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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități de cercetare 
și producție agricolă

La I.M. Vulcan

Activitatea productivă, 
sub semnul eficienței

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut, miercuri dimineața, o vizită de lucru în unități de cercetare și producție agricolă, în întreprinderi ale industriei alimentare.Noul dialog de lucru a fost consacrat examinării unor probleme esențiale privind sporirea continuă a producției agricole, vegetale și animale, în actualul cincinal și în anii următori, potrivit importantelor prevederi ale Proiectului de Directive ale Congresului al XlII-lea al Partidului Comunist Român, care asigură dezvoltarea susținută a agriculturii noastre socialiste, ca ramură de bază a economiei naționale.Această cuprinzătoare și aprofundată analiză a în

ceput la Institutul de cercetări pentru cereale șl plante tehnice — Fundulea, puternică unitate a științei agricole românești.Primul secretar al Comitetului județean Călărași al P.C.R., Dumitru Bejan, a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele tuturor locuitorilor județului, un călduros bun venit. . " ■Conducătorul partidului și statului a fost primit — și de această dată — de specialiștii Institutului, de cetățenii comunei Fundulea și ai așezărilor învecinate cu flori, cu nemărginită bucurie, cu manifestări e- moționante de aleasă stimă și prețuire. Ei au reafirmat, într-o impresionantă unitate de simțire, sentimentele lor de nețărmurită dragoste și recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru

activitatea neobosită ce o dedică zi de zi propășirii patriei, bunăstării și fericirii poporului, triumfului nobilelor idealuri de pace, progres libertate și independență ale tuturor națiunilor. ; . ■■■Miile de oameni ai muncii veniți în întîmpinare și-au manifestat ;— și în aceste momente deosebite — dorința fierbinte ca apropiatul forum al comuniștilor români să realeagă în suprema funcție de secretai; general al partidului pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, eminent om politic, militant de frunte al. mișcării comuniste și muncitorești internaționale, personalitate marcantă a lumii contemporane.
(Continuare în pag. a 4-a)La mina Vulcan am fost minați încă mai de mult de ideea de a cunoaște mai în profunzime preocupările pe care le-au avut și le au minerii, maiștrii, inginerii de aici în ceea ce privește creșterea producției de cărbune în condițiile cînd tehnologia de exploatare a cărbunelui nu 

a ajuns la un grad de mecanizare atins de alte mi
ne din bazinul carbonifer al Văii Jiului. Condițiile destul de vitrege de zăcă- mînt — înclinări mari, zo
ne tectonizate atît pe direcție cît și pe înclinare, intercalați! masive de piatră nu au permis introducerea tehnologiilor ’ avansate de exploatare a cărbunelui de genul celor cu complexe mecanizate de susținere și tăiere cu combina. Totuși, avînd în vedere cerințele mereu crescînde, de la an la an, ale producției de cărbune pentru asigurarea independenței energetice, la mina Vulcan s-au depus eforturi stăruitoare pentru creșterea producției în condițiile cînd ponderea cărbunelui extras la această mină se

In secția montaj a 
susținerilor mecanizate 
de la I.U.M. Petroșani, 
se verifică un nou Iot 
de utilaje înainte de 
expedierea către bene
ficiari. 

face prin tehnologiile clasice cu abataje cameră și frontale prin procedeul perforare-pușcare.La abatajele cameră tot ciocanul de abataj și lopata au rămas uneltele de' bază, dar asta nu înseamnă că exploatarea se face în aceleași condiții ca, și acum 20 de ani. Podirea cu un rîn'd de plasă și unul de scindară, înnămoli- rea spațiului exploatat pentru calmotarea tavanului în vederea creșterii rezistenței la feliile următoare, eliminarea zonelor de rambleu sau înlocuirea transportoarelor de mică capacitate cu cele de capacita-, te medie a condus la creșterea productivității muncii, în medie cu 1000 kg (Continuare in pag. a 2-a)

pe post pe total abataje cameră. Consumul mare de lemn și de forță de muncă în aprovizionarea cu materiale a impus necesitatea găsirii unor soluții care să elfmine aceste neajunsuri în condiții de eficiență sporită. Astfel, în- cepînd din anul trecut treptat, treptat în locul susținerii în lemn a abatajelor cameră a fost introdusă susținerea metalică. Noua metodă — care a- nul trecut avea o pondere de 3 la sută în producția extrasă, și care în anul acesta a crescut la 15 la sută — urmează în con-
Ec. Gh. SPINU

Conferințe de dare de seamă și alegeri

Răspundere comunistă pentru realizarea 
și depășirea sarcinilor de planConferința de dare de seamă și alegeri a organizației de partid de la întreprinderea minieră Lo- nea și-a desfășurat lucrările în condițiile în care întregul popor acționează cu dăruire și fermitate pentru transpunerea în viață a hotărîrilor de partid și de stat, a sarcinilor ce le revin în perioada următoare din Directivele Congresului al XlII-lea 

al partidului, ale căror prevederi acordă atenție deosebită dezvoltării bazei e- nergetice și de materii prime a patriei.Cu legitimă mîndrie și totală adeziune, comuniștii s-au alăturat hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. din iunie a.c. ca la al XlII- lea Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului, fapt ce constituie cea mai sigură garanție a mersului nostru neabătut înainte pe calea socialismului și comunismului. . ' ' ' 'Conferința organizației de partid pe mină, cele de la nivelul sectoarelor de producție, au în acest an o semnificație mai aparte. Datorită unei activități po- litico-organizatorice, economice și educative bogate, colectivul minei se prezintă cu un bilanț pozitiv la majoritatea indicatorilor e- conomico-financiari. Astfel, planul la lucrările de deschideri și pregătiri a fost depășit în fiecare an cumulînd în perioada 1982 —1984 un plus de 1100 ml. Depășirile la aceste lucrări 

au asigurat noi capacități de producție care au făcut ca astfel minerii să obțină an de an creșteri la producția de cărbune.' In 1983 față de 1982 s-a realizat un plus de 57 000 tone, iar în acest an față de aceeași perioadă a anului trecut de 85 208 tone, și un plus pe nouă luni față de sarcinile de plan de 10 000 tone de cărbune. Paralel cu creșterile la producția de cărbune s-au obținut realizări notabile și la ceilalți indicatori eco- nomico-financiări. Număi în acest an, prețul de cost pe tona de cărbune a fost redus cu 24,5'9 lei,' âu fost economisiți 2000 mc de lemn de mină ' și cherestea, și energie; electrică. Pentru prima dată după mai multi ani planul la beneficii a fost depășit cu 4 milioane lei. S-a acționat pentru valorificarea și recuperarea materialelor și pieselor de schimb refolo- sibile, activitate care s-a soldat în opt luni cu 4 405 mii lei. La rezultatele ob-
Teodor RUSU

