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In lumina sarcinilor și orientărilor trasate de
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

la cel de-al lll-lea Congres al consiliilor populare

Activitate susținută, în toate 
colectivele, pentru trecerea la o nouă 

calitate a muncii și vieții
Un amplu ecou a stîr- 

nit, în opinia publică din 
întreaga țară, magistra
la cuvîntare rostită de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la deschiderea 
lucrărilor celui de-al III- 
lea Congres al consiliilor 
populare. Analiza minu
țioasă, întreprinsă asu
pra rezultatelor obținute 
în îndeplinirea planului în 
profil teritorial, sarcinile 
și orientările trasate, prin 
această prismă, de con
ducătorul partidului și 
Statului nostru se consti
tuie într-un îndreptar de 
inestimabilă valoare te
oretică și practică, în lu
mina căruia organele lo
cale ale puterii de stat, 
deputății, colectivele de 
muncă din industrie, a- 
gricultură și celelalte ra
muri ale economiei națio
nale sînt chemate să-și 
intensifice activitatea, să 
acționeze cu înaltă abne
gație pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri adop-

tate de Congresul al 
XIII-lea al partidului.

„Cincinalul 1986—1990, 
a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, marchează in* 
trarea României într-un 
nou stadiu de dezvoltare 
economico-socială, reali
zarea unei noi calități a 
muncii și vieții întregu
lui popor". Potrivit liniei 
politice generale a parti
dului, rod al gîndirii no
vatoare, revoluționare a 
secretarului său gene
ral, cincinalul care se 
apropie va avea drept 
caracteristică generală 
trecerea de la dezvoltarea 
extensivă la dezvoltarea 
intensivă a întregii eco
nomii naționale și afir
marea laturilor calitative 
ale dezvoltării economice. 
In centrul atenției se vor 
afla, în continuare, preo
cupării? unităților indus
triale, angajate în noua 
revoluție tehnico-științi- 
fică, pentru a organiza pe 
baze moderne întreaga 
producție industrială. De 
însemnătate majoră sînt

sarcinile ce revin industriei 
extractive, domeniu în 
care întreaga activitate va 
trebui să înregistreze rit
muri și nivele de produc
ție superioare.
le miniere din Valea Jiu
lui vor trebui să-și sporeas
că în mod considerabil 
contribuția la întărirea ba
zei de materii prime și e- 
nergetice, situîndu-se la 
înălțimea mărețelor îndato
riri ce le revin și la nive
lul eforturilor făcute pen
tru modernizarea extracți
ei din abataje.

Sarcini mobilizatoare re
vin tuturor colectivelor 
muncitorești pentru înde
plinirea întocmai a preve
derilor planului în profil 
teritorial. In acest sens se 
cer intensificate preocupă
rile pentru creșterea mai 
puternică a productivității 
muncii, a rentabilității și 
eficienței economice, a 
beneficiilor și venitului na
țional. Prin valorificarea 
atentă a resurselor de care

Colective-

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul lași

nou 
al
Pe
al

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început, joi, 
12 septembrie, o vizită de 
lucru în județul Iași.

La plecarea din Bucu
rești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați 
de membri și membri 
pleanți ai Comitetului 
litic Executiv al C.C. 
P.C.R. ’

Vizita marchează un 
și important moment 
dialogului nemijlocit 
care secretarul general
partidului îl poartă cu fău
ritorii bunurilor materiale 
și spirituale.

Vizita constituie pentru 
locuitorii județului un mi
nunat prilej de a reafirma, 
direct și cald, sentimente
le lor de nețărmurită dra
goste și stimă față de to
varășul Nicolae
Ceaușescu, care călăuzește 
de două decenii istorica o- 
peră de edificare a socia
lismului și comunismului 
pe pămîntul României, de- 
dieîndu-și cu eroism și pil
duitoare dăruire întreaga 
viață și activitate cauzei 
libertății, prosperității și 
fericirii poporului român, 
triumfului idealurilor de 

pace și colaborare, de nu-

mele, gîndirea și fapta sa 
revoluționară fiind legată 
cea mai luminoasă și glo
rioasă epocă din istoria 
țării — „Epoca Nicolae 
Ceaușescu”.

Dind glas acestor înăl
țătoare simțăminte, marii 
prețuiri ce o poartă celui 
ce întruchipează în mod 
strălucit aspirațiile națiu
nii noastre, ieșenii țin să 
exprime, în același timp, 
recunoștința fierbinte fa
ță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru grija sta
tornică manifestată pen
tru dezvoltarea județului 
lor, care a cunoscut, ase
menea întregii țări, o con
tinuă înflorire în perioada 
deschisă de Congresul 
IX-lea al partidului.

Pentru tot ceea ce
înfăptuit și se înfăptuieș
te pentru ei și pentru ge
nerațiile viitoare, locuito
rii județului reînnoiesc le- 
gămîntul solemn de a ur
ma cu credință și devota
ment pe conducătorul iu
bit și stimat al partidului 
și statului, de a-și îndepli
ni în mod exemplar sarci
nile ce le revin, dînd, prin 
faptele lor de muncă, îm
preună cu întregul popor, o 
nouă strălucire epocii pe 
care o edificăm și care va 
dăinui peste veacuri.

Sînt gînduri și sentimen.- 
te care și-au găsit o emo
ționantă ilustrare în pri-

al

s-a
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• Pregătiri pentru sezonul 
de iarnă.

• Cititorii ne semnalează.
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tovarășului 
tovară- 

încă 
pe 

îm-

mi rea făcută 
Nicolae Ceaușescu, 
șei Elena Ceaușescu, 
din momentul sosirii 
aeroportul din Iași,
podobit sărbătorește în a- 
ceastă zi de septembrie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați, la scara avionului, de 
primul secretar al Comite
tului județean Iași 
P.C.R., care, în 
comuniștilor, al 
locuitorilor din orașele 
satele ieșene, le-a adresat 
un călduros „Bun venit

Mii de cetățeni ai mu- 
nicipiului-reședință de ju
deț, precum și din locali
tățile învecinate, aflați pe 
aeroport, au făcut oaspeți
lor dragi o caldă și entu
ziastă primire.

In această entuziastă at
mosferă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat loc la 
bordul elicopterului prezi
dențial, îndreptîndu-se spre 
orașul Pașcani — primul 
obiectiv înscris pe agenda 
vizitei de lucru în jude
țul Iași.

