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ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE !

In splritulmasurllor adoptate pentru dezvoltarea
proprietății socialiste șl creșterea retribuțiilor

Fu’ernic stimulent pentru perfecționarea 
activității ectnomice și creșterea 

substanțială a veniturilcr oamenilor muncii
Presa centrală a dat 

publicității D< crețul Con
siliului de Stat al 
privind aplicarea 
de retribuire in 
global și a altor 
de 
ce 
sau 
care 
făptuirii Programului ela
borat de plenara C.C. al 
P.C.R. și de sesiunea Ma
rii Adunări Naționale pri. 
vind perfecționarea siste
mului de retribuire și 
creșterea veniturilor oa
menilor muncii în acest 
cincinal. Ca și preceden
tul act normativ privind 
majorarea retribuției per
sonalului muncitor, re
centul Decret al Consi
liului de Stat constituie 
o nouă și vie ilustrare a 
politicii consecvente a 
partidului și statului nos
tru de ridicare a nivelu-

R.S.R. 
formei 
acord 
forme 

specifiretribuire 
unor ramuri 

activități* document 
vine în sprijinul în de 

cu 
calitatea 

legarea

lui de trai al oamenilor 
muncii, în strînsă concor
danță cu rezultatele ob
ținute în dezvoltarea e- 
conomică a țării, în spo
rirea avuției naționale.

Prin toate prevederile 
sale, recentul Decret ur
mărește aplicarea fermă a 
principiului socialist 
repartiție în raport 
cantitatea și 
muncii depuse,
mai strînsă a veniturilor 
individuale ale 
om al muncii de 
tele obținute în 
rea planului de 
ție și de export, 
terea productivității mun
cii,- reducerea consumuri
lor de materii prime și 
energie, în sporirea gra
dului de valorificare a 
resurselor materiale, în 
ridicarea calității produ
selor’ și a eficienței econo-

fiecărui 
rezulta- 
realiza- 
produc- 

de creș-

mice. In acest sens De
cretul precizează încă din 
primul său capitol: „Re
tribuirea personalului 
muncitor se face în ra
port cu munca prestată 
și rezultatele obținute. In 
cazul depășirii producției 

planificate, veniturile cresc 
în mod corespunzător 
și nu sînt plafonate*'. în 
același timp, se mai pre
cizează că: „In situația 
nerealizării producției 
sau a neîmplinirii obliga
țiilor de la locul de mun
că retribuția se diminuea
ză în mod corespunzător, 
fără a se asigura venitul 
garantat".

Potrivit Decretului, ca. 
re intră în vigoare de la 
1 octombrie 1983, forma 
de retribuire în acord 
global se aplică in mod
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NICOLAE CEAUȘESCU
în

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au 
miercuri, vizita 
județul Cluj.

Cluj-Napoca. 
primele orc al dimineții, 
rașul de pe Someș a < 
noscut freamătul 
marilor evenimente 
de cetățeni au flancat bu
levardele și străzile ora
șului. Ei purtau portrete 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, drapele roșii și 
tricolore, pancarte cu urări 
la adresa partidului și a 
secretarului său general, 
flori ale acestei bogate 
toamne. încă o dată locui, 
torii muncipiului — români 
și maghiari — au ținut 
să-și exprime profundele 
sentimente de dragoste și 
prețuire față de secretarul 
general al partidului, revo
luționarul neobosit de a 
cărui neobosită activitate 
sînt legate și izbînzile clu
jenilor, întregului nostru 
popor, angajați ferm

continuat, 
de lucru in

încă din
, o- 
Cll- 

specifie 
— mii

pc

județul Cluj
noi și 

socialiste

Ia reședința 
rezervată în 

• Cluj-Napoca 
obiective ale 

Nicolae 
tovarășa 

au

calea zidirii Unei 
luminoase vieți 
și comuniste.

Plecînd de 
ce le_a fost 
municipiul 
spre primele
vizitei, tovarășul 
Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu au fost 
salutați pe întregul traseu 
cu sentimente de aleasă 
stimă, cu multă dragoste, 
de zeci de mii 
S.a scandat 
„Ceaușescu — 
„Ceaușescu și 
„Ceaușescu — Pace!", 

exprimînd

de clujeni, 
îndelung 
P.C.R.I", 

poporul!", 
cei 

prezenți exprimînd și in 
acest mod deplina aproba
re față de înțeleaptă poli
tică internă și externă -a 
partidului și statului nos
tru.

Vizita de lucru in mu
nicipiul Cluj-Napoca a în
ceput la cea mai impor
tantă unitate industrială a 
județului — Combinatul 
de utilaj greu.

Realizarea acestui 
tiv economic este 
legată — asemenea

obiec- 
strîns 
atîtor 

întreprinderi — de numele
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, el fiind cons-

Azi, la posturile de
de lucru a tova-Cu prilejul vizitei

rășului Nicolne Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, 
in județul Cluj și al deschiderii anului

Brigadier destoinic, 
Ion Calotă conduce u- 
na dintre formațiile de 
lucru evidențiate 
tru strădaniile
în vederea creșterii 
tinue a producției 
cărbune la sectorul 
al minei Vulcan.

pen- 
dcpuse 

con- 
de 

VII

(Continuare în pag. a 2-a)
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NEMECSEKFoto :

Debut rodnic in cea de-a doua decadă 
pe frontul cărbunelui pentru cocs

Exprimînd prin fapte de muncă exemplare liotă- 
rîrea fi rmă de a da țării cît mai mult cărbune cocsi- 
ficabil, minerii, tehnicienii și inginerii de la întreprin
derile care asigură cărbunele cocsificabil din Valea 
Jiului raportează un debut rodnic in cea de a doua 
decadă a lunii septembrie. In fruntea întrecerii socia
liste continuă să se afle colectivul I.M. Lupeni, cel 
care în ziua de 13 septembrie a raportat o producție 
suplimentară de 736 tone de cărbune cocsificabil. Pe 
locul secund se situează colectivul Carierei Cîmpu 
lui Neag cu 475 tone de cărbune extras peste sarci
na preliminarului zilei. Cu un plus de 36 tone de 
cărbune raportat în aceeași zi, colectivul I.M. Uri- 
cani demonstrează hotărîrea de a face totul pentru 
recuperarea restanțelor față de plan.

Este demn de remarcat faptul că producțiile su
plimentare cele mai mari au fost realizate în abata
jele cu susținere mecanizată, pe baza unor randamen
te în cărbune superioare celor planificate. (V.S.)

590 tone 
peste plan 

la I. M. Petriîa
într-o singură zi — 13 

septembrie ac. — din aba
tajele minei Petrila au fost 
extrase la ziuă 500 tone 
de cărbune peste sarcina 
stabilită prin preliminar. 
Acest rezultat este rodul 
eforturilor pe care le de
pune întregul colectiv pen- 
tțu a recupera rămînerea 
în urmă față de plan și 
pentru a reintra în rindul 
colectivelor fruntașe din 
Valea Jiului în întrecerea 
socialistă pentru a da ță
rii cît mai mult cărbune. 
Cele mal mari producții 
suplimentare au fost reali
zate în abatajele 
sectorului V. ,
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truit Ia inițiativa și cu 
sprijinul direct, permanent, 1 
al secretarului general al 
partidului. Acum șapte ani, 
in 1976, tovarășul Nicolae . 
Ceaușescu a turnat prima , 
cupă de beton, inaugurînd 
lucrările de execuție a ma- 1 
relui combinat.

lată temeiurile profunde 
pentru care cei ce lucrea
ză în această modernă uni
tate i-au intîmpinat, cu 
bucurie în suflet, pe tov t- 
rășul Nicolae 
pe tovarășa 
Ceaușescu. Ei 
cu înflăcărare 
— P.C.R.I" 
poporul!", 
muncitorii!
brant sentimentele lor de 
nețărmurită dragoste, sti
mă și recunoștință față de 
conducătorul iubit al parii, 
dului și statului.

