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Cinstim prin fapte de munca Epoca inaugurata

ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

de Congresul al IX-lea al partidului

JHinerii de la Paroșeni 
au îndeplinit pianul pe șapte luni
• De Ia începutul anului, 32 200 tone 

de cărbune extras peste prevederile de 
plan. Peste 90 Ia sută din producția mi
nei se extrage mecanizat. • Productivi
tatea muncii planificată a fost depășită 
cu 271 kg de cărbune pe post la nivelul 
întregii activități, cu 413 kg pe post în subteran, cu 823 kg pe post în cărbune și cu 1 723 kg pe post în aba
taje • Minerii din brigăzile conduse de ION DIACONU și FRANCISC FAZA-KAȘ, exploatînd abataje frontale e- chlpate cu complexe mecanizate de ma
re înălțime — CM A 5 H — au obținut 
constant productivități medii de 23—24 
tone pe post, cu vîrfuri de 30 tone pe 
post.Deschisa în cei mai luminoși ani ai socialismului, ani pe care eu mîndrie patriotică îi numim „Epoca Nicolae Ceausescu", mina Paroșeni a beneficiat , încă de Ia început de cele mai noi și moderne utilaje. Urmînd cu consecvență orientările și indicațiile formula
te de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul

întîlnirilor de : lucru pe care le-â avut cu. acest colectiv în anii 1966 (la deschidere) și 1979, mina Paroșeni a devenit o unitate etalon în mineritul țării. A- batajele acestei, mine au devenit „laboratoare" de testare și încercare a diferitelor utilaje miniere. S-au făcut adaptări și. modificări la condițiile specifice de zăcămînt, ajungîndu-se ca productivitatea muncii obținută în abataje cu diferite utilaje să crească de patru ori, iar producția extrasă ajungînd anul trecut să fie de 117 ori mai mare decît în primul an de activitate.In cei douăzeci de ani, acest harnic colectiv a cunoscut multe satisfacții și împliniri ca urmare a bunelor rezultate obținute în muncă. In anul 1976 locul 
IV în întrecerea socialistă pe ramură și 
diplomă de onoare; 1977 locul II și Or
dinul Muncii clasa a Il-a ; 1984 și 1985 
locul I și Ordinul Muncii clasa I,

Gheorghe ROTEA

(Continuare în pag. a 2-a)

Șeful de schimb Alexandru Marian, alături de minerii Gheorghe Dorneanu, 
V'asile Dorneanu și Nicolae Almagi — toți din brigada condusă de Miron Uță — 
sectorul IV, I.M. Bărbăteni, formație evidențiată în munca din subteran.

Formula dăruirii 
în profesiune„Cind am venit aici, a- telierui de acoperiri metalice era un proiect, un vis așezat pe filele de calc. încet, încet, a prins viață. Astăzi dispunem de două linii și urmează cea de-a treia. Toate sînt realizări ale proiectanți- lor noștri și ale industriei românești constructoare de utilaj chimic. Din ianuarie 1985 și pînă în prezent mii de piese ne-au trecut prin mîini. La noi, piesele venite din celelalte ateliere ale secției „hidraulică minieră" — una dintre cele mai noi secții, creată la indicațiadirectă a secretaruluigeneral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, — devin mai

ere pe care le. producem".Sînt : cuvintele . rostite de inginerul chimist Sorina Răileanu, unul dintre cei mai tineri ingineri șef de atelier din IUMP. Nici nu-și terminase stagiațura cind a primit această sarcina comunistă: șef al unui • atelier de mure impor- i -tanță pentru întreaga producție de utilaj minier, o premieră absolută la IUMP, atelierul de a- coperiri metalice. Și lingă ea, Felicia Pătrășcoiu, Iuliana Dănăcică, llie Velescu — muncitori, sau Dorina Drăgulescu, Luminița Dănilă, Carmen Babin --laborante, Elena Ițu, subinginer chir mist. ■ i
II. ALEXANDRESCUapreciate și se pregătesc

să intre în componența _________________ __
modernelor utilaje mini- (Continuare îs pag. a 2-a)

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in județul ConstanțaTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu alt efectuat, în cursul dimineții de joi, P vizită de lucru în județul Constanța.Noua intîlnire a tovară- , șului Nicolae Ceaușescu cu oamenii muncii din județul Constanța — care se înscrie în practica statornicită de secretarul general al partidului de a se consulta permanent cu făuritorii de bunuri materiale din toate sectoarele economiei naționale —are loc în atmosfera de intensă activitate pe care întregul nostru popor o desfășoară pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor de plan pe a- .cest.an și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea hotărîrîlor celui de-al XIII- lea Congres al partidului.Printr-o semnificativă

coincidență, vizita de lucru s-a desfășurat în ziua în care se împlinesc 21 de ani de cînd Congresul al IX-lea al P.C.R., dînd expresie voinței comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, â întregii noastre națiuni, a ales pe tovarășul Nicolae Ceausescu în suprema funcție de conducere în partid. Prin această opțiune istorică, de însemnătate hotărîtoare pentru destinele patriei. ale poporului s-au deschis noi și luminoase orizonturi pe calea construirii socialismului și comunismului pe pămîritul României.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți pretutindeni pe parcursul vizitei cu sentimente de profundă dragoste și stimă de oamenii muncii constân- țeni, care au exprimat recunoștința lor fierbinte pentru grija permanentă manifestată față de dezvol

tarea județului, a întregii țări, pentru îmbunătățirea continuă a muncii și vieții tuturor cetățenilor patriei.Primul punct al, vizitei l-a constituit Șantierul 
Centralei nuclearo-electri- 
ce de la Cernavodă, obiectiv de cea mai mare însemnătate pentru realizarea programului românești de dezvoltare a energeticii nucleare. j:In fața unor panouri și grafice este analizat . stadiul actual al construcției primei centrale nuclearo- electrice a țării, prevăzută cu 5 reactoare, fiecare tivind o putere instalată de 700 MW. Centrala face parte din programul național de energie nucleară, elaborat sub conducerea nemijlocită și cu aportul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu — program de importanță
(Continuare in pag. a 4-a)

Sub deviza „în epoca de aur muncim și învățăm, 
cutezători spre comunism înaintăm!“

S-au deschis lucrările 
Forumului național al pionierilorJoi, 24 iulie, s-au deschiș în municipiul Cluj-Napo- ca lucrările celui de-al XlII-lea; Forum național al pionierilor, care se desfășoară sub deviza „In epoca de aur muncim și învățăm, cutezători spre comunism înaintăm !“.Forumul național al pionierilor, care are loc în a- nul jubiliar al celei de-a 65-a aniversări a Partidului Comunist Român și ale cărui lucrări au început în ziua in care se împlinesc 21 de ani de cind, la Congresul al IX-lea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales in fruntea partidului, constituie un minunat prilej pentru pionieri de. a da glas dragostei profunde, devotamentului nemărginit și recunoștinței fierbinți pe care toți copiii țării le nutresc față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarui general al Partidului Comunist Român, președintele Republic ii Socialiste România, cel mai iubit fiu al națiunii noastre socialiste, conducătorul înțelept, ăl partidului. și poporului, personalitate proeminentă a lumii contemporane, față de tovarășa Elena Ceaușescu, emi

nent om politic și savant de renume mondial, pentru minunatele condiții de viață, de muncă și învățătură de care beneficiază, pentru formarea lor ca cetățeni destoinici, constructori de nădejde ai socialismului și comunismului în patria noastră.In lumina orientărilor, indicațiilor și îndemnurilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai apropiat prieteh și îndrumător al tinerei generații, parti- cipanții — pionieri delegați și invitați din toate județele patriei — vor analiza activitatea politîco-educa- tivă desfășurata de consiliile și comandamentele pionierești, sub conducerea organelor- și organizațiilor de partid, cu sprijinul Uniunii Tineretului Comunist, împreună cu școala, familia și ceilalți factori educaționali, pentru transpunerea în practică a sarcinilor de mare răspundere ce revin Organizației Pionierilor din documentele celui de-al Xlll-leâ Congres al partidului, din hotărîrile adoptate de Forumul tinerei generații și de cea de-a V-a Conferință' Națională

