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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in județul Ialomița
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Minerii de la sectorul III al minei Lupenipe coordonatele afirmării
MOBILIZARE EXEMPLARA, 

ORDINE ȘI DISCIPLINĂ

In cursul dimineții de 
vineri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
examinat, împreună cu 
specialiști din agricultură și 
industria construcțiilor de 
mașini, noi tipuri de com
bine universale și semă
nători, concepute și reali
zate la indicațiile condu
cătorului partidului și sta
tului nostru, mașini de 
înaltă complexitate. care 
asigură creșterea gradului 
de mecanizare a recoltării 
și perfecționarea continuă 
a sistemei de mașini desti
nate acestor lucrări esen
țiale pentru agricultura 
noastră.

Analize s-au efectuat pe 
terenurile întreprinderii a- 
gricole de stat Afumați, 
din județul Ialomița.

în lanurile de porumb 
ale fermei nr. 8 a I.A.S.

Afumați, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost pre
zentate în procesul de pro
ducție trei variante noi de 
combine de recoltat po
rumb, realizate prin per
fecționarea actualelor com
bine aflate deja în fabri
cație. ;

Prima din combinele 
prezentate este o mașină 
pe 8 rînduri, concepută pe 
scheletul combinei CU-lli, 
avînd flux longitudinal, a- 
dică un singur depănușător 
de știuleți, ea pulînd trac
ta și o remorcă pentru de
pozitarea recoltei. Noua 
combină are și un dispozi
tiv special de cuplare ra
pidă a remorcii tractate, 
fapt care duce la crește
rea productivității, la fo
losirea ei pe tot parcursul 
zilei de lucru reducîndu-se 
astfel cheltuielile de recol
tare. Se remarcă, de ase
menea, faptul că noua 
combină permite separa

rea de impurități a boabe
lor de porumb desprinse 
de pe știuleți, prin inter
mediul unor site speciale, 
și recuperarea lor, ceea ce 
face ca pierderile de re
coltă să fie reduse la mi
nimum.

Se prezintă și o altă va
riantă a combinei Cl'-I'c 
cu flux transversal, cu 
două depănușătoare de 
porumb amplasate de o 
parte și de alta a mași
nii, aceasta avînd avanta
jul că. mărindu-se supra
fața de depănușare, asi
gură un randament mai 
mare și reduce substanțial 
pierderile de boab°.

Reține atenția o altă 
combină pe șase rînduri 
— CARP-6 —. realizată 
după modelul combinei pe 
patru rînduri — C.ARP-4, 
aflată deja în fabricație, 
prin lărgirea suprafeței de

(Cvnlinuare în n ia

în întrecerea minerilor 
Văii Jiului de a da țării 
cit mai mult cărbune, mi
nerii sectorului III al mi
nei Lupeni au raportat în 
luna septembrie un succes 
deosebit de important : de
pășirea planului de căr
bune extras cu 3285 tone. 
Oameni vrednici, minerii 
acestui sector s-au întrecut 
pe ei înșiși realizînd pro
ducția suplimentară record 
a minei și,» totodată, pe 
Combinatul minier.

Așa cum am reținut din 
discuția cu loan Raczek, se
cretarul comitetului de 
partid pe sector și ing. 
Marius Mlrăscu, adjunct al 
șefului de sector, rezulta
tele obținute au Ia bază 
-strădaniile întregului colec
tiv pentru organizarea mai 
bună a producției, a tutu
ror locurilor de muncă, în 
instaurarea unei discipli

Comunișiii - oameni de acțiune

Integrarea tineretului
m proouciie-o preocupare 

a întregului colecții/
întreprinderea de utilaj 

minier Petroșani — aflata 
in plină dezvoltare și mo
dernizare a procesului de 
producție — este uzina 
unde integrarea tineretu
lui in activitatea producti
vă, însușirea temeinică a 
meseriei care și-au ales-o, 
policalificarea și perfecțio
narea au fost și sînt preo
cupări de prim ordin ale 
comitetelor de partid și 
U.T.C., ale conducerii uni
tății. Aici lucrează peste 
1 200 de tineri și numărul 
lor este în contipuă creș
tere. Numai în această 
toamnă s-au încadrat în 
muncă peste 100 de absol
venți de liceu industrial 
sau școală profesională și 
peste 80 de absolvenți ai 
invățămîntului superior. 
Desigur, promovarea viito
rilor specialiști ai uzinei 
nu este o treabă ușoară, 
este un proces complex, 
care se desfășoară zi de zț 
an de an. și care implică 
participarea întregului co
lectiv în frunte cu comu
niștii. Așa stînd lucrurile 
se pune fireasca întrebare : 
cine s-a ocupat și se ocu
pă de integrarea tinerilor 
în producție ? întrebare 
al cărei răspuns îl vom 
afla din discuțiile cu in-» 
terlocutorii noștri.
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ne ferme și în rezolvarea 
problemelor cheie ale pro
ducției.

în condițiile în care în 
luna septembrie doar două 
brigăzi (Mihail Blaga : + 
2301 tone; Grigore Costa- 
che : + 805 tone) au lucrat 
efectiv cu complexe meca
nizate — primul cu SMA-2. 
al doilea cu SMA-1 —, iar 
la a treia brigadă, a lui 
Laszlo Matyuș, începuse 
montarea celui de-al trei
lea complex, rezultatele 
sînt cu atît mai semnifica
tive.

Toate brigăzile din sec
tor și-au adus o contribu
ție majoră la realizarea a- 
cestei depășiri, dar eviden
țieri deosebite se cuvin 
minerilor Crăciun Călbea- 
ză, Dumitru Ilie. Ioachim 
Budiliceanu și Grigore Mol
dovan. electrolăcătușilor 
policalificați Dumitru Ioni-

Ana Negru, strungar me
canică 1 : „Lucrez la
I.U.M.P. din 16 august. In 
prezent execut diferite pie
se pentru utilaje miniere. 
Faptul că m-am integrat 
foarte repede în producție 
se datorește colectivului. 
Drept să vă spun, 
în secția noastră sînt 
mulți tineri nou încadrați 
pentru care conducerea sec
ției, și-a făcut timp de 
fiecare dată să stea de 
vorbă cu noi, să ne îndru
me și să ne sprijine în 
activitatea pe care o des
fășurăm". Valter Sienerth. 
lăcătuș : „Pentru un tînăr, 
nou încadrat în muncă, 
este important, pentru for
marea lui ca meseriaș, 
modul cum este primit in 
colectiv, atmosfera de lu
cru din secție, climatul de 
muncă, iar integrarea mea 
în colectiv o datoresc co
muniștilor Iosif Stainer. 
Ioan Brangă, Ion Dobre“. 
lacob Ciucova, lăcătuș: 
„După terminarea liceului 
industrial m-am încadrat 
la I.U.M.P. Aici am întîlnit

Constantin GRAURE 

(Continuare in pag. a 2-a) 

ță și Petru Bârsan din bri
gada lui Grigore Costache, 
precum și minerilor Gheor- 
ghe Aștelean, Nicolae Chi- 
riac, Gheorghe Bîrlea și 
Dionisie Sule, electrome
canicilor Constantin Bogdan 
și Mircea Ștefăniță din bri
gada lui Mihail Blaga.

