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în dezbatere
Proiectul de Directive ale Congresuli al XIII-lea al partidului

c
Noi prevederi pentru 
dezvoltarea accelerată expresa - creșterea

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în județele Arad și TimișTovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a f ă c u t, joi, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită de lucru în județul Arad.Vizita de lucru se desfășoară în această perioadă de semnificație politică deosebită, cînd comuniștii, toți oamenii muncii de la orașe și sate dezbat cu înaltă responsabilitate, cu depli
nă satisfacție și aprobare, cu îndreptățită mîndrie patriotică proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al partidului cu privire la dezvoltareaconomico-socială a României în cincinalul 1986—1990 și orientările de perspectivă pînă în anul 2000.Document programatic de excepțională însemnătate, proiectul de Directive elaborat și fundSTnentat cu aportul esențial și sub permanenta îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — a găsit și aici, ca un

e-

a bazei materiale a societățiiȘi în cincinalul următor sînt prevăzute ample lucrări de investiții industriale și social-culturale— însumînd un volum de 1350—1400 miliarde lei— pentru înfăptuirea obiectivelor înscrise într-a nouă etapă de dezvoltare multilaterală a patriei. După cum prevede proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea al partidului, ponderea fondurilor va fi îndreptată spre creșterea potențialului productiv al economiei. Va fi continuată astfel politica de industrializare socialistă a patriei, în lumina orientărilor stabilite de Congresul al IX-lea, politică a cărei justețe a fost pe deplin confirmată de mărețele realizări obținute de poporul nostru, mai cu seamă în cele două decenii ale construcției socialiste sub conducerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Urmînd cu fermitate aceste orientări, în România au fost puse bazele unei industrii puternice, în multe privințe competitivă cu industriile unor țări cu tradiție. S-a pus accent pe dezvoltarea ramurilor „de vîrf" ale industriei prelucrătoare, bazate pe cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. Continuarea preocupărilor pentru dezvoltarea industriei va crea posibilități de accelerare a ritmurilor de dezvoltare economico-socială a patriei, concomitent cu afirmarea mai pregnantă a României în circuitul valorilor tehnice mondiale, în relațiile de colaborare și cooperare pe plan internaționalIn activitatea de investiții industriale, pe un loc de frunte șe vor situa, și în cincinalul 1986—1990, obiectivele destinate punerii în funcție a noi rezerve de minerale utile și resurse energetice, și dezvoltarea capacităților existente. Se prevede efectuarea unor ample lucrări pentru punerea în valoare a noi rezerve de cărbune brun, lignit, țiței, gaze naturale, combustibili pentru centrale nuclearo-elec-

cacsificabil în pro- inde-Puternic antrenat înfăptuirea amplului gram de obținere a pendenței energetice a țării, colectivul de oameni ai muncii de la Uzina •de preparare a cărbunelui Lupeni, își aduce cu entuziasm și hotărâre contribuția la asigurarea cantitativă și calitativă a materiei prime minerale pentru cocs.Strîns uniți în jurul partidului, animați mereu de dorința fierbinte a da țării cît mai cărbune cocsificabil, părătorii din Lupeni primit cu vie satisfacție proiectul de Directive ale celui de-al XIII-lea Congres al partidului, document de o valoare și însemnătate excepționalăIng. Tudor GEAMÂNU, directorul Uzinei de preparare a cărbunelui Lupeni

dorința fierbinte ca apropiatul forum al comuniștilor români să realeagă în suprema funcție de secretar general al partidului 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stjmat fiu al poporului nostru, eminent om politic și de stat, militant de frunte al mișcării comuniste și muncitorești, personalitate proeminentă a vieții internaționale, promotor strălucit al făuririi unei mai drepte și mai pe planeta noastră, 
dat, astfel, expresie vingerii ferme a întregului nostru popor că reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român reprezintă chezășia sigură a mersului neabătut al țării pe drumul progresului și prosperității, al edificării socialismului și comunismului pe pămîntul scump al patriei.In această primire entuziastă și-au găsit o nouă și puternică ilustrare unitatea strînsă, indestructibilă a întregii națiuni în jurul partidului, voința fermă a poporului de a uhna cu credință și devotament pe conducătorul încercat al partidului și statului, tovarășul N i c o 1 a e

lumi buneS-a con-

(Continuare în pag. a 2-a)

de mult pre- au
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La locul său de muncă, fiecare comunist 
un exemplu sti re tor al eforturilor colectiveIn perioada analizată de darea de seamă supusă a- dunării de alegeri a comuniștilor din organizația de bază 8 A de la I.M. A- ninoasa, colectivul din cadrul atelierului mecanic și electric a obținut importante rezultate în întreți- ' nerea și repararea complexelor utilaje din dotarea minei. Darea de seamă, dezbaterile adunării la care au participat numeroși comuniști, între care Mihai Jifcu, Iosif Puncs și Florian Fluierătoru, au evidențiat rezultate de seamă, mai ales la principalii indicatori de plan — piese de schimb, reparații capitale, recondiționâri și confecții, în general, în scurtarea termenelor și îmbunătățirea calității reparațiilor. Au fost înregistrate rezultate frumoase și la recuperarea de ansam-

ble și subansamble, piese de schimb, ob- ținindu-se în toată această perioadă însemnate econo
mii la materiale, energie electrică și combustibili.

Adunări generale de 
dări de seamă și alegeri 

în organizațiile de 
partid

sarcinilor din activitatea productivă, perfecționarea organizării muncii, a pregătirii profesionale a tu- turoi cadrelor,Cu toate rezultatele bune obținute în activitatea a- telierelor, s-au manifestat și neajunsuri, mai ales folosirea celor 480. minute, în întreținerea tiiajelor, a locurilor
Rezultatele obținute, s-a evidențiat in adunare, datoresc în bună parte activității organizației partid care s-a preocupat cu consecvență de repartizarea judicioasă a membrilor de partid pe locuri de muncă, întărirea rolului acestora în mobilizarea întregului colectiv la îndeplinirea exemplară a
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înscrisă pe coordonatele 
comerțului civilizat
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în de u- .. - , demuncă, nu s-a făcut întotdeauna aprovizionarea la timp cu materiale și piese de schimb, a locurilor deVasile COCHECI(Continuare în pag. a 2-a)
I