Pe stadionul din locali
tate, unde a aterizat elicop
terul prezidențial, domnea 
aceeași atmosferă însufle
țită, de intensă bucurie pri-

al 
numele 
tuturor

Și

(Continuare în pag. a 4-a)
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REZULTATELE MUNCII 
pe măsura eforturilor angajanîe 

ale colectivului
Vorbind despre colecti

vul model de muncă și 
viață, trebuie avut în ve
dere multitudinea de carac
teristici care îi conferă a- 
ccst titlu, de altfel, deose
bit de exigent și care o- 
bligă deopotrivă. Spun a- 
ceasta deoarece acest colec
tiv, care este denumit 
astfel, trebuie să 
constituie într-ade- 
văr un model în toate strui 
turile sale organizatorice, în 
toate domeniile sale de ac
tivitate. Am în vedere în 
primul rînd factorul con
știință care de fapt se 
află la originea tuturor 
rezultatelor pe care colec
tivul le raportează în pro
cesul de producție, în ac
tivitatea de partid, de sin
dicat, U.T.C., în domeniul 
obștesc și în toate celelal
te sectoare de activitate în 
care este antrenat. Din a- 
cest punct de vedere, co
lectivul de muncă al I.M. 
Lonea se poate considera, 
în mare, un colectiv mo
del atît ca urmare a re
zultatelor economice obți
nute în activitatea de ex
tracție a cărbunelui de la 
începutul anului — unita
tea raportează un plus de 
7 000 tone, cît și ca urma-

în viața de oiga- 
în activitatea so- 
obștească.
evantai de proble- 
sînt luate în dis-

dezvoltarea 
deci 

productivității

(Continuare în pag. a 2-a)

Mobilizator program pentru dezvoltarea
armonioasă a tuturor localităților

Ca delegat la Congresul 
al lll-lea al consiliilor popu
lare, ca participant la acest 
mare forum al democrației 
noastre muncitorești, revolu
ționare, am trăit momente de 
mare emoție și satisfacție, 
urmărind magistrala expune
re a tovarășului N i c o I a e 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, care, prin im
portanța ei teoretică și prac
tică, se constituie intr-un 
strălucit program de lucru 
pentru organele puterii loca
le de stat, pentru deputați, 
pentru toți cetățenii țării. în 
lumina acestui document, ca
re jalonează, cu clarviziune, 
activitatea noastră viitoare, 
vom acționa, așa cum indica 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

pentru
nergetice a țării, prin spori
rea cantităților de cărbune 
extrase din abatajele unită
ților miniere — și aceasta mai 
cu seamă prin 
intensivă a extracției, 
prin creșterea 
muncii.

Cuvîntarea 
I u i Nicolae 
doptată in unanimitate, prin 
Hotărîrea Congresului, ca 
program de lucru, deschide 
o 'perspectivă luminoasă in 
fața întregului nostru popor,

David GAVRILĂ, 
președintele Consiliului 

popular al orașului Petrila

dezvoltarea bazei

tovarășu- 
Ceaușescu, a-

(Continuare în pag. a 2-a)
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re a rezultatelor obținute de 
colectiv 
nizație, 
cială și

Acest 
me care
cuție pentru a răspunde ce
rințelor modelului consti
tuie de fapt principalul o- 
biectiv al muncii politice 
și educative pentru atinge
rea căruia militează și ac
ționează toate organele și 
organizațiile de partid, toți 
comuniștii din cadrul în
treprinderii. Iar rezultate
le noastre bune pe multi
ple planuri sînt rodul mun
cii neîntrerupte pe care or
ganizația de partid, comu
niștii o desfășoară zi de 
zi atît la nivel de între
prindere, cît și la nivel 
de sectoare și formații de 
lucru. De fapt, vorbind des
pre activitatea desfășurată 
de organele și organizațiile 
de partid din întreprinde
re, trebuie să subliniem ca 
element definitoriu activita
tea politico-educativă, de 
conștientizare a oameni
lor, de implimentare a u-

Ilie PĂDUCEL, 
secretarul comitetului de 

partid, I.M. Lonea

(Continuare în pag. a 2-a)

Noul an de învățămînt superior minier 
pe coordonatele exigentelor înalte

In aceste zile se va 
deschide un nou an de în- 
vățâmînt, eveniment im
portant în procesul de 
pregătire temeinică a tine
relor generații pentru a 
continua, cu energia ca
racteristic- Și competență 
profesm- ••• nera de 
făurire - ietății socia
liste maltilateral dezvol
tate și înaintare spre 
comunism. Această nouă 
etapă școlară va începe în 
anul cînd întreaga națiu
ne a aniversat două dece
nii de la istoricul Con
gres al IX-lea al P.C.R. ca

re l-a ales în fruntea parti
dului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne de azi. Intre 
marile împliniri socialiste 
din această epocă se află 
dezvoltarea și perfecționa
rea învățămîntului prin 
integrarea lui armonioasă 
cu cercetarea și produc
ția. însăși dezvoltarea în
vățămîntului superior din 
Institutul de Mine din 
Petroșani este o expresie a 
atenției ce se manifestă 
atît pentru procesul in- 
structiv-educativ, cît și în 
implicarea nemijlocită cu

activitatea din întreprin
derile miniere. Sarcinile 
ce revin mineritului româ
nesc, în special celui din 
Valea Jiului, din documen
tele Congresului al XIII- 
lea al partidului repre
zintă pentru organizația de 
partid din Institutul de 
Mine, pentru corpul pro-

Prof. univ. dr. ing.
Nicolae DIMA, 

secretarul Comitetului de 
partid, prorector al Institu

tului de Mine

(Continuare în pag a 2-a)

Depășiri la export
Forestierii de la U.F.E.T. 

Petroșani, in primele opt luni 
din acest an au livrat la ex
port, suplimentar sarcinilor de 
plan, masă lemnoasă în va
loare de peste 400 000 lei. 
Sortimental, depășirile" au 
fost înregistrate la lemn con
strucții rurale - 847 mc și la 
cherestea rășinoase 60 mc. 
în prima parte a lunii 
septembrie, la cele patru sec. 
toare de producție de la 
Cîmpu lui Neăg, Lupeni, Is- 
croni și Lonea au fost create 
deja stocuri de bușteni, che
restea, mangal, care vor fi 
livrate în următoarele zile 
partenerilor externi.

I. M. Paroșeni
370 tone suplimentar

După un început nu prea 
favorabil, in această lună, 
minerii de la Paroșeni, s-cu 
mobilizat exemplar și au 
depășit momentele grele, 
reușind în ultimele zile să 
se ridice cu producția ex
trasă peste nivelul sarcini
lor de plan. Colectivul a 
recuperat în acest fel o bu
nă parte din minusul acu
mulat în prima parte a lu
nii. Miercuri, 11 septembrie, 
din abatajele mecanizate 
ale minei Paroșeni au fost 
extrase aproape 3 400 tone 
de cărbune, cu 370 tone 
mai mult decît sarcinile pla

nificate Și în această zi 
rezultate deosebite in 
muncă au obținut minerii 
sectorului III care au reali
zat o producție suplimenta
ră de 324 tone de cărbune. 
Merite deosebite revin 

fruntașilor din brigăzile con
duse de Ferencz Fazakaș 
și Mihai Șchiopu. La reali
zările ultimelor zile au con
tribuit și brigăzile conduse 
de Va'sile Cojocaru, Nicolae 
Andrașic și Constantin Cio- 
bănoiu din celelalte sectoa
re de producție, ale minei.
(Gh.B.)
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pompierilor

Formația de pompieri militari din Petroșani, recenta cîștigătoare a concursu
lui județean, desfășurat la Orăștie, intr-un exercițiu aplicativ.

Ziua
Astăzi sărbătorim 

„Ziua pompierilor". îm
plinirea a 137 de ani de 
la luptele pompierilor 
din Dealul Spirii și 150 
de ani de la înființarea 
primei subunități de pom
pieri militari din Româ
nia sporește semnifica
ția „Zilei pompierilor" 
din acest an. Integrați or
ganic in activitatea crea
toare, acționînd umăr 
la urnăr cu întregul po
por pentru îndeplinirea 
hotărîrilor de partid și 
de stat. pompierii mili
tari și civili din Valea 
Jiului raportează astăzi 
că și-au respectat anga- 
jamerlul ferm de a apă
ra cu abnegație proprie
tatea socialistă, viața și 
bunurile materiale ale 
oamenilor muncii din a- 
cest important bazin car
bonifer, că au militat 
consecvent și cu toată 
răspunderea pentru o 
calitate superioară în 
activitatea de prevenire și 
stingere a incendiilor.

