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Vizita oficială de prietenie 
în țara noastră a tovarășului 

Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului 

R. S. F. I..La invitația tovarășului Nicolae Ceaușcscu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Serghei Kraigher, președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, va efectua o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România în prima jumătate a lunii noiembrie 1981.
APELUL

pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste din 

Republica Socialistă RomâniaBiroul Executiv al Conciliului Național al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste, întrunit In ședință lărgită la București, 
in Ziua de 30 octombrie 1981, și-a însușit în unanimitate aprecierile șl considerentele expuse de președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la situația internațională actuală, la căile de depășire a problemelor gra
ve ce confruntă omenirea, precum și propunerile cu privire la desfășurarea unei vaste acțiuni politice de masă în țara noastră, menite să permită manifesta

rea puternică a voinței de pace a poporului român, a hotărîril întregii națiuni socialiste de a acționa neabătut împotriva intensificării cursei înarmării pentru dezarmare generală și, în primul rînd dezarmare nucleară, pentru securitate, colaborare și pace în întreaga lume.Consiliul Național al F.D.U.S. dă o înaltă apreciere inițiativei tovarășului Nicolae Ceaușescu, pătrunse de un spirit de înaltă grijă și răspundere pentru viața șl liniștea popoarelor, pentru destinele civilizației umane, pentru făurirea u-

nei lumi a prieteniei și colaborării pașnice între toate națiunile. Considerăm că această nouă și importantă inițiativă este de natură să mobilizeze și mai mult forțele poporului român în înfăptuirea politicii principiale, constructive, promovate pe arena mondială de România socialistă, de președintele țării, să sporească contribuția poporului nostru la măreața luptă a forțelor înaintate, progresiste, a ma-
(Continuare în pag. a 3-a)

Ieri, într-o atmosferă angajantă, s-a încheiat 
acțiunea „Huilă — Cîmpti Iui Neag“ 

UN CĂLDUROS „NOROC BUN!“
din vatra de legendă, istorie

și cărbune

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județele Brăila și GalațiTovarășul N i o o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a început sîmbătă, 31 octombrie, o vizită de lucru în județul Brăila. Conducătorul partidului și statului nostru participă, totodată, la manifestările prilejuite de sărbătorirea „Zilei recoltei1.Secretarul general al partidului este însoțit în această vizită de tovarășul Ilie Verdeț, de alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.Întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cei ce trăiesc și munceso pe meleagurile brăilene a constituit un nou și semnificativ moment al amplului dialog purtat de secretarul general al partidului cu reprezentanți al organelor locale de partid și de stat din diferite județe, factori de răspundere din economie, specialiști și numeroși oameni ai muncii, dialog în cadrul căruia a fost examinat, sub toate aspec

tele, modul în care se înfăptuiesc importantele o- biective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului privind dezvoltarea economico-socială a întregii țări și a fiecărui județ în parte în perioada actualului cincinal.Noua vizită de lucru în județul Brăila a constituit, ca toate întîlnirile anterioare ale secretarului general al partidului cu oamenii muncii din această parte a țării, nu numai un prilej de bilanțuri îmbucurătoare, dar și un moment deosebit de important pentru stabilirea căilor practice, concrete care să asi

gure realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor actualului cincinal.Ora 9,00. Elicopterul prezidențial aterizează pe platforma întreprinderii de utilaj greu „Progresul", în incinta căreia domnește o atmosferă de puternic entuziasm. Miile de muncitori prezenți la locul aterizării și în halele aflate în apropiere fac o primire deosebit de călduroasă și entuziastă secretarului general al partidului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură acestor sincere și
(Continuare £n pag. a 4-a)

AZI, LA POSTURILE DE 
RADIO ȘI TELEVIZIUNECu prilejul vizitei de lucru în județul Brăila a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a „Zilei recoltei", astăzi va avea loc în municipiul Brăila o adunare populară pe care posturile de radio și televiziune o vor transmite direct în jurul orei 10,30.

Termoficarea Petroșaniului
, Ieri, într-o atmosferă sărbătorească, animați de profunde sentimente patriotice, participanții la acțiunea „Huilă — Cîmpu Iui Neag1* au fost prezenți adunarea festivă 

tă de încheierea Au luat parte Radu Bălan, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., Vio
rel Faur, prim-secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R., Dan Otto Surulescu, directorul neral al Combinatului nier Valea Jiului, Au participat activiști partid, ai organizațiilor tineret, de masă și eadre cu munci de dere din C.M.V.J., Acum cinci luni, țiativa Biroului Permanent al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a secretarului general al partidului nostru, președintele țării, tovarășul NICOLAE

la prilej ui- acțiunii, tovarășii
ge- mi- mai de de obștești, răspun- ziarișli. din ini-

Rodnic raport muncitoresc
♦ Au fost excavați 1 245 000 mc de rocă, cu 

mc peste sarcinile planificate.
La excavații în steril - lucrarea cea mai 

tantă - s-au realizat 1 040 000 mc.
< Accentul pus pe depășirea lucrărilor de 

pertore s-a soldat cu crearea unei rezerve mai mari de 
cărbune, spre a fi exploatată in perioada de iarnă.

+ Rezerva de cărbune descopertato este de 220 000 
tone, cu 20 000 tone în plus față de prevederi.

S-a realizat o economicitate ridicată. Față de 
plan, costul pe mc de steril excavat a fost redus cu 12 
lei, realizindu-se o economie de peste 12 000 000 lei.

la
195 000

impor-

desco-

CEAUȘESCU, se deschidea, pentru prima dată după mai mult de un secol de minerit in Valea Jiului, prima acțiune de punere in valoare a unor noi rezerve de cărbune, prin exploatare la zi. Obiectivele mobilizatoare ale acțiunii au concentrat o mare forță de muncă, potențial uman și utilaje de mare capaci-

tate din 14 întreprinderi a- le județului.Cimpu lui Neag, sat de istorie și legendă, adevăra. tă pledoarie pentru frumusețea tradițiilor păstrate din generație in generație, zonă etno-folciorică valo-Anton HOFFMAN, Mircea BUJORESCU
iConitnuare m pag. a a-a/

Pe magistrala termofică- rii continuă umplerea conductelor cu apă între Vulcan și Petroșani. De sursa de căldură, după cums-a angajat în comandamentul de investiții de joi, 29 octombrie, ing. Alexandru Aruncuteanu, directorul Termocentralei Paro- șeni. există toate condițiile pentru umplerea conductelor cu apă dedurizată pînă în 5 noiembrie, astfel incit din următoarea zi se vor putea livra cantități de apă caldă la primele patru puncte termice din Petroșani Se asigură consumul in Petroșani doar a circa 15 Gigacalorii cele 50 ale turbinei Paroșeni. pune accelerarea de construcții la te puncte termice te să fie predate mul trimestru al anului. Constructorul magistralei a finalizat conductele pînă la intrarea în subteran, din

dreptul patiseriei „Mignon", cu excepția unor lucrări de izolații. In zona Livezeni s-a asigurat aprovizionarea cu întreaga cantitate de vată minerală, plasă de sîrmă și carton gudronat necesare izolării conductei. Pentru eforturile depuse aici merită să fie evidențiați constructorii din formațiile conduse de Constantin Bocor, Alexandru Ispas. Gheorghe Co- man, Constantin Vătăjelu și loji Olariu.