în momentul de față mari 
forțe sînt concentrate pen
tru punerea în funcțiune 
a celui de-al treilea com
plex. Prin activitatea inten
să a minerilor Constantin 
Lemnaru, Teodor Puf, Titu 
Lemnaru și David Ruștă, a 
lăcătușilor Ilie Stan, loan 
Statnic și Dumitru Armea-
Ioan Alexandru TATAR

Continuare in vag o 2-a

Sprijin deplin, larga aprobare fața de importantele
masari ale partidwlui și statului

Adunarea cetățenească
dsn comuna Aninoasa

Recentele decrete ale 
Consiliului de Stat pri
vind uneJe măsuri referi
toare la întărirea autocon- 
ducerii și autoaprovizionă- 
rii teritoriale, precum și 
la asigurarea aprovizionării 
în bune condiții a popu
lației cu pîine, făină și 
mălai au constituit ieri 
după-amiază prilej de dez
bateri pentru adunarea ce
tățenească din comuna A- 
ninoasa. Apreciind lucidi
tatea politică și consecven
ța cu care conducerea de 
partid și de stat, secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
militează pentru îmbunătă
țirea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, vorbito
rii au insistat asupra ne
cesității aplicării principi
ilor ^w«U>conducerii și auto-

Schimb de experiență 

întrecerea socialistă, în preocupările 
permanente ale organizațiilor de sindicat

în organizarea Consiliu
lui municipal al sindica
telor, la mina Lupeni a 
avut loc ieri, schimbul de 
experiență pe tema : „Or
ganizarea și desfășurarea 
întrecerii socialiste pe ba
za noilor criterii aprobate 
de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.". Au 
luat parte președinții comi
tetelor de sindicat din în
treprinderile miniere din 
municipiul Petroșani și " 

aprovizionării, propunind 
măsuri concrete pentru 
sporirea producției agricole 
a gospodăriilor țărănești și 
ale locuitorilor urbani, 
combaterea risipei și pier
derilor de orice fel. Astfel, 
ing. Aurora Damșa, subli
nia importanța creșterii 
potențialului productiv al 
pămîntului și necesitatea 
măririi suprafeței arabile 
mai ales in raza satului 
lscroni.

Fiecare gospodărie să-și 
extindă suprafața agricolă 
cu cel puțin 10 ari, să cul
tive mai mult porumb, 
cartofi și sfeclă furajeră. 
Soiul de porumb hibrid, 
asigurat de stat și expe
rimentat de noi anul tre

din unități extractive din 
județ, președinții comisii
lor pentru generalizarea 
experienței pozitive și or
ganizarea întrecerii socia
liste, responsabilii comisii
lor de organizare a între
cerii socialiste, cadre de 
conducere, activiști ai or
ganizațiilor de sindicat și 
U.T.C.

Abordînd problematica 
întrecerii socialiste, sarci
nile ce revin organizațiilor 

cut. are o coacere mai 
timpurie și dă o .recoltă 
mai bogată.

— Eu. remarca Gh. Ro
man, cresc doi porci, unul 
pentru familie și altul pen
tru contract. Ar fi bine ca 
toți cetățenii care locuiesc 
in case de colonie să pro
cedeze la fel,

— Cînd eram copil, l-a 
continuat unul din „decanii 
de vîrstă" ai Aninoasei, Ion 
Țăranu, la lscroni existau 
peste 10 000 de oi și 7 000 
de- vaci. Acum, unii fii de 
țărani, care lucrează la 
mină sau altundeva au 
uitat „meseria11 părinților.

Dobre GEANA 
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de sindicat și consiliilor 
oamenilor muncii în acest 
domeniu, schimbul de ex
periența s-a constituit in
tr-un ferii colocviu de lu
cru — marcat de întrebări 
și răspunsuri — pentru 
cunoașterea experienței u- 
noi' colective in aplicarea 
criteriilor de întrecere și 
Asigurarea bunei desfășu
rări a întrecerii socialiste.

Schimbul de experiență 
a prilejuit însușirea meto- 
dologiilor practice de evi
dență și urmărire a rezul
tatelor obținute de partici- 
panții la întrecerea socialis
tă — echipe, brigăzi, sec
toare și întreprinderi — 
precum și de atribuire a 
titlului de fruntaș oameni
lor muncii care participă 
individual la întrecere.

Brigadierul Jenică Se- ’ 
crieru și ortacii Nicolae 
Groza și Vasile Grigo- 
raș consultă graficele, 
de pe panourile expuse 
în incinta minei Live- 
zeni. care reprezintă 
creșterea nivelului de 
trai a populației din ța
ra noastră, pe parcursul 
ultimeior două decenii.
Foto : Șt. NEMECSEK

noslrw
Preocupări susținute 

pentru valorificarea 

superioară a terenurilor

Uricanl este o localitate 
eu peste 500 de gospodării 
individuale, cetățenii cul- 
tivînd terenuri agricole, 
Crescîncl animale de la care 
obțin produse pentru con
sumul propriu și pentru 
fondul de stat. Pînă în pre
zent s-au predat la fondul 
de stat 224 capete tineret 
bovin, 38 capete bovine a- 
dulte, 33 capete porci. 23 
oi, 95 miei, peste 200 hl 
lapte, 3,5 tone lină și 291 
kg miere. Acum pe raza lo
calității noastre cetățenii 
— între care amintim pe 
Gheorghe Barbu, Constan
tin Stancău, Nicolae Coan-

Ion MIIIUȚ,
• secretar al biroului executiv 

al Consiliului popular
Uricani

(Coiwtnuar» In pag. a 2-a)
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Bîiant rodnic al activității, » Acunarea cetățenească din comuna Aninoasa
studenților la „Acțiunea 7000“

jg O producție în valoare de 1500 000 lei, reali- 
ată prin munca patriotică a studenților mineri 

gg Cinci diplome ale comitetului județean al U.T.C. 
ța Șase diplome de onoare ale C.C. al U.T.C., pentru 
activitatea deosebită a studenților din Petroșani, pre
zenți la „Acțiunea 7000“.

(Urmare din pag. I)

de 
par- 

vară,

Studenții Facultății 
mine de la I.M.P. au 
ticipat, și în această 
timp de 4 luni, în două se
rii pe Șantierul Național 
al Tineretului din Bazinul 
carbonifer al Olteniei la 
„Acțiunea 7000". La între
prinderea minieră Motru, 
studenții au avut o contri
buție importantă la reali
zarea unor producții supli
mentare de cărbune și Ia 
recuperarea unor mari can
tități de materiale de sus
ținere din subteran. în 
cariere sau în abatajele din 
subteran studenții s-au pre
ocupat permanent de ridi
carea nivelului lor de pre
gătire profesională pentru 
a deveni buni specialiști în 
meseria pe care și-au ales-o. 
Valoarea lucrărilor realiza
te în toată această perioa
dă se ridică la 1 500 000 lei.

Este o mîndrie 
studenții anului 
mine ingineri, ca la întoar
cerea din Gorj, vitrina cu 
diplome și trofee a asocia
țiilor studenților comu

niști din Institutul de mi
ne să se îmbogățească cu 
încă 11 diplome, dovezi 
grăitoare ale muncii depu
se pe șantier.

S-au primit 6 diplome de 
onoare ale Comitetului Cen-

pentru 
IV —

trai al U.T.C. și 5 diplome 
ale Comitetului județean 
U.T.C. Pe lingă acestea,s-au 
obținut numeroase locuri 
fruntașe, diplome și trofee 
pentru organizarea activi
tăților politico-ideologice, 
cultural-educative, artisti
ce și sportive, detașamen
tul Petroșani fiind unul 
dintre inițiatorii principa
lelor acțiuni din viața de 
șantier. Studenții din Pe
troșani Ion Bărbos, loan 
Ciobanu, Ion Istrate, Ște
fan Lissi, Traian Pătrășco- 
iu și alții au fost întotdeauna 
in frunte, dovedind capaci
tate organizatorică, disci
plină, cunoaștere amănun
țită a realităților produc
ției, calități absolut nece
sare unui viitor tînăr ingi
ner.

întorși acasă, reveniți în 
laboratoare și amfiteatre, 
rămîne vie în amintire pe
rioada de muncă patrioti
că de la „Acțiunea 7000“, 
o acțiune cu profunde re
zonanțe patriotice, menită 
să răspundă mărețului co
mandament la ordinea zi
lei : „Patriei, mai mult căr
bune" I

— Decretul privind apro
vizionarea cu pîine, făină, 
mălai, concluziona minerul 
pensionar 
a fost primit cu 
de mineri. Cit 
creșterea vitelor, 
na noastră astă
tare întregi de finețe 
rămas necosite. Fînul 
putrezit pe dealuri, 
nu vrea să lucreze pămîn-
tul să nu mai dispună de 
el, există și o lege în acest 
sens.