Acționînd în spiritul 
indicațiilor date de secre
tarul general al partidu
lui , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, veghind la 
respectarea întocmai a 
actelor normative în vi
goare, cadrele de co
mandă de la Compania 
de pompieri, conducerile 
unităților economice, co
misiile tehnice și forma
țiile civile de pompieri din 
obiectivele și localitățile 
municipiului Petroșani 
și-au perfecționat activi
tatea. desfășurînd cu mai 
multă exigență controa

(Urmare din pag. I)
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nei educații a muncii, da
că putem spune așa, acti
vitate pe care o desfășu
răm prin formele și mij
loacele consacrate: învăță- 
mînt politico-ideologic de 
partid, sindicat, U.T.C. și 
de masă, dar și prin for
me si mijloace specifice co
lectivului nostru, forme și 
mijloace care, spunem noi, 
și-au dovedit eficiența, re- 
flectîndu-se în rezultatele 
bune pe care colectivul 
nostru le-a obținut. Dțntre 
acestea menționăm urmă
rirea riguroasă a oricărei 
hotărîri de partid, reparti
zarea membrilor biroului 

lele de prevenire în toa
te sectoarele.

Prin îndrumarea și spri
jinul neprecupețit al 
organelor și organizațiilor 
de partid, prin creșterea 
exigenței și responsabilită
ții tuturor factorilor cu 
atribuții în domeniul pre
venirii și stingerii incen
diilor, în cele opt luni 
care au trecut de la 
începutul anului, compa
rativ cu aceeași perioa
dă a anului trecut, nu
mărul de incendii ca și 
pierderile materiale în
registrate au scăzut. Prin 
activitatea desfășurată 
cu înalt simț de răspun
dere de cadrele de co
mandă de la Compania 
de pompieri Petroșani, de 
conducerile de obiecti
ve, de comisiile tehnice 
și formațiile civile de 
pompieri de la I.U.M.P., 
de Ia întreprinderile mi
niere Lonea, Petrila, Lu- 
peni, Paroșeni, Dîlja, Li- 
vezeni, Aninoasa, U.E. Pa
roșeni, I.F.A. „Vîscoza" 
Lupeni și altele.

Educați în spiritul dra
gostei nețărmurite față 
de patrie, partid și’ po
por, al marilor răspun
deri ce le revin pentru 
tot ce-au făurit și fău
resc oamenii muncii, pom
pierii din Valea Jiului ra
portează astăzi că în 
cinstea zilei de 13 sep
tembrie — „Ziua pompie
rilor", se prezintă cu re
zultate foarte bune obți
nute în acest an. Compa
nia de pompieri Petroșani 
este deținătoarea de 17 
ori consecutiv a titlului 

Rezultatele muncii
șj comitetului pe organi
zații de bază și pe sectoare, 
raportarea periodică de că
tre cei repartizați, în fața 
biroului și comitetului des
pre modul în care au rezol
vat problemele încredin
țate și nu în ultimul rînd 
mobilizarea tuturor cadre
lor de conducere și tehni- 
co-inginerești pentru des
fășurarea unei susținute 
asistențe tehnice pe fieca
re formație de lucru. Iar 
dacă la acestea adăugăm e- 
fortul susținut al întregu
lui colectiv, al fiecărei for
mații de lucru, putem con

de „Subunitate de frun
te", acum candidînd pen
tru a optsprezecea oară 
la cîștigarea lui. In în- 
tîmpinarea „Zilei pompi
erilor", zilele trecute s-a 
desfășurat faza județeană 
a concursului „Trupele de 
pompieri, scut de apăra
re a cuceririlor revoluți
onare ale poporului", ma
nifestare la care echipa
jul reprezentînd Compa
nia de pompieri din Pe
troșani, dovedind o foar
te bună pregătire, a obți
nut locul I. Și formațiile 
de pompier; din unități' 
le economice au rezulta
te bune, cum este cea 
de la IJl M. Petroșani, 
care a obținut locul I la 
concursurile profesiona
le pe municipiu și în 
întrecerea patriotică.

In această zi sărbăto
rească, cu profunde sem- 
nifieatii, pon perii din 
Valea J’tilu. st angajea 
ză să-și perfecționeze pre
gătirea politico-ideologică 
și profesională pentru a 
obține noi și însemnate 
succese în activitatea de 
prevenire a incendiilor și 
de asigurare a interven
ției la stingere, hotărîți 
fiind să se ridice la înăl
țimea cerințelor puse în 
fața noastră de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul genera] al partidu
lui, comandantul nostru 
suprem.

Lt. maj. Pavel BACIU, 
comandantul Companiei de 

pompieri, Petroșani

clude că, pe ansamblul mi
nei, mobilizarea colectivu
lui se ridică la nivelul ce
rut de sarcinile planului 
de extracție. Un rol hotă- 
rîtor îl aie adunarea gene
rală a organizației de ba
ză, care, prin tematicile de 
dezbatere abordate, se în
scriu ea forme cu un înalt 
grad de eficiență educati
vă, ale cărei efecte se simt 
inieoiai în procesul de 
producție prin creșterea 
i espons.'bilității și exigen
ței oamenilor față de rea
lizarea sarcinilor de plan. 
Bineî ițt le?,, pe lingă aceste

Activitate susținută în toate colectivele
(Urmare din pag. I)

dispun, județele, toate lo
calitățile patriei vor acțio
na pentru creșterea poten
țialului lor productiv, în 
structura căruia va trebui 
să sporească participarea 
industriei mici. Referiri 
deosebit de ample au fost 
făcute în spirit critic, con
structiv, cu privire la ac
tivitatea din agricultură, a- 
flată în etapa marilor 
transformări desfășurate 
sub senmul noii revoluții 
agraie.

In mod cuprinzător, se
cretarul general al parti
dului s-a referit la cerințe
le și sarcinile ce stau în 
fața consiliilor populare 
pentru a asigura realizarea 
întocmai a prevederilor 
stabilite privind autocon- 
ducerea, autogestiunea și 
autofinanțarea fiecărei u- 
nități administrativ-teri- 
toriale. „Fiecare consiliu 
popular, reținem o preciza
re de autentică valoare o- 
rientativă, făcută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu,

Numitorul comun 
al activităților noastre

(Urmare din pag. 1)

pentru înfăptuirea obiective
lor majore ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, in 
toate domeniile. Mă voi opri 
asupra unuia dintre ele, su
bliniat cu pregnanță de se
cretarul general al partidu
lui de la tribuna marelui fo
rum democratic. Conducăto ul 
partidului și statului accen
tua asupra necesității de a 
se asigura rezolvarea proble
melor autoconduce-ii, autoa- 
piovizionării, autogest uaii și

Noul an de
(Urmare din pag. 1)

fesoral și cei 450U de stu- 
denți, un cadru optim pre
gătirii temeinice, tehnică 
și practică, a viitorilor 
specialiști in minerit.

