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meior șt orgamza- 
ătiit. intr-un spirit

Luni, 12 noiembrie, a avut loc, sub 
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, ședința Comitetului Politic E- 
xecutiv a] C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinii de zi, Comi
tetul Politic Executiv a analizat activita
tea măsurile de pregătire a lucrărilor 
celui de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român și a constatat că țle 
șe desfășoară în conformitate cu hotări- 
rile stabilite de Plenara C.C, al P.C.R. din 
iulie a.c. Comitetul Politic Executiv a dat 
o înaltă apreciere modului în care s-au 
desfășurat conferințele organizațiilor ju
dețene de partid care au făcut o analiză 
temeinică a muncii org: 
țiilor de partid, aii dezb
de exigență comunistă și profund demo
cratism. proprii partidului nostru, proiecte
le documentelor celui de-al XII-lea Con
gres pe care le-au aprobat în unanimitate, 
au, exprimat voința unanimă a comuniș
tilor, a tuturor cetățenilor patriei, ca tova
rășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
înalta funcție de secretar general al parti
dului. Comitetul Politic Executiv Va ana
liza și adopta o serie de noi măsuri me
nite să asigure pregătirea și desfășurarea 
în cele mai bune condiții a Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist Român.

In continuarea ședinței, Comitetul Poli
tic Executiv a dezbătut și aprobat Progra
mul cu privire la aprovizionarea popu
lației pe trimestrul IV — 1979 și semes
trul I 1980.

Apreciind că aprovizionarea populației 
pe trimestrul IV 1978 și semes
trul I 1979 s-a desfășurat potrivit progra
mului stabilit de Plenara C.C. al P.C.R. 
din octombrie 1978, Comitetul Politic Exe
cutiv a relevat că volumul desfacerilor de 
mărfuri prin comerțul socialist în perioa
da amintită a fost superior anului prece
dent cu 9,1 Ia sută. Cantitatea sporită 
de mărfuri pusă la dispoziția fondului pie
ței în raport cu realizările anului prece
dent. asigurarea ritmului de livrare în 
limitele programului și dimensionarea mai 
bună a stocurilor în rețeaua comercială, 
au permis realizarea unei continue îmbu
nătățiri a aprovizionării populației.

Programul de aprovizionare a populației 
pentru perioada următoare. respectiv 
pentru trimestrul IV din acest an și se
mestrul I din anul viitor, elaborat Pe ba
za indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceausescu, prevede măsurile necesare pen
tru asigurarea unei bune aprovizionări a 
populației cu produse agroalimentare si 
industriale de consum. într-o gamă sorti
mentală diversificată, de calitate superioa
ră. Programul este alcătuit în strînsă con
cordanță cu noile cerințe de consum de
terminate de creșterea mai accentuată a 
veniturilor populației, de aplicarea, de la

de sporire a retribuției oamenilor muncii 
din acest cincinal. In acest sens, fondul 
de marfă stabilit pentru perioada toamnă- 
iarnă este mai mare decit cel desfăcut 
in perioada precedentă. Creșteri însemnate 
sînt prevăzute la produsele agroalimenta
re de bază — pîine, mălai, zahăr, carne 
și produse din carne, ulei, lapte și brîn- 
zeturi, pește, legume și fructe —, precum 
și la Produsele nealimentare ca textile, 
încălțăminte etc.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
sarcini pentru organismele răspunzătoare 
de ducerea la îndeplinire a tuturor obiec
tivelor- programului de aprovizionare. S-a 
indicat Ministerului Comerțului Interior, 
CENTROCOOP-ULUI, consiliilor populare, 
celorlalți factori însărcinați cu aproviziona
rea să acționeze cu perseverență pentru 
perfecționarea organizării și funcționării 
rețelei comerciale și de alimentație publi
că, pentru aprovizionarea ritmică, la nive
lul și în sortimentele stabilite, a popu
lației.

Comitetul Politic Executiv a examinat, 
în continuare. Raportul privind realizarea 
programului de dezvoltare a legumicultu- 
riî în perioada 1976—1980 și a unor mă
suri ce se propun pentru anul 1980. 
Elaborat pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, programul de dezvol
tare a legumicullurii a permis extinderea 
suprafețelor cultivate cu legume în cîmp 
și solarii, organizarea producției pe prin
cipiul concentrării și specializării, asigu
rarea cu semințe și noi soiuri a produc
ției. mecanizarea integrală a lucrărilor 
la unele culturi. Ca urmare, producția to
tală de legume în perioada 1976—1979 a 
înregistrat o creștere de 71,4 la sută.

Apreciind aceste rezultate. Comitetul 
Politic Executiv â criticat, totodată, une
le nerealizări fată de producția planificată. 
A fost trasată Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare, comitetelor județe
ne de partid, consiliilor unice agroindus
triale sarcina de a lua măsuri ferme pen
tru intensificarea Producției de legume in 
profil teritorial, astfel ca fiecare județ 
să-și asigure necesarul pentru consumul 
propriu. Trebuie acționat pentru creșterea 
suprafețelor însămînțate cu legume tim
purii, asigurarea necesarului de răsaduri, 
extinderea suprafețelor în solarii, 
crearea de secții de mecanizare, 
s t i m u 1 a r e a retribuirii mecani
zatorilor prin generalizarea acordului glo
bal. intensificarea acțiunilor de cooperare 
și asociere între unitățile de stat si coope
rativele agricole de producție, atragerea 
si cointeresarea gospodăriilor populației 
Ia creșterea și diversificarea producției 
legumicole.

In continuare. Comitetul Po'itic Execu
tiv a analizat raportul cu privire la îm
bunătățirea condițiilor de mecanizare a
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SECTORUL IV AL . 
MINEI LUPENI I
RAPORTEAZĂ: |

îndeplinirea 
angajamentului 
cu 6 zile mai 

devreme
Ieri, la începutul 

schimbului I, organiza
ția de partid și colecti
vul sectorului IV de la 
mina Lupeni au rapor
tat îndeplinirea angaja
mentului suplimentar, de 
5000 tone cărbune, asu
mat, în cinstea celui de
al XII-lea Congres al 
partidului. Prin aceasta, 
producția extrasă su
plimentar de la începu- J 
tul anului de către co- ■ 
lectivul celui mai meca- I 
nizat sector al minei J 
se ridică 'la 30 000 tone | 
de cărbune.