Păreri similare au expri
mat Voicu Ungur, Dionisie 
Berei, 
Ilișca 
odată 
cuție

Ion Pop 
satisfacție 

prii ește 
în comu- 

vară, hec- 
au 

a 
Cine

Maria Ardeleanu, 
Maxim, și alții, tot- 
participanții la dis- 

au primit lămuriri

privind aplicarea decrete
lor din partea reprezentan
ților ‘
stat, 
nare.
de măsuri 
îmbunătățirea 
în lumina Decretelor Con
siliului de Stat, obștea Ani- 
noasei s-a angajat să ac
ționeze cu hotărîre și ab
negație pentru sporirea 
producției agricole, înfăptu
irea tuturor sarcinilor eco
nomice și ridicarea, pe a- 
ceastă bază, a nivelului de 
trai al întregului popor. 
Indicatoare în acest sens, 
exprimînd hotărîrea unani
mă a locuitorilor aninoseni 
a fost telegrama adresată 
de plenul adunării, Comite
tului Central al P.C.R., to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, clin care cităm :

organelor locale de 
prezenți la adu- 
Adoptînd un plan 

concret pentru 
activității,

Exprimîndu-ne adeziunea 
totală la măsurile cuprin
se în Decret sîntem hotă
rîți ca în spiritul princi
piilor autoconducerii și 
autoaprovizionării să depu
nem eforturi gospodărești 
și organizatorice maxime, 
astfel încît prin folosirea 
eficientă a pămîntului, a 
tuturor terenurilor disponi
bile să sporim producția a- 
nimalieră și cea de cartofi, 
legume și fructe, asigurînd 
nevoile noastre de consum, 
cît și livrarea la timp a 
produselor pentru fondul 
centralizat al statului.

Ne angajăm să redăm a- 
griculturii o suprafață de 
15 ha teren arabil în pre
zent aflată în stare infe
rioară, mărind suprafețele 
cultivate din curțile cetă
țenilor. De asemenea, vom 
reda circuitului agricol o 
suprafață de 20 ha pășune.

Preocupări 
susținute

(Urmare din pag. I)
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Mircea BUJORESCU

ÎN FOLOSUL SĂNĂTĂȚII MINERILOR
întreprinderea minieră Dîlja, ca de altfel mai 

multe unități din Vale., Jiului, dispune de un punct 
fizioterapeutic. Acesta este amenajat în patru camere 
spațioase, dotate cu aparatură medicală modernă (ul
trasunete, curenți diadinamici, galvanizări și ionizări, 
baie de lumină, magnetodiaflux, unde scurte, cameră 
de ultraviolete și alte aparate) care contribuie la tra
tarea muncitorilor suferinzi de boli reumatismale.

La ședințele de tratament zilnic, oamenii muncii 
de la această unitate minieră beneficiază de cele mai 
atente îngrijiri din partea medicului Ileana Preda, 
a asistentelor Colina Filimon, Buru Aurica și a sorei 
medicale Ana Urjan. Două cifre sint semnificative : 
915 ședințe terapeutice și 10 830 îngrijiri medicale au 
fost acordate oamenilor muncii. Este o nouă dovadă 
a grijii ce o poartă oamenii în halate albe pentru 
minerii de la Dîlja.

V. COCHECI

Integrarea
(Urmare din pag. I)

minunați, care se 
cu multă căldură 
tinerii încadrați în 
aici am întilnit cli- 
necesar afirmării

tineretului în producție

E
E

i
e

oameni 
poartă 
cu noi, 
muncă, 
matul
personalității umane. Spri
jinul primit din partea or
ganizației U.T.C. și de la 
conducerea uzinei ne-a a- 
jutat să deprindem mai 
repede rosturile meseriei".

Aceleași sincere apre
cieri, le spuneau și alți ți
neri încadrați recent în 
muncă : Ing. Elena Ciocan, 
absolventă a I.M.P. ne 
mărturisea că „Primii pași 
spre integrare s-au făcut 
în institut. Aici, în uzină, 
punem în aplicare cunoș
tințele teoretice, ne specia
lizăm. Această speciali
zare a noastră depinde de 
colectiv, de oamenii care 
te înconjoară și cu care 
lucrezi, de modul cum ei 
știu să-ți folosească capa
citatea de muncă. Noi, cei 
peste 80 de absolvenți ai 
învățămîntului superior, 
repartizați în această toam
nă la I.U.M.P. am fost bi
ne primiți. Ion Predoi, se
cretarul comitetului de 
partid și- Iosif Kelemen 
directorul uzinei, Ionel Bo-

toroagă inginer șef, și-au 
făcut timp să stea de vor
bă cu fiecare dintre noi, 
și-au făcut timp să ne aju
te să cunoaștem toate sec
țiile întreprinderii. Acest 
lucru ne-a ajutat mult la 
integrarea în producție. 
Fiind membră de partid 
trebuie să spun că am par
ticipat șl la o adunare ge
nerală, unde am primit 
sarcini concrete pe linie de 
producție și a vieții de 
organizație. Ing. Florian 
Sitescu: „Comuniștii din 
secția turnătorie, între ca
re aș aminti pe Vasile Ma
ghiarii și Dan Gavrilă, 
m-au ajutat să mă fami
liarizez cu uzina, cu spe
cificul muncii de aici".

Din discuțiile purtate cu 
interlocutorii noștri a re
ieșit hotărîrea lor fermă 
de a deveni oameni de nă
dejde, a reieșit faptul că 
organizația de 
c.o.m., conducerea 
se preocupă intens 
gătirea practică a 
lor specialiști, se străduiesc 
să le asigure condiții op
time de
In același timp ei au făcut 
valoroase
dus cuvinte de laudă co-

muniștilo'r cu care lucrea
ză, celor care îi sprijină 
zi de zi în activitatea pro
ductivă. In consecință, la 
I.U.M.P. integrarea tineri
lor în producție, intensifi
carea muncii de educație 
prin muncă și pentru mun
că este o problemă a în
tregului colectiv, a tuturor 
comuniștilor din uzină.

draș, loan Văgăun, Nicolae 
Motoc și mulți alții — 
și-au depășit substanțial 
sarcinile contractuale.

în urma apariției Decre
tului Consiliului de Stat, 
biroul executiv al consiliu
lui popular, deputății Ion 
Geană, Marioara Stoi, Pom- 
piliu Caragea se preocupă 
de onorarea către fondul 
de stat a tuturor sarcinilor 
contractuale pe acest an, 
precum și de încheierea 
contracteloi- pe anul viitor.

Referitor la folosirea te
renurilor agricole și crește
rea animalelor, trebuie să 
menționez, că în raza loca
lității noastre nu de pe 
toate suprafețele de finețe 
a fost recoltat finul. Spun 
acest lucru, deoarece recol
tarea fînețelor duce la creș
terea numărului de anima
le, la mărirea contractelor 
cu statul. în această direc
ție consiliul popular trebu
ie să acționeze mai mult, 
să aplice prevederile Legii 
nr. 59/1979. Decretul Con
siliului de Stat vine în spri
jinul valorificării superioa
re a fiecărei suprafețe de 
teren, a îmbunătățirii apro
vizionării populației cu 
produse alimentare. Consi
liul popular Uricani, toți 
cetățenii cu gospodării in
dividuale sînt hotărîți să-și 
mobilizeze forțele pentru 
a materializa prevederile 
acestor acte normative.

Autodotare prin muncă patriotică

partid, 
uzinei 

de pre- 
viitori-

muncă și viață.

aprecieri, au a-

Mobilizare exemplară, ordine și disciplină
(Urmare din pag. I)

nu, sînt asigurate toate 
condițiile ca terminarea lu
crării de montare și pune
re în funcțiune să fie de
vansată cu cel puțin 5 zi
le.