în ținutul Aradului, pretutindeni în țară, vibrant ecou în conștiința oamenilor, care văd în a- ceasta o nouă și strălucită confirmare a consecvenței cu care acționează partidul nostru, în frunte cu secretarul său generai, pentru Ceaușescu, ctitorul celeia asigura^ înaintarea fer- maj luminoase epoci dinmă, neabătută a patriei pe îndelungata istorie a României.Festivitatea sosirii în județ a avut Ioc pe aeroportul din municipiul A- rad, împodobit te.Tovarășul N Ceaușescu ■ și Elena Ceaușescu au salutați la coborâre avion, de tovarășul Pavel Aron,f prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R., care le-a urat un călduros bun venit.O gardă alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.După datina străbună, gazdele au invitat apoi pe tovarășul N i c o l a e Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu să guste din pîinea ospitalității, din ploștile cu vin.Pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere în frumoase costume populare, specifice locului, au oferit buchete de flori.Pe aeroport se aflau, de asemenea, numeroși oameni ai muncii, care au ovaționat eu însuflețire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, exprimîndu-și, direct și cald, marea bucurie și satisfacție de a-i întîmpina din nou ca oaspeți dragi.

calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului.Asemenea întregului popor, locuitorii județului A- rad fac din cutezătoarele obiective și orientări ale proiectului de Directive un înflăcărat și mobilizator program de muncă și luptă pentru progresul și înflorirea continuă a României socialiste.In atmosfera de intensă activitate politică, de muncă avîntată, creatoare din acest an — marcat de două evenimente de seamă: aniversarea a 40 de ani de la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al partidului — s-a desfășurat vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce s-a înscris nou și moment nemijlocit și rodnic pe care secretarul general al partidului îl poartă permanent cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale, în problemele fundamentale care privesc, dezvoltarea țării, munca, viața și bunăstarea întregului popor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întâmpinați de cei ce muncesc și trăiesc în această parte de țară cu flori, cu nemărginită bucurie, cu manifestări emoționante de aleasă, stimă și prețuire. Ei și-au manifestat — și în această zi sărbătorească —

ca un 
i m p o i- t an t al dialogului

sărbătoreș-i c o lae tovarășa fost din

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie manifes
tărilor pline de simpatie ale celor prezenți.In aclamațiile mulțimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au urcat la bordul elicopterului prezidențial, îndreptîndu-se spre comuna Pecica. \Primul obiectiv al vizitei în județul Arad a fost comuna Pecica, localitate care și-a cîștigat un binemeritat renume pentru * hărnicia oamenilor săi, făuritori, an de an, ai u- nor recolte îmbelșugate. Faima de destoinici gospodari a lucrătorilor a- cestor mănoase pămînturi din Cîmpia de vest a țării a fost întărită prin acordarea, în ultimii ani,' a unor înalte distincții ce- lor patru unități agricole ale comunei — cooperativele „Ogorul", „Avîntul", și „Steagul roșu", precum '\ și I.A.S. Pecica.Dialogul de lucru al tovarășului Nicolae ' Ceaușescu cu țărânii cooperatori, mecanizatorii și specialiștii din comună a început, direct în cîmp, în mijlocul unor întinse sole cu culturi ce poartă în fapt rodul muncii oamenilor locului.Elicopterul prezidențial a aterizat în vecinătatea U- nor lanuri de porumb.Secretarul general al partidului ă intrat într-un lan de porumb al cărui rod a început să fie cules.In continuare, au fost vizitate culturile de sfeclă de zahăr și soia, care anunță, de asemenea, producții bu-* ’ ne. : ; . -g JgVizita a continuat la se- < diul gospodăresc al coope- j rativei agricole „Ogorul".Mii de localnici, țărani cooperatori, mecanizatori, lucrători din fermele de stat au făcut tovarășului , Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu p entuziastă primire.La coborârea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost intîm- pinați de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai conducerii a- 

• griculturii județului . și consiliului unic agroindustrial Pecica.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați de un bătrân gospodar al satului să guste din vestita piine de Pecica, simboli- zînd, aici, în egală măsură, tradiționala ospitalitate românească, dar și rodnicia pămîntului de pe care se obțin recolte-record de grâu.In fața unor panouri cu grafice sugestive, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le sînt prezentate principa-
(Continuare ia pag. a 4-a)

nou la școalăAstăzi este ultima zi de vacanță. A fost fru- mos, a fost minunat. Cei peste 20000 de elevi din Valea Jiului, fiii și fiicele minerilor din vechea vatră de cărbune au petrecut clipe de neuitat in taberele de odihnă de la . munte și mare. In anul 40 al libertății și demnității noastre, elevii Văii Jiului, alături de colegii lor de generație din întreaga țară, au petrecut vacanța în spiritul pre-

gătirii prin muncă pentru muncă. O participare numeroasă, fără precedent, pe șantierele muncii patriotice — adevărate școli de educație comunistă — peste 5000 de elevi. Au fost prezenți pe șantierele de construcții, la Petroșani la Complexul sportiv „Jiul", la Pe- trila la baza sportivă. Alți elevi, ca de exemplu de la liceul industrial au fost pe șantierul național al tineretului. Peste

tot, elevi în salopetă au dat o mină de ajutor oamenilor muncii, părinților lor la înfrumusețarea peisajului citadin. La Motru, în bazinul carbonifer al Gorjului, pe șantierul național al tineretului, peste 100 de elevi ai Liceului industrial din Vulcan au demonstrat că sînt pe aceleași trepte a- le hărniciei cu părinții lor. De asemenea, încă 60 de elevi de la Liceul in-

dustrial minier din Petroșani au participat la acțiunile de mutică patriotică de pe șantierul județean al tineretului de la Rîu Mare — Retezat.Zilele Je vacanță au rămas în urmă. Ca o a- mintire care nu te părăsește, ca o adiere trecătoare a parfumului fiorilor. Începe o nouă pe-
Mircea BUJORESCU

(Continuare in oag. a 2-a)
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Promisiuni care obliga (Urmare din pagina 1)la PT 12 nu s-a întreprins încă nimic în âcest sens. Se invocă lipsa forței de muncă pentru săpături necesare dezvelirii vechilor conducte. Tovarășul Carol Fazakas, inginer șef al I.G.C.L. Petroșani, ne spune că, odată rezolvată problema respectivă, o echipă - de meseriași a întreprinderii va executa schimbarea conductelor și spre a- cest punct termic. Tot dumnealui ne asigură că, pînă la 15 octombrie a.c. lucrările vor fi terminate.De la directorul exploatării din Vulcan, ing. Cornel Macavei, și inginerul șef al acesteia, Nicolae Chirculescu, am mai aflat că E.G.C.L. Vulcan a executat, în acest an, lucrări de mare anvergură: schim-defecțiuni existente pe rețeaua 7 de agent termic ■primar. Conductele , de a- pă caldă ale acestor două puncte termice trebuie înlocuite. Intr-adevăr, amconstatat la fața locului, însoțiți de inginerul șef

