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Vie satisfacție pentru Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R.,

cu privire la realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
în înalta funcție de secretar gsneral al partidului

popor, 
voința noastră, a minerilorMinerii de la Dîlja, ca dealtfel toți oamenii muncii din țara noastră au primit cu deosebită satisfacție și cu profundă mîndrie patriotică Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. de a realege în înalta funcție de secretar general al partidului pe cel mai iubit fiu al națiunii, ctitorul României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Profundele schimbări care au avut loc în municipiul nostru, modernizarea și progresul făcut în industria extractivă sînt realități vii și semnificative ale anilor luminoși ai socialismului și îndeosebi cei de după cerea rășul

viitoarelor succeseîntregul nostru colectiv a primit

Congresul al IX-lea, cînd la condu- partidului nostru a fost ales tova- Nicolae Ceaușescu.
Valerian MAXIM, 

miner, șef de brigadă în 
sectorul II al I.M. Dîlja

(Continuare în pag. a Z-a)

în județele Sibiu și Alba
La întreprinderea „Independența" 

și întreprinderea de piese auto din SibiuCeaușescu și -tovarășei Elena Ceaușescu.La sosirea în întreprin
derea „Independența**, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de ministrul construcțiilor de mașini. Petre Preoteasa, de reprezentanți ai consiliului oamenilor muncii.

Tovarășul Nicolae un nivel calitativ superior • Ceaușescu, secretar gene-, a continuat la întreprinde- ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și-a încheiat miercuri, vizita de lucru efectuată, bătut principalele artere împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în județul Sibiu.Analiza modului în care se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan la termenele stabilite și la

rea „Independența** și întreprinderea de piese auto din Sibiu.Coloana oficială a stră-ale orașului, unde zeci de mii de oameni ai muncii, studenți, elevi, pionieri au făcut o entuziastă tovarășului N i c primire
O 1 a e (Continuare în pag. a 4-a)

Adunarea populară din municipiul Sibiu

întregul nostru colectiv a primit cu sentimente de înalt patriotism și profundă bucurie vestea adoptării de către Plenara CC al PC.R. a Hotărârii privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Rcmân. Această hotărâre corespunde dorințelor arzătoare și voinței neclintite a comuniștilor, a întregulu; partid, exprimînd dragostea și prețuirea de care se bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu, strălucit militant revoluționar și înflăcărat patriot, care și-a dedicat întreaga viață și activitate nobilului ideal al libertății sociale și naționale a poporului român, al triumfului socialismului pe pămîntul străbun al patriei. Sub conducerea clarvăzătoare a partidului, poporul
Gheorghe Ciucă DRICU, 
secretarul comitetului 
partid al S.S.H. Vulcan

IPSRUEEM Petroșani

La încheierea fructuosului dialog de lucru pe» care secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a purtat, timp de două zile, cu reprezentative colective de muncă din județul Sibiu, în Piața’ Unirii din centrul orașului a avut loc o impreuo- nantă adunare Din oraș, din învecinate au venit la reîntîlnirea cu conducă torul iubit și stimat partidului și statului tru, mii de oameni muncii de toate profesiile și toate vîrstele — români, germani, maghiari — pentru a-și exprima, încă o dată, bucuria de a-1 avea ca oaspete drag, recunoș-

populară, localității? aici,al nos-ai

tința fierbinte pentru clo- cotitoarea sa activitate revoluționară pusă în slujba Idealurilor nobile de progres și libertate ale națiunii noastre, pentru tot ceea ce a făcut și face ca Sibiul să se dezvolte neîntrerupt și multilateral, la fel ca toate județele, ca întreaga țară, pentru ca nivelul de viață și civilizație al locuitorilor lui să fie din ce în ce mai ridicat. In glas cu întregul partid, cu întregul popor, țăranii, oamenii muncii sibieni au dat expresie — prin reprezentanții lor la această grandioasă adunare — deplinei adeziuni la Hotărîrea recentei plenare a Comitetului Central al parti-

muncitorii,intelectualii, toți

dului ca tovarășul Nicolae Ceaușescu — arhitectul României moderne, revoluționarul de profesie, care, din fragedă tinerețe, s-a i- dentificat cu cele mai arzătoare aspirații ale poporului nostru — să fie reales, • la Congresul al XIII-lea, în funcția supremă de secretar general al partidului.Imensa piață și-a pus straie sărbătorești. Pe clădirile din jur au fost arborate mari drapele ale țării și steaguri roșii, pancarte cu urări la adresa partidului nostrua secretarului său- general, a patriei noastre socialiste.comunist și

ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

(Continuare in pag a 2-a)

(Continuare în pag. a 4-a)

Patru decenii ale devenirii noastre

I.C. VULCAN

Debut rodnic in semestrul IIPatru întreprinderi miniere — Lonea, Petrila, Dîlja și Livezeni — au raporta t ieri dimineață extragerea, în ziua precedentă, a unei producții suplimentare de aproape 1000 tone de cărbune. Cea .mai mare cantitate'de cărbune au extras-o minerii de la Livezeni — plus 451 de tone.De la începutul lunii și pînă ieri, pe primele locuri în întrecerea socialistă pentru a da țării cît mai mult cărbune în cel de-al Il-lea semestru al anului se situează minerii de la Lonea și Paroșeni, care au acumulat un plus de 653 și respectiv, 631 tone de cărbune față de sarcinile de plan. (Gh.S.)
.7Cu principalii indicatoridepășițiTînărul colectiv al întreprinderii de confecții Vulcan întîmpină marile evenimente ale anului — cea de-a 40-a aniversare a Eliberării patriei și Congresul al XIII-lea al partidului — cu rezultate deosebite în muncă. La sfîrșitul primului semestru acest harnic colectiv raportează depășirea sarcinilor de plan la . principalii indicatori. Planul la producția marfă a fost depășit cu 7,5 milioane lei, iar productivitatea muncii calculată la acest indicator a fost depășită de fiecare _ muncitor cu peste 10 mii lei. La confecții textile sarcinile de plan au fost depășite cu peste 17 milioane lei, iar planul la export cu peste 2 milioane lei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, efectuează, începînd de miercuri după-amiază, o vizită de lucru în județul Alba.Sosirea tovarășuluiNicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Alba a fost așteptată și salutată,

ca de fiecare dată, cu imen. să bucurie, cu sentimente de aleasă prețuire, de profundă satisfacție.Vizita în județul Alba a început la Cugir, pitoreasca localitate de la poalele Sebeșului, care a cunoscut transformări înnoitoare, devenind acum un oraș al constructorilor de mașini, cu mii de apartamente moderne, școli, așezăminte social-culturale.Elicopterul la bordul că-

ruia se aflau tovarășul Nicolae Ceaușescu® și tovarășa Elena Ceaușescu a a- terizat pe stadionul orașului, împodobit sărbătorește cu drapelele partidului și statului, cu ghirlande de flori. Au venit aici, în în- tîmpinare, mii de oameni ai muncii. Pe mari pancarte desfășurate deasupra tribunelor stadionului, se află înscris: „Ceaușescu,
(Continuare în pag. a 4-a)

televiziuneAzi, la posturile de radio și
Cu prilejul vizitei de lucru în județul Alba a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialis
te România, astăzi, in jurul orei 11,00. va avea loc in municipiul Alba Iulia o 
adunare populară, care va fi transmisă direct de posturile de radio și televiziune.