Pentru a asigura preluarea și distribuirea energiei calorice disponibile de la sursă, conducerea Grupului de șantiere Petroșani s-a angajat să termine P.T. 10 pînă la 10 noiembrie, P.T. 7 pînă în 15 noiembrie, iar P.T. 10 A la 20 noiembrie. Este total nesatisfăcător ritmul de lucru la punctele termice pe care le execută lotul din
V. S. FENEȘANU

(Continuare in pag. a Z-ai

din din Acest fapt im- ritmului celelal- prevăzu- in ulti-
Cârbunelef în arum 

spre încălzirea 
apartamentelor

Eficiența procesului educativ se reflectă 
in realizarea sarcinilor de producțieReluind, in aceste insem- nări, aspectele dezbătute, în spirit critic și autocritic, fle plenara comitetului de partid de la mina Petrila, pornim cu relatarea nu în •rdinea desfășurării discuțiilor, a intervențiilor fă- bute de participant!, ci infers, începind cu concluzi

ile desprinse în finalul a- testora. Deci. concluziile plenarei ; procesul de edu
cație, munca politico-ideo- logicâ și cultural-educati- 
Vă desfășurată tn rlndurl-

le minerilor și celorlalți oameni ai muncii din întreprindere, de organizațiile de partid. U.T.C., sindicat și CLD.U.S. trebuie să-și găsească reflectarea concretă în realizarea sarcinilor de plan, iar sub a- cest aspect la mina Petrila sînt multe neîmpliniri.Este mult de făcut din partea organizațiilor de partid de la mina Petrila în domeniul muncii politico-educative, dacă raportăm eficiența acestei munoi

la realizările in producție ale colectivului. La producția de cărbune se înregistrează, de la începutul anului, la zi, o rămî- nere sub plan de peste 100 000 tone. Nici la ceilalți indicatori rezultatele — pe 9 luni — nu se prezintă mai bine.In dezbaterile plenarei s-a Luat atitudine critică, combativă față de Insuficienta preocupare din partea organizațiilor de partid. U.T.G. șl sindicat pentru

inslaurarea climatului necesar de ordine și disciplină, pentru educarea comuniștilor și i celorlalți oameni al muncii din sectoarele minei de a se a- chita cu conștiinciozitate de sarcinile de producție, politice și obștești, de a se integra în exigențele principiilor eticii și echității socialiste. S-a arătat, au-
I. BALAN(Genunitore tn pag. a «'-<*

Zicala care spune că o- mul gospodar își face iarna car și vara sanie este valabilă și cînd e vorba de asigurarea din timp combustibilului căldurii in se La ne din Petroșani am văzut și constatat în 28 octombrie.în ziua respectivă șase vagoane a cîte 60 de tone fiecare se aflau de cu dimineață trase la rampă. Descurcarea a Început imediat și s-a efectuat cu o- aerativitate. Ex. cavatoarele lucrau concomitent la încărcatul mașinilor și basculantelor care transportau cărbunele La centralele termice din Petroșani și Petrila precum și la beneficierii alocației de

a necesar apartamentelor anotimpul friguros. Ce face în această direcție depozitul alocații cărbu-

cărbune ce locuiesc in case individuale. Cele trei mașini compartimentate, a cinci tone fiecare, plus cele 2 autobasculante de aceeași capacitate, cu care este asigurat transportul cărbunelui către populație înce- pînd de la Livezeni și pînă la Cimpa, Răscoala, Tirici și Jieț sînt intr-un du-te- vino neîntrerupt.— In fiecare zi activitatea se desfășoară In același ritm alert ? — l-am întrebat pe tovarășul Ștefan Boța, șeful depozitului.— S-a muncit mult înainte dar incepînd cu tîl octombrie nu avem Și în- o clipă de răgaz. In fiecare zi se trag la rampă și se descarcă, 6 vagoane a 60
D. CR1ȘAN

(Cuniinuare tn pag a t-m
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Din activitatea 
organizațiilor U.T.C• Comitetul U.T.C. de la I.M. Paroșeni a organizat, în ultima decadă a lunii octombrie, mai multe acțiuni de muncă patriotică în sprijinul producției. In stratul 13, blocul VI, panoul nr. 4, uteciștii de la organizația nr. 5, au curățat cărbunele de pe lingă transportor. Tot în stratul 13 blocul 4, panoul 8, tineri din organizația nr. 7 au curățat, de asemenea, cărbunele de pe lingă transportor. La aceste însemnate acțiuni io sprijinul producției au participat peste 60 de tineri, din care s-au remarcat Ion Tivdă, Constantin Olteanu, Nicolae Manloș. Ion Bursuc. Ladislau Bot, Alexandru Vîtcă, Dorin Samșu- dean, Nicolae Mânu, Nicolae Dobromir și mulți alții. In această perioadă organizațiile UTC. de la mina Paroșeni au mai organizat și acțiuni de amenajare a incintei

minei și de colectare fierului vechi. Au fost lectate, în ultima jumătate a lunii în curs, peste tone de fier vechi.• La I.U.M. Petroșani, tineri constructori de utilaj minier din cadrul secției mecanică grea și mașini de abataj și prototipuri au organizat acțiuni de amenajare a spațiilor de depozitare a materialelor. Totodată, ei au colectat și predat secției turnătorie peste 20 de tone de fier vechi. Dintre cei 80 de tineri care au participat la aceste acțiuni s-au remarcat Augustin Velea, Romeo Găină, Cornelia La- zăr, Titina Țigănuș și colae Pieptăn.Tot la I.U.M.P.. în zent, brigada artistică amatori, din care fac parte mai mulți tineri, pregătește un bogat și variat pro-, gram artistic pe care-1 vor prezenta de ziua întreprinderii. (C.G.)

aco-10

Ni-pre- de

Termoficarea
Petrosaniului>

(Urmare din pag. I)Lupeni al Uzinei „Vulcan" — București. Șeful acestui lot nici n-a participat măcar la întrunirea ultimelor două comandamente de investiții de la consiliul popular municipal Petroșani, deși a fost invitat!Continuă să fie nesatisfăcător și ritmul lucrărilor de izolații cu tablă galvani- zată pe magistrală. Deși conducerea Grupului de șantiere Deva al T.E.C. București a promis că va suplimenta numărul tinichigiilor, promisiunea n-a fost onorată pînă în prezent. Pe magistrală continuă să execute izolația cu tablă doar cei 32 izolatori, care nu pot finaliza lucrarea în acest an.De-a lungul zonei intravilane din Petroșani pe unde au trecut lucrările de construcție a magistralei nu se acționează cu fermitatea necesară pentru refacerea zonelor verzi, a trotuarelor și străzilor degradate. Canalele trebuie închise în scurt timp. La buie urgentate construcție, de racordului pentru a putea fi acoperite cu pămînt canalele termice. In zona de acces spre cartierul Coasta, din nou s-a întrerupt a- limentarea cu apă spre nemulțumirea cetățenilor. Nici drumul n-a fost refăcut conform promisiunilor...Așadar, începînd din ultimele zile ale săptămînii viitoare agentul termic din Paroșeni va încălzi, conform promisiunilor și angajamentelor constructorilor, primele zeci de apartamente din Petroșani. Ră- mîne de văzut dacă promisiunile vor fi onorate. Frigul Iși face din ce în ce mai mult simțită prezența!

