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e n așep- luciu
În spiri tul orientărilor formulate de tovarășul

NICOLAE CEAUȘ ESCU
la Congresul al III-lea al oamenilor muncii

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat, împreună cu tovarășa E 1 Ceaușescu, luni, 22 tem brie, o vizită de în județul Buzău.Au participat tovarășii Emil Bobu, Nicu Ceaușescu, Silviu Curticeanu,Noul dialog de lucru al conducătorului partidului și statului cu făuritorii de nouă, civilizație și spirituală din zonă a țării S-a rat în atmosfera nică angajare în
muncăColectivul de de la Uzina de preparare a cărbunelui Coroești depune eforturi susținute pentru amplificarea succeselor înregistrate în primele 8 luni ale anului. .Astfel, la finele decadei a doua din septembrie, ei au sporit, cu încă 1 338 de tone, cantitatea de turte livrată suplimentar prevederilor planului acestei perioa-

de, ridicînd astfel la 16 434 ’ de tone plusul consemnat de la începutul anului. La obținerea acestor realizări, care ilustrează o susținută - preocupare pentru valorificarea superioară a producției brute de cărbune, o contribuție însemnată au avut-o muncitorii specialiști Mircea Borlovan, Petru Stan-ciu, Victor Corcoveanu. (

Eforturi deosebite pentru depășirea parametrilor de producție depun și preparatorii a căror activitate interesează sortimentul de bază al activității uzinei — cărbunele pentru cocs. Acțio- nind într-o deplină disciplină tehnologică, specialiștii de la mașinile de ze- țaj, utilaje complexe de
(Continuare în pag. a 2-a)

După cea de-a doua decadă a lunii septembrie ;

Imperativul major al activității minerilor: 
Cărbune, tot mai mult 

cărbune pentru (ară!

Utilaje miniere 
livrate în devans

Urmărind rezultatele ob- Văii‘ținute de mineriiJiului ia încheierea a două decade trecute din ceastă lună șe poate constata că realizările înregistrate nu evidențiază, la majoritatea unităților, progresul așteptat pe calea redresării producției de cărbune extras, a îndeplinirii integrale a prevederilor de plan. Mai mult, chiar, întreprinderile care și-au îndeplinit sarcinile planificate, au scăzut ritmul realizărilor în ultimele zile ale celei de a doua decade, diminuînd plusul acumulat de la începutul lunii. O singură excepție a apărut la l încheierea celei de a decade minieră singura voluție ducției.

a- cu cîteva zile în urmă erau mult mai mari. Cărbunele extras suplimentar de cele trei unități miniere cu sarcinile de plan realizate și depășite după trecerea a două decade din luna septembrie este mult prea mic pentru a acoperi minusul acumulat la celelalte Unități miniere, minus care ntimai la minele Petrila, Livezeni său Vulcan, este de 4 ori mai mare, la fiecare în parte, de- cît plusul total al întreprinderilor amintite. In
Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

De pe fluxul de fabricație al întreprinderii de utilaj minier Petroșani a început livrarea, în de- vans, a două complexe mecanizate SMA 2, destinate minelor Livezeni și Lupeni.; Programul prevede încheierea acestei operațiuni pînă la sfîrșitul lunii septembrie; în acest scop, colectivele de muncă din secțiile hidraulică și MAP acționează energic încît .să respecte riguros graficele stabilite împreună cu beneficiarii.De asemenea, o formație de muncitori specialiști, coordonată de sub- inginerul Frartcisc Elekeș, din cadrul echipei service de la 1UMP, îi- sprijină pe minerii de la Livezeni la montarea complexului. (S.B.)doua— întreprinderea Cîmpu lui Neag, care a avut o e- ascendentă a pro- de cărbune extras, totaîizînd un plus de peste 450 de tone. Celelalte întreprinderi miniere cu sarcinile pe două decade realizate sînt : Lupeni(plus 2908 tone de cărbune) și Lonea (plus 957 tone), dar aceste plusuri
O vrednică brigadă 

din sectorul XI inves
tiții al I.M, Lupeni, cea 
Condusă de minerul 
Sandu Geacă. Iir ima
gine, ortaci din Schim
bul lui Ion Arieșan.

Foto: Al. TĂTAR

materială această desfășu- de puter- care colectivele muncitorești din întreaga țară acționează pentru traducerea în viață a vibrantelor adresate Nicol ae tribuna greș cii.V lui al
chemăride tovarășul Ceaușescu de recentului oamenilor la Con- mun-i t a tovarășu- Ceaușescu a

Marea

constituit un prilej de a- profundată analiză, îm-. preună cu organele locale de partid și de stat, cu cadre de conducere din economie, cu specialiști și muncitori din unitățile de producție, în spiritul de- cuprinde mai multe mocrației noastre muncitorești revoluționare, a stadiului îndeplinirii sarcinilor pe acest an și pe întregul cincinal, a luminoaselor obiective stabilite de Congresul al XIII- lea al partidului.La noua întîlnire conducătorul iubit partidului și statului, rașele și satele Buzăului s-au prezentat în haine de sărbătoare, în înfățișarea nouă dobîndită în perioada de după Congresul al IX-lea al partidului, în anii „Epocii NicolaeCeaușescu", ani de prefaceri fără precedent. atît pe plan material, cit și spiritual.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

cu al
O-

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Buzău a început la Rîmnicu Sărat.In anii din urmă aici s-a construit o puternică platformă industrială ce întreprinderi ale industriei constructoare de mașini. Au fost dezvoltate șl modernizate întreprinderile e- xistente. S-au înălțat numeroase obiective social- culturale. Beneficiind an de an de importante' fonduri de investiții, vechiul târg este astăzi un oraș modern, cu impunătoare blocuri.Pe stadionul „23 August", unde a aterizat e- licopterul prezidențial, în numele comuniștilor. al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în întregul județ, tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu le-au fost adresate cuvinte de bun venit
(Continuare în pag. a Ca)

adunare populară
din municipiul BuzăuNicolae cu Elena participat ~ i ma-

Tovarășul Ceaușescu, împreună tovarășa ~Ceaușescu au J_T,, luni după-amiază la rea adunare populară care a avut loc în municipiul Buzău.In piața centrul de mii muncii nomice tori ai _______ ,vârstnici au. fost la această întîlnire cu partidului și ticipanții la nare populară au dat glas sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință față fiu al Nicolae mele și ia se leagă cele mai strălucite realizări din istoria României, prefacerile spectaculoase produse, cu deosebire în ultimele două decenii, în ttoate domeniile de activitate.

