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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 
în institute de cercetare, 

proiectare și inginerie tehnologică 
din Capitală
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indicațiile secretarului General al partidului

Puterea de mobilizare
Săptă mină

rodnică

a colectivului se va concretiza
în 3600 lone extras? zilnic

Despre modul exemplar în care colectivul carierei 
Cimpu lui Neag iși îndeplinește sarcinile s-a 
mult. S-ar părea că nu mai sint noutăți de spus, 
cu toate acestea, despre minerii și mecanizatorii 
carieră, despre șoferii care transportă cărbunele 
pot spune mereu noutăți. Dintre acestea, ultima, 
adaugă prestigiului colectivului carierei noi „< 
este angajarea fermă pentru a răspunde chemării se
cretarului general 
țării cît mai mult 
parte pentru cocs

„în aceste zile

scris 
Și. 
din 

se 
care 

,carate"

al partidului, muncitorește, dînd 
cărbune, din care cea mai mare

în carieră se dă o adevărată bătă- 
e- pentru producții record, atît din punct de vedere 

cantitativ, dar mai a'es calitativ — nc-a spus ing Du
mitru Albescu, directorul unității. Oamenii au înțeles 
că siderurgia are nevoie de mai mult cărbune pentru 
cocs și se străduiesc ca în fiecare zi să se extragă și 
transporte cantități tot mai mari de cărbune". Că așa 
stau lucrurile o confirmă cifrele, furnizate de ingine
rul șef Nicolae Vucan : „Fiecare zi din cele scurse din 
această lună a fost marcată de plusuri cuprinse între 
500 și 800 tone recepționate Ia încărcarea în vagoane, 
în ziua de 7 iunie, am realizat un adevărat vîrf 
producție, s-au recepționat 1925 de tone față de 
nul zilnic de 1142 tone". De transportat însă 
transportat 2388 dc tone, ne-a informat tovarășul
Bulea, directorul I.T.A. Deva, prezent de cîteva zile 
în carieră pentru a organiza astfel transportul îneît 
să se asigure extragerea și transportul zilnic a 3000 
de tone, cum s-a angajat colectivul carierei. De re-

Dragoș CA1.IN

Prima săptămînă care 
trecut din luna iunie 
dovedit rodnică pe frontul 
bătăliei de a da țării • cît 
mai mult cărbune. Trei în
treprinderi miniere din ba
zinul carbonifer al Văii 
Jiului au raportat impor
tante cantități de cărbune 
extrase peste sarcinile de 
plan. Este vorba de I.M. 
Petrila, I.M. Paroșeni și 
cariera Cimpu lui Neag. Dc 
la I.M. Petrila au fost ex
pediate spre ziuă, peste 
sarcinile de plan aproape 
3000 tone de cărbune, iar 
de la cariera Cimpu lui 
Neag 3965 tone de cărbu
ne. Prin depășirea prelimi- 
narelor, colectivele acestor 
întreprinderi miniere dau 
expresie hotăririi dc a da 
țării cît mai mult cărbune 
energetic si cocsificabil. 
(V.S.)

a
s-a

de 
pla- 
s-au 
Iosif

Una dintre formațiile 
de lucru cu bune rezul
tate din cadrul sectoru
lui III al I.M. Paroșeni 
este și brigada condusă 
de minerul Gheorgbe 
Dineu. în prezent bri
gada lucrează la defini
tivarea unei galerii de 
bază în panoul II, stra
tul V, 
Foto ;

T< varășul N i c o l a e 
Ceaușescu, secretai’ gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a efectuat, joi. 
o vizită de lucru in insti
tute de cercetare, proiec
tare și inginerie tehnologi
că din Capitală.

înscriindu-se în practica 
intilnirilor secretarului ge
neral al partidului cu fă
uritorii de bunuri materiale 
și spirituale din întreaga 
țară, pentru examinarea, Ia 
fața locului, în cadrul di

alogului cu oamenii mun
cii, a rezultatelor obținute 
pînă in prezent și stabili
rea măsurilor menite să 
contribuie la înfăptuirea in
tegrală a obiectivelor aces
tui cincinal, în toate sec
toarele, noua vizită de lu
cru in institute de cer
cetare, inginerie tehnologi
că și proiectare a pus în 
evidență preocuparea deo
sebită manifestată de con
ducerea partidului, de lo. 
varășul Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru ridicarea 
întregii munci de creație 
științifică și tehnică la un

nivel calitativ superior, 
pentru ca cercetarea să a- 
ducă o contribuție mai di
rectă, cît mal substanțială, 
la consolidarea și dezvolta
rea economiei naționale. 
Profunda și ampla analiză 
efectuată cu acest prilej a 
relevat importantele succe
se ale cercetării științifice 
și tehnologice în domenii 
de vîrf. modul în care se 
înfăptuiesc o serie de pro
grame prioritare din ca
drul industriei chimice, 
construcțiilor de mașini și

(Continuare in pag a 3-a)

Sub președinția tovarășei academiciaifdoctor inginer
Elena Ceaușescu, ieri s-a deschis

Plenara Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie

Sub președinția tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., 
prim viceprim-ministru al 
guvernu'ui, președintele 
Consi iului Național pen
tru Știință și Tehnologie, 
joi, 9 iunie,, la Sala Ple
narelor din Capitală s-a 
deschis plenara Consiliu-

lui Național pentru Știință 
și Tehnologie.

La lucrări participă mem
bri ai Consiliului Națio
nal pentru Știință și Teh
nologie, cadre dc conduce
re din institute centrale de 
cercetări, specia iști din u- 
nități de cercetare și pro
iectare, cadre universitare, 
alți invitați.

Primită cu îndelungi a-

plauze, a luat cuvîntul to. 
varășa academician 
tor inginer
Ceaușescu.

Cuvîntarea
Elena Ceaușescu
mărită cu viu interes 
deosebită atenție de parti- 
cipanții la plenară.

doc-
Elena

tovarășei 
a fost ur

și

(Continuare în pag. a 4-a)

PEFOTOGRAME DE
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RETINA

pereții coridoarelor 
mina Lonea sînt cî- 
tablouri care 
curiozitatea

Pe 
dc la 
teva 
ncsc
torilor mai tineri, 
nete trase de cai, 
împingînd rîznuța, 
zul" in mină etc. 
fotograme care se

s-au extins, zestrea teh
nologică, a sporit, s-a mo
dernizat. Stăpinind cu si
guranță complexele me
canizate, ortacii eroilor 
muncii socialiste Teodor 
Boncalo și Constantin 
Popa dc la Lupeni, ai 
minerilor Victor Rome-

blocul V.
NEMECSEKa 2-a)

stîr- 
vizita- 
Vago- 

mineri 
„prin-

Sînt 
mai

păstrează încă și pe reti
na minerilor pensionari. 
Fiindcă ce era mina în 
urmă cu patru decenii ? 
Un calvar, „o .urne fără 
cer". Naționalizarea prin
cipalelor mijloace dc pro- 
ducție a deschis orizon
turi socialiste pentru 
cietatea românească, 
la lopată și rîznuță, 
narii Văii au parcurs
morarul drum al mecani
zării complexă a ucrări- 
lor din subteran. S-au re
deschis ori inaugurat mi
nele Vulcan, Dilja, Paro
șeni și Livezeni, celelalte

.‘15 de ani de la 
naționalizarea 

principalelor mijloace 
de producție

so-
Dc 

mi-
te-

ghea și Francis,- Fazakaș 
de la Paroșeni, din alte 
mine au dobîndit noi cu
noștințe profesionale, ca 
mineri-tehnicieni, orizon
tul lor de cultură s-a îm
bogățit simțitor, a crescut 
nive'u' de conștiință.