cel mai P.T. 12 tre- lucrările de închidere a

Eficienta procesului
(Urmare din pag. I)

educativ
politică indivi- colecti- opiniatocritic, că munca cu omul, discuțiile duale. activitatea velor de agitatori, colectivă nu-și spun întotdeauna cuvîntui. Cu încetineală, lipsă de operativitate acționează și colectivele muncii politice, propaganda audio-vizuală, iar activitatea cultural-educa- tivă de la club încă nu-și îndeplinește corespunzător menirea, trebuind impulsionată. Dezbătînd în spirit combativ aspectele negative, în intervențiile lor, comuniștii, participant! la plenară au făcut propuneri și au arătat căile concrete pentru eliminarea lipsurilor. îmbunătățirea muncii politico-educative și culturale, amplificarea la toate nivelele a acțiunilor întreprinse de organizațiile de partid, U.T.C.. sindicat și O.D.U.S. pentru întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii în

muncă, familie și societate. .O mai mare atenție să se acorde, la primirea în partid, calității mo- ral-politice a celor care cer să intre în rîndurile comuniștilor. Comitetul de partid să organizeze în- tîlniri cu noii membri de partid, care să prilej uias- că discuții cu aceștia privind îndatoririle statutare" (Gheorghe Cojocarul. „Tinerii ce locuiesc în căminul de nefamiliști să- vîrșesc o serie de abateri de la disciplina și morala socialistă. Propun ca repartizarea lor în cămin să se pate du-se ghea mentului lor, organiza acțiunile politico-educative cu acești tineri" (Nicolae Focșăneanu). „Să fie urgentate și finalizate lucrările de reparații de la clubul sindicatelor din Pe- trila. Să fie mai bine organizat timpul liber al oa-

menilor muncii din întreprindere, în care scop sindicatul să-i atragă la mai multe acțiuni politico-educative, să organ izeze mai multe ieșiri la cabanăț* (loan Carpen).Plenara a cerut niștilor CU' ducere — de brigadă nice — în ductivă să întreaga putere de influențare în efortul de instaurare a unui climat corespunzător de disciplină,

sarcini de minerii și cadrele activitatea se implice
oomu- con- șefi teh- pro- cu

în procesul educațional. O* piuia colectivă de comb»« tere a actelor de indiscw plină în muncă să fie creată, în primul rînd, in grupele sindicale. Toate formele și mijloacele muncii politice cu omul, propaganda vizuală. învăță- mîntul politico-ideologic, să fie activizate la maximum de organizațiile de partid, U.T.C. și sindicat, efectul lor să fie trat în sului de lizare a cii dinrealizarea plan și sporirea ției de cărbune.
sprijinul educare și oamenilor întreprindere sarcinilor

concen- proce- mobi- mun- la deproduc-
facă în camere grupe sectoare, putîn- astfel mai bine ve- asupra comporta-

în cadrul expozițiilor săptămînale de artă culinară organizate la restaurantul „Parîngul" din Petroșani sînt prezentate peste 30 de sortimente de gustări și și mincăruri, preparate în mare parte din legume, mult apreciate de cetățeni.
(Urmare din pag l) aroasă apreciată în țară, cunoscut de atunci, din iunie, o veritabilă infuzie industrială. „Cîmpul cu cărbune", iată ce a devenit satul de la poalele Retezatului începînd din acest an. Mașini de mare capacitate, buldozere și excavatoare și, mai presus de toate, oameni, oamenii șantierului, s-au întîlnit aici, născînd o simbioză fericită intre legendă și cărbune, între istorie și noua istorie pe care o făurim cu tăria brațelor noastre.Rezultatele raportate la încheierea acțiunii vorbesc de la sine despre eforturile care s-au depus aici pentru realizarea tuturor o- biectivelor. Angajamentele asumate acum cinei luni au devenit fapte, toți indicatorii tehnioo-productivi propuși materializîndu-se prin rezultatele muncii celor 500 de participant! la acțiune, muncitori și ostași. Numai la producția de cărbune, cele nouă luni ale anului au însemnat realizarea sarcinilor pe 1981, asigurîn- du-se premise favorabile demarării la cotele exigențelor sporite a realizării prevederilor pe anul 1982. Toate aceste înfăptuiri se

datoresc sprijinului permanent și îndrumării competente din partea C.M.V.J., care a asigurat baza teh- nico-materială necesară bunei desfășurări a activității în carieră — utilaje, materiale, combustibil și forță de muncă — întocmirea la timp a proiectelor de execuție pentru lucrările de descopertă, elabora-

loare a unei rezerve de cărbune tă în xistă puțina anului viitor, de la Cim- pu lui Neag, însemnate cantități de cărbune pot să fie livrate economiei naționale. Este încă o dovadă că membrii colectivului de oameni ai muncii de aici au

care să fie exploata- perioada de iarnă. E- certitudinea că, cel pînă în luna aprilie

Cărbunele, în drum spre 
încălzirea apartamentelor

(Urmare din pag. IJtone, deci 360 tone zilnic, care apoi se încarcă în mașini și se transportă în toate localitățile din partea estică a Văii Jiului. Primim deci cărbune în mod ritmic și-l livrăm la fel, că altfel nu se poate. Ne străduim să nu ne prindă iarna cu râmîneri în urmă că atunci încep nemulțumirile.— Cum rezolvați problema transportului în tăți cu drumuri mai practicabile ?— Unde este mai
locali- greugreu, cum ar fi de exemplu la Răscoala, Tirici sau Jieț, transportul alocației de cărbuni îl realizăm cu cele 2 autobasculante de 5 tone. Pentru a face economie de carburanți, lubrifianți și a prelungi durata de exploatare a camioanelor, a- ceste mașini transportă unei persoane sau la cei ce locuiesc aproape unul de celălalt. Deci trasee mai scurte și opriri mai puține.— Cum se stă cu rile de la centralele ce ?— Avem stocuri
stocu- termi-bune.