în biroul șefului de sec
tor, atenția ne-a fost atra
să de un mic televizor (ai
doma unei jucării) aflat pe 
masă. Din cînd în cîrid pe 
ecran (împărțit în patru) se 
aprindea cîte o secțiune. 
Am aflat și secretul : „Este 
un mic aparat de control 
prin care putem ști, chiar 
aflîndu-ne în birou, care 
complex funcționează. Bi
neînțeles că asta nu în
seamnă că nu mergem în 
mină, dimpotrivă".

Am reținut din datele 
prezentate că la nivelul sec

torului III s-a desfășurat 
o susținută muncă politi- 
co-educativă de către orga
nizațiile de partid, sindicat 
și U.T.C., pentru întărirea 
ordinii și disciplinei, pen
tru creșterea răspunderii 
formațiilor de lucru față 
de realizarea sarcinilor de 
plan. Interlocutorul nostru, 
a subliniat aportul deose
bit al celor 100 de membri 
de partid. Efortul comun 
al tuturor a dat roadele 
scontate. Astfel la brigada 
lui Mihail Blaga producti
vitatea muncii planificate 
s-a depășit cu 2200 kg/post, 
iar în cea condusă de Gri- 
gore ‘ Costache cu 600 
kg/post. De asemenea, bri
găzile care efectuează lu
crări de pregătire au rea
lizat și ele depășiri : 61 mc

excavat peste plan la bri
gada lui Gheorghe Beleiu 
și 52 mc la brigada lui 
Petre Belbe. La nivel de 
sector productivitatea mun
cii s-a depășit cu 600 kg/ 
post, iar în cărbune cu 
1200 kg/post.

Avînd în vedere faptul 
că sectorul dispune de o 
largă mecanizare se cuvi
ne să arătăm că producția 
s-a realizat și raportat Ia 
tipuri de complex. Astfel 
la brigăzile cu SMA-1 — 
producția s-a realizat în
tr-o proporție de 107,2 la 
sută, iar la SMA-2 — 119,3 
la sută. Este de fapt ele
mentul care întărește afir
mația adjunctului șefului 
de sector : „Se știe că la 
noi la sector s-a făcut pri
ma dată testarea complexe

lor SMA-2, la brigada lui 
Grigore Costache. Și în mo
mentul de față, acest 
complex lucrează cu rezul
tate foarte bune, spre deo
sebire de SMA-1 care, îmi 
pare rău că trebuie să spun, 
este mult inferior din punct 
de vedere al calității".

Din analiza rezultatelor 
în luna septembrie se des
prinde ideea că oamenii 
muncii de la sectorul III 
al minei Lupeni, conștienți 
de importanța muncii lor, 
sînt hotărîți să nu se o- 
prească aici. Acționînd în- 
tr-un front comun, cu o 
disciplină și organizare a 
muncii superioare, la toate 
brigăzile, ei sînt deciși să 
sporească și mai departe 
rezultatele foarte bune de 
pînă acum.
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O linie de fabricație 
secției din Livezeni a 
treprinderii de niorărlt 

a

I

I
I

NOI.
a 
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și 

în- 
un 

linia 
făină

panificație Petroșani 
ceput să producă 
nou sortiment:
„Dîmbovița" din 
albă și semialbă, în greuta
te de 0,700 kilograme. Noul 
produs se bucură de apre
cierea cumpărătorilor. în 
secțiile fabricii se vor pro
duce, începînd din zilele 
următoare, pîine semialbă

de 1 kilogram, franzele se- 
miaibe de 0,250 kilograme, 
precum și cantități mai 
mari de chifle, într-o gamă 
mai diversificată.

@ „BALUL TINERETU
LUI". Azi, 24 octombrie, 
cu începere de la ora 19, la 
Casa de odihnă a l.M. Pa- 
roșeni are loc „Balul tine
retului". Organizat de co
mitetul U.T.C. al întreprin
derii, balul are un conți
nut bogat și educativ (jo
curi distractive, momente 
vesele, dans și muzică). E- 
venimentul este dedicat 
tinerilor fruntași în pro
ducție și familiilor lor.

@ SPEOLOGICA. La cea 
de-a IX-a ediție „Speosport 
’81“ au fost date în custo
die — spre a fi protejate 
și amenajate — unele peș
teri ce reprezintă interes 
speologic sau carstic. Cu 
acest prilej, cercurilor speo 
„Piatra Roșie" și „Proteus 
HD“, li s-au încredințat 
spre îngrijire peșterile 
Cioclovina cu apă — Po- 
norici și Tecuri. Legat de 
aceasta, în perioada 23—26 
octombrie, cele două cer
curi vor întreprinde o ac
țiune de curățire și prote
jare a peșterii Cioclovina, 
în cadrul acestei tabere

speo se intenționează par
curgerea celor 9 700 metri 
de labirint subteran de-a 
lungul cărora se vor imor
taliza pe peliculă foto ima
gini inedite dintr-o lume 
fascinantă.

O DOTĂRI. Recent, prin 
grija comitetului de sindi
cat al întreprinderii minie
re Vulcan, fondul bibliote
cii din. localitate a crescut 
cu un Important număr de 
curți pentru literatură po
litică și beletristică. Valoa
rea acestor noi cărți puse 
la dispoziția cititorilor este 
de 5 000 lei.

& APEL CĂTRE E.G.C.L.

La atelierul T.H. Pa- 
roșeni al I.R.I.U.M.P., 
condus de maistrul Ca
rol Șimonis, se finali
zează o nouă clădire la 
realizarea căreia par
ticipă prin muncă pa
triotică echipele de lă
cătuși, sudori și elec
tricieni ale atelierului. 
Aici vor fi baia și ves
tiarele 
susțineri 
niere, 
biroul 
bleme 
pus — 
faptul 
strucție se realizează 
în regie ' proprie —, pre
pararea betonului da
că n-ar fi intervenit 
prompt apreciatul lăcă- 

Bîrlida.

la fier vechi, 
ideea s-o repa- 
facă astfel o 

colegilor.

făurarilor de 
metalice mi- 

un laborator și 
expediției. Pro- 
deosebite ar fi 
avînd în vedere 
că noua con- 

se

tuș Gheorghe

Văzîbd o betonieră de
gradată, 
i-a venit 
re și să 
surpriză

In numai șase du- 
pă-amieze de muncă 
patriotică, betoniera a 
fost demontată, recon
diționată 
funcțiune, 
funcționat 
la prima 
butonul de pornire, 
trînd astfel în 
atelierului.

In imagine : 
șui Gheorghe 
alături de betoniera re
condiționată de el.

și pusă 
Utilajul 
normal 

apăsare

în
a 

de 
pe 
in-

dotarea

lăcătu- 
Birlhla,

Text ți foto : 
îoaii BALOT

Educatoarele și micuții șoi
mi ai patriei de la Grădi
nița de pe strada Dacia 
din Petroșani solicită și pe
această cale ca meseriașii 
E.G.C.L. să repare hornu
rile sobelor în care nu se 
mai poate face focul. Dacă 
noi oamenii mari ne mai 
„încălzim" cumva, micuții 
de la grădiniță au nevoie
de foc.