o reușita la I. M. lonea De la penalizări, la bonificațiiIn ziarul nostru din 22 mai a.c., sub titlul „Primul pas pe calea redresării a fost făcut, dar trebuie confirmat prin îmbunătățirea realizărilor**, arătam eforturile depuse de colectivul de la I.M. Lonea de la începutul anului și pînă la acea dată. Colectivul minei a extras suplimentar sarcinilor de plan 3000 tone de cărbune. Dar, aceste rezultate timp de cîteva luni erau umbrite de neîn- cadrarea în indicatorii

cte mutracalitate, mai precis pro- forturile pentru realizarea centul de cenușă admis a sarcinilor de plan au continuat, astfel că, la zi, mina înregistrează un plus de a- proape 10 000 tone de cărbune, extras suplimentar sarcinilor de plan. Concomitent cu aceste eforturi,
fost depășit cu 2 puncte, fapt pentru care mina a fost penalizată cu pierderea a peste 13 000 tone de cărbune.Revenim la mina Loneasă vedem ce s-a întreprins colectivul de mineri, maiș- pentru ieșirea din această tri și ingineri a luat toate situație păgubitoare. E- măsurile pentru îmbunătă-

țirea calității extras și livrat din Petrila. In deși procentul nu a scăzut sub cel planificat, penalizările au fost de numai 787 tone cărbune față de cele 2851 tone, media primelor patru luni din acest an. In această lună conținutul de cenușă a fost redus cu aproape 2 procente față de perioada
Ec. Gh. SP1NU

cărbunelui preparației luna mai, de cenușă
■■■«■■■■■■■■■a
în pag. a 3-a

INDIVID -
COLECTIVITATE
■ COLECTIVUL A RIDI

CAT UN OM DEMN DE 
RENUMELE BRIGĂZII

■ Judecata muncitoreas
că la I.M. Uricani.

75 de ani de existență a construcțiilor de mașini

(Continuare în pag. a 2-a)

■ Rubrica „Atitudini**.

<
J te, xvo uaineiii, s.) iese să facă față i șese pe deplin- —

(Continuare în pag. a 2-a)

iii Valea Jiului

oglindita în oameni și cifre sigurarea sculelor și dispozitivelor de verificare necesare uzinei.Brigada I este profilată pe executarea de matrițe grele de forjă, fiind condusă de Geza Rapolti, lăcătuș de categoria a Vil-a,
nul mers al formației își aduc contribuția esențială și alți specialiști, cum ar fi:- Ion Anghel (ascuțitor), Ion Colda (sudor), Ernest Huron, Teofil Kaszony, Ionel Rus, Iosif Mrdrea, F1&-

Valeriu BUTULESCU

drganizați în brigăzi mix-. 106 oameni, se strădu-i — și reu- . ______ _ . __, . . . - unei sar- socotit pe drept cuvînt un< cini extrem de dificile: a- meseriaș desăvîrșit. La bu-

o
iii
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Reglementări privind utilizarea articolelor 

din cauciuc (II)

Voința întregului popor, 
voința noastră a minerilor

(Urmare din pag. I)La fel ca în cazul anvelopelor, benzile transportoare precum și celelalte articole din cauciuc se utilizează conform regimului stabilit prin Decretul Consiliului de Stat nr. 148/1984. Astfel, pentru o mai mare siguranță în exploatare cît și pentru recuperarea celor cu un anumit grad de uzură, legea stabilește măsuri concrete de folosire rațională și de recuperare a acestor elemente. Benzile transportoare din cauciuc, în dotarea unităților socialiste, se vor utiliza numai pînă la atingerea limitei de uzură care să permită reșaparea acestora. Limita de uzură este prevăzută, pentru fiecare tip de utilaj, în instrucțiunile de montaj și exploatare a produsului.Utilizarea pînă la împlinirea ciclului de folosință, pînă la distrugerea mecanică sau pierderea parametrilor funcționali, este prevăzută numai pentru anumite tipuri de benzi transportoare. Regula rămîne totuși în sensul procedeului de re- șapare, pentru a se asigura o prelungire a duratei de funcționare, iar a- . cest aspect reiese din V............ .................
i ț 
i
1

tehnică a utilaju-cartea lui.In cazul deteriorărilor locale, remediabile, benzile transportoare vor fi imediat scoase din funcțiune, supuse reparării și repuse în exploatare. Pentru celelalte articole din cauciuc nu sînt prevăzute norme de recon- diționare, urmînd a se u- tiliza, potrivit instrucțiunilor specifice, pînă la împlinirea ciclului de fo-
fZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZJ

jului cu asigurarea unei tensionări corespunzătoare în vederea evitării pa- tinării, menținerii cinematicii adecvate și înlăturării frecărilor. Și în cazul garniturilor de cauciuc se va avea în vedere optimizarea montărilor în funcție de specificul instalației.In atenția Unităților e- conomice și în mod deosebit a celor constructoa-
Consultație juridică

rzzzzzzzzzzz//zzzzzz/z/zz//z//zzzz///z//zzzzzzzzzzz/zrz«' ‘''wzz«zw'z/ losință, distrugerea canică ori metrilor tehnici funcționali.Legea mai reglementează modul de utilizare a curelelor de transmisie, furtunurilor și garniturilor de cauciuc. Astfel, prescripțiile de folosire a furtunurilor vor ține seama de natura fluidului vehiculat, presiunea maximă de lucru, temperatura și umiditatea mediului precum și raza optimă de curbură la montaj. Pentru curelele de transmisie se va ține seama de realizarea monta-

me- sau chimică, pierderea para- re de mașini și de proiectare, trebuie reținută prevederea legală cuprinsă în art. 10 potrivit căreia, la proiectarea noilor utilaje echipate cu articole tehnice din cauciuc, cu rol dinamic în funcționare, trebuie obținut avizul Centralei industriale de prelucrare cauciuc Și mase plastice Popești — Leor- deni de sub Ministerului Chimice.Un aspect reglementat de mativ, se referă la valorificarea produselor din cauciuc uzate. Art. 25