Sesizați de mai- mulți locatari ai blocului nr. 21, ’’ strada Romanilor din Vulcan, cum că de vreo două luni nu beneficiază de apă caldă menajeră, ne-am de-plasat la fața locului. Am- constatat Că în această situație se găsesc și cei care locuiesc în blocurile 14, 16, 18 și 19, de pe bulevardul Victoriei, precum și, locatarii din noul carrier Brazi. Intr-un cuvînt, toate blocurile de locuințe carora le furnizează apă caldă punctele termice nr. i2 si 13.Situația respectivă o a- ducem la cunoștința conducerii E.G.C.L. din Vulcan. Nici nu era nevoie. O cunoșteau și dînșii. Tovarășul Cornel Macavei, directorul exploatării, ne relatează Că este vorba de

Investițiile alocate pentru construcția de locuințe, pentru dezvoltarea bazei materiale a învățămîn- tului, culturii, ocrotirii sănătății și sportului vor însuma aproape 135 miliarde lei — cifră care expri-
și mijloace moderne, în vederea perfecționării proceselor de conducere, creșterii productivității muncii și asigurării unui grad sporit de securitate în subteran. Aceste prevederi se înscriu în orientarea ge-

edilitar modern, pe măsura importanței economice a municipiului și în deplină concordanță cu cerințele de progres ale acestor ani, de impetuoasă dezvoltarea țării.înfăptuirea prevederilor stabilite de proiectul de Directive în domeniul investițiilor industriale șisocial-culturale trebuie • susținută — încă de peacum — printr-o intensă activitate în toate unitățile economice, pentru încheierea acestui an cu rezultate cît mai bune. Pe a- ceastă bază, raportînd succese de seamă în întîmpi- narea înaltului forum al comuniștilor, vor fi create noi condiții pentru ca o- biectivele etapei viitoare de dezvoltare a patriei să

trice, minereuri feroase și neferoase, substanțe ne- 
. metalifere.Din programul stabilit pentru dezvoltarea bazei de materii prime și energetice se desprind sarcini prioritare pentru Valea Jiului, în privința grăbirii lucrărilor de deschidere a noilor cîmpuri miniere și ’ recuperării întîrzierilor la aceste lucrări. De asemenea, va trebui intensificată activitatea de deschidere și pregătire a noi blocuri și panouri, precum și pentru deschiderea în adîncime a minelor. Concomitent, investițiile miniere cuprind, pentru etapa următoare, lucrări deosebit de importante de mecanizare a extracției, de modernizare transportului pe verticală și orizontală, de automatizare și dispecerizare prin dotarea cu utilaje, instalații

Dezvoltarea bazei 
materiale a societății

mă pe deplin grija condu-

barca a peste 2700, m de rețea secundară de la punctele termice 7 și 8 din Vulcan pînă la blocurile pe care acestea le deservesc, a rețelelor interioare de la blocurile A, B, D, H, 5 și 4 din cartierul Sohodol, precum Și legareaal exploatării, tovarășul acestui cartier la punctul Nicolae Chirculescu - și termic nr. 21, eare-i ’ vamaiștrul Mihai Bogar, că lucrările de schimbare a conductelor spre punctul termic nr. 13 sînt în stare avansată de execuție. E- chipa de meseriași a I.G.C.L. Petroșani, condusă de Gruia Zodiașu, mai avea de schimbat, sîmbătă 8 septembrie, doar vreo 10 m de conductă.Nu același lucru se poate spune despre punctul termic nr. 12. Deși lucrările de schimbare a conductei trebuiau demarate concomitent la ambele puncte termice (12 și 13),

furniza apă Caldă menajeră.Sînt lucrări pentru care E.G.C.L,-ul din Vulcan merită laude. Dar insistăm asupra urgentării lucrării de înlocuire a conductei de agent primar de la punctul termic nr. 12. Dorim și noi, dar mai ales locatarii blocurilor amintite, ca factorii de răspundere cu care am discutat să-și țină promisiunea. Pînă la ora scadențelor mai este o lună. Așteptăm.
Gheorghe OLTEANU< LA MINA PARO-ȘENI se realizează cu forțe proprii și din recuperări extinderea bazei materiale a activităților gospodărești. Spațiile ce 

se construiesc vor căpăta întrebuințări diverse, urmînd să servească, printre altele, și la mai buna desfășurare a cursurilor școlii de calificare; Alte săli vor fi destinate activităților clubului 
I „Femina" și repetițiilor 
I formațiilor artistice de 
l amatori.
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nerală stabilită în cuprinsul proiectului de Directi- cerii partidului și statului ve, cu privire la moderni- pentru îmbunătățirea" con- zarea și reutilarea capacităților de producție existente, pentru ca acestea să dobîndească dimensiuni tehnice superioare, să sea Situeze la nivelul de complexitate tehnică al întregii industrii românești contemporane.

tinuă a condițiilor sociale și creșterea calității vieții întregului popor. Și în a- ceastă privință, municipiul nostru va beneficia de fonduri ample. Vor fi în- fie realizate în termen șicheiate lucrările de mo- chiar devansate, asigurînddernizare a localităților, în grăbirea ritmului de pro-urma cărora orașele noas- greș multilateral al Româ-tre vor dobîndi un profil niei socialiste. ”
Sarcina noastră expresă

(Urmare din pag. 1)pentru viitorul luminos al patriei ce poartă amprenta gîndirii novatoare și clarvăzătoare a celui mai iubit și mai prețuit fiu al poporului, tovarășul Nicolae ra noastrăCeaușescu, conducătorul eminent, a cărui realegere în fruntea partidului reprezintă chezășia prosperității și înfloririi continue a României socialiste.Comuniștii, întregul colectiv de oameni ai muncii de la'preparație au dezbătut cu însuflețire documentele programatice a-ția PECO de la Livezeni,, unde programul este stabilit ad-hpe, după preferințele unor lucrători. Zilnic, servirea începe abia în jurul amiezii, u- neori se desfășoară cu încetineala melcului, (12 septembrie) ' iar către asfințit i n c e p sur-
< APA TREBUIE GOSPODĂRITĂ cu cea mai înaltă răspundere pe tot parcursul anului, în fiecare zi. Chiar dacă de clteva zile a plouat, ni- prizele: „Mai servim doar velul scăzut al precipitațiilor nu a asigurat completarea rezervelor din sursele de acumulare.< CEVA ORDINE ar mai trebui făcută la sta-

10 mașini", sau „Servim numai pînă la ora 19“. Ora, desigur, din cînd în cînd e schimbată !Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ

î

le. celui mai înalt forum al comuniștilor, însușin- du-și pe deplin sarcinile ce le revin pentru realizarea cri succes a obiectivelor noului cincinal, cincinal care va propulsa ța- ’ I pe o nouă treaptă de dezvoltare și progres. Sîntem pe deplin conștienți că nou ă, preparatorilor, ne revin sarcini deosebit de mobilizatoare în privința furnizării cărbunelui cocsifîca- bil de care are nevoie țara. Angajamentele asumate de colectivul nostru în cinstea marelui eveniment politic din viața partidului și a țării — 3800 tone de cărbune eocsificabil pe zi, peste 1000 kWh economisiți, peste 10 tone conomii la motorinăo bună dovadă a modului în care comuniștii, oamenii muncii de la Uzina de- preparare a cărbunelui Lu- peni înțeleg să-și- exprime deplina lor adeziune și profundul lor atașament față de documentele programatice ale celui de-al XlII-lea , Congres al partidului care prefigurează un viitor prosper patriei și poporului nostru.