Calitatea de proprie
tari, producători și bene
ficiari a oamenilor mun
cii din Vale a pus trai-

nice temelii ctitoriilor 
socialiste, industria, de
venită ramură prepon
derentă, a chemat în rîn- 
dul muncitorimii milioa
ne de oameni, între care 
mulți minefi, prepara
tori, constructori de uti
laje miniere etc, La indi
cația secretarului general 
al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Miner 
de onoare al Văii și 
țării, s-au creat nai 
curî dc muncă 
țiile și fiicele 
preparatorilor, 
lalți oameni ai 
acum meseriile de texti- 
listă sau confecționeră 
devenind familiare în Va
lea cărbunelui.

al
lo- 

pentru so- 
minerilor, 
ale celor- 

muncii. de

Ion Vl'LPE

(Continuare în pag. a 2-a)
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In pagina a 2-a Luna manifestărilor
întărirea rîndurilor parti

dului — o activitate pre
ponderent calitativă, exi
gentă.
A'zzrz/zzzzzzzzzzzzzjzzzzzzzzzzzzz.

politico-ideologice, cultural
educative și sportive

In folosul bunului mers al producției
jjbECUPERARE 
fECONNTIOHARE 
Lefolosire

Piesele de schimb si subansamblele refolosibile
— reintroduse în circuitul economic

Utilajele care există la 
I.M. Dilja, pentru a func
ționa in bune condiții tre
buie întreținute și repa
rate corespunzător, iar pen
tru a fi reparate este ne
voie de piese de schimb și 
subansamble. Ținînd cont 
că valoarea pieselor de 
schimb este destul de ridi
cată și că nu întotdeauna 
acestea pot fi procurate și 
aduse la timp util la în
treprindere, a început con-

fecționarea unor repere în 
atelierul mecanic al minei. 
Sînt confecționate aici zeci 
de repere pentru transpor
toarele cu bandă și racleți, 
pentru combinele de inain. 
tare, pentru pompe de 
înaltă și joasă presiune, 
precum și pentru celelalte 
utilaje. Întrucît confecțio
narea unor piese de schimb 
necesită un volum mare de 
muncă, consum ridicat de 
materii prime, deci și pre-

o- 
a-

țuri mari, s-a trecut la re
cuperarea unor piese de . 
schimb și 6ubansamble din 
utilajele propuse pentru 
casare. Echipa care se 
cupă de dezasamblarea
ccstor utilaje recuperează 
tot ceea ce se poate refolosi 
fie direct, fie prin recondi- 
ționare (cam 50 la sută din 
fiecare utilaj). Se recupe
rează grupuri conice, axe, 
semiaxe, carcase pentru 
angrenaje, tamburi de ac-

ționare și întoarcere, re- 
ductoare, cuplaje hidrauli
ce, cuzineți, trolii, sape 
pentru sondeze, rotoare 
'și statoare de' la motoare 
electrice, elicea de despră- 
fuire de la combină, tre
nuri de roți de la vagoneți 
și locomotive de mină și 
multe altele care se recon-

Gh. BOȚEA

(Continuare in pag. a 2-a)

Astăzi sînt programate 
următoarele acțiuni politi- 
co-ideologice, cultural-e
ducative și sportive.
• La ora 19, Consiliul o- 

rășencsc de educație poli
tică și cultură socialistă 
Vulcan organizează la clu-

bul sindicatelor din locali
tate un simpozion pe tema 
„Rolul gîndirii creatoare a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în construirea 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate".

9 Comitetele de partid 
și U.T.C. de la mina Uri- 
cani și-au propus pentru 
ora 14 o dezbatere ideolo
gică pe tema „Formarea 
omului nou, constructor 
conștient al societății so
cialiste multilateral dez
voltate".
• La Lupeni, la clubul 

sindicatelor, la ora 16, 
membrii U.A.P. și conduce
rea clubului organizează

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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întărirea rindurilor partidului o activitate
preponderent calitativă) exigentă

capacității or- 
de partid, de 
cu operativi.

Creșterea 
ganizațiilor 
soluționare 
tate și eficiență a proble
melor conducerii politice, 
pentru valorificarea tot 
mai bună a potențialului 
colectivelor de muncă este 
strîns legată de activitatea 
desfășurată pentru întări
rea rindurilor partidului 
în lumina sarcinilor trasa
te in acest important do
meniu al muncii politice 
și vieții interne de partid, 
la mina Lupeni comitetul 
de partid pe întreprindere 
acționează stăruitor, impri- 
mînd tuturor acțiunilor des
tinate întăririi calitative și 
cantitative a organizațiilor 
de bază un conținut pă
truns de răspundere. Rela
tări asupra acestor preocu
pări ne-a făcut, 
tovarășul loan Sav, 
tarul comitetului de 
pe mină.

— Pornim de la o 
ță de bază a muncii 
primire în partid și de în
tărire calitativă a organi
zațiilor de bază și anume, 
ca, tuturor preocupărilor 
noastre să le imprimăm un 
caracter ni tar. în final, 
eficiența acțiunilor noastre 
trebuie să se regăsească în 
rezultatele economice și 
prin prisma acestei cerin
țe, ne raportăm la princi
pala îndatorire ce ne re
vine, de a asigura crește
rea producției de cărbune.

Pe baza studiului elabo
rat pentru cunoașterea în 
perspectiva întregului an, a 
posibilităților fiecărei or
ganizații de bază, de pri
mire în partid, preocupări
le din acest domeniu do- 
bîndesc trăsătura unei ac
tivități bine conduse. In
>zzz/zz///zzzz//zzzz/zz/zzz///z/zz///zz/zz/zrz//z/zzz///z/z/zzzzzzzzzzzw

primiți în partid. Aceste 
preocupări, de îndrumare 
a tinerilor sînt continuate 
și după primirea lor în 
rîndurile partidului, pe o 
perioadă de un an, doi din 
dorința de a grăbi maturi
zarea lor politică, pentru 
o deplină integrare în e-

ÎN SPRIJINUL PRODUCȚIEI — 
MUNCA POLITICA DINAMICA, EFICIENTA 
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recent, 
secre- 
partid

cerin-
de

paralel, la mina Lupeni se 
pune un accent deosebit pe 
antrenarea noilor primiți 
în partid în unele acțiuni 
întreprinse de birourile 
organizațiilor de bază și 
conducerile sectoarelor. A- 
ceștia participă la adunări
le generale deschise ale 
organizațiilor de bază, pri
mesc sarcini specifice, po
trivit pregătirii și capacită
ții lor profesionale, sînt cu
prinși în cursuri ale învă
țământului politico-ideolo
gic și sînt antrenați la dez
bateri, pentru cunoașterea, 
însușirea și aplicarea do
cumentelor de partid. în 
cadrul formelor de activi- 
zare, de antrenare în solu
ționarea problemelor orga
nizației de bază și ale sec
torului se desfășoară o a- 
tentă muncă politică, prin 
membrii birourilor și ai 
comitetelor pe sectoare, cu 
cei care urmează să

exigențele organizației. Așa 
se procedează, după' cum 
ne-a relatat interlocutorul, 
îndeosebi în organizațiile 
sectoarelor III, IV, VI, unde 
funcționează abataje me
canizate de mare capacita
te de producție 
impune măsuri 
pentru întărirea conducerii 
locurilor de muncă pe o- 
perații, și pe schimburi, cu 
membri de partid.

în ce privește stadiul 
îndeplinirii prevederilor din 
studiu, există unele rămî- 
neri în urmă.