„Dacia", municipiului, de oameni din unitățile buzoiene, ’ ogoarelor, tineri și —i prezenți emoționantă conducătorul statului. Parma re a adu-

din , zeciai eco- lucră-

de cel mai iubit națiunii, tovarășul Ceaușescu, de nu- activitatea căru-

Sosirea. tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu la tribuna adunării a fost salutată cu îndelungi și puternice ovații, aplauze și . urale, cu însuflețite a- claniații pentru patrie, popor și partidul comunist, pentru conducătorul său încercat, pentru pace și înțelegere în lume.Tineri, pionieri și șoimi ai patriei au oferit buchete de flori înalților oaspeți. (Adunarea populară a fost deschisă de tovarășul Si- mion Cotoi, prim tar al Comitetului țean Buzău al P.C.R. continuare au luat tul tovarășii Romco brin, secretarul tului de partid, tele consiliului muncii de la derea de organe de asamblare din Rîmnicu Sărat, Gica Herhecea, muncitoare la întreprinderea de sîrmă și produse djn sîr- mă din Buzău și Gheor-

al de nu-

secre- jude- In cuvîn- Do- com i te- președin- oamenilor Intreprin-

ghe Dinu, Erou al Muncii Socialiste, președintele C.A.P. Smeeni.In continuarea adunării, primul secretar Comitetului județean părtidl a adresat, înmele - comuniștilor, al tuturor locuitorilor județului Buzău, rugămintea fierbinte de a lua cuvîntul la marea adunare populară cel mai iubit fiu al poporului, strălucit ctitor de țară nouă, personalitate de frunte a lumii contemporane, secretarul general al Partidului Comunist» Român, președintele Republicii Socialiste tovarășul N Ceaușescu.
Intîmpinat cu

i
România, cola e

Intîmpinat cu puternice 
aplauze și ovații, a luat 
cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al parti
dului, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Urmărită cu deosebită a- 
tențic, cu_ viu_interes șt
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marelui voievod

Asigurarea stocurilor de combustibil

ros-care

rinul. Amlașul și Făgărașul, dar ele au fost pierdute de înaintașii lui

600 de ani de Ia urcarea pe tron a

MIRCEA CEL MARE 
făuritor și cîrmuitor de țară

Cerința acestor zile la
Uzina Electrică Paroșeni

In vederea desfășurării în bune condiții, în 
zonul rece, a activității din .sectorul energetic __ se- 

, . - , ■ ------ -—— domeniu de maxima importanță pentru economia nați- 
onală —, la indicația conducerii partidului s-au sta
bilit o serie de măsuri pentru creșterea stocurilor de 
cărbune de la termocentrale.

Care este situația, în această privință, la Uzina 
Electrică Paroșeni, acum, cînd mai sînt cîteva zile 
pînă la 30 septembrie — termen scadent, la care sto
cul de cărbune al termocentralei va trebui să atingă 
90 000 de tone 1 Amănunte despre acest lucru, cît și 
referitor la celelalte pregătiri efectuate la termocen
trală ne oferă ing. Gheorghe Dinea, inginerul șef al 
uzinei.-r- La ora actuală (discuția am purtat-o vineri, 19 septembrie — n.n.) tre- buia să avem în stoc80 000 tone de cărbune, ur- mînd ca, piuă la 1 octom-

brie, acesta să 96 000 de tone, buia, deoarece, tul de față, 7262 re de siguranță.
— Ce înseamnă această 

cantitate ?— ■ Exact patru zile, gram este prevăzut ca zinele de preparare a bnnelui din Coroești I’etr ila să ne livreze,' pic, incopînd din 13 tembrie, cîte 1000 de cărbune. In șapte zile, asta ar fi însemnat

crească la Spun tre- in momen- avem doar tone de cărbune, ca- reprezintă atît stocul consum, cît și cel de
consumul pe In sarcina-pro- . u- căf-sep* tone14'000

de tone. N-am primit însă decît 8500 tone de cărbune. De aceea, solicităm, insistent, și cu această o- eăzie, să ni se livreze ritmic cantitățile de cărbune prevăzute în sarcina program. pentru a ne crea un stoc de siguranță pentru cel puțin
— Care 

gătirilor 
rece la 
termoficare din uzină ?— Sîntem aproape finalizarea lucrărilor

Interviu realizat de 
Gheorghe OLTEANU

10 zile.
este stadiul pre- 
pentru sezonul 
instalațiile dedede

(Continuare în pag. a 2-a)

Una din marile coordonate ale istoriei poporului nostru a fost preocu- , .. ..parea pentru strîngerea Mircea. Tot Mircea reala un loc a pămînturilor duce sub ascultarea sa Banatul Severin ului.După încheierea tratatului de alianță cu Sigismund de Luxemburg, în anul 1395, Mircea devine stăpîn al cetății Brunului. punct fortifi- o.t cu importante tui’. militare și econom situat pe drumu1 constituia în acea perioadă principala cale de legătură-între Țara Române? scâ și B’așov. usof de -nțeles 'că tot timpul cit Branul a ținut de Țara Românească, legăturile economice dintre Brașov și Țara Românească au cunoscut cele mai mari înlesniri. Tot pe aici se realiza principala legătură în-

românești. In șirul lung al celor care s-au preocupat de această realizare un loc aparte îl are Mircea Voievod — personalitate proeminentă a istoriei naționale. Alături de marile sale entități de bun organizator de țară, iscusit diplomat și conducător de'oști, marele voievod s-a dovedit a fi și un mare „adună- tor de pămînt românesc". Tn timpul domniei sale Țara Românească cunoaște cea mai mare întindere a sa din evul medit: de la „părțile tătărești" spre răsărit până în Banatul rinului spre apus.La urcarea sa pe tron,
șiSeve-

Estepe

uI LclI Cti îjet pt. vi vii* 1 ir j /Mireta s-a preocupat de tre așezările fagarașene readucerea sub sceptrul " ......său a „părților de peste munți" respectiv a Amlașului și Făgărașului. De mai înainte domnii Țării Românești a- veau în stăpânire Seve-
și cele din sudul Carpa- ților.Mircea cel Mare este primul dintre domnii ex-

Prof. M. CERGHEDEAN

(Continuare în pag. a 2-a)
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Manifestări în cadrul 
Saptămînii Crucii Roșii“jA

(Urmare din pag. I) jEi

ț

• EXPUNEREA cu te- „Politica e.xternă a — politică de și pace, pro- consecvență de N i c o la e secretarul ge-

I

I 
i
V

$ 
I
I 
ț
IL.

nia,României dezarmare inovată cu tovarășulCeaușescu, neral al partidului", prezentată ,1a Petroșani", Lupeni, Vulcan. Petrila, Uricani, la căminul cultural din Banița și clubul sindicatelor din Aninoasa, a marcat, duminică. dimineața, deschiderea „Sătpămînii Crucii Roșii" în Valea Jiului,, manifestare națională ce se desfășoară pînă la 27 septembrie.• FAZA REPUBLICA- NzX a concursului grupelor sanitare se va desfășura în 23 și 24 septembrie la Costmești. La. această prestigioasă manifestare participă grupa -sanitară de la întreprinderea minieră Dîl- ja, pregățiță sub coordonarea dr. Mircea Vețean.• CURSURI.. S-au deschis și urmează să se deschidă (la Spitalul municipal din Petroșani. în 25 septembrie) cursurile

de surori'de Crucea Roșie în anul I și II de pregătire. Prin părea < nicipal și orășenești de / • Cruce Roșie din Petro-) șani, Petrila și Vulcan au fost selecționate peste 30 de participante la fiecare curs în parte.• CONCURSURI. ' cepînd de astăzi și pînă sîmbătă, la nivelul cărei localități, au

u. ue j . i preocu- ) comitetelor mu- t
In-fie-___ ________ .... loc ’ fazele, orășenești și etapa i municipală a concursu- i lui posturilor de prim- 1 ajutor care activează în i întreprinderile și insti- i tutiile din Valea Jiului. ’• ACȚIUNI DE EDU- | CAȚIE SANITARA, Lai librăria „Ion Creangă" și ’ cinematograful „Parîn- ) gul" din Petroșani au avut loc întîlniri ale cadrelor'1 medicale _ cu oameni ai muncii și tineri, l cărora li s-au prezentat / lucrări de specialitate 1 medico-sanitară, aspec- l te de actualitate din ac-1. tivitateă ..Crucii Roșii" I din țara noastră, în care ț , sînt cuprinși peste 7 i milioane /de oapieni ai ) muncii, copii și tineri. )

tracarpatici care au deținut feude, posesiuni sau cetăți în Transilvania. La 1398 Sigismund ■ de Luxemburg donează domnului muntean domeniul Cetății Bologa (său a Huedinului) ca un semn al do- : de. „.... colaborarealui Mircea împotriva pericolului ol oman care amenința de acum nu numai Tara Românească, ci și Ungaria. Spre deosebire de Făgăraș, Amlaș, Banatul de Severin și chiar Bra- nul, unde Mircea

t rinței regelui ungar ; a-și asigura colab
i

„domn", cel area era stăpânită de aici avea 
a se adăposti în caz de pericol pentru domnie. Este aceasta o .așa zisă: „cetate de refugiu" în care Mircea și mul ți alți domni aveau posibilitatea să se retragă ' în situații dificile.Stăpînirile lui Mircea în nordul Carpaților ca și a multor altor domni atît clin Țara Românească, cît și. din Moldova, au avut consecințe deosebite pentru ță.rile române. Ele au contribuit la consolidarea legăturilor politice, milita- instituțional-,juridice.