e-sint

Fiecare comunist 
un exemplu

(Urinare din pag. 1)muncă. B.o.b, conducerea sectorului, organizația U.T.C., organizațiile de sindicat și O.D.U.S. au a- vut în preocupare întărirea ordinii și a disciplinei, însă, au fost cazuri cînd s-a încălcat Regulamentul de ordine interioară, s-au menținut absențele nemotivate, cazuri de părăsire a locului de muncă, încălcări ale normelor de protecție a muncii iar curățenia și ordinea la linele formații de lucru să de dorit.Aceste neajunsuri explică prin faptul că toți membrii de partid poziție critică față de
la-se nu iau nereguli. Mai mult, din darea de seamă a reieșit că sînt membri de partid care absentează în mod repetat de la adunările

că în direcția ' creșterii rolului de conducător politic al organizației de partid, asigurîndu-se primirea în partid a cinci oameni ai muncii din rîndurile organizației de tineret, cu toate că ar fi fost posibilități mult măi mari în această direcție., Biroul a fost criticat în cadrul discuțiilor pentru -.slaba preo
cupare ce. a avut-o față de propunerile făcute,de comuniști, față de modul în care acestea au fost soluționate. Biroul nu a stăruit suficient pentru activizarea grupei sindicale, a organizației U.T.C. în vederea antrenării acestora la întărirea ordinii și a disciplinei în cadrul sectorului.Comuniștii au Cerut că noul birou al organizației 

mai 
de 
de 
e-

- de bâză să manifeste ,_____ ______ _____ . > ge- mare exigență fațănerale de partid, alții nu activizarea membrilor iau cuvîntul, dau dovadă de o slabă pregătire politi- eo-ideologică, fiind pasivi în îndeplinirea sarcinilor ce li se încredințează; rău este că aceștia nu au fost trași la răspundere, nu li s-a aplicat nici o sancțiune.B.o.b. și-a îmbunătățit stilul și metodele de mun-

partid, astfel ca prin xemplul personal al acestora, prin: intensificarea muncii politico^educative în rîndul colectivului,- acesta să obțină noi suceese în activitate și să sprijine conștient extracția cărbunelui, efortul ' minerilor pentru îndeplinirea planului.
.20,2020,35 noas- ver-

Luni, 17 septembrie20,00. Telejurnal (parțial eoloijActualitatea în economie.Laudă mîinilor tre. Cîntece șisuri patriotice și revoluționare. Invățămînt — tate — eficiență 21,15 Tezaur folcloric (c.) 21,45 La zi în .600 de secunde.21,55 Orizont tehnic,o-ști-ințific.
21,00 cali-

22,20 Telejurnal (p.c.)Miercuri, 19 septembrie15,00 Telex.15,05 Clubul tineretului.15,30 Emisiune în limba maghiară '(p.c.) Telejurnal (p.c.) Actualitatea în nomie.Selecțiuni din concursul de creație și interpretare de muzică ușoară românească — Mamaia ’84 (color)

20,0020,20 eco-20,35

PROGRAMUL Ț\f

suri patriotice și revoluționare.Ctitorii eu care ne mîndrim.Film serial pentru tineret Eroii nu au vîrstă (color) Revista literar-artis- tică TV.22.20 Telejurnal (parțial color)Vineri, 21 septembrie15,Cv Telex.15,05 Pagini pi’clieștfalc.15.20 Desene animate.15,30 'Viața culturală.15,5016,00

20,5521,15
ani-

•etwwinwînnHifrMiHrfiiritnnrrimeirntHiHfiniiitttiu' 22,20. Telejurnal (p.c.)Marți, 18 septembrie15,00 Telex.15,05 Viața școlii.15,25 Desene animate.15,45 1.aureați ai Festivalului național „Cîntarea României".16,15 Cărți și idei.20,00 Telejurnal (p.c.)20,20 Țară întreagă în- tîrnpină Congresul al XII 1-lea al Partidului Comunist Român.20,35 Ani bogați în multe Cîntecere Voi u- ..biruință patriotice și ționare.20,55 Teâțru TV.na BlanduzieiVa sile Alecsandri.Fîntî- de

nouă (color) 21,00 Telecinemateca.ciul: Dosarele nului.tate. Premieră TV.Producție a studiourilor sovietice.22,20 Telejurnal (parțial color)Joi, 20 septembrieTelex.Omul și sănătatea.Studioul tineretului.Desene animate.Telejurnal (p.c.)Țara întreagă în- țîmpină Congresul al XlII-lea al Partidului Comunist Român. 20,35 Partidului, inima și: versul. Cîntece și ver-

Ci- eefa- Dublă identi-

15,0015,0515.2016.2020,0020,20

La volan.Emisiune în limba germană (parțial color)’'Telejurnal color)Actualitatea nomie.Împliniri și tive.Confirmareaa politicii internaționale ă partidului și . statului nostru.Film,: artistic. Ultima ediție. Premieră, pe țară. Producție .a studiourilor canadiene.:22,20 - Telejurnal (parțial color)Simbătă, 22 septembrie13,30 Telex. ' ;■13,35 La slîrșit de Șăptă- nună (color).Din sumar :— Cîntecele Năsăudului.

(parțialîn eco-20,3521,10
21,30

perspec-deplină

— Gala desenului mat.— Micile povești marelui ecran: mea minunată a fraților Grimm". Partea a Il-a.— Cîntecele patriei.— Telesport,— Caleidoscop muzical.Șah. ' - :— Farmecul operetei.— Din cartea naturii.— 40 de ani de .istorie nouă.— Marile momente ale baletului.— Surpriza emisiunii.— Autograf muzical : Doina Spătaru.16,30 Tinerețe, sănătate, pace. Emisiune consacrată deschiderii Săptămînii » Crucii Roșii.Săptămîna politică. Telejurnal (parțial color)Școală dragă, bun găsit (color) Teleenciclopedia.Film artistic., O vacanță cu surprize. Premieră pe țară. Producție a televiziunii cehoslovace.Fantezie pentru: orchestră și... o păpu- șă (color)Telejurnal (parțial color) j: ,i: A "Pe strune de vioară. Melodii (color).