îndrumarea Industrieiimportant, actul nor-

prevede interdicția de a se distruge sau degrada produse din cauciuc uzate și refolosibile cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Unitățile deținătoare de mașini cu anvelope din cauciuc vor avea prevăzut prin sarcini de plan predarea anvelopelor reșapabile către unitățile destinate să execute astfel de operații. Toate anvelopele uzate care nu se pot repara, benzile transportoare cu grad depășit de uzură, precum și celalalte articole din cauciuc, vor fi predate întreprinderilor județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. Aceste unități vor colecta și articole din cauciuc de la populație.Legea condiționează, obținerea de noi produse din cauciuc sau produse recondiționate de predarea celor uzate la unitățile de colectare și recuperare. Atît în cazul întreprinderilor cît și al cetățenilor, dovada se va face prin confirmarea scrisă a conducerii tăților specializate.
(Va urma) Ilie ȘERBAN, 

jurist

Noi, minerii Văii Jiului sîntem conștienți că prin reînvestirea - tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului, ho- tărîrile ce vor fi adoptate de cel de-al XlII-lea Congres vor fi îndeplinite exemplar. Sub conducerea partidului, poporul român a obținut rezultate deosebite pe calea edificării socialiste, profundele transformări economico-sociale care au avut loc în anii luminoși ai socialismului sînt mărturii de nezdruncinat ale geniului creator al poporului sub conducerea partidului comunist. De această perioadă, căreia pe bună dreptate i se spune Epoca Ceaușescu, sînt legate cele mai grandioase realizări din întreaga istorie a poporului nostru.înfăptuind cu perseverență indicațiile și sarcinile trasate de secretarul

general al partidului, Mi^ nerul nostru de Onoare, tovarășul Nicola e Ceaușescu, colectivul nostru de mineri a făcut însemnați în ultimii pe calea dezvoltării și dernizării extracției cărbune, producția trasă crescînd Ca expresie a ne de dăruire vă a ortacilor,, care o conduc la începutul anului 4500 tone de cărbune plimentar sarcinilor plan, depășind ritmic ductivitatea muncii nificate cu o tonă pe Sîntem conștienți că rezultatele muncii tre depinde dobîpdirea în- țr-un timp c'.t mai scurt a independenței energetice a țării și de aceea sîntem ferm hotărîți ca marile evenimente politice ale anului să le întîmpî- năm cu noi și mari succese pe frontul cărbunelui.

pași ani mode ex- an^ plian de muncii și inițiati- brigada pe a extras de peste su- de: pro- pla- post. de noas-

Certitudinea viitoarelor succeseuni
c

J

(Urmare din pag. I) prestigiului meridianele

De la penalizări, 
la bonificații

(Urmare din pag. 1)

la deau ve-

amintită. Pe luna iunie, oamenii muncii de la Lonea văzînd că măsurile luate în luna mai au dat rezultate bune, au hotărît să intensifice acțiunile pe linia îmbunătățirii calității producției, astfel că indicatorul de cenușă a fost re - dus sub cel planificat, fapt ce a fost concretizat în obținerea unei bonificații producția de cărbune 548 tone.Pentru a vedea care fost măsurile luate înderea acestui reviriment, ne-am adresat ing. Ileana Hăncilă, responsabil cu probleme de calitate. „Calitatea producției este o problemă de stat de o deosebită importanță pentru fiecare unitate în parte și mai ales pentru noi cei ce lucrăm în unitățile miniere. La începutul trimestrului II, în biroul executiv al consiliului oamenilor muncii am stabilit un plan de măsuri mult îmbunătățit față de cele anterioare. . Este adevărat că în prima lună nu a dat rezultatele scontate, dar ulterior a- cestea au început să se facă simțite.O primă măsură luată a fost aceea de îmbunătățire a tehnologiilor de lucru la toate locurile de muncă, stabilindu-se măsuri concrete, eliminînd cu mult

fenomenul surpărilor. Pe lingă acestea s-a impus în mod obligatoriu alegerea sterilului la abatajele cameră și cele cu susținere individuală și depunerea lui pe poditură, de unde decadal este preluat de către șeful de sector. In acest sens putem da exemplu a- batajele cameră numărul 90 și 91, unde a fost aleasă o cantitate de 290 și, respectiv, 264 tone de steril. S-a mărit numărul posturilor la sistemul de clau- baj de la puțul cu schip de la 12 la 14, astfel că sterilul ales a crescut cu 200 pînă la 300 de tone pe lună. Pe sistemul de benzi de pe orizontul 400, oamenii de la silozurile colectoare sînt instruiți de a alege sterilul și a-1 depozita în locuri bine amenajate, după care este încărcat în vagoneți. O altă măsură și cea mai eficientă este separarea fluxurilor de transport de la lucrările care înaintează în steril.După atîtea amînări, la ,I.M. Lonea s-a reușit să se stabilească măsuri care să confirme eforturile minerilor de a extrage și a livra preparațiilor cărbune de calitate. Așteptăm și în continuare cu interes ca rezultatele obținute în ultimele două luni pe linia calității să fie în concordanță cu cele pe linia cantității, să devină o permanență.

IN TABARA. încă din prima zi de vacanță copiii Văii Jiului au plecat în tabere de odihnă și în excursii. Pe litoralul sorit, la Techirghiol, află 80 de pionieri, I la tabăra de la Bucșoaia (Suceava) sînt 100 de e- | levi din școlile munici-I MUNCA PATRIOTI-

în- se iar

Aspect de muncă din sectorul confecții plasă de 
sîrmă aparținînd unității nr. 27 Mecanică a coope
rativei „Straja" Lupeni. Beneficiarii produsului 
finit realizat în această unitate cooperatistă — minerii.