Dar nu cunoaștem încă situația de la viitoarele puncte termice, avem însă indicația să asigurăm și la acestea un stoc de cărbune pentru zece zile. Sperăm să nu avem reclamații în ceea ce privește asigurarea cărbunelui atît la centralele termice cît și la beneficiarii de cărbune din viduale. îmi afirmație pe perativității și cu care primim zilnic cărbunele, cît și prin hărnicia celor din depozit și șoferilor de pe mașini. Apreciez îndeosebi pe excavatoriș- tii Constantin Mocanu și Iancu Vlad care de la ora 6 dimineața și pînă la ora 14 — iar cînd e necesar chiar și în schimburi prelungite — muncesc într-un ritm alert. Același lucru și despre șoferii Marin Cu- prinsu, Marian Ludovic, Mihai Gomboș și toți ceilalți. De fapt dorința noastră este ca atît fochiștii de la centralele termice cît și beneficiarii individuali ai alocației de cărbune să nu sufere de lipsa combustibilului.

alocații de locuințe indi- bazez această aprecierea o- ritmicitățiî

r*
I 
î

• LA VULCAN au fost urmărite cu interes de către elevi mai multe ecranizări ale caselor noastre de film, atent selectate de cadrele didactice și lucrătorii de la cinematograful din localitate, prezentate sub genericul „Mari personalități din istoria patriei te filmul românesc", inițiativa este lăudabilă, prin

de schimb, ing. Radu Botez și-au manifestat satisfacția datoriei împlinite, hotărirea ca și în viitor să răspundă chemării partidului pentru întărirea bazei de materii prime energetice a țării și accelerarea progresului societății noastre socialiste.Intr-o atmosferă însufle- țitoare, încărcată de senti-
S-a încheiat acțiunea 
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urmare a din masiv.
rea și aplicarea tehnologiilor și determinarea maselor miniere deplasate, care să se coreleze cu volumele transportate, excavațiilorFuncționarea normală a u- tilajelor a fost asigurată prin executarea la timp a reviziilor și reparațiilor, prin aprovizionarea ritmică a carierei cu piesele de schimb necesare bunei desfășurări a activității de transport. Principala preocupare, încununată de succes, a fost punerea in va-prisma aportului la dezvoltarea simțămintelor patriotice în rindul elevi,or.• O AMPLA LUCRARE se desfășoară la Lu- peni pentru consolidarea DJ-66A la intrarea in calitate, in perimetrul lier-sud. In prezent se menajează o variantă circulație pentru eliberarea șoselei de trafic, în vederea următoarelor lucrări de reparații,• AM INTRAT tn sezonul plantărilor de toamnă. Cetățenii care doresc

arbuști și puieți de pomi fructiferi se pot adresa sectoarelor gospodărești consiliilor populare. ale
lo- Pi- a- de

• O PARTICULARITATE a colectivului de la cantina minei Uricani o constituie grija față de calitatea meniurilor, de la prima pînă la cea de a 1450-a porție servită zilnic «bo- naților. Acestei griji i se mai adaugă, după cum a- preciază abonații. solicitudinea personalului și nota de curățenie ce domnește în cantină.

e- ab- iarreușit să învingă greutățile, uneori cu spirit de roism și sacrificiu, cu negație muncitorească, succesele lor in aceastăprimă etapă sini cu atit mai valoroase cu cit au fost realizate în condiții deosebite.In cuvîntui tor la adunarea festivă, excavato- ristul Victor Pătrașcu, conducătorii auto Dumitru Argint și Vasile Vaideș, buldozeristul Marin Cioc, maistrul Bugbeș Alexandru, secretarul organizației de partid din șantier și șeful

mente de profund patriotism și angajare muncitorească, de recunoștință pentru condițiile de muncă și viață create, partici- panții la adunare au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, în telegramă, printre altele se spune: „Răspunzind chemării partidului, numeroși muncitori din unități economice ale județului llu-

nedoara — excavatoriști, buldozerist!, conducători auto, mecanici și alte categorii — avînd in față strălucitul dumneavoastră e- xemplu de totală dăruire patriei și fericirii poporului, grija deosebită pe care o acordați creșterii tot mai puternice a producției dg. cărbune pentru satisfacerea cerințelor economiei naționale și realizarea independenței energetice a țării — au desfășurat o activitate entuziastă, plină de abnegație pentru a-și aduce contribuția, alături de mineri la dezvoltarea bazei energetice a țării", iar în încheierea telegramei oamenii muncii de la acțiunea „Huilă — Cîmpu Neag" se angajează . asigurăm, mult iubite varășe Nicolae Ceaușescu că toți participanții la acțiunea de descopertare a rezervelor de cărbune de la Cimpu lui Neag, rem- torși in unitățile lor, in frunte cu comuniștii, vor depune toate eforturile pentru înfăptuirea exemplară a obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-lea, pentru aplicarea în viață a politicii partidului, pentru ridicarea patriei noastre pe noi trepte ale progresului și civilizației socialiste".
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• CUM1SIA UE FEMEI de la l.ivt. Lupeni, cu sprijinul comaeluiiui sindicatului pe întreprindere a organizat, ieri-seara clubul d'm Jocauiaie, lui strugurilor", tradiționala, pentru vaiențele tractiv-eCucaM ve.la Andraș, Lupeni)
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tâ în aceste zile cu exigențele publicului și mai ales ale juriului constituit cu prilejul Festivalului de teatru ce se desfășoară la Piatra Neamț.• FESTIVITATE. Pentru a stimula activitatea economică. Întreprinderea minieră Aninoasa a inițial trofeul JLampa de miner"-, transmisibil, care se luminează. în fiecare lună împreună cu un drapel brigăzilor fruntașe îa întrecerea socialistă.

tăzi, la ora 13, în intre- | prindere se desfășoară o I astfel de festivitate care I se va încheia cu un spec- J tacol cultural-artistic la care vor participa pionieri și artiști amatori (fanfara, dansuri populare, taraf).
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APELUL
pentru dezarmare și pace a! Frontului Democrației 

și Unității Socialiste din Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I) șelar largi populare de pretutindeni, liotărite să-și apere liniștea, munca pașnică, viața, libertatea și independența.România socialistă, președintele Niaolae Ceaușescu se bucură de un binemeritat prestigiu pe arena mondială, pentru consecvența și holâxîrea cu care militează în scopul licludării factorilor de încordare, tensiune și conflict din Viața internațională, pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii de azi în concordanță cu interesele și năzuințele vitale ale popoarelor. Un profund ecou și o deplină aprobare au găsit în rândul opiniei publice internaționale nenumăratele propuneri și inițiative concrete ale țării noastre, ale președintelui Nicolae Ceaușescu, în direcția opririi cursei înarmărilor, a trecerii la măsuri practice de reducere a cheltuielilor, ie- fectivelor militare și armamentelor, de apărare a libertății și independenței popoarelor, grav amenințate de actualul curs al vieții mondiale. Adoptarea u- nor asemenea măsuri, promovarea acestei politici constituie astăzi singura alternativă la un război nimicitor, reprezintă condiția primordială a instaurării u- nui climat de înțelegere, securitate, colaborare și pace.Pornind de la aceste considerente, Frontul Democrației și Unității Socialiste cheamă toate organizațiile sale componente, oamenii muncii din întreaga țară — muncitori, țărani, intelectuali, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, pe toți cetățenii, fără deosebire ide naționalitate — să-și spună cuvântul în cadrul unor largi manifestări publice, să organizeze adunări populare. demonstrații, marșuri ale păcii și alte acțiuni de masă, cerînd să se întreprindă și să se intensifice 