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu toți indicatorii depășițiAcționînd ferm, cu răs-pundere, pentru realizarea ritimeă a sarcinilor de producție, colectivul întreprinderii de, confecții din orașul Vulcan raportează în întîmpinarea. Congresului al Xliî-lea al partidu- lui un bogat și semnificativ buchet de realizări pe linia sporirii eficienței e- conomice. Bilanțul celor nouă luni 'de activitate din ", acest an consemnează, printre altele, depășirea planului producției marfă eu 8,2 la sută și a producției nete cu 3,1 la sută. La importantul indicator confecții textile s-a realizat 
o producție suplimentară în 
■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■aA

In pagina a 3-a

INDIVID-COLECTIVITATE
■ Bărbați care onorează titlul de miner : Cu
vânt și faptă de comunist ■ Ancheta noastră |

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«

valoare de 21,5 milioane lei, precum și beneficii de 2 milioane lei peste plan. Deosebit de semnificativ este și faptul că sarcinile de plan la export au fost nu numai îndeplinite, ci și depășite cu 7,8 la sută, ceea ce exprimă gradul de. maturitate al colectivului pe calea îmbunătățirii calitative și sortimentale a producției. La obținerea a-, cestor rezultate o contribuție de seamă au adUs-o formațiile de lucru conduse de Victoria Ene, Carolina Banhazi, Aurica For- nade și Elena Mandia.(V.S.)

Perfecționarea activității de educație a studenților impune

Integrarea organica a învdțâmîntului superior 
cu cercetarea și producțiaSintetizînd perspecti-vele de dezvoltare a țării noastre, proiectul de Directive ale Congresului al XlII-lea al partidului au la bază concepția potrivit căreia progresul e- eonomic continuu și multilateral presupune o amplă și intensă folosire a- tît a resurselor materiale cît și a celor umane. Ih realizarea obiectivelor pe care le va stabili marele Forum al comuniștilor, în- vățămîntului superior minier îi revin sarcini importante, izvorîte din puternica dezvoltare a industriei extractive prin intensificarea cercetării științifice și introducerea progresului tehnic în minerit. Formarea specialiștilor minieri care vor contribui, prin calitatea 

și profunzimea cunoștințelor lor, la realizarea independenței energetice a României, presupune, a- șa cum prevede și proiectul de Djreetive, o integrare organică a învăță- mîntului superior minier cu producția și cercetarea științifică. In această concepție, cei 3100 de studenți ai Facultății de mine ele la Institutul de mine Petroșani, sînt cuprinși într-un complex proces de temeinică formare moral-profesională. Activitatea desfășurată în amfiteatre și laboratoare se împletește cu preocupările de cercetare științifică în care, a- lături de cadre didactice cu vastă experiență, participă studenți și specialiști din minerit. In fa

cultatea noastră se lucrează în această perioadă la teme de cercetare în care se sintetizează atît cunoștințele de specialitate, cît și cunoașterea nemijlocită a procesului de producție. Intre cele mai semnificative direcții de acțiune șc află valorificarea .șisturilor bituminoase de la Anina, determinarea rezervelor de cărbune din pilierii Văii Jiului și altele. Sînt teme de cercetare la' care sînt atrași tot mai mulți studenți aflați în cele 36 de cercuri științifice.In spiritul înaltelor e- xigențe ale perfecționării activității de educație revoluționară, patriotică, însușirii cuceririlor științei și tehnicii de către tineretul studios prin le

gătura strînsă dintre în- vățămînt, cercetare și producție, facultatea noastră, a obținut rezultate bune: practica studenților în producție s-a desfășurat în 52 centre, un mare număr de studenți fiind încadrați în formațiile de muncă. Eficiența educativă a acestei perioade a fost susținută de realizarea unor importante cantități de cărbune (aproape 65 000 tone) și minereuri (peste 16 000 tone).Acest proces de integra-
Conf. dr. îng.

Cornel HIRIAN, 
decanul Facultății de 

mine. Institutul de mine 
Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)
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AIn întâmpinarea Congresului al XIII-lea al P.C.R.
Conferințe de dare de seamă și alegeri 

în organizațiile de partid
Petroșani, Față de aceeași perioadă a anului trecut, comuniștii, împreună cu întregui colectiv al Antreprizei au raportat conferinței realizarea a 6,7 milioane lei în plus la producția de bază, productivitatea muncii a înregistrat un plus de peste 12 mii lei mai mult pe muncitor.- Prin 
iiiiiHiiiiiuiHiiiiiiiiiiu/iHiiiiiiiniiiiiii/iiniiiiiiiiiiiiiiii

Buna organizare și hărnicia 
sint decisive in realizarea 
la termen a construcțiilor 

uuiiuuiimmmmmmuuimmHunrmiiiHmmimHii  reducerea cheltuielilor materiale cu 0,32 procente în anul 1983, și în a- cest an, pe primele 8 luni cu 4,94 procente, s-a obținut o economie de 6 039 milioane lei la nivel de Antrepriză. Analizînd în mod critic și autocritic activitatea desfășurată, ______ ________ cei care au luat cuvîntul buție deosebită și-au a- au insistat îndeosebi asu- dus-o, prin calitatea lucrărilor arhitecturale e- xecutare, constructorii din cadrul Antreprizei de construcții montaj
k

Conferința pentru dare de seamă și alegeri a organizației de partid din cadrul Antreprizei de construcții montaj Petroșani a dat expresie totalei adeziuni a comuniștilor, a întregului colectiv fată de Hotărîrea plena
rei C.C. al,P.C.R. din 27 iunie, cu privire la reînvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în funcția supremă de secretar general al partidului. Prin cuvîntul lor, cei care s-au înscris la dezbateri au arătat că, adeziunea colectivului la a- ceastă hotărîre se întemeiază pe mărețele succese obținute de poporul român în perioada scursă de la Congresul IX-lea al partidului pînă în prezent, perioada numită pe drept cuvînt „Epoca Ceaușescu". La marile transformări care au avut loc în ultimii ani în Valea Jiului o contri-

6,7iar
care în perioada scursă de la începutul anului și-au realizat planul în proporție de 91,24 la sută și, respectiv, 81,53 la sută, cu implicații directe asupra nerealizării planului la producția globală și productivitatea muncii pe antrepriză cu 4,25 procente și, respectiv, 4,15 procente.

alȘi

pra dificultăților ce au cauzat rămîneri în urmă în unele brigăzi. Este cazul brigăzii 50 Uricani și a brigăzii 60 instalații,