19,2019,4020,1.0
21,30
22,15

ale„Lu- Din nou
la scoală
(Urmare din? pag. I)rioadă de pregătire ins- tructiv-educatiyâ. Un nou an școlar. Invățămînt gratuit, toate posibilitățile pentru cunoaștere, pentru formare, și dezvoltare a capacității intelectuale a fiecărui copil. A- cum 40 de ani nu se putea vorbi despre așa ceva. Mîine, in toate școlile, de toate gradele din municipiu elevii și studenții vor găsi, în clasele lor, în cabinete și laboratoare, totul: pregătit, li așteaptă cadre, didactice bine pregătite, cu mult tact pedagogic. Astăzi se mai fac ultimele retușuri în amplele acțiuni de a- inenajare a sălilor de cla '•» să, cabinetelor și laboratoarelor, eu participarea nemijlocită a elevilor. Re- întîlnirea eu școala, cu colegii, ■ generează sentimente unice. In anul celui de al XlII-lea Con- greș al partidului, elevii de azi, cetățenii de nădejde de mîine, au un singur gînd și o singură voință — să învețe cc este munca muncind. Muncind și învățînd cu sîrg, pregătindu-se pentru viață, descifrînd tainele cu-, noașterii. Sună clopoțelul! Succes copii!
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. . 0 „I; IR M A" C U P R E S TIGIUpetroșani înscri$Q pe coordonatele comerțului civilizat

Cînd indicatorii de plan îi dau prilej de mîndrie, contabilul șef al întreprinderii comerciale de stat alimentara și alimentație publică Petroșani, Virgil Ionescu, are parcă un tic verbal. Citarea lor e precedată de locuțiunea „și apoi". Acest an, după cele 8 luni de activitate, îi oferă din nou acest prilej,— La desfacerea mărfurilor cu amănuntul avem o depășire de 4 580 000 lei, la producția industrială prin laboratoare de cofetărie și patiserie — 1271000 lei; și apoi la producția culinară procentul este de 116,47 la sută, reprezen- tînd 8 479 000 lei peste plan. După aceea economiile la cheltuielile de circulație reprezintă 436 000 lei. Beneficiul realizat pe 6 luni este superior cu 18,27 procente cifrei planificate, concret măsoară

1 426 000 lei. In ceea . ce privește rentabilitatea, la fiecare sută de lei desfacere de produse am obținut un plus de 0,32 lei, 'deci rata planificată a beneficiului a fost depășită substanțial.Cifrele in sine impresionează, acest bilanț demn de toată lauda este obținut de lucrătorii de Ia I.C.S.A.-A.P. în condiții cu totul deosebite. Centrul reședinței noastre de municipiu, alcătuit pînă nu demult din clădiri scunde, insalubre, numit „Lipscaniul" Petroșaniu- lui; a dispărut. Sistematizarea a impus zvelte și moderne blocuri, la parterul cărora au fost mutate multe unități ale I.C.S.A.-A.P. Or, ■ în această perioadă au existat destule greutăți cu demolările, cu amenajarea noilor localuri.
Generoasa„Grija conducerii de■ partid, personal a secretarului general al partidului,• tovarășul Nicolae■ Ceaușescu, pentru continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și de viață ale■■■ minerilor, constructorilor, preparatorilor și celorlalți •: oameni ai muncii din Va-, 'le, subliniază ec. GheOrghe •! Toma, director al I.C.S.A.-■ A.P. Petroșani, se manifes- 1 ță și în modernizarea rețelei comerciale. Numai■ în acest an, investițiile noastre totalizează 19 192 000lei. De curând, la parterul blocului 59, din noul centru civic al Pețroșaniului, s-au deschis o cofetărie, o patiserie, un centru de pline și lapte, o unitate cafea-expres, alături s-a mutat magazinul alimentar■ ;.nr. 4. Cofetăria nr. 306 din . Petrila, condusă de Elena■ : .furcă, dispune de cel mai mare spațiu comercial re- ,i zervat unor asemenea u- . .,: pități din județul nostru.Investițiile provoacă U- neori necazuri conducerii întreprinderii, deoarece constructorii nu-și onorează la timp și la nivelul calitativ așteptat sarcinile de plan. In orice caz în acest an trebuie să fie deschise și celelalte u- nițăți de alimentație , publică de la parterul blocu-
Rețeta „vadului**Investițiile cuprind totodată mobilierul nou, instalațiile frigorifice „utilajele de producție".— In moderna noastră patiserie( nr. 365 de pe bulevardul Republicii — n.n.) ni se destăinuie Lucreția Drăgan, șefa unității, dispunem de spațiu suficient de producție și servire. A- vem malaxor, robot, plită

perspectivălui 59: restaurantul, autoservirea și terasa, în total 460 de locuri. Tot astfel, la parterul blocului 121 se va deschide un magazin a- limentar cu autoservire, care va dispune de 630 mp. La parterul blocului 120, tot din centrul civic, vor funcționa clasice unități de alimentație: pîine, lapte, mezeluri".— Ce spații sînt rezervate în blocul turn 119 pentru I.C.S.A.-A.P. ?— Mezaninul și primul etaj vor fi afectate unui mare complex de alimentație publică cu o capacitate de 1000 de locuri. Restaurantul va găzdui simultan 260 de clienți, dar complexul va mai avea o cramă, braserie, bar de zi, restaurant cu linie de autoservire, unitate „gospodina" și două terase, dintre care una acoperită. La Petrila, la parterul blocului 36 D va funcționa un magazin alimentar eu autoservire. Practic, subliniază directorul întreprinderii, rețeaua noastră comercială este nouă, modernă, spațiile construite cu puțini ani în urmă vor intra, de acum, în atenția noastră pentru sistematice lucrări de igienizare, reparații și modernizări. , 
și cuptoare electrice. Astfel putem oferi clienților cinci sortimente de pizza, plăcintă cu carne, brânză sau varză, pateuri, batoane eu brânză dulce, chec etc. In laboratorul de patiserie se detașează, prin înaltul lor profesionalism, Magdalena Fekete, Lucia A- vădanei, Lucreția Marcu și Irina Mititelu. La o lună

' de la deschidere, patiseria noastră a devenit deja uri vad apreciat. Realizările linei luni ating 400 000 lei.‘ Cantina-restaurant nr. 8 a intrat deja în rândul unităților „veterane", are mai bine de un an, glumește Dumitru Ceaureanu, șeful ei. Vadul rui Vine de la sine, trebuie să atragi consumatorii, prin varietatea și calitatea produselor culinare. Noi servim zilnic șase feluri de ciorbe și supe, circa 30 de „feluri doi", dulciuri, prăjituri, răcoritoare. In „topul bucătarilor" din Valea Jiului, lucrătoarele noastre
Un univers „dulce" și prosperLaboratorul de preparate de cofetărie și patiserie din Petrila este o unitate cu „foc continuu". Zi și noapte aici se produc 80 de sortimente de prăjituri, dulciuri și produse de patiserie, în 8 luai valoarea producției a depășit 11 milioane lei, cu 780 000 peste prevederile planului. Șeful laboratorului cunoscutul maistru cofetar Iosif Demeter, ni se destăinuia:— Desfacem produsele noastre în Petroșani, Pe