— Nu toate organizațiile 
de bază au asigurat prîmi-

și viața 
continue

rile în partid conform po. 
sibilităților, ne-a relatat 
secretarul comitetului de 
partid pe mină. De pildă, 
chiar la sectoarele III și 
VI, deși există preocupări 
pentru întărirea 
a organizațiilor de 
prin activizarea noilor pri
miți, de Ia începutul aces
tui an a fost neglijată 
mirea de noi membri, 
comitetul de partid 
mină își regăsește, în 
cest sens, neajunsurile care 
îi aparțin, prin neurmărirea 
mai* exigentă a activității 
de primire la nivelul sec
toarelor. Pentru perioada 
care urmează, vom intensi
fica preocupările, 
întărirea rîndurilor 
dului, vom stărui și 
plan calitativ pentru 
bunătățirea formelor 
activizare, astfel îneît 
forturile organizațiilor 
bază să se regăsească 
rezultatele economice
cele care dau măsura mun
cii noastre politice, a con
ținutului vieții interne de 
partid.

calitativă 
bază

pri-
Și 
pe 
a-

pentru 
parti- 

pe 
îm- 

de 
e. 
de 
în

Ion MUSTAȚA

Grupul cameral „Armonia" al Casei de cultură 
din Petroșani, formație proaspăt calificată pentru faza 
republicană a Festivalului național „Cîntarea României".

Foto: Cristian ȘTEFAN

Puterea de mobilizare
a colectivului

(Urmare din pag. 1)

MATERIALE RECUPERATE 
PREDATE SPRE VALORIFICARE

După cum ne informează 
tovarășul Ioan Popescu de 
la I M. Uricani, în luna 
martie din acest an, s-au 
trimis la Centrul de recu
perare, colectare, achiziții 
și desfacere Petroșani 1560

kg de hîrtie și 400 kg 
șeuri textile. în luna 
au mai fost trimise 
1140 kg, dovadă că există 
aici preocupare statornică 
pentru realizarea planului 

și la materialele refolosibile.

Fotograme de pe retina
părinților noștri

Urmare din pag. 1)

Bilanțul fiecărui an a- 
daugă noi împliniri în 
dezvoltarea industrială, 
social-culturală și edilita
ră a municipiului nostru. 
Fotogramelor de suflet 
ale mirificului natural din 
cuibul carpatin de la o- 
bîrșiile Jiurilor li s-au 
adăugat ineditele panora
me citadine. Stăpîni pe 
mijloacele de producție, 
oamenii muncii au înăl
țat zvelte blocuri, spa
țioase școli, maiestuoase 
așezăminte culturale, cons
trucții sportive, anticul 
dicton „util și plăcut" în- 
gemănîndu-se fidel cu 
viața noastră cotidiană.

Democrația socialistă 
de tip participativ a im
pus omogenizarea socială, 
a chemat minerul, prepa
ratorul, textilista sau fo
restierul, pe lucrătoarea 
comercială în, forurile 
obștei fiindcă astăzi ver
bul „a înălța" se conjugă 
simultan cu „a conduce". 
Și nu a conduce oricum, 
doar prin ridicarea mîi- 
nii, ci a integra în actul 
decizional, prin inițiativă 
și faptă, pe cei mai vred
nici cetățeni. în acest fel, 
a sporit bogăția naționa
lă, s-au realizat destine 
fericite. Etapele construc
ției socialiste în România 
au consumat un răstimp 
istoric foarte scurt, 
alte orînduiri au 
milenii, fără a 
structura vieții,
care s-au dovedit 
tuoase, întrucît în 
curgerea lor s-a 
mentat un popor 
demn, stăpîn pe
sa. Conștiința lucidă

mai buni fii ai pa- 
comuniștii, geniali- 
vizionară a secreta- 
general, tovarășul

ori 
durat 

schimba 
Etape 
fruc- 
par- 

înregi- 
liber, 

soarta 
a

celor 
triei, 
tatea 
rului 
Nicolae Ceaușescu, au ja
lonat fericit calea spre 
mai bine, spre fericire.

Cînd a ales calea socia. 
lismului, poporul român 
era copleșit de 
războiului, ale 
împovărat de 
socială. Printre 
acte ale făuririi noii 
rînduiri, întreprinse de 
popor, sub conducerea 
partidului, s-au numărat 
naționalizarea principa
lelor mijloace de produc
ție și cooperativizarea a- 
grîculturii... Pe atunci, 
în mină se lucra rudi
mentar, rîznuța era trasă 
cu caii sau se împingea 
prin forța brațelor. A- 
cum, astfel de imagini 
mai pot fi întîlnite doar 
în muzee sau rătăcite în 
albumele înaintașilor. Fo- 
togramele cotidiene sur
prind aspirațiile realizate, 
demnitatea și frumusețea 
morală a unei națiuni, îm
plinită în destin, avînd 
certitudinea viitorului lu
minos. Materializarea vi
surilor s-a datorat înțe
lepte! politici a partidului 
nostru, care a îmbogățit 
astfel, prin experiența sa, 
învățătura marxist-leni- 
nistă și abnegației cu ca
re întregul popor a trans
pus în fapte această po
litică. Oricît de dificile 
au fost greutățile întîm- 
pinate, nimic și nimeni 
nu i-au abătut pe părin
ții noștri, nimic și ni
meni nu ne va abate pe 
noi și urmașii noștri de 
la calea socialistă.-

marcat este faptul că, în 
aceste zile de angajare pen
tru traducerea în fapt a 
indicațiilor secretarului 
general al partidului, date 
la recenta ședință comună 
a Consiliului Național 
Oamenilor Muncii din 
dustrie și Consiliului 
țional al Agriculturii 
lectivul de la Cîmpu 
Neag a extras suplimentar 
peste 4000 de tone, întrea
ga cantitate de cărbune li
vrată în acest an supli
mentar economiei naționale 
depășind 50 000 de tone. 
„Vrem, ne-a declarat di
rectorul, ca la sfîrșitul lu
nii să totalizăm 60 000 de 
tone extrase suplimentar și 
să atingem o 
zilnică transportată 
3000 de tone, 
gajament care 
o mobilizare 
De capacitate 
re nu duce lipsă 
carierei. „Avem 
zație de partid 
și oameni de nădejde 
ne spunea subinginerul 
loan Ionel, șeful sectorului 
producție. Și, cu riscul de 
a imputa autorului moda
litatea de prezentare vom 
enumera numele cîtorva 
dintre cei mai harnici oa
meni din carieră, citați de- 
șeful sectorului producție 
și inginerul Eleodor Mi- 
hăileanu, șeful sectorului 
mecanizare. Acești eroi ai 
producțiilor mari se nu- 
mese Ștefan Băbean, Nico
lae Pătrașcu, Mihai Cornes- 
cu, Vasile Grigoruță, Nico
lae Szatmary, Anton Dumi
trescu, Adalbert Boko — 
excavatoriști, Vasile Cor- 
bu, Mihai Constantin, Ion 
Vișan, Ștefan și Francisc 
Szatmary — frați cu exca- 
vatoristul — Dan Aurel, 
buldozeriști în carieră și 
loan Cîmpeanu, Constantin 
Burileanu și Teodor Mă- 
hăleanu — buldozeriști la 
încărcarea în vagoane, A- 
na și Mihai Chistol, Șandor 
Forgaci, Lenuța Neagu și 
Aurel Bumba, forezorl. A- 
ceastă înșiruire continuă cu

al 
in- 

Na- 
co- 
lui

producție 
de 

Este un an- 
ne obligă la 
exemplară", 

mobiliza- 
colectivul 
o organi- 
puternică

de

maiștrii Alexandru Bugesch, 
Mircea Cuteanu și Petru 
Todoscici de la producție, 
Aurel Coșereanu, Alexan
dru Mihăilă, loan Soreca- 
lioși și Iulian Parbău — 
maiștri mecanici. Și, ar 
trebui să înscriem întregul 
colectiv, dar spațiul nu ne 
permite. Nu poți însă în
cheia lista autorilor acestor 
constante recorduri de pro
ducție fără să-i amintești 
cu același respect pe șofe
rii Mircea Iclomzan, Tibe- 
riu Zilofi și Vasile Pricop 
de la Autobaza I.T-A. Pe
troșani, Petru Borcilă, Pe
tru Vasioni și Samoilă An- 
drioni,. de la Hațeg, Gheor- 
ghe Costea și Ioan Moise 
de la Orăștie, Ion Vințăn 
și Viorel Avram de la De
va, Dumitru Argint, Anton 
Dumitrescu și Vasile Ianc 
de la autobaza C.M.V.J. 
Despre fiecare dintre ei 
în parte s-ar cuveni scris, 
pentru că faptele i-au re
comandat, fapte care sin
tetizate se numesc buna 
întreținere și exploatare a 
utilajelor, disciplină fer
mă, muncitorească, abne
gație și dăruire în muncă, 
exemple demne de urmat. 
„Puterea de mobilizare a 
colectivului nostru — spu
nea Alexandru Bughcș, se
cretarul organizației de 
partid — se materializea
ză și în calitatea cărbune
lui, deși despre calitate se 
spun'multe la adresa noas
tră. Cifrele însă vorbesc 
din nou de la sine : pentru 
reducerea cantității de ste
ril și a umidității sub pro
centele admise, în aprilie 
am 
W 
iar 
în 
ce 
a ne menține sub 
admisă".