în această ambianță în
suflețită a început vizita in 
combinat.

La sosire. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați de ministrul 
industriei construcțiilor de

Ceaușescu 
Elena 

au scandat 
„Ceaușescu 

..Ceaușescu 
Ceaușescu 

, reafirmînd

ui

Șl

(Continuare in pag. a 4-a)

televiziuneradio și
de învățămînt 1983—1984, astăzi va a- 
vea loc în municipiul Cluj-Napoca o a. 
dunăre populară pe care posturile de 
radio și televiziune o vor transmite di
rect in jurul orei 11,00.

La început de nou an școlar

înaltele misiuni educative 
ale invățămintului 

septciB- 
în șco- 

toate gradele are 
sărbăto- 
cursUri- 

în_ 
î?i 

Valea Jiului, 
colegilor din in

se îndreaptă 
săli de 

însu-

La mijlocul lunii 
brie, în fiecare an. 
Iile de 
loc evenimentul
resc al deschiderii 
lor într-un nou an de 
vățămînt. Mii de elevi 
studenți din 
asemenea 
treaga țară, 
spre primitoarele 
clasă și amfiteatre 
flețiți de voința de a pă
trunde tot mai mult in 
tainele științei și culturii, 
de a se formă ca oameni și 
specialiști, dezvoltîndu-și 
vocațiile și aptitudinile ca
re vor fi valorificate în 
măreața operă de dezvolta
re și înflorire a patriei so
cialiste.

în această frumoasă zi 
de toamnă, momentele săr
bătorești ale începerii anu
lui de învățămînt exprimă 
înseși preocupările stator
nice ale partidului și sta
tului pentiu perfecționarea

invățămintului, pornind de 
Ia zestrea didactică și pi- 
nă ia conținutul procesu
lui instruct!v-educativ, po
trivit cerințelor crescînde 
ale economiei naționale. 
Invățămîntul românesc a 
fost așezat, îndeosebi în 
I>erioada care a urmat 
Congresului al lX-lea al 
partidului, datorită orien
tărilor realiste, revoluțio
nare ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ba
ze științifice, determinate 
de cerințele contempora
neității. S_a acționat cons
tant și sistematic pentru 
implicarea școlii în viața 
economică și socială, pen
tru a crea toate condițiile 
modelării morale a tinerei 
generații printr-o ‘partici
pare nemijlocită la activi
tățile atît de diverse și 
complexe ale oamenilor

(Continuare in pag. a 2-a)

Argumentele curajului
Despre Constantin Alee- 

sa și ortacii săi, de la sec_ 
torul I al secularei mine 
Petrila, am avut deseori 
prilejul să scriem, nu o- 
dată s-au aflat în fruntea 
întrecerii socialiste. Ce-1 
recomandă pe Moșu’ cum 
e alintat șeful de brigadă 
pentru modul lui sfătos 
de a se purta cu 
Trei decenii de 
un sfert de veac 
ducerea brigăzii. Cînd ' 
s-a dat sarcina de a tre
ce la un loc dificil 
muncă, a renunțat cu bu
nă știință la postura de 
lider al întrecerii, pentru 
că așa judecă și el și or
tacii 
buie 
dacă 
mari

ortacii? 
minerit, 
la con-

de

săi, cărbunele tre- 
scos la lumină chiar 
necesită eforturi mai 
și rezultatele bune

te ocolesc o vreme. Sem
nificativ pentru Vasile 
Crică, Nicolae Mititelu, 
Nicolae Popescu — statul 
major de șefi de schimb 
— și ceilalți ortaci es-te 
însă faptul că întrupează 
fericit exigențele mineru- 
lui-tehnician, îmbrățișînd 

cu entuziasm tehnica no
uă.

— Nc-am convins de a. 
vantajele tavanului de 
rezistență, tehnologie crea
tă de specialiștii Văii, ca
re asigură securitate spo
rită în exploatare și ran
damente superioare.

O parte din vechea for. 
mație se află în brigada 
lui Ion Ciobanu, de ase
menea, „crescut" de Mo- 
șu'. Au venit ortaci noi, 
care s-au adaptat repede.

in gîndire
ei a scos cărbunele 
vestul blocului. O 

foc.

Cu 
din 
zonă periculoasă de
Au introdus apoi tavanul 
de rezistență pe întregul 
cîmp. Experiența a deve
nit un „bun" al sectoru
lui, s-a generalizat.

— Cu această tehnolo
gie, din locurile noastre 
de muncă putem scoate 
circa 60 000 tone cărbune 
anual.

Cifră impresionantă, ca
re pune în gardă chiar și 
pe optimiști. Cu proce
deul clasic imposibilă to
tuși.

— Ne sfătuim adesea 
cu Constantin Alecsa, ni

Ion VULPE
j

(Continuare in pag. a 2-a)
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Cartea tehnică 'l

Programarea și utilizarea calculatoarelor 
electronice în industria

do- 
ani- 
stu. 
mi-

E

toarelor electronice și în
deosebi aplicării lor în in
dustria minieră. Cartea 
reprezintă rezultatul preo. 
cupărilor matematice ale 
autorului la care se 
adaugă experiența peda
gogică» și științifică, 
bîndită pe parcursul 
lor în activitatea cu 
denții Institutului de
ne, și Contribuția adusă 
la rezolvarea problemelor 
actuale ale industriei mi
niere.

Adresîndu-se unui cerc 
larg de cititori, începînd 
cu studenții și terminînd 
cu specialiștii din produc- 

Apariția lucrării „Pro- . ție, care doresc să cunoas. 
gramarea și utilizarea 
calculatoarelor electro
nice în industria minieră" 
(Editura didactică și pe
dagogică, 1983) reprezin
tă o contribuție valoroa
să a șefului de lucrări 
ing. Ion I. Miriță în do
meniul calculatoarelor fi
ind, totodată, o confir
mare a capacității și pre
gătirii profesion ale multi
laterale a autorului. Ab
solvent al Institutului de 
mine din Petroșani, șeful 
de lucrări ing. Ion I. Miri. 
ță s-a dedicat cu pasiu
ne și perseverență studiu
lui programării calacula-

că bazele teoretice ale 
programării și să-și în
sușească tehnica progra
mării, cartea constituie 
un ajutor prețios în acti
vitatea acestora. Pen
tru lectura independentă 
de alte surse de infor
mare autorul a prezentat 
capitole auxiliare referi
toare la bazele aritmeticii 
și logica matematică. O 
altă trăsătură distinctivă 
a cărții constă și în trata, 
rea detaliată, cu exemple 
concrete, a procesului în
sușirii programării în lim
bajele FORTRAN șl BA
SIC. Consecvent ideii de

înaltele misiuni educative 
ale invătămintuiui

(Urmare din pag. I)

muncii. Desfășurată în în
tregul an de învățămînt, 
integrarea procesului ins- 
tructiv-educativ din Valea 
Jiului cu practica producti
vă a fost continuată în 
vacanța de vară, pe șantie
rele de muncă patriotică 
din municipiu și pe șantie
rele tineretului, unde elevii 
și studenții au înscris cu 
elanul și energia lor — în 
această vară cînd am săr
bătorit 35 de arii de la în
ființarea primelor șantiere 
ale tineretului — fapte de 
muncă și de educație pa
triotică. Aceste înalte și 
nobile misiuni educative a- 
le învățămîntului au fost 
strălucit sintetizate de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ia Consfătuirea 
de la Mangalia: „O aten
ție deosebită trebuie să a- 
cordăm formării tinerei ge
nerații pentru muncă, pen
tru luptă, educării ei în 
spirit revoluționar. In a- 

ceastă privință trebuie să 
acordăm o atenție mai ma
re, în toate formele de în
vățămînt — începînd din 
grădiniță pînă la cursuri
le postuniversitare — for
mării și educării patriotice, 
revoluționare a tineretului, 
a tuturor cetățenilor pa
triei".