Succesul este rezulta
tul acțiunilor perseve
rente âle comuniștilor, 
ale oamenilor muncii 
din sector, orientate spre 
valorificarea superioa
ră a potențialului tehnic.

In continuare, brigăzi
le conduse de Constan
tin Lupulescu, Valentin 
Tofană. loan Sălăgean, 
Teodor Boncalo, precum 
și cele de la pregătiri 
s-au angajat ca pînă la I 
sfîrșitul anului să mai I 
extragă în plus, încă 
1000 tone cărbune, dînd 
expresie participării lor 
conștiente la efortul în
tregului popor consacrat 
întăririi economiei na
ționale și accelerării rit
mului de progres al ță
rii. (I.M.)

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
în județul IlfovDuminică, 11 noiembrie, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut o vizită de lucru în județul Ilfov la întreprins, derea agricolă de stat A- fumați, unde a examinat, împreună cu conducerile. Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerului Industriei Construcțiilor de mașini, modul în care s-au aplicat indicațiile privind perfecționarea utilajelor de recoltat porumb, strîngerea cocenilor și eliberarea terenurilor, organizarea lucrărilor agricole în sistem industrial — cu formații mari și complexe de tractoare și mașini agricole.L,a această amplă analizare au luat parte Angelo Miculeseu, viceprim-mi- nistru, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, specialiști, cercetători. și proiectanți, mecanizatori, alți lucrători din domeniul mecanizării a- griculturii.Elicopterul prezidențial a aterizat pe una din tarla

lele I.A.S. Afumați, unde a fost prezentată sistema de mașini destinată mecanizării lucrărilor de recoltat porumbul, alcătuită din utilaje aliate in fabricație de serie sau în fază de prototip.Activitatea și preocupările specialiștilor din cele clouă ministere în direcția creării de mașini agricole de mare randament pentru recoltat porumbul, în conformitate cu indicațiile date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru efectuată în acest an în județul Timiș, s-au concretizat în realizări menite a răspunde a- cesțui comandament, impus de însăși dezvoltarea intensă a producției agricole.In acest cadru, a fost prezentată combina de recoltat porumbul îrr știuleți, pe patru rînduri, căreia, în urma indicațiilor date de secretarul general al partidului, i-au fost aduse o serie de îmbunătățiri și modernizări, care au s permis sporirea cu peste 50 la sută a capacității de recoltare.Apreciind rezultatele e- forturilor specialiștilor, to-
(Continuore in pag. a 4-al

Faza municipală a concursului gazetelor de 
perete și satirice și a punctelor de 
documentare politico-ideologică

CONGRESUL
FTi r"*X- V/zvc*. l i

Inițiativă, emulație creatoare în întîmpinarea 
marelui forum al partidului, al întregului popor

Vom asigura minerilor
Utilaje noi, de mare randament 

și cit mai ieftine
/

„Vor fi luate măsuri pentru asimilarea de 
tipuri de mașini, utilaje și instalații, astfel canoi

peste 70 la sută din producția marfă ce va fi 
realizată în 1985 să fie constituită din produsele 
noi și reproiectate ce vor fi puse în fabricație în 
cincinalul viitor".

(Proiectul de Directive ale 
Congresului al XII-lea al P.C.R.)

tră confecționa utilaje simple (TH, colivii, transportoare, stîlpi hidraulici) astăzi execută utilaje moderne, de mare randament: combine de abataj, foreze, complexe mecanizatei pompe de înaltă presiune. Față de ultimul an al cincinalului trecut, producția de mașini și utilaje, ca să

Dinamica indicatorului 
. mașini și utilaje 

tehnologice

Ieri a avut loc la casa de cultură din Petroșani, faza municipală a Concursului gazetelor de perete și satirice și a punctelor de documentare politico-ideologică din Valea Jiului. Cu acest prilej au fost' analizate preocupările organizațiilor de partid, în vederea folosirii mai eficiente a formelor și mijloacelor muncii de propagandă.Dezbaterile, la care au participat secretari și secretari adj uncți ai organizațiilor de partid, membri ai colectivelor de redacție ale gazetelor de perete și ai colectivelor de conduce

re ale punctelor de documentare, s-au Taxat pe sarcinile . sporite ce reies din documentele programatice ce vor fi supuse dezbaterii Congresului al XII-lea al partidului. O amplă expoziție cuprinzînd principalele aspecte ale activității de propagandă, din mu-,, mei piui nostru, materiale și aparatură modernă folosită în acest scop au prilejuit participanților îmbogățirea experienței pozitive acumulate pînă în prezent. In final, juriul a stabilit cîș- tigătorii concursului, cărora le-au fost acordate premii și diplome.

Documentele Congresului al XII-lea 
în dezbaterea întregului popor

Strategia dezvoltării întregii noastre economii în cincinalul itor, prevăzută în proiectul de Directive ale Congresului al XII-lea al partidului, pune un accent deosebit pe sporirea eficienței, în toate sectoarele de activitate. Creșterea accentuată . în cincinalul viitor a extracției de cărbune, așa cum prevede proiectul de Directive ale Congresului al XII-lea al partidului, solicită din partea I.U.M.P. asigurarea u- nităților miniere cu utilaje comple^.de mare randament. Dar, pentru noi,

constructorii de utilaje și anii care au trecut de la Congresul al Xl-lea al partidului au fost ani roditori. Această perioadă este marcată de salturile fără precedent ale tuturor- indicatorilor de plan.Realizările sînt consecința firească a. perfecționării continue a procesului tehnologie, punerii în funcțiune a noi capacități de producție, creșterii productivității muncii. Dacă pînă în 1975 întreprinderea rioas-

doar un exem- crescut an de an între 50 și 200 la sută.Privită în ansamblu, c- voluția dinamică a indicatorilor de plan reflectă efortul colectivului uzinei pentru obținerea unei înalte eficiente economice. Muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderea noastră s-au preocupat și se preoctipă continuu de valorificarea superioară a
Ing. Gheorghe OLARIU 
directorul I.U.M. Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

luăm singur piu, a
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Ultimele două etape, infructuoase pentru Jiul, au slirnit îngrijorare in rîn- dul suporterilor, care au cerut explicații detaliate a- supra comportării, fotbaliștilor din Val e. Nu mai puțin de 4 jucători au părăsit, din motive diferite, culorile clubului. Astfel, Cassai a devenit antrenor a] divizionarei C Minerul Deva, fostul său coechipier, Stana, de această dată în' calitate de elev, a înscris duminică golul victorios în partida cu Știința Petroșani. Adam s-a 
Fotbal, divizia A
Jiul — Gloria Buzău 1-0 (0-0) 

Automultumirea, adversarul 
cel mai periculos...