a Organizației Pionierilor privind educarea comujiis- tă, patriotică, revoluționară, prin muncă și pentru muncă a șoimilor patriei, pionierilor și școlarilor» ...Totodată, pionierii par- ticipanți la Forum . #yor participa la acțiuni de, muncă patriotică, activități politico-educative, cui- tural-aftistice și sportiv- turistice, vor realiza schimburi de experiență în uni-' tați pionierești din municipiul Cluj-Napoca și județ, sc vor întîlni cu oameni ai muncii din întreprinderi economice ale județului Cluj, cu oameni de știință și. cultură, cu activiști de partid și de stat, cu ute- eiști. :Forumul național al pionierilor va constitui un moment de angajare plenară și responsabilă a pionierilor și școlarilor în ac-:, țiuni patriotice, specifice vîrstei lor, în activități po- ■ ritico-orgânizatorice, peii- tiu a lăspunde astfel prin fapte grijii și. încrederii pe care Partidul Comunist Român; -personal tovarășul Nicolae Ceaușescu le învestesc în cea mai tîriără generație a patriei.
A trecut peste un deceniu de cînd „cîrma" u- neia din cele mai renumite brigăzi de fronta- 1 iști, nu numai de la A- ninoasa, ci din întreaga Vale a Jiului a fost cedată de cel ce îi cucerise faima și recunoașterea unui ortac tînăr, miner vrednic și el. Veteranul, cel care cedase conducerea brigăzii nu a fost altul decît Eroul Muncii Socialiste Aurel. Cristea, un nume cu renume în întreaga Vale a jiului. Urmașul nu putea fi altul decît. tot un moț, dar nu neapărat pentru că era din părți

le Abrudului, ci mai ales pentru că de-a lungul a- nilor. în proba zilnică a confruntării cu frontul de cărbune,, s-a dovedit un- ortac vrednic, unul dintre cei mai buni șefi de schimb al lui „nea Aurel" —• Iosif Presecan.Anii au trecut; s-a împlinit . și deceniul de cînd în fruntea brigăzii Eroului Muncii Socialiste 
a urmat un tînăr.

— Mai tînăr și tot vrednic, ni se precizează la comitetul sindicatului. Argumentul ? Ca lumina zilei: de. la preluarea „ștafetei" brigada și-a depășit an de an sarcinile, iar în semestrul I al anului, producția ex

die a brigăzii este sub 35 de ani. Și această medie se menține de mai mulți ani tocmai prin capacitatea întregii formații de a asimila elemente tinere, de a le integra în exigențele și rigorile proprii brigăzii.
a*essEae9assaBaesssssE=9S=sssssșs=SK==!=s=

Cind există simțul dăruirii...
r4trasă suplimentar de frontaliș.tii lui Iosif Presecan se ridică la pește 5000 tone de cărbune. O reușită obișnui

Cum ? Cu fermitate și tact, ne răspunde brigadierul. Tot el ne dă exemplu pe Carol Ciura-tă, o; „performanță" carese. perpetuează an de an, lună de lună, ca și productivitatea de cite 8—9 tone pe post, cu cîte 2 tone pe post superioară sarcinilor.Aceasta este măsura, etalonul profesionali tații și omogenității tinerei brigăzi a lui Iosif Presecan. Mai mult de jumătate din efectivul bri
găzii sînt tineri. în jur de 30 de ani; vxrsta me

ru, loan . Petraru, Silviu Caș — tineri care în trei ani de la încadrare au terminat școala de calificare, au ajuns mmeri, component! de bază ai brigăzii. A it i 7 acum se califică; alți vreo 4 sîntprimiți în brigada de la începutul anului. Calificarea. și integrarea tinerilor se desfășoară mai repede ca în alte formații, ne explică sing.Zian Hodor, șeful sectorului I, tocmai prin

faptul că întreaga formație e omogenă, fiecare schimb e structurat judicios, echilibrat din punct de vedere ăl valorii moral -profesionale.. Schimburile au. in irun- te mineri cu bogată experiență și putere de în- riurire —. Ion Sularea și Gheorghe Irimie, șefi de schimb de pe vremea lui Aurel Cristea. Vasile Jur- ca și Constantin Cazan, mai tineri cu ceva, dar nu mai prejos ca meseriași. în stare să formeze din omul de lingă el, n<»u încadrat, miner pe măsura exi1 < ntt loi tradiționale ale brigăzii. Ca ș-fn de schimb, vrednici și inimoși sînt și minerii Matei istudor, Petru Vla- sin, Ioan I.eliotski. Nagy Arpad, Vasile Musat și fiul. De fapt sînt mai multi cumnați sau consăteni din Mogoș, din Apuseni.— Tot secretul în menținerea omogenității bri- loan DUBEK .

(Continuare în pag- a 2-a)



Mobilizare în vederea realizării sarcinilor asumate'i. A- intrat în tradiția tinerilor din licee de a fi prezenți, . în fiecare : varăi a- lăiuri dș constructori, pe șanțierele municipiului, muncind eu dăruire pentru . ca orașele nbastre să arate cît mai frumos, pentru ca zestrea edilitară să se îmbogățească.Contractele încheiate între organizația municipală UTC și beneficiari — antreprizele de construcții — prevăd efectuarea de muncă patriotică pe șăn- i tiere în valoare de 9 milioane lei. Peste 4200 de elevi vor participa înacest an pe șantierele municipiului, împărțiți înserii, fiecare elev contribuind, pe durata a douăsăptămîni. Ia edificarea u-
nor importante obiective. Marți, am efectuat un raid la punctele de lucru din ■Petroșani, unde tinerii lucrează alături de constructori. In zona Petro.șani- Nord stăm de vorbă cu adjunctul șefului brigăzii 10 a ACM, sirig. Ilie Gaja. „Elevii au fost împărțiți în- trei grupe și muncesc sub îndrumarea maiștrilor ? Petre Cosina, Gheorglie Savin șj. Constantin Mihăes- cu. Alături de ei se află cadre didactice. Li s-a'* [ făcut, înainte de a intra în

șantier, 6 amănunțită instruire pe teme de protecție a muncii". Dornici de ■ â-i vedea la lucru, îl căutăm pe maistrul PetreCosma. L-am întîlnit în zona blocului-119. Ne interesăm de locul unde lucrează elevii: „9 elevi sînt

lui asumat. Pe șantier sînt prezenți elevi din clasele a IX.-a, a X-a și a Xl-a a Liceelor de matematică- fizică și Industrial, conduși de prof. Maria Cio- b'anu și Anton Herman. Discutăm cu ing. Mircea Chirilă, șeful brigăzii ■ 1

Pe șantierele locale 
ale tineretului se impune

prezenți pe aleea , din spatele magazinului de legu-. me-fructe. Obiectivul de lucru — curățenia pe alee". Ne deplasăm în zona indi. cată unde. însoțiți de profesorul Zsolt Fekete, cei 9 elevi din clasă a Xl-a de de la Liceul industrial din Petroșani, dotați cu lopeți și târnăcoape, curăță de moloz aleea și spațiul alăturat. „Noi strîngem molozul ne spune profesorul Fekete — dar nu a- vem cum să-l transportăm de aici. Ar trebui, măcar pentru p jumătate de oră un utilaj care să ne .ajil-te să finalizăm munca".Ne continuăm traseul. La noul hotel din zona centrală a orașului, .animație. Se muncește intens pentru predarea obiectivului potrivit angajainentu-