ei pe toate globului sînt indisolubil legate de peri sonalitatea proeminentă de activitatea neobosit, și pilduitoare, de dăruirea patriotică și pasiunea revoluționară de care dă dovadă tovarășul Nicolae Ceaușescu.Comuniștii, toți oame-

nostru a obținut succese deosebite, mai ales în perioada celor mai dense împliniri intrată în istorie sub denumirea atît de semnificativă de Epoca Ceausescu. Mărețele înfăptuiri din anii de după Congresul al IX-lea al partidului, edificarea nii muncii din cadrul Sec-României moderne și creș- ției de stîlpi terea fără precedent

oglindita în oameni și cifreSCULAR1A
(Urmare din pag. I)rin Pâraschiva, Constantin Vrabie și mulți alții.Brigada a 11-a e profilată pe sedevistica necesară hidraulicii miniere. In fruntea ei se află strungarul Gheorghe Marc. Brigada este reprezentată cu cinste și de alți muncitori dintre care amintim pe Nicolae Magyari, Mihai Griober, Ștefan Ob- weger, Lucreția Rapolti și Marinela Nemeș.Brigada a IlI-a se ocupă de reparații și întrețineri executînd totodată și sedevistica generală. Conducătorul ei, Ion Bre- '

dan ,este strungar de categoria a Vil-a și,, șahist de categoria I. Din formație fac parte Viorean Vlad, Zoltan Bende, Maria Stai- cu, Janeta Săuleșcu și alții.Brigada a IV-a. Ascuțitorul Ernest Korb, fericit posesor al categoriei speciale ,este ajutat în munca de fiecare zi de colegii săi Titi Scutaru, Andrei Ma- gyari, Stelian Vladu, Mihai Kișș, Sorin Butan și alții. La cîrma atelierului se află de ani de zile maistrul principal Mircea Guia, ajutat de maiștrii Iosif Crișan și Iuliu Pasz- ternak.■ „Sarcina noastră nu e

ușoară — afirmă Mircea Guia. Asigurarea sculelor și dispozitivelor ficare (pe scurt tica» pentru o d-' mare, cu produse riată, sel—idi lectivul de muncii din secție. Dar riozitatea de care dau vadă, ordinea și disciplina se împletesc armonios, pu- nînd astfel bazele frumuseții muncii noastre, astăzi cînd uzina în continuă dezvoltare trece cu mîndrie pragul celui de-al patrulea sfert de veac de activitate.. "

de veri- sedevis- uzină ■mă . de c.n plin oameni

(Va urmaș

atît de va- co- ai se- do-

hidraulici susținem»din toată inima, cu deplină și entuziastă a- probare, cU profundă tisfacție și mîndrie patriotică, propunerea realegere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în prema funcție tar general al la Congresul al Partidului Român, văzînd în certitudinea deplină, ranția sigură a înaintării României pe calea socialismului și comunismului. In primele șase luni a' acestui an, colectivu- S.S.H. raportează cu mîndrie că și-a îndeplinit și depășit sarcinile planului de producție la toți indicatorii eeonomico-finan- ciari, în condiții de ență sporită. Strîns în jurul partidului, al se- general, popor,

sadesu- de secre- partidului, al XlII-lea Comunist aceastaga-

efici- unițicretarului său alături de întregul vom face totul pentru înfăptuirea revin, peți nici un efort pentru a contribui la realizarea prevederilor ce ne vor reveni din Directivele greșului al XlII-lea partidului, privind voltarea economice-socia-. lă multilaterală și înflorirea continuă a României socialiste.

i sarcinilor ce ne nu vom precu-
Con- al dez-

CA. In perioada 2 iulie — 30 august elevii din municipiu vor participa, în serii de cîte 2 săptă- mîni, la acțiuni de muncă patriotică pe șantierele tineretului (stadionul „Jiul" Petroșani, șantierele de construcții).NOU. Zilele trecute în cadrul magazinului general din Petrila s-a deschis o unitate de cafea- dulciuri. Această nouă unitate este aprovizionată și aparține de Complexul de alimentație publică „Jiul" din Petroșani.

CASA DE ODIHNA. La baza de agrement 5-Sud din Lupeni se află în curs de finalizare lucrările destinate amenajării unei case de odihnă pentru mineri. Se apreciază că inaugurarea va a- vea loc în luna august. (A.M.)COOPERATIVA meșteșugărească „Unirea" ne-a informat că unitatea 46 TV din Petroșani, aflată în blocul 1B, repară și magnetdfoane, casetofoa- ne, aparate de radio, picR-up-uri. Această pre-

ocupare destinată diversificării ' serviciilor către populație se va concretiza și la Petrila unde, săptămîna următoare, la parterul blocului 36 G, unde își vor începe activitatea 4 noi unități (frizerie, coafură, croitorie mixtă — bărbați, croito- rie-femei).INTERVENȚIE OPERATIVA. Intr-o dimineață „drumarii" care extind bulevardul Republicii din Petroșani au distrus, din neglijență, cablurile de 6kV care a-

limentează cu energie e- lectrică cartierul Aeroport. Au intervenit operativ și eficient echipele de electricieni gonduse de Nicolae Viman și Petru Petea de la C.D.E.E. In numai 4 ore ei au încheiat lucrările asigurînd e- nergie electrică pentru șantierul de construcții și blocurile din zonă, (I.V.)DE LA ÎNCEPUTUL A- NULUI, lucrătorii I.G.C.L. au reparat 39 de terase, 82 acoperișuri cu țiglă. La 470 apartamente au reparat instalațiile sanitare, iar

din 90 apartamente s-a eliminat fenomenul de condens. Totodată s-au executat reparații curente la 7 puncte termice și, pe o lungime de 320 ml, s-au înlocuit rețelele ce. (I.D.) *
Rubrică realizată de 

T. SPATARU
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hotărît colec- de zile Ia u-rezultate

Colectivitate • Individ

Colectivul a ridicat un om 
brigăzii motivate, nu au ce căuta alături de noi". De multe ori șeful de brigadă vine la schimb și stă de vorbă cu oamenii, chiar dacă el lucrează numai în schimbul I, îndrumîndu-și ortacii privind respectarea programului de lucru stabilit, Atunci cînd un șef de schimb lipsește din motive bine întemeiate, imediat, fără să stea pe gînduri, preia comanda schimbului respectiv. E- vident că la obținerea a- cestui succes un merit deosebit îl are tînărul brigadier, dar nu trebuie uitat că el s-a format ca om și a învățat să conducă alături de ortacii lui, oameni cu multă experiență, cum ar fi minerii Dumitru Leonte, Marcel Istrate, Gheorghe Costea, Adam Ciornei, llie Valache (tatăl brigadierului), Gheorghe Eronim și Florea Rusu, Vasile Potîrcă, Ion Valache și Ion Tîlmaciu. O brigadă, o familie formată din oameni bine pregătiți profesional care au dat și dau dovadă în continua, re de o înaltă conștiință muncitorească, aceea de a-și face cu cinste datoria față de mină, față de patrie, de a da țării cît mai mult cărbune.