Valon
An- Ste- Bo-

Prin cuvîntul lui Petre Cosma, Cornel -sian, Marin Bădescu, Păduraru, Nicolae dronache, Ion Simina, fan Matyas, Ștefanboc, Aurel Ticula, GheOr- ghe Neagoe, Vasile Stere și Ion Busuioc, au stăruit asupra măsurilor ce se cer înfăptuite pentru depășirea dificultăților cu care se confruntă în prezent colectivul în realizarea planului fizic și valoric. Sarcinile mult sporite din anul viitor im

de pe acum, luarea măsuri care să asi- construcția a 1216 apartamente, spații co- merciale, termoficare, transport local, alimentarei cu apă, grădinițe, dispensare și alte lucrări tehnico-edilitare, la care se adaugă lucrările care vor rămîne restanță în anul acesta. Sînt sarcini de o deosebită importanță pentru comuniști, pentru întregul colectiv, menite să asigure continua înfrumusețare și înnobilare arhitecturală a localităților Văii Jiului. Comitetul de partid nou ales va trebui să analizeze în cel mai scurt timp cauzele rămincrii sub plan, modul în care își îndeplinește atribuțiile fiecare cadru tehnic, fiindcă este de neconceput ca u- nele cadre tehnice să manifeste încălcări ale unor acte de disciplină a muncii. In hotărîrea adoptată, conferința a stabilit măsuri concrete pentru îmbunătățirea activității ec’onomico-finaneiare.In prima sa plenară, noul comitet a reales în funcția de secretar pe tovarășul Dumitru Bălan.

pun unor gure Răspundere comunistă 
pentru realizarea și depășirea 

plan
(Urmare din pag. I)

Integrarea 
organică 
(Urmare din pag. I)

re se desfășoară continuu, așa cum ne îndemna tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în cuvîntarea rostită Ia deschiderea a- nului de învățămînt, nu numai prin practica în producție, ci și prin cursuri (Exploatări miniere, Preparare) desfășurate în întreprinderi din Valea Jiului.Cadrele didactice și studenții facultății noastre, însuflețiți de mărețele perspective ale dezvoltării industriei extractive, ale întregii economii a patriei, cuprinse atît de expresiv în proiectul de Directive, sînt hotărîți să obțină noi și semnificative rezultate în întîmpina- rea Congresului al XIII- lea al partidului în procesul complex de formare a unor specialiști cu înaltă competență moral-po- ■litică și științifică. împreună cu întreaga națiune socialistă, susținem prin faptele noastre de muncă Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. ca la al XIII-lea Congres, tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului, certitudine a viitorului nostru luminos.

Foto: St. NEMECSEK

Gh. VLADIMIR

Servicii pentru populație
(Urmare din pag. I)

brigăzile de mineri, să stabilească cele mai adecvate măsuri tehnico-organizato-

rice pentru realizarea productivității muncii, încadrarea în indicatorul de calitate, stabilizarea și calificarea forței de muncă, aprovizionarea locurilor de muncă. Cu alte cuvinte, stă în puterea și capacitatea politică și de gîndire ca problemele ridicate —■ de fapt cunoscute la nivelul conducerii —- să-și găsească rezolvarea, ele fiind cuprinse în hotărîrea adoptată de conferință. In cuvîntul lor Traian Ionuț și loan Grădinara de la sectoarele I și respectiv III s-au angajat în numele comuniștilor să acționeze-pentru redresarea producției începînd chiar din această lună. Aurel Negru, Andrei Antal, Mihai Anton, Ludovic Repaș, Gri- gore Mîndruț, Ilie Bălănes- cu, Maria Boghian, Petre Cenușă și Viorel Boantă — directorul minei—și-au afirmat hotărîrea de a întîm- pina marele forum al comuniștilor cu cantități sporite de cărbune, că minerii de la Lonea vor raporta realizarea sarcinilor de plan pe acest an înainte de termen.Conferința a exprimat hotărîrea nestrămutată de a acționa pentru «a-și îndeplini în mod exemplar sarci-

ținute, cel mai însemnat rol au avut organizațiile de partid si sectoarele IV, II, V și VI, îndeosebi brigăzile conduse de comuniștii Grigore Mîn- druț, Anton Florea, Ion Boteanu, Ion Ilca, Antal Andrei, Dumitru Paraschiv, Ludovic Repaș, Iosif Bucur, Traian Botar, precum și echipele de elec- trolăcătuși din sectoarele Vil și VIII.Darea de seamă, comuniștii care au luat cuvîntul în conferință au analizat în lumina cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la Mangalia, sarcinile și rolul de conducător politic al organizațiilor de partid, competența în conducerea activității politice și economico- sociale, găsirea modalităților de eliminare a neajunsurilor în muncă. Și, cu toate realizările obținute în activitatea politică și economică, comitetul de partid, conducerea tehnică a minei mai au de rezolvat numeroase probleme. Noile organe alese trebuie Să acționeze cu toată răspunderea pentru realizarea sarcinilor de plan ...............,...... ..............,de către toate sectoarele și nile de mare răspundere ce le revin din Directivele Congresului al XIII-lea, contribuind la obținerea independenței energetice a țării. In unanimitate s-a exprimat reînvestirea Nicolae în funcția de general al lui, garanția succeselor viitoare ale poporului român. In prima sa plenară, comitetul a ales biroul, iar ca secretar a fost reales tovarășul Ilie Păducel.

Muncitoarele Tanța 
Tudor și Elena Botas, 
două tinere fruntașe a- 
le unității nr. 27 me
canică a cooperativei 

..Straja" Lupeni.

adeziunea la tovarășului Ceaușescu secretar partidu-

Activitatea productivă, sub semnul eficienței

expediat la export 30 tone zmeură, 2,5 tone aline 11,5 tone ciuperci.

Cooperatorii meșteșugari din Petroșani și Petrila își materializează dorința de a cinsti Congresul al XIII-lea al partidului prin realizări deosebite în producția de diverse bunuri și prestările de servicii pentru populație. La indicatorul global livrări către fondul pieții, sarcinile de plan au fost depășite pe trimestrul al III-lea cu 15 la sută. S-au produs mai multă îmbrăcăminte pentru femei și copii, trusouri pentru nou născuți, lenjerie de pat, fețe de masă și batiste imprimate, jocuri pentru copii, sacoșe și alte produse. Serviciile către populație — cel mai im-

portant indicator cunoscut un adevărat salt cantitativ și calitativ. Față de perioada corespunzătoare a anului trecut,pe nouă luni din 1984 valoarea serviciilor prestate pentru populație este mai mare cu 2 227 000 lei.Sporuri însemnate s-au obținut în luna septembrie și la alți indicatori. Valoarea producției marfă a fost depășită cu 187 000 lei. Au fost puse, la dispoziția populației, pe lîngă unitățile existente, punctele de dactilo- grafie și înregistrări muzicale din Petrila, iar în Petroșani secția de deratizări și dezinsecții și alte servicii. (T.Ț.)