— Deva a TAGCMII — u- nitate care ..asigură ,con- struireă hotelului. „Elevii ne sînt de un real folos. Astăzi au transportat mobilier, au făcut curățenie în spațiile destinate alimentației publice, au cărat cărămidă' în subsolul clădirii".La blocul 13 B, maistrul Gheorghe Savin, ne informează că 28 de elevi de la Liceul industrial din Petroșani au făcut curățenie în apartamentele, a- proape finisate, pe o suprafață de 300 mp. Alți' 22 de elevi au lucrat alături de echipa maistrului Constantin Mihăescu, în zona Aeroport, desfășurînd activități similare cu a- celea depuse de colegii lor, precum și faptul că 30 de elevi de la Liceul eco-

nomic și 15 de la Liceul de mateuiatică-fizică au desfășurat activități demuncă patriotică ia sediile școlilor, în vederea pregătirii acestora pentru noul an școlar, Tot în aceeași zi, 15 elevi au continuat lucrul la amenajarea terenului II din cadrul complexului sportiv „Jiul".In ziua documentării noastre, potrivit planificării existente Ia Comitetul municipal UTC, numai Liceul industrial trebuia să aibă la punctele de lucru 300 de elevi — dar pe șantiere erau 137 elevi din liceele Petroșaniului, dovadă că nu toate organizațiile U.T.C. ău înțeles importanța acțiuhii. Dorim cu toții ca orașul să arate cît mai frumos, ca fiecare obiectiv edilitar să 2 fie predat la termed. . A- cest lucru nu se poate face fără contribuția fiecăruia dintre noi. . Iată de ce se impune conjugarea tuturor eforturilor factorilor organizatorici, implicarea conducerilor unităților, a tinerilor pentru ca sarcinile asumate în activitatea de muncă patriotică să lie pe deplin realizate.

Minerii de la Paroșeni an 
îndeplinit planul pe șapte luni

(Urmare din pag. I)Bunele rezultate au fost continuate și în primul semestru din acest an, primul al actualului cincinal, extrăgînd suplimentar prevederilor de plan peste 31 000 tone de cărbune, si- tuîndu-se pe Iodul II în întrecerea socialistă pe ramură. Dorind să cinstească prin fapte demne de muncă împlinirea a 21 de ani de la istoricul Congres al IX-lea al partidului, care l-a ales în funcția supremă >de secretar general •' pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. minerii de Ia Paroșeni au ex- ' în 1 000 tone de cărbune, făcînd astfel ca plusul acumulat de la începutul anului să a- jungă la 32 200 de tpne, ei putând să raporteze înde
plinirea sarcinilor de .ri__
pe șapte luni înainte de 
termen. La remarcabil s u c c e

tras, suplimentar și aceasta lună peste

Mihai

Iloria DOBROGEANU

d
I 

a

îngăzii și perpetuarea reușitelor ei, am înțeles din spusele brigadierului.. este să ai încredere tineri:, să ai puterea săle canalizezi forțele, deprinderile. Pentru aceasta .contează clirnatul brigăzii, modelul minerului mai in vîrstă. conclu- trecută :

IIyUI ULII îl Ir»»» .-11—10 n-au dat rezultate. s-a apelat la brigada Presecan, Doar e cea mai bună brigadă clin frontalele cu susținere individuală. Brigada- ș-a mutat , din propriul frontal în i ' n iul "rwwânn6t. i“il /aii- 1
1

Tabără județeană 
de instruire

Un exempludent din luna ......  .brigada a fost solicitată ’ să urgenteze terminarea unui număr de abataj, primul ajuns la hotar, deci într-o zonă „fierbinte" a presiunilor excesive. cu tavan mai slab, în vecinătatea unei zone de : foc. Abatajul 11—10. și-a încetinit în așa măsură ritmul incit a frînat continuitatea.Pentru că încercările altor brigăzi de a urgenta terminarea numărului

abatajul presionat, i-a / dublat avansările, reali- 1 rind 36 ml avansare în ț 25 de zile, și ă terminat i abatajul în timpul opor- ' tun. Vorba brigadierului„Cînd există simțul dă- lruirii, orice dificultate 1Ipoate fi depășită...".Din 5 iulie brigada și-a reluat „poziția" în propriul frontal, nr, 13—12 ; fie apropie de 30 de metri avansare realizată în acest răstimp și de un plus de 1000 de tone. Vorba șefului de sector : „Cînd tfneiii din brigada lui Presecan se pun pe treabă, se „mișcă", trepidează întregul a- bataj“.
t

La Petroșani a fost organizată o tabără județeană de instruire. Primim detalii de la comandantul a- cesteia, tovarășul Alexandru Gulaci. activist al Comitetului județean UTC.— Tabăra a funcționat iulie de UTC. Au participat 55 de secretari adjunct! cu probleme organizatorice și de , propagandă ai liceelor și școlilor generale cu treapta I din orașele și. comunele județului. In paralei cu instruirea, s-ău efectuat yizite la întreprinderile miniere, lâ alte obiective’ e- conomice din Valea Jiului. S-a vizitat MUzeul mineritului, precum și zona turistică deosebit de pitorească dintre Paring, Vîlcan și Retezat. (M.B.)

în perioada ,17.—24 și a fost organizată Comitetul județean

FILME
7 No-present i-PETROȘANI — 

iembrie: Marelemiu;. Unirea: Vară mentală ; Parîngul: Clinele.: LONEA; Șăptăiiiîna nebunilor.
VULCAN — Luceafă

rul: Oaspeți de„, seamă, ? -LUPENI Cultural;Furtună în Pacific.
URICANI; Bunul meu, 

vecin, Sam, I—II.N.R. Eventualele modificări intervenite în programarea filmelor aparțin întreprinderii Cinematografice Județene Hunedoara.
TV.20,00 Telejurnal,20,20

Formula dăruirii în nune
(Urmare din nag. I)Le-ain surprins în plină analiză de, laborator. Mirajul eprubetelor, fascinația unei lumi în care totul e posibil — chimia.. Se determina grosimea strățului la depunerea metalică pe una dintre piese. „Ii dăm metalului o nouă haină, sclipitoare, dar care îl va apăra de coroziune. Vedeți piesa aceasta ? De aici își continua drumul montai, pe fluxul tehnologic. Și ca trebuie cărbune, . cît măi cărbune, licăre utilaj pe care șefie „Fabricat la IUM Petroșani" se găsește și. o păr

va spresă dea m uit altfel, in fie-

ticic.ă din munca noastră, din acest laborator, din acest atelier".Citesc, la întâmplare o filă aflată pe masa de lucru a inginerei Sorina Răi leanu.- p formulă chimică, cifre; un alfabet și tainele lui: O formulă a unei substanțe cu care se lucrează, alături, în băile de acoperire galvanică. Aș vrea să mai pun : întrebări despre? oameni, despre condițiile de muncă. despre procesul tehnologic. O mulțime de întrebări. Nu în fiecare zi reporterul are ocazia să pătrundă în lumea chimiei. Dar atenția îmi este atrasă ^le cîteva ghi- vece cu flori. Explicabil.