acțiunile tuturor statelor și popoarelor pentru împiedicarea amplificării cursei înarmărilor și sporirii arsenalului militar, -pentru măsuri concrete în .domeniul dezarmării, și în primul rând, al dezarmării nucleare, pentru eliberarea o- menirii de coșmarul unui nou război. Aceasta exprimă importanța deosebită pe care partidul și statul nostru o acordă rolului poporului nostru — constructor eroic al socialismului, care își făurește în mod conștient propria istorâe. un viitor demn și fericit — în elaborarea și promovarea întregii politici interne și externe a țării, în conducerea tuturor domeniilor vieții sociale, a întregii societăți.Poporul român este conștient că înfăptuirea mărețelor sale aspirații de zidire .a celei mai drepte și umane orînduiri — comunismul, ca și realizarea năzuințelor tuturor popoarelor spre bunăstare și progres sînt condiționate in mod vital de înlăturarea pericolului războiului, de instaurarea unei păci traina.ee pe planeta noastră. Cauza păcii și colaborării .face parte inseparabilă din concepția de viață a poporului nostru, a societății socialiste pe care o edificăm, se identifică cu idealurile nobile ale socialismului și comunismului.Poporul român este conștient că în uriașele eforturi pe care le depun astăzi forțele înaintate ale omenirii pentru dezarmare, pace și destindere un rol esențial trebuie să-l aibă țările socialiste, care, prin însăși natura orînduirii lor, prin ideile care le călăuzesc, sînt în mod organic interesate în lichidarea oricăror acte de agresiune internațională, a oricăror pericole de război, în apărarea independenței și libertății tuturor popoarelor, a dreptului lor sacru de a-și făuri viitorul în li

niște și pace, așa cum și-l doresc. Țărilor socialiste, forțelor sociale î- naintate de pretutindeni le revine îndatorirea de a-și uni eforturile într-un singur șuvoi pentru a bara calea războiului, pentru a salvgarda pacea.Frontul Democrației și Unității Socialiste din România apreciază în mod deosebit și privește cu profundă simpatie marile mișcări de masă care au loc în țările Europei occidentale, consacrate opririi amplasării de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe continentul nostru, împiedicării producerii bombei cu neutroni, împotriva planurilor și a intențiilor de escaladare a politicii de înarmări. Poporul român își unește glasul cu masele populare din aceste țări, cu toate națiunile, în nobila luptă pentru pace, care oglindește rolul sporit pe care îl joacă astăzi popoarele în determinarea cursului evoluției istorice. Ne afirmăm solidaritatea deplină cu celelalte națiuni în eforturile pentru înlăturarea primejdiilor care a- menință viața și munca lor pașnică, însuși viitorul lor, spunînd — pînă nu este prea tîrziu — un NU hotă- rît războiului 1Considerăm că forțele iubitoare de pace de pretu- tutindeni, popoarele trebuie să se manifeste cu cea mai mare energie pentru a determina guvernele, parlamentele, conducerile statelor să abordeze o politică nouă, constructivă, pătrunsă de o răspundere maximă pentru soarta și viitorul popoarelor, a păcii mondiale.Adresăm tuturor organizațiilor de masă și obștești, maselor populare .din toate țările Europei, ale Ameri- cii, de pe toate celelalte continente apelul de a acționa în cea mai strinsă u- nitate pentru trecerea la înfăptuirea obiectivelor stringente ale securității, 

destinderii și colaborării Internaționale.Să acționăm pentru instaurarea unui .climat în care toate popoarele să se poată dezvolta liber și suveran, la adăpost de orice amestec sau agresiune din afară .1In interesul păcii și liniștii pe planeta noastră, să ne ridicăm cu toată energia împotriva politicii de continuare a înarmărilor 1Pornind de la situația deosebit de gravă creată în Europa, ca urmare a a- cumulării în această parte a lumii a unui uriaș arsenal de distrugere în masă — să cerem cu toată energia oprirea amplasării și desfășurării pe continent a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune și trecerea neîntîrzîată la tratative concrete în acest scop ISă spunem un NU hotă- rît bombei cu neutroni I Să ne ridicăm cu fermitate pentru scoaterea în afara legii a tuturor armelor de distrugere în masă SSă acționăm hotărât, împreună cu toate popoarele, cu toate conștiințele lucide de pe continent, pentru a evita ca Europa să fie nimicită în cadrul unei conflagrații nucleare 1Să ne pronunțăm cu toată energia pentru ca actuala reuniune de la Madrid să .stabilească convocarea unei oonferințe consacrată întăririi încrederii și dezarmării în Europa ISă .acționăm ferm pentru un echilibru militar care să nu pună în pericol securitatea și pacea nici unei țări și care să fie realizat nu pe seama sporirii înarmărilor, ci prin diminuarea și reducerea lor treptată 1Să impunem să se treacă cu toată hotăiîrea la înghețarea cheltuielilor militare la nivelul anului 1981 și la reducerea treptată, în următorii ani, a bugetelor militare cu cel puțin 10 la sută pînă în 1985.

Să impunem încetarea ,o- ricărei demonstrații de forță, a manevrelor militare la granițele altor state, a manevrelor de mare anvergură, a oricăror acțiuni ce pot genera tensiune și neîncredere între state !Să cerem în modul cel mai ferm -ca minunatele cuceriri ale geniului u- man, ale științei și tehnicii moderne să fie puse exclusiv în slujba .păcii și progresului — și nu a distrugerii și a războiului 1Să conlucrăm strâns pentru a determina ,pe promotorii înarmărilor să renunțe la pozițiile lor periculoase, să pună capăt cu de- săvîrșire politicii de înarmări, folosirii forței și a- men in țării cu forța, astfel ca toate problemele litigioase să fie soluționate .numai și numai prin tratative, pe cale pașnică JSă facem totul pentru ca imensele bugete militare, fondurile cheltuite pentru înarmare să fie folosite pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare e- conomică și socială ale fie. cărei țări, pentru sprijinirea popoarelor din țările subdezvoltate în eforturile lor de progres, pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune I Să facem ca politica de dezarmare să contribuie la lichidarea decalajelor dintre state, la instaurarea noii ordini economioe — condiție esențială a păcii și progresului, a stabilității' politice și economioe mondiale ’!Să acționăm ca Organizația Națiunilor Unite, celelalte organizații și organisme internaționale să joace un rol mult mai .activ în unirea și participarea tuturor națiunilor la eforturile pentru pace, pentru dezarmare și colaborare între popoare IViața, întreaga desfășurare a evenimentelor internaționale, demonstrează necesitatea creșterii rolului popoarelor în soluțio

narea tuturor problemelor care priveso p a o e a și progresul umanității, a întăririi solidarității și conlucrării lor în afirmarea politicii de destindere, de paoe și independență națională. Să ne unim deci forțele, să oon- lucrăm în modul cel mai activ pentru a pune stavilă politicii de încordare și război, pentru afirmarea politicii de destindere și înțelegere, de pace și oo- laborare internațională.Frontul Democrației și Unității Socialiste, în numele întregului popor român adresează tuturor organizațiilor democratice, o- piniei publice, .popoarelor din toate țările, chemarea de a întreprinde noi si tot mai puternice acțiuni consacrate cauzei păcii și dezarmării.Să asigurăm înfăptuirea dreptului fundamentai al tuturor popoarelor la viață, paoe și libertate prin- tr-o largă mișcare .unită a tuturor forțelor Iubitoare de pace, să împiedicăm izbucnirea unui nou război, să instaurăm liniștea si securitatea pe planeta noastră JFrontul Democrației și Unității Socialiste își exprimă convingerea că toate organizațiile componente, toți oamenii muncii din patria noastră, fără deosebire de naționalitate, vor acționa cu hotărâre, desfășurând largi acțiuni de masă, pentru a face puternic auzit în lume glasul de pace și colaborare al 'României socialiste, voința de neclintit a întregului nostru popor de a-și aduce întreaga contribuție la înlăpjuir.ea idealurilor și aspirațiilor supreme ale omenirii de a trăi în colaborare și înțelegere, într-o lume a păcii și progresului I