întors la C.F.R. Simeria, dar, atîț el cit și Stana, sînt dați echipelor amintite cu titlul de „împrumut11, pentru a avea eît mai multe jocuri în picioare și a-și reveni la forma divizionarilor A. Răutu a primit dezlegare pentru Corvinul Hunedoara, considerîn- dti-se că, în compartimentul median, Jiul dispune de cinci jucători buni : Sloichiță, Ciupitu, Varga, Stoica și Lixandru. Guran, bolnav de hepatită, se a- flă încă în convalescență.Așadar, înaintea partidei cu Gloria Buzău, antrenorii Viorei Tălmacîu și Go- gu Tonca aveau probleme deosebite cu compartimentul ofensiv, înaintașii, poate și pentru că se simt „senatori de drept", n-au dat satisfacție în această toamnă fotbalistică. Activul zestrei, Jiului stă mărturie în acest sens, într-un clasament al marcatorilor, echipa noastră s-ar . situa în imediata apropiere a ..lanternei roșii", Gloria. Grijile antrenorilor s-au dovedit întemeiate, în fața buturilor unei partenere ocolite de șansă în această ediție, dar care nu și-a a- bandonat încă speranțele, Lixandru a>* fost demn de compătimit pentru inter

vențiile sale total neinspirate. Sălăgean a dorit să facă multe, dar reușitele tehnice din prima repriză i se pot număra, pe degetele unei singure mîini. Bu- curescu. mai ambițios ca altădată, s-a lăsat totuși intimidat de repetatele faulturi comise de Tulpan.Atacul nu și-a făcut însă datoria și pentru că mijlocașii Jiului n-au ieșit la pas, au preferat deschiderile în adâncime, în locul Un-doi urilor la întâlnire, în fața unei apărări supraaglomerate, în care Nicolae 

și Simion s-au descurcat onorabil. La mijlocul terenului nu se vede, precum așteptam, Sloichiță, el ar fi trebuit să-și asume rolul de strateg,' dar, din păcate, împletește picioarele adversarilor în „petecul11 său de gazon, nu ridică privirea spre coechipierii ne- marcați.Acestea ar fi motivele pentru care, în prima repriză, doar o singură dată, Tănase a trăit emoții deosebite, în min. 45, cînd Bucurescu, de pe dreapta, după ce a driblat câțiva adversari, a pasat în careul mare. Ciupitu a lovit puternic,. dar și imprecis balonul. Intr-o fază fixă (min. 16), execuția lui Ciupitu a fost la înălțime, dar, de sub transversală, ultimul a- părător a deviat șutul căpitanului echipei noastre în corner. Pe contraatac, bu- zoienii au avut oameni de bază în Toma Și Negoescu, în min. 18 și 30, ultimul a fost faultat de Rusu și Bă- din în situații limite pentru gazde. In rest, apărarea Jiului s-a dovedit exactă, lateralii P. Grigore și Mi- culescu au participat și la acțiunile la poarta adversă, au concurat chiar cu succes extremele.După pauză, Mușat ia 

locul lui Lixandru, jocul câștigă în viteză, apărarea Gloriei cedează teren, se succed multe lovituri de corner în (de) favoarea formației hunedorene. Ba chiar, în min. 62, Toma driblează pe centru cîțiva apărători, șutul său, cu stîngul, ocolește buturile lui Cavai. Două minute mai târziu, balonul se plimbă în careu} lui Tănase, pe semicercul de 13 m, P. Grigore este împiedicat de Tulpan Lovitura liberă, executată de Ciupitu peste zid, îl păcălește pe ultimul apărător moldovean, plecat în direcție opusă și... 1—0. Peste alte două minute, după un un-doi cu Varga, Sălăgean șutează puternic, Tănase respinge și Bucurescu reia balonul în plasă. Decizie curioasă a suceveanului NT. Fediuc, care nu validează golul pe motiv de ofsaid, dar balonul revenise de la adversar.Iată deci ea, deși a realizat o victorie pe teren propriu, soarta Jiului continuă să se desfășoare în zodia incertitudinii, fiindcă fotbaliștii noștri s-au lăsat — prea lesne — a- demeniți de sentimentul automulțumirii, manifestă aere de vedetism, dar în teren înaintașii nu reușesc să înscrie goluri.
Ion VULPE

Duel la înălțime însă nu și la înălțimea așteptă
rilor.

Victorie prețioasă în deplasare
LOTRU BREZOI — MI

NERUL LUPENI 0—1 (0— 
0). In fața unei galerii numeroase, gazdele au dominat mai mult, evident do- rindu-și ambele puncte, dar atacurile” lor au fost stopate cu siguranță și calm de dispozitivul defensiv ai minerilor, structurat anume pentru această partidă. Asa se face că, ieșind cu pase în atac, minerii au avut mai multe șanse de a da gol, prin incisivul lancu (min. 6, 13 și 25), dar șuturile lui au ocolit cadrul porții sau au fost parate. După pauză, 1-Ioman și coechipierii din linia defensivă rezistă cu succes a- tacurilor brezoiene, incursiunile minerilor în terenul advers anunță intenția lor de a-și adjudeca ambele puncte. Din nou, portarul gazdelor se remarcă în trei rânduri, într-un singur minut, 63, intervenind salutar la puternicele șuturi expediate de lancu. Singurul gol al partidei s-a înscris . în min. 74, cînd, în urma unui un- doi cu lancu, Petre Popa a înscris pe lingă ultimul a- părător, ieșit în. Întâmpinare.