BologaMircea și posibilitatea de

Imagine din sala dc croit a întreprinderii 
confecții ' Vulcan. Foto: Al. TĂTAR

spcțai-economice și culturale la nivelul întregului teritoriu românesc. Se poate vorbi chiar de o constantă a prezenței domnilor- din Țara Românească și Moldova în Transilvania în tot evul mediu, fapt care a contribuit la stimularea instiuțiilor românești pe aceste dome- Jriii.' ' A ' ".•Mircea cel Mare a adus în granițele Țării Românești și pământurile din răsărit pînă spre „părțile tătărești". Sub Mircea, Do- încorporală â n e ș t i, a luptelor Victorioase duse de el împotriva turcilor. In felul acesta Țara Româneaș- ' că ajunge la cea mai mare întindere, iar domnul pe bună, dreptate se intitula la 1406 „Io Mircea mare voievod și domn . singur stîpînitor a toată țara Un- grovlahiei și al părților de peste" munți, încă și spre părțile tătărești și herțeg al Âmlașului și Făgărașului și domn al Banatului Severinului. și de amîndo- uă părțile, peste toată Po- dunavia, incă pînă la Marea cea Mare și singur ștă- pînitor al cetății Dîrstor..."

tătărești". Sub brogea este Țării Rom ca urmare

!

i

ș

ș

{

Succese 
de prestigiu 

(Urmare din pag. I)

Asigurarea stocurilor de combustibil

mare productivitate, — între care se remarcă Ioan Matei, loan Ologu, Nicolae Iovâh, Dumitru A- gache, Alexandru Szabo — obțin indicatori superiori de recuperare. în felul acesta, în evidențele uzinei de' preparare a cărbunelui se conSemnea-a de

reparații la cazanul nr. 2, pentru crearea condițiilor de montare a noilor mori cu placă și role vederea furnizării de buri pentru turbinele t e r m o f i c a r e. zanul nr. 2 va

energie termică este gurarea cu cărbune putere calorifică de puțin 3150 kcal/kg miditate maximă de 12 la sută. Instalațiile de ter- moficare din uzină au fost revizuite, finalizarea
osi- de cel și U~

ză, la zi, o depășire prevederilor planului la începutul anului, de mai bine de 30 de mii de tone de cărbune pentru cocs.De subliniat este faptul suc- încon- de e- cu de1.29 bri-
că aceste prestigioase cese au fost obținute condițiile reducerii sumbrilor specifice nergie electrică - 1.92 de kWh pe cărbune spălat și de kWh pe tona chete. (C.T.D.) tona cu de

în a- în Ca- fipornit în prima decadă a lunii octombrie, urmînd ca, din data de 11 a. lunii viitoare, etapa de 3 x 50 MW, destinată! producerii și livrării de energie electrică, combinată cu energie termică pentru asigurarea cu agent termic a localităților Văii Jiului, să funcționeze la capacitatea no- ininală.
— Capacitate nominală 

cifrata Ia..,— ...210 Gc'al, cu rezerve, deșigur, pentru perioada deosebit de rece. Condiția ce se pune pentru atingerea capacității maxime de

lucrărilor urmînd a se realiza la 1 octombrie. Mai pot aminti faptul că, pentru realizarea unei rezerve de apă, au demarat lucrările de decolmâtare a lacului-baraj. In ce privește asigurarea apei : tehnologice, au fost revizuite instalațiile de tratare și stocare a apei, colectivul laboratorului chimic, ■ dus.. de ing. Cantemir pescu, reușind chiar prin realizarea unor tre natriu-cationice — mărească cu 60 la
con- Po-nisă ___________ __ . .... sută debitul de apă tratată. Tot în cursul decadei f a lunii viitoare, va fi repus funcțiune grupul de în150

Tot mai mult cărbune pentru țară!niere am mai scris, și nu o singură dată. Și totuși... Oare nimeni nu poartă răspunderea efectivă a acestor producții scăzute? Pentru că oricît de „temeinice" ar fi justificările și oricît. de „obiective" scuzele, termocentralele și eocseriile nu pot produce nici energie și nici cocs cu încercări de justificări și scuze „obiective". CĂR
BUNE, TOT MAI MULT 
CĂRBUNE, este imperati- 
vul major al acestor zile, 
ca de altfel și al celor ce 

r vor urma ! EI trebuie re
alizat !

F (Urmare din pag. I)aceste condiții nici combinatul nu și-a realizat planul. Dintre unitățile cu planul nerealizat, dar care se străduiesc să ajungă în rîndul unităților sarcinile de plan realizate ■Aninoasa, în 8 zile doua și-a de plan) confruntă de la o- zi la alta (plus 104 ■ într-o zi, ca a doua zi șă raporteze minus 504 tone, iar 
| a treia zi plus 404).

cu lunare se numără mina dar care (deși ale decadei a depășit sarcinile la rîndul ei șe cu salturi mari

Să mai amintim de planurile de măsuri existente Ia fiecare unitate ? Să mai spunem că aproape toți conducătorii unităților s-au angajat să obțină producții din ce în ce mai mari ? Să facem precizări că avem la nivelul unităților miniere o dotare tehnică deosebită pentru cate statul, întregul popor a făcut eforturi să o procure, să o creeze sau să o producă ? Despre toate acestea, ca de altfel și despre necesitatea unei mobilizări de excepție din partea tuturor colectivelor mi

MW, ceea ce înseamnă creșterea cantității de e- nergie electrică produsă de uzină.
— Alte preocupări ?— Eforturile noastre au vizat și reducerea gradului de poluare. Pentru a- eeasta s-a pus în funcțiune corpul B al electrofil- trului, iar în următoarele zile va fi pornit și corpul A. Prin aceasta, cenușa provenită din gazele.: dc ardere aferente cazanului nr.. 1 vor fi reținute în procent de 99 la sută. Men- . ționez că, din cele cinci cazane, două nu mai poluează, gradul de poluare — comparativ cu anii anteriori fiind redus cu 40 la sută.
— In concluzie, proble

ma numărul unu a aces
tor zile la U.E. Paroșeni 
este asigurarea stocului 

. dc cărbune...— ...cu care dorim să fim aprovizionați ritmic, conform sarcinii-pro-gram întocmite în vederea asigurării funcționării termocentralei la parametri prevăzuți, pentru- producerea energiei electrice și termice necesare.
★Referitor la problemaa- sigurării stocului de cărbune necesar termocentralei, ing. Nicolae Vîlcea, directorul IPCVJ, ne-a spus: „Se vor lua măsuri ca, de la unitățile noastre, cantitatea de cărbune livrată să depășească " consumul zilnic al termocentralei din Paroșeni, încadrîndu-se între 1500—2000 de tone zilnic. Aceasta în vederea realizării unui stoc necesar pentru 10 zile".