Odată cu atenția acor
dată finalizării anului tre
cut de studiu, în institutul 
nostru s-a acționat perse
verent pentru pregătirea 
noulqi an de învățămînt. 
încă din prima zi va a- 

mijloace și metode folosim 
cu deosebită eficiență mij
loacele de propagandă 
audio-vizuală, gazete de 
perele, emisiuni la stația de 
rad’oamplificare. panoul 
fruntașilor etc. Acestea sint 
doar eîteva dintre mijloa
cele prin care noi, genera- 
lizîndu-le, am reușit să 
obținem rezultate bune în 
întreaga noastră activita
te politico-economică și 
socială, rezultate care se 
ridică, spunem noi, la 
înălțimea valorilor ce ne 
pot conferi denumirea de 
colectiv de muncă și de 
viață cu pretenții de mo
del.

trebuie să aibă bugetul său 
propriu de venituri și chel
tuieli. Este necesar să por
nim de la faptul că fieca
re localitate, comună, oraș, 
fiecare județ trebuie să a- 
sigurc o contribuție im
portantă la fondul general 
de dezvoltare a țării și, în 
același timp, veniturile 
pentru întreaga activitate 
de dezvoltare proprie e- 
conomico-socială, de admi
nistrare și gospodărire a 
localităților și județelor**, 
înfăptuirea acestui dezide
rat presupune intensifica
rea acțiunilor proprii, de 
valorificare superioară a 
resurselor interne existen
te în profil teritorial, mo
bilizarea activă a cetățeni
lor, în frunte cu deputății, 
la o activitate ritmică, a- 
plicarea fermă a principi
ilor autoconducerii, auto- 
gestiunii și autofinanțării. 
Fiecare localitate dispune 
de importante posibilități 
de dezvoltare pe baza e- 
fortului constructiv pro
priu, și este la îndemîna 
noastră ca printr-o organi
zare superioară a produc

autofinanțării. Consiliul popu
lar Petrila se numără printre 
cele care realizează deja au 
tofinanțarea. Dar, in lumina 
indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ne vom 
organiza in așa fel activita
tea incit să ne sporim, pe 
baza autofinanțării, contribu
ția noastră la fondul general 
de dezvoltare, conștienți fi
ind că numai pe această 
bază sint posibile progresul 
patriei noastre socialiste, re
alizarea unei noi calități a 
vieții și muncii întregului po- 
por.

învățămînt superior minier
v ea funcționalitate totală 
corpul nou de învățămînt 
(laboratoare și amfiteatre), 
însumînd 7 000 mp, care 
va contribui la creșterea 
calității procesului de for
mare a inginerilor și sub- 
inginerilor. A-continuat și 
acțiunea de dotare a labo
ratoarelor (de mecanica 
fluidelor, instalații elec
trice, instalații mecanice, 
automatizări, construcții 
miniere subterane Și alte
le) cu mașini, instalații și 
aparatură. O altă direcție 
de acțiune a fost încheie
rea reparațiilor din cele 6 
cămine și cele două canti
ne studențești și extinde
rea termoficării institu
tului în etapa finală a 
acestei importante lucrări.

Perfecționarea progra
melor de studiu în confor
mitate cu noile planuri de 
învățămînt, cu cerințele 
dezvoltării tehnicii și teh
nologiilor miniere, consti
tuie pentru noi un alt do
meniu al pregătirilor pen
tru noul an școlar. Este 
un aspect foarte important 
care contr:buie la calitatea 
și eficiența formativă a 
învățămîniului superior 
minier integrat cu practica 

ției, prin afirmarea unei 
participări susținute la 
viața economică și socială 
în profil teritorial să asi
gurăm accelerarea ritmului 
de progres a patriei, înflo
rirea fiecărei așezări a 
României socialiste.

Puternic însuflețiți de 
măsurile întreprinse pen
tru dezvoltarea economi
că și modernizarea edili
tară a municipiului nos
tru, minerii, celelalte ca
dre de muncitori, avînd în 
frunte comuniștii, .depu
tății consiliilor populare, 
vor acționa cu abnegație și 
dăruire pentru creșterea 
producției de cărbune și 
obtmerea unor realizări 
superioare la toți indicato
rii planului în profil teri
torial, avînd convingerea 
că pe această cale vor 
contribui nemijlocit la în- 
făptunea Programului 
partidului, a hotărîrilor 
Congresului al XIII-lea, la 
edificarea societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintarea fermă a 
țării noastre spre comu
nism.

La Fabrica de lapte Live- 
zeni, analiza laptelui este e- 
xecutată cu maximă atenție.

economică. In acest <=ns 
s-au stabilit măsuri desti
nate perfecționării a< .vi- 
tâții de integrare prin o- 
rientarea tematicii dp cer
cetare științifică a cadre
lor didactice și colin ti ve- 
lor studențești în special 
asupra problemelor im
portant? cerute de dezvol
tarea mineritului din Valea 
Jiului în următorii ani.

In vederea noului an de 
învățămînt, organele și or
ganizațiile de partid din 
Institutul de Mine, și-au 
stabilit planuri și progra
me concrete de acțiune 
pentru determinarea tu
turor studenților să răs
pundă, prin muncă și stu
diu sistematic, necesități
lor de a imprima calitate .și 
substanță procesului de 
integrare a învățămîntului 
cu practica și cercetarea 
științifică. In această at
mosferă, de responsabili
tate și exigență, va începe 
noul an de învățămînt la 
Institutul de Mine, o e- 
tapă de pregătire temeini
că a specialiștilor care vor 
contribui la înfăptuire;, o- 
biectivelor stabilite de 
Congresul ai XIII-lea pen
tru mineritul românesc.
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STAT 
prezintă 

la 
din 
de 

să-

teatrul de
„Valea Jiului" 
astăzi, de la ora 19, 
clubul muncitoresc 
Petrila, spectacolul 
succes „Milionarul 
rac" de Tudor Popescu. 
Este ultima reprezentație 
cu această piesă 
abonații petrileni.

termoficare.
cantinele 
zarzavat

I dUUHC .

tef
I tru a asigura 
, miniere cu

pentru
(T.S.)
Pen-

proaspăt în tot timpul a- 
nului prin autogospodă- 
rire, serele din Lupeni 
vor fi racordate la rețea
ua de termoficare din 
magistrala Paroșeni — 
Lupeni. Constructorii din 
cadrul brigăzii nr. 4 Lu
peni — Valea de Brazi, 
care realizează construc
ția punctului termic pen
tru sere, au înscris a- 
ceastă lucrare pe agen - 
da priorităților, astfel în- 
cît să fie asigurată livra
rea agentului termic la 
începutul sezonului rece.
(V.S.)

RECUPERARE. La în
treprinderea de Utilaj 
Minier din Petroșani se 
află în curs de montare 
un sistem de utilizare a 
căldurii din apa de răci
re a compresoarelor. Prin 
această recuperare a e- 
nergiei secundare se asi
gură agentul termic pen
tru obținerea apei me
najere, realizîndu-se im
portante economii de 
combustibil. (S.B.)

OPERETA. Teatrul ma
ghiar de stat din Timi
șoara va prezenta la Pe
troșani un spectacol cu

opereta „Magnas Miska" 
(Bogătașul Mișka) scrisă 
de Szilagyi Zoltan. Spec
tacolele vor avea loc la 
Casa de cultură, începînd 
cu orele 17 și 20, în ziua 
de 19 septembrie, lși dau 
concursul orchestra și co
rul „Operei Române" din 
Timișoara. (Al.II.)

bucuria locata
rilor din cele mai noi 
locuințe ale orașului Pe
troșani este scurtă pen
tru că nu au de unde a- 
legc produse ale fabrici
lor de mobilă. Magazinul 
Expo-Mobila din locali

tate este închis de aproape 
o lună, fără nici o ex
plicație. Nu . există nici 
măcar anunțul „caz de 
boală" ce. putea fi citit pe 
ușa magazinului în luna 
iulie a.c. (I. Radu)

PINEA FARA SARE este 
un produs rar în Valea 
Jiului. Conducerea Fabri
cii de piine ori uită că 
se pot face economii șl 
la sare, ori nu se știe 
că în medicină există și 
regim dietetic.. (I.R..)