Și, dacă privești 
lele încărcate ochi 
bune negru strălucitor, nu 
poți să nu împărtășești do
rința interlocutorilor de a 
evidenția cîți mai mulți oa
meni din prima linie a bă
tăliei pentru mai mult căr
bune cocsificabil.

beneficiat de bonifica- 
totalizînd 2248 de tone, 
în mai, 1000 de tone, 

această lună facem tot 
depinde de noi pentru 

media

bascu- 
cu căr-

(

Piesele de

(Urmare din pag. I)

schimb și subaiisamblele 
refolosibile

ravagiile 
foametei, 
împilarea 

primele 
o-

diționează de către mese
riașii atelierului mecanic 
și se redau circuitului e- 
conomic.

în cele cinci luni care au 
trecut din acest an în ate
lierul mecanic de la mina 
Dîlja au fost recondiționa
te și repuse în circuitul e- 
conomic piese de schimb 
și subansamble în valoare 
de peste un milion Ici.

în cadrul atelierului a 
fost concepută în acest an 
o matriță pentru 
ționarea cuplajelor 
flex din covor de 
uzat, cuplaje care 
greu puteau fi procurate de 
la întreprinderile produ
cătoare și care creeau pînă 
nu demult probleme grele 
procesului de producție, iar

confec- 
duri- 

cauciuc 
foarte

preț foarte scăzut. Maistrul 
principal Ion Doană, șe
ful atelierului, evidențiază 
întregul colectiv âl atelie
rului care 6e preocupă în 
permanență de recupera
rea și recondiționarea pie
selor de schimb, iar din 
rîndul acestuia se desprind 
comuniștii Petre Samotă, 
Ion Brindă, Mihai Moi6e, 
Constantin Ciobanu, Ero- 
nim Borbu și alții.

Pe lingă preocuparea co- 
lectivului de a reda circui
tului economic cît mai 
multe materiale refolosi. 
bile, de a confecționa și 
recondiționa diferite piese 
de schimb, meseriașii din 
atelierul mecanic răspund 
prezent întotdeauna atunci 
cînd procesul de producție 
din subteran are nevoie de 
ei. Spre sfîrșitul lunii tre-

Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 
cultural-educative 

și sportive
(Urmare diD pag. 1}

I

ASTAZI se redeschi- 
complet renovată și 

aprovizionată, sala 
cu autoservire a magazi
nului alimentar nr, 428 
din cadrul complexului 
comercial „Jiul" — Petro
șani. Precedată de pune
rea la dispoziția cumpă
rătorilor, într-un local mo
dernizat a raioanelor de 
pîine, produse lactate și

co
se înscrie 
contextul 

a

preparate din carne ale 
aceluiași magazin, des
chiderea sălii cu autoser
vire într-un spațiu mai 
larg, renovat și dotat cu 
mobilier comercial 
respunzător, 
meritoriu în
perfecționării continue 
formelor și condițiilor de 
servire a populației.

• CU CAPACITATE 
SPORITA. La curățăto
ria chimică de la Live- 
zeni a Cooperativei meș
teșugărești „Unirea" a 
fost pusă în funcțiune o 
nouă mașină de mare

S-a ape- 
atelieru- 

Lăcătușii
Franc isc

cute, cînd minerii depu
neau eforturi susținute 
pentru realizarea sarcinilor 
de plan, a apărut o avarie 
la puțul orb 4 (pe care se 
extrage producția sectoru
lui I de la orizontul 350 
la orizontul 440). 
lat și la oamenii 
lui mecanic.
Gheorghe Sandu,
Biro și sudorul Onu Gligor 
au intrat în subteran șl au 
participat, alături de me
seriașii sectorului VI trans
port, la înlăturarea avariei; 
nu au ținut cont că trecu
seră orele de program, au 
lucrat cot la cot cu ceilalți 
pînă puțul a fost repus în 
funcțiune și cărbunele a- 
vea cale liberă spre lumi
na zilei.

vernisajul expoziției de ar
tă plastică și fotografie 
„Oameni ai zilelor noastre".
• Consiliul municipal al 

sindicatelor a programat 
pentru astăzi, la ora 16, pe 
stadionul Jiul, etapa mu
nicipală a „Cupei mineru
lui", la fotbal.
• în 10—11 iunie. Filia

la de științe matematice 
Petroșani, organizează la 
Institutul de mine cea de-a 
VII-a Consfătuire cu tema 
„Modelarea matematicii, 
solidelor 
mecanice. Aplicații 
mecanicii solidelor în 
dustrie și tehnică. Proble
me ale învățămîntului de 
mecanica solidelor în con
textul inte'grării dintre în- 
vățămînt, cercetare și pro
ducție".

a
și fenomenelor 

ale 
in-

randament. Noua dotare 
asigură ridicarea calității 
curățitului. Odată cu pu
nerea în funcțiune a noii 
mașini, capacitatea cură
țătoriei a sporit cu circa 
30 la sută.

• . RECITAL-LECȚIE. 
Astăzi (ora 18) în sala 
mică a Casei de cultură 
din Petroșani are loc un 
recital-lecție consacrat 
compozitorului J.S. Bach. 
Recitalul este susținut de 
elevi din clasele de pian 
ala Școlii de muzică. (T.S.)

• EXCURSIE. Un grup 
de 17 tineri de la Auto-

baza C.M.V.J, Petroșani 
au participat, timp de 6 
zile, la o frumoasă și 
instructivă excursie avînd 
ca itinerar Petroșani — 
București — Constanța 
precum și orașele Vama 
și Albena din țara vecină 
și prietenă R.P. Bulgaria. 
(V. Beldie, coresp.)

Rubrică realizată de
T. VRANCEANU
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în institute de cercetare, proiectare
și inginerie tehnologică din Capitală

(Urmare din pag. 1) 

electronicii, precum și po
sibilitatea de îmbunătățire 
în continuare a activității 
în aceste domenii. în acest 
sens, secretarul general al 
partidului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a dat indicații 
și orientări de maximă în
semnătate pentru perfecți
onarea întregii activități de 
cercetare și promovare a 
progresului tehnic, de spo
rire continuă a eficienței.

Un loc central în cadrul 
dialogului secretarului ge
neral al partidului cu spe
cialiștii din institutele vizi
tate l-au ocupat posibilită. 
țile și căile concrete de 
sporire a aportului cerce
tării prin aplicarea neîn- 
tîrziată a rezultatelor pro
prii, concretizarea acestora 
în realizarea în țară de 
materiale, mașini, instala
ții și aparate de înalt ni
vel tehnic și calitativ, de 
înaltă competitivitate, în în. 
noirea continuă a produse
lor și modernizarea tehno
logiilor în întreaga econo
mie.