I
I 
I 
I 
I I
I I

MUNCA PATRIOTICA. Duminică dimineața, sute de locuitori ai Vulcanului, elevi ai școlilor generale și liceului industrial au răspuns 1- nițiativei consiliului popular din localitate, parti- eipînd la o amplă acțiune de curățenie a orașului. S-ă acționat intens pe arterele principale ale urbei, pe aleile dintre blocuri și în parcuri, Un sprijin substanțial, constând în mașini . și atelaje, a dat EGCL Vul- ^can. (Gh.O.)

PREGĂTIRI. In aceste zile de toamnă, studenții I.M.P. participă Ia o vastă acțiune de însi- lozare a legumelor și fructelor pentru cantinele institutului. Totodată,- ei participă la acțiunile de autogospo- dărire în incinta institutului și a căminelor. (Și. Nemeș, student)INVITAȚIE. Teatrul de stat „George Baco- via" din Bacău prezintă în ziua de 28 septembrie, începînd cu ora 19, easa de cultură, spectacol cu piesa petrecere de pomină", medie polițistă de Pierre

Cheșnot, tradusă de Ma- rica Beligan. (Al.H.)LUCRĂRI. Continuă. în ritm intens lucrările de modernizare a arenei sportive aparținînd A.S. Minerul Uricani. La re- gazonarea terenului, a- menajarea vestiarelor și a celorlalte anexe participă alături vii asociației, organizațiilor oraș. de sporti- membri ai U.T.C. dinLa Uricani,
Țlaun

„oeo-
CENACLU. L,_ în ziua de 25 septembrie, creatori literari din Valea Jiului — membri ai cenaclurilor — vor participa la un recital de muzică și poezie care va avea loc la căminul de

nefamiliști. Vor fi citite lucrări din creația par- ticipanților. (A1.II.)COMPLETARE. O informație furnizată de tehnicianul Emil Pârău (Ocolul Silvic Lupeni) vi- ■ ne să completeze cunoștințele (obligatorii !) ale pescarilor amatori, membri ai AGVPS : începînd din 20 septembrie, alături de pescuitul păstrăvilor s-a interzis și pescuitul lipanului. Atenție, deci 1
Rubrică realizată de 

AI. TĂTAR

I 
I
I
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Colocviu de istorieMuzeul mineritului, în colaborare cu Biblioteca municipală din Petroșani organizează, azi, în unități economi- • ce de pe platforma Li- vezeni, un colocviu de istorie intitulat „Personalitatea lui Mircea cel Mare". Vor susțire comunicări profesori de istorie, muzeografi, bibliotecari din instituțiile de învățămînt și cultură ale municipiului nostru.Manifestarea - face parte din ciclul de ae- politico-educative ' ' - * x - . săr- de pe
<■țiuni dedicate bătoririi a 600 ani de la urcarea tron a Marelui Mircea Voievod, moment de ex

cepțională importanță pentru istoria românilor. Vor fi evidențiate, îr. luările de cuvînt, e- venimentele ale istoriei precum și din viața României socialiste acești ani pe care, vie mîndrie îi numim Nicolae Ceaușescu" (Al.H.)

de seamă naționale, împlinirile oamenilor în cu patriotică „Epoca
a
î
I

tul de mine Petroșani. Q declar nulă. (8916)PIERDUT carnet student și legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Ari Ion, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (8914)PIERDUT legitimație de serviciu, pe numele Rotaru Ioan, eliberată de Spitalul municipal Petroșani.- O declar nulă. (8913).PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) nr.

SCHIMB garsonieră cu apartament 2—3 camere, central. Informații str. V. Roaită, bloc 2 A, ap. 19, după ora 19. (8915)SCHIMB casă colonie Cuza Vodă nr. 44/2 Petroșani cu apartament două camere Petroșani-Nord. (8920)PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) pe numele Rovența Claudia, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă- (9822)PIERDUT legitimație de J2,10-, eUberată^ de Jnstitu- - bibliotecă (periodice) pe i”' ’’’ 'numele Vlădoiu Grigore, e- liberață de < Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8919)''-PIERDUT legitimație bibliotecă (periodice) nr. 5098, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O declar nulă. (8908) PIERDUT legitimație- de bibliotecă (periodice) nr. 5181, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (8909)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndurerată anunță dispariția iubitu
lui lor fiu, frate

MARCU NICOLAE VASILE (5 ani) 
Inmormîntarea va avea loc miercuri, 24 sep

tembrie, ora 15. Cortegiul funerar pleacă de la 
domiciliu." (8921)

FAMILIA mulțumește tuturor celor care prin 
prezență, flori și compasiune au fost alături de noi 
la încercarea grea suferită prin pierderea scumpului 
nostru soț și tată .

ABRUDEAN AUREL
; ' (8911)

FAMILIA dr. Rusu din Deva, fiica Dorina, a- 
nunță cu durere împlinirea a șase săptămîni de la 
decesul scumpei lor mamă, soacră și bunică 

PARASCHIVOIU MARIA
Nu te vom uita niciodată. (8912) *

SOȚIA Ana, fiu] Alin anunță cu aceeași durere 
în suflet împlinirea a 6 luni de la decesul scumpu
lui' lor

DANCIU ROMAN PETRU
Lacrimi "și flori pe mormîntul lui drag. (8906)

FAMILIA anunță cu aceeași durere împlinirea 
unui an de la decesul scumpului nostru soț, tată, 
socru și bunic ' • .

CĂTINCAN IOAN
Nu-1 vom Uita niciodată. (8923)

SE împlinește un an de lacrimi și durere de la 
moartea fulgerătoare a scumpului nostru soț, tată, 
socru si bunic

IAKO STEFAN
(8917)

COLECTIVUL A.C.M. Petroșani aduce un pios 
omagiu, la împlinirea Unui an de Ia dispariția ful
gerătoare a bunului nostru coleg

BORCOSI ILIE
(8910)
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SPORT SPORT SPORT SPORT s SPORT'Avertizați de jocul bun în deplasare al ploieștenilor, jucătorii Jiului ar fi trebuit să atace organizat, fiind în același timp gata oricînd să se replieze *“ fața mai vian Ene. dată lui Liliac s-a desfășurat o lungă, dar sterilă canonadă, ultimul apărător petrolist. s-a dovedit imbatabil la șuturile lui Vancea (7, 12), Lăsconi (13); cînd a fost depășit, l-a suplinit cu succes Butu- fei (15). Ofensiva oarbă avea să coboare moralul gazdelor, Szekely (21) a deschis suita cartonașelor galbene, pentru indisciplină fiind astfel sancționați, în repriza secundă, B. Popescu, Băluță și Vancea. Cea mai mare ocazie a Jiului a fost înregistrată în min. 25, de Henzel, care, pătruns în careu, și-a întors balonul pe stîngul, picior folosit doar... de sprijin. Dosan (33) și Vancea (34), din poziții favorabile, n-au perforat poarta adversă; se simțea deci nevoia ordonării fazelor în linia mediană, iată motivul bine întemeiat pentru introducerea lui Mulțescu (34). Din păcate, în loc să fie rechemați pe banca rezervelor unul dintre mijlocași sau B. Popescu, autorul unor gafe monumentale, a fost scos

in incursiunilor purtate ales de Hîncu, Octa- Grigore și Cristian Cum a fost însă abor- întîlnirea ? La poarta

din joc tocmai înaintașul capabil să creeze breșe în apărarea adversă, Henzel.Oaspeții, intervenind e- conomic, dar exact, au răspuns prin rapide combinații spre buturile lui TO- ma; Hîncu a irosit o bună ocazie în min. 14, Mun-

xal, restabilirea echilibrului a declanșat ambițiile ploieștenilor; în urma marcajului strict au recuperat multe baloane, di
rijate de Mocanu sau P. Gușe, spre aripi. In min. 63 Hîncu a luftat în fața

