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Chemările și îndemnurile secretarului general al partidului,

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, de la înalta tribună a celui

de-al lll-lea Congres al oamenilor muncii

Mobilizator program de muncă și acțiune revoluționară
Cârbune 

peste planProducția înregistrată, în data de 14 septembrie, de unitățile miniere ale Văii Jiului evidențiază constanța succeselor obținute de minerii de la Lonea, care au ridicat la aproape 2 000 de tone cantitatea de cărbune obținută în plus de la începutul acestei luni.De asemenea, de remarcat este revirimentul consemnat în activitatea colectivului de muncă de la I.M. Uricani, care a recuperat în întregime minusul acumulat în prima parte a lui septembrie, si- tuînd producția la plus 89 de tone. Eforturi similare se constată și la minele Aninoasa și Bărbă-, teni, pentru care data de 14 septembrie a însemnat plusuri față de preliminarul zilei și diminuarea, în consecință, a minusului de pînă acum.Și colectivul de muncă ide la I M. Cîrnpu lui Neag a obținut o însemnată cantitate , de cărbune suplimentară sarcinilor de plan ’ âle zilei — plus 463 de tone, ceea ce oferă posibilitatea înscrierii, în viitorul apropiat. în graficele de producție ale lunii în curs. (S.B.)

Documentele Congresului al lll-lea 
al oamenilor muncii, însușite 

temeinic, aplicate cu consecvențăIn toate unitățile economice din Valea Jiului — la mine, uzine, șantier,'e, fabrici, în instituțiile de cercetare — organele și organizațiile de partid, de co-ganizațiile de partid, sindicat și U.T.C., desfășoară ample acțiuni propagandistice, folosind întreaga gamă a diferitelor ferme și mijloace ale muncii politice de masă, pentru popularizarea largă, dezbaterea, însușirea operativă și aplicarea în viață a sarcinilor desprinse din documentele Congresului al III-Iea al oamenilor muncii și, mai ales din magistrala cuvîntare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, ținută la deschiderea înaltului forum al democrației muncitorești revoluționare. In cele ce urmează inserăm, cîteya din - acțiunile întreprinse și în curs de desfășurare, în organizațiile de partid.LA MINA LUPENI, documentele Congresului al III-Iea. al oamenilor muncii, indicațiile și orientările cuprinse în cUyîntă-

rile tovarășului Nicolae Ceaușescu au constituit o- biectivul unei instruiri speciale organizate de mitetul de partid, cu întreg activul de partid din sectoarele minei, membrii consiliului nilor muncii și ai comisiilor acestora. In cadrul informărilor politice ținute in cursul săptămînii trecute în toate adunările generale ale organizațiilor de bază din sectoarele de producție și de transport au fost prezentate. în sinteză, principalele idei și indicații din cuvîntare a

cu oamc-

magistrala secretarului general al partidului. Totodată, biroul comitetului de partid a elaborat un program privind studierea și seminarizarea documentelor cu întreg activul de paitid, de sindicat, U.T.C.,
Dan STEJARII

Tovarășul N i colac Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat luni, septembrie, împreună tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită de lucru în Capitală și a participat la festivitățile' prilejuite de deschiderea noului an de învățămînt.La această nouă întîlni- re a conducătorului partidului și statului nostru cu colective de oameni ai muncii, cu cadre didactice, stiidenți și „ elevi bucureș- teni, au participat tovarășii Emil Bobu, Nicolae Constantin, Constantin Ol- teanu, Nicu Ceaușescu, P.e- tiu Enache. Ion Ursii, „Silviu Curticeanu..Statornicită în perioada care a trecut de la cel de-al IX-lea Congres al partidului • ea o frumoasă și semnificativă tradiție, inaugurarea fiecărui an de învățămînt s-a desfășurat sub semnul dialogului fructuos de lucru pe care secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. îl poartă cu cadre didactice, specialiști <Mn producție și institute de cercetare și proiectare, cu tineretul studios, scopul perfecționării modernizării continue învățămîntului de toate gradele, legării mai strîn- se a procesului instructiv- educativ de sarcinile curente și de perspectivă a- le producției, conectării sale organice la imperativele majore ale dezvoltării

multilaterale a noastre: socialiste.

(Continuare în pag. a 2-n)
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patriei' Deschiderea anului învățămînt — adevărată sărbătoare a școlii românești — a dobîndit dimensiunile unui eveniment cu profunde semnificații, pu- nînd în lumină preocuparea constantă a conducerii partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea și modernizarea învățămîntului de toate, gradele. ■:Simțămintele de aleasă dragoste și prețuire față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, și-au găsit o elocventă expresie în atmosfera sărbătorească, plină de entuziasm, care . a dominat tot parcursul vizitei.Vizita a început la Insti
tutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu", cea mai veche instituție de învățămînt. superior agricol din țara noastră, care, în. ultimele două decenii, prin grija partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae " noscut voltareLa Nicolae rășa Elena Ceaușescu fost primiți cu ovații și u- rale de mii de studenți și cadre didactice, care, în- 'tr-o atmosferă caldă, .sărbătorească, și-au exprimat recunoștința. fierbinte pentru condițiile minunate de murțcă și studiu asigurate : de partidul și statul nostru. Minute în șir s-a scan-. dat „Ceaușescu —• P.C.R f“, „Ceaușescu și studenții „Partidul — Ceaușescu. — Pace!'*.

de

Ceaușescu, a cu- o puternică dez- și perfecționare, sosire, .tovarășulCeaușescu, tova-au

invătămintRectorul institutului, Constantin 1’inti.lie, a prezentat pe larg modul in care au fost transpuse în practică sarcinile și orien-, țări] e. secretarul ui general ai particiuiui privind perfecționarea învățămîntului de specialitate, integrarea lui. cu cercetarea, proiectarea .și producția, aportul . specialiștilor și studenților la crearea unor soiuri și hibrizi de plante cu însușiri biologice superioară, producerea de sămîn-' ța și material tor borti co melidrarea- raselor nimale, extinderea ______rilor intercalate, dezvoltarea microproducției de biopreparate. Valorificarea superioară a fondului funciar, sprijinirea unităților agricole.Secretarul general al partidului a fost informat ■că studenții și cadrele didactice au abordat cu prioritate teme de. cercetare, care vizează crearea - de noi soiuri; de hibrizi de plante agricole, cu un potențial productiv . ridicat,, ameliorarea raselor de animale, felosirea rațională și cu maximă grijă a substanțelor chimice în agricultură, protecția mediului înconjurător, alte probleme de o deosebită importanță pentru dezvoltarea intensivă a agriculturii noastre, activitate cuprinsă în programele de cercetare coordonate de Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, sub directa,. îndrumare^ a tovarășei academician' doctor inginer ,E 1 e n a Ceaușescu. ' președintele

A y u

sădi-1, aide a- cultu-

(Continuare în pag.) a 4 a)