Vizita de lucru a secreta
rului general al partidului 
a început la Institutul de 
cercetări chimice — unita
te de prestigiu a științei 
românești, de patru ori dis
tinsă cu înaltul titlu de 
„Erou al Muncii Socialiste", 

Crearea acestui institut
— etalon al cercetării ro
mânești —, realizările de 
deosebită valoare și im
portanță științifică, tehni
că și economică ale insti

tutului, larg cunoscute și 
apreciate și peste hotare 
sînt nemijlocit legate de

multilaterala și remarcabila 
activitate științifică a to
varășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
președinte al Consiliului 
Științific al Institutului 
Central de Chimie, de con
secvența cu care a orientat 
și orientează munca de cer
cetare 6pre soluționarea 
problemelor prioritare ale 
chimiei românești, ale eco
nomiei naționale.
Sosirea tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
în acest institut a fost sa
lutată cu cele mai calde 
sentimente de dragoste, sti
mă și prețuire de oamenii 
de știință, cercetători. Pe 
platforma din fața institu
tului mulțimea a scandat 
din inimă, timp îndelun
gat, numele partidului și 
al secretarului său gene
ral : „Ceaușescu — P.C.R, 1“

Secretarul general al 
partidului este informat de 
Maria lonescu, director ge
neral al Institutului Cen
tral de Chimie, despre ac
tivitatea ce se desfășoară 
în cele 23 de unități de 
cercetare, proiectare și 
producție, din cadrul Ins
titutului Central — unități 
care se constituie într-o 
puternică bază de cercetare
— dezvoltare în domeniul 
chimiei.

în spiritul documentelor 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
Partidului, al indicațiilor 
și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sub în
drumarea și cu sprijinul 
permanent al tovarășei 
Elena Ceaușescu, cercetă

torii chimiști și-au axat 
activitatea, în principal, 
pe asimilarea produselor 
chimice care se importau, pe 
diversificarea producției 
și realizarea acesteia la un 
nivel calitativ de competiti
vitate ridicată, în vederea 
sporirii exportului, pe 
creșterea gradului de valo
rificare a țițeiului, gazului 
metan și a altor resurse, 
pe lărgirea bazei indigene 
de materii prime, pe di
minuarea consumurilor 
de materii prime, materia
le, combustibili și energie, 
domenii în care cercetarea 
științifică și-a adus o im
portantă contribuție.

Au fost prezentate rezul
tatele deosebite, cu larg e- 
cou internațional, obținu
te în domeniul elastome- 
rilor, sector în care își 
desfășoară direct activita
tea științifică tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, realizări 
care au permis producerea 
pentru prima oară în țară, 
a unor tipuri de cauciuc și 
rășini sintetice, creșterea 
producției de anvelope și 
articole tehnice pentru in
dustriile constructoare de 
mașini, chimică și pentru 
alte sectoare ale economiei 
naționale.

Apreciind aceste reali
zări, secretarul general al 
partidului a indicat să fie 
continuată acțiunea de di
versificare a producției de 
cauciucuri în vederea în
lăturării complete a im
portului, de realizare a 
unor sortimente cu valoa
re ridicată, pentru export 
și nevoile proprii.

Luînd cunoștință despre 
cele mai noi realizări ale 
cercetării și microproduc- 
ției în domeniul biostimu- 
latorilor și al substanțelor 
pentru combaterea unor 
dăunători, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
cerut să fie realizate sorti
mentele necesare agricul
turii pentru a contribui la 
sporirea producțiilor agri
cole.

Remarcînd succesele în
registrate în direcția con
ceperii și realizării în u- 
nitățile de cercetare de a- 
paratură la un înalt nivel 
tehnic pentru nevoile chi
miei și altor' sectoare, se
cretarul general al partidu. 
lui a indicat ca acestea 6ă 
fie introduse în industrie 
în fabricația de serie.

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut tuturor celor care 
lucrează în cercetarea chi
mică să acționeze cu mai 
multă energie pentru apli
carea într-un timp cît mai 
scurt în producție a rezul
tatelor obținute. în același 
timp, s-a indicat specialiș
tilor, cercetătorilor să a- 
corde o atenție sporită re
ducerii consumurilor în in
dustria de îngrășăminte, să 
fie dezvoltată producția 
de săruri de fosfați fosfor 
cu valoare mare și pe a- 
ceastă cale, să fie redus 
costul îngrășămintelor pen
tru agricultură. S-a cerut, 
de asemenea, să se urgen
teze cercetările și experi
mentările în domeniul uti
lizării biomasei pentru a 
se putea trece la producția 
industrială, să se dezvolte 
producția de coloranți și 
de auxiliari în vederea în
lăturării importurilor.

Ținînd seama de rezul
tatele valoroase obținute de 

cercetătorii din domeniul 
chimiei, secretarul general 
al partidului, a cerut con
ducerii ministerului de re
sort să acorde o cît mai 
mare atenție valorificării 
rezultatelor obținute, in
troducerii lor într-un timp 
cît mai scurt în producție.

S-a indicat, ca, periodic, 
specialiștii din ministere, 
centrale industriale și în
treprinderi, din județele 
țării să vină în cadrul Ins
titutului Central de Chi
mie pentru a cunoaște ce
ea ce s-a realizat în acest 
sector și pentru a prelua 
în producție rezultatele 
activității de cercetare.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu au vi
zitat cîteva din laboratoa
rele secției de elastomer! a 
Institutului de cercetări 
chimice, laboratoare dotate 
cu utilaje și instalații mo
derne, care permit ca pa
ralel cu munca de cercetare 
să se efetueze și lucrările 
de proiectare a unor ins
talații la scară industrială.

La plecare, secretarul ge. 
neral al partidului, adre- 
sîndu-se cercetătorilor, spe
cialiștilor prezenți la acest 
dialog de lucru a spus :

„Dragi tovarăși,
Mi-a produs o impresie 

foarte plăcută ceea ce s-a 
realizat în institutele chi
mir’, in Institutul Central, 
în toate domeniile.

Calculele care le-ați pre
zentat arată că pe această 
bază Ministerul Industriei 
Chimice poate realiza, în 
următorii doi ani, adică pî- 
nă în 198 , o producție de 
1,4—1,5 iliarde dolari pe 
baza tehnologiilor noi. A- 
ceasta presupune că cerce
tarea a lucrat foarte bine, 
dar acum este și obligația 
cercetării să determine și 
să oblige ministerul să ia 
măsuri și să introducă în 
producție rezultatele obți
nute. Fiecare institut, fie
care grup de cercetare să 
nu considere că și-a înche
iat misiunea pînă cînd re
zultatele cercetării nu 6e 
aplică în producție. Dar 
nu în micropiloți, ci în 
producția industrială. Doar 
atunci este încheiată cer
cetarea și numai atunci se 
poate spune că un institut 
a lucrat bine.

Eu vă felicit pentru ceea 
ce ați realizat în cercetare. 
Aceasta demonstrează că 
avem o forță puternică ști
ințifică, avem oameni ca
pabili, dispunem șl de a- 
paratură bună. Să introdu
cem în producție rezulta
tele obținute, să asigurăm 
economia națională cu tot 
ce este necesar în acest 
sector.

Vă doresc succese tot 
mai mari, sănătate și feri
cire !

La revedere, tovarăși l“.
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat, 
în continuare, Institutul 
de creație științifică — 
INCREST, unitate ce asi
gură cercetarea, proiecta
rea și experimentările pen
tru toate programele de 
dezvoltare a construcției 
de avioane din țara noas
tră.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu cei 
ce concep, experimentează 

și proiectează noile modele 
de avioane românești a 
cuprins examinarea pro
gramelor de asimilare a 
noilor tipuri de avioane în- 
acest cincinal, a stadiului 
îndeplinirii prevederilor 
lor, precum și a căilor și 
mijloacelor de accelerare 
a procesului de cercetare 
și încercări ale noilor pro
duse. Au fost prezentate 
numeroase materiale spe
cifice construcției de a- 
vioane, care au fost asimi
late în ultimul -timp în 
cadrul programelor coor
donate de Consiliul Națio
nal pentru Știință și Teh
nologie, sub îndrumarea 
și cu sprijinul permanent 
al tovarășei academician 
doctor inginer Elena 
Ceaușescu.