Acei vrednici anonimiAcești oameni rămîn a- nonitni, muncind în depozite, sau în birouri, pe ei cumpărătorul intrat în magazinul alimentar sau îhtr-o unitate de alimentație publică nu are cum să-i cunoască. Pentru ca rafturile unităților I.C.S.A.-A.P. sâ fie doldora cu produse alimentare sau băuturi, muncitorii din depozite transpiră din greu, mer

Iolanda Stan, Irina Nagy și Iuliana Rîbu ocupă primele trei locuri. Mărturie stau expozițiile ctilinare care sînt luate, „cu asalt" și afluxul de constructori, studenți, alți oameni ai muncii care servesc zilnic masa Ia noi. Să mai adăugăm și faptul că unitatea „Gospodina" își depășește eu regularitate planul. La eantina-restaurant nr. 8 din Petroșani, spun clienții noștri permanenți, se servește mîncare „ca la mama acasă".
trila, Vulcan și Aninoasa. Buna organizare a muncii pe cele trei schimburi asigură depășirea planului. Un lucru important; ținem seama de preferințele cumpărătorilor, numai în ultimul timp au intrat în fabricație opt noi sortimente pe bază de miere de albine. In rîndul celor mai harnice și pricepute muncitoare se numără Dobri- ța Meszaroș, Margareta Boțea, Ștefania Mateaș și Viorica Telvinsehi.
ceologii, contabilii, planificatorii își fac meseria cît mai bine; e drept uneori cînd se mai intîmplă sincope în activitatea întreprinderii, atunci îi ‘tragem la răspundere pe ei. Elogiind rezultatele excelente obținute de întregul colectiv, ne îndreptăm gîn- durile noastre bune și spre ei, anonimii comerțului.

Cofetăria deschisă recent în cartierul Petro- șani-Nord, in noile spații comerciale, este o u- nitate care asigură nu numai o servire civilizată, dar .și un sortiment divers de produse de profil.
Foto: AI. TĂTAR

Pagină redactată de
Ion VULPE

Restaurantul „Transilvania" din orașul Petrila, 
constituie, prin renumele de care se bucură, un veri
tabil exemplu între unitățile de alimentație publică 
din Vale. Foto: Claudiu B.

Elogiul gospodineiexigențelor. In sectorul a- limentar în întrecerea socialistă au fost declarate fruntașe colectivele magazinului nr. 16 (condus de Maria Barcan și Irina Stu- pai-u), 32 (Nicoleta Drago- mir) din Petroșani, 42 (Pe

In documentarea noastră am intîlnit între numele vrednice de consemnat foarte multe nume de femei. Soții șau fiice de mi-- neri, preparatori, constructori etc. Ele, femeile constituie principala forță de' muncă a întreprinderii, prin spiritul lor de orga- . tru Satmari) și 31 (Dumi nizare și buna gospodărire asigură eficiență activității, altfel spus anonimele „gospodine" ale întreprinderii își fac datoria cu prisosință, asigurând o creștere permanentă a producției proprii, practicarea unui comerț civilizat, la nivelul

tru Lulache) din Petrila. Un prestigiu deosebit au dobindit unitățile de alimentație publică „Cerna" (Valeria Poenaru), cantina- restaurant nr. 8 (Dumitru Ceaureanu) din Petroșani, „Căprioara" (Nicolae Alexa) din Petrila,
Exigențele bunei serviri— Perspectiva la I.C.S.A.-A.P., subliniază Florin Văduva, șeful biroului comercial alimentar, înseamnă de fapt astăzi. In mare, întreprinderea are o bază materială modernă, nouă, care se îmbogățește în continuu. Spre exemplu, în viitorul apropiat va fi construit laboratorul de preparate reci, care va lărgi gama sortimentală a produselor culinare, destinate , bufetelor de incintă ale minelor, întreprinderilor, instituțiilor din Vale și unităților „gospodina". A- r vem, așadar, condiții excelente de muncă. .Accentul cade, în această perioadă, pe ridicarea nivelului calitativ al servirii. Din păcate mai sînt unele cazuri de indisciplină, chiar de „închistare" profesională.— In acest sens, continuă ideea directorul întreprinderii, in acest an s-au ■desfășurat două cursurii. pentru ospătari, bucătari și vânzători. Tinerii absolvenți ai Liceului economic și de drept administrativ din reședința noastră de municipiu se integrează repede în colectivele de muncă, dau dovadă de bună pregătire și solicitudine. Rezultate bune avem, le dorim și mai bune, la acestea adaugăm o permanentă muncă de educație, sub îndrumarea puternicei noastre organizații de partid, pentru a ne ridica la nivelul condițiilor materiale excelente, prin- tr-o servire ireproșabilă, asigurând totodată o apro- xi/ionare ritmică, variată cu produse alimentare a oamenilor muncii din Valea noastră. De asemenea, ! prin unitățile aflate pe traseele turistice, vrem ca | prestigiul întreprinderii să cucerească noi „galoane" i la nivel de țară, prin serviciile ireproșabile asigurate J turiștii tu tor oameni ai muncii care ne vizitează ) 

sicipiu. ’

j

i de calificare, în septembrie demarează alte două, 
i.

■ i-.4
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Vuita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. !' vest a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu a în- mînat Cooperativelor agricole de producție „Ogorul" și „Steagul Roșu", precum și celor doi președinți de la aceste unități fruntașe, înaltul titlu de „E- rou al Muncii Socialiste" pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare a agriculturii socialiste, pentru producția record de grîu obținută în anul 1984.Au luat în continuare cuvîntul ing. Doina Vasi- lescu, președintele C.A.P. „Ogorul" — Pecica, Csiky Edgar, președintele C.A.P. „Steagul Roșu" — Pecica, ing. VaSile Bireescu, președintele C.A.P. Felnac, ju-

lele realizări ale industriei și agriculturii județului. Cu justificată mîndrie se I subliniază că Aradul, asemenea tuturor județelor patriei, a cunoscut o dezvoltare economică și socială fără precedent în istoria României în perioada ce a urmat Congresului al IX- iea al partidului, epocă ce poartă pecetea gîndirii și faptei cutezătoare, revoluționare a celui mai iubit ! fiu ăl națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu. In continuare a fost vizitată o expoziție în care este prezentată întreaga gamă de produse agricole .ee șe realizează în unitățile consiliului. Rețin în mod deosebit atenția rezultatele dețul Arad, obținute în producerea de Primit cu vii și îndelungi semințe din soiuri de ma- aplauze a luat cuvîntul sere productivitate de cereale cretarul general al parti-
" dului, președintele Repu

blicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.Cuvîntarea conducătorului partidului și statului a fost urmărită cu deosebit interes și vie satisfacție, cu deplină aprobare, fiind subliniată în repetate rînduri cu îndelungi a- piauze, cu puternice urale și ovații.De la Pecica, elicopterul prezidențial a decolat, îndreptîndu-se spre municipiul Arad.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a conti- _______ r__ _ nuat în unități industriale Ceaușescu, tovarășa Elena din municipiul Arad.* " ■'* Elicopterul prezidențial a aterizat pe stadionul municipal. Locuitorii o- rașului au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu o călduroasă și entuziastă primire.Intr-o mașină deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se îndreaptă către întreprinderea de mașini-unelte.La sosire, Nicolae Ceaușescu, rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conduce- " rea de partid și de stat au fost salutați de Alexandru Necula, ministrul industriei de mașini-unelte, electrotehnică și electronică, de reprezentanți ai conducerii centrale de profil și ai întreprinderii.Secretarul general al partidului este informat că, potrivit indicațiilor primite cu prilejul vizitelor precedente, s-a procedat la reamplasarea tuturor utilajelor și au fost comasate o serie de linii de fabricație, s-au reorganizat suprafețele de montaj.Au fost discutate cu factorii de răspundere prezenți dezvoltarea producției de mașini-unelte a- gregat și mașini speciali- , zate, realizarea unor produse cu performanțe de calitate și precizie ridicate, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație pentru piesele turnate și forjate, creșterea întregii activități economice.Interesîndu-se de modul cum se acționează pentru utilizarea materiilor prime, a materialelor și energiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu este informat că, de la precedenta vizită, cheltuielile materiale de producție au fost reduse față de prevederi.Secretarul general partidului a discutat cu o serie de oameni ai muncii interesîndu-se de modul cum acționează pentru realizarea indicatorilor de

obținute în producerea deși legume. Impresionează, totodată, bogatul sortiment de legume și fructe, frumoasele exemplare de bovine, ovine și porcine, iepuri de casă, animale pentru blană, păsări.Sînt expuse, de asemenea, utilaje și instalații a- gricole create de muncitorii și specialiștii întreprinderii mecanice pentru agricultură și industria alimentară■ Arad.In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat sectoriil zootehnic al fermei.Intr-o mașină deschisă, tovarășul NicolaeCeaușescu s-au îndreptat a- poi spre centrul comunei Pecica, unde a avut loc o mare adunare populară.In încheierea vizitei secretarului general al partidului la Pecica, zeci de mii de locuitori din această mare și frumoasă comună și din așezările învecinate au participat la o entuzias
tă adunare populară.De la intrarea în comună și pînă în centrul a- cesteia, unde a avut loc adunarea populară, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu deosebită căldură, cu sentimente de aleasă stimă și prețuire.Cu mîndria de a prezenta conducătorului partidului și statului rezultatele deosebite ale muncii lor, locuitorii comunei, cărora li s-au adăugat, în această zi de aleasă sărbătoare, reprezentanți ai unităților agricole din județ, și-au manifestat adeziunea . deplină la hotărîrea comuniștilor, a întregului nostru popor că tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în suprema funcție de secretar general al partidului, garanție sigură a înfăptuirii mărețului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, de ridicare a patriei pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație.S-a scandat cu putere, îndelung, „CeaușescuP.C.R", „Ceaușescu și poporul’", „Ceaușescu reales, la al XHI-lea Congres !", „Ceaușescu, pace!".Cei prezenți purtau portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ale tovarășei Elena Ceaușescu.

A luat cuvîntul tovarășul Pavel Aron, prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.A avut loc, apoi, un moment de intensă emoție: în aplauzele și ovațiile miilor de lucrători ai ogoarelor din Cîtnpia de

plan, de condițiile lor de viață.Au fost vizitate apoi secțiile de prelucrări mecanice, de fabricare a roților dințate și montaj.Apreciind realizările colectivului întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se acționeze în continuare pentru dezvoltarea fabricației de mașini-unelte speciale și de precizie, îmbunătățirea calității produselor, a gradului lor de precizie, pentru reducerea cheltuielilor materiale și sporirea eficienței e- conomice a întregii activități.’ In vederea reducerii transportului de piese forjate și, implicit, a cheltuielilor, secretarul general al partidului a indicat să se efectueze un studiu privind realizarea unei forje pentru piese grele, care să servească atît întreprinderea de mașini-unelte cît și alte unități ai'ădene.In continuare, a fost vizitată întreprinderea de 
vagoane, puternică citadelă a industriei românești, cea mai mare unitate de acest fel din țară.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați, la sosire, cu deosebită stimă și aleasă considerație, de Petre Preoteasa, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de membri ai conducerii întreprinderii.Prin intermediul unor grafice ilustrative, al u- nor machete de produse noi, al unor subansamble integrate și asimilate în întreprindere la indicația secretarului general al partidului, gazdele au prezentat realizările pe T ridicării nivelului tehnic și calitativ al producției.Tovarășul N i t o 1 ae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să viziteze o serie de secții de producție.tovarășultova-

tovarășei Elena Ceaușescu cele mai vii mulțumiri pentru noua vizită efectuată în județul Arad.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat, apoi, un călduros rămas bun de la primul secretar al Comitetului județean de partid, de la ceilalți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, de la toți oamenii muncii prezenți....Decolînd de la Arad, elicopterul prezidențial a aterizat, după puțin timp, în apropierea Institutului agronomic din Timișoara. La sosirea în județul Timiș, . tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu cea mai înaltă considerație de tovarășul Cornel coste, prim-secretar

Un interes aparte au pre- Tovarășul Nicolae zentat exponatele cunoscu- Ceaușescu, tovarășa Elena tei Stațiuni de cercetare Ceaușescu străbat apoi, în- și producție agricolă Lo- vrin, care ilustrează progresele înregistrate de cercetătorii din județul miș în domeniul nor noi soiuri de plante tehnice.In standul Trustului pentru rea agriculturii trate atît gama variată de tractoare și mașini agricole aflate în dotarea unităților de stat și cooperatiste, cît și preocuparea pen- o mare adunare populară tru perfecționarea utilajelor în vederea sporirii productivității lor și măririi eficienței lucrărilor agricole.Secretarul partidului s-a caracteristicile performanțele