DACA VA PLACE VI- 
NEDITUL, deplasați-vă, 
spre seară, la restauran-

tul cu autoservire „Bu
levard". Dar numai după 
ora 20,30. Veți servi gus
toasele produse într-o 
„pădure" 'de scaune a-
Șezate pe mese. Vi se 
mai oferă, gratuit, și pra
ful produs do harnicele 
lucrătoare. De exemplu 
în ziua de 11 septembrie. 
(I.R.)-

Kubrică realizată de 
Tiberiu SPĂȚARU

i
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apoi, 
pe 

acest 
sind-i-

se vede tot cu 
rămas. In pri- 

septembrie con- 
auto Wilhelm 
(așa aveam să-i

ale concursului, 
confruntarea finală 
întreprindere. In 
timp, comitetul de 
cat împreună cu c.o.m.

profesi- 
major. 

tehnolo- 
a nă-

că, din 
obține re- 
bune, a- 
i se vor

A-

ifl

gravității

Pregătiri pentru semnul de iarnă

parche-

întregi
re vizui- 
bloeuri, 
acope- 
pentru

zile, vor 
pe unități

La E.G.C.L, Vulcan

Preocupări multiple pentru impulsionarea
CITITORII NE SEMNALEAZĂ

Griji cu subsolul blocului
\

\

/
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*

*

*
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activității de
Numeroase preocupări sînt înscrise pe agenda 

de lucru a comitetului sindicatului de la I.P.C.V.J. 
Potrivit practicii imprimate de mai mult timp în 
stilul de muncă al comitetului, acțiunile întreprinse 
au cu precădere o finalitate economică, fiind orien
tate spre mobilizarea colectivelor de la Lupeni, Pe- 
trila și Coroești la o activitate ritmică, pentru 
terea producției de cărbune preparat.
• O ACȚIUNE „DE

TRADIȚIE", despre care 
ne-a vorbit recent tova
rășul Stelian Corobea, 
președintele comitetului 
de sindicat, o constituie 
concursul de protecție a 
muncii căruia i se acordă 
atenția cuvenită în toate 
fazele de desfășurare. 
Răspunderea cu care sînt 
însușite de către condu
cătorii locurilor de mun
că atribuțiile privind or
ganizarea și desfășurarea 
concursului și, în gene - 
ral, atenția acordată ca
racterului preventiv al 
tuturor acțiunilor desti
nate protecției muncii au 
făcut ca an de an activi
tatea din acest domeniu 
să se îmbunătățească, 
constatare ilustrată de re
ducerea considerabilă a 
numărului și 
accidentelor.

Peste cîteva 
avea loc fazele

De curînd, E.G.C.L. Vul
can a finalizat o serie de 
lucrări la punctele termi
ce din oraș în vederea 
funcționării acestora, in 
condiții optime, în iarna ce 
se | apropie.

• La punctele termice 
nr. 7 și 8 au fost schimba
te rețele ce însumează 
1800 m de țeava înlocuita, 
la alte opt puncte termi
ce au fo_>t revizuite 19 a- 
parate de contracurente iar 
în cartierul Sohodol-Paio- 
șeni s-a executat izolația 
termică a PT 16 și 21. Mai 
reținem faptul că, acolo 
unde a fost cazul. s-au 
schimbat și separatoarele 
de nămol (PT 5, 6, 8, 9 și 
1U) și s-a executat 
nunțită revizie a 
ției electrice.

Lucrările de mai 
marate in 
nalizate la sfîr.șitul lui au
gust, au fost executate de 
către instalatorii Alexan
dru Osnaga, Nicolae Gro- 
san și Ion Popa.

• După cum ne informa 
ing. Nicolae Albescu, direc
torul E.G.C.L. Vulcan, lu
crările de acest gen vor 
mai continua pînă la 15 oc
tombrie. Pînă la acea da
ta se vor remedia defecți
unile constatate la coloana 
de apa caldă de la punc
tul termic nr. 10 și PT nr. 
11-13, ce asigură cu agent 
termic blocurile din micro
car tierul 3B.

• Prin strădania echi
pelor de meseriași
conduse de ’on Dubleș, Io
sif Huszar și Ion Moise, 
s-au încheiat la timp lu- 

sus, de-
luna mai și fi-

Grupaj realizat de 
Gheorghe OLTEANU

21,50
22,00

21,20

Strungarul Francisc Vass lucrează la strungul au
tomat din secția de mobilă Livezeni a I.P.L. Deva.

va organiza și un schimb 
de experiență cu parti
ciparea inspectorilor ob
ștești pentru protecție a 
muncii, pentru a găsi noi 
căi și posibilități de îm
bunătățire a activității la 
nivelul formațiilor de 
lucru.
• COMITETUL DE SIN

DICAT, împreună cu co
misia inginerilor și teh
nicienilor pregătește mai 
multe dezbateri 
onale de interes 
„îmbunătățirea 
giilor de filtrare 
molului pentru epurarea

zugrăvit,
se ridică la peste 
lei. Elevii din So
pot mîndri, deci, 
unitate de învăță- 
nouă 1

crările de reparații capita
le de la Școala generală nr.
3 din cartierul Sohodol. 
Valoarea lucrărilor de vop- 
sitorie, 
țâri etc 
200 mii 
iiodol se 
că au o 
mint ca

• Rezultate de seamă 
înregistrează colectivul de 
muncă de la E.G.C.L. Vul
can și la capitolul 
nere fond locativ: 
rea a 23 terase de
4 subsoluri, 63 de 
rișuri, intervenția 
remedierea a 10 cazuri de 
condens în apartamente. 
Tot la acest punct, mai 
amintim faptul că o im
portantă forță de muncă a 
unității din Vulcan este 
prinsă la acțiunile de re
parare a 40 apartamente 
degradate din cartierul 
Straja, alături de echipe de 
meseriași ale l.M. Vulcan, 
l.M. Paro.șeni și E.G.C.L. 
Petroșani, unitatea patro- 
natoare — l.G.C.L. Petro
șani — asigurînd, in acest 
sens, un sprijin permanent 
pentru buna aprovizionare 
cu materiale.

• Sînt aproape termina
te și lucrările de reparații 
capitale ale altor două 
blocuri dc locuințe — blo
curile M și 1 din Paroșeni. 
Valoarea acestor lucrări 
— aproape o jumătate de . 
milion de lei — include 
parehetări, revizuit insta
lații sanitare, electrice, re
parații de acoperiș etc. 

apelor reziduale", „Mo
dificări constructive adu
se utilajelor de prepara
re pentru creșterea sigu
ranței în funcționare", 
„Eficiența modernizării 
liniilor tehnologice II și 
III, la preparația Co- 
roești, în vederea trecerii 
la modernizarea liniei 1“ 
sînt cîteva din temele a- 
supra cărora va fi în
dreptată atenția condu

■zzzzzzzz/zzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

cătorilor proceselor de 
producție. O dezbatere o- 
portună va fi purtată pe 
tema organizării superi
oare a fluxurilor la pre- 
parațiile aflate în con
strucție, de la Livezeni și 
Uricani, din dorința de a 
preîntîmpina neajunsu
rile care s-au ivit cu ani 
in urmă la punerea în 
funcțiune a unor linii de 
spălare și preparare de 
la Petrtla, Lupeni și Co- 
roești.