Fotbal, divizia C

Performanțele minerilor din ultimele două etape (trei puncte din patru în deplasare), demonstrează că ceva s-a schimbat în optica lor, dăruirea cu'carj au luptat și în terenuri străine i-a apropiat simțitor de lider, dar. duminică, în fața unei alte candi-
Studențil continuă

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
MINERUL DEVA 2—3 (1— 
0). Din nou suporterii echipei Știința au plecat de la stadion dezamăgiți de evoluția echipei lor. Chiar din start, partida promitea : fazele din min. 3 și 4 cînd la o centrare a lui Colceag la înălțime, Corcea ratează intercepția, iar la șutul lui Cizmaș, portarul Nagy respinge cu greu peste bară. In min. 5, cînd nimeni nu se aștepta, Colceag, de Ia 25 m, trimite .mingea în colțul lung și I—0. După marcarea golului, studenții ies mai des la atac, spre mijlocașii lansați, dar n-au realizat prea mult, întrucît s-au angajat rar la finalizare.In repriza secundă, devenii au o evidentă superioritate ]a mijlocul terenului. In min. 55 Ciontoș, cu un șut centrare de Ia 20 m trimite balonul în: plasă, execuție fără replică 

DIVIZIA A
CLASAMENTUL1. „U“ Craiova 14 8 3 3 29-15 192. Steaua 14 8 3 3 29-16 193. F.C. Baia Mare 14 8 1 5 28-18 174. Dinamo 14 6 5 3 22-13 175. S.C. Bacău ’ 14 4 8 2 19-18 166. Jiul 14 7 2 5 9-13 167. A.S.A. 14 7 1 6 17-20 158. C.S. Tîrgoviște 14 5 4 5 19-16 149 Chimia Rin. Vîlcea 14 6 2 6 17-15 1410. F.C. Argeș 14 6 2 6 16-17 1411. Sp. studențesc 14 6 1 7 13-13 1312. F.C.M. Galați 14 5 3 6 19-25 1313. „Poli" Timișoara 14 5 2 7 20-19 1214. „U" Cluj-Napoca 14 6 0 8 15-18 1215. „Poli" Iași 14 5 2 7 18-22 1216. F.C. Scornicești 14 5 2 7 19-25 1217. Olimpia S.M, 14 3 3 8 12-24 918. Gloria Buzău 14 4 0 10 8-22 8

date la promovare, C.Ș.M. Drobeta Turnu-Severin, ei vo- susține un adevărat „e- xamen de treaptă11. De rezultatul acestei partide din gazonul de Ia Lupeni — trebui?' să înțeleagă L Bur- dangiu, Dumitru Dosan și compania —- depinde iinia- litateja sau sinuozitatea cursei, de repromovare în divizia secundă.
Sever NOIAN

seria Insucceselorpentru portarul studenți-. lor. Cinci minute mai tîrziu, Colceag este faultat, Se- ceanschi execută excelent lovitura de la 16 ni și neatenția portarului Nagy face ca tabela de marcaj să arate din nou avantaj pentru gazde. Din acest moment, gazdele cedează tot mai mult teren," atacurile oaspeților se înmulțesc, ast_ fel îneît golul egalării cade in min. 68, cînd Gherga driblează tot ce-i iese în cale’, inclusiv portarul. In min. 83, la o centrare a lui.. Ciontoș, de la numai 
6 m Stana trimite mingea cu capul în poarta nesigurului Chișbora : 2—3.O victorie meritată de oaspeți. Spectatorii se întreabă însă, în continuare: „De ce băieții noștri nu mai reușesc să iasă din impas, după atîtea etape?14 Poate antrenorul Gheor- ghe Irirnîe găsește răspuns la această întrebare.

Emil DEMIAN

Foto: I. LICIU ______________________

(Urmare din pagina I)materiei prime, combustibilului și energiei. Prin îmbunătățirea unor tehnologii, prin reproiectarea și asimilarea unor repere și sub- ansamble, sarcină desprinsă din proiectul de Directive se va obține o reducere substanțială a consumurilor specifice. In perioada care a trecut de la începutul cincinalului, am economisit peste 1 700 tone metal, cantitate din care se pot confecționa patru complexe mecanizate sau 25 combine de abataj. De asemenea, economia de 42 876 200 kWh rezultată din raționalizarea consumului de energie electrică, precum și prin aplicarea unor soluții noi în procesul de producție reprezintă consumul actual al întreprinderii pe aproape doi ani.In actuala etapă, în condițiile unor exigențe mereu sporite, impuse de activitatea de extracție din subteran, colectivul nostru se preocupă continuu de îmbunătățirea performanțelor tehnice ale utilajelor. Ne referim în special la

Utilaje noi, de mare randament, și cît mai ieftinecalitățile funcționale și constructive ale acestora. Printre realizările acestui an se remarcă în mod deosebit confecționarea a patru tipuri de complexe me
Dinamica principalilor indicatori privind dezvolta rea și eficiența

-1975 (1975
activității 
= 100 laPetroșani față 

sută)
de ultimul an al cincinalului 1971Indicatori 1976 1977 1978 1979 1980valoarea producției marfă 130,8 146,7 205,4 253,3 343,5valoarea producției globale 136,7 149,9 253,7 303,8 361,4valoarea producției nete 249,8 345,4 458,1 569,9 703,3 ,mașini și utilaje tehnologice 123,7 153,6 301,3 - 307,7 368,6cheltuieli materiale la 1000 lei producție marfă 94,4 Î8,6’s 78,5 75,9 75,3 *

canizate deja livrate unităților miniere, și două tipuri de’combine de abataj — premieră națională — utilaje ale căror performanțe tehnice sînt dintre cele n.ai bune.Materializarea programului prioritar de mecanizare, 

specializare și tipizare a produselor, precum și scurtarea termenului de asimilare a acestora constituie o preocupare de bază a 

constructorilor de utilaj minier. Pornind de la ideea că în anul 1980, ultimul an al cincinalului, I.U.M.P. trebuie să livreze unităților miniere din Vale un număr tot mai mare de utilaje, comitetul de partid, conducerea întreprinderii, au luat 

încă de pe acum măsuri menite să contribuie la realizarea sarcinilor de plan ale anului viitor care au fost dezbătute recent în a- 

donarea generală a reprezentanților oamenilor muncii, sarcini pe măsura capacității și puterii de muncă a colectivului nostru.Amplul program de dezvoltare și modernizare a întreprinderii concretizat în construcția a 14 hale de 

producție se află în plină desfășurare. Prin punerea în funcțiune a noilor capacități dotate cu mașini unelte moderne, de mare complexitate, precum și prin intensificarea acțiunii de policalificare și specializare a cadrelor, colectivul I.U.M.P. va putea să-și îndeplinească sarcina de mare răspundere — mecaniza
rea complexă a lucrărilor 
din subteran — sarcină trasată de tovarășulNicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în ultimii ani în întreprinderea noastră. Rezultatele obținute în acest cincinal de oamenii muncii din întreprinderea noastră constituit punctul de plecare spre noi împliniri.Colectivul de la I.U.M.P. este ferm hoțărît să materializeze cu multă vigoare obiectivele înscrise în planul anului viitor și în proiectul de Directive ale Congresului al XII-lea al partidului, de dezvoltare eco- nomico-socială a țării în cincinalul 1981—1985.