Fotbal, divizia A Jiul—Sportul studențesc:Deziluzie in tribunele Stadionului Jiul, la sfîrșitul oelor 90 de minute de joc, suporterii scandau numele de tristă faimă al unui arbitru care tranșase cu ani in urmă un rezultat în favoarea militarilor mureșeni. In parte, galeria avea dreptate, fiindcă unii cavaleri ai fluierului, în loo să-și definească condiția sportivă, se întreabă pentru cine să oficieze... Otto Anderco a greșit in min. 87 — Mircea Sandu s-a împiedicat in careul gazdelor, in noroi a aterizat apoi și Muia, dintre ei Ca- vai a cules balonul, iată de ce decizia de penalty a sâtmăreanului a stîrnit stupefacție in tribune, lorgu- lescu a șutat pe mijlocul porții, sub transversală, readucând nesperata egalita
te pentru studenți. Ce se întimplase pină atunci în teren 1 Bucureștenii au tras, din start, la remiză, faulturile, aruncarea batonului in tribune, risipa 
de timp, alte „șmecherii* știute dovedesc că stăpî- nesa bine arsenalul jocului, hai să-i spunem, distructiv. Pe de altă parte, adversa

rii lor au demonstrat că nu știu să destrame o apărare supraaglomerată, în loc să practice un joc de pase, cu schimbări derutante de direcție, au angajat atacanții în dueluri i- negale, pentru că linia mediană n-a dat satisfacție. Șumulanschi a pasat fără adresă, Neagu l-a imitat, nervozitatea lui Varga l-a scos, pur și simplu din joc. Ce poate fi mai semnificativ decit faptul că poarta lui Speriatu n-a fost în pericol decit în min. 7 cînd Șumulanschi l-a deschis în adîncime pe Lăsconi. „Cangurul" nostru l-a intors pe lorgulescu, dar șutul lui a fost deviat de ultimul a- părător printr-un plonjon inspirat. Din păcate, accidentat și ignorat de coechipieri, Lasconi, n-a mai contat, fiind înlocuit la pauză cu Demarcek.La reluare, ambele comoatante n-au reușit să expedieze măcar un șut piuă in nun. 71. Or, dacă oaspeții nu arborau asemenea veleități, sterilitatea a- tacului nostru a creat motive de Ingrâjoiare. Introdus ea mijlocaș, Muia a 

animat combinațiile ofensive, după numai 4 minute (71), Jiul a deschis scorul — intercalîndu-se spre centru, Giurgiu l-a deschis pe Sălăgean. După o manevră înșelătoare, care l-a descotorosit de Munteanu II, căpitanul echipei din Vale a șutat in unghiul scurt, sur- prinzîndu-1 pe Speriatu. Sclipirea lui Sălăgean a redeschis problema învingătorului. Atacurile gazdelor, purtate de Demarcek (75) și Sălăgean (78) au fost stopate „de regulă" prin faulturi, studenții au exploatat însă momentul psihic, avintindu-se spre careul iui Cavai, mai ales pe aripa dreaptă prin Florin Grigore. Cu mijlocașii între fundașii centrali, formația din Vale a încercat să păstreze avantajul, res- pingînd baloanele la întim- plare. Faza nefericită din min. 87 a pecetluit o partidă anostă, cu multe faulturi și momente antijoo, or, dacă fotbaliștii noștri și-ar fi depășit frica de adversar, își puteau adjudeca victoria. După golul studențesc, ieșirile nesportive din gazon (Iorgu-

1-1 (0-9)lescu a fost 'eliminat pentru faultarea grosolană, fără balon, a lui Varga) au cuprins și tribunele, penibila trecere a arbitrilor prin „furcile caudine" ale suporterilor noștri, a pus capăt unui spectacol sub orice critică, care mai are, și -darul -de a ne pune pe jăraticul periferiei clasamentului, loo de supliciu de pe care nu trebuie să fii provoc ca să ghicești viitoarele zile nefaste...Cel puțin, cadeții au prins o zi bună, după ati- tea eșecuri au obținut o victorie confortabilă i 3—1 (1—0), avînd în Frățilă, autor a două goluri, cel mai bun jucător din teren. La stabilirea scorului, pentru gazde, și-a adus contribuția și Coca II, care merită, după părerea noastră, cei puțin statutul de prima rezervă în formația seniorilor.
JIUL t Cavai — P. Gri- gove, Rusu, Vizitiu, Giurgiu — Varga, Șumuianscm, Neagu (Muia) — Sălăgean, Lăsconi (Demarcek), Giu- ehicL

Ion VULPE

Rezultatele etapei a 12=aEtapa a 12-a a campionatului diviziei A de fotbal a aparținut în general gazdelor, victorioase în 7 dintre cele 9 partide, singurele rezultatele favorabile obținute în deplasare fiind realizate de U.T. A- rad, victorioasă în fața lui C.S. Tîrgoviște cu 1—0, prin golul marcat de Co- raș, la un contraatac în minutul 72, și Sportul studențesc — 1—1 la Petroșani, cu Jiul. Printre formațiile ce ne vor reprezenta sâptămina viitoare in icu- peie europene doar Dinamo a cîștagat, invingind cu 4—1 pe S.C. Bacău, în timp oe FX2. Argeș a pierdut in derbiul etapei de la Suorniicești (3—0 pentru F.C. Olt), iar Universitatea Craiova a tost întrecută la Brașov, cu Z—0. de l.C.M. Brașov. Corvinui Hune- duaia a ireauz.ai scornii e- lapei cișligino v-u o—1 m țața Chimiei Km VUc-ea.