• „CONTUL COLEC
TOR DE ECONOMII 
grupei sindicale"

La Uzina de Preparare a Cărbunelui din Lupeni funcționarea instalației de 
spălare este dirijată de ia un modern pupitru de comandă.

Foto: Al. TATAR

Duminică, 15 septembrie

de

Telex.
Lumea copiilor.
Telefilmoteca 
ghiozdan.
Prietenii văilor verzi 
(color).
Producție a studiou
rilor cehoslovace. 
Premieră pe țară. 
Episodul 2.
Din cununa cin tecu
lui românesc.
Album duminical.
Panoramic indone
zian.
Însemne ale unui 

timp eroic.
Un oraș numit uzină:
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14,45

Cîmpia Turzii. Premieră pe țară.
Reportaj. Episodul 4.

15,IM) închiderea progra 21,50 Telejurnal.
mului. 22,00 închiderea progra

19,00 Tele jurn al. mului.
19,20 Țara mea azi. Epoca 

Ceaușeseu. Marți, 17 septembrie
(color).
Constelația Petroșani. 20,00 Telejurnal.

20,20 Actualitatea în eco
19,40 Cîntarea României. nomie.
20,20 Film artistic. 20,35 Universul familiei.

20,35

20,00
20,20

Vraciul.
Premieră TV.
Producție a studiouri
lor poloneze.
Farmecul muzicii 

(color).
Melodii de ieri, inter
pret de azi.
Telejurnal.
închiderea progra

mului.

Telejurnal.
— Noul an de învățămînt 

inițiativă generalizată pe 
întreprindere, căreia prac
tica i-a confirmat opor
tunitatea. Iată 
strădania de a 
zultatc cît mai 
cestei inițiative 
aduce îmbunătățiri.
vem în vedere să asigu
răm urmărirea rezulta
telor privind economisi
rea pînă la nivelul echi
pelor de lucru, pentru a 
stimula preocupările tu
turor preparatorilor în 
acest important domeniu 
de activitate" ne-a decla
rat președintele comite
tului de sindicat 
I.P.C.V.J. Desigur, 
ceste îmbunătățiri au 
bază o bună experiență în 
aplicarea inițiativei și 
presupun valorificarea u- 
nor posibilități de eviden
ță simple, aflate la înde- 
mîna responsabililor de 
grupă sindicală. Avan
tajele vor reieși, fără în
doială, dată fiind răs
punderea ce caracteri
zează colectivele de pre
paratori pentru obține
rea de economii și în
făptuirea obiectivelor în
scrise în sfera celor trei
R. (I. Mustață)

sub semnul revolu
ționarelor chemări 
ale tovarășului
Nicolae Ceaușeseu.

29,20 Orizont tehnico-ști- 
ințific.

20,15 Tezaur folcloric (co
lor). Tineri inter- 
preți in Festivalul na
țional „Cîntarea

României".
20,55 Roman foileton — 

Citadela.
(color).
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20,55 Festivalul interna^
1 țidnal „George E- 

- nescu".
21,35 In 1'1 mna hotărîrjlor 

forumului consiliilor 
populare.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Miercuri, 18 septembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nom ie.

Deși s-a scris în nume
roase rînduri în ziar în le
gătură cu subsolurile blocu
rilor și parterele netermi
nate, mă simt obligat să 
reamintesc conducerii
A.C.M. Petroșani, respec
tiv directorului acestei an
treprize de construcții că 
în iarna trecută am avut 
necazuri mari la blocul 
turn 57 din piața Victoriei. 
In ce constau necazurile ? 
In primul rînd subsolul 
este plin cu apă plus alte 
nereguli. Din pricina aceas
ta iarna trecută au înghe
țat conductele de la sub
sol, parter și mezanin. Lo
catarii blocului au fost ne
voiți să care apă cu gălea
ta de la punctul termic sau 
de la gară pînă la eta-

Șoferul
Despre el s-a mai scris. 

După cum 
metehne a 
ma zi din 
ducătorul 
Ciobanschi 
aflu numele de la dispece
ra din Uricani) a comis o 
nouă abatere de la norme
le de comportare în servi
ciu. Pilota în acea zi au
tobuzul nr. 31 HD 5932 a- 
parținînd A.U.T.L. Petro
șani pe ruta Petroșani i

20,35 Agenda festivalului 
Internațional „Geor
ge Enescu” (color).

20,4'5 In lumina hotărîri- 
lor forumului con
siliilor populare.

_ (color).

21,05 Film serial.
Limita posibilului.
(color).
Episodul 7.

21,50 Telejurnal.
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al Organi- 

Pionierilor. 
i • județele 
Gorj, Sălaj,

Telejurnal.
Închiderea progra

mului.- .

în-

să

jul 8, pe scări. Au uitat 
constructorii că au lucrat 
în primăvară timp îndelun
gat pentru schimbarea 
conductelor sparte '?

Noi, locatarii din acest 
bloc ne temem că ne va 
prinde iarna în aceleași 
condiții și că din nou 
gheață conductele din sub
sol și vom fi nevoiți 
eărăm apă cu gălețile. A- 
poi mai este și problema cu 
țînțarii numeroși din sub
sol care ne invadează 
partamentele. Cînd ne 
scăpa constructorii de 
coste griji ? Așteptăm 
răspuns.

Nicolae GOGELESCU, 
președintele comitetului 

bloc 57, bulevardul 
Republicii, Petroșani

a-
vor

a- 
un

U- 
de 

a 
lui 

toți

cu narav .
Uricani. La intrarea în 
ricani, șoferul a deviat 
pe traseul normal și 
luat-o spre Cîmpu 
Neag, bineînțeles cu 
pasageri în autobuz. Alar
mați, aceștia se întrebau 
îngrijorați : unde ne duce? 
S-au dumirit cînd șoferul 
nărăvaș a oprit în dreptul 
restaurantului „Păltiniș" 
din extremitatea dinspre 
Cîmpu lui Neag a orașului. 
Călătorii, nemulțumiți, au 
vociferat pe bună dreptate, 
trebuind să facă, calea în
toarsă cu bagajele grele. 
Ce-i păsa însă lui Cioban
schi de caznele acestora ?! 
El le-a ripostat imperti
nent, tuturor: „Ce dacă nu 
vă place, de azi și asa nu 
mai lucrez Ia A.U.T.L., ci 
la S.T.R.A. (S.U.C.T.)". Ros_ 

tindu-și tăios replica, a intrat 
în restaurant. Adică, asta 
era ! De ce să meargă Cio
banschi pq jos pînă la res
taurant, mai bipe să se 
trambaleze pasagerii cu 
bagajele în mînă. Aceasta 
este concepția despre re
lațiile de muncă a șofe
rului Ciobanschi. Cine îl 
dezvață de ea, adică de nă
rav ? Atenție tovarăși de 
la S.U.C.T. la năravurile 
lui Ciobanschi !