Aicimeni rile, Intre rina le ei .. .. ___ „ „pasionantă discuție - fesională. Cu gîndul acea formulă ” ’ _ rni-ain luat rămas bun. Ce o fi însemnînd- acea formulă ? Să fie, dare, formula pasiunii pentru meseria aleasă, a dăruirii în muncă ? Judecind după cum rni-au vorbit despre chimie. după, cele ce am, văzut, se pare că .intr-adevăr colectivul a- teiierului de acoperiri metalice a descoperit formula dăruirii în profesiunea aleasă.

muncesc. femei, 6a- cărora le plac fiole place frumosul, timp inginera Șp- Răileanu și colege- s-au angajat într-o prOr , la chimică

sile Cojociu u și Barbacaru, care folosind c- ficient utilajele din dotare au obținut productivități superioare sarcinilor planificate cu 3 500 kg pe post. Productivități record de pîhă la 30 tone pe post au obținut minerii conduși de Frăncisc Fazakaș și. Ion Diaconu, care exploatează abataje frontale chipate cu complexe susținere mecanizată mare înălțime, CM A 5 H, iar ortacii lui Andrașic, care ză un complex SMAl, deși __ ___________cu multe greutăți au reușit. lună ■ ’ - -scrie cu realizatePentru pregătiri vitezele mari de avansare obținute cu. complexele mecanizate, (peste 90 la sută din producția tninei se extrage din abataje e- chipate cil astfel de Utilaje) cinci dih brigăzile de pregătiri folosesc la acest gen de lucrări combine de înaintare, cu care se obțin viteze medii lunare de a- . vansare de peste 100 mi, pregătind astfel noile capa- s-ail ■. cități de' producție care să 
asigure realizarea1 ritmică a sarcinilor de plan în viitor.

e-de de
se Nicolae exploatea- niecanizat confruntăde lună să se în- sarcinile de plan și depășite.ca lucrările de să țină pasul cu

planacest ____________ . _ _ „ . _ _ s o contribuție de sea'mă și-au adus-o minerii sectorului I, care au livrat economiei naționale peste 27 000 tone de cărbune suplimentar prevederilor de plan. Din. cadrul acestui sector remarcat brigăzile de frontaliști conduse de Va-
I întreprinderea minieră Livezeni

încadrează direct sau prin transfer

— trei fochiști autorizați de înaltă pre
siune pentru centrala termică

Retribuirea se va face conform Legii 
57/1974. -

Informații suplimentare la sediul între
prinderii, biroul personal, telefon 43462-43822, 
interior 123./7?/;i;.- ?: ?/ //

A

întreprinderea 
de rețele energetice Deva

încadrează imediat, pentru 
Autocoloana Petroșani

- șofer, categoriile B, C, D, E
Persoanele interesate se pot adresa la 

sediul Centrului Petroșani, telefon 41830 sau 
la IRE Deva biroul POPIR, telefon 15750, in
terior 121.

Congresul al IX-lea al P.C.R. — moment crucial în noua istorie a României.O economie prosperă, dinamică, eficientă. Documentar, (c).Sunați trompete de argint 1 .// ■-Interpretează . Ansa m bluf „Doina"fii Fanfara Reprezentativă (color).Lumea rană si rile de ...... Viitorul luminos al omenirii;,— Socialismul. . ;21,10 Serial științific, (c).
Din tainele mărilor.Episodul 9.Cuba azi. Documen- tar. (<•).Telejurnal, închiderea programului.
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21,5022,00

a Armatei.con tempo confruntă- idei.

M i c a publicitate1310, ru-TclcfdhCUMPĂRlată 20 000.. 4.3739, Petroșani. (8561)VIND Casă cu grădină.Petroșani str. Kart Marxnr. 1. (8550)PIERDUTbibliotecă și

Dacia km.
legitimație de periodice pe

ANUNȚ DE FAMILIE

numele Teodorescu Eugen, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (8558)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Anton Mitică, ■ eliberată de I.M. Bărbâteni. O declar nulă. (8560)
FAMILIILE Bărbuță, Stănescu Iuga. și Keresz- 

țes sînt alături de familia Miklos în greaua încer
care pricinuită de pierderea tatălui lor

MIKLOS IOAN
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (8563)

GATA PENTRU NOULAN ȘCOLAR.cadrelor didactice de la _. ____Școala generală nr. 5 ' din Jiului. Astăzi, Vulcan, în colaborare comitetele de părinți terminat igienizarea completă a tuturor sălilor de clasă, laboratoarelor și coridoarelor școlii. . Școala este pregătită pentru începerea noului an școlar.(T. Cornea, coresp.)

, _ „______ Raid-rock și al celorlaTte?^ jColectivul formații artistice ale clu- 1 bului din Lonea, în Valea I interpreții | cu amatori din Lonea vor pu- au tea fi ascultați la Petro- | șani, în ..sala Casei de cultură, începînd cu’ ora .17, (Al.II.) f

BUNI GOSPODARI. Me
seriașii de la AUTL Petro
șani au demarat acțiunea 
de demontare a 30 de au
tobuze, autocamioane și 
autobasculante casate. Vor 
fi recuperate motoare, cu- cazanelor de preparat ti.i de viteze, punți, alte brînză. au r&dimensiohat și piese. Fierul vechi va fi modernizat instalațiile teh- predat întreprinderii pen- nologice, înzestrîndu-le cu tru recuperarea și valorifi- agițatoare mecanice. ’ Sînt carea materialelor refolo- astfel create condiții pen- sibile. Se preconizează ca tru reducerea efortului fi- aceste lucrări, desfășurate zic și creșterea produc ti- în afara programului deQ_ vității muncii în secția de serviciu, să se încheie pes- TURNEU ARTISTlC.Con- menilor muncii di-n Bucu- nicii-pan . Chireu,’ Si'lviu preparate lactate. (I.V.) te trei săptămîni. (I.V.) ■ / .tânuă turneul formației

TABĂRA. Incepînd . de astăzi, 40 de pionieri din Valea Jiului, 20 de la școala generală nr. 3 și 20 de Ia Școala generală nr.. 1 din Lupeni se află. într-o. tabără ; organizată, în Capitală.. Ei pregătesc un program sportiv artistic
I icu care vor participa la 
J marea demonstrație a oa- 
I meni lo

I
I
I
I
I

■ Tanăseșcu, sudorul Constantin Rota- , ru și alții de la Fabrica . de produse lactate Petroșani au înlocuit man- > talele exterioare clin ta- , blă neagră cu aluminiu . ale <
rești in cinstea zilei > de Raiiota, Vasile 23 zVugust,

PENTRU VIAȚĂ. La Cen
trul de recoltare a sînge- 
lui Petroșani s-au prezen
tat, în primul semestru al 
anului în curs 4981 de 
donatori, de la care sau 
recoltat 1127 litri de sin
ge. Pentru transfuzii, au 
fost livrate spitalelor din 
Valea Jiului în semestrul 
I. 2036 flacoane de sînge 
și produse preparate din 
sînge. (O. Părăianu, 
coresp.)MODERNIZĂRI. Mecă-

.1___ ? ’ ’ i fi
predat întreprinderii pen-

refolo- Rubrică realizată de 
Viorel STRĂUT

t 
I 
I
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VIAȚA „COLECTIVULUI
Astăzi, Antrepriza de construcții 

ferate Petroșani

x Ritm... accelerat
cai

Planul de producție pe 
cele 7 luni ale anului a 
fost integral realizat.• In aceeași perioadă, cheltuielile la 1000 lei producție au fost mai mici cu 2,75 lei.. • Reducerea con
sumurilor materiale este Ia 
ordinea zilei în activitatea 
constructorilor. Și la acest 
capitol s-au obținut rezul
tate foarte bune. • Prin înființarea a 5 stații de sortare de mare capacitate și a opt stații de betoane, materia primă pentru șantierele antreprizei este asigurată cît mai aproape de locul de muncă și prin valorificarea resurselor locale. • Cei 200 de meca
nici ai celor patru brigăzi 
de producție mînuiesc uti
laje moderne, de mare 
capacitate, în valoare de 
peste 70 de milioane de iei.• Un record de construire a unui pod : cei 21 de metri ai lucrării au fost realizați'în 6 zile. Performeri: Constantin Stoicescu, Otto Calat, Francise Șeveiit, Petru Chieoș, Silviu Mun- teanu.