înfăptuit pas cu pas, 
programul de creștere a 

productivității muncii 
înseamnă producții 
sporite de cărbunepost mai mari decât cele planificate... Extinzînd tavanul ele rezistență pe întreaga lungime a lentilei,Unul dintre documentele supuse aprobării consiliului oamenilor muncii al I.M. Vulcan, la începutul acestui an, era și progra- minerii lui Petru Ailincăi mul de creștere a productivității muncii. Eșalonate pe întreaga perioadă a a-• nului, măsurile respectivului program pun în evidență preocuparea constantă a colectivului minei în vederea introducerii tehnicii și tehnologiilor noi, îmbunătățirii celor e- xistente, găsirii și abordării tuturor căilor care să conducă la creșterea a- cestui important indicator economic.Să ne oprim la... cîteva dintre acestea '-pentru a e- videnția avantajele pe care le oferă soluțiile nou adoptate. Prima se referă la extragerea producției din abataje frontale cu susținere metalică. prin modernizarea și mecanizarea tehnologiilor' de sus-,.- ținere odată cu folosirea complexelor și tavanului de rezistență. Avantajele folosirii, tehnologiei. de. lucru cu tavan de rezistență reies din rezultatele brigăzilor care au îmbrățișat-o. Aplicînd'-o consecvent și țiriînd scama de cerințele pe care aceasta Ic impune. îriinerii lui Gheorghe. Păduraru. din sectorul' .1.11, .de. exemplu, realizează randamente cil peste;’209(1 "leg’ țărbune -'-pe -■

din sectorul II, obțin depășiri ale randamentelor de pînă la 1100 kg. cărbune pe post. Rezultate bune a obținut; și brigadă., lui Ionel Gog u, din sectorul VI, unde, ele la un; capăt la altul al feliei la care muncește formația, au fost introduse grinzi. Despre a- vantajele folosirii tehnologiei cu tavan de rezistență ne-â vorbit, nu o dată, un împătimit de nou, inginerul Andrei Fodor, șeful sectorului III. „Analizînd fiecare felie în parte — ne spunea dumpealui —, aba's tajele cameră se pot limita și se creează premisele generalizării tavanului de rezistență. I’e lingă eliminarea consumului de lemn, reducerea, efortului fizic, posibilitatea recuperării materialelor, apare marele avantaj că se poate trece . la extracția mecanizată-cărbunelui1’.—■ Despre„sectorului III vom■vorbipeste 'ză ing.
mecanizarea putea . la timpul prezent cîteva luni, detalia- Miti'că Nieolescu,

O. GEORGESCU

(Contimtare în pag. a 2-a)

0 nouă etapă de integrare a învățămîntului în viața 
economică și socială din Valea Jiului

Ieri dimineață, intr-o zj luminoasă, așiț cum este trofan, secretar 
viața tinerei generații din patria noastră, s-a deschis 
anul de învățămînt 1986—1987, eveniment cu am
ple și profunde semnificații moral-politice, economi- 
co-sociale și educative. Noul an de învățămînt în
cepe într-o perioadă cînd minerii, toți oamenii mun
cii din Valea Jiului, stimulați de orientările, îndem
nurile și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, la Congresul al 
III-Iea al oamenilor muncii, înscriu noi și trainice 
fapte în cronica întrecerii socialiste. Intr-o atmosferă 
sărbătorească, de noj împliniri în procesul instruc- 
tiv-educativ, în toate școlile din Valea Jiului au avut 
loc a’dunări festive la care au participat activiști de 
partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor de 
copii și tineret, ai unităților economice, părinți și 
zeci de mii de elevi.In aula Institutului de mine clin Petroșani s-a desfășurat, ieri dimineață, adunarea festivă cpn- , sacrală deschiderii noului învățămînt pat tovarășii Maria

superior minier. La acest eveniment, mareînd al 39-lea an de existență a Institutului de mine în Valea Jiului, au pârtiei*

al Comitetului județean. Hunedoara al P.C.R., Ioan Resign. prim-secretar al Comitetului municipal de partid, Virgil Sicoe, prim- secretar al Comitetului județean al U.T.C.-, specialiști din unitățile e- conomice, de cercetare și proiectare, cadre didactice și stiidenți. Adunarea festivă a fost deschisă de prof. univ. dr. ing. Nicolae Dim a, secretarul Co- tnitetului de partid din Institutul de mine, prorector al institutului. Despre realizările de prestigiu obținute în procesul de pregătire a specialiștilor pentru minerit a vorbit prof. univ. dr. ing. Dumitru Fodor, rectorul

Institutului' deSi rit, actuale și ale tria noastră, procesul in- structiv-educătiv din stițut a Înregistrat o loroăsă experiență integrarea cu cercetarea, proiectarea și producția. Un rol e- ' sehțial "în edificarea a- cestei concepții revolu- ționare, științifice privind dezvoltarea invățămîntu- lui românesc îl au orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 'general partidului. Studenții

mine. »legal de cerințele., t ...... ... de perspectivă 1 mineritului , din pa- l “...... ---------------- ' ? - Im- 1 va- )inînvățămîntului

I-.

al și i cadrele didactice clin Institutul de mine au obținut rezultate bune în procesul de învățămînt, în practica în producție, în 1 activitatea de eercbțare ț . științifică și în permanen- i . ta perfecționare a bazei ’ didactic-stiintifice. In practica în producție. ! desfășurată de cei mai multi în regim de încadrat, studenții Facultă- ' ții <je mme au extras peste 50 000 tone de substanțe minerale utile, cei de la Facultatea mașini și instalații niere au obținut o producție echivalentă a pește
iar de mi

KWgsg&ir.-ș . . .
. • As___  •

10 milioane lei. Eficiența j > învățămîntului superior ț minier este sintetizată și i în activitatea de cerce- / tare științifică,. cuprin- » zind in acest an 50 teme, j o valoare de peste 8 |
T. SI’ATARU |

(Continuare în pag. a 2-a) >
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O nouă
ec

(Urinare din pag. I)milioane Iei, la care participă cadrele didactice și colective mixte din care fac parte cadre didactice, studenți și specialiști din producție. ’ Cei peste 4 200 de Studenți care se pregătesc pentru a deveni .specialiști în mineritul românesc au desfășurat în a- nul universitar trecut, mo- țȘiizați de Asociațiile St.u- denților Comuniști și în- dvumați permanent de organizația de partid din Institutul de mine, o rodnică activitate educativă, știi mitică, culțural-artisti- eă și sportivă, de. implicare în viața economică și sociala din Valea Jiului.In cadrul adunării festive consacrate deschiderii noului un de învățămînt superior minier au luat, euvîntul conf. dr. ing. E- mil Pop. studentul Gabriel Zamora — care a vorbit in numele celor ne-de 700 de student! din anul I -. studentul Login Berendc. președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din institut. Importantele sarcini în continua perfecționare a procesului de pregătire a specialiștilor în minerit. de educație patriotică, revoluționată a studenților au fost subliniate de tovarășa Maria Mhrofan. Intr-o ii oosfei ă de angajare pentru obținerea unei calități superioare în procesul instructiv educativ, participanții la adunarea festivă au adoptat o telegramă adresătă tovărășii-

onomicălui Nicolae Ceausescu, secretar general al partidului, președintele Republicii, exprimîndu-și profunda adeziune la politica partidului nostru și hotă- rîrea de a contribui la formarea ș'i educarea specialiștilor în spiritul Congresului al III-lea al oamenilor muncii, al hotâ- rîrilor Congresului al XUI-lea ăl partidului.Așa cum se obișnuiește în fiecare toamnă, cînd se deschide noul an de învățămînt. pește 5(1 de studenți din cele două facultăți au l'ost premiați pentru rezultatele foarte bune obținute în anul universitar trecut

etapă de integrare a învățămîntului în viața
și socială din Valea JiuluiA tmosferă sărbătorească, emoționantă la școlile generale și liceele din întreaga Vale a Jiului, Re- întîlnirea cu școala a constituit pentru elevi și cadre didactice un moment încărcat de profunde semnificații. Școala — locul unde se ciesăvîrșește procesul instrucțiv-educati v și formativ, spațiu al spiritului creator al copiilor, i-a primit cu căldură în această zi sărbătorească. Pe coridoare, în sălile de clasă, în cabinete și laboratoare, totul este curat și încă mai miroase a vopsea proaspătă, semn că a- șezămințele școlare au fost pregătite eu sîrg pentru nou] an de învățămînt.In dimineața zileidc ieri M. BU.IORESCU