A fost relevat faptul că 
indicațiile date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitării institutu
lui și a întreprinderilor de 
profil au constituit pentru 
specialiștii de la INCREST, 
pentru întreaga industrie 
aeronautică românească, 
baza elaborării unor pro
grame concrete, prin apli
carea cărora a sporit sim
țitor ponderea componen
telor realizate în țară și s-a 
diminuat în mod corespun
zător dependența de im
porturi.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au urmărit cu 
interes un experiment cu 
vizualizarea acțiunii aeru
lui asupra machetei unui 
nou tip de avion aflat în 
fază de asimilare.

Secretarul general al 
partidului a apreciat fap
tul că instalația a fost a- 
mortizată în timp scurt, a- 
ceasta efectuînd în pre
zent atît încercările prevă
zute în programul de dez
voltare a aviației, precum 
și cercetări pentru parte
neri străini. S-a indicat, 
totodată, să se acționeze în 
continuare pentru îmbună. 
tățirea fluxului tehnologic 
și a eficienței metodelor 
utilizate.

Exprimînd aprecieri po. 
zitive la adresa realizărilor 
colectivului de aici, la ple
care, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că ins
titutul dispune de un po
tențial de cercetare ridicat 
și a indicat să se foloseas
că la maximum baza ma
terială existentă, experien
ța specialiștilor, să se ac
ționeze pentru sporirea 
eficienței cercetării.
Sosirea tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
la Institutul Național de 
Motoare Termice a fost 
salutată cu deosebită căl
dură de oamenii muncii 
din această importantă u- 
nitate de cercetare, creată 
din inițiativa secretarului 
general al partidului, în 
vederea realizării în con
cepție unitară, pentru în
treaga industrie româneas
că, a prototipurilor de mo
toare termice și echipa
mente, precum și a unor 
motoa. ■ de construcție 
specială, unicate și în serii 
mici.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le sînt 
prezentate in stare de func

ționare motoarele stațio
nare introduse în fabrica
ție la întreprinderea bene
ficiară „Timpuri Noi“, mo
toarele pentru automobilul 
de foarte mic litraj, noile 
motoare Diesel ce vor echi
pa autoturismul de teren 
ARO. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind rea
lizările colectivului din 
institutul bucureștean a 
recomandat cercetătorilor, 
muncitorilor, inginerilor, 
tehnicienilor ce-și desfășoa
ră aotivitatea aici să per
severeze pe linia creării de 
motoare cu parametri teh
nici și calitativi superiori, 

în cursul analizei, gaz
dele au raportat tovarășu. 
lui Nicolae Ceaușescu în 
legătură cu preocupările 
constante ale institutului 
în domeniul utilizării de 
noi materiale în construc
ția motoarelor, ca și a 
noi tipuri de lubrifianți, 
despre preocupările în di
recția ameliorării procese, 
lor de ardere, reducerii po
luării, micșorării pierde
rilor prin frecare.

La încheierea vizitei, 
pe platoul de primire, au
tomobilele de foarte mic 
litraj — Egreta și Lăstun 
— au făcut o d monstrație 
a performanțelor lor teh
nice și de execuție.

Adresîndu-se, la încheie
rea vizitei, oamenilor mun
cii prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus;

„Dragi tovarăși,
Mi-au făcut o impresie 

bună rezultatele în cerce
tarea de motoare. Sigur, 
trebuie grăbită finalizarea 
lor și introducerea în pro
ducție.

Vă felicit pentru rezul
tatele obținute și vă urez 
să obțineți rezultate și mai 
bune, în a realiza motoare 
cu puteri cît mai mari și 
cu consumuri cît mai mici.

Vă doresc multă sănătate 
și succese în activitatea 
dumneavoastră !“.

Ultima parte a vizitei 
a fo6t consacrată exami
nării rezultatelor obținu
te în alt important dome
niu de cercetare — electro
nica.

Directorul general al 
Institutului central de cer
cetări pentru mașini-unel- 
te, electrotehnică și elec
tronică, Florin Tănăsescu, 
a prezentat cîteva date 
semnificative referitoare la 
activitatea institutului cen
tral, care participă activ la 
soluționarea problemelor 
complexe de cercetare pri
vind promovarea largă a 
progresului tehnic în eco
nomia națională.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost informați 
că eforturile colectivului 
sînt concentrate în direcția 
îndeplinirii, în bune condi- 
țiuni, a marilor răspunderi 
ce îi revin în transpunerea 
în viață a unor programe 
de interes național, înfăp
tuirea prevederilor actua
lului plan cincinal, în rea
lizarea unor sarcini priori
tare.

Specialiștii au subliniat 
că, prin mobilizarea capa
cității creatoare a colecti
vului, au fost concepute și 
create tehnologii noi, a- 
vansate, și s-au perfecționat 
cele existente. în același 

timp, s-au asimilat sau 
sînt în curs de proiectare 
tipuri superioare de mașini, 
utilaje, aparate și instalații, 
cu randament și fiabilitate 
sporite, care își găsesc o 
largă utilizare în sectoare 
de vîrf ale economiei na
ționale.

Pentru a exemplifica a- 
ceste preocupări și rezulta
te, gazdele au invitat pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să viziteze 
cîteva secții și laboratoare 
ale unității.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a a- 
dresat specialiștilor și mun
citorilor prezenți, și prin 
ei, întregului colectiv al 
institutului j

„Dragi tovarăși,
Mi-a făcut o impresie 

bună activitatea Institutu
lui. S-au realizat o serie 
de progrese însemnate. Si
gur, cerințele economiei 
sînt încă mari. Știința con
tinuă să se dezvolte rapid 
șl trebuie ca și institutul 
dumneavoastră să-și pro
pună să nu rămînă în ur
mă și să ocupe un loe 
fruntaș în cercetarea din 
acest domeniu pe plan in- 
ternațional.

Eu vă felicit pentru re
zultatele obținute, și vă U- 
rez succese tot mai mari, 
multă sănătate și fericire !

La revedere, dragi to
varăși

Avînd un pronunțat ca
racter de lucru șl prile
juind abordarea unor pro
bleme de o semnificație 
deosebită pentru întreaga 
muncă de cercetare, vizita 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a întreprins-o 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, se înscrie 
ca un nou moment de cea 
mai mare însemnătate în 
activitatea institutelor res
pective, in viața științifică 
a țării.

Colectivele unităților vi
zitate au făcut o entuziastă 
primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, ma- 
nifestîndu-și, direct și cald, 
bucuria și satisfacția de 
a-i primi dîn nou în mij
locul lor. S-a dat, totoda
tă, expresie profundei pre
țuiri pe care toți cei ce 
lucrează pe tărîmul cerce
tării o acordă aportului e- 
sențial al tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om po
litic, savant de renume 
mondial, la elaborarea con. 
cepției de organizare pe 
baze științifice a sistemu
lui de cercetări di a țara 
noastră, la pro
gresul continuu al ști
inței românești, devenită 
astăzi, o puternică forță 
materială de producție, un 
factor important în opera 
de edificare a societății' 
socialiste multilateral dez
voltate.