tinuare să fie introdusă peste tot unde există condiții prielnice. Pe lingă reducerea consumului de lemn, a timpilor morți și creșterea securității muncii, prin noua metodă de exploatare cu a- bataje cu front scurt și susținere în fier sub tavan de rezistență s-au obținut randamente superioare cu 900 kg pe post față de abatajele cameră susținute în lemn.O altă metodă de exploatare a cărbunelui, cea prin abataje frontale orizontale cu susținere individuală și tavan de rezistență cu grinzi îngropate în vatră, a condus la creș-

terea producției și a productivității muncii în medie pe acest gen de lucrări cu 600 kg pe post. Acolo unde tăierea cărbunelui se face cu combina, randamentele obținute sînt mai mari cu 400 kg pe post față de cele unde tăierea cărbunelui se face prin procedeul clasic perforare-pușcare. O- perația de podire a tavanului de rezistență se face la fiecare felie numai în zona coperișUlui sau pe lungimea frontului de lucru în zonele care au suferit deranjamente.Concomitent cu îmbunătățirea tehnologiilor de exploatare a cărbunelui, lucru ce a avut drept scop creșterea producției extrase, la mina Vulcan au e-

xistat preocupări intense de corelare a producției de cărbune posibil de extras din fronturile de lucru cu transportul pe orizontală și verticală. Astfel de curînd în subteranele acestei mine parțial s-a înlocuit transportul discontinuu cu va- gonete cu transportul continuu pe bandă de cauciuc. In prezent 40 la sută din totalul producției s> transportă către silozul principal, de la puțul cu schip, pe transportoare cu covor de cauciuc. Deci în prezent la mina Vulcan sînt create toate condițiile pentru extragerea cărbunelui la nivelul sarcinilor de plan în condiții de eficiență spo- ' rită. ’
Și. vo-,Acus-TURNEU. Formația cal instrumentală tic", a Casei de cultură aBILANȚ. In acest an, în parchetele Galbena, Roșia,Valea Cimpii, Voivodu, Po- sindicatelor din Petroșani, se pregătește pentru susținerea unor spectacole la Petroșani (duminică, orele 17 și 20) și Tg. Jiu (luni, 17 și 20), Ia realizarea cărora își dau concursul cu-

latiște și Jieț, din raza. O- colului silvic Petroșani, a fost împădurită o suprafață de 214 hectare, cu molid, brad, larice și pin. Alte 17 hectare de la Rîpa Mare (Petrila) ău fost împădurite noscutul trubadur al muzicii pentru corectarea torenți- tinere Mircea Vintilă, lor. Totodată, lucrătorii o- c. \ Al J___„colului au achiziționat și tantin și Gioni Dimitriu.. ________ _____ i, „cascadorii rîsului" Jean Cons-

NALUCA. Aflați în con- Al. Todor, 80 la sută din cediu, pe alte plaiuri, iu- apartamentele acestui oraș bitorii pescuitului din Vale trebuie să știe că în a- pele de șes, în curs de răcire, răpitorii și mai ales știuca „trag“ la momeală vie și la nălucă. In a- pele de munte, din 15 septembrie, pescuitul păstrăvului fîntînel și indigen este interzis.

vor avea asigurate încălzirea și apa caldă prin rețeaua de termoficare a municipiului.
fiii, dar, atenție, în timpul a întreprinderii de prelu- orelor de școală. Ce fac crare a lemnului Deva au în această vreme părinții, cadrele didactice, organizațiile de pionieri și U.Ț.G.?

TERMOFICARE. Prin darea în folosință a trei puncte termice din Lu- peni, ne asigură directorul I.G.G.L. Petroșani, ing.

NĂRAVURI. De puțină vreme a început noul an școlar, în care unii elevi certați cu disciplina continuă însă năravurile mai vechi. Astfel, în jurul cinematografului „7 Noiembrie", din reședința noastră de municipiu, se adună zilnic „clase" întregi de elevi fumători și., «ne

SEDII NOI. La parterul blocului nr. 36 din Petri- la s-au mutat recent, în sedii noi, secțiile de croitorie mixtă și croitorie pentru femei ale cooperativei meșteșugărești „Unirea".

pregătit deja primul lot din cele 960 de comode ce vor fi expediate în Franța. La mijlocul lunii, 1500 de cuiere „Malta”, produse în această secție, vor fi expediate beneficiarilor din R.F.G.
Rubrică redactată de

Ion VULPE

I

EXPORT. Muncitorii secției de tîmplărîe Livezeni
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Cuvînt și faptă de comunist
Situația nu mai putea mite darea în exploatare a 

continua. Trebuia făcut ce- noului strat de cărbune. Nu 
va. Ceva care să aducă o 
redresare a activității. Res- biția lor nu s-a îndoit ni- 
tanțele de plan s-au ridicat 
prea mult. Trebuia interve
nit cu hotărîre. Așa nu se 
mai putea merge. Cineva 
trebuia să-și asume răspun
derea. întreprinderea mi
nieră Aninoasa trebuie să 
pășească pe calea redresă- • 
rii.

Acestea sînt gînduri ce 
animă eforturile comuniști
lor, ale tuturor minerilor. 
Și s-a găsit soluția : inten
sificarea lucrărilor de pre
gătiri și deschideri. Dar a- 
cest lucru trebuie făcut și 
bine și repede. Cine să-l fa

că ? Atunci, într-un moment 
cheie a sărit el: Bokor Mi
kloș. Da, el maistrul, șef de 
brigadă, comunistul Bokor 
Mikloș. A înțeles foarte bi- portau realizarea a 160 ml 

de pregătiri, deci cu 20 ml 
mai mult decît era prevă
zut la termenul final.
Atunci, conducerea între
prinderii organiza un fru
mos moment festiv, în care 
Bokor Mikloș, Gh. Stolnicu, 
Dănilă Szabo, Mihai Lungu, 
Ioan Petrilă, Constantin 
Stolnicu și Mihai Boțea pri
miseră flori din mîinile gin
gașe ale pionierilor de la 
școala din localitate. Ar fi 
primit și ceilalți membri 
ai brigăzii. Meritau cu to
ții. Dar cei ai maistrului 
Sandu Marin au intrat

s-au oprit nici o clipă. Am-

ciodată, deși greutăți au 
- fost. Dar ei le-au învins 
rînd pe rînd și au înaintat. 
Știau că și-au luat un an
gajament. Și-au dat cuvîn- 
tul. Cuvîntul de comunist.

Bărbați care 
onorează titlul 

de miner

Or, ei știu să și-l respecte, 
ba chiar să facă mai mult 
decît au promis.

In ziua de 29 septembrie, 
la ieșirea din schimb, ra-

ne că trebuia făcut ceva. 
Și-a asumat întreaga răs

pundere : „Dați-mi tot ce 
trebuie și se va rezolva". 
Angajamentul luat atunci, 
într-un cadru de maximă e- 
xigență și responsabilitate 
comunistă suna cam așa : 
„Pînă pe data de 8 octom
brie se vor realiza 140 ml 
la deschiderea stratului 6, 
orizontul 10.

Zilele s-au scurs și anga
jamentul luat de Bokor Mi
kloș a prins să se materia
lizeze. Metru cu metru oa
menii au înaintat în inima 

muntelui, construind cu sîrg 
și migală galeria ce va per-

șut, iar cei ai celuilalt mai
stru Santa Csaba fuseseră 
schimbul de noapte. Vor 
primi și ei florile cuvenite.