© EXCURSIE. Un grup 
de pionieri din clasele a 
III-a C și a IV-a B de la 
Școala generală nr. 1 pe
troșani, au fost joi, însoțiți 
de învățătoarele lor, Dorri- 
nica Schlezinger și Eli-

sabeta Spătaru, într-o ex
cursie care le-a prilejuit 
cunoașterea unor locuri is
torice (Sarmizegetusa) și
obiective industriale din s 
județ. I

@ MEDALION LITE- >
RAR. La C.F.R.-mișcare Pe
troșani a avut loc un me- 1 
dalion literar consacrat I 
marelui scriitor Mihail Sa- |
doveanu.
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In prima jumătate a a- 
cestei luni s-au deschis 
cursurile universităților cul
tural-științifice, organisme 
care continuă — intr-o con
cepție nouă, integrată în 
amplul proces de educație 
comunistă — o tradiție a 
poporului nostru. Cantita
tea și calitatea informați
ilor, cunoștințele din toate 
domeniile de activitate, în
deosebi cele care pot con
tribui ia perfecționarea mo
rală și profesională a oa
menilor muncii, constituie 
sfera educativă, deosebit de 
largă, a activității universi
tăților cultural-științifice din 
Valea Jiului, făcînd parte 
din mijloacele de participa
re și de stimulare a pro
cesului de educație perma
nentă. în acest scop se 
desfășoară în fiecare toam
nă, o acțiune de cunoaște
re a opiniei oamenilor mun
cii, a zonelor de interes ca
re pot constitui o bună o- 
rientare în stabilirea struc
turii cursurilor.

- La Petroșani, ne spu
nea tovarășa Margareta 
Chioreanu, universitatea cul- 
tural-științifică are în acest 
an 36 de cursuri la care 
s-au înscris peste 1000 de 
oameni ai muncii. Ne-am 
îndreptat eforturile spre a 
desfășura cursurile direct 
în întreprinderi și instituții, 
ceea ce asigură o eficiență 
sporită dezbaterilor care 
au loc cu acest prilej. Ca o 
consecință a interesului larg

al oamenilor muncii față 
de viața politică a țării, u- 
niversitatea cultural-știin- 
țifică și-a propus să contri
buie mai mult la cunoaște
rea și aprofundarea politi
cii partidului, la educarea 
patriotică revoluționară. 
Din totalul cursurilor, 
27 au loc în în
treprinderi și instituții :

nea punct de vedere tre
buie împărtășit, cu sprijin 
concret din partea comite
telor de cultură și educație 
socialistă, și la celelalte u- 
niversități (Vulcan, Lupeni), 
eficiența muncii lor fiind 
determinată de o asemenea 
orientare ce se cuvine sus
ținută și prin alte metode

l/niversitățile cultural- 
științifice pot și trebuie 
să participe mai intens 

la procesul de educație
„Noul mecanism economi- 
co-financiar" (în comerț), 
„Cunoașterea legilor țării" 
(la I.U.M. Petroșani și I.M. 
Dîlja, organizate împreună 
cu organizațiile U.T.C.), do
uă cursuri, la I.M. Livezeni 
și I.M. Dilja, legate direct 
de problemele tehnice ale 
producției și altele.

Așadar, universitățile cul- 
tural-științifice se integrea
ză în viața colectivelor de 
muncă, răspunzînd cu mai 
multă promptitudine as
pectelor educative, diferen
țiate de la un loc de 
muncă la altul. Un aseme

specifice, cum sînt organi
zarea temeinică a cursuri
lor, nivelul tratării actuale 
a tuturor temelor, calitățile 
profesionale și pedagogice 
ale lectorilor, folosirea tot 
mai amplă a tehnicilor mo
derne de transmitere a 
cunoștințelor, a mijloacelor 
audio-vizuale.

La cluburile sindicatelor 
din Petrila s-au stabilit opt 
cursuri (politica externă a 
României socialiste; Tine
rețe, educație, răspundere | 
Mecanizarea și calitatea 
producției ; Materialism ști
ințific etc.), ignorîndu-se că

structura universității cul
tural-științifice trebuie să se 
modeleze conform cu preo
cupările oamenilor muncii 
și slujind larga acțiune de 
perfecționare moral-profe- 
sională. Evident că nu este 
tîrziu să se opereze corec
turi la structurile adoptate 
deoarece, în funcție de spe
cificul activității, se pot în
ființa cursuri — cum ar fi 
de educație (sanitară, a co
piilor etc.) sau care să vi
nă în sprijinul oamenilor 
muncii — în noile întreprin
deri de pe harta municipiu-

- Iui (întreprinderile de tri
cotaje Petroșani, de con
fecții Vulcan, Fabrica de 
mobilă Petrila). Eficiența 
cursurilor, a fiecărei teme 
în parte, este o consecință 
directă a grijii pentru cali
tatea cunoștințelor transmi
se într-o formă și într-o at
mosferă cit mai accesibile 
și antrenantă la dezbateri, 
care să dezvolte ideile cu 
aplicabilitate în muncă.

intr-o concepție unitară, 
împreună cu ansamblul mij
loacelor educative care sînt 
în Valea Jiului, universită
țile cultural-științifice vor 
trebui să participe cu mai 
multă inițiativă, pe tot par
cursul anului, la procesul 
de educație permanentă a 
oamenilor muncii, atit de 
pregnant în contempora
neitate.

ț
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însemnări de scriitor

Armonii de toamnă

® MULȚUMIRI. Con- 
tinuînd o frumoasă tra
diție, de a realiza un 
permanent dialog cu 
oamenii muncii, ansam
blul folcloric „Getusa" 
al Centrului de îndru
mare a mișcării artisti
ce de masă din județul 
Hunedoara, laureat al 
tuturor edițiilor Festi
valului național „Cînta- 
rea României", a susți
nut joi, 22 octombrie, un 
reușit spectacol de cîn- 
tece și dansuri pentru 
oamenii muncii de la 
Acțiunea ..Iluilă — Cîm- 
pu lui Neag". Ne face 
plăcere să transmitem, 
prin intermediul ziaru
lui, mulțumirile munci
torilor din șantier a- 
dresate membrilor an
samblului. (M.B.)

ma

T. SPÂTARU

Poate că nu există, în 
limbile vorbite pe acest 
pămînt, cuvinte care să 
vibreze, în sufletul și în 
imaginația noastră, într-o 
mai bogată gamă de ar
monii, culori și arome, 
decit cuvintele ce numesc 
anotimpurile. Ele sînt cu
vinte și sînt imagini-sen- 
liment, pentru că e des
tul să Spui, de pildă, pri
măvară și în aceeași cli
pă ființa noastră va~ fi 
cutreierată de culorile și 
cînlecele naturii 
Cei din vechime, 
puși decit 
mâine, au 
ele mituri 
teratura și 
tiplicat în 
glinzi, cite una sau cîte 
o mie pentru fiecare din 
bucuriile și tristețile 
noastre trăite în cercuri 
de anotimp. Dar oricîte 
imagini s-ar fi creat, su
fletul nostru, infinit el 
însuși și mereu roditor 
și nesățios de senzații, 
mai cere altele, încă și 
încă.

Vom spit ne toamnă și 
în aceeași clipă, în fața 
ochilor noștri interiori, 
lumina albă se va des
compune în culorile spec
trului și se 
ne iarăși în 
anțe, blînde 
ca o adiere 
pirația liniștită și a mă- 

ț ' iii calme, strigătoare 
puternice ca un țipăt 
pasăre speriată ori 
un dangăt de clopot ; 
netele vor dansa pe 
treaga claviatură a lun
gimilor de undă omenește 
sensibile, și dincolo de 
barierele lor, și în auzul 
nostru vor aduce foșnetul 
ușor al frunzelor abia 
linse de o părere de vînt.

tinere, 
mai su- 
naturii- 
penlru

foșnetul metalic al lanu
rilor de porumb, bătaia 
aripilor de păsări pornite 
in unghiuri de dor 
soarele sudului, 
ploilor bătind in 
muri și gînduri, 
sălbatec al vîntului ; 
nările 
aroma 
lor și, 
coa pt e, 
domestic al 
parfumul sărac 
de crizanteme

Există în

al 
noast re 
regală 
plină, 
izul
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noi
creat
și legende, li- 

arta le-au mul- 
nenumărate o-

va recompu- 
mii de nu- 
și catifelate 
sau ca res-

și 
de 
ca 

su- 
în-

La biblioteca clubului 
sindicatelor din Lupeni, 
numeroși cetățeni, de 
cele mai diverse ocupa
ții și vîrste, solicită 
cărți social-politice, teh
nice și din literatura 
română și universală.