am fost prezenți, la Petroșani, la adunările festive de la două unități de învățămînt. La Școala generală nr. 1 am urmărit emoțiile „bobocilor" din
Din nou, la școalăclasa I, precum și ... ale celor care aii trecut în clasa a V-a în învățămîn- tul gimnazial.. Flori și chiar lacrimi de bucurie, întîlnirea cu colegii și dascălii. momente care nu se uită și pe care, Ia timpul nostru, le-am trăit cu toțiiLa cel mâi mare liceu din Valea Jiului, Liceul in

dustrial'minier Petroșani, creație a „Epocii Nicolae Ceaușescu", adunarea festivă a prilejuit un cuprinzător bilanț al dezvoltării învățămîntului liceal cu 
profil minier. Dacă în a- nul 1966, liceul funcționa cu doar 3 clase, în anul școlar 1986—1987 aici funcționează 75 de clase (liceu, școală profesională, -școală de maiștri) cursuri de zi și serale. La cursurile liceului sînt înscriși peste 2700 elevi care învață și se pregătesc în 29 de cabinete. 10 laboratoare și 9 

ateliere, sub îndrumarea a peste 100 cadre didactice, profesori, ingineri specialiști din producție, maiștri instructori. Liceul are o strinsă legătură eu l.M. Petri ia, întreprinderea patro- natoare, și C.M V.J., ai căror reprezentanți au vorbit elevilor, în cadrul adunării, despre importanța și eficiența școlii pe. care o urmează. Noul an școlar va însemna și pentru elevii și cadrele didactice de Ia Liceul industrial minier din Petroșani o perioadă de noi și noi împliniri, de pregătire pentru ’muncă și viață a viitorilor mineri și cadre tehnice pentru minerit.

Programul de creștere a 
productivității muncii

(Urmare din pag. I)directorul tehnic al minei. E vorba de introducerea în stratul 5, blocul II, la 1 noiembrie, a două combine de înaintare CI-2 și a două complexe CMA 511, în straiele 5—7, in trimestrul I 1987. Prin intrarea în funcțiune a â- cestor complexe (lucrările de pregătire sînt. executate. in prezent, de brigăzile lui Constantin Purcâ- riu și Teodor Prișcă), producția zilnică a sectorului III va crește cu 400—500 tone de cărbune. Pe o substanțială creștere a productivității muncii se mizează și în cazul mecanizării lucrărilor din stratul 13, blocul IV sud. Conform măsurilor înscrise în programul de creștere a productivității, în a- cest Ioc, din trimestrul IV al anului, vor fi introduse un complex SMA 2 și combină. Pe o producție de 300,, tone pe zi, se scontează și din abatajul frontal din stratul 5, blocul VII, orizontul 360—420, unde va- funcționa tin complex SMA2, modificat pî- nă. Ia o înclinare de 45 de grade.Ne oprim aici în a enu

mera preocupările ce converg spre- mecanizarea lucrărilor din subteran cu efecte pozitive asupra creșterii productivității muncii. Măsurilor amintite li se pot adăuga foarte bine și allele privitoare la a- tenția acordată creșterii indicelui de utilizare a mașinilor și instalațiilor și reducere a stagnărilor, prin rezolvarea operativă a defecțiunilor, probleme legate de folosirea completă a timpului de lucru, organizarea muncii la lucrările de pregătiri, calificarea și policalificarea ’ personalului, mecanizarea transportului de materiale și îmbunătățirea aprovizionării prin montarea instalațiilor de monorai.In final, se impune o remarcă: în ansamblu, măsurile înscrise în programul la care am făcut referire denotă o bună cunoaștere, de către cei care l-au întocmit, a tuturor posibilităților de creștere a productivității muncii. Realizarea lor integrală se traduce prin pași mari făcuțl pe calea sporirii continue a producției de cărbune livrat de la a- ceastă întreprindere minieră.

Comerț ciiiliiat, 
eficientO unitate comercială mică — alimentara nr. 39 din comună Anihoasa — raportează succese mari în activitatea de desfacere, Deși funcționează într-Un spațiu necorespunzător e- xigențelor actuale (in cu- rînd se va muta în noul și modernul magazin uni-, versat), unitatea desfășoară o activitate comercială civilizată și deosebit de eficientă.. Pe primele luni ale anului, s-au desfăcut către populație mărfuri în valoare de aproape 1000 000. lei peste sarcinile planificate, ceea ce înseamnă o depășire a planului cu echivalentul vînzărilor pe o lună. Cu o aprovizionare ritmică, datorită strădaniilor celor țloi șefi de U- nitate. Vasile Burlec și Gheorghe Victor, eu o ser- vjre ireproșabilă asigurată de lucrătoarele comerciale Marîeta Cismaș, Bri- gita lancu, Marioara Jilip, Ileana Dumitru, Maria Ște- fănescu, Niculina Erdely și Alexandrina Chelaru, a- ceastă alimentară se înscrie printre unitățile fruntașe ale I.C.S.A. și A.P.

(Bujor MIRCESCU)

Documentele Congresului al III-lea al oamenilor muncii
(Urmare din pag. I).membrii e.o.m. și propagandiști.O EDIȚIE SPECIALA a gazetei de perete de la ruina Petrila a fost dedicată documentelor Congresului al III-lea al oamenilor muncii, iar la stația de radio-amplificare a fost inaugurat un ciclu de emisiuni dedicate sarcinilor ce rezultă din ho- tărîrile înaltului forum al democrației muncitorești revoluționare pentru dezvoltarea bazei energetice și de materii prime a țării.Biroul comitetului de partid, consiliul de educație politică și cultură so-. Cialisță au elaborat o tematică specială pentru pre

Teatrul de stat, în prim plan• După cum ne informează tovarășul Vasile Chirculescu, director adjunct al instituției, la cererea a numeroși prieteni ai artei dramatice din Petroșani, au fost stabilite zile fixe pentru spectacolele de la sediu. Acestea sînt joi, sîmbătă și duminică. Măsura este menită să faciliteze prezența în sală a publicului. Pentru bilete, agenția teatrului este deschisă în fiecare după amiază între orele 15 și 19.• In noua stagiune teatrală deschisă duminică seara, cu un spectacol cu piesa

„Autorul e în sală" de I. Băieșu, actorii teatrului de stat vor juca joi, începînd cu ora 19,30 comedia „Nevastă de ocazie" de Kostas Asimakopoulos. Argintim că în paralel se lucrează la montarea unei premiere absolute „Sîmbăta amăgirilor" de I.D. SîrbU- Tot în perioada următoare se va întreprinde un turneu artistic în localități din județele Alba, Sibiu, Mureș, Bistrița» Năsâud, Suceava, Botoșani, Vrancea, Buzău, Prahova, Dîmbovița, Argeș.

lucrarea și dezbaterea sarcinilor ce revin colectivului minei Petrila din indicațiile și orientările formulate de secretarul general al partidului în cădi ul înaltului forum al democrației muncitorești.In cadrul „Zilei maistrului minier" desfășurată în aceste zile, întregul program de dezbateri și schimb de opinii a avut la bază sarcinile reieșite din documentele Congresului oame-, nilor muncii.EXIGENȚELE SPORITE PRIVIND PERFECTIONAREA ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI ȘI MUNCII, subliniate de secretarul general al partidului la înaltul forum al democrației muncitorești revoluționare constituie și la mina Ani-

noasa obiectivul prioritar al acțiunilor întreprinse în cadrul muncii politice de • masă din aceste zile. Sarcinile cuprinse în ampla și magistrala cuvîntare a tovarășului NicolaeCeaușescu, în celelalte documente ale Congresului oamenilor muncii au fost prelucrate în ședințele de instruire cu activul de partid și sindicat, cu membrii e.o.m, președinții comisiilor- de lucru, ele constituind principalul subiect al informărilor politice prezentate în adunările generale ale organizațiilor de bază. La gazeta de perete, ca și la stațiile de radioamplificare au fost prezentate extrase din cu- vîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu.