La început Costea Af- tonic. Acum Cristea Va- lache. Două nume diferite, dar nu ca oameni. 
PRIMUL, fostul șef de brigadă pînă la 1 martie 1984 (a ieșit ia pensie — n.n.) care a condus un a- bataj frontal dotat cu susținere- $ tăiere mecanizată în cadrul sectorului II al minei Livezeni, unde în primele două luni ale anului, cu ortacii lui, a extras o producție suplimentară față de sarcinile stabilite de 3950 tone cărbune, depășindu-și productivitatea muncii cu 1810 kg pe post. AL DOI
LEA, noul șef de briga
dă care a preluat conducerea aceluiași abataj. Om tînăr, de numai 30 de ani, a preluat ștafeta a- Iături de vechii lui ortaci de a exploata cu succes complexul de susținere și tăiere mecanizată. Utilajul, oamenii au intrat pe mîini bune. In scurtă perioadă de cînd brigada are la „timonă" pe noul brigadier, a extras pesta sarcinile de plan o producție de aproape 8000 tone de cărbune. Spor de producție obținut pe seama creșterii productivității muncii cu 1400 kg pe post față de cea planificară. Oamenii sînt a- ceiasi ; nu a plecat și nu a

venit nimeni. Au să rărnînă același tiv, unde de ani au muncit, umăr măr, obținînddin cele mai bune. La o lungime de 100 m, cit are abatajul, se taie cu combina pe fiecare schimb cîte o fîșie, ceea ce echivalează cu o avansare medie zilnică de aproape 2
Bărbați care 

onorează 
titlul de miner

eu de co-
m. Prin buna organizare a muncii, respectarea disciplinei tehnologice, aprovizionarea ritmică materiale și piese schimb, întreținerearespunzătoare a utilajului pe care îl mînuiesc ortacii tînărului brigadier, de multe ori, au obținut avansări zilnice chiar și de 3 m concretizate prin productivități de 16 tone pe post. Disciplina muncii este cheia de boltă a succesului cestei brigăzi. Noul gadier nu-i tolereazăcei ce fac nemotivate sau nu răspund la comsnzi- le sectorului. Brigada are o deviză: „cei care fac ne-

a-bri-pe

i
I
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Lăcătușul Francisc Musz 
ka, unul dintre tinerii mult 
apreciați pentru activitatea 
depusă în cadrul C.C.S.M. 
Petroșani.

I
I

Exact cu Un deceniu în urmă, eram încă tineri ămîndoi, mă îmbla să fiu „servus" cu el. Timpul i-a dijmuit coama leonilă, dar l-a înșurubai temeinic pe scara ierarhiei. De cîte ori îi trec pragul biroului, își aduce aminte de mine ca de ruda săracă. Acceptă în silă convenția salutului mormăit, se scuză că are treabă, deh, nu mai sîntem nici tineri și subalternii, da, subalternii sînt niște nepricepuțt. Dacă n-âr rezolva el toate problemele, dacă n-ar sta cu biciul în mină S-ar duce de rîpă totul... Intr-o seară însă, l-am zărit pe o stradă lăturalnică, „sprijinit" de unul din nepricepuții săi subalterni, care offeiase ritualul „cinstirii" șefului, A încercat să-mi ocolească privirile, acceptînd apoi că exist, I-a cuprins un entuziasm subit.— Servus, bă Ioane, ce mai faci? Te arăți cam fălos cu vechii prieteni. Parcă eram amîndoi „servus".Aș fi încercat sâ-I conving că nu există prieteni vechi sau noi, ci numai prieteni adevărați. N-am îndrăznit să-i tulbur conștiința și așa destul de răvășită de alcool...
Plaga*' nemotivatelor Trebuie— La mina Uricani, „judecata muncitorească" nu mai este o noutate. Ea face parte din stilul și metodele de muncă ale organizației de sindicat de la întreprinderea noastră, ne spunea tovarășul loan Stoi, președintele tetului sindicatului, ultima acțiune

Ion FIASTRVL

Gheorghe SPINU

Brigada de mineri con
dusă de Trandafir Vi- 
zeșteanu, contribuie subs
tanțial Ia îndeplinirea 
sarcinilor de producție 
ce-i revin sectorului VII 
al I.M. Vulcan, prin căr
bunele dat peste plan lu
nă de lună.

Foto: Șt NEMECSEK

comi- La de acest gen, 13 absentomani (număr cu ghinion!) au fost chemați la ordine, apli-cîndu-li-sesancțiunea „supremă" —desfacerea contractului de muncă, continuă interlocutorul.Intrînd în amănunte, depistăm un adevărat „campion" în ale nemotivatelor. Se numește Dumitru Bălănucă și lucrează, mai bine zis lucra, la sectorul II A. De la începutul anului a reușit trista performanță de a absenta nemotivat de 71 (șaptezeci și unu) de ori. In luna iunie, n-a lucrat decît 1 (un) șut. Pe drumul „lichidării'" după desfacerea contractului de muncă, i-au fost „ortaci" Mihai Haidu șl Gheorghe Mingerean (de la sectorul I), Vaier Bojineă și Petru Radeș (sectorul II A), Za- haria Muntean (II B), Va-

sile Olaru, Valentin Oan- cea, Dorel Ungureanu, Gheorghe Merca.ș și Dumitru Turtieă (III), certați cu disciplina, care „au călcat în străchini", cum spune o veche vorbă româ
nească, absentînd de 10—15—20 și de peste 20 de ori. Decizia colectivului, exprimată de maiștrii Gheorghe Vasîi, Carol

lecu, din sectorul III minei Uricani, e doar exemplu.Pentru mai multe alun

La întreprinderea minieră Uricani

Cum se poate împăca tinerețea, perioadă plină de energie și dinamism în viața omului, cu trîn- dăveala, este ceva de neînțeles pentru mii și mii de tineri care învață și 
Valea este regula, însă și cîte- tineri tineri

: muncesc în lui. Aceasta Am întîlnit va excepții; mai puțin și-au schimbat de muncă cu o viteză incredibilă, încercînd, ba ici, ba colo, să se strecoare fără să facă nimic util. Așa cum este Țl- glaru loan (Petrila, cartierul 8 Martie 54/46), Racvu Viorelia, de loc din Simeria, Majersak loan (Petrila, cartierul 8 Martie 7/80) sau Cor- podean Casandra, tot din Petrila (cartierul 8 Martie 20/24). Vîrsta lor este între 23 și 30 de ani. Ei și încă vreo cîțiva, bărbați a d u 1 ț i cu familie — chiar șî cu copil, ceea ce presupune un mai dezvoltat simț al responsabilității —, au fost con-

din Simeria,

E

Jiu-
sau care Locurile

damnați la sfîrșitul lunii trecute, în baza Decretului 153/1970, pentru mod de viață parazitar, cu pedepse privative de libertate pentru timp de 5—6 luni.Dar cum își apreciază ei înșiși viața de pînă acum ?

stare să sfarme piatra în pumni, o- semnificație mai deosebită: să se culce noaptea cit mai ziu .și să lenevească doua zi gîndindu-se1 ce, eu cine și unde mai bea.Cu priviri rușinate regrete tardive, greu