Muncă, educație, cultură— 
coordonate ale conștiinței minerești

Manifestările din cadrul 
acțiunii „Muncă, educație, 
cultură — coordonate ale 
conștiinței minerești", or
ganizată de Consiliul muni
cipal de educație politică 
și cultură socialistă Petro
șani au continuat în aces
te zile cu o suită de întîl- 
niri ale oamenilor muncii 
de la întreprinderile mi
niere Dilja și Livezeni, sta
ția C.F.R., I.C.M.M. și că
minul de nefamiliști al 
T.C.H. cu brigăzi științifi
ce din Petroșani. Au fost 
dezbătute teme adecvate 
activității economice și de 
interes general. Organiza
te in colaborare cu cinema

tografele 7 Noiembrie și 
Unirea din Petroșani, întîl- 
nirile au scos în evidență 
interesul participanților fa
ță de probleme actuale, 
cum sînt politica de pace 
a României, rolul colecti
vului în formarea opiniei 
publice, evoluția omului, 
pagini din istoria Văii 
Jiului. Prezentarea unor 
filme de scurt metraj cons
tituie o bună modalitate de 
a imprima acestor acțiuni 
un caracter mai viu, mai 
interesant și atractiv. ■

Aniversarea, la 25 octom
brie, a Zilei Armatei Re
publicii Socialiste Româ
nia a constituit ideea unor 
sesiuni de comunicări, în- 
tîlnîri cu veterani ai celui 
de-al doilea război mon
dial, expuneri și vizite la 
locuri istorice, care s-au 
desfășurat în sălile de apel 
al minelor, cluburi ale sin
dicatelor. Astăzi, la ora 
17, la Casa de cultură din 
Petroșani este organizat 
un spectacol omagial, dedi
cat evenimentului sărbă
torit mîine de întreaga na
țiune.

Unitate economică de 
frunte în municipiul nos
tru, fericit reprofilată pe 
construcția de utilaj mi
nier pentru subteranele 
Văii Jiului, la I.U.M.P„ o 
întreprindere cu peste 2000 
de oameni ai muncii, se 
desfășoară, sau ar trebui 
să se desfășoare, și o ac
tivitate cultural-educativă 
și artistică la înălțimea 
noilor cerințe. Rezultatele 
acesteia sînt, în mare, cu
noscute. Corul tineretului, 
o formație înființată de 
curînd, care s-a menținut 
și datorită strădaniilor di
rijorului ei, Vladimir Ure
che, a fost o prezență ac
tivă la majoritatea mani
festărilor culturale din 
Valea Jiului. Faptul că în 
ediția recent încheiată a 
Festivalului național „Cîn- 
tarea României" a partici
pat la faza finală denotă 
că au existat preocupări 
susținute pentru pregăti
rea ei. Aceasta este pri
ma din cele două formații 
artistice de la I.U.M.P. 
pentru că, de fapt, aici 
sînt numai două. A doua 
este montajul literar reali
zat de' inginerul Valeriu 
Butulescu, formație care 
a ajuns numai pină la ta- 
za județeană a festivalu
lui. De fapt, inginerul Bu

tulescu este și laureat al 
festivalului ca solist la 
chitară .clasică. Dar aces
ta este un succes perso
nal...

O etapă de muncă edu
cativă s-a încheiat, se a- 
propie alta. Este posibil ca 
într-o întreprindere, în ca-

Autoexigență, 
nu autoconsolare 
re lucrează multi tineri, 
să nu-și trăiască viața de- 
cît două formații artistice? 
Mai concret, să nu existe 
posibilități să fie înfiin
țată măcar o brigadă ar
tistică ? Despre toate 
aceste nedumeriri am 
încercat să ne... dumirim, 
zilele trecute, la fața lo
cului.

Primul interlocutor, to
varășa Aurelia Vărășeț, se
cretar adjunct cu probleme 
de propagandă ai comitetu
lui de partid din uzină, 
ne-a destăinuit că știe fap
tul că și munca culturală 
face parte din atribuțiile 
dinsei, dar că s-a ocupat 
mai puțin. Nereușind să 
închegăm cu Isidor Căpeț, 
secretarul U.T.C, o discu-

ție despre preocupările de 
perspectivă pentru înfiin
țarea de noi formații, am 
apelat la tovarășul Ion 
Predoi, secretarul comite
tului de partid. Acordând 
atenție scopului vizitei 
noastre la I.U.M.P., inter
locutorii au expus cauzele 
pentru care n-au formații: 
lipsa instructorilor, a tex
telor. Printre altele am a- 
flat că anul trecut a fost 
scris un text de brigadă, 
dar Teatrul de stat nu a 
sprijinit uzina cu instruc
tori. Și, așa azi, așa mîi
ne, a trecut timpul. Anul 
acesta nici măcar pe hâr
tie nu e nici o propunere 
pentru înființarea unei bri
găzi artistice. Dar, alte în
treprinderi cum procedea
ză ?

Poate încearcă ingi
nerul Butulescu care și așa 
sprijină munca culturală 
sau profesori de limba și 
literatura română a căror 
școală este patronată de 
uzină, să realizeze texte 
de brigadă. Iar cei care au 
sarcina să coordoneze și 
îndrume munca cultural- 
educativă să o facă cu răs
pundere, să nu se autc- 
consoleze.

Bujor MIRCESCU

spre 
ropotul 

gen- 
urlelti' 

în
va pluti 

a struguri- 
a fructelor 
reavăn și 
legumelor, 
și discret 

și dalii, 
conștiința 

noastră sentimente ale 
toamnei așa cum le-au 
simțit marii poeți. E.ristă 
o toamnă eminesciană a 
iubirii care nu se mai 
întoarce, o toamnă ba- 
coviană a 
rilor violete, 
nă a lui Ion

( 
I 
I
iamurgu- ?

o tocim- ț
Pillat, 

grea de rodul viilor, o 
toamnă ironic-intelectuală 
a lui Topirceanu, așa 
cum există o toamnă sa- 
doveniană, plutind in 
lumină de miere. Există 
imagini ale toamnei ce 
trăiesc în mulțumirea de 
rod bogat și in cintece de 
vin gliiurghiuliu, 
imagini 
cătoare i 
streșini 
dintre 

musețea 
ghezi: 
nu fu mai frumoasă/ Su- . 
fiefului nostru bucuros de l 
moarte". O moarte al că- i 
rei sens e mereu reînvie-' 
rea. Există sentimente 
ale toamnei pentru 
care dintre noi și 
tru fiecare clipă a 
tră trăită în cercul 
timpului. Și fiindcă 
jletul nostru are adîncuri 
infinite, în eternitatea 
lui trecătoare, în fiecare 
toamnă naște altele, încă 
și încă.

există. 
ale toamnei adu- 
de nostalgii, cu 
plinse. Și fiecare 
ele iși are fru- 

ei. Spunea Ar- 
.Niciodată toamna

s

1

I

fie- 
pen- 

noas- 
ano- 

su-

Corneliu RADULESCU

Expoziție de carte. La 
biblioteca clubului sind - 
cateloi- din Uricani se des
chide azi, ora 10, expoziția 
de carte social-politică „O- 
pera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — tezaur al 
gîndirii revoluționare".

Muzică de promena
dă. Mîine, ora 17, fanfara 
clubului sindicatelor din 
Aninoasa va susține un 
spectacol de muzică de
promenadă.

Carnet
imv t » w # .«bev g Ktx*» r toate ,

Dialog juridic. Clu
bul sindicatelor din Lu
peni găzduiește marți, 27 
octombrie, la ora 12, un 
dialog juridic în cadrul că
ruia se va discuta tema 
„Apărarea proprietății so
cialiste — îndatorire fun
damentală a fiecărui cetă
țean".

O Expunere. în cadrul 
serilor cultural-educative 
pentru tineret, azi și mîi
ne, ora 18, la clubul sin
dicatelor din Petrila, are 
loc un ciclu de expuneri 
cu ocazia Zilei Forțelor Ar
mate. Astăseară, expune- 

! rea „Eroina Elena Chiriță 
' și studentul Gheorghe 

Mociorniță", Participă ti- 
' neri din întreprinderile o- 
1 rașului.