* 
I 
I
I
I 
I

REPARAȚII. Conducerea clubului muncitoresc din Lonea, prin directorul instituției, Zoltan Pop, ne informează că nici pînă în prezent cooperativa „Uni- ■ rea" din Petroșani nu și-a onorat obligațiile asUmate cu mai bine de un an în r urmă cu privire la repa- 
I rarea jgheaburilor din ta- ' 
1 blă tie la acoperișul clădi- 
I rii. Poate intervine cineva

în rezolvarea restanței, cu atît mai mult cu cît iarna bate la ușă, iar mina Lo- nea a investit prea mulți bani în renovarea interiorului clubului pentru a permite degradarea clădirii.ALMANAH. Iubitorii jocului pe tabla cu 64 de pătrățele, pot găsi la chioșcurile de difuzare a presei o ediție recent apărută a „Planetei șah", un nou almanah, 1986, din se r ia celor consacrate acestui sport al minții. Cititorii au

cuprinzînd referiri la partide celebre, diverse teste de literatură beletristică de inspirație șahistieă, etc. (S.B )CERCURI PIONIEREȘTI. Odată cu deschiderea a- nului școlar, încep și acțiunile pregătitoare deschiderii activității cercurilor din cadrul caselor de pionieri din municipiu. Intre 15 și 30 septembrie vor avea ioc acțiuni de popu- >- larizare a activităților care sînt programate a fi .................. la organizate în acest an șco- dispoziție un sttmar bogat, lari

ILUMINAT. Foarte fru- în orașul P e t r i 1 a, mos proiectați și realizați, pentru ospitalitatea^ei. Prin stîlpii destinați iluminatu- " lui public din piața Victoriei. Aceștia, ca de altfel și cei din parcul teatrului sau din zona hotelului Petroșani. dau o notă aparte arhitecturii Petroșaniului pe timpul serii. Rămîne ca becurile șă ardă atunci cînd trebuie și cît trebuie, iar noi cetățenii, să le ferim de gesturile necugetate ale unora, mai .puțin disciplinați.
RENOVARE. „Căprioara" 

este o firmă binecunoscută

grija I.C.S.A. și A.P. Petroșani s-au efectuat recent lucrări de renovare, pentru ca ambianța să fie totdeauna atrăgătoare. (V. Beldie, coresp.)DACTILOGRAME. Ieri, la Casa de cultură din Petroșani s-a deschis cercul de dactilograf ie. Sînt înscriși, pînă în prezent, peste 40 de cursanți, oameni ai muncii din reședința de municipiu. Se măi primesc înscrieri pînă la 1 octombrie.

TAPIȚERIE. La parterul 1 blocului 92 din bulevardul Republicii s-a deschis, un atelier de tapițerie. Se execută reparații de fotolii, canapele ș.a., precum și capitonări de uși pentru birouri. Unitatea aparține cooperativei „Unirea".
I 
I
I
I
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RUGBY, divizia AVictoria București — Jiul 2 — 1 (1 — 0)

Noul val confirmă...Orieît ar părea de paradoxal, Jiul merită felicitări pentru această... în- frîngere. Echipa fără Flo- fescu, Neagu, V. Popa, ba chiar pierzîndu-i, prin accidentare pe Lă.sconi și Găman, a acționat cu ambiție, plinind accent pe jocul combînativ, demon- strînd integrarea intr-un sistem strategic bine arti
culat, dar în același timp suplu, în funcție de faze. Primul gol al partidei s-a marcat în min. 3, eînd 
apărarea Jiului s-a oprit, acuzînd ofsaid (n-a fost'), prilej pentru Iordache de a înscrie nestingherit, In cursa pentru egalare. Jiul a trecut la cîrma jocului, portarul Nițu trăind destule emoții la șuturile lui Lăsconi, Van cea și Găman. E drept căși „omologul" său, Toma, s-a remarcat o- : punîndu-se cu succes intențiilor lui Iordache, A- dolf și. Nica de a majora scorul,La reluare, oaspeții au luptat cu dăruire, o pri- . mâ ccazie a lor s-a consumat în min. 50, eînd centrarea lui Lăsconi a fost reluată, pe spațiul porții, de Vancea, dar Nițu a fost la post. Zece minute mat. tîrziu,, Henzel l-a înlocuit pe Lăsconi, accidentat. evoluția sa provo

Breviar
FOTBAL, campionatul 

republican de juniori : C'.S.Ș. Tg. Jiu — Jiul Petroșani 1—P ; campionatul 
județean: ConstructorulHunedoara — Preparatorul, Petrila. 2—2, Utilajul Petroșani —• Minerul A- ninoasa 3—1, Parîngul Lunca — Minerul Măgura Pui 2-—1, Minerul Uricani —- C.F.R. Petroșani 4—0, Inox Hunedoara — Minerul Teliuc 2—1, Metalul Cris- cior — Avîntul Hațeg 1—3, Rapid Siiileria T. — Minerul Certej 1—*0, Auto R.M.R. — Voința I.L.F. I- lia 0—5.

HANDBAL, divizia B: U ti la jul-Știință , .. : Petroșani — Metalul Copșa Mi
că 22—21; campionatul re
publican de juniori: C.S.Ș. Făgăraș — C.SJȘ. Petroșani .39—18.’(15—6).

S. BĂLO1

când o adevărată degringoladă in terenul Victoriei, experimentatul Petre Petre fiind depășit, eu regularitate, de tînăra noastră aripă. Demarajul lui a fost asigurat de antrenorul-ju- câtor Mulțescu. în urma u- nei astfel de faze, a survenit egalitatea (78) —cursa lui Henzel, printre* „jaloanele" adverse, a fost urmată de o centrare tm-
FOTBAL, divizia Apecabilâ, cu latul, Vancea l-a îngenuncheat pe ultimul apărător.Reușita a contribuit la mobilizarea jucătorilor din Valea Jiului, în special s-au remarcat Mulțescu și tinerii săi „loeotenenți" Sedecaru, Henzel și Timofte. La prima evoluție oficială sub culorile miniere, Sețlecaru s-a achitat foarte bine de sarcini, mai mult, incursiunile lui în zona adversă, a la Belode- dici, creează breșe adinei, așadar debut, cu dreptul, dacă se va dovedi conștiincios, cu calitățile native pe care Ie are, vă a- junge ;m apărător de marcă. Timofte a prins .deja curaj, reliefează calități de dispecer. O. asemenea cori-

Oaspeții meritau un egalîn pericol poarta apărată za puternic, balonul tre- de . Lovas. Primă repriză ce de un buchet de jucase consumă pe fondul unuiC.S. U.T. ARAD — A.S. PAROȘENI VULCAN 1—0 (0—0). Desfășurată, duminică la Arad, partida de fotbal dintre C.S. U.T. A- rad și A.S, Minerul Pa roșeai Vulcan s-a bucuratde aportul unui timp admirabil și un public numeros, aproape 5000 de spectatori. Pe un gazon excelent, combatanții și-au pus în joc toată energia și tot talentul, pentru a oferi iubitorilor, fotbalului un meci de o înaltă factură tehnică. Și așa a fost. încă din primele minute gazdele iau inițiativa și atacă prin Vuia, care întiinește pe masivul I.eleșan de care nu poate trece. încep o serie de contraatacuri a- le minerilor, care, prin Bîrsan și Petre Grigore pun 

junctiiră n-a convenit gazdelor, care au răspuns printr-un joc dur — s-au „remarcat" în acest sens Balaur I și Augustin. Introducerea lui Țălnar, eu intenția de a asigura superioritate în atac, s-a dovedit inspirată, întrueît atacantul bucureștean a căutat din start să obțină... mila arbitrilor, căzînd 
în careul jiului chiar și eînd nu se afla cineva în preajma sa. In cele din urmă (83), eînd Szekeiy a intervenit prin alunecare, arbitrul de centru Cristian TeodorescU — Buzău s-a lăsat impresionat de plonjonul spectaculos al. lui Țălnar. Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Ursu. Pînă atunci, oaspeții au beneficiat de cîteva lovituri libere, schema de execuție Mulțescu '— Stana n-a funcționat însă perfect, balonul ocolind buturile sau rico- șînd din „zid". Scor final 2—1 pentru Victoria, dar, repetăm, . evoluția Jiului. mărește investiția de speranțe a suporterilor șătJIUL: Toma — B. Popescu, Szekeiy, Sedecaru. .. Stana -*- Găman (min. 70 Timofte), Mulțescu, Vancea. Doșan — Băluță. Lâs- . ■eoni. (60 Henzel).