Fotbal, divizia A : Jiul - Petrolul Ploiești 1-2 (0-1)

lui Toma, pentru ca, trei minute mai tîrziu, după cursa lui Ene și intervenția lui Toma, același Hîn- Mocanu (42) a reușit doar cu să asigure avantajul
teanu II (22) a dovedit imprecizie, Ene (41) a fost „cosit” la timp de Szekely în fața careului mare, orio transformare . rugbisti- că. In min. 44, Toma avea să fie însă învins. După ce a respins inspirat balonul din fața lui Hîncu, a căzut la fenta lui MUn- teanu II, centrarea „șep- tarului” petrolist a fost reluată, cu capul, de Ene, în plasa. Unde se afla, între timp, apărarea Jiului ?După pauză tehnicienii Jiului au mai încercat o manevră strategică, che- mîndu-1 pe Szekely la mijlocul terenului, Dina urmând să facă pereche cu Sedecaru. După multe a- tacuri sterile, în min. 54, s-a reușit egalarea — Lăsconi a șutat în unghiul scurt, fără ca Liliac să poată interveni. Parado-

că nu este rodul unei întâmplări, ci sancționează dur greșelile tactice ale divizionarei A din Valea Jiului, căderea fizică, dar și indisciplina. Inairitea disputei de la București, cu campioana . campioanelor Europei, lotul său este dijmuit de suspendări pe termen lung (Neagu, Vancea), de accidentări (V. . Popa, Florescu, Băluță), dar mai ales de pasivul palmaresului. La —3. în clasamentul adevărului, situația este sumbră, conducerea clubului are o- bligajia să o analizeze prompt, ■ să întreprindă măsuri drastice ' împotriva indisciplinăților. să asigure Instaurarea unui climat , de seriozitate și -dăruire . pentru culorile miniere, întrucît altfel se pune sub semnul întrebării rămînerea în eșalon. Debutul ’69 se , constituie (67, 72, 86) a .ratat nestin- e usturător. Dar gherit, șutul fundașului C. , ' - . ■ x.Ștefan (74) a fost scos, în mfrîngeri se poate' • " " - - - - - • cu condiția ca jucătorii,tehnicienii, toți ceilalți factori care răspund de destinul „Jiului” să-și strîngă rîndurile, să răspundă, prin rezultate, încrederii investite în ei de suporteri, harnicii de oamenii muncii lea Jiului. . /

echipei sale. Defensiva Jiului a căzut în plasa unor combinații simple, dar rapide, linia sa de mijloc: a evoluat haotic, a ■ pendulat neputincios ..în-' tre careuri. ' Șarjele -petroliste. -au provocat panică, noul , introdus :. Cismaru (67, 72, 86) a ratat nestingherit, .șutul fundașului C.
primul ediției într-un și -din învăța,

DIVIZIAREZULTATE TEHNI
CE : Jiul Petroșani 
Petrolul Ploiești Sportul studențesc Steaua 1—2, F.C.M. șov — Chimia Km,cea 2—Q, Gloria Buzău — „U“ Cluj Napoca 1—0, 1 Flacără Aut. Moreni — <

1—2,Bra-Vîl-
F.C. Argeș 1—0, . F.C.Olt — Universitatea Craiova 2—0, Dinamo — S.G. Bacău 4—1, Rapid București —■ Victoria București 1—0, Oțelul Ga
lați — Corvinul 
doara 1—1,

ultimă instanță, de Sedecaru, de pe linia porții. S-a produs apoi un eveniment decisiv pentru soarta partidei; accidentat grav, Băluță a părăsit terenul pe targa, fără înlocuitor, dar l-a „acompaniat", pentru injurii aduse arbitrului central, Vancea. Recitalul oaspeților — au mai ratat Mo- canu (73), Ene (85), Ștefan (86) — a fost plaudat la scenă deschisă de galeria Jiului, în vreme ce propriii suporteri au fost dezavuați public.Infrîngerea de dumini-

mineri,din Va-
JIUL : Toffla — pescu, Sedecaru, (Dina), Stana — (Szekely), Găman, — Henzfel (Mulțescu), Van- 

cea, Lăsconi,

B. Po- SzekelyDosan Băluță
Sever NOIAN

Hune-
CLAS. AMENTU L1. Steaua București2. Dinamo București3. F.C. Olt4. Petrolul Ploiești5. „U“ Cluj Napoca6. F.C. Argeș7. Victoria București8. S.C. Bacău9. Sportul studențesc10. Rapid București11. F.C.M. Brașov12. Oțelul Galați .

13. Corvinul Hunedoara14. Flacăra Aut. Moreni15. Gloria Buzău
16. Jiul Petroșani17. Universitatea Craiova18. Chimia Rin. Vîlcea 4 1 03 4—7 2

4 4 0 0 9—1 84 3 1 0 16—4 7:4 3 0 1 7—3 65 2 2 . 1 5—3 65 3 0 2 6—6 65 2 1 2 5—4 55 2 1 2 5—6 55 2 1 2 .7—9 55 1 2 2 7—6 44 2 0 2 4—4 45 2 0 3 4—5.. 45 ' 1 2 2 3—4 44 1 2 1 2—3 45^ : 2 0 3 4—9 45 2 0 3 : 6—15 45 1 1 3 7—9 35 6 3 2 3—7 3

FOTBAL, divizia B

Virtuțile jocului colectiv 
și-au spus cuvîntulA.S. PAROȘENI VULCAN — F.C. BIHOR 2—0 (0—0). Venind după eșecul, înregistrat în etapa trecută, în propriul fief, elevii lui Viorel Mateianu s-au dovedit, după cum ne așteptam, a fi parteneri incomozi de joc, de valoare, experimentații C. Georgescu, Al. Kiss, N. Mureșan, Ile, constituind „piesele" de rezistență ale formației crișene. Dar replica dîr- ză, inițiativa • jucătorilor localnici din partea a doua a meciului, au făcut ca întîlnirea să se încheie cu o victorie binemeritată a minerilor, care le oferă prilejul ele a se menține în. ierarhia celei mai tari, serii a eșalonului secund.Disponibilitățile tehni- eo-tactice ale gazdelor conturează de la o etapă la alta acea omogenitate a compartimentelor, scontată de antrenori, care a condus la ordonarea jocului cu mai multă claritate și vigoare, declanșînd, cu destulă imaginație, faze de atac, în special pe partea stingă, de' unde au plecat majoritatea centrărilor, care-i vizau pe Sălăgean și Crăciun. Linia mediană, cu o intuiție a coordonării jocului evidentă, a generat cursivitate și siguranță confruntării din teren. Pe fondul unui început mai confuz, . cu tatonări de ambele părți, fazele la poartă au fost, normal, mai rare. Consemnăm totuși șuturile expediate la