Prezența elevilor și stu. 
denților Văii Jiului în via
ța social-economică, în toa
te manifestările eductive 
integrate armonios în Fes
tivalul național al muncii

și creației „Cîntarea Romă, 
niei", reflectă calitatea pre
gătirii lor pe băncile șco
lilor și în amfiteatrele Ins- 
titului de mine din Petro
șani, evidențiind înseși răs. 
punderile ce revin școlii 
în formarea și educarea ti
nerei generații în spiritul 
patriotismului socialist, al 
responsabilității civice, al 
conștiinței revoluționare, 
potrivit sarcinilor stabilite 
de Congresul al Xll-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului.

în întreaga Vale a Jiu
lui copiii și tinerii primesc 
astăzi dovezile concrete ale 
grijii partidului pentru tî- 
năra generație: săli de cla. 
să noi, manuale, laboratoa
re și ateliere. Procesul de 
învățămînt se desfășoară 
într-o concepție unitară și 
de lungă perspectivă, a- 
vînd drept idee că
lăuzitoare integrarea orga, 
nică a tuturor activităților 
didactice cu producția de 
bunuri materiale și cerce
tarea științifică, cu prac
tica socială.

De astăzi, într-o atmosfe
ră de muncă și creație, în. 
cepe noul an de învăță
mînt, an în care, prin, cali
tatea științifică a procesu
lui de instruire și eficien
ța socială a educației, ca
drele didactice și elevii 
din Valea Jiului vor tre
bui să valorifice în ■ mod 
creator superior experien
ța și gîndirea pentru a 
răspunde înaltelor coman
damente ale societății 
noastre socialiste.
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• PRIN MUNCA 
TRIOT1CĂ a cetățenilor și 
cu contribuția unităților e- 
conomice din Uricani se 
desfășoară din plin lucră
rile de reamenajare a fos
tului club al 
din cartierul 
Lucrările vor fi 
pînă la sfîrșitul 
calul reamenajat 
fie pus la dispoziția locui

tineretului 
Sterminos. 
terminate 
lunii, lo- 

urmînd să

miniera
feno-modelare hibridă a 

menelor dinamice care au 
loc in cadrul proceselor 
numerice, autorul prezin. 
tă succint (în capitolul 8) 
calculatorul electronic a- 
nalogic împreună cu ele
mentul de bază al aces
tuia, amplificatorul ope
rațional, familiarizînd în 
acest fel cititorul cu mo
delarea electronică a e- 
cuațiilor diferențiale ca
re descriu comportarea 
dinamică a evoluțiilor di. 
feritelor fenomene.

Prin conținutul și
goarea' științifică în tra
tarea materialului prezen
tat, șeful de lucrări ing. 
I. Miriță aduce o frumoa
să contribuție, pe plan 
educațional și științific, 
învățămmtului superior 
minier și industriei mi. 
niere, penb-v ridicarea 
niveKilui de pregătire pro
fesională a studenților și 
a specialiștilor din pro
ducție, fapt pentru care 
recomandăm cu căldură 
consultarea acestei căiți.

ri-

I*rof. dr. Wilhelm KECS, 
Institutul de mine, 

Petroșani

ț

|
9

I
I
iI
I:
I E i
!

I 
I 
tIc

!

I 
I

Ș

ASTĂZI DE LA ORA 18, 

PE STADIONUL „JIUL"

Cenaclul „Flacăra" 
al tineretului 
revoluționar

Aflat în ultimul turneu 
—, afirmația aparține poe
tului Adrian Păunescu, con
ducătorul cenaclului — pe 
care-1 întreprinde în mai 
multe județe ale țării ce
naclul „Flacăra" al tinere
tului revoluționar va sus
ține un nou spectacol de 
muzică și poezie tînără p» 
stadionul „Jiul" din Petro, 
șani. „întîmplarea" (cum 
este denumit simbolic spec
tacolul) va începe la ora 
18.

Nume ca Vasile Șeicaru, 
Ștefan Hrușcă, Gil Ioniță, 
Tatiana Filipoiu, Mihacla 
Popescu, grupul „Flacăra 
— Pop", Mihail Stan, gru
pul satiric „Mesaj" și alții 
un „cap de afiș" sugestiv 
și atrăgător. (Al. TĂTAR)

Tinăra filatoare Ildi- 
ko Gamz, un:. dintre 
muncitoarele evidenția
te în muncă în cadrul 
secției filatură de la 
I.F.A. Vîscoza Lupeni.

torilor în vederea organi
zării diferitelor manifestări 
cultural-artistice, întîlniri 
etc.

0 ÎN CADRUL „SERI
LOR TINERETULUI PE

TROȘANEAN", Casa de 
cultură Petroșani progra
mează pentru duminică o 
întîlnire cu tinerii a for
mației de muzică country 
și rock „Acustic", laureată 
cu premiul I pe țară a 
Festivalului național „Cîn
tarea României", ediția 
1981—1983. In programul 
serii: jocuri distractive,

Puternic stimulent pentru 
perfecționarea activității 

economice
(Urmare din pag. I)

generalizat in unitățile e- 
conomice din industrie, 
construcții-montaj, agri
cultură, transporturi, cer
cetare științifică și dez
voltare tehnologică, pro
iectare și din alte sectoa
re. In acord global vor 
fi cuprinși muncitorii, 
maiștrii, inginerii, tehni
cienii și celelalte catego
rii de personal, inclusiv 
personalul de conducere 
din întreprinderi fabrici, 
uzine, secții, ateliere, bri. 
găzi, șantiere, loturi, fer
me, echipe sau altele a- 
semenea. Pe lingă perso
nalul direct productiv, în 
acord global este cuprins 
și personalul muncitor 
din activitățile de repa
rații și întreținere, sculă, 
rii, transport intern, de
pozite, din compartimen
tele funcționale și din al
te sectoare de activitate 
care contribuie la realiza
rea sarcinilor ce revin în. 
treprinderii. Forma de 
retribuire în acord glo
bal se aplică la nivel de 
întreprindere, fabrică, U- 
zină, secție, atelier, bri
gadă, șantier, lot, echipă 
și alte forme organizato
rice asemănătoare.

în Decret se precizea
ză că sarcina cantitati
vă contractată în acord 
global va fi producția fi
zică pe sortimente, pro
duse, subansamble, pie
se, repere sau alte lu
crări, producția exprima
tă în unități fizice — to
ne, bucăți, metri cubi, 
metri pătrați și alte ase

menea — specifice lo
cului de muncă.