ESCU
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Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceausescu în județul Ialomița

'll • 'TI lire din I iq I

recu»u ■ re. Se prc.uează că
nou mbinl CARP-6.
are . pl opi r lie de 95 la
SUtă eleasi piese ca și
CAI ,i,ei<isi motor, în-
să p.odui livitate pe
SChÎ!' u 5(i la sută mai
mar . S? subliniază și alte
avan'. i>e ale acestei com-
bin — ea poate fi mai
Ușor ■ l • transportat și se
poat nlasa chiar și in
un< • «ne de deal.

T •• Visul Nicolae
Ceai s u a examinat cu
aten'i noile tipuri de
com •■o-’ Drezentate, apre
ciind oi« upârile specia
liști’-■ ale tuturor celor 
care m rează în sectoarele 
de < n< cpție si producție 
în d r-'tia realizării unor 
mașin -le bună calitate, 
con-ț,. -lirice pe plan inter- 
națion- i care să asigure o 
mec.vh.ire complexă și o 
redu i • a cheltuielilor de 
recolt»’-

Secretarul general al 
partidului a cerut specia
liștilor să acționeze pentru 
perfecționarea in continu
are a acestor mașini și să 
realizeze o combină uni
versală, de capacitate me
die, care să poată fi fo
losită atit la recoltarea po
rumbului cît și a cereale
lor. S-a cerut, de aseme
nea, să se analizeze posi
bilitatea tipizării în con
tinuare a subansamblelor 
din componența acestor 
mașini, precum și a redu
cerii greutății acestora, 
prin reproiectarea unor 
piese. S-a indicat, totoda
tă, ca noile tipuri de com
bine să fie dotate cu mo
tor de puteri corespunză
toare executării acestor o- 
perațiiini, evitînd supradi
mensionarea nejustificată 
și creșterea consumului de 
carburanți.

în lanurile de porumb

ale I.A.S. Afumați, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
discutat cu specialiștii pre- 
zenți în legătură cu ’.ipu- 
rile de hibrizi de porumb 
folosiți în țara noastră. 
Pornindu-se de la rezulta
tele obținute anul acesta, 
la I.A.S, Afumați, în alte 
unități agricole din țară, 
ca și pe terenurile expe
rimentale ale institutelor 
de cercetare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
conducerii Ministerului A- 
griculturii și Industriei Ali
mentare, Academiei de Ști
ințe agricole și silvice să 
facă o grupare a hibrizi
lor de porumb pe diverse 
zone ale țării, în funcție 
de condițiile climaterice și 
de modul de adaptare a 
lor, urmărind în mod deo
sebit cultivarea numai de 
hibrizi de porumb de înal
tă productivitate.

Se prezintă în continu
are semănătoarea pe șase

rînduri, pentru plante pră
sitoare. care poate însă- 
mînța direct în miriște ne
arată. Noua mașină este 
concepută și realizată de 
specialiștii Institutului de 
cercetări, proiectări și in
ginerie tehnologică pentru 
mecanizarea agriculturii de 
la Băneasa. Odată cu se
mănatul. noua mașină exe
cută fertilizarea și ertaici- 
darea solului. Ea poate l'i 
utilizată. îndeosebi, la în- 
sămînț.area celei de a doua 
culturi, imediat după se
ceriș, eliminîndu-se astfel 
lucrările de arat sau dis
cuit și reducînd u-se consu
mul suplimentar de carbu
rant. Se precizează că în 
felul acesta se cîștigă cir
ca două săptămîni la în- 
sămînțarea recoltei a doua, 
asigurîndu-se, în același 
timp, recoltei o mai bună 
coacere.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind carac

teristicile tehnico-funcțio- 
nale ale noii mașini, efica
citatea sa în procesul de 
producție, a cerut minis
terului de resort să treacă 
imediat la fabricarea eh 
In acest sens, s-a indicat 
ca noua semănătoare să 
fie omologată cît mai cu- 
rînd posibil, astfel incit 
să se asigure pentru cam
pania agricolă de vară a 
anului viitor numărul de 
combine corespunzător ne
cesităților agriculturii.

Cadrele de conducere, 
specialiștii, toți cei pre- 
zenți au ascultat cu deo
sebită atenție indicațiile și 
recomandările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. izvorî- 
te, ca de fiecare dată, din 
preocuparea constantă a 
secretarului general al 
partidului nostru pentru 
conceperea și realizarea u- 
iior mașini agricole multi
funcționale, complexe, de 
mare randament cerute de

înfăptuirea sarcinilor mari 
ce revin, în actualul cin
cinal agriculturii — che
mată să-și aducă o contri
buție tot mai importantă 
la realizarea programului 
de dezvoltare multilaterală 
a țării, de ridicare conti
nuă a nivelului de trai al 
poporului. Ei au asigurat 
pe secretarul general al 
partidului că vor acționa 
cu maximă operativitate 
pentru concretizarea indi
cațiilor primite, voi- depu
ne eforturi susținute pen
tru perfecționarea mașini
lor și utilajelor agricole si 
aplicarea tehnologiilor a- 
vansate, pentru ridicarea 
nivelului tehnic al agri
culturii noastre, pentru 
sporirea continuă a pro
ducției și productivității 
muncii în acest important 
sector al economiei na
ționale.

(Agerpres)

Ziua FILMENațiunilorScIîiim» de mesaje 
romano^somaleze

MOGADISCIO 23 (Ager
pres.’. — Mohamed Siad 
Barr.. secretar general al 
Partidului Socialist Revo
luționar Somalez, președin
tele Republicii Democratice 
Somalia, a primit pe Ion 
Rușinaru, membru suple
ant u C.C. al P.C.R., care 
a par Țipat ca reprezen
tant partidului nostru 
la festivitățile prilejuite de 
cea de-a XII-a aniversare 
a revoluției somaleze.

avut 
mesaje 
Nicolae 
general

aCu acest prilej 
loc un schimb de 
între tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și 
președintele Siad Barre.

în timpul întrevederii au 
fost abordate probleme pri
vind evoluția și perspec
tivele relațiilor de colabo
rare dintre România și 
Somalia.

PARLAMENTUL
Singapore l-a ales 
în unanimitate pe Chen- 
gara Veetil Devan Nair în 
fum i a de președinte al 
Repti. licii — informează 
agen. internaționale de 
presă. El îi succede lui Ben
jamin Slieares. decedat la 
12 mai anul acesta.

INAcciUBÎND lucrările 
Adunării Constituante a 
Turmei, generalul Kenan 
Evren a declarat că gu
vern1.: militar este hotărît 
să reinstaureze „un regim 
democratic și instituțiile co
respunzătoare. in condiții 
sigur’? și sănătoase". Șe
ful stalului s-a referit și 
la lovitura de stat de la 
12 septembrie anul trecut, 
relevind că aceasta a avut 
drept scop „evitarea unui 
posibil război civil".

din 
vineri

1NTRE R.l’. CHINEZĂ si 
DANEMARCA a fost conve
nit un program de cooperare 
în domeniul științei, edu
cației si culturii, pe pe
rioada 1982—1983. Docu
mentul a fost semnat cu 
prilejul vizitei în. capitala 
chineză a primului minis
tru danez. Anker Joergen- 
sen. - 
China

LA
loc
P.M.S.U. în cursul lucrări
lor, care s-au desfășurat 
sub președinția tovarășu
lui Janos Kadar. prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.S.U., 
au fost discutate și apro
bate raportul privind pro
blemele internaționale ac
tuale, raportul-sinteză refe
ritor la realizarea progra
mului pe 15 ani în dome
niul construcției de locuin
țe, precum și raportul cu 
privire la perfecționarea 
gospodăriei locative și re
partizării spațiilor locative.