Ion VULPE

echilibru de forțe, fapt ce a făcut ca echipa . condusă de Tibcriu Benea să justifice rezultatul de la Timișoara, așa cum reiese și
FOTBAL, divizia B

din programul meciului. Rezultat Ia pauză: 0—0.După pauză, în minutul 47, Ia o acțiune spre1 poarta apărată de Homan, Csor- das trimite spre Vărșăn- dan, care Ia rtodul său după ce cîștigâ duelul cu Sălăjan, deschide mai departe' spre careul nostru, de unde mingea este preluată de Vuia, care șutea-

Trei eseuri, unul mai

ȘTIINȚA PETROȘANI — C.S.M. SIBIU 24—6 (15—3). Intîln irea dintre cele două divizionare A, Știința Petroșani și C.S.M. Sibiu, a fost, așteptată cu viu interes de toți iubitorii sportului cu batonul oval din municipiu. Un meci al ambițiilor, un meci pentru car? jucătorii noștri s-au pregătit asiduu, dorind să-l cîștige. Pe parcursul celor 80 de minute Știința Petroșani s-a impus clar, a- tît în fazele de apărare cît și în atac, pachetul de înaintași făeîndu-șî cu prisosință datoria.Chiar din start, jucătorii noștri au desfășurat un joci: spectaculos, la mină, eficient, eu multe faze de mare spectacol, viu aplaudate de cei aproape 300 de spectatori. Partenerii de întrecere au răspuns în a- ceeași manieră;; ceea ce a dat frumusețe intîinirii. De altfel, la sfîrșitul meciului, arbitrul Marcel Ga- 1 anda din București remarca spectaculozitatea rug- by-uluj practicat, spiritul de . deplină sportivitate din teren, cursivitatea jocului, precum și faptul că. deși echilibrată în jocul de la mijlocul terenului. întîl- nirea a dat cîștig de cau- 
tori din apărarea noastră șt ricoșează în poartă — 1—0 pentru U.T.A. Minerii atacă și Ii se refuză un 11 m în minutul 79, eînd Bîr- san a fost faultat pe linia suprafeței de pedeapsă. In min. 81 Homan apără un gol ca și făcut, drept pentru care primește aplauze Ia scena deschisă. Meciul se încheie pe fondul unui echilibru marcat de c ușoară superioritate a gazdelor.A.S. Far< șeni Vulcan : liomait — 1’. Grigore, Buz- duga. Vișan, Hădărean — Bîrsan, Crăciun, Sălăjan, Crisfea — Barbu, Băltaru.

Ovidiu PARĂIANU

ca altul!ză Științei, ai cărei jucători au speculat prompt . erorile to .apărare ale: si- bieniior.i 'e scurt, filmul meciului. Min. 2, dintr-o lovitură de picior de la aproape 50 m, Bezărău deschide scorul-3—0. Urmează un joc deschis, oaspeții ratează o lovitură de pedeapsă (min.11), iar în min, 18, după o tușă apropiată de terenul de țintă. Știința eîștigă Un balon clin gramada ordonata la 5 m de but. Petre Dobre prinde și, sprijinit de întreaga înaintare, cu toată, opoziția, sibienilor, pătrunde în forță, ,înscriind un eseu „la centru", pentru care transformarea este doar o formalitate. O va face Drăghici: 9—0.; Miri, 26 Catătiâ tot în urma unei grămezi ordonate, pătrunde pe partea închisă. Eseu, Ia' colț., Transformarea este foarte di- ^ficil de realizat, dar Beză- r.'.u aîcnt, reușește să trimită balonul printre buturi. 15—0. Min. 33. pe fondul, unei ușoare relaxări a Științei, Amariei reduce „dm handicap, dm lo- vbură de ..pedeapsă 15—*3.. In repriza a IT-a, după 15—6 — a înscris toț A- măr'eî și tot din lovitură: de pedeapsă — jocul curge deschis, la mină. In min.54 Drăghici transformă o lovitură, de pedeapsă. Urmează o suită de atacuri în trombă ale Științei, mai ales pe partea dreaptă, a- vîhd în prim plan linia de treisfertufi. Catan ă este un permanent pericol pentru buturile C.S.M.-ului iar Ortelecan conduce clarvăzător întreaga echipă fiind unul dintre1 ret mai activi jucători din teren. La un astfel de atac furibund al Științei, în min. 77, Catană nu mai poate fi opriț din slalom. Un eseu splendid, care smulge u- rale tribunei și pe care Drăghici îl transformă. Scor final: 24—6.Arbitri: Mareei Galan- da aiinat la tușă de George Milca și Sergiu Bărgău- - naș. toți din București — o brigadă care a arbitrat impecabil.
II. ALEXANDRESCU

FOTBAL, divizia C

Multe ocazii 
ratateMINERUL ȘTIINȚA VULCAN — U.M. TIMIȘOARA 3—1 (1—1). O par- ‘ tidă alertă, îh care, mai ales în prima repriză, oaspeții au oferit o replică viguroasă, prin combinațiile rapide, jiegăte" de A- las, Sonn și Hhibaeh, După reglarea tirului — Topor (7), Constantin (10) au șutat alături — angajat de Topor cu o pasă cu căi-: cîiul, Modreanu (11) a pătruns în viteză în careul mare, fentîndu-r pe Dentean, care a fost silit să culeagă balonul din plasă: 1—0. In Ioc să ia proporții, scorul ; a devenit egal, în min. 19, după o centrare de pe a- ripa stingă a lui Alas, Dogan a lovit balonul cu capul, iar Svedak a greșit ca un începător, scăpîn- du-1 printre picioare: 1—1. Portarul combinatei avea să-și răscumpere însă greșeala, pion jind temerar în min. 42, Ia picioarele lui Sonn. Cea măi mare ocazie a gazdelor a fost ratată de Constantin, în penultimul minut ăl primei reprize, în loc să șilteze „dintr-o bucată", a preferat să stopeze balonul, dindu-i prilej lui Dentean să intervină salutar.După pauză, „unspreze- : cele" din Vulcan probează adevărata sa valoare, chiar din primul minut Constantin fructifică pasa Iui Modreanu: 2--1. Mai apoi centrul înaintaș al : gazdelor avea să rateze in- :credibil (66) sau să rătăcească nemspirat "în careul timișorean. Cel mai frumos gol :d 'par’idei avea să fie înscris șde Țudoșe (77) printr-un șut sec în dreap- ■ ta lui Dentean. Finalul, ca o partidă de box,. în care partenerii abandonează „garda", s-a caracterizat prin multe incursiuni, la ambele porți. mai iri- sistenți au -fost înaintașii gazdelor, dar, la capitolul finalizare, Milenovici (85) și Modreanu (87) aU de- monști’at carențe supărătoare. Victoria clară, datorită prestației excelente a Iui Ispir. Tsac, Frățilă (uneori dur însă). C. Ene,- cărora li ș-ă alăturat Tail ase. Sub cota obișnuită Topor. Iszak și Constantin.