Recent l-am intîlnit din 
nou pe Bokor Mikloș. De 
data aceasta la - conferința 
organizației de partid pe 

1 mină. A luat cuvîntul. Fra
zele sale sînt simple, dar 
sincere, cinstite; „Pînă la 
termenul fixat pentru în
deplinirea angajamentului 
— 8 octombrie a.c. — vom 
reuși să realizăm 183 ml de 
pregătiri. Vom putea ast
fel, ca pînă pe 20 octom
brie să dăm în exploatare 
stratul 6, orizontul 10, care- 
va asigura o producție de 
200 tone de cărbune pe zi, 
cărbune de cea mai bună 
calitate. Așa înțelegem noi 
să ne respectăm cuvîntul 
dat și acesta este modul în 
care noi ne exprimăm ade
ziunea față de Hotărîrea 
plenarei Comitetului Cen
tral al partidului privind 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în func
ția supremă de secretar ge
neral".

Acestea sînt cuvintele și 
faptele lui Bokor Mikloș, 
cuvinte de adevărat comu
nist. Pentru el, ca pentru 
toți bărbații vredniciei din 
breasla minerilor, cuvîntul 
dat reprezintă cea mai no
bilă și mai scumpă datorie.

Gh. CIIIRVASA

Sîmbăta trecută constructorii de mașini miniere din atelierul montaj combine al I.U.M. Petroșani și-au dat întîlnire, la încheierea schimbului I, pentru a celebra un eveniment mai ; te din viața membru de bază al lectivului lor. Intr-o mosferă de emoție, lectivul atelierului a bătorit plecarea în sie a unui veteran zinei — Dumitru gean, lucrător cu state de serviciu, ș-a bucurat de prețuire și respect pentru activitatea profesională și litică exemplară.Meritele cu care mitru Găgean s-a marcat în cei 44 de

de muncă la I.U.M.P., precum și în funcții de partid și de stat, pe care le-a îndeplinit cu devotament și responsabilitate comunistă, au fostapar- unuico- at- co- săr- pen- al u- Gă- vechi care
poDuream

iiiiiiiihi/hiii/iiiihiiiihiii

După 44 de ani 
de muncă

i/iiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiininevocate de cei care, din partea conducerii uzinei, și a atelierului, a comitetului de partid pe întreprindere și pe atelier au ținut să-I felicite, să-i mulțumească, să-i adreseze cuvinte calde în momentul despărțirii de colectiv. Inmînareă celor 44 de garoafe sărbătoritului

— semnificînd numărul anilor de muncă — însoțite de acele frumoase obiecte de suvenire, între care și tradiționalul baston de pensionar, ca și prezența la festivitate a corului tineretului din uzină care i-a urat „La mulți ani, cu sănătate!" au imprimat momentului sărbătoresc o notă de e- moție, de sensibilitate sufletească în plus.Toate la un loc reverberează un adevăr de necontestat: acela că în reputatul colectiv al constructorilor de mașini miniere de la I.U.M.P. o- mul și munca lui se află la loc de cinste, sînt valori deopotrivă prețuite cum se cuvine.
I. BALAN

în timp ce alții sînt Ia datorie...»Continuînd raidul nostru, am pătruns, dar cu greu am putut staționa mai mult, în cîteva camere din căminul de nefamiliști, locuite de Berindeî Mihai, Miclăuș Ion, Beigan Iulică, Bojian Florin, Turea Au-

Un recent raid-anchetă întreprins din inițiativa organelor de sindicat și U.Ț.C. în căminele de nefamiliști ale minei Uricani a scos în evidență că nu puțini oameni, tineri și mai puțin tineri, care în timp ce alții își fac datoria în mină sau ateliere, ei trîndăvesc... în plină zi. Nu-i deranjează că fac notă discordantă cu un colectiv întreg. Unii își scot concediu medical, ori lipsesc fără motiv... doar așa, pur și simplu lipsesc de la serviciu.Așa au fost găsiți — în pat!— Ifrim Constantin, Para- dița Alexandru, Munteanu Victor, Teofan Vasile sau ing. Sîrbu Vasile, care dormeau liniștiți, deși erau în schimbul I, în loc să fie la datorie printre tovarășii lor de muncă; Rudolf Livanis din cadrul sectorului II B, numai după o lună de la încadrarea în muncă s-a îmbolnăvit subit și și-a luat 7 zile concediu medical; Busnosu Vasile din cadrul sectorului IV, a și avînd certificat zile, s-a■ ze la țară unde clima este .■ meii... blinda.

Cit primești, cit 
dai societății

4'.!

In imagine șeful de brigada, împreună cu o parte din ortacii sai. 
Foto : Gh. MACAVEI

fost mai precaut în buzunar un medical pe 7 dus să se trate-
Pornind de la un pahar și o ocheadă...

rel. Dezordinea, lipsa de curățenie, aerul închis e- rau.., Ia ele acasă. E greu de înțeles cum acești tineri, dealtfel cu... pretenții, pot locui în asemenea condiții. Evident, întreprinderea este datoare să le a- sigure cazare, condiții optime de muncă și de viață, locuință confortabilă. Dar oare ei nu au nici un fel de obligație față de între-

prindere, față de bunul obștesc? ■Raidul a demonstrat că forurile competente, respectiv organizația U.T.C., sindicatul și conducerea administrativă ar trebui să inițieze mai des asemenea vizite în cele 2 blocuri-că- mine unde stau nefamiliș- tii. Cei găsiți în „culpă", cînd ar trebui să fie în mină la datorie, cei care fac rost(?!) de foaie de boală pentru a-și rezolva treburile personale, ca și cei care nesocotesc regulile de conviețuire în comun, inclusiv normele de igienă, trebuie să suporfe consecințele de rigoare. Așa cum o merită cel care știu doar să pretindă, să primească totul de la societate, dar ei nu își îndeplinesc obligațiile elementare față de obște. (F. BRĂDEAN, U- 
ricani)

Aflăm de la organele de stat
PONT FALIMENTAR

Rebuturile sociale provin, în genere, din familii dezorganizate, părinții care neglijează educația propriilor odrasle „pavează" în fapt calea viitoarelor lor fapte antisociale. Tată de ce nu ne-a mai mirat faptul că doi din cei trei implicați într-o recentă infracțiune de jaf șînt fiul, respectiv fiica lui... „natural". Cine fură azi un ou, mîi- 
ne fură un bou, suculenta expresie gnomică populară și-a verificat de atîtea ori morala, de la parazitism la abaterile mai grave nu este decît un pas, dacă cei certați cu traiul cinstit nu sînt luați din vreme de mînecă și îndreptați la un anume loc de muncă, reeducați de colectiv. Gheorghe Ghe- rasim, domicilia în satul Galați, comuna Pui și e- ra de profesie „fără", că nu luăm în seamă bogatul său palmares antecedente penale. . Nu se știe ce căuta Floarea Bogdan prin Petroșani, de vreme ce era căsătorită în