Ilie COANDREȘ, 
coresp., Uricani

Vineri, 20 septembrie
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nescu" — ediția 
X-a. (color). 
Agenda Festivalului. 
Efigii ale muncii. 
Epoca Ceaușeseu.
Un simbol al trium
fului. Reportaj pe 
șantierul liniei fora
te Vâlcele — Hm. 
Vîlcea. Reporter
Jloria Vasiioni. 
Telejurnal.
închiderea progra

mului.
Simbătă. 21 septembrie

13,00
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Telex.
La sfîrșit de săplă- 
mînă.
Săptămîiia politică. 
Telejurnal. 
Teleericiclope.dla. , 
Lumea proverbului... 
muzical ! (color). 
Emisiune de varietăți. 
Film artistic. 
Premiul.
(color).
Telejurnal.
Aspecte de la

de-a X-a ediție a 
festivalului interna
țional „George E- ' 
nescu" (color). 
Selecțiuni din spec- : 
tacolul de balet „La- i 
.cui lebedelor" 
închiderea programu- : 
lui.
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Vizita
Nicolae

de lucru a tovarășului 
Ceaușescu în județul Iași

(Urmare din pag. 1)

lejuită de reîntîlnirea cu 
secretarul general al parti
dului.

Cunoscutul centru fero
viar moldovean a înregis
trat, in ultimele doua de
cenii, o puternică dezvol
tare industrială, care re
prezintă suportul întregu
lui proces de înnoire și 
modernizare a vieții eeo- 
nomico-sociale a orașului.

Această dezvoltare este 
rodul orientărilor și indica
țiilor date de secretarul ge
neral al partidului în 
timpul vizitelor de lucru e- 
fectuate aici.

La sosirea la întreprin
derea de scule și accesorii 
speciale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întâmpi
nat, cu cele mai alese sen
timente de dragoste și sti
mă. împreună cu reprezen
tanți ai conducerii centra
lei industriale de profil și 
întreprinderii au fost dis
cutate probleme privind 
activitatea tinerei unități.

întreprinderea, constru
ită din indicația tovarășu
lui Nicolâe Ceaușescu, dis
pune de o bază tehnico- 
materială modernă.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei F.lena 
Ceaușescu le-au fost pre
zentate, pe parcursul vizi
tării halei monobloc, cele 
mai noi și reprezentative 
produse care înglobează 
Soluții tehnice originale, 
Concepute de specialiștii 
noștri.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat e- 
forturile muncitorilor și 
specialiștilor întreprinderii 
pentru realizarea ritmică a 
planului, pentru executa
rea unor produse de bună 
Calitate, le-a adresat feli
citări și le-a urat să obți
nă succese tot mai însem
nate în viitor. •

In aplauzele și uratele 
celor prezenți, elicopterul 
prezidențial a decolat, în- 
dreptîndu-se spre următo
rul obiectiv al vizitei.

Elicopterul prezidențial 
ă aterizat apoi pe terenu
rile Fermei nr. 4 Rediu a 
Cooperativei agricole de 
producție Ruginoasa. Și aici 
Ca pretutindeni în orașe
le și satele patriei, în ulti
mele două decenii au a- 
vut loc importante schim
bări.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-a fost prezen
tată evoluția producției la 
principalele culturi vege
tale, precum și a producți
ei animaliere.

Secretarul general al 
partidului a apreciat re
zultatele obținute în acest 
an agricol și a subliniat 
necesitatea concentrării

în relatările agențiilor in
ternaționale de presă de la 
meciul dintre echipele Româ
niei și Angliei, disputat mier
curi seară pe stadionul 
„Wembley" din Londra în 
preliminariile campionatului 
mondial de fotbal și încheiat 
la egalitate : 1—1, este subli
niată buna evoluție a fotba
liștilor români care au reușit 
să țină în șah redutabila 
selecționată engleză.

Astfel, comentatorul agen
ției „France Presse" scrie, 
printre altele : „Echipa de 
fotbal a Angliei a trebuit să 
Se mulțumească cu un meci 
nul (1—1) în fața formației 
României, după o partidă a- 
greobilă desfășurată intr-un 

tuturor forțelor pentru re
coltarea grabnică a carto
filor și, în curînd, a po
rumbului din soiurile extra- 
timpurii, care dețin 70 la 
sută din suprafețe. Urmă
rind la lucru combinele de 
recoltat cartofi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat 
să se organizeze culege
rea manuală a tuberculi
lor răzleți după trecerea 
utilajelor, pentru a se evi
ta orice pierdere, cît de 
mică, din recoltă.

Secretarul general al 
partidului a discutat cu 
membrii cooperatori des
pre starea culturilor, s-a 
interesat de rezultatele 
muncii lor, de cîștigurile 
obținute, le-a adresat feli
citări pentru producțiile 
realizate și le-a urat să 
obțină recolte tot mai mari 
pentru a asigura și veni
turile cooperatorilor și 
contribuții tot mai ridica
te la fondul de stat, la 
dezvoltarea generală a ță
rii.

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti
dului a continuat în unită
țile agricole de stat și co
operatiste din Tîrgu Fru
mos. In întâmpinarea to
varășului Nicolae
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit 
și aici numeroși țărani 
cooperatori, mecanizatori, 
lucrători ai ogoarelor din 
împrejurimi.

Gazdele au înfățișat pre
ocupările cooperatorilor, 
mecanizatorilor și specia
liștilor de aici pentru fo
losirea eficientă a pămîn- 
tului, în vederea obține
rii unor producții cît mai 
mari, sigure și stabile, 
precum și activitatea con
cretă pentru strîngerea, o- 
perativă și fără pierderi, a 
întregii recolte.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat acti
vitatea depusă și rezulta
tele obținute de coopera
torii din Tîrgu Frumos.

In continuare au fost a- 
nalizate rezultatele obținu
te de întreprinderea agri
colă de stat Tîrgu Frumos, 
unitate ce se situează con
stant pe locuri fruntașe pe 
țară - la producția animali
eră și vegetală.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a examinat sta
rea culturilor de porumb, 
s-a interesat de tehnologi
ile folosite.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat . ca 
bune rezultatele obținu
te și a indicat să se acți
oneze pentru sporirea în 
continuare a producției de 
porumb la hectar, pentru

Pe marginea meciului de fotbal’
ANGLIA — ROMÂNIA

ritm susținut. La început e- 
chipa engleză a avut iniția
tiva și în minutul 25 Hoddle 
a deschis scorul, dar contra
atacurile selecționatei româ
ne au fost deosebit de peri
culoase și cele două bare 
ale lui Hagi au produs mari 
emoții gazdelor. La 15 minu
te de la reluare, românii au 
reușit să egaleze grație lui 
Cămătaru, care o rezistat cu 
brio atacului a doi apărători, 
învingîndu-l cu un șut plasat 
pe portarul englez, in conti
nuare, englezii s-au străduit 
să obțină victoria, dar apă
rarea română nu s-a lăsat 
depășită".

La rîndul său agenția „As
sociated Press" notează : 

extinderea suprafețelor cul
tivate eu această plantă ♦ în 
cultură dublă.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felici
tări tuturor oamenilor 
muncii din întreprinderea 
agricolă de stat și coopera
tiva agricolă de producție 
din Tîrgu Frumos pentru 
rezultatele obținute la 
sfecla de zahăr, porumb, 
ca și agricultorilor din 
Ruginoasa pentru produc
ția de cartofi.

Sînt recolte bune, a spus 
secretarul general al parti
dului, dar pot fi și mai 
bune, apreciind că există 
posibilitatea să se realize
ze recolte tot mai bogate 
pentru a asigura crește
rea veniturilor oamenilor 
muncii, ale cooperatorilor, 
precum și sporirea pro
ducției de cereale, a pro
ducției agricole în gene
ral, în vederea satisface
rii necesităților economiei 
naționale.