— Se împlinesc, în 
acest iulie, 2 ani de 
cînd constructorii an
treprizei și-au început 
activitatea în Valea 
Jiului. Ce au realizat 
pînă acum, tovarășe di
rector Cornel Radules
cu ?■ Intre altele, au excavat 1-200-000 de metri cubi ide steril pentru amenajarea terasamentelor, au turnat 120 000 de , metri cubi de betoane în poduri și ziduri de sprijin, au e- xecut.lt ’ 108 de poduri și podețe între 1 și 5 metri, au realizat 25 de kilometride cale ferată (cea _____ ...... .. _ ...importantă fiind tronsonul Baru Mare, deja predatămaide dublare pe distanța , beneficiarului, și cea cu-Pui — Baru Mare). Au executat, din beton și prefabricate, 2 kilometri de zid de sprijin și alte 15 poduri, între 15 și G0 de metri. Au mai făcut multe și multe alte lucrări --- ihi’-ar lua prea mult să le enumăr; au înălțat tabere de locuit, au făcut canalizat*! pentru localitățile Văii Jiului. Intr-un cuvin!, au muncit.

— Ce lucrează acum 
și ce vor lucra în con
tinuare ?— O întreagă gamă de obiective — e destul să spunem că ne-am apucat să construim și blocuri. Dar, în principal, ■ cale ferată. Adică executăm dublarea linei pe distanța Petroșani — Simeria și este, la ora actuală, cea
Rubrică realizată de 

C.T. DIACONU 
Foto : Al. TĂTAR

ZIG ZAG ■ ZIG ZAG ■ ZIG ZAG
• Pentru cei 1 200 de muncitori ai an

treprizei au fost construite tabere de ca
zare — adevărate mlcrocartiere — în 
Bănită și Uricani și au fost repartizate 
mai bine de 150 de apartamente în ora
șele municipiului. Taberele au fost ridica, 
le chiar de brigăzile antreprizei.• In incintele acestora au fost amenajate cluburi, dotate; cu tot ceea s* trebuie pentru petrecerea timpului liber în mod util și plăcut • Constructorii servesc masa la cantinele proprii, în Petroșani. Uri- -‘ câni, Lupeni și Banița. Mai ales cea din Petroșani se bucură, de o justificată repu

tație, datorată meniurilor gustoase și servirii ireproșabile. • Pe Îîngă dublarea li
niei de cale ferată, ACCF-ul mai execu
tă și alte genuri de lucrări, de utilitate 
pentru localitățile municipiului: blocuri 
de locuințe, canalizări, modernizări de bu
levarde • Cîteva nume din .,catalogul" notelor mari" lă calitatea și promptitudinea lucrărilor: maiștrii Matei Anghel. Constantin .'Călinoiu. Florea MitrOi, Gigei Tufă, șefii de/echipă Constantin Sțpicgs- eu, Mihai Cosmaniuc, Iile Dragoinir, lucrătorii de cale Ștefan Inghel, Nica loan.

Pentru reporter, maistrul Iile Preoteasa nU este deloc un interlocutor comod. Mai întîi, este greu să dai de dl — -’este ba intr-un loc, ba în altul, de pe traseul .însumînd peste 20 de kilometri, pe care lucrează'cei 70 de oameni de sub îndrumarea sa. Apoi, cînd, în sfîrșit, l-ai interceptat, ml • stă locului, ești nevoit să notezi mergînd alături de el, să aștepți răspuns la O întrebare pentru că, iată, tocmai s-a întrerupt pentru a da scurte dispoziții de lucru sau pentru a se sfătui, cu unul dintre . șefii lui de echipă. Dar, în final, îți spui că merită osteneală, pentru câ ai ce să scrii...Adică : echipele de sub îndrumarea sa au construit podurile și zidurile de sprijin pe tronsonul Depoul Petroșani — Peștera Bolii și acum, în iulie, accelerează ritmul de dero- cări pentru, executarea te- rasamentelor... ■ ■ .rAdică : prioritatea este, acum, în triajul Petroșani, unde trebuie construite 
Pasiune și utilitatemai pretențioasă dintre, lucrările feroviare din , țară. Nu este cazul să argumentez; adaug doar că mai construim calea ferată între Lupeni și Bărbâ-

Interviu fulger
teni și între Uficanî și Valea de Brazi. Aceste dosită tronsoane le vom termina spre toamnă. .La dublarea liniei mai este de muncă, dar și aici vom da în folosință, în acest an, pe îîngăporțiunea Pui — prinsă între Petroșani și Peștera Bolii. 

Constructorii din cadrul ACCF Petroșani, lucrează 
in ritm intens la finalizarea lucrărilor la complexul 
care va găzdui clădirea de călători a autogării și, 
respectiv, gării centrale din orașul Lupeni.

poduri și ziduri de sprijin. Și asta cît se poate de urgent, cel mult pînă la 10 august totul trebuie să fie gata, și va fi...Adică : pînă acum e- chipele de sub îndrumarea sa au ridicat două ziduri de sprijin de cite 200 metri lungime fiecare și o înălțime de 6. metri. Cît despre derocări, volumul a ajuns la 4 000 de metri cubi numai în piatră, în stînca sfărâmată prin puș- care...Toate în regim de urgență. pentru că se lucrează „între ferestre", cînd linia este închisă circulației feroviare. Iar asta nu poate dura mult, într-o zi. „Muncim în ritm accelerat, doar facem o cale ferată" — îi place să glumească. Iar acest plural se referă la toți cei 70 de oameni pe eare-i coordonează, dar parcă, mai mult la Ion- Bîcă, Petre Brieiu. Nicolae Stana, Ion Măceanu, Dumitru . Buzămurgă, Toader. Măceanu, cei mai hărnici dintre dulgheri, zidari, be- toniști.
— In final, mă adre

sez inginerului Cornel 
Radulescu, invitîndu-I 
să vorbească despre fru
musețea profesiunii... ,— Pasiunea mea pentru această meserie este, aș zice, o problemă personală. Dar ea este pusă în slujba colectivității — devreme Ce la activul meu profesional se află Complexul CFR Craiova, cu tot ceea ce călătorii pot vedea acylo, dublarea liniei ferate Craiova — Caracal, Fîliași — Strehaia și două întreprinderi mecanice de material rulant — cea din Craiova și cea din Roșiori. Și iată, acum, idoresc să adaug alte nume, de aici, de pe Valea Jiului.

Răsplata preocupărilor constantemai mult și mai bine a unor ■ muncitori harniciMai întîi o cifră : 2 75.5 000 lei. Ea reprezintă economiile realizate, în primul semestru al anului, la IM Vulcan, : prin, acțiunile de recondiționate;— Planul de recondițio- nări a înregistrat, în prima parte a anului, o de-, pășire de 28 000 Iei. ne spune, ing. loan Ti rea, șeful sectorului XII electromecanic. Privind ' retrospectiv, putem afirma că activitatea, de Tecondițio- nare a ocupat, ăn de an, o pondere tot mai . mare în cadrul atelierului mecanic al minei.Reținem precizarea,: a- telierul mecanic al minei. Adică, locul in care- utilajele intră uzate și, ies în stare de funcționare, apte de a lua din nou drumul subteranului. 'Discuția despre .modul în carp se derulează, activitatea de recondiționam o purtăm cu maistrul electromecanic Arpad Șipoș. Aflăm, cu acest prilej, fiecare fază prin . care trece un utilaj supus a- cestui proces. Mai întîi este operația de încărcare cu sudură, efectuată de sudori pricepuți ca Vasile Cismaș și Carol Hamza.- Urmează strunjirea la cotele dorite, operațiune de
SPORT s SPORT ș SPORT