Ti- creării u- cereale șirezervat mecaniza- sînt ilus-

al

tr-o mașină deschisă, una dintre arterele principale ale localității, îmbrăcată, în această zi, în straie de sărbătoare, îndreptîndu-se spre centrul comunei, unde a avut loc o mare adunare populară.Tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului • au luat parte, în cursul după-amiezii, laorganizată în centrul comunei Topolovățu Mare, la care au fost prezenți peste 50 000 de persoane — locuitori ai acestei comune, precum și din numeroase localități învecinate.Apariția tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în tribuna special amenajată este întîmpinată cu urale și ovații.Adunarea a fost deschisă de tovarășul Cornel Pacoste, prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.In continuare, s-a dat citire decretului prezidențial privind conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste" Cooperativei a- gricole de producție Topolovățu Mare și președintelui acestei unități, pentru contribuția deosebită adusă ta înfăptuirea politicii partidului și statului de dezvoltare a agriculturii socialiste și pentru producțiile mari de grîu și orz obținute în anul 1984.în aplauzele și uralele mulțimii, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu înmînează înaltele distincții.In continuare au mai luat cuvîntul tovarășii loan Josu, președintele C.A.P. Topolovățu Mare, Ana Mu- reșan, președinta C.A.P. Peciu Nou, președinta biroului executiv al Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Peciu Nou.Primit cu vii și îndelungi aplauze, cu puternice u- rale, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea a fost urmărită cu viu interes, fiind subliniată în repetate rînduri cu îndelungi și puternice ovații.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu își iau rămas bun de la cei prezenți Ia adunare. Strâbătînd din nou comuna, distinșii oaspeți sînt salutați cu aceleași sentimente de dragoste și prețuire de mii și mii de locuitori ai comunei Topolovățu Mare.In această atmosferă de puternic entuziasm, copterul prezidențial colează, îndreptîndu-se municipiul Timișoara.La întoarcerea in mișoara, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu li s-a făcut din nou o călduroasă manifestare de dragoste și prețuire. Marea piață din apropierea Casei de cultură a tineretului, unde a aterizat elicopterul prezidențial, vibra de urale și ovațieTovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au străbătut apoi, într-o mașină deschisă, traseul pînă la reședința ce le-a fost rezervată la Timișoara.

general interesat de tehnice agregatelor se continue realizare a
Pa-4 al ________Comitetului județean Ti- șf a cerut să j_ -<•. activitatea deunor mașini combinate cu randament și eficiență superioare. S-a indicat totodată să se intensifice recuperarea și recondiționa- rea pieselor de lă mașinile agricole, să se extindă realizarea unor subansamble rezistente și de bună calitate.De o bună apreciere s-au bucurat succesele dobîn- dite de colectivul Combinatului pentru producerea și industrializarea cărnii de porc Timiș, unitate distinsă de două ori cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste".In uratele și ovațiile celor prezenți, elicopterul prezidențial a decolat, îndreptîndu-se spre comuna Topolovățu Mare.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt oaspeții cooperatorilor din comuna Topolovățu Mare. Elicopterul prezidențial a- terizează la marginea unui lan de porumb aparținînd cooperativei agricole din localitate, unitate cu o bogată experiență în această cuitură.In numele locuitorilor comunei, distinșii oaspeți sînt salutați de președintele cooperativei agricole de producție din localitate, loan Josu, de Dumitru O- laru, primarul acestei localități, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Secretarul general partidului este invitat poî în fața unor grafice care redau sugestiv dinamica producției obținute la principalele culturi și în sectorul zootehnic, a livrărilor la fondul centralizat de stat, precum și principalii indicatori ai planurilor de producție. Datele prezentate confirmă pe deplin faima de care se bucură cooperatorii din Topolovățu Mare — atît în județ, cît și în țară — pentru producțiile mari și rezultatele financiare ținute, Prin recoltele această vară — 8253: la hectar la grîu și kg la hectar la orz — ’ Topolovățu Mare s-a scris în rîndul marilor producători de cereale păioase.De la înălțimea unui foișor special amenajat, secretarul general ăl partidului are o privire de ansamblu a întregii suprafețe de 600 de hectare cultivată cu porumb.Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază starea de vegetație a culturii și recomandă să se respecte și în viitor densitatea optimă necesară pentru a se asigura astfel producții cît mai mari.

re-miș al P.C.R., de alți prezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați, după datina străbună, cu pîine și sare, cu. ploști cu vin. Pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere oferă buchete de flori.Sînt prezenți mii de locuitori ai orașului, care deosebită tovarășul

Și

înconjoară cu căldură pe Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu.Dialogul secretarului generai al partidului cu, oamenii muncii de aici a fost consacrat, în cea dinții zi a vizitei în județul Timiș, examinării rezultatelor obținute în unitățile agricole de stat și cooperatiste.Tovarășul Nicolae linia Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați de Gheprghe David, ministrul agriculturii și industriei alimentare, Ion Teoreanu, ministrul educației și învățămîntului, de reprezentanți ai Direcției agricole județene, cadre didactice, specialiști din domeniul cercetării.In legătură cu rezultatele obținute în acest an s-a subliniat faptul că producțiile medii și totale la grîu și orz reprezintă cele mai înalte niveluri înregistrate pînă acum în agricultura județului, ceea ce a făcut ca la fondul de stat să fie predată o cantitate de grîu de circa trei ori mai mare decît în a- nul 1965. Recolte bogate se obțin, în acest an, și la culturile de porumb, sfeclă de zahăr, legume.In ce privește zootehnia, rețin atenția cifrele referitoare la creșterea efectivelor de animale, cum și a producției carne, lapte, lînă, ouă. Sectorul cu cea mai dinamică dezvoltare îl reprezintă creșterea porcilor, în județul Timiș funcționînd cel mai mare combinat de profil din țară.Apreciind rezultatele bune din domeniul cerealelor, secretarul general al partidului a arătat că trebuie depuse eforturi pentru sporirea producției la ceapă, usturoi, orez, cartofi, ea și pentru îndeplinirea integrală a programului de îmbunătățiri funciare.A fost pusă în evidență, totodată, contribuția importantă a Institutului a- gronomîc din localitate la pregătirea și perfecționarea specialiștilor, la îndrumarea unităților agricole din zonă, la dezvoltarea și modernizarea agriculturii în această parte a țării.

peVizita s-a încheiat platforma secției de finisaj, unde erau expuse ultimele tipuri de vagoane a- similate în acest an, destinate exportului, precum și tipuri noi de boghiuri pentru funcționări multiple. Secretarul general al partidului a indicat să se a- corde în continuare o deosebită atenție dezvoltării producției de export, asi- gurîndu-se cu prioritate, în unitățile specializate necesarul de piese turnate și forjate.Secretarul general al partidului, apreciind rezultatele obținute, a cerut să se acorde cea mai mare atenție diversificării producției și modernizării a- cesteia. ”Mulțumind pentru noua vizită, conducerea întreprinderii a asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că oamenii muncii din unitate nu vor precupeți nici un efort, vor face totul pentru a da viață sarcinilor și indicațiilor formula- eficienței te cu acest prilej de secretarul general al partidului.Pe marile artere ale A- radului, care duceau spre stadionul municipal, unde s-a desfășurat ceremonia plecării, erau numeroși localnici, care au salutat, încă o dată, cu toată căldura inimii, pe iubițiî oaspeți.Aceeași atmosferă sărbătorească, însuflețită, domnea în incinta stadionului.In numele tuturor arădenilor, primul secretar al Comitetului județean de partid a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu și
al
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