O importantă prevedere 
a Decretului se referă la 
determinarea fondului de 
retribuire cuvenit perso. 
naiului muncitor ce este 
cuprins în acordul glo
bal. Această sumă se 
stabilește pe baza tarife
lor pe unitatea de produs 
sau lucrări elaborate con
form manoperei stabilite 
prin norme și normative 
pentru executarea fiecă
rui sortiment, subansam- 
blu, piesă, reper, pentru 
toate categoriile de per
sonal, potrivit nivelului 
organizatoric la care se 
încheie contractul. In 
contractul de acord glo
bal ce se încheie pentru 
fiecare categorie de per
sonal se prevede, pe lin
gă realizarea producției 
prevăzute în plan și con. 
tractele cu beneficiarii și 
condițiile în care trebuie 
executată, referitor la în
deplinirea unor indicatori 
sau sarcini. Important de 
reținut e faptul că suma 
retribuțiilor pentru per
sonalul retribuit în acord 
global se va stabili în ra
port direct cu cantitatea 
de produse fizice realizate, 
fără a fi limitată, atît în 
cazul depășirii, cît și în 
cazul nerealizării sarci
nilor de plan. Altfel spus, 
fondul de retribuire sta
bilit în contextul de a- 
cord global rămîne ace
lași, indiferent de nu
mărul de personal cu 
care lucrează o anumită 
formație.

l
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(Urmare din pag. I)

se destăinuie directorul 
minei, ing. Bcnone Cos- 
tinaș. Valoroasa lui ex
periență se conjugă fer
til cu curajul de a gîndi 
tehnic, de a nu se cram
pona în „cărări bătători
te". De altfel, pe măsura 
lui sînt croiți și ortacii ; 
dornici să cunoască noile 
tehnologii, să scoată mai 
mult cărbune, cu eforturi 
fizice mai mici. Curaj, 
care reliefează pregnant 
înalta lor conștiință mun
citorească, calitatea de 
proprietari producători și 
beneficiari ai mijloacelor 
socialiste de producție.

Cuvintele directorului 
au acoperire în faptele lui 
Constantin Alecsa și ale 
ortacilor săi. După ce s-au 
sfătuit, nu de mult, l-au 
trimis pe Moșu’ la direc
tor. Propunerea brigăzii 
l-a surprins pe competen
tul cadru tehnic.

— Pornind de la avan-

tajele tavanului de rezis
tență, Moșu’ a cerut să 
se facă tăierea cu combi, 
na. Ori aceasta înseamnă 
o premieră pentru secto
rul I, în blocul 1

Curajul responsabil, nu 
doar de dragul curajului, 
în ideea de a înnoi pro-

Suru, Andrei Angliei, Vir
gil Ozun și ceilalți ortaci 
se familiarizează cu com
bina la suprafață, apoi 
o vor introduce în subte
ran.

— Constantin Alecsa e 
membru în c.o.m. De atî- 
tea ori a ridicat proble-

Argumentele curajului 
în gindire

cesul tehnologic, de a 
scoate la lumină mai mult 
cărbune, implică nu nu
mai deceniile de expe
riență, dar și o angajare 
comunistă, plenitudinea 
eforturilor creatoare. La 
Petrila, nu mai este un 
secret, cu puțini ani în 
urmă, cadre inginerești, 
cu funcții importante, mi
litau pentru scoaterea 
mecanizării din subteran, 
intrucît nu se „pretează" 
la condițiile de zăcămînt. 
Or, din această săptămî. 
nă minerii Constantin

ma mecanizării în sectorul 
1. Acum, remarcă Gheor. 
ghe Șerban, președintele 
comitetului sindicatului pe 
mină, și-a propus să de
monstreze practic că are 
dreptate.

Școala abatajului său 
culege roadele experien
ței și curajului în gîndi- 
re.

— Meseria de miner, 
remarcă forhaierul, se ba
zează pe respect reciproc. 
Cînd un ortac greșește, 
arată-i unde a greșit, a- 
jută-1 să înțeleagă care

este rostul său in abataj, 
în viața de toate zilele.

Cei care se poticnesc 
trec pe sub furcile „jude
cății muncitorești", ori se 
îndreaptă ori... Costache 
Preda, Gheorghe Bobi și 
alții au avut ce învăța 
în acest sens. Un alt lu
cru remarcabil pentru for. 
mație — din cei 33 fron- 
taliști, 
cadrați 
dintre 
primit 
că șeful de brigadă a mers 
cu ei unde a trebuit, cu 
convingerea că așa este 
normal, cei care aduc lu
mină patriei trebuie să 
dispună de condiții bune 
de viață. Prin faptele lor, 
acești vrednici mineri de
monstrează convingător că 
sînt la înălțimea încrede
rii învestite în ei. răs
pund grijii conducerii de 
partid și de stat, a Mme- 
rului lor de an <are, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
prin succese demne de 
relevat, care demonstrea
ză o conștiință muncito
rească exemplară.

zece sînt nou în- 
în subteran. Trei 

ei, familiști, au 
deja casă pentru
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concursuri „Cine știe, cîș- 
tigă", grupul satiric „Trio 
veselia" al Casei de cul
tură.

£ ÎNTÎLNIRI. Azi, la 
căminul I.M. Livezeni, sub 
genericul „Iubire de neam 
și de țară", are loc o în
tîlnire a cenaclului literar 
„Panait Istrati" și artiști 
amatori ^i Casei de cultu. 
ră Petroșani cu tinerii mi
neri. Aceeași acțiune se va 
repeta vineri, la căminul 
I.C.I'.M.

@ TOT AZI, la ora 17, 
are loc deschiderea cursu
rilor Universității cultural-

științifice din cadrul Ca
sei de cultură Petroșani. 
Cu acest prilej se mai pot 
face înscrieri la cercurile 
de depanări radio-TV, dac- 
tilografie, mecanici auto, 
cosmetică și cercurile artis
tice.

@ „SFAT PREMARI
TAL". In cadrul Policlini
cii din Petroșani funcțio
nează începînd din această 
săptămînă „Sfatul prema
rital", unde tinerii, viitori 
soți, primesc recomandări 
de specialitate privind via
ța conjugală, de ordin ge
netic, precum și primele

noțiuni de igienă a sarci
nii și îngrijirea copilului' 
mic. „Sfatul premarital" 
stă la dispoziția solicitanți- 
lor, zilnic, între orele 8-13 
și 15-16. Recomandăm ti
nerilor care s-au hotărît să 
se căsătorească ca, înainte 
de a se pre.zenta la starea 
civilă, să fie oaspeții „Sfa
tului premarital".

SE AFLA ÎN CURS 
DE FINALIZARE noul te
ren de fotbal al Asociației 
sportive „Autobuzul", aflat 
în vecinătatea autobazei 
A.U.T.L. din Livezeni. Noul 
teren sportiv a fost rea

lizat prin munca patrioti
că a lucrătorilor autobazei 
și cu sprijinul conducerii 
unității. Viitorul mec. a-
casă al formației Autobu- . 
zul din cadrul Camp.cnatu- • 
lui județean de fotbal se | 
va disputa pe terenul pro- | 
priu, în inaugurarea noii ■ 
baze sportive.

Rubrică realizată de
Dan STEJARU I
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r Forța care „mișcă“ abatajele Eveniment sărbătoresc

Performanțele marelui 
colectiv al minerilor-teh- 
nicieni din sectorul IV 
al minei Lupeni sînt bi
necunoscute. Cele peste 
30 000 tone de cărbune 
cocsificabil extras supli
mentar — rod al depăși
rilor consecvente obținute 
de-a lungul lunilor care 
au trecut de la începutul 
anului, al randamentelor 
înalte din marile abata
je mecanizate — situează 
colectivul pe un bineme
ritat loc de frunte în ca
drul întrecerii pentru mai 
mult cărbune. Odată cu 
aceste performanțe, sînt 
binecunoscuți și autorii 
lor — minerii brigăzilor 
de elită conduse de Cons
tantin Popa, Teodor Bon- 
calo. Paul Grasu și Au
rel Manda. Prin pricepe
rea Și dăruirea lor, prin 
înalta profesionalitate a 
minerilor și specialiștilor, 
cele cinci abataje mo
derne, dotate cu comple
xe mecanizate de susți
nere, adevărate uzine sub
terane, înaintează ritmic 
în stratul de cărbune, 
transformînd peretele lu_ 

, citor, fîșie cu fîșie, în 
i fluviul negru ce se re- 
1 varsă zi de zi și ceas de 

ceas pe benzile transpor
toare spre ziuă.