Exigențe sporite în noul campionat 
pentru echipa studenților minieriȘtiința Petroșani este un nume de rezonanță în .rug- by-ul românesc, o echipă a cărei principală trăsătură o constituie tinerețea; o tinerețe pe care o simțim permanent, urmă- rindu-i jocul.In ediția recent încheiată a campionatului, echipa studenților s-a clasat pe locul patru în seria I, după Steaua, CSM Sibiu și RC Gri vița Roșie, pentru ca, după dubla partidă cu Politehnica lași, să ocupe în clasamentul generai locul 8. E mult, e puțin ? A- ceeași întrebare și-au pus-o conducătorii și jucătorii e- chipei în recenta analiză asupra comportării com- petiționale în sezonul trecut, analiză care a avut loc . la. sediul clubului. Atmosfera în care s-au discutat problemele echipei a' fost critică, exigentă, dovedind -simț de răspundere pentru destinele rugby-Ului din Valea Jiului, pentru evoluția viitoare a primei noastre ’ echipe.Palmaresul Științei Petroșani în;ediția 1985—86 a campionatului este următorul : '

In Serie:
4. Stiinta Petroșani
18 ' 9 1 8 197—203 37 p

In finala pentru locurile 
7—8
La Petroșani: Știința — Po
litehnica lași 19—15.
La Iași : Politehnica — Ști
ința 27—12., Cu luciditate, Constantin Budieă. antrenorul principal al echipei, afirma că „se putea obține un loc mai bun, 5 sau 6, dar lipsa de seriozitate a unor jucători, faptul că unii dintre ei s-au considerat „în- vacanță" înainte de finiș au făcut ca randamentul echipei să spadă în cele două meciuri decisive, ele la București, cu Gri- vița Roșie (scoc. 25—9 pentru Grivița) și. de la Iași, Trebuie să menționăm și realizările 15-lui din Petroșani, în primul rând faptul că. deși: lotul echipei este foarte tînăr, multi jucători neavind experiența competition ala necesa ră. o seiie. do partide jucate de Știința s-au ridicat la un : bun mivel tehnic și spectacular, jucătorii primind la timpul respectiv 

precizie, ale cărei exigențe sînt trecute întotdeauna cu bine de strungarii Nicolae Gheorghe, Ștefan Petrol și Ioan Cugerean. ’linele piese, cum- sînt componentele : pompelor de înaltă presiune ale transportoarelor. se confecționează în atelier .de..către
Recuperare 

yECONDITIONARE 
Jlaefolosiremeseriași expert men tați, precum lăcătușii Alexandru Vlădoiu, Victor Pur- dcscu, loan Stark, Toader Cismaș, Vasile Iordacheși Victor Rapolțân.— De cîțiva ani, ne relatează maistrul Șipoș. în cadrul atelierului nostru s-a trecut . la confecționarea unor piese necesare u- tilajelor din import. S-a început de la șuruburi, iar acum, am ajuns să punem la punct pompe de distribuție, pentru combinele de înaintare, cuplaje de diferite tipuri, său siguranțe pentru bacurile cuțitelor de la combine.Ce evidențiază spusele ■interlocutorului ? Nimic altceva decît dorința de» a ști mai mult, de a face 

aprecierile specialiștilor și. publicului.Dacă ar fi să facem un „top" al celor mai bune partide ale Științei, pe .primul loc s-ar situa'meciul de la București, dispijtat în compania Sportului studențesc și cîștigat de sportivii noștri cu 16—4, încă o dovadă că există resurse pentru mai mult și mai bine.Lotul folosit în campionatul trecut a fost format
Rugbydin următorii jucători : Sandu Aurel, Petre Do- bre, Locziko Istvan, Cristian Gheorghe, Mircea Or- telecan, Emil Drumea, A- drian Sușinschi, Sandu Ciorăscu,» Constantin Pavai, Silviu Duma, Florentin Ion, Aurel Viciu, Clau- diu Gheorghe, Măricel Pa- lamariu. Ion Bonea, Du - mitru Drăghici, Florin Iliev, Vasile Bezărău, EmanoiI Medrâgoriiu, Paul Chiriac, George Sava, Dumitru La- rie, Dan Ivănuș, Alexandru Năstase, Viorel Do- bre, Ion Catană, Traian Mureșân. ; Dintre aceștia o evoluție constant bună au avut Adrian Sușinschi, Măricel Palamariu, Silviu Duțna și George Sava, ultimii doi, legitimați în retur. O echipă 'tînără, cu posibilități superioare. De altfel, una din cauzele a- cesțui loc 8 este și faptul că. jucători formați și . a- iirmați în cadrul Științei 
Ceferiada —.Lotul de .-sportivi repre- zehtînd Complexul CFR Petroșani a participat zilele acestea la faza a Ii-a a competiției „CEFERIADA" care a avut loc la Timișoa- . ra. Pe locurile I și II la 800 metri, fete, s-au clasat: .. Titiana Mănescu, respectiv. Mihaela Conștantines- cu, iar locul II la 1500 m a fost cîștigat de atletul nostru Ion Rădic ut. Ștafe-’ ta de 4x100 rn. locul II. a fost' ocupat de ceferiștii din Petroșani, prin Petri- că Diaconu, Dumitru Relei; Cristian Femes și Ion Bădicmt.. Tot locul îl a

’ ■---................ ■:.....

cum sînt Viorel Ciobanu, Enieric Kovacs, Ștefan Biro sau loan Bălan, coordonați de maiștrii Ioan Balan și Traian Moldo- van.Acestei dorințe i se circumscriu și eforturile făcute în vederea dotării- a- telierului cu scule și utilaje care să facă munca oamenilor mal ușoară, mâi productivă.— Prin autodotare, am realizat standuri de probe pentru stîlpi liidrau- lici și pompe de înaltă: presiune, subliniază ’ inginerul Ti. ea. ’ La demontarea cuplajelor sau "rulmenților folosim diverse dispoziti ve ă- jutȘtoare,, executate ' ele noi. Cilindrii . stilpilor. hidraulici sînt finisați, după recondition are. cu ajutorul unor, mașini de șlefuit și hornuit. Pentru viitor." avem în vedere realizarea unui stand pentru încer-. cat reductoarele. ,.In încheiere, adăugind <>ă.‘ planul de recuperare a u- nor. materiale refolosi bile ’ (fontă, aluminiu și clipi u) a fost depășit, întregim taj-, bloul preocupărilor rodnice, de la IM Vulcan, înscrise în acțiunile celor ..IR".
Gheorghe OLTEANU

se■ transferă.la.alte cluburi, odată eu absolvirea facultății, ceea ce face ca rulajul în lot să fie foarte mare. „Știința" Petroșani se mîndfește cu • Ștefan’ Constantin, loh Bucăn — internaționali A, Gheorghe Dinu, Florin . Constantin'— jucători de . bază. în echipa campioană Farul Constanța, Aurel Ion, de la Grivița Roșie, Valentin CEintea, de la Știința Ce- min Baia Mare, jucători care, „ne_ pun probleme astăzi,, jurând pe aceleași terenuri cu noi, dar ca... adversari, jucători care— ne spunea Constantin,Budieă —.au. cunoscut consacrarea la Petroșani. Așa e îh sport. In locul lof, ca în fiecare an, - tineri : Dan Ivănuș. Anton Geor? gescu. Dumitru Monoran și, sperăm noi, Dumitru Soare. Ce își propune în acest an Știința Peti’07 sâni ? Locul III în grupă și locul V în clasamentul general și uri loc în finala cupei. Avem în vedere și tradiționalul meci cu Celik Zenica (R.S.F.L) meci amical anual, de măre interes care va avea loc în țara prietenă"; ’ f.Sperând că vom vedea numai- meciuri frumoase la Petroșani, ne alăturăm, ca suporteri ai 15-lui studențesc, antrenorilor, ' irig. Constantin Budieă și prof;.., Gheorghe Po-p, pentru ică'.' în noul campionat Știința Petroșani să urce cît mai sus în ierarhia rugby-ului românesc.
Horațiu ALEXANDREȘCU

faza a Il-afost ocupat și .de-’erâiipă de tenis de masă cpnșțîtuită din Teodor- Bogdan și Adrian’ Tibil.Dintre sportivii Complexului CFR: Petroșani; ceferista Titiana Mănes- cu s-a calificat în faza a IlI-a care se va disputa la Cluj-Nâpoca,In această frumoasă competiție sportivă au luat parte ceferiști din orașef le Timișoara, : Arad, Ca4 ransebeș. Reșița, . Imgoj,1 Șimeria. Deva, Gravita ..ș'i’ 1 Prârbșan i„
Radu BÎZU
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VINERI, 25 IULIE 1986