Balisz și Stancu Drăgan a fost unanimă, necruțătoare, exprimînd oprobriul celor mulți și cinstiți față de această racilă care mai afectează încă bunul mers al producției.Un caz ciudat, dar nu unic, am întîlnit Ia Virgil Aleeu. In afara multor nemotivate, acesta a catadicsit să falsifice pe un certificat care dovedea că sînge, O simplă tare a scos adevărul iveală. Apropos de lorii" mai de siderăm se facă gații în exact — nu dre omul poftă de șut, merge și donează sînge primește un bon de masă, iar, ia restaurant, hrana se transformă deseori în... fortifianți de speță alcoolică. -Virgil A-

data de medical a donat . confrunta „denude sînge (nu nuia Uricani) contă ar trebui să serioase investi-cazul lor. Mai

absențe nemotivate au primit un ultim avertisment Mihai Spătaru, llie Hăloiu, Mihai ~ Rusu (sectorul I), Aurel Cioancaș, Marin Lingurar, llie Popa (sectorul II A), Ștefan Dorcu (II B), Dorel Diaeonescu, Ioan Crețu, Dumitru Lu- dinaș, Ne- cuiae Ciobanii (VI) și alții. Acțiunea de a-i judeca pe absentomani,acolo, în fața ortacilor, (inițiată de redacția ziarului nostru) continuă, nu numai la Uricani. La a_ eeastă mină ea a rfștigat in autoritate atft datorită măsurilor luate, eît și datorită emisiunilor de la stația de amplificare (realizate de tehnicianul Iosif Pali), care prezintă, zilnie, situația nemotiva- ților.— Vom continua cu toată fermitatea acțiunea, ne spune în încheiere tovarășul loan StoL Dacă pe primele 6 luni ale anului nu înregistrammotivate, Iuînd în productivitatea medie întreprindere, puteam extrage o producție mai mare cu peste IO CW0 tone de cărbune pentru cocs. Sînt calcule pe care Ie facem (și trebuie făcute — n.n.) cu convingerea că „plaga" nemotivatelor va fi pînă la urmă „vindecată",Mfrcea BUJORESCU

atîtea ne- calcul pe
Cu toții au meserii frumoase, unii sînt strungari, șoferi sau lăcă- ; tuși. Le-au învățat însă nu au ajuns să înțeleagă și marea lecție e- tică a munci i. Și n-au ajuns încă să o priceapă — deși nu este tîrziu — pentru că abia acum se văd consecințele tîrzii ale unei greșite educații din familie.In societatea noastră munca este o datorie de onoare și sursă a bunăstării. Acești cîțiva tineri rătăciți vor fi cadrați, după pedepselor, colective de re trebuie în valoare învățat.spune porului, trebuie astfel folosiți îneît să nu-ți fie rușine mai -tîrziu de faptele tale, să nu ai Ia bă- trînețe remușcarea tar- (Pe- divă a unei vieți irosite.Progre-

tir-a la săȘi de Aflâm de la organele de stat

Tinerețea nu trebuie 
irosită

— Am muncit în mai multe locuri, mărturisea Ț.I., dar nu ni-am putut obișnui să mă scol prea de dimineață. Sînt tînăr, mai am timp să ; mă mai gîndesc serios la ce voi face. Părinții mei insistă să muncesc, mă? ajută și ei să descurc.Acest mod de a se „descurca" are pentru tînărul bine clădit, în
însămă

ghicit dacă sînt sincere sau ipocrite, cam același . mod de viață îl aveau șiVlad Aurel (Vulcan, strada Voievozilor 1/6), Lăs- cău Petru (Petroșani, strada Slătinioara 50), Haiducsi Atila (Petroșani, strada Morii (>), Boțîrcă loan (Petroșani, strada Vasîle Roaiță 5/50) sau Crișan Gheorghe troșani, strada z sulul 5/3).

m- îspășirea în diverse muncă în ea- să-și pună ceea ce au Anii tinereții, înțelepciunea ■ po- trebuie

T. SPATARU
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„CINEFILI"Echipe de ordine disciplina, alcătuite uniformele albastre și teciști, au întreprins raid în Unitățile de
și dinU- un alimentație publică și cinematografele din ‘ șani. între tinerii cu disciplina s-au aflat și trei cunoscuțr hoți de buzunare : loan Parales- cu, Nicolae Todea și Ma- „Vizio- pare,.desăvîr- șeau pregătirea profesională, fiindcă celebra peliculă indiană „Vagabondul" nu era înscrisă pe afișul cinematecii. Poate că- ne lămuresc părinții asupra-preocupărilor pro-

rian Stoicescu. • nau" un film, se totuși, că nu-și

PeVo- certați.

V ...priiior odrasle, deja devenite... vedete.
SPECULADacă purceii vînduți de Alexandra Moldovan din Stupini (Bistrița Năsâud), ' / pe piața din Lupeni, ., dr ' . fi. „guițat" pe înțelesul nostru, am fi aflat le-a crăpat... șoriciul rușine, întrucît fosta stăpînă i-a vîndut ta preț' mai mare decît

că de lor un 
meritau, decît cel prevăzut în mercurial. O astfel de vînzare ș-a dovedit însă păguboasă; banii rezultați au fost confiscat», în plus Alexandrei Moldovan i s-a întocmit dosar penal. Măi mare rușinea, guița un godac 1 La t>2 de ani...

f
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Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCULa întreprinderea „Independența" și întreprinderea de
(Urmare din pag. I»Analiza s-a concentrat a- supra modului în care colectivul acestei cunoscute întreprinderi, cu 0 veche tradiție, ce a beneficiat în ultimii ani de importante fonduri de investiții pentru extinderea și modernizarea capacităților de producție, își onorează sarcinile ce-i revin din programul energetic, din cele privind dezvoltarea industriei miniere și modernizarea sectoarelor calde.Directorul unității zintă o serie 

m are 
a f lat e f a z e de destinate« talurgice, chimiei, jărilor l..____

dului a cerut conducerii ministerului să studieze posibilitatea îmbunătățirii aprovizionării cu oxigen tehnic necesar nu numai întreprinderii „Indepen- ța“, ci și pentru celelalte unități industriale din biu.Următoarea unitate dustrială vizitată de ducătorul partidului și statului nostru a fost între
prinderea de piese auto, tina dintre cele mai mari unități economice ale județului, care realizează componente pentru autocamioane, autoturisme „Dacia" și „Oltcit" pentru alte mijloace de transport, precum și