Oamenii ca
re stăpînesc utilajele mo
derne formează o sim
bioză, o unitate dintre 
iscusința oamenilor și for. 

'■'ța mecanică. Dar aba
tajul mecanizat, lung 
de 100 metri, cu cele 54 <___________________

cadre care susțin greu
tatea muntelui și care a- 
vansează în stratul de 
cărbune pe măsura tă
ierii fîșiilor, mai presupu. 
ne un element indispen
sabil — forța ce vine în 
abataj, în sistemul hi

draulic al fiecărei secții 
— aidoma sîngelui din 
arterele corpului ome
nesc — și pune în miș-

sistemul hidraulic; pom
pele de înaltă presiune 
funcționează la parame
trii maximi. „Aceasta în
seamnă, ne explica sing. 
I’aul Grasu, unul din 
conducătorii brigăzilor de 
frontaliști, că toate 
perațiile din abataj
extensia stîlpilor, ridica
rea cozoroacelor fiecărei 
secții, riparea transportoa.

O-

BARBAȚI CARE ONOREAZĂ 
TITLUL DE MINER

care acești mastodonți de 
oțel de cîte 12 tone fie
care.

Această forță, acționa
tă de pompele și distri
buitoarele de înaltă pre
siune, e stăpînită și di
rijată și ea de oameni, de 
o echipă formată din trei 
muncitori specialiști, ca- 
re-și fac datoria cu mo
destie, dar și cu conști
ința înaltei răspunderi ce 
le incumbă menirea de 
a asigura, prin instalați
ile ce le stăpînesc func
ționarea ireproșabilă 
sistemului hidraulic 
complexelor. Sînt
draulicienii de front — o 
nouă meserie în minerit 
— Aurel Belei, șeful e- 
chipei, Constantin Chela- 
ru și Vasile Moldovan.

Calificativul foarte 
bine, aprecierea cu nota 
maximă a muncii lor su. 
nă simplu din partea 
minerilor din abataje — 
Nu avem necazuri cu

ne 
co-
în 
ce 
de 
a-

a 
al 

hi-

relor și pășirea cadrelor 
— se execută fără pro
bleme, în timp util, în 
conformitate cu rigorile 
tehnologice".

Și dacă se defectează o 
pompă de care e legat a- 
batajul? „Imposibil — 
replică șeful echipei, 
munistul Aurel Belei. 
primii doi ani, după 
am preluat pompele 
înaltă presiune, am
vut și aceste necazuri. 
Defecțiunea unei pompe 
a însemnat oprirea aba
tajelor pe ore întregi pî- 
nă am reparat pompa 
respectivă, determinînd 
mari pierderi de produc
ție. Dar, ne.am bătut 
capul și pînă la urmă 
am găsit noi înșine solu
ția : am trecut la centra
lizarea pompelor. Adică, 
am legat printr-o conduc
tă magistrală toate cele 
11 pompe de înaltă pre
siune, agregatele hidra u-

lice, împărțite prin ven
tile pe grupuri, fiind co
nectate de abataje. Prin 
această centralizare, da
că se defecV'-’ză o pom
pă, poate intra în func
țiune oricare alta, aba
tajul sau abatajele nu se 
opresc, au asigurate 
permanență cele 320 
atmosfere cît prevede re. 
gimul de lucru al instala
țiilor hidraulice de la 
complexele mecanizate. în 
același timp, 
rațiile nu se 
cap, din cauza 
xistînd condiții 
toate lucrării" 
și reparații să 
te corect și în

Nu avem
pompele, afirmă minerii 
din oricare abataj me
canizat al sectorului. 
Precizarea exprimă un 
adevăr care este socotit 
țin fapt firesc de 6 ani, 
de cînd echipa comunis. 
tului Belei a soluționat 
centralizarea agregatelor 
hidraulice de înaltă pre
siune. Această precizare 
semnifică însă aprecierea 
unanimă a minerilor față 
de hidraulicienii secto
rului care își fac datoria 
cu dăruire și înaltă pro- 
fcsionalitate, asigurînd în 
permanență acea forță 
care „mișcă" complexele 
abatajelor, condiție hotă- 
rîtoare ale performanțelor 
minerești.

Ioan DUBEK

In 
de

nici repa- 
dau peste 
grabei, e- 
pentru ca 
de revizii 
se execu- 

timp util", 
treabă cu

Gheorghe Chelu și-a făcut „ucenicia" ca miner 
la cariera de calcar de la Bănița. Cînd s-a redeschis 
mina Dîlja el și încă 40 de mineri au fost solicitați 
să muncească aici. A venit și a rămas. Erau multe 
greutăți de învins. De fapt și ca miner și ca om a 
avut cele mai frumoase împliniri în anii îndelungați 
cît a lucrat la I.M. Dîlja. Unii, e drept, cînd au dat 
de greu au dat bir cu fugiții, dar el a rămas „pe 
baricade". De plecat a plecat abia acum, dar nu ori
cum, ci sărbătorit de întregul colectiv cu prilejul ie
șirii la pensie. A plecat lăsînd în urmă mineri de 
nădejde calificați cu dragoste și răbdare de către 
Gheorghe Chelu. De fapt a lăsat la mină și un „moș
tenitor", pe feciorul său Gheorghe Chelu, care lucrea
ză ca lăcătuș în sectorul V. E o meserie care de cînd 
cu introducerea mecanizării în subteran e „soră" bu
nă cu aceea de miner. Gheorghe Chelu, feciorul, a 
rămas să ducă mai departe ștafeta vredniciei, iar 
Gheorghe Chelu, tatăl, a plecat la pensie îmbrățișat 
și învăluit cu priviri pline de căldură de către orta
cii cu care a muncit și care i-au urat sănătate și ani 
îndelungați de viață. (Petru GĂINĂ, coresp.)

Atitudini

Pădurea și spiritul
AJi fost vreodată la Mi

ja, la Valea Popii, la Pî- 
rîul Strugurelui sau la 
Sterminos? Mirifice locuri 
din Paring, Vîlcan și Re
tezat, unde însă, fie iar
nă fie vară, forestierii tru
desc din greu, la mulți ki
lometri de locurile de o- 
dihnă. Mulți dintre „țapi
nari" vin tocmai din nor
dul Moldovei sau din Ma
ramureș. depărtarea de ca
să i-a pus pe gînduri 
muncitorii permanenți 
la U.F.E.T. Petroșani, 
după o vreme de îndelungi 
discuții în c.o.m au hotărît 
să înalțe cabane în preaj
ma parchetelor în exploa
tare, înzestrate cu confor-

pe 
de 
Și,

In locul „spadelor" încrucișate, omenia
întrebarea a răsunat 

straniu:
— Omule, 

sub masă ?
Omul, un 

toată firea, 
cat de mină, cu lampa e. 
lectrică atîrnîndu-i pe 
piept, n-a „căutat" nimic.;, 
pe sub masă. A avut doar 
privirea rătăcită, cînd, pă
șind pragul sediului comi
tetului de partid al între
prinderii miniere a zărit-o 
lingă secretarul de partid, 
cel care-1 întîmpinase cu 
întrebarea de mai sus, pe 
soția lui.

— Nu caut nimic... pe 
sub masă. Nu aș avea mo
tive...

...Momente penibile. Nu 
este deloc o plăcere pen
tru un om în toată firea 
un muncitor care, așa cum 
aveam s-o aflăm mai tîr- 
ziu de la maistrul lui pre
zent la discuție, se bu
cură de apreciere în colec
tivul în care lucrează, să 
fie interogat pe tema unor 
neînțelegeri din viața de 
familie.