Iată rezultatele tehnice ale etapei a 12-a . F.C. Olt — F.C. Argeș Pitești 3—0 (1—0); Progresul V ulcan București — PoiitOtmica Timișoara 2—0 (1—0); î.C.M. Brașov — Uni vei sita tea Craiova 2—0 12—0). Universitatea Cluj-sNapoi. a — Steaua București 2—0 (0—0); Corvinul Hunedoara — Chimia Bm. v ileea 5—1 ; F.C. Constan ța — A.S.A. Tg. Mureș 4—1; DL namo București — S.C. Bacău 4—1; C.S. Tîrgoviște — U.T. Arad 0—1.In clasament, pe primul loc se menține Dinamo, eu 19 puncte, urmală de Universitatea Craiova — id puncte (ciouă jocu-ri mai puțin disputate), Corvinul Hunedoara — 15 puncte, F.C. Olt — 13 •pernele ele.Etapa a 13-a este pi agramată duminică, 15 noiembrie, a vind in coHtouJ său derbiul Univwsftateo Craiova — Dinamo ui ești.
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Vizita de lucra a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județele Brăila și Galați(Urmare din pag Dspontane manifestări de stimă și prețuire, slrăbă- tînd imensul platou pe care se afla mulțimea venită în întîmpinare, stringe mîinile muncitorilor.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt salutați de primul secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R., de membrii biroului Comitetului județean, de ministrul industriei construcțiilor de mașini, de reprezentanți ai Consiliului oamenilor muncii din întreprindere.Vizita de lucru a secretarului general al partidului începe în această atmosferă de puternic entuziasm.Gazdele informează că, în răstimpul de un an care a trecut de la ultima vizită, cele mai multe dintre sarcinile încredințate de secretarul general al partidului au prins viață, iar celelalte se află în curs de realizare.Este prezentată o sugestivă machetă înfățișînd puternica ascensiune a unității brăilene î>. special în ultimii 15 ani.în drum spre turnătoria de oțel, tovarășul Nicolae Ceaușescu stă de vorbă cu mai mulți muncitori, se interesează de activitatea din uzină, de condițiile lor de viață și muncă. Aceștia îi mulțumesc din inimă secretarului general al partidului pentru sprijinul permanent pe care îl acordă întreprinderii lor, pentru contribuția sa decisivă la transformarea întreprinderii de utilaj greu „Progresul" Brăila intr-o puternică și modernă citadelă industrială.Sînt vizitate noua turnătorie de oțel, secția de hidraulică grea, secția meca- noenergetică, fabrica de excavatoare — unitate care și-a creat un bun renume, atît în țară cit și peste hotare.După vizitarea principalelor secții ale întreprinderii, pe platoul din incinta unității au fost prezentate ultimele tipuri de excavatoare cu cabine er- gonomice și cu nivel redus de zgomot, printre noile produse remarcindu-se excavatorul electric cu cupă de 2,5—3,2 mc.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat conducerii întreprinderii să se preocupe îndeaproape de eliminarea locurilor înguste din cadrul fluxului productiv și să elaboreze un studiu pentru omogenizarea capacităților. Subliniind necesitatea dezvoltării in continuare a hidraulicii grele, secretarul generai al partidului a a- rătat că se impune ca a- ceastă unitate orăileană să dezvolte cooperarea pentru construcția componentelor hidraulice necesare navelor și altor produse.Da despărțire, colectivul întreprinderii a tacul aceeași caldă manifestare de dragoste și simpatie, scan- dînd din nou, minute în șir, numele partidului, al secretarului său general.Următorul obiectiv ai vizitei l-a constituit șantierul navai. Tovarășului Nicolae Ceaușescu i s-a făcut și aici o entuziastă primire, muncitorii șantierului acla- mîridu-i îndelung.Secretarul general al partidului a răspuns cu multă căldură aclamațiilor mulțimii, manifestărilor pline de simpatie cu care a fost intîmpinat.Vizita a prilejuit și de a- ceastă dată o analiză cu

prinzătoare a sarcinilor ce revin șantierului naval în cincinalul 1981—1985, precum și a măsurilor ce se impun pentru ca ele să fie îndeplinite în condiții cît mai bune.Directorul general al centralei de resort, a înfățișat evoluția prezentă și viitoare a șantierului naval care a cunoscut o continuă extindere și modernizare, potrivit indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului cu ocazia vizitelor precedente.După expunerea unor date semnificative, care a a- vut loc în fața unor machete și grafice, se vizitează una din secțiile de bază — cea de construcții corpuri de nave.A urmat un moment trăit cu intensă satisfacție de muncitorii și specialiștii șantierului : participarea tovarășului NicolaeCeaușescu la lansarea la apă a cargoului „Humu- lești" de 7500 tdw, al 13- leă din seria vaselor cu un asemenea deplasament realizat la Brăila. în aplauzele celor prezenți, secretarul general al partidului a spart sticla tradițională de șampanie la prora navei, făcând astfel ca în șirul sutelor de vase românești să se înscrie și acest cargou. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a semnat apoi în Cartea de onoare a șantierului.în discuțiile pe care le-a avut cu ministrul industriei construcțiilor de mașini, cu conducerea centralei și a șantierului, secretarul general al partidului a cerut să se acționeze pentru devansarea punerii în funcțiune a noilor capacități.Salutîndu-1 la plecare pe secretarul general al partidului cu aceeași dragoste și stimă, constructorii de nave brăileni s-au angajat să nu precupețească nici un efort pentru transpunerea în viață a indicațiilor date, pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin în acest an, în întregul cincinal.Vizita secretarului general al partidului în unități agricole ale județului Brăila a prilejuit o analiză a- mănunțită a activității din acest important sector al economiei naționale. în discuțiile cu conducerea ministerului de resort, cu reprezentanții organelor locale de partid Și de stat, cu cadrele de răspundere și specialiștii din unități, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se facă totul pentru creșterea producției agricole. îndeosebi a celei de cereale, de plante tehnice, a producției zootehnice. Conducătorul partidului și statului a insistat în mod deosebit asupra necesității înfăptuirii cu consecvență a recentelor măsuri cu privire la autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială, asupra creșterii contribuției județelor, a fiecărei localități, la asigurarea fondului central de stat cu produse agroalimentare. și la îmbunătățirea aprovizionării populației.Dialogul secretarului general al partidului cu oamenii muncii din unitățile agricole vizitate a început la C.A.P. Cazasu — unitate ce se situează de mai mulți ani pe un loc fruntaș în județul Brăila. La sosire, locuitorii satului și din unele comune învecinate, tineri și vîrstnici, au salutat cu deosebit entuziasm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu.Președintele cooperativei agricole de producție înfățișează secretarului general al partidului unele 

din realizările și preocupările locuitorilor din Cazasu.Au fost analizate prevederile propuse de cooperativă, referitoare la dezvoltarea producției vegetale în actualul cincinal. Secretarul general al partidului a indicat ca sporurile să fie obținute pe seama creșterii producției, ținînd seama de experiența pozitivă a țăranilor cooperatori de aici, de calitatea pămîntu- lui, și nu prin extinderea suprafețelor unor culturi în dauna altora. Apreciind rezultatele bune obținute la culturile de grîu, porumb și floarea soarelui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- rătat că unitatea are posibilități de a realiza producții și mai bune la hectar.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze ferma zootehnică specializată în creșterea vacilor de lapte.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe lucrătorii din zootehnie pentru rezultatele muncii lor în creșterea animalelor, re- comandînd să acorde atenție îngrijirii lor și sporirii în continuare a eficienței și a producțiilor pe fiecare animal.Conducerea unității mulțumind pentru orientările și recomandările făcute, a asigurat pe secretarul general al partidului că țăranii cooperatori, mecanizatorii, specialiștii, locuitorii din Cazasu își vor spori eforturile pentru obținerea unor producții la nivelul celor indicate, convinși fiind că in acest fel vor spori în continuare, atît veniturile cooperativei agricole de producție cît și ale oamenilor muncii care lucrează în cadru] unității.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Dragi tovarăși, vă adresez un salut călduros, succese tot mai mari în activitatea cooperativei, multă sănătate și fericire11.în aclamațiile și uratele mulțimii, elicopterul prezidențial s-a îndreptat spre următorul obiectiv al vizitei.Secretarul general al partidului a vizitat apoi întreprinderea de stat pentru creșterea și îngrășarea porcilor — Brăila. Directorul întreprinderii informează că indicațiile date de conducătorul partidului șl statului cu ocazia primei vizite în această unitate s-au materializat în organizarea unui modern complex de creștere și ingrășare intensivă a porcilor cu o capacitate de 300 000 de capete.Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu urmărește cu atenție modul în care sînt organizate unele compartimente, printre care halele de gestație, maternitățile, stația de igienizare, apreciind eficiența tehnologiilor aplicate pentru creșterea numărului de porcine și a producției de carne.Secretarul general al partidului a subliniat, încă o dată, ca in toate județele țării, organele departid și de stat să sepreocupe de stimularea creșterii animalelor atît in unitățile de stat și cooperatiste cît și în gospodăriile populației.Gazdele se angajează în fața secretarului general al partidului să facă totul pentru atranspune în viață sarcinile și indicațiile date cu prilejul vizitei, astfel incit să poată raporta în cel mai scurt timp îndeplinirea lor exemplară, atingerea unor indicatori la nivel mondial.Se vizitează apoi Asociația economică interco- 