La un pahar cîte „prietenii" și „amoruri" nu „s-au legat" de-a lungul istoriei faptelor antisociale! Floarea Bogdan a pă- castă tînărul fe- un 
■ <

Simeria, în fine, Ileana Olga Mureșan, singura „autohtonă" din Vale, se evidențiase doar prin faptul că, în urma unor mari și îndelungate eforturi, rut o candidă și absolvise 4 clase elementare, nu se gîndea încă să muncească.Intr-una din zilele sfîr- șitului de septembrie s-au întîlnit la o bere — să
Julietă pentru înamorat, sensibilă, meia (căsătorită, cu copil), l-a invitat „acasă" Plin de speranțe, dar mai ales de aburii alcoolului,

da-de

_

mai pună lumea, sau mai degrabă o lovitură la cale — în piața agroalimen- tară din Petroșani. Bere de la alimentara, pe care o consumau, ca niște nababi, în grădinița restaurantului „Cerna". Au intrat în vorbă eu doi tineri. Unul dintre ei, Viorel Roman, galant cu femeile, „percutînd" la ocheadele sexului frumos, a lansat invitația la barul complexului „Jidl“.

Viorel Roman a acceptat invitația, deși apoi s-a convins că adevărata dragoste este durată pe sentimente profunde, stabile, nu pe o toană , de, secunde. După ce au trecut de gara Petroșani, pe o stradă lăturalnică din colonie, cei trei paraziți l-au încolțit pe cel căzut în mrejele lui Bachuș și Afroditei (așa o chema pe mama unuia dintre infractori), măltratîndu-I în

lege. La adăpostul întunericului, jefuitorii nemulțumiți de cîți bani a- vea victima lor, i-au „confiscat" pantofii, pantalonii, maieul și bricheta. Postură nu prea decentă pentru acest Romeo de Petrila...Au urmat cercetările. Viorel Roman s-a ales cu o anume deziluzie, dar și . cu aspre învățăminte privind dragostea și consumul de alcool. Pățania lui trebuie șă atragă atenția și altor „îndrăgostiți" la prima vedere de pahar și ocheadele unor cunoștințe întîmplâtoare. Cît despre trei înveterați păra- ziți, instanța de judeca- . tă se va pronunța, pedepsele vor varia în funcție de faptele lor antisociale, fiindcă' legea e dură, dar dreaptă; Să sperăm însă că vremea de „meditație", care li se va ■ oferi, va contribui la reînregimentarea lor în rîndul oamenilor eăroa le place munca.
Ana PANDURII, 
. Ion VEG1I

„Adevărul iese la lumină, precum untdelemnul la suprafața apei", spune o vorbă din bătrîni, de care n-a ținut seama Mihaela Viorica Botez din Uricani. încadrată la cariera de huilă Cîmpu lui Neag i se încredințase sarcina să ponteze personalul muncitor. Intr-o zi i-a trecut prin minte că această îndeletnicire i-ar putea „rotunji" veniturile personale, apelînd la pontaje fictive. S-a ales cu... dosar de cercetare penală, ur- mînd a fi... pontată în fața completului de judecată, fictive tar.

la executarea unor pedepse de patru luni în penitenciar, lui Gheorghe Mihăiești și Al. Tanca li ș-a recomandat un anume loc de muncă pentru a se debarasa de acest nărav.
PLASA INFRACȚIUNIILa anii cînd alții de seama lui îngrijesc nepoții, Gavril Tocaciu, pensionar din Petrila, a furat din incinta I.M. Lonea plasă de sîrmă galvanizată. A căzut în plasa infracțiunii...

„Pontul" pontajelor s-a dovedit falimen-
ALCOOLIntr-una din zile Vasile Tichiei, Iosif Rimac și Nicolae Cazacii s-au prezentat la serviciu, la I.M. Petrila, sub influența alcoolului, încâlcind prevederile Decretului 400 din 1981, vor da seamă pentru grava lor abatere, întrucît'alcoolul constituie întotdeauna o tă.

ILUZII DEȘARTEA crezut că i se va pierde urma, mizînd pe faptul că are domiciliul in .Deva și săvîrșise o infracțiune în... Mehedinți. Maria Buru a încercat să „dispară" în Valea Jiului, dar a fost repede descoperită de organele de miliție. S-a convins că necinstea nu poate găsi adăpost.
COMORI

circumstanță agravan-
PARAZITISMvastă acțiune de de,-O vastă acțiune de de.- pistare a elementelor parazitare s-a soldat la Uricani cu „spargerea" unor cuiburi ale lenii, care ame- j nințau să infesteze climatul social. Constantin Ili- nescu, Ioana OJteanu, Mitică Mi hă iești au fost condamnați, cu promptitudine,

Ca miner la Paroșeni, J. Dumitru cîștiga destui bani, totuși pofta de îmbogățire ilicită l-a îndemnat să se ocupe cu opera-* țiuni interzise cu metale prețioase. Oferind bijuterii de aur unor amatori de chilipiruri, a constatat, în cele din urmă, că și-a pierdut cea mai de preț comoară, libertatea, Cine caută... găsește.
Rubrică realizată cu 

sprijinul Miliției 
municipiului Petroșani
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a
în unități de cercetare și producție agricolă

(Urmare din pag. I)Directorul Institutului, Cristian Ilera, l-a invitat pe (tovarășul Nicolae Ceaușescu viziteze expoziția care : ilustrează .sugestiv contri- buția acestei importante u- nități de, cercetare la obținerea și generalizarea ce
lor mai valoroase soiuri și hibrizi, cu potențial pro- . , ciuctiv ridicat și • însușiri Calitativ superioare, premi- 
Să esențială â creșterii producțiilor agricole, la asigu
rarea întregului necesar de sămînță și material săditor, 
precum și a unor cantități suplimentare pentru 
port.Discuția a continuat 
cîteva loturi 
lui.

A fost vizitat, mai întîi, 
: un cîmp experimental pen
tru ameliorarea sorgului, cercetările întreprinse ur- 
jmărind atît o mai bună fo
losire a terenurilor nisipoa
se. sărăturoase, secetoase, 
cît și obținerea unor producții sporite de furaje pen
tru animale.Apreciind rezultatele dobîndite, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se dezvolte cercetările pri
vind folosirea sorgului s pentru realizarea de bio- masă, utilizată în produ- , cerea de substanțe dulci, precum și de etanol, ca înlocuitor de combustibil. Secretarul general al parți
alului a cerut, de aseme- 