I 
l

I
I

Cu participarea tinerilor și a cadrelor ducere i economice Vulcan, de con- unitățile orașului avutdinI ale aloc în sala Clubului sindicatelor din localitate un interesant dialog între generații. Organizată în colaborare cu comitetul U.T.C.,, acțiunea a a- vut ca.temă: „întreprinderea sau unitatea economică, perimetru al faptei, perimetru al creației al educației. Ordinea disciplina, de la vorbe la fapte". A urmat un program artistic susținut de grupul vocal-instrumen- tal „Color". (Al. Cor.)
>» 

Și 
Și

★Cofetăria „Nufărul" din Petroșani a fost reprofilată în unitate cu linie de autoservire. In acest scop unitatea a fost înzestrată cu mai multe vitrine frigorifice pentru expunerea produselor de cofetărie — patiserie, rafturi și ustensile care concură la buna servire a amatorilor de dulciuri. (T.V.)
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CONGRESUL

CONGRESUL AL XI-LEA

, unitară, cutezătoare
CONGRESUL AL XII-LEA

o strategie

noi dimensiuni și certitudini ale dezvoltării multilaterale a patriei

VULCAN renaștere urbanistică,

impetuoasă ascensiune social economică
£1 -a. scris de multe ori— și se va mai scrie, v cu siguranță — despre Vulcan, orașul străjuit de munți semeți, al cărui puls a încetat practic să mai bată cu aproape cinci decenii în urmă cînd, prin prisma intereselor celor care profitau de pe urma muncii minerilor, și după îngustimea rațiunii de pe atunci, mina din localitate a fost închisă fiind socotită ca nerentabilă. Socoteala o făceau acționarii care nu erau dispuși să cheltuiască un ban în plus pentru a schimba ceva în folosul oamenilor, dacă în primul rînd nu trăgeau ei foloase, și dacă aceste foloase nu erau cît mai mari. Depășiți și de complexitatea unor probleme tehnice, proprietarii de tristă faimă ai minei Vulcan au abandonat lucrări și utilaje, au ' inundat galeriile și, într-un gest de lașitate cronică, au întors spatele oamenilor, agravîndu-le starea de înapoiere economică.ina a fost redeschisă la scurt timp după eliberarea țării. Deatunci a mai fost pus în valoare un cîrnp. minier astfel că. astăzi, pe raza orașului funcționează două din întreprinderile de frunte ale extracției cărbunelui. Au fost Construite o termocentrală, o modernă secție de preparare a cărbunelui, o fabrică de echipament hidraulic pentru subteran, iar mai recent una de confecții. Orașul și-a schimbat structural înfățișarea. Au fost înălțate școli, magazine moderne, crețe, gră-. dinițe, apartamente. Mii de apartamente dispuse după noi rațiuni sociale și economice, în blocuri care îmbogățesc și dau prospețime peisajului urbanistic al frumoasei așezări de la poalele Strajei.Vulcanul a crescut,anii construcției socialiste, în mod vertiginos, depășind cele mai optimiste previziuni. Ritmul și proporțiile dezvoltării au fost intensificate și în cincinalul actual, etapă marcată de mutații semnificative, Consemnăm pentru această e- tapă, creșterea producției globale industriale cu circa

600 milioane lei, ceea ce situează orașul printre cele mai dinamice localități ale județului. Dacă ar fi să comparăm, pe o perioadă mai mare de timp, "realizările anului 1965, cînd au fost puse bazele noii politici științifice românești, cu previziunile anului' 1985, spre care privim cu certitudinea că vor fi înfăptuite, rezultă o creștere de domeniul celei mai plăcute impresii. In urmă cu 14 ani Vulcanul se situa la acest indicator, sub bariera u- nui miliard de lei. Peste 6 ani, cînd va face bilanțul cincinalului viitor, producția globală industrială va depăși 2 miliarde lei, ceea ce, să recunoaștem, înseamnă cu adevărat un progres mai rar întîlnit.

de preparare a cărbunelui va fi pregătită corespunzător pentru a asigura creșterea producției la huilă netă și huilă spălată pentru cocs și semicocs,,,,Oraș complex, oraș marcat de o adevărată renaștere urbanistică, Vulcanul continuă ascensiunea spre noi cote eon ornic stabilite lism pe industrializare puternică a tuturor zonelor țării, îndeosebi a celor în care sînt cantonate resurse de materii prime energetice. Pe plan edilitar, va prinde contur un centru civic „monumental", cum a intrat deja în vorbirea curentă a locuitorilor. Așa îl doresc oamenii orașului, căci așa îl

ale progresului e- și social. Sînt cote cu rigoare și rea- baza politicii de

A

TRAIECTORIA
[orașele noastr

ÎNFĂPTUIRILOR
SOCIALISTE

în

data cu orașul crescut și oamenii săi. La comitetul orășenesc de p a r t i d, tovarășul Gheorghe Săcăluș, primul secretar și primar al Vulcanului, ne-a vorbit într-una din zilele trecute cu multă afecțiune despre oamenii Vulcanului, despre pasiunile și ambițiile lor, despre creativitatea tehnică și spiritul de gospodărire puse drept temelii ale proceselor de. muncă în domenii de mare importanță pentru economia națională:— In cele două întreprinderi miniere, mina Vulcan și mina Paroșeni, se depun eforturi perseverente pentru modernizarea extracției și creșterea producției fizice, ne-a declarat interlocutorul. La uzina electrică va fi menținută producția actuală și, concomitent, va crește producția de energie termică, în vederea termo- ficării Văii Jiului. Secția