poarta experimentatului Lăzăreanu de Barbu (min. 9 si 35), Cristea (26,37)), Ma- țula (33), cît și ocazia lui Sălăgean din min. 36, idîn fața careului mic, iar de la oaspeți ocaziile lui Ci- gan (min. 18), Ovidiu La- zăr (min. 28, 45), C. Georgescu (min. 43), toate însă nefructificate.După cum aminteam, la reluare, forța de atac a jucătorilor de la Paroșeni a cunoscut un reviriment de bun augur, dorință de. a învinge făcînd ca jocul să capete un plus de atractf- vitate; spre satisfacția tribunelor, în minutul .51 șutul expediat de Cristea întîlne.ște transversala porții bihorenilor, mingea revine la Crăciun, care, printr-un plonjon spectaculos, înscrie cu capul primul gol al meciului. Bariera psihologică fiind depășită, iureșul? acțiunilor de atac ale minerilor sporește. încercările pe contraatac ale oaspeților sînt anihilate prompt de apărarea echipei aflate în a- vantaj, care a cîștigat în. siguranță urin introducerea lui Leleșan, cunoscută fiindu-i predilecția pentru relansarea unor . a- tTK'trri din linia de fund.Cel de-al doilea gol al meciului a fost înscris în min. 88. purtîrid girul a- celuiași Crăciun, care, cu o minge lobată peste portarul Lăzăreanu solicitat des în acest final de partidă — a determinat''mărirea handicapului. Ultimele minute de joc. cu o încărcătură emoțională sporită s-au consumat sub -aspectul tentativelor bihorenilor de a reduce din handicap, încercări anihilate lucid și ‘ferm de către elevii antrenorului Ti- beriu Benea. In consens cu aprecierile făcute după meci de acesta, evidențiem aportul întregii echipe la obținerea unei victorii de prestigiu în dauna „teăm“- ului orădeaii, formația minerilor constituindu-se într-un învingător merituos.
T. IONEL

ETAPA VIITOARE:Chimia Rm. Vâlcea — Gloria Buzău, ,,U“ Craiova — Oțelul Galați, S.C. Bacău — F.C. Olt, Petrolul Ploiești — Rapid București, Steaua
București — Jiul Petro

șani, F.C. Argeș — Sportul studențesc, „U“ Cluj Napoca — Dinamo București, Victoria București 
— F.C.M. Brașov, Corvi
nul Hunedoara — Flacă
ra Automecanica Mo
reni.

Dintre numeroasele faze palpitante care au 
animat jocul dintre ex-divizionara A F.C. Bihor și... 
ex-divizionara C Minerul Paroșeni, am ales-o pe cea 
din imagine: Sălăgean în duel aerian cu portarul 
Lăzăreanu. O fază de excepțție într-un meci de aceeași 

notă.
Foto: Al. TĂTAR

Rugby, divizia A q vi c ț orie tonifiantăgrămezi ordonate la 5 m aripa dreaptă și de butul T.C. ■ Ind., dar că la 33—0. scorul va rămîne nemodi- lovitură ficat pînă la pauză. deapsă pe careDupă reluare, echipa din o transformă cu Constanța pare resemnată la gîndul înfrîngerii. Știința zburdă pe teren și diferența de scor ia proporții. Min. 41 : Lacziko, un nou eseu, transformat de Drăghici :. 25—0. Inmin. 57 Catană seamănă panică prin apărarea T.C. Ind., pasează la Petre Do- bre care este oprit cu greutate. Min. 60: același Ca-- tană pătrunde spectaculos, balonul ajunge la Duma care nu iartă : 29—0. Drăghici, lovit anterior la una dintre glezne, ratează transformarea. 'Min. 67 : Larie, intrat în locul lui Catană, primește un balon de la Petre Dobre, se lansează pe

ȘTIINȚA PETROȘANI -- T.C. IND. CONSTANȚA 43—0 (19—0). La o primă vedere, întîlnirea dintre Știința Petroșani ■ și cea de-a doua formație a litoralului părea mai u- șoară. Cu toate acestea, spre bucuria suporterilor Științei, prezenți în tribună, Ortelecan și colegii Iui de echipă au luat .jocul în serios, mobilizîndu-se e- xemplar, ceea ce a dus la 
o victorie confortabilă, tonifiantă pentru următoarea întîlnire din campionat, care va avea loc Ia București, ' în compania 
Gri viței Roșii. ---■ încă din primele minute Știința atacă decis, defensiva T.C. Ind-ului clari tinîndu-se la fiecare șarjă a „treisferturilor” noastre. Eseul plutește în aer. El va veni în min.. 17

cînd Sușinschi, în unei acțiuni la care participat toate timentele echipei, te să culce balonul-în terenul de țintă. Pînă în a- cest moment tabela de scor arăta deja 6—0 pentru Știința, prin cele două lovituri de pedeapsă transformate de Drăghici, în min. 4 și 8. Eseul lui Sușinschi a fost transformat de același ~ “ Iureșul continuă.16—0-în min. 22;Duma, un eseu care a do- . vedit forța pachetului nostru de înaintași. Apoi scorul'devine 19—0, min. 27; Drăghici a înscris din lovitură de pedeapsă.Oaspeții au o singură zvîcnire, în min. 30, dar apărarea Științei este la post. Știința Petroșani revine în atac, urmează trei

urma au compar* reușeș-

Drăghici.Vă fi a înscris

scorul ur- Mim 73: de pe-Drăghici precizie: 36—0. Miri. 76: Larie, lansat în cursă, trimite cu piciorul spre centrul buturilor și Palamariu, pe fază, înscrie cel de-al șaselea eseu: 40—0. Min. 80, Drăghici, din nou în prim- plan, stabilește scorul final, din lovitură de deapsă: 43—0. Un incontestabil, viu dat din tribune.Știința a aliniat toarea echipă : Petre, Or- telecan. Lacziko, Drumea, ' Sușinschi, Claudiu Gheor- ghe (Sandu Ciorăscu), Pa* lamariu, Duma, Bonea, Chtriac, Medragoniu, Sa- va, Năstasc. Catană (I.a- ri.e), Drăghici.
II. ALEXANDRESCU

■ pe- succes aplau-urma-

DIVIZIA B3REZULTATE TEHNI
CE : A.S. Paroșeni Vul
can — F.C. Bihor 2—0, Unio Satu Mare — C.S. U.T. Arad 3—0, Steaua C.F.R. Cluj Napoca — Olimpia Satu Mare 1—1, Strungul Arad — „Poli” Timișoara 2—2, - Gloria

Bistrița — Armătura Zalău 2—0, Mureșul
Expl. Deva — Aurul 
Brad 2—1, F.C. Maramureș B.M. — Minerul Cavnic 2—1, C.S.M. Reșița— C.I.L. Sighet 3—1, 
Dacia Mecanica Orăștie
— Metalul Bocșa 5—1.
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puncte.Bihor — 1Mare, C.I.L. Sighet — 
A.S. Paroșeni Vulcan, 
Armătura Zalău — Mu
reșul Explorări Deva, F.C. Olimpia Satu Mare — Strungul Arad, Minerul Cavnjj- — C.S;M, Reșița. - ;

1. Gloria Bistrița
2. A.S. Paroșeni VulcanC.S.M. Reșița „Poli” Timișoara 

Dacia Mec. Orăștie Strungul Arad F.C. Maramureș Steaua C.F.R. Cluj.-Napoea Olimpia Satu Măre Minerul Cavnic Unio Satu Mare Metalul Bocșa 
Mureșul Expi. Deva C.S. U.T. Arad 
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3.4.
5.6.7.8.
9.. 10.11.12.