Odată cu aceste senti
mente, participanții la dia. 
logul de lucru au dat glas 
hotărîrii unanime de a în
deplini în mod exemplar
indicațiile și sarcinile date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a obține re
alizări tot mai mari în ac- \ 
tivitatea lor, aducîndu-șl 
astfel o contribuție sporită 
la creșterea potențialului 
economiei naționale, la în
florirea științei românești 
și la puternica ei afirmare 
pe pian internațional. d
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Plenara Consiliului Național
pentru Știință și Tehnologie

(Urmare din pag. O

în lumina Directivelor 
și Programelor-Directivă 
adoptate de Congresul al 
Xll-lea. a orientărilor și 
programelor adoptate ds 
Conferința Națională a 
partidului, a indicațiilor 
tovarășului N i o o 1 a t 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
plenara analizează modul 
în care s-a realizat planul 
de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și 
introducere a progresului 
tehnic pe anul 1982 și pe 
primele patru luni ale a- 
nului 1983, precum și sar
cinile în acest domeniu pe 
perioada 1984 și 1985.

Reliefîndu-se contribuția 
adusă de activitatea de 
cercetare în domeniul asi
milării de noi produse și

tehnologii, a reducerii im
porturilor, plenara a ana
lizat, totodată, în spirit cri
tic și autocritic, neajunsu
rile manifestate în cursul 
anului trecut în activitatea 
institutelor de cercetare și 
proiectare, a sectoarelor de 
concepție din uzine și fa
brici. în vederea înlătură
rii deficiențelor semnalate, 
Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie va 
acționa, în perioada urmă
toare, ir direcția deplasă
rii centrului de greutate al 
activității de cercetare și 
proiectare tehnologică în 
unitățile de bază ale pro
ducției, acolo unde se hotă
răște soarta planului.

Pentru asigurarea pla
nului de introducere a 
progresului pe 1983 și pe 
următorii ani ai cincinalu
lui, au fost evidențiate mă
surile ce se impun.

însușindu-și întru totul 
aprecierile, indicațiile și 
îndrumările cuprinse în 
cuvîntul tovarășei academi
cian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, vorbitorii au 
analizat cu răspundere ac
tivitatea desfășurată pînă 
în prezent, propunînd so
luții concrete pen/ru înde
plinirea exemplară a pla
nului pe anul în curs șl 
pe întregul cincinal.

în unanimitate, vorbitorii 
au arătat că oamenii de 
știință din țara noastră, 
conștienți de îndatoririle 
ce le revin, îșl consacră în
treaga lor capacitate de 
muncă și creație cauzei 
păcii și socialismului, în
tăririi încrederii și înțele
gerii între popoare, luptei 
acestora pentru progres, 
independență și demnitate.

Cei ce muncesc pe tări- 
mul științei, invățămîntu- 
lui și culturii, s-a subliniat

in luările jlc cuvînt, profund 
onorați de a avea în 
fruntea Comitetului Na
țional „Oamenii de știință 
și pacea" pe tovarășa a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminentă 
personalitate științifică și 
politică de largă recunoaș
tere internațională, sînt ho- 
tărîți să-și sporească în 
continuare contribuția la 
promovarea neabătută a 
politicii interne și externe 
a partidului și statului 
nostru, la afirmarea în lu
me a rolului și prestigiului 
cucerit de România socia
listă în cele aproape două 
decenii, de la Congresul al 
IX-lea al partidului — de 
factor activ al păcii,' înțe
legerii și cooperării între 
națiuni suverane, egale în 
drepturi.

Lucrările plenarei conti
nuă.

Suedia - România 0-1, în meciul contînd pentru grupa a 5-a preliminară a Campionatului european

0 prețioasă victorie a fotbaliștilor români
STOCKHOLM 9 (Ager- 

pres). Pe stadionul „Ra- 
sunda" din Stockholm, în 
prezența a peste 30 000 de 
spectatori, s-a disputat joi 
seara meciul de fotbal din
tre selecționatele Suediei 
și României, contînd pen
tru grupa a 5-a preliminară 
a Campionatului european. 
Partida s-a încheiat cu o 
prețioasă victorie a fotba
liștilor români, cu scorul 
de 1—0 (1—0), unicul gol fi
ind înscris de Cămătaru, în 
min. 29.

Meciul a fost foarte bine 
gîndit tactic de formația 
noastră, care a început 
oalm, stăvilind din debut 
elanul gazdelor prin pase 
repetate, dublate de in
cursiuni ale celor două 
vîrfuri de atac, Bălăci și 
Cămătaru, cu intercalarea 
jucătorilor din liniile de 
mijloc sau chiar din apăra
re, așa cum s-a întîmplat 
îa minutul 7, cînd Rednic

a finalizat, cu un șut în 
bară, o acțiune începută de 
Bălăci și continuată de Ți. 
cleanu. Bine grupați in a- 
părarc, cu sprijinul mijlo
cașilor, care au acoperit 
zonele de construire a ata
curilor suedeze, jucătorii 
noștri au avut în continua
re o evoluție sigură, atră- 
gind în zona din preajma 
careului propriu pe fotba
liștii echipei gazdă și de- 
clanșînd contraatacuri. I-a 
o astfel de acțiune, balonul 
trimis lung de Ștefănescu, 
din apărare a ajuns în 
preajma careului advers, 
Fredriksson, presat de Bă
lăci, a respins prea încet, 
Cămătaru a preluat, a pă
truns impetuos în careu 
și a șutat plasat pe lingă 
portarul Ravelli, ieșit în 
întîmpinare, înscriind uni
cul gol al partidei, punct 
ce avea să aducă echipei 
române o victorie puțin 
scontată de mulți comenta
tori înaintea meciului, dar

perfect meritată, datorită 
maturității tactice, abne
gației și calmului fotbaliș
tilor români, care au .știut 
să-și pună în valoare cu
noștințele tehnice recunos
cute.

Repriza a doua s-a des
fășurat în nota de domina
re a gazdelor, pînă la a- 
ceastă partidă principalei 
favoriți la calificare m 
grupă, dar țesătura de pase 
a formației române, jocul 
ei elaborat, i-au descumpă. 
nit pe suedezi, care au în
cercat, stereotip, să în
scrie din centrări înalte 
în fața porții, acolo unde 
lorgulescu, Andone, ade
sea Cămătaru, Ștefănescu 
și, in ultimă instanță Lung 
(excelent în acest meci) 
s-au dovedit imbatabili.

în acest moment, în 
fruntea grupei a 5-a preli
minară a trecut reprezen
tativa României, cu 9 punc

te, urmată de Cehoslovacia
— 7 puncte (golaveraj plus 
7), Suediei — 7 puncte (go
laveraj plus 5), Italici — 
3 puncte și Ciprului — 2 
puncte.

Următorul meci al for
mației noastre se va des
fășura la 12 noiembrie, în 
deplasare, cu Cipru.

Iată formațiile care au 
evoluat joi seara la Stoc
kholm : România : Lung
— Rcdnic, lorgulescu. Ște
fănescu. Ungureanu. Ți- 
cleanu (min. 72 Augustin), 
Andone, Boloni, Klein, Bă
lăci (min. 88 Geolgău),- Că
mătaru ; Suedia : Ravelli
— Erlandsson, Hysen, Dahl- 
quist, Fredriksson, Eriks
son, Prytz (min. 72 Ram- 
bergj, Stromberg, Holmgren. 
Sandberg (min. 21 Nilsson), 
Corneliusson. A arbitrat A 
Prokop (R.D. Germană).

ții în flăcăii, 
ducție a Casei 
filme 5.

22,25 Telejurnal.
FILME RADIO

Pro- 
de

PETROȘAN1 — 7 No
iembrie : Nimic nou pe . 
frontul de vest ; Unirea : 
Pădurea nebună.

LONEA : Papillon, I-II.
ANINOASA : Despăr

țirea, I-II.
VULCAN — Luceafărul: 

I se spunea Buldozerul.
LUPENI — Cultural : 

Ochi de urs,
URICANI : Buletin de 

București.