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în județul Constanța■și disciplină în toate sectoarele de activitate, să se lucreze cu cea mai înaltă ' exigență, să fie luate toate măsurile pentru realizarea unor lucrări de cea mai bună calitate, atît în construcții cît și în producția de utilaje-. Legat de aceasta, a fost pusă în -evidență marea răspundere ce revine conducerilor de intre- ’ ‘ ' * i indiîs-ministerelor temeinică, profesio- personal

(Urmare din pag. I)Vitală pentru progresul e- conomic și social al patriei. Potrivit directivelor Congresului al XIU-lea al partidului, astfel de obiective energetice urmează a se construi și în alte zone ale țării.Secretarului general al partidului i se raportează că la primul grup nuclearo- electric lucrările de construcție la principalele clădiri sînt terminate, asigu- rîndu-se astfel condițiile desfășurării montajului e- chipamentelor tehnologice. S-a arătat că și la cea de-a doua unitate lucrările de execuție sînt avansate, urmînd ca în aproximativ două luni să înceapă montajul. La celelalte grupuri nuclearo-electrice se lucrează, de asemenea, . i tens, constructorii depu- nînd eforturi, susținute în vederea recuperării unor rămtneri în urmă și încadrării în graficele de execuție la zi.Miniștrii prezenți au raportat secretarului ral al partidului măsurilor tehnico-organi- za torlce luate în scopul a- similării și livrării la termen a materialelor, utilajelor și echipamentelor necesare construcției centralei, creșterii gradului de integrare în țara noastră a unor materiale, echipamente și utilaje necesare centralelor nuclearo-electrice,.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceausescu au fost invitați să viziteze reactorul primului grup energetic. Aici 
au fost prezentate tehnologiile de montaj' al echipamentelor nuclearo-electrice corespunzător normelor și practicilor internaționale în acest domeniu. Date fiind complexitatea și importanța deosebită a unor asemenea lucrări, secretarul 1 general al partidului 
a atras atenția asupra măsurilor ce trebuie luate în continuare pentru asigurarea deplină a gradului de securitate a agregatelor în exploatare.Au fost examinate, totodată, posibilitățile de creștere a ritmului lucrărilor, asigurîndu-se respectarea

avan-careprefața -și

gene- asupra

strictă a normelor privind calitatea și controlul tuturor instalațiilor.In sală mașinilor pentru turboagregatul nr. 1 a fost analizat stadiul lucrărilor, de construcție și montaj și s-a cerut accelerarea punerii .în. funcțiune a agregatelor și scurtării, ciclurilor de montaj.La reactorul nr. 2 . a fost prezentată tehnologia sată de construcție; mărește substanțial ductivitatea muncii de procedeele clasicereduce durata de execuție a obiectivelor. S-a pus în evidență experiența.. acumulată de constructori, care asigură condiții pentru executarea, într-un ritm mai intens, a lucrărilor la celelalte unități ale centralei nuclearo-electrice in- de la Cernavodă.In cursul dialogului lucru cu miniștri, cu ceilalți factori de răspundere, cu specialiștii, secretarul general al partidului a subliniat în mod deosebit cerința accelerării ritmului lucrărilor de construcție, astfel îneît grup al centralei să fie dat în funcțiune în S-a indieat, în același timp, ministerelor, unităților furnizoare de materiale și e- chipamente tehnologice să acționeze cu hotărîre pentru asimilarea acestora în cît mai scurt timp.A fost trasată > . sarcina organizării în întreprinderile metalurgice a unor secții speciale de elaborare și prelucrare a oțelului, care să asigure un nivel înalt de specializare a oamenilor. De asemenea, s-a con- în spe- activitatea pro-

prinderi, centralei triale, tuturor în pregătirea în perfecționarea nală a întregului muncitor.In încheierea

Duminică, 27 iulie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor.Telefilm© teca de' ghiozdan j
Vizitatorii.Episodul 8 (color).12,40 Din cununa cîntecu- lui românesc.— Muzică populară. 13,00 Album duminical.— Șlagăre instrumenta
le.— Țară de baladă. Moment poetic.— Un virtuoz al contrabasului : Dorin Marc.■— Cotidianul în 600 de secunde.— Un compozitor, un interpret : Marcel Dra- gomir.—. Teatru scurt.— Telesport.— Melodii... melodii.— înnoiri edilitare. ;— Lumea minunată afilmului.— Secvența telespectatorului.' (parțial color).14,45 Contemporanii noștri. Oamenii primului seceriș.

cu profil zootehnic, a IAS Mihail Kogălniceanu.Secretarul general al partidului a apreciat rezultatele obținute și a indicat specialiștilor prezenți să continue modernizarea adăposturilor, să folosească în mod corespunzător spațiile dintre grajduri prin plantarea de pomi, în special duzi, necesari sericiculturii, ceea ce va influența favorabil și microclimatul în perioa- da de vară. De_ asemenea, tovarășul i Ceaușescu a cerut să urmărite și respectate în tocmai prevederile gramului de ameliorate a pajiștilor, să se extindă pă- șunatul natural al animalelor.
Tovarășul Ni c o 1 a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, în continuare, o cuprinzătoare expoziție, care prezintă 

realizări ale oamenilor 
muncii din agricultura ju
dețului Constanța, cu sebire în anii care au cut de IX-lca torită vestiții. țulul dispune în de o puternică bază tehni- co-materială, peste 80 la 
sută din suprafața arabilă fiind amenajată pentru irigat. In acest fel, producțiile au sporit continuu, ceea ce a permis unităților agricole de stat și cooperatiste să livreze la fondul de stat cantități tot mai mari de produse. Au crescut corespunzător efectivele de animale și producțiile animaliere.Discutînd cu cei prezenți despre modul în care se desfășoară lucrările agricole de sezon, secretarul general al partidului a cerut organelor agricole să pregătească cu deosebită atenție, cu multă operativitate campania de recoltare a culturilor de floarea- soarelui și sfeclă-de-zahăr, deoarece stadiul de vegetație al acestora este mai avansat ca în alți ani.Interesîndu-se de modul

N i c o 1 a e fieNicolae că, fisă__._________ .... vizitei, luîndu-și rămas bun de la constructorii centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă, tovarășul Nicolăe Ceaușescu i-a felicitat pentru activitatea și rezultatele obținute pînă acum în realizarea acestui principal obiectiv energetic, pentru nivelul tehnic.la care execută complexe și le-a adresat U- rarea de a realiza în cele mai bune condiții această primă centrală nuclearo- electrîcă românească, de a contribui astfel la creșterea potențialului energetic al țării, la asigurarea independenței sale energetice. Conducătorul partidului și statului nostru le-a urat noi succese în întreaga activitate, multă sănătate și fericire.îndemnurile și urările secretarului general al partidului au fost te cu deosebită satisfacție de toți cei prezenți, care s-au angajat să acționeze pentru asigurarea unei înalte eficiențe și calități la toate lucrările de construcție și montaj ale a- cestui important obiectiv.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, în continuare, întreprinderea pentru agricolă de stat Poarta 
Albă.Gazdele au prezentat modul de folosință a pă- mîntului, structura culturilor în cadrul CUASC Cas- telu și IAS Poarta Albă, a cărei suprafață arabilă este aproape: în totalitate irigată, ■ ,

ci e

ultimuldevans.