operatistă pentru creșterea și îngrășarea bovinelor Siliștea din cadrul Consiliului unic agroindustrial Ro- manu.Secretarul general al partidului este invitat să viziteze unitatea. Prin intermediul unor panouri și grafice, directorul Direcției agricole județene informează despre programul de producere a cărnii de taurine în județul Brăila, despre preocupările zooteh- niștilor pentru sporirea cantității de carne, ridicarea eficienței întregii activități de producție.Apreciind rezultatele obținute de lucrătorii din a- ceastă asociație, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se examineze cu toată răspunderea posibilitatea creșterii producției de furaje.De asemenea, secretarul general al partidului a cerut cadrelor de conducere din această unitate să se preocupe în permanență de îmbunătățirea activității de producție, astfel îneît în scurt timp sporul mediu zilnic în greutate să crească la peste 900 grame.în continuare a fost vizitată întreprinderea agricolă de stat Urleasca, unde tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost intîmpinat cu aceleași vibrante manifestări de dragoste și atașament de către lucrătorii unității, de lucrătorii comunei Traianu și a celor din comunele învecinate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat de directorul tehnic al unității despre dezvoltarea și activitatea întreprinderii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează în continuare, ferma de vaci a întreprinderii, unitate fruntașă pe județ, maternitatea, creșa de viței și un grajd cu vaci mulgătoare, unde se interesează de condițiile de îngrijire și hrănire a animalelor. de gradul de mecanizare a procesului tehnologic.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit intr-un lan de porumb, unde încă se mai recolta.La plecare tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat încă o dată cu toată căldura de lucrătorii u- nității. de locuitorii din Traianu și din comunele învecinate.La cooperativa agricolă de producție „Tudor Vla- dimirescu1 unde s-a făcut următoarea escală, a fost examinat un lan de sfeclă de zahăr, precum și unul de porumb.Luindu-și rămas bun de la cei prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns cu dragoste manifestărilor prietenești cu care a fost înconjurat pe lot parcursul vizitei întreprinsă în unitățile industriale și agricole din județul Brăila.In cursul după-amiezii, ovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au sosit la Galați.Zeci de mii de cetățeni din acest puternic centru al industriei siderurgice și al construcțiilor navale românești l-au întimpinat pe secretarul general al partidului cu cele mai a- lese sentimente de prețuire și stimă.Pe stadionul „Portul Roșu", unde a aterizat elicopterul prezidențial, oamenii muncii veniți în întîmpinare purtind portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu și pancarte pe care erau Înscrise urări de bun venit, fluturînd eșarfe roșii șl tricolore, au scandat cu pute

re numele partidului și al secretarului general.La coborîrea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat, în numele tuturor celor ce munceso și trăieso în județul Galați, de primul secretar al Comitetului județean de partid Paraschiv Be- nescu, de alți membri ai Biroului Comitetului județean de partid.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns cu multă căldură manifestărilor prietenești ale celor veniți să-1 întîmpine.în această atmosferă de vibrant entuziasm, tovarășul Nicolae Ceaușescu a părăsit stadionul, îndrep- tîndu-se spre reședința ce i-a fost rezervată.
Iitilniriîn cursul după-amiezii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut, succesiv, la sediul Comitetului județean de partid Galați întîlniri de lucru cu membrii birourilor executive ale consiliilor oamenilor muncii de la centrala industrială siderurgică și centrala construcțiilor navale.în cadrul acestor întîlniri s-a analizat modul cum se înfăptuiesc sarcinile de producție pe anul în curs la Combinatul siderurgic și la Șantierul naval din Galați, cum se acționează pentru asigurarea condițiilor realizării integrale a obiectivelor prevăzute pe întregul cincinal, pentru creșterea productivității muncii și sporirea continuă a eficienței economice în
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De-a lungul întregului traseu parcurs de coloana oficială, prin centrul orașului, mii șl mii de cetățeni — siderurgiști, constructori navali, metalurgiș- ti, oameni ai muncii din toate întreprinderile municipiului — își exprimau cu aceeași intensitate simțămintele lor de profundă gratitudine față de secretarul general al partidului, pentru tot ce a făcut și face în vederea propășirii continue a Galațiului în rîndul marilor centre economice și sociale ale României- socialiste, pentru minunatele condiții de muncă și viață create de partid, 
de lucruaceste unități economice de cea mai mare importanță pentru economia noastră națională.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se ia cele mai ferme măsuri pentru mai buna organizare a producției și a muncii, pentru întărirea ordinii și disciplinei, creșterea spiritului de răspundere al tuturor cadrelor, in vederea asigurării recuperării ră- mînerilor în urmă în sectoarele de producție din aceste unități, realizării integrale a tuturor indicatorilor cantitativi și calitativi ai planului, a obligațiilor pentru export, a lucrărilor de investiții prevăzute pentru 1981 și pentru întregul cincinal.Ultimul episod. 9,05 Viața satului. 10,15 Muzică populară de pe întreg cuprinsul patriei, tn jurul orei 10,30 — Transmisiune directă din municipiul Brăila . adunarea populară prilejuită de vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, in județul Brăila și de sărbătorirea „Zilei recoltei". * Muzică populară de pe întreg cuprinsul patriei 12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex. 13,05 Album duminical. 16,00 Rugbi Franța — România în Campionatul european17.25 Muzică populară 17,45 Ecranizări după o- pere literare românești : „Marele singuratic" — partea I. Ecranizare a romanului cu același titlu al lui Marin Preda. 18,40 Micul ecran pentru cei miei. 19,00 Telejurnal. 19,25 Cîntarea României. 20,45 Film artistic : Lumina de iulie" 22.15 Telejurnal. Sport.2 noiembrie16,00 Emisiune in lim ba maghiară. 18,50 100J de seri. 19,00 Telejurnal.-19.25 Cincinal 81—'85 19,55 Practic, util, gospodărește. 20,00 Roman foileton : „V intui speran ței“. Episodul 10. 20,59 Cadran mondial. 21,15 Orizont tehnico-știlnți- fic. 22,00 Festivalul folcloric „Maria Lătărețu" 22.20 Telejurnal
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