în ultimul timp în fa
milia minerului I.D. au 
apărut neînțelegeri, certuri 
care, după 4 ani de convie
țuire, sînt pe punctul să 
zdruncine temelia unei căs
nicii. Rău e că neînțelege
rile s-au amplificat. De 
animozități s-a ajuns la 
cuzații, la scandaluri 
proporții, la loviri.

ce cauți... pe

bărbat în 
sobru, îmbră-

la 
a- 
de

în urma unei asemenea 
certuri, soția a fugit de 
acasă și își duce zilele îm
preună cu fetița ei, într-o 
casă străină, în condiții 
improprii. „De ce v-ați 
luat, de ce ați ajuns 
tr-o asemenea 
trebar» la care 
le, constând în 
ciproce. vin și 
șează ca două 
nînd în evidență 
conflictuală între doi soți, 
stare ce pare că exclude 
orice punte de legătură, o- 
rice posibilitate de recon
ciliere. Și totul din cau
za lui „Tu ești de vină!", 
acuzație ce este aruncată 
cu îndîrjire, ca o minge, de 
la unul la altul. Nu este 
însă vorba de o simplă ne
înțelegere dintre doi soți, 
ci de mult mai mult, de 
lipsa climatului de liniște, 
de înțelegere și căldură 
dintr-un cămin — de lip
sa climatului propice pen
tru soarta Unui copil, pen
tru formarea sa ca om 
integru. Mai grav e faptul 
că e vorba de un copil su
ferind, de o ființă plăpîn- 
dă, iar pe deasupra asma- 
tică și nevrotică, pentru 
care „crizele conflictuale" 
înseamnă suferințe în plus, 
agravarea bolilor.

Deci, la mijlocul animo
zităților, a neînțelegerilor 
dintre doi soți se află un 
copil, dțn prima căsnicie a 
soției lui I.D. Un copil

în-
stare ?“ în- 
răspunsuri- 
acuzații re- 
se încr'J .u. 
tăișuri, pu- 

starea

pentru a cărui integritate 
fizică și morală cei doi soți 
ar trebui să fie atît de ma
turi, de responsabili, îneît 
să-și abandoneze ambițiile 
deșarte, îndîrjitele acuzații 
reciproce, în beneficiul ra
țiunii, al viitorului copilu
lui lor. Și nu e vorba de 
o opțiune benevolă, ,ci. de 
o îndatorire omenească, e- 
lementară — aceea de -pă
rinte, îndatorire pe care 
și-a asumat-o și I.D.

Această îndatorire le-a 
fost reamintită ambilor pă
rinți, în numele acestei în
datoriri au fost avertizați 
că se vor afla în atenția 
obștii, a celor în drept să 
intervină pentru a asigu
ra liniștea, căldura, clima
tul optim pentru creșterea 
unui copil.

Dan STEJARU

tabile dormitoare, care 
vor dispune de curent 
lectric, unele chiar de apă 
potabilă curentă. în timpul 
liber, oamenii pădurii vor 
putea urmări programele de 
televiziune sau radio, vor 
participa la întreceri de‘ 
șah sau chiar la acțiunile 
culturale organizate — 
sperăm — cu ajutorul 
zâminWor de profil.

— E firească această 
jă pentru sezonieri, ni 
destăinuie inginerul 
al U.F.E.T.. Constantin A- 
nuțoiu. Avînd condiții dem
ne de muncă și viață, mulți 
dintre ei vor deveni „per- 
manenții" noștri. Și mai 
este un lucru esențial, ast
fel dovedim cît de neînte
meiată este părerea - unora 
cum că, în pădure, doar 
trilul păsărelelor și murmu
rul vîntului pot stîrni emo
ții artistice. Zestrea spiri
tuală a forestierilor nu 
trebuie să fie mai prejos 
decît a alter categorii so- 
cic-profesionale doar pe 
simplul motiv că sînt „oa. 
meni ai pădurii".

Elocventă demonstrație, 
salutară soluție, în spiritul 
umanismului socialist, Ca. 
bana de la Mija este „ga
ta de inaugurare", celelal
te se află într-un stadiu a- 
vansat de construcție.

■ să 
așe-

gri. 
se 

șef

AVERTISMENT

Petro- 
fericiți 

treptele 
Euforia

„Ortaci" de suferință, 
fiindcă amîndoi s-au do
vedit înrobiți traiului pa
razitar, Iosif Kiss și Ni- 
colae Stanei din 
șani, au răsuflat 
cînd au părăsit 
penitenciarului,
traiului în libertate, dar 
fără muncă, a durat cam 
mult, iată de ce avertis
mentul lucrătorilor de 
miliție trebuie să le dea 
de gîndit. La treabă deci, 
fiindcă trîndăvia aduce 
doar necazuri.

Aniversară t
MORALA

20 de foști elevi ai 
profesorului de educa
ție fizică și spoit Dau 
Cocor, de la . Școala 
generală nr. 1 din Pe- 
trila, s-au reîntîln't re
cent in mirifica „oază" 
turistică Poiana Măru
lui, pentru a sărbăto
ri 15 ani de la organi
zarea primei expediții 
-Montana" a elevilor

cînd
re.

dm Petrila, pe 
își propuneau să 
descopere străvechiul 
„drum al sării".

La revederea cu me
reu tînărul lor profe
sor și „șerpaș" al Car- 
paților, foștii elevi au 
mărturisit bucuria că 
drumeția le-a intrat 
în sînge ca „sarea în 
bucate". (IV.)

Strungarul Gheorghe 
Negoi și frezorul Ste- 
lian Cocoșatu, doi me
seriași fruntași de Ia a. 
telierul de prelucrări 
mecanice al I.M. Lonea.

Silvia Szekely, Silvia 
Simion, Maria Cincă și 
Viorica Diderea au fost 
surprinse sustrăgînd pro
duse de panificație de la 
unitatea de specialitate 
din cartierul Bărbăteni. 
Dosarele de cercetare în
tocmite cu acest prilej, 
probează elocvent că a te 
înfrupta din pîine nemun
cită înseamnă... infracțiu
ne.

VICTIMĂ A 
ALCOOLULUI

în zorii unei zile de 
august a fost internat la 
serviciul de urgență al 
spitalului municipal Pe. 
troșani Constantin Puiu, 
fost muncitor forestier la

AUR DE TROMPETĂ ?
Ladislau Damian, mun

citor la U.E. Paroșeni, și 
Vaier Muntean din Rîul 
de Mori au descoperit
peste noapte un adevărat 
„Eldorado". în scopul
pricopselii, au oferit spre

C O M T R ASTE
exploatarea Jigoreasa. 
Scriem „fost", întrucît, 
din nefericire, în urma 
unei beții de pomină la 
cabana Peștera Bolii și 
bufetul din Bănița, Cons
tantin Puiu nu s-a mai 
trezit. în drum spre ca
să, a alunecat de pe zi
dul de sprijin al terasa- 
mentului de cale ferată, 
suferind grave traumatis
me cranio-cerebrale și 
multiple leziuni faciale. 
Internat în stare de co
mă, n-a mai putut fi sal
vat.

vînzare bijuterii din „me
tal galben". Infracțiune de 
speculă. Cercetările 
stabili cîte „carate" 
țuiau bijuteriile, v-a 
cli" reputația celor
amatori de chiverniseală 
fără muncă.

vor 
pre- 
„co- 
doi

LA SUPRAPREȚ

Gestionara Dorica To
ma, de la magazinul nr. 
43 al I.C.S. Mixtă Vul
can, și-a propus să înșele 
încrederea cumpărători-

lor, oferind spre vînza- 
re pîine la suprapreț. De
pistată de lucrătorii de 
miliție, va da seama de 
cînd „a dospit" intențiile 
infracțiunii de abuz.