* «rea, să se studieze posibilitatea producerii de fu- 
s raje în zona submontană și montană, în vederea creș
terii producției de masă verde în pășunile și fînețele naturale din zonele respective.S-a vizitat, apoi, o solă destinată producerii de sămînță pentru hibrizi noi de floarea-soarelui, în cultură succesivă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat, în continuare, lotul de cultu
ră intensivă a porumbului, unde se experimentează diferite densități.Secretarul general al partidului a insistat asupra necesității asigurării unei densități optime a plante
lor, aceasta avînd o im- ^portanță deosebită în rea- f lizarea unor producții tot Mai mari.S-a vizitat, de asemenea, câmpul de ameliorare a porumbului în cultură succesivă, aici urmărindu-se crearea unor hibrizi specifici pentru a fi cultivați după recoltarea orzului sau a griului, în condiții de i- rigare. Se arată că au fost omologați deja trei asemenea hibrizi de porumb, care pot da o producție, în cultură succesivă, de peste 6 000 kg la hectar.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat im-

unorpentru

ex-peale institutu-

portanta realizării hibrizi de porumb culturi succesive, care în- sămînțați pînă ia 1 iulie, să permită obținerea unor producții sigure de. boabe. I), ceea, ce privește porumbul cultivat in cultura principală, secretarul general al partidului a cerul să se acționeze cu hotărî- re pentru a realiza bfizi ce la astfel tigate■■ cîteva săptămîni în campania de însămînțare și, respectiv, în perioada de recoltare. Trebuie să obținem soiuri capabile să asigure recolte de minimum 8 000 kg la hectar la gr îu și orz și 15—20 000 kg porumb știuleți, a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, deoarece numai astfel vom înfăptui revoluția agrară. -In continuare; a fost vizitat Institutul de cercetare 
și producție pentru cultura și industrializarea sfeclei 
de zahăr și substanțelor 
dulci Fundulea, care a luat ființă din inițiativa secretarului general al partidului în februarie 1981.Secretarului general al partidului i-au fost înfățișate pe larg, de către directorul institutului, Vasile Popescu, preocupările și realizările tînărului colectiv ce-și desfășoară activitatea în această puternică unitate de cercetare cu un rol deosebit de important în înfăptuirea programului de dezvoltare a culturii și industrializării sfeclei de zahăr și de atragere în Circuitul economic a unor noi materii prime indigene pentru substanțe dulci.Intr-o cuprinzătoare expoziție sînt relevate preocupările colectivului pe linia obținerii de soiuri productive, rezistente la boli și dăunători, la îngheț și secetă, pretabile, în același timp, la mecanizare. Este relevat faptul că institutul asigură, în acest an, necesarul de sâmînță al țării, urmînd ca pe viitor să fie realizate și anumite disponibilități pentru export. ■Secretarului general al partidului i-au fost prezentate, de asemenea, zultatele activității cercetare pe linia aplicării de tehnologii de fertilizare și irigații, de combatere a buruienilor. ■ .Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat, în continuare, cîteva dintre laboratoarele institutului.Secretarului general al partidului i-au fost prezentate de asemenea, stadiul de înfăptuire a programului de industrializare a sfeclei de zahăr, precum și măsurile întreprinse pentru creșterea capacității de prelucrare a acesteia.
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cU pro- uuvyic >VUKUVU9M>, multe din acestea constituind premiere.S-a arătat că soluțiile tehnologice aplicate permit creșterea considerabilă a randamentului în zahăr din prelucrare și reducerea substanțială a consumului de combustibil și energie. ..Totodată, prin amplasarea întreprinderii într-o zonă mare cultivatoare de sfeclă de zahăr, se asigură valorificarea operativă a producției, reducerea distanței de transport, încadra- . rea în perioada optimă de prelucrare a sfecleide zahăr., Prin darea în folosință a acestei unități s-au creat noi locuri de muncă pentru locuitorii din Fundulea, ca și din localitățile învecinate.Apreciind modul de rea- • lizare, soluțiile tehnice, adoptate, secretarul general al partidului, a indicat să se asigure de către beneficiar contractarea' și urmărirea producției de sfeclă de zahăr, perfecționarea continuă a performanțelor mașinilor și utilajelor, extinderea tehnologiei aplicate aici și la alte unități de profil din țară.Vizita a continuat la stațiunea didactică experimentală Belciugatele, creată la indicația secretarului general al partidului pentru instruirea practică a studenților de la Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" din București, pentru perfecționarea cpntinuă a procesului de învățămînt, pentru integrarea învățămîntului' cu cercetarea și producția.In întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, au venit un număr mare de studenți, de lucrători ai ogoarelor din împrejurimi.In cadrullucru cu specialiștii zenți â fost analizat dul în care sînt transpuse în practică indicațiile secretarului general al partidului privind perfecționarea integrării învățămîntului cu cercetarea și producția, crearea de noi soiuri și hibrizi de plante cu însușiri biologice supe- - rioare, extinderea cflltu- ... -------, valorificarea superioară a fon-,, dului funciar, dezvoltarea activității de cercetare în unitățile proprii, noile tehnologii de creștere a animalelor, dezvoltarea microproducției de bio- preparate și s-au stabilit noi acțiuni privind rezolvarea mai operativă a problemelor cercetării și învățămîntului, .legarea
TELEX ■ SPORT ■ TELEX ■ SPORT• Peste 35000 de spectatori au urmărit miercuri pe stadionul Central din Craio

va partida retur dintre echipa locală Universitatea și formația spaniolă Betis Sevilla, din cadrul „Cupei jU.E.F.A." la fotbal. După 
■120 de minute de joc și executarea loviturilor de 
la 11 m fotbaliștii români, au repurtat victoria cu scorul general 6—3. La sfîr- șitul timpului regulamentar și a. prelungirilor scorul a fost 1—0 in favoarea echi-

pei Universitatea Craiova, șeor cu care și Betis Sevilla cîștigase prima întîlnire. In urma acestui rezultat realizat printr-un splendid efort colectiv și un joc teh- nico-tactic superior, Universitatea Craiova a reușit să se califice in turul următor al acestei competiții continentale.• La Nicosia, Omonia a- întrecut Dinamo București cu 2-1 (0-0), dar formația română s-a calificat în turul II al „Cupei campio-

Pe parcursul . vizitei,. to- chipată în totalitate varășu! Nicolae Ceaușescu ' mașini și utilaje de a indicat să se continue ducție românească,cercetările pentru obținerea de noi soiuri de sfeclă de zahăr, mai .productive-și cu un conținut ridicat de zahăr, pentru realizarea- de tehnologii care să asigu-- re creșterea producției prin- asigurarea unor densități optime la hectar. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ,de asemenea, să se a- corde cea mai mare atenție stabilirii perioadei optime de însămînțare și să se creeze soiuri cu perioadă scurtă de vegetație, u- șor recoltabile, cu un con-. ținut. ridicat de zahăr, să se aplice și în acest sector tehnica genetică.Informat despre preocuparea institutului pentru obținerea substanțelor dulci din sorgul zaharat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se continue cercetările destinate valorificării în această direcție a sorgului zaharat și a altor plante. S-a cerut, totodată, creșterea suprafeței însă- mînțate cu cicoare, plantă tehnică valoroasă în sectorul produselor zaharoase, relevîndu-se în același timp, atenția deosebită ce trebuie acordată calității seminței la sfecla de zahăr, cicoare, cartofi, ceapă, usturoi și celelalte plante, precum și ameliorării acestora în vederea diminuării efortului de recoltare.Dialogul de lucru al secretarului general al partidului în județul Călărași a continuat la întreprinderea de industrializare a sfeclei de zahăr Fundulea, situată în imediata vecinătate a Institutului.Mii de oameni ai muncii, constructori și beneficiari au făcut conducătorului partidului și statului o caldă și entuziastă primire. ,In fața unor grafice și machete, directorul întreprinderii,- Vasile Panțuru, informează că noua unitate, racordată zilele a- cestea la circuitul productiv, a fost realizată potrivit indicațiilor date de secretarul general al partidului cu privire la proiectarea și execuția fabricilor cil o capacitate de pre- lucrare de 1000 tone sfeclă de zahăr pe zi, construcția făcîndu-se în a- ,,valc> ciuuucre, celași timp cu montarea rilor intercalate, utilajelor. Contractarea lucrărilor în acord global prin preluarea în antrepriză de către Centrala de profil din București a dus la execuția acestei unități într-un timp record — un an și jumătate.In continuare a fost vizitată .hala de fabricație a întreprinderii. Noua unitate de industrializare ă. sfeclei de zahăr este e- mai strînsă a acestora de