13.
14.
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*) Echipă penalizată cu treiETAPA l’oli: clinica .___ .Gloria Bistrița, Metalul Bocșa — F.C. Maramureș, Aurul Brad — Dacia 
Mecanica Orăștie, C.S. U.T. Arad — Steaua C.F.R. Cluj-Napoca, F.C.
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(Urmare din pag. I)de către primul secretar al Comitetului județean de partid, Simion Cotoi.După tradiție, în semn de înaltă- considerație și deosebit respect, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu fost întîmpinați cu și sare. au pline

nivelului tehpic și competitiv al produselor.Tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, au fost invitați să cunoască principalele secții de fabricație — atelierul de sculărie, secția de deformare plastică la rece și cea- de prelucrări.In secțiile vizitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a discutat cu muncitorii, in- teresîndu-se de condițiile lor de muncă și de viață, Miile de cetățeni ai o- rașului au făcut o caldă primire conducătorului iu- _ ____ _ , ......bit și stimat al partidu- și le-a adresat îndemnul lui și statului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu nuare a întreprinderii, prietenie acestor entuzias
te manifestări.Primul obiectiv economic vizitat la Rîmnicu Să
rat a fost întreprinderea 
turnătoria de 
fontă pentru 
te.Muncitorii re unități au rășului Ceaușescu, tovarășei Ceaușescu o primire ziastă.Directorul unității, Ris- tea Busuioc, a informat în legătură cu principalele categorii de piese turnate din fontă pentru mașini- le-unelte, pentru utilaje a- gricole și industria electrotehnică, elemente draulice de ne, produse impus prin superioară.In secția re se distinge înalt grad de tehnicitate, au fost prezentate liniile mecanizate de producție, tehnologiile noi asimilate și măsurile luate pentru îmbunătățirea continuă a calității pieselor turnate.Apreciind rezultatele obținute în mcdcrr.izcrc." continuă a întreprinderii, tovarășul Ceaușescu a indicat specialiștilor prezenți să intensifice preocupările pentru diversificarea gamei de piese turnate, pentru înlocuirea oțelului cu fontă nodulară, în funcție de nevoile economiei noastre naționale, pentru îmbunătățirea permanentă a calității produselor.

S-a vizitat, în continua
re, întreprinderea de or
gane de asamblare pentru industria electrotehnică, situată pe aceeași platformă industrială.Și aici tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu aceleași sentimente de știmă și prețuire.întreprinderea are ca o- biectiv central producerea de piese și subansamble pentni echipamente electrotehnice și de automatizare.Dialogul secretarului general al partidului cu specialiștii din unitate a fost axat, de asemenea, pe problemele îndeplinirii timp și în cele mai condiții a planului, girii și diversificării fabricației, sporirii continue a

de a-și intensifica eforturile. pentru dezvoltarea și modernizarea în conti-
piese din 
mașini-unel-acestei tine- făcut N i c o tova-

1 a eElenaentu-

hi-înaltă presiu- eare s-au calitatea lorturnătorie, ca- printr-un

modernizarea 
i» 

N i c o 1 a e

la bune lăr-

In încheierea vizitei, secretarul general al partidului a felicitat întregul colectiv pentru rezultatele obținute, a indicat specialiștilor unității să a- corde în continuare atenție extinderii tehnologiilor moderne de fabricație menite să asigure o productivitate sporită și reducerea consumurilor specifice de materii prime șî materiale.După vizita efectuată în aceste unități economise reprezentative ale tinerei industrii rîmnicene, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au parcurs, într-o mașină deschisă, principalele artere ale localității, îndreptîndu-se spre stadionul „23 August". Locuitorii o- rașului au aclamat cu înflăcărare pentru partid și secretarul său g. pentru eroicul popor mân, constructor rios al socialismului comunismului, pentru tria noastră dependentă.înainte de licopterului adresîndu-se Biroului Comitetului șenesc de partid, șui Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele înregistrate în dezvoltarea șl sistematizarea orașului, în modernizarea unităților e- conomice de pe platforma industrială, cerîndu-le să acționeze în continuare în aceste direcții, astfel în- cît Rîmnicu Sărat să devină în actualul cincinal o localitate tot mai modernă, cu o industrie puternică, corespunzător posibilităților pe care le are.Adresîndu-se apoi miilor de cetățeni prezenți pe stadionul „23 August", tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că, după vizitarea celor două întreprinderi, impresiile sînt foarte bune. A început să se dezvolte și să se modernizeze orașul și, pe această bază, s-au îmbunătățit condițiile de muncă și de viață, de civilizație ale locuitorilor dm Rîmnicu Sărat. Pentru a- ceste rezultate bune, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări colectivelor din întreprinderile vizitate, tuturor locuitorilor orașului șl urări de noi succese în întreaga ac-

tivitate, multă fericire !Dialogul purtat de _ secretarul general .al partidului cu oamenii muncii din agricultura județului Buzău a avut loc la Co
operativa agricolă de pro
ducție Smeeni, una din u- nitățile cu rezultate recu- - noscute în producția vegetală și animalieră. In acest cadru au fost analizate și dezbătute probleme legate de dezvoltarea generală, a agriculturii județului, în cu cerințele ții agrare.Secretarul partidului a

sănătate și se pună o bază trainică pentru producția din 1987. Anul viitor, județul Buzău trebuie să se numere printre județele cu o recoltă bună. Sînt toate condițiile să se obțină recolte bune și foarte bune dacă se execută lucrările în mod corespunzător, dacă se întrețin culturile. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că județul trebuie să-și propună ca, încă din anul viitor-, un este deconformitate noii revolu-general al _ fost invitat să viziteze expoziția „Dezvoltarea agriculturii județului Buzău", precum și sectorul zootehnie al Directorul gene- agricole

liberă și
general, ro- victo- Și pa- in-decolarea e- prezidențial, membrilor oră- tovară-

unității.ral al direcției județene, Sandu Lambru, a subliniat faptul că, odată cu dezvoltarea ei, agriculturade bază a economiei județului •— a înregistrat, îndeosebi în ultimele două decenii, progrese remarcabile. In cincinalul trecut au fost obținute cele mai mari producții de grîu, orz, porumb, sfeclă-de-zahăr, floarea-soarelui, fasole, soia, cartofi, legume și struguri din istoria acestor locuri. Sporuri însemnate au fost realizate și la producția animalieră.In cadrul expoziției, un loc aparte îl ocupă indus- stria mică și prestările de servicii din sectoral cooperatist al agriculturii. Sînt expuse o serie de produse realizate în , urma folosirii cu eficiență a materiilor prime locale, a forței de muncă de la sate.Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-au fost pre
zentate, apoi, de către 
Eroul Muncii Socialiste 
Gheorghe Dinu preocupă- 

■ rile cooperatorilor, meca
nizatorilor, crescătorilor 
de animale, specialiștilor 
de la cooperativa agrico
lă de producție Smeeni 
pentru sporirea rodniciei 
pămîntuiui, creșterea pro
ducțiilor animaliere.

In continuare, s-a vizi
tat o cuprinzătoare expozi
ție de animale, reprezen
tativă pentru dezvoltarea 
zootehniei județului. Au 
reținut atenția bruna de Maramureș de la C.A.P. 
Smeeni, rasă cu o produc
ție de lapte de peste 4000 litri pe cap de vacă, rasa ~ " pentrude

ro-

industri- ramură

de oaie Rușețu-1, lînă semifină, calul tracțiune semigreul mânesc.La încheierea adresîndu-se celor zenți, tovarășul Ceaușescu a ținut rate că impresiile, neral, sînt Tovarășul Ceaușescu a apreciat pe ansamblu, în agricultură, anul acesta, țul Buzău a mă. Cadrele tură trebuie ca încă din

vizitel, pre- Nicolae să a- în ge- b u n e.Nicolae că
jude-rămas în ur- din agricul- să facă totul acest an să

să candideze pentru loc fruntaș și, dacă posibil, pentru titlul „Erou al noii revoluții agrare". . <■Elicopterul prezidențial a aterizat apoi pe o solă cultivată cu porumb. Tovarășul Nicol a eCeaușescu a subliniat că județul Buzău are posibilități' mult mai mari pentru creșterea agricole. Pentru trebuie ca toate lucrările să fie executate la să fie respectate în întregime normele agrotehnice.Primirea tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu în municipiul Buzău a avut loc în aceeași atmosferă însuflețită, plină de entuziasm. Stadionul orașului, unde a i___ . 'rul prezidențial, era pedobit sărbătorește, drapele ale țării și partidului.
A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. O formație alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul. ; •
După străvechea datină, 

înalții oaspeți au fost in
vitați să guste din pîinea 
și sarea acestor locuri.