Sever NOIAN

FOTBAL, divizia AREZULTATE TEHNICE: Napoca — F.C.M. BrașovS.C. Bacău — Gloria Bu- 1—0, F.C. Argeș — Oțe-zău 3—0, Univ. Craiova — Iul Galati 1—0 , VictoriaCorvinul Hunedoara 0—0, București — Jiul Petro-Petrolul Ploiești — Spor- șani 2—1, Partidele F.C.tul studențesc 1—1, Stea- Olt — Dinamo și Chimiaua București — Flacăra Rm. Vîlcea — Rapid auMoren i 4—0, „U“ Cluj- fost amînate.CLASAMENTUL '1. Steaua București 3 3 0 0 7—0 62. ,,U“ Cluj-Napoca 4 3 0 1 6— 5 63. Dinamo București 3 2 1 Ol 12— 3 54. V.C. Bacău 4 2 11 6—5 55. F.C. Argeș Pitești 4 2 11 5—3 56. Victoria București 4 2 11 5—5 57. F.C. Olt 3 2 0 1 5— 3 48. Sportul studențesc 4 J 2 1 6—4 49. Petrolul Ploiești 4 12 1 3—2 410. Corvimtl Hunedoara 3 111 1—2 3ÎL Oțelul Galați 4 112 2— 3 312. Jiul Petroșani 4 1 12 6— 7 313. Univ. Craiova 4 0 3 1 3— 5 314. Rapid București 3 10 2 3— 4 215. Chimia Rm. Vîlcea 3 10 2 4—6 216. F.C.M. Brașov 4 103 2— 5 217. Flacăra Moreni 4 1 0 3 3— 9 218. Gloria Buzău 4 1 0 3 5—15 2ETAPA VIITOARE : Gloria Buzău — „U“ Cluj-Sportul studențesc — Napoca, Dinamo — S.C.Steaua, Jiul — Petrolul Bacău, Oțelul Galați —Ploiești, Rapid — ViCtd- Corvinul, Flacăra Moreniria București, F.C.M. Bra- — F.C. Argeș, F.C. Olt; șov — Chimia Rm. Vîlcea, — „U“ Craiova

Divizia B, <seria a III-aREZULTATE TEHNICE: Minerul Cavnic 4—0. C.S.Aurul Brad — Gloria U.T. Arad — A.S. Paro-Bistrița 0—0, Poli Timi- seni-Vulcan 1— 0, F.C.șoara — Steaua C.F.R.: CI.- Bihor — C.S.M . ReșițaN. 4—3. Dacia Mec. drăș- 1—2 (!?). Armătura Zalăutie — Mureșul ExplorăriDeva 1—0, Olimpia Satu — Strungul Arad 0—0,Mare — Unio Satu Mare C.LL. Sighet -- F.C. Ma-„ 1—0. Metalul Bocșa — : ramureș 0—0.:
CLASAMENTUL1. Gloria Bistrița 4 3 1 0 7—172. „Poli" Timișoara 4 2 2 0 6—4 63. A.S. Paroșeni Vulcan 4 2 1 I 5—3 54. C.S.M. Reșița U;4. T:"! 1 3—2 55. Strungul Arad 4 2 11 4—4 56. Minerul Cavnic 4 2 0 2 10—6 47. Metalul Bocșa 4 2 0 2 7—4 48. Steaua C.F.R Cluj-N. 4 2 0 2 . 5—6 49. Dacia Mec. Orăstie 4 2 0 2 4—5 410. C.S UT. Arad 4 2 0 2 3—6 411. Olimpia Satu Mare * 4 2 0 2 2—7 412. F.C. Maramureș 4 112 6—4 313. Armătura Zalău 4 112 4—5 314. Aurul Brad 4 112 2—3 315, F.C. Bihor *) 4 2 11 5—2 216. Unio Satu Mare 4 10 3 3—5 217. Mureșul Deva 4 1 0 .3 2—5 218. C.I.L. Sighet 4 0 2 2 1—7 2•) Echipă penalizată cu trei puncte.ETAPA VIITOARE: mișoara, Gloria Bistrița — .A.S. Paroșeni Vulcan — Armătura Zalău MureșulF.C. Bihor, Unio Satu Ma- Deva — Aurul Brad, F.C.re — C.S. U.T. Arad, Maramureș — MinerulSteaua C.F.R. CIuj-Nă- Cavnic, C.S.M. Reșița —poca -rt F.C. Olimpia, C.I.L. .Sighet, Dacia Mec.,Strungul Arad —Poli Ti- Orăștie — Metalul Bocșa.

Divizia C, seria a VIIl-aREZULTATE TEHNICE: 2—1, Unirea SmnicolaU Minerul Știința-Vulcan — Mare — C.F.R. Timișoara U.M. Timișoara 3—1, Obi- 1—0, Metalurgistul Guliei Sînmartinu Sîrbcsc— gir — C.S.M. Lugoj 3—1, C.F.R. Simeria 2—0, c.S.M. Vagonul Arad — Strungul Chișineu Criș - u x Șoi.Minerul Ghelari .. . 1 .2—0, Progresul Timișoa- prii Lipova Victoriara ' — Unirea Tomnatic Călan 2--0.CLASAMENTUL1. Unirea Sînnieolau Mare v3 3 0 0 7—2 92. C.S.M. Vagonul Arad 3 9 1 0 7—2 73. C.FR. Timișoara 3 2 0 J 5—1 64. Șoimii Lipova , . 3 2 0 1 6—3 65. Metalurgistul Cugir 3 2 6 1 6—4 6
6. Minerul Știința-Vulcan 3 2 0 1 5—4 67. Strunguț Chișineu Criș 3 2 0 1 4—3 68. Progresul Timișoara 3 2 0 1 •3—2 6
9. Unirea Tomnatic 3 1 0 2 4—5 310. Obilici Sînmartinu Sîrbese 3 1 0 2 3—4 3
11-12. C.F.R. Simeria 3 1 0 2 4—6 3C.S.M. Lugoj :ț .' j. 3 1 0 .2 4—6 313. U.M. Timișoara 3 0 2, 1. 2—4 2

14. Minerul Lupeni*) 3 1 J9 2 4—8 2
15. Victoria Călaji 3 0 1 2 4—6 1
16. Minerul Ghelari 3 0 0 3 2—7 0

*) Echipă penalizată cu un punct.1 KTAPA VIITOARE: tul; Cugiir,.. C.fî'.H Sime-Minerul Lupeni — Qbi- Fia — C.S.M. Vagonul A- lici Sînmartinu^.âîi'bese, rad, , U.M. Timișoara — Victoria Călan - Strun- Șoimii Lipova. Minerul gul Chișin^toCriș, C.S.M.' GhelniJ — Unirea Tom- Lugoj — Ihob^ul li- aatic.^C 1 R fimișoaia mișoără. Unirea Stonmo- Mmctul Știința Vtli- Iau Măre — Metaiurgis- . șț , ■
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al

că cu peste 25 000 de volume, sală de sport.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat expoziția realizărilor elevilor din municipiul București, organizată în incinta acestui liceu. In fața unor panouri, secretarului general al partidului, îi sînt înfățișate principalele date privind dezvoltarea învățămîntului în Capitală în perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea al partidului. Sînt prezentate, de asemenea, aspecte ale integrării învățămîntului bucureștean cu cercetareaa-și