produc-s-a des- unei ex- în in- rec-
priinul rînd pentru chimie și zootehnie. Oasele provenite din tranșarea cărnii de bovine și porcine la întreprinderea de pre-parate și conserve, ' din carne Popești-Leordeni, șînt supuse unui complex proces tehnologic, realizat în instalații de înalt nivel

TELEX ■ SPORTnilor europeni".• Pe stadionul Steaua din Capitală, în prezența a .35 000 de spectatori, s-a disputat miercuri meciul retur dintre echipa Steaua București și cunoscuta formație italiană A.S. Roma, contînd pentru „Cupa Cupelor" la fotbal. Partida s-a încheiat la egalitate: 0—0 formația A.S. Roma obți- nînd calificarea pentru turul II al competiției datorită victoriei cu 1—0 în primul joc.
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PETROȘANI — 7 Noiembrie: Aventuri la Marea Neagră I-II; Unirea: Yeti, omul zăpezilor ; Ta- rîngul: Lovitură fulgerătoare. ’PETRILA: RobertoCarlos și diamantul roz.LONEA: Grăsuna Ții- la.VULCAN: Luceafărul:

nevoile reale ale ției agricole.? Această analiză fășurat în cadrul poziții organizatecinta stațiunii, unde torul Institutului agronomic „Nicolae Bălcescu", Constantin Pintilie, informează pe secretarul gene-- ral al partidului despre tehnic, la sfîrșitul căruia rezultatele dobîndite ș de . se obțin granule _ pentru studenții și cadrele didac- ; gelatină și clei, diverse tice în realizarea progra- . grăsimi industriale, precum melor naționale privind și făină furajeră,' dezvoltarea și moderniza- .rea agriculturii.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele obținute de cadrele didactice, studenții și specialiștii care își desfășoară activitatea în cadrul stațiunii didactice experimentale și le-a cerut să obțină producții și mai mari în toate sectoarele agricole, să fie intensificată participarea cadrelor didactice și studenților la activitatea productivă din unitățile agricole cooperatiste din zonă în vederea ridicării continue a producțiilor vegetale și a- nimaliere. De asemenea, secretarul general al partidului a indicat ca viitorii specialiști să fie pregătiți temeinic pentru a putea folosi întreaga gamă de tractoare și mașini agricole din dotarea lor.De la Stațiunea că experimentală gatele, elicopterul dențial a aterizat în incinta întreprinderii de pre
parate și conserve din 
carne Popești-Leordeni.In întâmpinarea tova- A___rășului Nicolae Ceaușescu, Nicolae Ceaușescu a indi- au venit mii de oameni ai muncii din această importantă unitate industrială a Capitalei și din întreprinderile apropiate, care au făcut secretaru-, lui general al partidului o primire entuziastă.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat cu deosebit respect de Fru- sina Tașmău, tar' al Comitetului partid al sectorului Capitalei, de membri conducerii și ai centralei de resort. î ,Conducătorul și statului este viziteze secția de valorificare a oaselor și grăsimilor rezultate din tranșarea cărnii — prima de acest fel din țară, intrată în funcțiune la începutul a- nului. Ea a fost construită pe lîngă această mare u- nitate de prelucrare a cărnii în cadrul Programului național de valorificare superioară a resurselor secundare, pentru a se obține materii prime deosebit de necesare ramuri industriale,
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Miezul fierbinte ăl plinii.LUPENI — Cultural: întoarcerea Vlașinilor.URICANI: Fără panică, vă rog.

TV15,00 Telex.15,05 Omul și sănătatea.15.20 Studioul tineretului.Epoca Nicolae Ceaușescu — Tinerețe eroică.16.20 Desene animate.16,30 închiderea programului.

liști ai ministerului .' centralei industriale ; resort complexul de măsuri care să asigure perioada ce a mai rămas din acest cincinal și pînă în anul 1990 extinderea pe lingă unitățile de industrializarea cărnii din țară a acestui eficient procedeu, larg, folosit în țările dezvoltate.După ce a vizitat secțiile de prelucrare, luînd cunoștință de procesul tehnologic, de produsele obținute prin prelucrarea oaselor și grăsimilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în discuția avută cu conducerile ministerelor agriculturii și industriei alimentare, industriei construcțiilor de mașini și construcțiilor industriale, a indicat ca în acest perimetru să fie âplasat noul abator al . întreprinderii de preparate și conserve de carne din .Popești-Leordeni. Felicitînd pe constructori pentru realizarea secției de la Pepești-Lepr- deni într-un timp mai scurt decît cel prevăzut prin plan, tovarășul

in

cat să se treacă de îndată la construirea în țară a altor secții cu profil similar și la introducerea în fabricație a instalațiilor necesare dotării tehnice a acestor unități.Pretutindeni cei pre- zenți au făcut o caldă manifestare de dragoste și recunoștință secretarului general al partidului, președintele Republicii, pentru grija ce o manifestă în permanență pentru dezvoltarea economică și socială a patriei, pentru a- sigurarea unui înalt nivel de trai material și spiritual tuturor celor ce muncesc. Miniștrii, celelalte cadre de conducere au exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu cele mai vii mulțumiri pentru această vizită, pentru aprecierile și indicațiile făcute și au exprimat, în numele colectivelor de muncă, ho- tărîrea de a transpune în viață orientările stabilite, de a întîmpina cu alese fapte de muncă apropiatul forum al comuniștilor români, al XIII-lea Congres al partidului.
20,00 Telejurnal, (p.c.)20,20 JȚara întreagă în- tîmpină Congresul al XIII-lea al Partidului. ' . ■Film serial pentru tineret (color) — 

„Eroii nu au vîrstă". Producție a studioului de filme TV „București".Stagiunea formațiilor muzicale aie Radioteleviziunii. (c.)22,20 Telejurnal, (p.c.)22,30 închiderea programului.
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