Grupuri de pionieri și 
șoimi ai patriei, tineri și 
tinere au oferit, în semn 
de aleasă prețuire, buche
te de flori.

Tovarășul N 1 e o I a e 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
prietenie manifestărilor de 
prețuire și recunoștință ale 
celor aflați pe stadion, în
dreptîndu-se apoi, într-o 
mașină deschisă, spre ma
rea platformă industrială 
din zona de est a Buzău
lui, una din expresiile ce
le mai elocvente ale im
petuoasei dezvoltări eco
nomice a acestei străvechi 
așezări.Pe întregul traseu străbătut de coloana oficială numeroși locuitori ai o- rașului au exprimat distinșilor oaspeți sentimentele lor de profundă dragoste și aleasă stimă, bucuria de a-i primi din nou, cu deosebită căldură, în mijlocul lor.O expresie elocventă a dezvoltării rapide și modernizării industriei bu- zoiene o constituie între
prinderea de utilaj teh
nologic, prima dintre uni-

producțiilor aceastatimp,

Marea adunare populară
(Urmare din pag. I)deplină aprobare, cuvin- tarea conducătorului partidului și statului a fost subliniată, în repetate rîn- duri de cei prezenți cu vii și puternice' aplauze, cu îndelungi ovații și urale, expresie a adeziunii fierbinți la politica înțeleaptă a partidului și statului nostru, a unității de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul partidului, al secretarului său general, S-a scandat cu

Și în de
înflăcărare „Ceaușescu și poporul I".Marea adunare populară din municipiul Buzău s-a încheiat într-o atmosferă de puternic entuziasm angajare patriotică, uralele zecilor de mii participanți.După marea adunare populară, zeci de mii de locuitori, aflați pe traseul străbătut de coloana o- ficială pînă la stadionul municipal, au venit să salute pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa

tăți a început prin prezentarea organizării unității, și a principalelor sortimente de geamuri fabricate, reunite în cadrul u- nei expoziții. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat noile produse, între care gama de geamuri duplex pentru autoturisme, nave, locomotive și a- vione, geamuri laminate pentru construcții industriale, cărămizi din sticlă și profilit, pe care întreprinderea buzoiană le livrează atît beneficiarilor din țară, cît și unor parteneri din peste 50 de țări, Vizitînd două dintre secțiile de bază ale întreprinderii — cele de prelucrare a geamului securizat și o- glinzilor aluminizate duplex —, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au interesat îndeaproape de procesul de fabricație, de modul în care este asigurat controlul proceselor tehnologice, de condițiile de muncă. Apreciind rezultatele obținute în domeniul mecanizării operațiilor de fabricație, secretarul general al partidului a cerut să fie continuate cu mai multă fermitate măsurile în această direcție atîț în vederea creșterii producției, cît și a îmbunătățirii protecției muncii.S-a vizitat, în continua- 
re, întreprinderea de
sîrmă și produse din sîr- 
mă Buzău, unde tovară- rul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu mare dragoste și căldură de miile de muncitori de la această importantă unitate metalurgică.In fața Unor machete și panouri sugestive, ca și în cadrul unei expoziții cuprinzînd principale produse realizate atei, directorul întreprinderii, ing. Eugen Sandu, a raportat secretarului general pe primele opt luni acest an, comparativ realizările perioadei similare a anului precedent, realizările sînt superioare la toți indicatorii.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat secțiile de producție ale uzinei de cord metalic. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat că uzina și-a sporit capacitatea anuală de producție de aproape 4 ori.Adresîndu-se colectivului muncitoresc al acestei întreprinderi, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie și mai bine valorificate condițiile pentru ridicarea gradului de modernizare a producției, a a- dresat felicitări pentru rezultatele obținute, precum și urarea de a se obține noi șî mari realizări.Vizita s-a încheiat într-o atmosferă vibrantă, sărbătorească, miile de muncitori exprimîndu-și profunda bucurie de a-1 fi avut în mijlocul lor pe cel mai iubit fiu al poporului român.

Intîlnîre cu membrii Biroului

tățile vizitate în municipiul reședință de județ. Evoluția sa cea mai dinamică s-a înregistrat în ultimele două decenii, dar îndeosebi după precedenta vizită de lucru efectuată aici de secretarul general al partidului.Secretarului general al partidului i-au fost înfățișate realizările colectivului buzoian pe linia îndeplinirii sarcinilor de plan, contribuția sa la înfăptuirea programelor speciale de dezvoltare a unor importante domenii ale economiei.Vizitarea principalelor secții a pus în evidență a- 1 tenția deosebită acordată exportului.Ca urmare, obligațiile contractuale la export pe cele opt luni au fost o- norate la termen, creîndu- se posibilitatea de a îndeplini prevederile acest an încă de la 15 iembrie.Secretarul generalpartidului s-a apropiat de un grup de muncitori în secția cazangerie grea, s-a interesat de condițiile lor de muncă, de modul în care acționează pentru realizarea și depășirea pre-

se 
pe 

no-

al

aterizat elicopte- vederilor de Plan.
cuale In cadrul analizei, s-a pus un accent deosebit pe sarcinile ce revin întreprinderii în cadrul amplei acțiuni, declanșate din inițiativa secretarului general al partidului, în vederea îmbunătățirii organizării și modernizării producției în întreaga e- conomie.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se continue acțiunea de perfecționare a tehnologiilor și modernizare a produselor, să fie adoptate măsurile necesare pentru diversificarea fabricației, prin asimilarea de noi utilaje și subansamble de înalt nivel tehnic și calitativ, pentru sporirea capacității de export a întreprinderii.In continuare a fost zitață întreprinderea geamuri, cea mai mare nitate de acest gen țară. > -■Gazdele l-au informat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că indicațiile date cu prilejul precedentei vizite de lucru în a- eeastă unitate, sarcinile stabilite atunci cu privire la mai buna folosire a spațiilor de producție au fost integral îndeplinite. Directorul întreprinderii, Ioan Nuț, a arătat că, în prezent, pe aceeași suprafață de producție se obține un volum de produse de două ori mai mare decît în urmă cu 10 . ani.Examinarea principalelor aspecte legate de dezvoltarea întreprinderii, de creșterea gradului de înnoire a producției și coeficientului de folosire a utilajelor, de sporire a eficienței întregii activi-

că 
din 

cu

din municipiul Buzăuple-Elena Ceaușescu la carea din județ.Pe stadion, unde vut loc ceremonia rii oficiale, s-a c _____ rat o amplă manifestare populară.O gardă alcătuită din militari, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Au răsunat solemn a- cordurile Imnului de Stat al Republicii Socialiste România.

a a- plecă- desfășu-
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat rămas bun de la membrii Biroului Comitetului județean de partid.In aplauzele și miilor de cetățeni zenți la ceremonia rii, tovarășulCeaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au urcat la bordul elicopterului prezidențial care a decolat, îndreptîndu-se spre Bucu- ' Cești.

uraiele pre- plecă- Nicolae
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Comitetului județean de partidTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar neral al Partidului munist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a întîlnit, luni după- amiază, cu membrii Biroului Comitetului județean Buzău al P.C.R.

In cadrul întîlnirii a fost analizat modul în care se acționează pentru îndeplinirea hotărîri- lor Congresului al XIII- lea al partidului, a sarcinilor de plan pe anul în curs și pe întregul cincinal. a programelor de dezvoltare economico-sociala a județului.
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