fost îmbogățite datorită hărniciei și unui deosebit gust pentru frumos al locuitorilor săi. Unul, știuț de toți, se află la baza de agrement. Altul, la fel de știut și de îndrăgit, este stadionul. Altul, bulevardul Victoriei și, prin extensie, întregul cartier Co- roești cu blocurile sale semețe. Nu vom omite terenurile ’.. ' , ,seamă de unități comerciale, școlile, clădirea nouă a oficiului poștal. Nu vrem să facem un inventar al clădirilor — de altfel, practic, e imposibil — vrem doar să sugerăm că numeroasele frumuseți edilitare ale Vulcanului au devenit tot atîtea frumuseți „de suflet" ale locuitorilor săi, care țin cu ardoare la tot ceea ce s-a construit, prin ei și pentru ei, în orașul încărcat, poate, de cea mai bogată istorie contemporană dintre toate localitățile Văii Jiului./jraș complex, Vulca- 
II nul se afirmă tot v mai mult printr-o viață culturală proprie. Nu doar o dată pe an, la zile mari, cînd străzile cunosc freamătul „nedeii" locale — o manifestare cu ecou puternic pînă dincolo de granițele județului. In mod frecvent, cronica sa culturală ne vorbește' despre acțiuni reușite, despre succesele îndelung aplaudate a- le unor formații artistice sau pur ș.i simplu ale unor artiști amatori. In mod pregnant, viață spirituală a acestui centru muncitoresc este dominată de creația tehnico-științifică, domeniu în care minerii, preparatorii, energeticienii, constructorii de utilaj minier sînt neobosiți căutători de nou, promotori ai unor impor-

de tenis, cabana, o

merită pentru activitatea și preocupările lor noi, o- rientate spre dobîndirea u- nor parametri calitativi superiori în muncă și. viață. Se vor mai construi încă 1 000 apartamente, vor mai fi date în folosință spații comerciale moderne, spații de învățămînt. unități sani- țare, o casă de cultură, o sală de gimnastică. Pentru creșterea potențialului economic al orașului sînt a- locate fonduri însemnate în vederea dezvoltării capacităților de producție ale tante mutații tehnice în întreprinderilor miniere și celorlalte unități economice. Alte prevederi vizează intensificarea acțiunilor gospodărești, domeniu în care locuitorii orașului doresc să reediteze, dacă se chi^r la un o frumoasășului..
fxistă în.astazi,

poatenivel superior, tradiție a ora-multe locuriVulcanul

MM

• Baza materială a comerțului orașului Vul
can se va dezvolta pînă in 1985 prin construirea 
magazinului universal cu o suprafață de 5 000 
mp spații comerciale și a altor unități cu o su
prafață comercială de 1 300 mp, amplasate la 
parterul noilor blocuri.

• Se vor mai construi pe lingă alte obiecti
ve social-culturale un cinematograf, o casă de 
cultură, trei cămine pentru nefamiliști, două can- 
tine-restaurant, o grădiniță cu 225 locuri, o hală 
agroalimentară, un atelier mecanic pentru 
pararea utilajului casnic.

procesul muncii.Așa înțeleg vulcănenii să răspundă măsurilor luate pentru dezvoltarea economică și socială a orașului, pentru creșterea bunăstării locuitorilor din această a- șezare aflată, astăzi, în fața unei noi etape de progres.
Pagină realizată de 
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(Urmare clin paginai !)

lucrărilor la principalele culturi agricole. 
Comitetul Politic Executiv a trasat sarci
nă organelor de partid și de stat să ia 
măsuri pentru reducerea perioadei de re
coltare a culturilor de grîu, floarea-soa- 
rclui, soia, orez și porumb. La Cultura po
rumbului, recoltarea urmează a fi făcută 
cu nou) tip de combină; modernizată pe 
baza îmbunătățirilor indicate de secreta
rul general al partidului cu prilejul vi
zite or de lucru în județele Timiș și Ilfov, 
precum și cu noua combină autopropul
sată aflată în construcție.
S-au indicai, de asemenea, măsuri vizînd 
îmbunătățirea dotării cu mijloace meca

nizate a lucrărilor de arături de vară, a 
celor din zootehnie și horticultura, precum 
și înființarea unor secții de mecanizare în 
zonele necooperativizale. De ademenea, s-a 
indicat să se urgenteze dotarea întreprin
derilor de specialitate cu mașini necesare 
întreținerii, exploatării și compleiării lu
crărilor de îmbunătățiri funciare.

Ținind seama de condițiile create prin 
organizarea asolamentelor în sole mari, 

s-a indicat, pe baza sarcinilor trasate de 
secretarul general al partidului, ca activi
tatea sectorului unic de mecanizare să se 
desfășoare în formații mari de mecaniza
tori. conduse de ingineri. Acestea vor a- 
vea un potențial ridicat de execuție a lu
crărilor urmînd a fi dotate cu un nu
măr sporit de tractoare și niașini-agricole, 
precum și cu ateliere mobile de între
ținere care să le permită efectuarea în 
cîmp a reparațiilor. Formațiile respective 
vor beneficia de utilități sociale care vor 
asigura desfășurarea unei activități per
manente în cîmp, folosirea completă a 
timpului de lucru. De asemenea, se vor 

stabili norme obligatorii 
privind semănatul, 
soiurile și hibrizii, 
re a lucrărilor și 
indicate, totodată, 
re a transportului 
recepție.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
încrederea că aceste măsu i vor contri
bui la mai buna desfășurare a activității 
în agricultură, mobilizând pe toți lucră
torii ogoarelor în efectuarea la timp și 
in condiții superioare a lucrărilor, astfel 
incit să se obțină producții tot mai în

semnate în vederea Satisfacerii cerințelor 
••••••••••••••••••••••••••**e*********e**ss****a*«*««««««*«««*O*««*e*e**«9*e************* 
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ale formațiilor 
densitatea plantelor, 

viteza de executa- 
alte elemente. Au fost 
măsuri de îmbunătăți- 
recol'tei la bazele de

de aprovizionare ale populației și a 
voitor de materii prime ale industriei.

. ★
„ In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare cu 
privire la vizita oficială de prietenie efec
tuată în țara noastră de tovarășul Iosip 

Broz Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv ., aprobat 
inlrutotul și <lal o înaltă apreciere re
zultatelor rodnice ale noului dialog la cel 
mai înalt nivel româno-iugosiav de la 
București, care a adăugat la bogatul bi
lanț ăi colaborării politice, economice, 

tehnico-șiințifice Și culturale dintre 
România și Iugoslavia, hotăriri si măsuri 

de amplă semnificație, menite să contri
buie la adîncirea continuă a solidarității 
și colaborării frățești dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre.

Convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, desfășurate 
într-o ambianță de caldă prietenie și în
țelegere deplină, definitorii pentru rapor

turile dintre cele două partide, țări și 
popoare, au reafirmat însemnătatea și ac
tualitatea principiilor și obiectivelor con
ținute în Declarația comună semnată la 
10 septembrie 1976, la Belgrad pent, u 
dezvoltarea cu succes a raporturilor și co
laborării prietenești multilaterale dintre 
România și Iugoslavia, în spiritul princi
piilor egalității în drepturi, respectării in
dependenței și suveranității naționale, în
trajutorării tovărășești — constituind un 
exemplu de relații între două țări socialis
te vecine și prietene.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
deplina satisfacție față de noua întîlnire, 

ce se înscrie în șirul întrevederilor tra
diționale dintre tovarășii Nicolae 

Ceaușescu și Iosip Broz Tito, și care, de 
fiecare dată, au dat noi impulsuri dezvol
tării cu succes a relațiilor dintre cele două 
partide și țări, în conformitate cu intere
sele fundamentale ale poporului toman 
și popoarelor iugoslave, ale cauzei gene

rale a păcii, progresului și socialismului.
Comitetul Politic Executiv subliniază 

deosebita importanță a concluziilor poli
tice, sintetizate în Declarația comună 
româno-iugoslavă, ce poartă semnătura ce
lor doi conducători de partid și d? stat, 

care, reafirmînd liniile călăuzitoare ale 
relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
cele două partide, țări și popoare, definesc 
obiectivele dezvoltării Pe mai departe a a-

acest prilej in direcția 
I cărei 

de 
sis- 
1“.
de 

ii“.
ho- 
co- 
în 

ritmul susținut de dcz- 
a economiilor 
-a hotărit per- 
a formelor de 
programe

cestor raporturi. Declarația se înscrie ca 
un document ce prezintă o deosebită în
semnătate, atit pe planul raporturilor bi- 
laterale. cît și pe planul vieții internațio
nale.

A fost evidențiată însemnătatea hotărî- 
lilor stabilite cu ;
extinderii cooperării economice, al 
caracter fertil este pregnant ilustrat 
realizarea in comun a grandiosului 

tem hidroenergetic „Porțile de Fier 
urmat dc sistemul hidroenergetic și 
navigație „Porțile de Fier 
S-a relevat, de asemenea, importanța 
tăririlor adoptate pentru extinderea 
operării și specializării in producție, 
conformitate cu 
voltare și modernizare 
României și Iugoslaviei, 
fecționareu in continuare 

colaborare, elaborarea de programe de 
lungă durată pentru cercetări și investiții 
în comun in domeniul energetic și al ma
teriilor prime, al agriculturii, intensifica
rea cooperării pe terțe piețe, precum și 

diversificarea colaborării in domeniile cul
turii. artei, invățămintului, științei, infor
mațiilor și turismului.

Comitetul Politic Executiv a sub 
totodată, însemnătatea deosebită a ai 
lui schimb de păreri dintre iov 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tit< 
privire la problemele internaționale 
tuale, care a seds în relief identitatea de 
păreri și pozițiile foarte apropiate în toa
te problemele discutate. S-a dat o înaltă 
apreciere reafirmării hotă.îrii României 
și Iugoslaviei de a întări conlucrarea din

tre ele pe plan extern pentru afirmarea 
cauzei destinderii, securității și păcii, de 
a-și intensifica eforturile în vederea 
traducerii în viață, ca un tot unitar, a 
principiilor și prevederilor Actului final 
de la Helsinki, bunei pregătiri a viitoarei 
reuniuni generale europene de la Madrid, 

care să ducă Ia realizarea de noi pași in 
direcția consolidării colaborării pe conti
nentul nostru, la impulsionarea adoptă
rii de măsuri concrete de dezangajare mi
litară și dezarmare.

A fost apreciată reafirmarea voinței 
României și Iugoslaviei de a acționa în 
continuare pentru intensificarea colaboră
rii bilaterale și multilaterale între statele 
balcanice, pe baza principiilor egalității 
în drepturi, independenței și suveranității, 
naționale, neamestecului în treburile in
terne și respectării integ ității teritoriale

cu 
a<s

'.7 ■ ■ '7; :;77 ■ <1■ . . 7.- •
pentru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și bunei vecinătăți.

S-a exprimat, de asemenea, deplinul a- 
cord față de hotărîrea României și Iugo
slaviei de a-și aduce contribuția la regle
mentarea pașnică a tuturor problemelor 
litigioase dintre state numai pe calea tra
tativelor și a înțelegerilor, de a acționa 
pentru excluderea folosirii forței și a a- 

menințării cu folosirea forței in relațiile 
internaționale, pentru respectarea strictă 
a drepturilor popoarelor de a-și hotărî în 
mod independent destinele, fără interven
ții și presiuni din afară. S-a subliniat im
portanța sprijinirii în continuare a efor

turilor ce se întreprind pentru lichidarea 
subdezvoltării Și instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, care să a- 
sigure tirț. progres mai rapid al țărilor ră
mase in urmă.

A fost relevată, de asemenea, însemnă
tatea manifestării solida, ității României 
și Iugoslaviei cu mișcarea țărilor neali

niate. cu popoarele care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru independență națio
nală, pentru lichidarea definitivă a poli
ticii de discriminare rasială și apartheid.

A' fost exprimată satisfacția față de 
dezvoltarea cu succes a relațiilor și colabo
rării dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, pre
cum și dintre celelalte organizații social- 
politice din cele două țări, evidențiindu-se 

marea însemnătate a acestei colaborări 
pentru amplificarea în ansamblu a rapor
turilor româno-iugos'ave. A fost subliniată 
însemnătatea reafirmării hotărîrii Parti
dului Comunist Român și Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia de a acționa și 
în viitor pentru întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor revoluționare și de
mocratice în lupta pentru pace, democra
ție și socialism.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu prilejul 
vizitei, Comitetul Politic Executiv a sta
bilit măsuri pentru aplicarea lor în viață, 
pentru dezvoltarea tot mai intensă a co
laborării și conlucrării dintre Partidul 
Comunist Român si Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre țările și popoarele 
noastre vecine si prietene.

* ■
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, 

de asemenea, o serie de probleme curente 
ale activității de partid și de stat.