15,00
15,05

15,30

17,25
1-7,30

TV

în limba

loto,
— Emisiu- 

conducă-

17,50
20,00
20,30

Telex.
Consultații pentru 
admiterea în învăță- 
mîntul superior teh
nic — Chimie orga
nică. 
Emisiune 
germană.
Tragerea 
La volan 
ne pentru
torii auto.
1001 de seri.
Telejurnal.
Cîntecul- și poezia 
care ne-au însoțit 
istoria. Popor stă- 
pîn, biruitoare țară. 
Cadran monial.
Film artistic. Mun-

5,00 Buletin de
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 8,00 Revista pre
sei. 8,10 Curierul melodi
ilor. 9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă, 
lorilor. 10,00 Buletin de 
știri. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 De toate pen
tru toți turiștii 13,00 De 
la 1 la 3. ' “
club.
știri.
16,40 
mice.
știri. 
18,00 
3,00 Non stop muzical.

PRONOEXPRES

știri.

I

I
I
I

15,00 Student 
16,00 Buletin de 

16,05 Radiorcflcctor. 
Coordonate econo- 

17,00 Buletin de 
17,05 Pentru patrie. 
Orele serii. 23,30—

Numerele 
tragerea din 

Extragerea 
22 15 41 ;

Extragerea 
33 44 11 16.

Fond total 
827 292 lei.

extrase la
8 iunie 1983
I : 31 32 23

a II-a : 20 6

■■'7117114111

Mica publicitate
V1ND Dacia 1300, roșie, 

stare foarte bună, 10 000 
km Cluj-Napoca, telefon 
951/46081. (631)

PIERDUT foaie de par
curs seria Uk 551683, eli
berată de I.U.G.T.C, Cra
iova, jecția Ișalnița pe nu
mele Ciucă Dumitru. O 
declar nulă. (632)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oprea 
Maria, eliberată de I.S.M.E. 
Tg. Jiu, secția Cuarț Uri- 
cani. O declar nulă. (633)

PIERDUT legitimație dc 
serviciu pe numele Poleac

Alexandru, eliberată de 
Preparația Lupeni. O de
clar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nemeti 
Ana, eliberată de I.M. Lu
peni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe nume’e Dilea 
loan, eliberată de Prepara
ția Lupeni. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Boka 
Agneta, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA Boko anunță cu adincă durere înceta
rea din viață a scumpului nostru tată, frate și bunic

BOKO LUDOVIC
~ Mu țumim rudelor, vecinilor și tuturor celor care 
au participat la marea noastră durere. (629)

I
I
I

Duminică, 12 iunie
8,00 Consultații pentru ba

calaureat.
8.30 Almanahul familiei, 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical.

Din sumar :
— Telex.
— Pagini muzicale cele

bre.
— Un zîmbet pe 16 mm.
— Pe cărări de munte.
— Sub cupola circului.
■■— în pași de dans.
— Cascadorii rîsului.
— Cîntece de voie bună.

14,30 Desene animate.
— Drumuri printre a. 

mintirl. Reportaj.
— Prime audiții.
■— Alo, 055 — reportaj.
— Moment poetic.
—• Umor și muzică.
— Telesport.
— Semnal.
— Muzică, poezie, dans.

16,50 Film serial. Vinul și 
plinea. Episodul 2.

—- Invitată a studiourilor 
noastre.

18.20 Filipine, o țară Ia 
Tropice.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mlcL

19,00 Telejurnal.
19.20 Cîntarca României. 

Azi, pe Cîmpiile Li.' 
bertății.

20,00 Telecinemateca. Ci
clul : Dosarele ecra
nului. S.O.S. Titanic. 
Premieră TV.

21,40 Intîlnire cu opera, o- 
pCrcta și baletul.

22,05 Telejurnal.
— Sport.

22.20 Avanpremiera săp- 
tămînală TV.
Luni, 13 iunie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 R.P. Mongolă : Pro

gres și dezvoltare.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo, 

mică.
20.35 Tezaur folcloric.
21,05 Aventura cunoașterii.
21,30 Curier cetățenesc.
21,40 Roman foileton. Ma

rile speranțe.
22,10 Ritmuri muzicale.
22.25 Telejurnal.

Marți, 14 iunie

11,00 Telex.
11,05 Almanahul familiei.
11.35 Album coral.
11.50 Roman foileton. Ma

rile speranțe.
12.20 Actualitatea econo

mică.
12.35 Desene animate.
16,00 Telex.
16,05 România pitorească.
16.25 Clubul tineretului.
17,00 Amfiteatru studențesc.
17.50 1001 de seri.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea econo

mică.
20,35 Videotecă internațio

nală.
21,05 La zi în 600 de se

cunde.
21,15 Teatru TV. Aștepta

rea începe în zori, 
de Petru Vintilă. Pre
mieră TV.

22,30 Telejurnal.

PROGRAMUL î V

Miercuri, 15 iunie

16,00 Telex.
16,05 Școala contemporană.
16.30 Cînt și joc de bucu

rie.
16,55 Viața culturală.
17.20 Tribuna experienței.
17,40 Tragerea pronoex- 

pres.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo, 

mică.
20.30 „Țara mea de dor...”. 

Spectacol litcrar-mu- 
zical-corcgrafic.

21,00 O pagină memorabi
lă în lupta comuniș
tilor, a forțelor de- 
mocratice împotriva 
fascismului. 50 de 
ani de la crearea, din 

inițiativa P.C.R., a 
Comitetului Național 
Antifascist.

21,15 Film artistic. Gelozie. 
Premieră pe țară. E- 
cranizare după roma
nul „Marchizul de 
Roccaverdina", de L.
Capuana.

22,30 Telejurnal.

Joi, 1G iunie

11,00 Telex,
11,05 Pași de viață lungă.
11.35 Film seria1. Bulevar

dul Paulista.
12,20 Melodii și dansuri 

populare.
12.35 Desene animate. Mi

cuța Nell.
16,00 Telex.
16,05 Școala satului, școală 

pentru sat.
16.30 Studioul tineretului.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.30 Fotograme din reali

tate. Reportaje, in
terviuri, relatări. 
Transmisiuni directe, 
muzică.

21,10 Film serial. Omul 
din Atlantis.

21.50 Lumea contempora
nă și confruntările de 
idei.

22.05 Ritmuri tinerești.
22,30 Telejurnal.

Vineri, 17 iunie

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea în învăță- 
mîntul superior teh
nic.

15.25 Emisiune în limba 
germană.

17,15 Rezultatele tragerii 
loto.

17.20 La volan.
17.35 Islanda.
17.50 1001 dc seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea econo

mică.
20.35 Profil familial. Trăi

nicie.
20.45 Cîntece pe adresa 

dv.
20,55 Cadran mondial.
21.20 Film artistic. Fete în 

soare.
22,30 Telejurnal.

Simbăti*, 18 iunie

11,00 Telex.
11,05 Din marea carte a 

patriei.
11.25 Film serial. Omul 

din Atlantis.
12,05 Ora de muzică.
12.45 Noi, în anul 2000.

13,00 La. sfîrșit de săptă- 
mină (I).
Din sumar i

— Telex.
— Pagini din poezia e- 

mincsciană.
— Șah.
— în studioul 1 : Ru-

xandra Donose.
— Roza vînturilor.
— Muppets.
— Magnetoscop muzical.
— Serial științific. Spre 

anul 2000. Episodul 1.
— Gala desenului ani

mat.
— în direct...
— Cum se înregistrează 

un disc ?
— Marile momente ale 

baletului.
— Secvența telespecta

torului.
17.30 Novaci și oamenii lui. 

Reportaj.
17,45 Săptămina politică. 
18,00 Telesport.
19.50 1001 de seri 
20,00 Telejurnal
20,20 La sfîrșit de săptă- 

mînă (II).
Din sumar :

— Ritm și melodie.
20.30 Teleenciclopedia. 
21,00 Film serial. Bulevar

dul Paulista.
21.50 Șlagăre în devenire. 

Emisiune-concurs de 
muzică ușoară.

23,00 Telejurnal,
23,10 Invitații Televiziu

nii, 1
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