GHINION

în preajma bazarului 
distractiv din Lupeni, 
Anton Popa, zis Turcu, și 
Gheorghe Drăguță au zis 
să-și încerce norocul, fi
ind surprinși pe cînd 
practicau jocuri de noroc. 
Zarurile au fost aruncate, 
vorba lui Caesar, dar de 
unde să fi știut marele 
personaj al antichității 
că acum „Turcu plăteș
te". O soartă similară va 
avea și partenerul lui de... 
ghinion.

lon VULPE, 
cu sprijinul organelor 

de miliție

I

5

1
3



4 Steagul roșu JOI, 15 SEPTEMBRIE 1983Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în județul Cluj
(Urmare din pag. I)

mașini, și de ministrul 
construcțiilor industriale, 
Petre C. Ion.

In numele muncitorilor 
și specialiștilor de aici, di
rectorul întreprinderii a 
informat că indicațiile da
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se transpun cu 
succes în viață, combinatul 
indeplinindu-și cu cinste 
sarcinile încredințate.

Date privind activitatea 
si preocupările colectivului, 
rezultate obținute, au fost 
prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu în 
timpul vizitării mai multor 
sectoare principale de pro
ducție ale combinatului.

Pretutindeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost primiți de muncitori 
cu calde și emoționante ma
nifestări de dragoste și sti
mă.

La plecare, secretarul ge
neral al partidului a adre
sat colectivului combinatu
lui, constructorilor, calde 
felicitări pentru rezultatele 
obținute.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat, apoi. 
Liceul industrial nr. 9 
din Cluj-Napoca, unitate 
de învățămînt în care se 
pregătesc cei ce, după ab
solvire, vor munci în a_ 
tclierele și secțiile Combi
natului de utilaj greu din 
localitate.

La sosire, înalții oaspeți 
au fost întîmpinați de mi
nistrul educației și invăță- 
mîntului, de primul secre
tar al C.C. al U.T.C., de 
reprezentanți ai ministeru
lui Industriei Construcți
ilor de mașini.

Desfășurată în preziua 
deschiderii noului an de 
învățămînt, vizita, de lucru 
a secretarului general al 
partidului la liceul clujean 
a prilejuit o atentă anali
ză a modului în care are 
loc pregătirea pentru mun
că și viață a tineretului 
școlar, legarea strînsă a 
învățămîntului cu produc
ția.

Au fost vizitate mai 
multe laboratoare, cabinete 
șî* ateliere, în care elevii 
dispun de bune condiții 
pentru activitatea teoreti
că și practică.

Adresîndu-se grupurilor 
de elevi aflați în școală, 
secretarul general al parti
dului le-a urat un an șco
lar rodnic, cu rezultate cît 
mai bune, multă sănătate 
și fericire.

Vizita de lucru pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o întreprinde, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
în județul Cluj a inclus și 
o puternică bază de cerce
tare și producție — filiala 
Institutului de cercetare 
științifică și inginerie teh
nologică pentru echipa
mente energetice.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
■Elena Ceaușescu le-au 
fost exprimate, intr-un ca
dru sărbătoresc, cele mai 

ivi» mulțumiri pentru vizi- 
I tă, satisfacția deosebită a 
întregului colectiv pentru 
posibilitatea de a putea 
prezenta cîteva din realiză
rile și preocupările lor. 
Directorul unității prezintă 
date despre activitatea co
lectivului de aici.

Vizitînd halele de micro- 
producție industrială și ex
perimentări, laboratorul 
metalurgic — unde se va
lorifică șpanuri de oțel i- 
noxiâabil —, hala de tna- 
■ini-unelte și pompe doza

toare, ca și standul de 
încercare a pompelor, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au cuvinte de apreciere 
pentru rezultatele obținute 
de cei ce-și desfășoară ac
tivitatea în această moder
nă bază de cercetare și 
producție, recomandîndu-Ie 
să-și concentreze în conti
nuare eforturile pentru 
producerea prioritară a a- 
celor mașini și instalații 
care se mai procură din 
import.

în timpul vizitei, au 
fost prezentate și o serie 
de preocupări de perspecti
vă privind valorificarea 
crengilor rămase din ex
ploatările forestiere.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut ca ins
talația destinată acestui 
scop să fie realizată cît 
mai repede, unnînd ca 
pe baza experimentărilor 
să se fundamenteze eficien
ța economică a procedeelor 
propuse. La rîndul său, to
varășa Elena Ceaușescu a 
recomandat să se aibă în 
vedere și chimizarea a- 
cestor deșeuil lemnoase.

In continuare a fast vi
zitată Facultatea de meca
nică a Institutului politeh
nic din Cluj-Napoca — 
unitate reprezentativă a în
vățămîntului tehnic supe
rior românesc.

La sosirea pe platoul 
din fața facultății, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați cu puternice u- 
rale și ovații, cu cele mai 
calde sentimente de dra
goste și prețuire.

Mii de tineri și tinere, 
studenți și elevi — români, 
maghiari șl de alte națio
nalități — scandează cu 
putere „Ceaușescu — tine
rii !“.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați de 
către rectorul Institutului 
politehnic din Cluj-Napo
ca să viziteze, la început, 
laboratoarele Facultății de 
mecanică — nouă și mo
dernă unitate de învăță
mînt amplasată pe platfor
ma industrială a munici
piului ca urmare a indica
țiilor date de secretarul 
general al partidului cu 
prilejul vizitei de lucru e- 
fectuate în acest centru u_ 
niversitar al țării în anul 
1972.

Secretarul general al 
partidului este informat 
pe larg despre preocupări
le facultății în domeniul 
cercetării realizate pentru 
unitățile productive.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu îi sînt prezen
tate noi tipuri de mașini, 
utilaje și instalații conce
pute și realizate de cadre
le didactice și studenții 
facultății.

S-a vizitat în continuare 
o expozție organizată în 
holul facultății, și care pu. 
ne în relief dezvoltarea 
multilaterală a învățămîn
tului superior clujean, în 
ultimii 18 ani, succesele 
dobindite în procesul le
gării lui de cerințele pro
ducției materiale, contribu
ția acestuia la înflorirea e- 
conomiei naționale.

Atmosfera sărbătorească, 
de adîncă recunoștință, de 
dragoste fierbinte față de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășa 
Elena Ceaușescu s-a regă
sit pe întreg parcursul vi
zitei întreprinse la Facul
tatea de mecanică a Insti
tutului politehnic clujean.

Luîndu-și rămas bun de 
la gazde, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu le-a adresat fe
licitări pentru rezultatele 
obținute și le-a urat să 
obțină rezultate cît mai 
bune în viitor.

Vizita de lucru în zona 
industrială Someș — Nord 
a municipiului Cluj-Napo
ca a continuat la secț’a 
specializată in producerea 
mașinilor pentru filaturi a 
întreprinderii „Unirea", 
cea mai mare unitate pro. 
ducătoare de mașini texti
le din țara noastră.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de minis
trul industriei construcți
ilor de mașini-unclte, e- 
lectrotehnicii și electronică, 
de reprezentanți ai Cen
tralei industriale de ma
șini și utilaje pentru in
dustria ușoară, de membri 
ai consiliului de conduce
re al întreprinderii.

Directorul întreprinde
rii prezintă modul în ca
re au fost transpuse în 
viață indicațiile date de 
secretarul general al parti
dului la precedenta vizită 
în întreprindere și, în 
continuare, numeroase ma
șini, utilaje și subansam- 
ble realizate prin autodo- 
tare, ce pot fi folosite a- 
tît in întreprinderea lor cît 
și in alte unități construc
toare de mașini din țară.

In timpul vizitei, secre
tarul general al partidului 
a examinat împreună cu 
reprezentanții ministrului 
și specialiștii întreprinderii 
stadiul realizării unor 
programe prioritare.