Si-in-con-
pre- de utilaje de complexitate în diferite fabricație---- piese solicitate de o serieindustriei me- hiiiilei, amena- „___  . hidroenergetice.Secretarul general al partidului a recomandat conducerii întreprinderii să urmărească cu prioritate execuția în condiții de ca-■ litate înaltă a utilajelor destinate obiectivelor de investiții care au termen de punere în funcțiune în acest an și realizarea în bune condiții a exportului. In continuare sînt analizate, în turnătoria de oțel și fontă, o serie de tehnologii moderne.i Apreciind realizările privind îmbunătățirea tehnologiilor de turnare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a indicat conducerii întreprinderii să ia măsuri și 
în vederea creșterii gradului de mecanizare a o- perațiilor din turnătorie, eu prioritate la transportul interfazlc al pieselor Secretarul general al grele, parti-

de sectoare ale industriei construcțiilor de mașini.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de Ilarie Munteanu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Ion Stoica, directorul general ai centralei de resort, de membri ai conducerii uzinei, de numeroși muncitori.In cadrul dialogului purtat de secretarul general al partidului cu specialiștii din centrala de resort, cu reprezentanții uzinei s-a analizat modul în care u- nitatea sibiană își realizează indicatorii de plan, măsurile întreprinse pentru â- similarea în fabricație a noi componente pentru mijloace de transport produse în țară.Directorul întreprinderii a arătat că în perioada actualului cincinal colectivul de aici și-a realizat

piese auto din Sibiu indicatorii de plan, iar pe primele 6 luni ale acestui an sarcinile la producția marfă și fizică, la productivitatea muncii au fost depășite.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele obținute și a cerut specialiștilor să accelereze ritmul de punere în fabricație a noilor echipamente și componente auto, în conformitate cu programele stabilite.In timpul vizitării principalelor sectoare de producție, secretarul general al partidului a examinat modul în care s-au organizat procesele de producție, ihdicînd măsuri pentru sporirea productivității muncii și ridicarea calității produselor, paralel cu reducerea consumurilor de metal și energie. In secția de arcuri și amorti- zoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se reorganizeze fluxul tehnologic care să permită automatizarea procesului de fabricație, să se folosească mai bine suprafețele de producție. Efectele acestei reorganizări trebuie să se reflecte în creșterea producției, a productivității și calității muncii. De asemenea, s-a indicat să se treacă la extinderea poliservirii mașinilor au* tomate existente, mecanizarea mai accentuată a o- perațiilor, ceea ce va determina sporirea productivității.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat, în fața unor machete, propunerile de ex-

tindere a întreprinderii în vederea asimilărilor de e- chipamente pentru autoturismul „Oltcit", cerînd să fie elaborate de urgență proiectele de construcție ale noilor capacități, ale dotărilor tehnologice.Coloana oficială a străbătut străzle orașului, devenite adevărate culoare; vii, și s-a îndreptat spre Piața Unirii, nume'cu putere de simbol pentru munca înfrățită a sibienilor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să viziteze Expozi
ția realizărilor economiei 
județului organizată la Casa de cultură a sindicatelor și pe esplanadele din împrejurimile Pieței .Unirii.Pe platformele din împrejurimile Pieții Unirii erau expuse mașini și utilaje cu gabarite mari, fiecare atestînd inteligența și energia creatoare ale si-' bienilor.Cu sentimentul mîndri- ei că au putut prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu realizările care au marcat drumul de la e- liberarea țării, și îndeosebi . de la Congresul al IX-lea, sibienii și-au manifestat — și cu acest prilej — sentimentele fierbinți față de conducătorul iubit al partidului și ah țării, de numele căruia se leagă organic și chipul nou al acestei vetre străbune de istorie și spiritualitate românească.. Are apoi loc vibranta a- dunare populară desfășu-' rată în marea piață a orașului.

Adunarea populară 
din municipiul Sibiu
(Urmare din pag. 1)Tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpi- nați, la apariția In tribuna adunării, cu puternice u- rale și ovații.Marea adunare populară a fost deschisă de tovarășul -- ■ ■ ■ prim-se-Vasile Bărbuleț, cretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R. In coptinuare au mai luat cu- vîntul Ioan Simion, directorul întreprinderii de piese auto Sibiu, Elena Bleo- ca, muncitor sticlar la întreprinderea „Vitrometan" din Mediaș, Vasile Brezaie, președintele C.A.P; din Al- tîna, Herman Zachel, maistru la întreprinderea „Independența" din Sibiu, Gabriela Munteanu, prim- secretar al Comitetului județean Sibiu al U.T.C., și Grafian Stețju, rectorul Institutului de învățămînț superior din Sibiu.In numele tuturor celor prezenți la adunarea populară, primul secretar al Comitetului județean de partid Sibiu a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea de a lua cuvîntul.In aplauzele și uralele celor prezenți, a luat cu

vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.'Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită a- tenție și vie satisfacție și subliniată în repetate rîn- duri cu aplauze.In marea piață din nou puternice Urale și ovații.

Aceeași ziastă de patriotică, zat adunarea populară, s-a regăsit și în festivitatea plecării tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu din Sibiu.Tovarășul N i col a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu,z au fost întîm. pinați, la locul de decolare a elicopterului prezidențial, cu nesfîrșite urale și o- vații. S-a scandat cu putere „Ceaușescu —' P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu — România!".O gardă alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul, A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România. Tineri și tinere, pionieri și șoimi ai patriei au oferit flori.Primul secretar almitetului județean de partid a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din această parte a țării, vii mulțumiri pentru o- noarea ce le-a făcut-o de a efectua o vizită de lucru în județ, pentru indicațiile și orientările de mare valoare date în timpul dialogului purtat cu făuritorii bunurilor materiale ' și spiritualLa ora 15,29 elicopterul prezidențial a decolat, în- dreptîndu-se spre județul Alba.

atmosferă entu- intensă trăire care a caracteri.