La Asociația economică 
intercooperatistă zooteh
nică Dume.ști — unde s-a 
desfășurat ultima parte a 
vizitei de lucru din a- 
ceastă zi — mii de locui
tori ai comunei și din a- 
șezările învecinate au în
tâmpinat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu cu 
nemărginită bucurie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați 
să viziteze o cuprinzătoa
re expoziție înfățișînd prin
cipalele realizări obținu
te în ultimele două decenii 
de oamenii muncii din a- 
gricultura ieșeană, pers
pectivele de dezvoltare ale 
acestei importante ramuri 
a economiei județului.

Secretarul general al 
partidului a fost informat 
asupra modului de folosin
ță a terenului, organizării 
și dinamicii producției a- 
gricole, aportului cercetă
rii științifice la sporirea 
recoltelor la culturile ce
realiere, tehnice și horti
cole.

Secretarul general al 
partidului s-a interesat de 
structura soiurilor și hi
brizilor de culturi cereali
ere, cu deosebire a celor 
de porumb, și a indicat să 
fie luate măsuri pentru 
aplicarea riguroasă a teh
nologiilor de lucru, astfel 
îneît să se asigure recolte 
superioare, la nivelul po - 
tențialului productiv al 
materialului biologic folo
sit.

In continuare, au fost vi
zitate standurile cu pro
duse legumicole, viticole,

„Selecționata României și-a 
sporit șansele de a se cali
fica în turneul final ql cam
pionatului mondial de fotbal 
de anul viitor, din Mexic, o- 
bligind reprezentativa engle
ză, favorită in acest joc, să 
se mulțumească cu un draw: 
1-1. Profitînd de o ezitare 
a apărării echipei române, 
Glenn Hoddle a făcut ca e- 
chipa Angliei să ■ preia con
ducerea, dar oaspeții au re
plicat printr-un gol stupefiant 
înscris de Cămătaru în min. 
60. Prin acest rezultat, Româ
nia continuă să rămînă echi
pa care nu a fost înfrîntă 
niciodată pe „Wembley". 

pomicole ale industriei a- 
limentare și industriei 
mici, precum și cele înfă
țișînd aspecte ale dezvol
tării zootehniei.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să 
se persevereze în direcția 
sporirii numerice și cali
tative a efectivelor de a- 
nimale, a producțiilor a- 
cestora și a subliniat că 
este necesar să se acorde 
o mai mare atenție mate
rializării programului de 
dezvoltare a sericiculturii în 
vederea creșterii producți
ei de mătase naturală. Tot
odată, s-a cerut ca în do
meniul pisciculturii să fie 
extinsă creșterea peștelui 
din speciile eficiente din 
punct de vedere economic.

Vizita a inclus un sec
tor expozițional în care e- 
rau înfățișate rezultatele 
obținute în domeniul uti
lizării surselor neconven
ționale de energie.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului au vizitat 
apoi complexul industrial 
de creștere a vacilor cu 
lapte al Asociației eco
nomice intercooperatiste 
Dumești — unitate care, 
folosind instalații eoliene, 
solare și de biogaz, își a- 
sigură aproape în întregime 
autonomia energetică.

■ La încheierea vizitei, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat im
presia bună făcută de re
zultatele obținute în agri
cultura județului ca și în 
complexul de creștere a 
animalelor, de preocupa
rea pentru dezvoltarea fo
losirii resurselor proprii 
de energie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adre
sat urarea de a se obține 
recolte tot mai bune, pro
ducții de lapte și carne 
tot mai mari, precum și 
felicitări tuturor oameni
lor muncii, tuturor coope
ratorilor.

Elicopterul prezidențial a 
decolat, îndreptîndu-se spre 
Iași.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întâmpi
nați cu aceleași sentimen
te de dragoste și prețuire, 
de puternică vibrație patri
otică, la sosirea în munici
piul Iași. •

Vizita de lucru a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
județul Iași continuă.

Următoarele meciuri din 
grupa a 3-a europeană se 
vor desfășura astfel : Finlan
da - Turcia (la 25 septem
brie) ; Anglia — Turcia și 
România — Irlanda de Nord 
(la 16 octombrie) ; Anglia — 
Irlanda de Nord (la 13 no
iembrie) ; Turcia — România 
(la 14 noiembrie).

înaintea acestor jocuri, în 
clasament conduce Anglia - 
9 puncte, urmată de Româ
nia - 7 puncte, Irlanda de 
Nord — 7 puncte (din cîte 
6 meciuri disputate), Fiman- 
da — 6 puncte (din 7 pa - 
tide) și Turcia — 1 aunct (din 
5. meciuri).

(Agerpres)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Frumoasa Shi- 
niang; Unireai Iubirea 
are multe fețe, I—II; Pa- 
rîngul: Ciuleandra.

LONE A: Aventuri în
Marea Nordului.

ANINOASA: Acordați 
circumstanțe atenuante.

VULCAN — Luceafă
rul: Vulcanul.

LUPENI — Cultural:
Declarație de dragoste/

URICANI: Rămășagul.
N.R. Eventualele mo

dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

întreprinderea
„VîscozaM Lupeni

ÎNCADREAZĂ
DIRECT SAU PRIN TRANSFER :

— 6 paznici, bărbați

— 10 electromecanici A.M.C.

— 2 zidari

— 2 sudori electrici și autogeni

— 5 operatori cazane aburi

— 5 fochiști cazane presiune medie

— 2 maiștri instructori-atelier școală

Informații suplimentare la biroul PIR 
al unității, telefon 957z60451.

întreprinderea minieră 
Livezeni

INCADREAZA

un primitor distribuitor și un supraveghetor, 
ambele posturi cu gestiune.

Retribuirea se face conform Legii nr. 
57/1974.

Mica publicitate
CU ocazia zilei de naș

tere și a ieșirii la pensie, 
soția Anna, copiii Atila, 
Tibi, Vili și Marika îm
preună cu cei patru nepoți 
urează soțului, tatălui și 
bunicului Lukacs Vilmoș 
multă fericire, sănătate și 
„La multi ani !“. (1942)

VIND Dacia 1300 neridi
cată. Vulcan, telefon 70092. 
(1950)

VIND Dacia 1300 cu cau
ciucuri noi, 25 000 km. U- 
ricani, strada Mărșăvoni nr. 
99 a (Romică). (1948)

VIND Renault 10 in sta
re bună. Telefon 44499, 
Petroșani. (1945)

anunț de familie

FAMILIA mulțumește pe această cale tuturor 
celor care au participat prin prezență și flori la 
durerea pricinuită de pierderea scumpului nostru 

Ing. MAN GAVRlL
(1952)

TV.

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în e- 

conomie.
20,35 Bun găsit, școală 1

— Reportaj-documentar.
20,55 Omagiu patriei și 

partidului (color).
21,05 Film serial j 

„Limita posibilului*', 
(color).
Producție a televi
ziunii sovietice. 
Episodul 6.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

memento

VIND Ford Capri GT 
x-L 1700, Lupeni, strada 
Calea Brăii bloc 7, et. II, 
ap. 10, telefon 60394, după 
ora 19. (1951)

SCHIMB locuință Petro
șani, strada Jiului bloc 
2/11 cu garsonieră zona 
pietii. Informații strada 
Digului bloc IRH. (1924)

PIERDUT ecuson pe nu
mele Voineasa loan, elibe
rat de IPSRUEEM Petro
șani. II declar nul. (1947)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Rim- 
boi Alexandru, eliberată de 
Preparația Coroești. O de
clar nulă. (1949)
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