Luîndu-și rămas bun, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat colectivului de 
muncă al întreprinderii, 
felicitări pentru rezultatele 
obținute și i-a urat să rea
lizeze produse superioare, 
de înaltă tehnicitate care 
să asigure creșterea pro
ductivității muncii.

De-a lungul traseului 
.străbătut de coloana oficia
lă, de Ia „Unirea" și pînă 
la întreprinderea de porțe- 
lonuri „Iris", următorul o- 
biectiv vizitat, mii de clu
jeni fac o entuziastă ma
nifestație de dragoste și 
stimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La sosirea în întreprin
dere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt sa
lutați de ministrul indus
triei ușoare, de membri 
ai consiliului de conduce
re al întreprinderii.

în halele de producție, 
secretarul general al parti
dului este informat de că
tre directorul întreprinde
rii, despre rezultatele mun
cii acestui colectiv.

Se intră apoi în muzeu, 
care găzduiește cele mai 
reprezentative creații ale 
muncitorilor întreprinderii, 
de la înființarea acesteia, 
în 1922, și pînă astăzi.

Luîndu-și rămas bun de 
la gazde, secretarul ge
neral al partidului le-a a- 
dresat felicitări pentru re
zultatele obținute îndem- 
nîndu-i să acționeze pen
tru a obține produse de 
calitate mai bună. Secre
tarul general al partidu
lui a cerut ca produsele 
realizate la „Iris" să .fie 
dintre cele mai bune din 
Europa, atit din punct de 
vedere al calității, cît și 
al eficienței economice și 
a urat colectivului între
prinderii succese tot mai 
mari.

în cursul după-amiezii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeți 
ai municipiului Dej, loca
litate ce s-a înscris, în ul
timii ani, pe verticala dez
voltării industriale.

Amintindu-și cu profundă 
recunoștință de precedenta 
vizită la Dej a conducăto
rului partidului și statului 
nostru, în 1970, cînd au 
fost abordate probleme le
gate de dezvoltarea și 
configurația ulterioară a o- 
rașului, cetățenii acestui 
municipiu transilvan au 
așteptat întâlnirea cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu ca 
pe o mare sărbătoare. Sta
dionul municipal, unde a 
aterizat elicopterul prezi
dențial, era pavoazat cu 
drapele roșii și tricolore. 
Numeroși locuitori purtau 
portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

La coborirea din elicop
ter, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
cu deosebită căldură de 
primul secretar al Comite
tului municipal de partid,, 
primarul municipiului Dej, 
de alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid 
și de stat.

Bucuria de a-1 avea pen
tru a doua oară în mijlo
cul lor, exprimată atît la 
sosire, cît și pe întregul 
traseu străbătut pînă la 
platforma industrială, s-a 
regăsit deplin în urarea, 
repetată la fiecare pas : 
„Ceaușescu, fiu iubit, în 
Dej bine ai venit!".

La Combinatul dc celu
loză și hirtie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
salutați de ministrul indus
trializării lemnului și ma
terialelor dc construcții, de 
reprezentanți ai conducerii 
centralei industriale de 
profil și ai combinatului. 
Au fost prezentate date 
referitoare la activitatea de 
producție a combinatului.

In cursul vizitării prin
cipalelor secții, sînt prezen
tate caracteristicile și per
formanțele utilajelor, noile 
produse asimilate în scopul 
eliminării importurilor.

Apreciind rezultatele ob
ținute, secretarul general 
al partidului a adresat fe
licitări colectivului combi
natului și i-a urat să înde
plinească în bune condiții 
sarcinile de plan, să rea
lizeze produse de calitate
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din ce în ce mai bună, la 
un nivel de eficiență sporit.

Următoarea întreprinde
re vizitată pe aceeași plat
formă industrială a fost 
cea de fibre artificiale, u- 
nitate ce urmează să fie 
pusă în scurt timp In 
funcțiune, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați cu căldură de 
ministrul industriei chi
mice, de reprezentanți ai 
conducerii Ministerului 
Construcțiilor Industriale, 
trusturilor de construcții și 
montaj care realizează no
ua investiție.

Analiza pe care secreta
rul general al partidului a 
efectuat-o aici cu factorii 
de răspundere și alți spe
cialiști din partea construc
torilor și beneficiarilor a 
evidențiat avantajele eco
nomice ale amplasării a- 
cestei noi capacități în i- 
mediata apropiere a fur
nizorului de materie pri
mă. Au fost prezentate da
te despre stadiul lucrări
lor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au străbătut a- 
poi principalele hale de 
fabricație, au examinat 
stadiul montării instalați
ilor.

în continuare, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
prezentată noua fabrică de 
celuloză chimică din ca
drul Combinatului de celu
loză și hîrtie, situat în a- 
propiere.

Vizita în municipiul Dej 
s-a încheiat în aceeași at
mosferă entuziastă, de vi
brant patriotism. Miile de 
cetățeni prezenți pe stadio
nul municipal au ovaționat 
din nou cu putere, au scan
dat numele partidului și 
al secretarului său general.

Luîndu-și rămas bun de 
la oamenii muncit de aici, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a adresat felicitări pen
tru rezultatele de pînă a- 
cum și urarea de a obține 
succese tot mai mari în 
realizarea planului pe a- 
cest an și pe întregul cin
cinal.

In aplauzele miilor de 
cetățeni din Dej, elicopte
rul prezidențial a decolat, 
îndreptîndu-se spre Gher
la.

Aceeași atmosferă entu
ziastă, de mare vibrație pa
triotică, specifică marilor 
sărbători, domnea șt pe sta. 
dionul din orașul Gherla, 
unde mii de oameni ai 
muncii din localitate, din 
comunele învecinate au fă
cut o primire plină de căl
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dură distinșilor oaspeți.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au îndreptat, 
într-o mașină deschisă, spre 
Combinatul do prelucrare 
a lemnului din Gherla.

La intrarea în combinat, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi
nați cu deosebită stimă de 
ministrul industrializării 

lemnului și materialelor de 
construcții, de reprezentanți 
ai centralei de resort și ai 
conducerii unității.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost informați 
de directorul unității des
pre producția unității.

Secretarului general al 
partidului i-au fost prezen
tate, apoi, într-o expoziție, 
cîteva din piesele de mo
bilier realizate la Gherla.

La încheierea vizitei de 
lucru în combinatul din 
Gherla, în aplauzele în- 
suflețitoare ale celor a- 
flați pe un platou din fața 
secțiilor de producție, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări pentru 
succesele obținute pe acest 
an și urarea de a obține 
rezultate bune pe între

gul cincinal.
Aceeași atmosferă caldă, 

emoționantă domina tra
seul și la întoarcerea stima. 
ților oaspeți la stadionul 
din orașul Gherla. Se 
scanda cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.l",
Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră șl mîndria 
— Ceaușescu — România!".

La plecare, adresîndu-se 
tuturor celor prezenți, tova. 
rășul Nicolae Ceaușescu i-a 
felicitat pentru rezultatele 
bune obținute, pe toți lo
cuitorii din Gherla, și le-a 
urat succese tot mai mari 
în întreaga activitate.

*

Cea de a doua zi a vi
zitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elen a 
Ceaușescu, în județul Cluj 
a reprezentat o continuare 
rodnică a dialogului cu 
oamenii muncii de pe a- 
ceste locuri.

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

16.30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. (CP)
20.30 Actualitatea in e- 

conomie.
20,55 Program de cîntece.
21,05 tnaltă răspundere 

revoluționară. Re. 
portaj-anchetă ia 
deschiderea anului 
de învățămînt.

21,20 Imn de tinere i- 
nimi — spectacol 
interpretat de tineri 
muncitori, elevi și 
studenți.

22,00 Cinci miliarde de 
oameni. (C).

22.30 Telejurnal. (C)
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