Consiliului Național al Științei și Învățămîntului. Gazdele arată că, numai în ultimii ani, au fost create 37 soiuri, hibrizi și linii de porumb, soia, fasole boabe, legume, pomi și viță de vie.Secretarul generalpartidului a apreciat rezultatele dobîndite de studenții și cadrele didactice din institut și le-a recomandat să acționeze eu toată pasiunea pentru obținerea unor soiuri și hibrizi de plante cu randament mai mare.Ea încheierea vizitei, 'dresîndu-se studențilorcadrelor didactice tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus:Dragi tovarăși,Doresc să vă adresez cele mai calde felicitări cu prilejul deschiderii noului an de învățămînt. Urez studenților și profesorilor să obțină rezultate cît mai bune în noul an ele învățămînt, să lege mai strîns învățămîntul agricol cu producțiâ, cu cercetarea și, așa cum ăm spuș conducerii institutului, să vă angajați să faceți lotul ca cel puțin Sectorul agricol Ilfov și județul Dîmbovița să fie în răspunderea institutului, a cadrelor didactice și studenților, ca anul viitor aceste două zone ale țării să cucerească titlul de „Erou al noii revoluții agra- re“. Cred că forțele existente aici, pot să ridice a- ceste județe la nivelul de producție care să le dea dreptul la acest înalt titlu. Vă doresc succes în întreaga activitate, multă sănătate și fericire !Coloana oficială de ma- . sini s-a îndreptat, apoi, spre întreprinderea de uti
laj chimic' „Grivița Roșie", unitate reprezentativă a . industriei noastre Constructoare de mașini, puternică, eitadelă a economiei Capitalei, cu vechi și bogate tradiții revoluționare. Detașamentul muncitoresc al „Griviței Roșii** a făcut, ca de fiecare dată, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu o primire entuziastă, mănifestîn- du-și bucuria de a-i avea din nou în mijlocul lui. Reprezentanții puternicului colectiv muncitoresc scan- însufletire P.C.R. !“, poporul !**, muncitorii!“,dau cu „Ceaușescu — „Ceaușescu și „Ceaușescu — exprimîndu-și. astfel, și cu acest prilej, sentimentele de stimă și profundă recunoștință față de secretarul general al partidului, care își dedică întreaga putere de muncă edificării moderne a patriei noastre socialiste, binelui și fericirii întregului popor.In timpul acestei noi vizite de lucru la „Grivița Roșie**, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost informați, mai întîi asupra modului în care se îndeplinesc indicațiile date cu prilejul vizitelor anterioare în această importantă u- nitate constructoare de mașini pentru organizarea superioară a muncii și modernizarea .continuă a producției. După ce a exprimat profunda recunoștință a întregului colectiv pentru grija permanentă ce o poartă secretarul, general al partidului continuei dezvoltări și modernizării a- cestei puternice citadele muncitorești, directorul întreprinderii, Titus Crudu, a prezentat rezultatele ■ ob-

ținute în direcția concentrării activității de cercetare și proiectare pentru asimilarea în fabricație a unor agregate și utilaje complexe -necesare înfăptuirii în cele mai bune condiții a programului e- nergetic național.Apreciind rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut specialiștilor să continue studiile pentru realizarea integrală, în cadrul întreprinderii, a unor asemenea u- tilaje necesare perfecționării în continuare a proceselor tehnologice din u- zină, astfel îneît să fie re- . duse importurile de astfel și producția, realizări ale de utilaje și aparatură. elevilor în cadrul activită-Experiența bună cîștigată de colectivul întreprinderii trebuie să fie generali- , zată și în alte unități de specialitate din țară.In noua secție pentru U- tilaje energetice, secretarul general al partidului a examinat modul în care colectivul bucureștean își îndeplinește sarcinile de a produce echipamente necesare realizării programelor prioritare de dezvoltare a bazei proprii de materii prime și energetice. Și aici au fost apreciate a'i avea, din nou, în mij- buna organizare a muncii, • locul lor. tehnologiile utilizate care permit obținerea unei productivități și calități ridicate.Constatând unele rămî- neri în urmă la livrarea unor u'tilaje tehnologice către beneficiari, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut conducerii ministerului de resort și întreprinderii să ia toate măsurile pentru lichidarea cît mai urgentă a restanțelor; de asemenea, să se reducă, în continuare, durata de execuție a utilajelor destinate - programelor prioritare și exportului, . să se intensifice eforturile pentru îndeplinirea integrală a. sarcinilor ; de plan pe anul în curs și pe întregul cincinal, pentru ridicarea întregii activități la un nivel superior de calitate și eficiență.In încheierea vizitei, secretarul general al partidului i-a felicitat pe oamenii muncii de la „Grivița Roșie** pentru succesele obținute pînă acum, adre- sîndu-le îndemnul de a munci astfel îneît să obțină, în viițor rezultate și. mai mari, pe măsura dotării tehnice bune de care dispune această ' unitate, a pregătirii și experienței lor profesionale, precum și u- rări de sănătate și multă fericire.In continuare s-a vizitat 
Liceul industrial „Grivița 
Roșie". Elevi și profesori i-au înconjurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu cu deosebită dragoste și căldură, exprimîndu-și astfel, sentimentele de mulțumire și profundă recunoștință pentru condițiile de viață și învățătură asigu- i

ții de instruire practică pe domenii. : : ; . ; -Următorul obiectiv al vizitei a fost Facultatea 
de electrotehnică a Insti* 
tufului Politehnic din Bucu
rești, prestigioasă instituție de învățămînt superior românesc, care va împlini a- nul acesta 65 de ani de activitate. Mii de studenți și cadre didactice au făcut o călduroasă primire iova- rășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, manifestîndu-și bucuria de

rate.Această modernă unitate de învățămînt, cu un pronunțat caracter aplicativ, pregătește, în anul școlar 1986—1987, peste 2 400 de cadre pentru domeniile mecanic, electromecanic și metalurgic. Liceul dispune de 30 de spații de învățămînt —■ laboratoare tehno- : logice de fizică,; chimie și biologie, cabinete de știin- ' țe sociale, de un internat cu 200 de locuri pentru elevii școlii profesionale, o can- tină-reștaurant, o bi b! iote- j

In polul facultății, Constantin Mocanii, decanul acesteia, a prezentat activitatea de pregătire a studenților ca specialiști capabili să rezolve probleme complexe ale industriei românești. Prin intermediul unei expoziții, care prezintă cele mai reprezentative realizări ale colectivelor de cadre didactice și ale studenților, secretarul general al partidului este informat că tehnica de programare pe calculator și utilizarea microprocesoarelor în conducerea proceselor industriale au devenit metode curente de in- . struire. S-a arătat că modul în care- a fost conceput procesul de învățămînt din această facultate . a constituit un model și pentru alte unități ale Politehnicii bucureștene.Secretarul general al partidului a apreciat realizările obținute în domeniul conceperii și producerii unor echipamente competitive pe plan internațional și a indicat să se organizeze mai bine colaborarea cu specialiștii facultății de energetică în vederea punerii la punct a unor sisteme de obținere și transport al energiei e- lectrice mai sigure, mai .funcționale, mai economice. Politehnica, a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, trebuie să se angajeze mai serios și în cercetare, și în proiectare, și în dezvoltarea învățămîntului românesc. Aveți rezultate bune — a arătat secretarul general al partidului —. dar pentru a corespunde necesităților economiei naționale, exigențelor pe plan mondial în acest domeniu eforturi sus-trebuie făcute ținute;Secretarul partidului a general al recomandat continuarea pe un plan superior a întregii activități, întărirea colaborării dintre catedrele facultății și Ministerul Industriei 1 E- lectrotehnice în. creșterii contribuției vățămîntului superior