Co-

(Urmare din pag. I)
răsună aplauze,

începerea dialogului cu oamenii muncii din Alba
fiu iubit — La noi bine ați venit!“ „Ceaușescu reales 
ia al XIII-lea Congres i".Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați 
de Nicolae Hurbean, prim- secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R. Gheorghe Munteanu, prim- secretar al Comitetului o- rășenesc Cugir al P.C.R., 
de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Tovarășul Nicol a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat apoi spre întreprinderea 
mecanică Cugir.La sosirea în această u- • nitate reprezentativă a industriei noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică, Alexandru Necula, de membri ai conducerii centralei industriale de specialitate și ai întreprinderii. , Directorul întreprinderii, a prezentat aspecte privind dezvoltarea unității.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu vizitează în continuare secțiile principale de fabricație.In timpul, vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaitșescu au luat cunoștință de preocupările privind realizarea ' în această unitate a unor importante produse de uz casnic, îndeosebi mașini de cusut și mașini de spălat rufe.La despărțire, conducătorul partidului și statului nostru a feliciat călduros

harnicul colectiv al unității pentru realizările obținute, cerînd, totodată, să se întreprindă noi acțiuni pentru creșterea producției cu același număr de oameni și pe aceleași suprafețe, în vederea măririi productivității muncii.Plecarea din CUgir a a- vut loc pe stadionul orașului, unde, ca și la sosire, se aflau uri mare număr de oameni ai muncii.Elicopterul prezidențial a decolat, îndreptîndu-se spre Sebeș.Vizita de lucru a secretarului general al partidului a continuat la Combi
natul de prelucrare 
nului Sebeș.Tovarășul Nic Ceaușescu, tovarășa

a lem-o 1 a eElena Ceaușescu au fost salutați cu căldură la sosirea în această unitate reprezentativă pentru economia județului, cu aleasă dragoste și stimă, de un mare număr de muncitori, neri și tehnicieni. In tîmpinarea înalților peți au venit loan ministrul industriei nului și materialelor construcții,
ingi- în- oas- Florea, lem- de Dumitru Cri- șan, prim secretar al Comitetului orășenesc de partid, primarul orașului Sebeș, cadre de conducere ale centralei industriale de resort, membri ai Consiliului oamenilor muncii al întreprinderii.Tovarășul Nic o 1 a eCeaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au fost invitați să cunoască cel mai nou o- biectiv construit în cadrul combinatului. In fața unei machete care înfățișează ' profilul actual și de pers-

pectivă al combinatului, precum și dinamica principalilor indicatori econo- mico-financiari, directorul acestuia, a raportat conducătorului partidului și statului că în perioada care a trecut de la precedenta vizită potențialul de producție a sporit de peste 20 de ori, fabricii de plăci fibro-lemnoase alăturîn- du-i-se noile capacități de fabricare a cherestelei, mobilei corp și altor produse.La ieșire, oaspeții vizitează o expoziție cu cele mai reprezentative produse realizate în cadrul întreprinderii.Apreciind realizările obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări specialiștilor, oamenilor muncii din cadrul combinatului, urîndu-le să-și îndeplinească în cele mai bune condițiuni sarcinile pe acest an, să obțină produse de înaltă calitate și e- ficiență. Secretarul general al partidului le-a cerut să devanseze punerea în funcțiune a noilor capacități.Ip continuare a fost vizitată o unitate reprezentativă pentru agricultura județului, care se prezintă astăzi cu realizări deosebite — Cooperativa agricolă 
de producție Lancrăm.La sosire, înalții oaspeți au fost salutați de Gheorghe David, ministrul agriculturii și industriei alimentare, de reprezentanți ai organelor locale partid și de stat.In fața unor ilustrative grafice și panouri, secretarul general al partidului a fost informat pe larg în legătură cu amplul proces de dezvoltare intensivă pe care l-a cunoscut, îndeo-

de

sebi în ultimele două decenii, agricultura județului, cu desfășurarea lucrărilor din campania de vară.Elicopterul prezidențial a survolat în continuare mănoasa vale a Mureșului. In zare, prinde contur Aiudul, oraș care a cunoscut, mai cu seamă în ultimii ani, un accelerat proces de înnoire.Elicopterul prezidențial a aterizat pe platforma în
treprinderii metalurgice, unitate de prestigiu în industria noastră metalurgică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați de Neculai Agachi, ministrul industriei metalurgice, Aurel Chesches, prim- secretar al rășenesc de partid primarul orașului, de prezentanți ai centralei in- ' dUstriale de profil și ai întreprinderii.Directorul unității a prezentat coordonatele voi tării producției triale.Tovarășul Nic Ceaușescu, tovarășa Ceaușescu, au fost informați că principalii indicatori d,e plan pe primul semestru al anului sînt îndepliniți, iar producția fizică a fost realizată în gama sortimentală stabilită. Apreciind rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se acționeze în continuare pentru reducerea cheltuielilor materiale ia mia de lei producție-marfă, a consumurilor de energie și combustibili.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovară-

Comitetului o.Aiud, re-.
dez- indus-o 1 a e Elena

șa Elena Ceaușescu au fost invitați să viziteze principalele secții de producție ale întreprinderii.In cadrul turnătoriei de , oțel nr. 2, secretarul general al partidului a fost informat despre capacitățile de producție puse în funcțiune în ultimii ani.Vizitînd secția de forjă grea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut- să fie prezentate propuneri dezvoltare a acestui tor. S-a indicat să fie intensificată activitatea în sectorul oțelării, asigurîn- du-se folosirea intensivă a capacităților, să se acționeze în continuare pentru diversificarea producției, a- similarea de noi produse cu valoare ridicată și, în special, a cilindrilor pentru laminoare.Tovarășul Nic o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, au sosit, în cursul serii, în municipiul Alba Iulia.Ceremonia oficială a sosirii tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în municipiul Alba Iulia se desfășoară pe Platoul Romanilor, loc cu amplă rezonanță istorică, martor, a- cum, al unor momente de aleasă semnificație.înalții oaspeți au fost în- salutat cu dragoste și sti- tîmpinați de primul secretar al Comitetului municipal de partid, municipiului, dea. Erau, uc t»ciuc<ira, prezenți, alți reprezentanți ai organelor partid și deS-a intonat Imnul Stat al Republicii Socialiste România;- tovarășul♦

desec-

primarul Vasile Pur- de asemenea,locale stat. dede
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Nicolae Ceaușescu a trecut în revistă garda de onoare alcătuită din elevi ai Liceului militar „Mihai Viteazul" ’ din localitate, membri ai gărzilor patriotice și tineri din detașamentele de pregătire pentru apărarea patriei.Ca semn al tradiționalei ospitalități românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu pîi- ne și sare, invitați să guste din plosca cu vin. Grupuri de pionieri și șoimi ai patriei au venit în calea oaspeților dragi pentru a le oferi flori.Zeci de mii de locuitori ai municipiului Alba Iu- lia, oameni ai muncii din noile cetăți ale muncii e- dificate în această așezare bimilenară au salutat sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu cu puternice a- clamații și urale. S-a scandat din inimi „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu reales, la al XlII-leă Congres!"- ■ ■In drum spre reședința oficială care le-a fost rezervată, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut cetatea medievală a Albei Iulia. Mii de oameni aumă pe înalții oaspeți. La statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul și Obeliscul ridicat în amintirea lui Horea, Cloșca și Crișan, formații artistice de amatori au creat o ambianță sărbătorească, de profundă emoție.Vizita în județul Alba continuă.
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