cerut ca în unitățile strucțoare de mașini, sectoarele și secțiile cializate,ducțivă să fie organizată în trei schimburi, a se asigura ritmul de realizare a utilajelor corespunzător graficelor de punere în funcțiune. a grupurilor din cadrul centralei nil- clearo-elecțrice.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a cerut să se a- sigufe pretutindeni ordine
15,00 închiderea programului.19, ® Telejurnal.19.20 Țara mea azi. EpocaNicolae Ceaușescu. Județul Cluj în anul 65 al partidului (color). '19.40 Cîntarea României.De pe marea scenă a țării pe micul e- cran. Emisiune realizată în colaborare ' ,CU Consiliul Culturii și Educației Socialiste și cu Comitetul de cultură și educație socialistă ăl județului Cluj, (color).20,25 Film artistic.

După multi ănî.Premieră TV. Producție a studiourilor din R.P.D. Coreeană.21.50 Telejurnal., 22,00 închiderea < programului.
Luni, 28 iulie20, ® Telejurnal.20.20 Orizont tehnico-știin- țif ic (color).- - Biotehnologiile.20.40 Tezaur folcloric, (co-• lor).

Țnformînd despre producțiile medii la hectar obținute în acest an la grîu și orz — superioare prevederilor de plan — s-a arătat că există toate condițiile pentru înregistrarea unor rezultate bune și la celelalte culturi — porumb, leguminoase, plante tehnice.A fost examinat, în continuare, un lot experimental de porumb, de peste 100 hectare, cultivat cu hibrizi de înaltă productivitate realizați de specialiștii institutului de la Fun- dulea.TovarășulCeaușescu a apreciat după cum se. prezintă ceasta cultură, trebuie se obțină producții ridicate — de aproape 30 tone știuleți la hectar.S-a vizitat o solă de porumb în care această cultură este intercalată cu ridicat soia, metodă care asigurălucrări obținerea unor recolte mari,1- precum și cîmpuri de soia,în două variante de însă- mînțare.Apreciind rezultatele obținute, secretarul general al partidului a indicat să se extindă Sistemul culturi intercalate. de ___ _____ _____________ care asigură o folosire intensivă a terenului și, prin a- ceasta, producții sporite la hectar.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat celor prezenți felicitări pentru producțiile obținute la orz și grîu — apreciind primi- că ele puteau fi și mai mari — precum și pentru culturile frumoase de porumb și soia. Secretarul general al partidului a a- l’ătat că există toate condițiile pentru a se obține rezultate și mai bune.Vizita de lucru a continuat în comuna Mihail Ko
gălniceanu, pe raza căreia 
își desfășoară, activitatea 
mai multe unități agricole, 
între care întreprinderea 
agricolă de stat, Asociația 
economică intcrcoopera- 
tistă de creștere și îngrășa
te a ovinelor, Cooperativa 
agricolă de producție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost invitat să ia cunoștință de rezultatele obținute la ferma nr. 9,

— Cîntece din repertoriul Măriei Tănase în noi variante interpretative,20,55 Film( serial : 
Cristofor Columb. (color).Premieră pe țară. Coproducție internațională. Episodul 1.21,50 Telejurnal.

20,35 Congresul marilor deschideri înnoitoare.— Conștiința revoluționară, forță motrice a progresului multilateral.
20,55 Teatru TV. (color).

Passacaglia

PROGRAMUL ȚV
Marți, 29 iulie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în eco- , nomie.20,35 Teatru TV. (color).

Passacagliade TitUs Popovici. Partea I.21,50 Telejurnal.
Miercuri, 30 iulie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.

de Titus Popovici. Ultima parte.21,50 Telejurnal.
Joi, 31 iulie

20,00 Telejurnal.20.20 Actualitatea in economie.20,35 Copiii — bucuria și tinerețea națiunii noastre.20,45 Invitație la operă. Pagini celebre din , creația de operă și balet (color).21,25 Zimbrii Cai puți lor. — Autoturismele de te

pro

deo- tre- al Da- iri-la Congresul al partidului, importantelor agricultura jude- prezent

re-

cum se desfășoară programul de dezvoltare a patrimoniului pomicol și viticol, secretarul general al partidului a cerut specialiștilor să urgenteze amenajările de vii și livezi pe suprafețele stabilite din zonele de deal.-Abordînd aspecte ale industriei piscicole, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se revadă programul de pescuit în a- pele Mării Negre, să se doteze flota de pescuit, pentru a se crea condiții- de valorificare superioară a acestei bogății naturale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat la încheierea vizitei, pe producătorii agricoli din județul Constanța pentru rezultatele pe care le-au obținut în activitatea din zootehnie și cultura de cîrnp și le-a urat să obțină rezultate tot mal bune,colte tot mai mari, pe măsura eforturilor ce le face statul nostru, județul Con- - stanța fiind unul din județele cu cea mai mare suprafață irigată; ca urmare ți producțiile unităților a- gricole de aici se cuvine să (fie din ce în ce mai mari. ■ , ■Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost adresate, în toate unitățile vizitate, cele mai calde mulțumiri pentru vizită, cuvinte de respectuoasă prețuire, expresii ale dragostei și stimei celor ce muncesc în acest frumos județ al țării, pentru indicațiile primite cu acest prilej, cadrele de conducefe din u- nitățile vizitate au dat secretarului partidului asigurarea muncitorilor de a face totul pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin, de a întîmpina cu noi și importante succese marea sărbătoare națională de la 23 August, spo- rindu-și astfel contribuția la traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al XIII-lea al P.C.R., a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
ren ARO. Documentar (color).21,50 Telejurnal.*
Vineri, 1 august20,00 Telejurnal.— In întîmpinarea zilei de 23 August.20,20 Actualitatea în . eco- Njâomie.20,35 Cîntecul și poezia a- cestor ani eroici.20,5Q Cadran mondial (color)..■ România —. Ceaușescu. — Pace.21,10 Serial științific (color).
Din tainele mărilor.Episodul 10.21,35. Timp al marilor înfăptuiri . revoluționare.— Drumul către steaua de aur.21,50 Telejurnal.

Sîmbătă, 2 august13,00 Telex.3,05 La sfîrșit de săptă- mînă. (color).— Pe Mureș și pe Tîr- nave...Melodii populare.— Gala desenului animat.

general alși specialiștilor

— Frumosul cotidian.— O melodie în primă audiție.— Cîntecul cuvintelor. Moment poetic.— înregistrări din festivaluri internaționale,— Marile momente ale baletului.— Din galeria Națională:— Apa, un „personaj “ al picturii lui Nicolae Dărăscu.— Telesport.— Autograf muzical : Mioara Feraru.14,40 Iulie,■ cronica evenimentelor politice.15,® închiderea progra- mului. ; \ ' :19,® Telejurnal.19.20 Teleenciclopedia.— Civilizația geto-dacă la gurile Dunării (I).— Muzeele lumii: Louvre. Natura și viață.19,50 Antologia umorului românesc (color).Episodul XII. Umor.» la purtător.20,30 Film artistic (color). 
Doctorul Poenaru.O producție a Casei de Filme Unii ;22.20 Telejurnal.

L D£ KEbAC |l< : țusil SALAM tea» OUBt.K Dorin GHUfA, ton 
MUMAJA Simlon POP — redactor șet, leodor ROȘU — redactor #et adjuncL 
Tibena SPAfARU.
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