In încheiere, a fost vî- pentru activitatea heobosi- întregul cincinal, cadrele zitată expoziția: „Dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului românesc în Epoca Nicolae Ceaușescu**,Exponatele prezentate pun pregnant în lumină faptul că ultimii 21 de ani au marcat o strălucită a- firmare a școlii românești, în acest răstimp glorios constituindu-se și consoli- dîndu-se un sistem de învățămînt unitar, avînd la bază - concepția novatoare, revo- duse, noi, de mare perfor- Iuționară a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind pregătirea tineretului patriei prin muncă și pentru muncă, integrarea activităților didactice cu cele de cercetare și producție, legarea tot mai strînsă a procesului in- structiv-educativ de cerințele vieții, ale societății. Tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost prezentate realizările obțjjiute în activitatea practică, în , , ■, T , . ymunca de cercetare orien- tată în direcția soluționării unor probleme de mare însemnătate pe care le ridică dezvoltarea accelerată a economiei naționale. Au fost înfățișate preocupările și rezultatele obținute pe linia creării de tehnologii avansate, de noi sisteme, instalații, echipamente și materiale, cu largi aplicații în economie.Expoziția cuprinde, de asemenea, un sector consacrat activității editoriale. In semn de profund omagiu și aleasă recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce a făcut și face spre binele și gloria nepieritoare a României, în expoziție se află expusă, într-un stand de onoare, monumentala sa operă teoretică, cuprinsă într-un număr important de volume, publicate în milioane de exemplare în țară și pe toate meridianele lumii, reprezentînd o strălucită contribuție la dezvoltarea creatoare a teoriei și practicii revoluționare, Ia îmbogățirea gîn- dirii social-politice contemporane.La loc de frunte erau prezentate, de asemenea, lucrările tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, larg cunoscute și prețuite în țară și peste hotare, importantă contribuție la progresul științei românești și universale.După încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășă Elena Ceaușescu au luat parte la adunarea populară consacrată deschiderii anului de învățămînt 1986—1987, conferind acestuț important eveniment din viața școlii, a. întregii națiuni o înaltă și profundă semnificație.. Desfășurată pe platoul din fața Institutului politehnic bucureștean, adunarea a- reunit zeci de mii de cadre didactice, cercetători, studenți, elevi, precum și oameni ai muncii din unități economice, soci al-culturalc ale Capitalei, împreună cu toți cetățenii patriei, pafticipanții au reafirmat în âceasta tradițională zi de septembrie,, care marchează momentul sărbătoresc, emoționant al începerii cursurilor școlare și universitare, senii-

verșitar, ca de altfel îndidactice trebuie să acorde o atenție majoră perfecționării pregătirii de specialitate, cercetării științi- . fice aplicative, astfel ca anii de studenție să constituie un suport decisiv pentru integrarea rapidă în . producție a absolvenților.Eficiența integrării învățămîntului superior cu cercetarea și producția, în scopul realizării unor pro

vederea în-. . ... . . . Politehnic la finalizarea importantelor sarcini ce revin acestui sector în actualul cincinal. Apreciind .ac- j___ _______________ți vita tea desfășurată, tbva- zintă o. mare izbîndă a spe- rășul Nicolae Ceaușescu a arătat: câ, în' acest an uni-

manță, necesare economiei naționale, a fost pusă în evidență și de vizita la 
întreprinderea de aparate 
și utilaje pentru cercetare, situată pe platforma Institutului politehnic. Creată din inițiativa secretarului general al partidului, tînăra întreprindere bucureș- teană are ca obiectiv fundamental conceperea și a- similarea în producție a unei game largi de aparate de înalt nivel tehnic, menite să contribuie la modernizarea dotării institutelor și centrelor de cercetare științifică, la perfecționarea proceselor de producție în numeroase ramuri economice. Pe lîngă preluarea, pe bază de contract, de către echipe de cadre didactice și studenți a unor teme din planul tehnic al întreprinderii, colaborarea cu învățămîntul superior se desfășoară și sub forma practicii productive efectuate aici de studenți, a materializării la scară industrială a unor idei originale, studii și proiecte finalizate la diverse facultăți ale Politehnicii.Dialogul secretarului general al partidului cu specialiștii de aici a fost axat pe problemele îndeplinirii planului, lărgirii și diversificării fabricației, sporirii continue a nivelului tehnic și calitativ. Infățișînd modul în care s-a acționat pentru realizarea și depășirea principalilor indicatori economici, directorul întreprinderii, Victor Bazu, a subliniat că, prin aplicarea consecvent^ a indicațiilor date de conducătorul partidului și statului la precedenta vizită, producția obținută la I.A.U.C. este în prezent de două ori mai mare decît în 1982.Gazdele au exprimat tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu recunoștința profundă pentru sprijinul nemijlocit, și permanent, . pentru îndrumarea de înaltă competen- . ță dată colectivului în direcția aplicării celor mai noi tehnologii, participării mai active la înfăptuirea programelor, speciale pentru această perioadă.O elocventă ilustrare a preocupărilor colectivului acestei întreprinderi creatoare de noutăți tehnice sînt două exponate de mari dimensiuni și de complexitate deosebită, aflate pe platoul. din incinta unității/ Prima dintre acestea, instalația de . control automat a lucrărilor de foraj geologic, situează România *• printre puținele țări ' din lume care au reușit să realizeze un echipament de asemenea nivel tehnic.La rândul său, instalația cu ultrasunete pentru controlul defectelor în tabla,, la realizarea căreia au contribuit colective clin 16 u- nități de învățămînt. cer- . meritele de fierbinte dra- . cetare și, producție, repre- i

tă ce o dedică, cu pasiune revoluționară și patriotism înflăcărat, înfloririi continue a patriei și binelui.po- porului român.Vastul platou, unde s-a desfășurat adunarea, era împodobit sărbătorește. Drapele roșii și tricolore încadrau portretul conducătorului partidului și statului nostru, sub care se aiflau urările: „Trăiască Partidul Comunist Român în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu!**, „Trăiască u- nitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor, în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului său general!**.In această atmosferă însuflețită, tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., a deschis adunarea.In continuare au luat cuvîntul tovarășii Titus Cru-

cialiștilor noștri' în acest domeniu.

rii de utilaj chimic „Gri- vița Roșie*1, Laurența Savin, studentă, președinta Asociației studenților comuniști din Institutul a- gronomic „Nicolae Bălces- cu“ și Tache Voicu, rectorul Institutului Politehnic JJjicurești.Tovarășului Nicolae. Ceaușescu i-a fost adresată, cu deosebit respect, rugămintea de a lua cuvîntul.
întâmpinat cu multă căl

dură, cu cele mai vibrante 
sentimente de dragoste și 
prețuire, a luat cuvîntul, 
în încheierea adunării, to
varășul N I C O LA i: 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.Cuvîntarea ; conducătorului partidului și statului nostru a fost urmărită cu deosebit interes, cu profundă satisfacție și mîn- drie patriotică, cu deplină aprobare, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu vii și îndelungi aplauze, ura- le și ovații.Marea adunare populară a luat sfîrșit într-o atmosferă înălțătoare, de puternic entuziasm. S-a scandat, din nou, „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul!**, „Ceaușescu — România 1“, „Ceaușescu — pace !“. Formații corale au interpretat cîntece închinate partidului, patriei noastre socialiste.însuflețiți de mobilizatoarele îndemnuri adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, slujitorii școlii au reafirmat hotărîrea de a face totul pentru transpunerea neabătută în viață a orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, pentru realizarea unui învățămînt de înaltă calitate, de a-și îndeplini în mod exemplar nobila misiune ce le revine de a forma și pregăti tânăra generație, de — a o educa în spirit revoluționar, patriotic. La rîildul lor, studenții și elevii au exprimat angajamentul entuziast de a-și însuși cele mai noi țuceriri ale. științei și tehnicii, ale cunoașterii umatie, de a se pregăti temeinic pentru muncă și viață, de a servi întotdeauna cauza măreață a înfloririi patriei în care s-au născut, trăiesc și se vor realiza plenar ca spe- .. cialiști, ca oameni și cetâ-

l«-

goște față,', de secretarul general, al partidului, președintele Republicii, tova-1 țeni de .nădejde ai Rornâ- rășul ‘ Nicolae Ceaușescu, niei socialiste. .
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