Vizita de lucru a tovarășului 
județul IlfovNicolae

(Urmare din pag I)varășul Nicolae Ceaușescu a cerut celor două ministere să aplice toate modernizările și îmbunătățirile concepute, ațît la combinele aflate în fabricație, cît și la cele existente deja în exploatare. In acest scop, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea ca pînă la 15 august 1980 să se realizeze de căt.e. cele două ministere întregul program de perfecționare a acestei combine, astfel încît viitoarea campanie de recoltare să poată demara cu utilajul respectiv complet modernizat, pentru a se putea obține strîngerea mecanizată a porumbului de pe 90 la sută din suprafața cultivată în județele de pie.In continuare, a prezentat un nou tipcombină, pe șase rânduri, pentru recoltat porumbul boabe, ritilaj de mare com- •? plexitate, care poate fi folosit, de asemenea, la recoltarea florii-soarelui.Referindu-se la calitățile acestui utilaj, specialiștii au relevat faptul că el a- sigură un randament a- proape dublu față de combina veche pe patru rîn- duri, garantînd, în același timp, o calitate înaltă a lucrărilor, precum și o productivitate crescîndă. Pe baza acestor rezultate, secretarul general al partidului a dat indicații să fie concepută și combina pe șase rînduri pentru recoltat porumbul în știuleți.Tovarășul N i q o 1 a e

primul lot al recoltat știu- rînduri care agriculturii în anului viitor.

cîm-fostde

■Ceaușescu a cerut Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să ia măsuri să introducă mai întîi în fabricație combinei de leți, pe șase să fie oferit toamnaAu fost examinate, apoi, ; combinele de recoltat 'tiu- leți și boabe pe opt rîn- duri, ale căror prototipuri au și fost verificate in producție, unde au demonstrat, prin viteza de înaintare,precum și prin cuprindere, calități deosebite deexploatare față de toate celelalte combine. Cele două utilaje permit o importantă economisire de forță de muncă, reducerea duratei de executare a lucrărilor de recoltare și o calitate superioară a acestora.Analizînd caracteristicile tehnice ale celor două combine, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a indicat să se găsească soluții pentru conceperea unor mecanisme mai simple și, în același timp, cu un randament mai mare pentru a se asigura o mai bună exploatare Și o întreținere mai ușoară.Ministerele de resort vor trebui să ia măsuri pentru ca pînă în toamna anului 1980 să realizeze primul lot din aceste combine, care să intre în exploatare Ân vederea verificării calității lor și a trecerii la fabricația de serie.Au fost prezentate mașina de mare productivitate pentru tocare.a și strînge- rea cocenilor, precum și mașina de încărcat și transportat cocenii, utilaje con-

repute, de asemenea, de specialiștii noștri, care sînt prevăzute să lucreze în flux, în cadrul sistemei de mașini de recoltat porumb- Subliniind importanța perfecționării permanente a utilajelor agricole din dotare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a arătat- că este necesar ea, anual lucrătorii din domeniul cercetării și proiectării să tie prezenti la lucrările agricole în timpul campaniilor, pentru a urmări funcționarea mașinilor și a găsi soluții de îmbunătățire a parametrilor lor tehnico-funcționali. Secretarul general al partidului a trasat sarcină conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini să ia măsuri pentru îmbunătățirea randamentelor maș ini- ior agricole introduse în" fabricație, a materialelor folosite la construcția mașinilor agricole, astfel încît să crească gradul de siguranță in exploatare, viteza de înaintare vitatea lor. și producti- viu, Tovarășul desprins în Nicolae Ceaușescu a mai-- -cat, totodată, ministerului de resort ca în anul viitor să realizeze motoare de puteri sporite, cu care să fie dotate utilajele agricole de capacitate tot mai mare.In cursul amplei discuții cu specialiștii, vizînd îmbunătățirea organizării activității în. agricultură, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că se impune să se ia măsuri pentru ca în anul 198Z), în cadrul sectoarelor unice de mecanizare, să se organizeze formații mari, complexe, care să grupeze un număr impor

tant de: niijloacc mecaniic (tractoare, mașini de semănat, de întreținere a culturilor Șt de recoltat, precum și ateliere de reparații mobile), deservite de mecanizatori, mecanici de întreținere, alți lucrători a- gricoli și care să fie con- . duse, pe toată durata campaniei agricole, de un . specialist,De asernenea, secretarul general al partidului a indicat constituirea unor formații permanente pentru întreținerea drumurilor a- gricole, astfel încît să se reducă suprafețele agricole scoase din circuit și, în a- celași timp, să se asigure o exploatare mai bună a utilajelor de transport și o economie? de Carburanți.Conducerile celor două ministere au adresat tovarășului Nieloae Ceaușescu cuvinte de caldă mulțumire pentru indicațiile prețioase ce le-au fost date și s-au angajat șă transpună în viață concluziile care s-au . ’?,_ ? i urma acestei analize, astfel încît în anul _________ ____ . ..viitor să se realizeze lin a- creșterea permanentă a producției agricole în vederea satisfacerii cerințelor de aprovizionare ale populației și, în același timp, a nevoilor de materii prime pentru industrie -— obiectiv prioritar prevăzut de pro- . iectul de Directive ale Congresului al XH-lea al partidului cu privire la dezvol- _ tarea economico-socială a României în perioada 1981—1985 și orientărilede perspectivă pînă • în 1990.

ia toate măsurile — pro- . .fitîndu-se de timpul bun existent — . pentru terminarea imediată a recoltării și transportului porumbului, .- pentru execuția în ritm susținut a tuturor arăturilor. - ■ - " ■. . Survolind cu elicopterul și examihînd, pe o suprafață largă. starea terenurilor, ;. tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca, în cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste , să se organizeze formații - permanente pentru întreținerea canalelor de irigații, precum și pentru executarea lucrărilor de desecări pe suprafețe cu exces de umiditate.Vizita, tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Ilfov, ampla analiză a modului - în care urmează să fie dotată agricultura cu utilaje moderne de recoltat se înscriu în preocuparea co .- sfântă _a secretarului gene- . ra. al partidului pentru dezvoltarea în film susținut a acestui sector de bază al economiei naționale, pentru
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devărat salt în mecanizarea agriculturii, în ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor agricole.Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat, în încheierea acestei vizite, de stadiul efectuării lucrărilor agricole din județul Ilfov, unul din județele mari a- gricole ale țării. Fiind informat că . în acest județ campania de toamnă încă nu a fost deplin încheiată, secretarul general al partidului a atras atenția Organelor locale de partid să
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