- informează agenția 
Nouă.
BUDAPESTA a avut 

plenara C.C. al

La 24 octombrie — ziua 
intrării în vigoare, în urmă 
cu 36 de ani, a Cartei ONU 
— este sărbătorită, în în
treaga lume, Ziua Națiuni
lor Unite.

Această 
stituie un 
de evocare 
în viața 
inițiativelor 
dar deopotrivă a neîmpli
nirilor organizației în efor
turile vizînd realizarea o- 
biectivelor sale.

„Zilia Națiunilor Unite 
oferă prilejul reafirmării
solidarității umane în e- 
forturile sale îndreptate
către pace" — sublinia. în 
mesajul dat publicității cu 
acest 
neral 
heim. 
tivul 
și crearea condițiilor 
pabile să o consolideze 
este sarcina noastră 
mai stringentă".

Secretarul general 
ONU atrăgea, însă, 
ția, că, în acest an,

aniversare con- 
binevenit prilej 
a rolului ONU 

internațională, a 
și succeselor,

prilej, secretarul de
al ONU, Kurt Wald- 
„Pacea este impera- 
nostru cel mai înalt 

ca-

cea

al 
aten- 
ani- 

versarea are loc într-o pe
rioadă „de mare îngrijo
rare și neliniște", în care 
lumea „este răvășită de 
conflicte și afectată de vio
lență". „Continuarea cursei 
înarmărilor mărește încor
darea în lume și determi
nă o flagrantă folosire ira
țională a resurselor și e- 
nergiei umane. Neagra să
răcie continuă să rămină 
starea de existență a unei 
mari părți a omenirii", — 
se arată în documentul 
citat.

Organizația Națiunilor U-

Raport asupra relației
NAȚIUNILE UNITE 23 

(Agei presj. — Corespon
dența de la R. Căplescu. 
La sediul Națiunilor Unite 
a fost dat publicității ra
portul grupului de experți 
guvernamentali din mai 
multe țări. între care Româ
nia. asupra relației dintre 
dezarmare și dezvoltare e- 
laborat la inițiativa Su
ediei. împreună cu alte 
state nordice.

în raport se arată că spi
rala înarmărilor este in
compatibilă cu obiectivele 
noii ordini economice și că 
securitatea nu mai poate fi 
considerată ca echivalent 
Cu puterea militară, evi- 
? nțiindu-se totodată, con
secințele profund negative

ale înarmărilor asupra 
dezvoltării tuturor popoa
relor. Astfel, cel puțin 50 
milioane de oameni sînt di
rect sau indirect implicați 
pe plan mondial în activi
tăți militare. între care 25 
milioane în forțele mili
tare. 10 milioane în cele 
paramilitare, 4 milioane de 
civili sînt angajați in de
partamentele apărării, cinci 
sute de mii de oameni de 
știință și ingineri sînt cu
prinși în rețeaua de cerce
tări în scopuri militare și 
cel puțin 5 milioane de 
persoane sînt încadrate în 
producția de arme și alte 
echipamente specializate.

Potrivit unei aprecieri 
minimale, în 1980 produc
ția globală industrială în

nite oferă cadrul de parti
cipare a tuturor statelor, 
indiferent de mărime și 
orînduire socială, la solu
ționarea problemelor lumii 
contemporane. „Nici o pro
blemă nu se poate solu
ționa decît cu participarea 
tuturor națiunilor, ținîn- 
du-se seama de interesele 
fiecărei națiuni, asigurînd 
independența, posibilitatea 
de dezvoltare liberă, bună
starea fiecăreia" — subli
nia, recent, 
României, tovarășul 
Ceaușescu.

în cei 26 de ani 
a devenit membră 
țara noastră și-a

președintele
Nicolae

sociale ale cursei înarmă
rilor". Profunda implicare 
a României în negocierile 
de dezarmare este atestată, 
între altele, de faptul că 
ea este coautoare a altor 
15 rezoluții vizînd oprirea 
cursei înarmărilor.

Delegația română a pri
mit mandatul de a înfățișa 
pozițiile țării noastre in 
vederea soluționării juste 
și echitabile a marilor pro
bleme care preocupă 
prezent omenirea.

Paul FINANȚI

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Omul și fiara 
1—II; Republica : Ro
iul : Unirea ; lancu Ji- 
anu, haiducul.

LONEA ; Contraban
diștii din Rajgrad.

Aii Ba
de hoți.

în

ANINOASA : 
ba si cei 4(! 
I—II.

VULCAN - 
rul : Duelul.

LUPENI — 
Alergătorul ; 
resc : Love
ring.

URICAN1 :
I—II.

Cultural : 
Munciio- 
story pe

Serpico.

I 
I 
i
I
I
I
I
I

de cinci 
a ONU, 
adus o 

activă și unanim apreciată 
contribuție la sporirea ro
lului organizației în solu
ționarea democratică a 
marilor probleme ale con
temporaneității. Țara noas
tră a propus, astfel, înscri
erea pe ordinea de zi a 
celei de-a XXXIV-a sesi
uni a Adunării Generale a 
punctului intitulat „Regle
mentarea prin mijloace 
pașnice a diferendelor din- 

Ea a militat 
asemenea, 

unei 
economice inter- 
participind la 
și adoptarea de 
toate aspectele

tre state,".
permanent, de 
pentru instaurarea 
noi ordini 
naționale, 
dezbaterea 
măsuri 
acestei 
De un 
curat, 
une, cele două 
românești privind adopta
rea rezoluțiilor referitoare 
la „înghețarea și reducerea 
bugetelor militare" și la 
„Consecințele economice și

în
vaste problematici, 
larg ecou s-au bu
la precedenta sesi- 

inițiative

dezarmare și dezvoltare 
scopuri militare s-a ridicat 
la 127 miliarde de dolari, 
3—11 la sută dintr-un grup 
de minerale neenergetice, 
precum și 5—6 la sută din 
producția mondială de pe
trol fiind folosite în ace
leași scopuri.

Grupul de experți reco
mandă guvernelor să stu
dieze de urgență posibili
tatea realocării mijloacelor 
folosite în prezent în 
puri militare pentru 
ționarea problemelor 
nomice și sociale pe 
național, contribuind,
odată, la reducerea deca
lajelor și Instaurarea noii 
ordini economice interna
ționale. în același timp, se 
recomandă crearea unui 
fond internațional din su-

sco- 
solu- 
eco- 
plan 
tot-

mele economisite ca urma
re a măsurilor de dezar
mare și folosirea unei părți 
din acest fond în vede
rea satisfacerii necesități
lor țărilor in curs de dez
voltare.

După cum se vede, in 
cea mai mare parte a 
constatărilor, concluziilor 
și recomandărilor cuprin
se în acest raport se regă
sesc idei, principii și solu
ții susținute cu consecven
ță de țara noastră, ceea 
ce vine să confirme, încă 
o dată, justețea și realis
mul poziției României în 
legătură cu necesitatea ar
zătoare a dezarmării și 
efectele pe care aceasta 
le-ar avea asupra întregii 
dezvoltări mondiale.

Lucrările Congresului 
Partidului Socialist 

Francez

PARIS 23 (Agerpres). 
— La Valence s-au des
chis lucrările Congresu
lui Partidului Socialist 
Francez la care iau par
te un mare număr de 
delegați și invitați, pre
cum și reprezentanți ai 
unor partide politice 
din numeroase țări și ai 
unor mișcări de elibera
re națională Partidul 
Comunist Român este 
reprezentat de către to
varășul Constantin D-is- 
călescu, membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al 
Î’C.R.

TV

la co-
9,25—
10,05 

Aface-

9,00 Sindicatele 
tele noii calități. 
10,05 Teleșcoală. 
Film artistic : 
rea Protar '. 11,25 Lim- j
ba română. 11,50 Anun-j 
țuri și muzică. 12,00 Vo- I 
cația patriotică a muzicii ’ 
românești. 13,00 Mozaic. |
18.35 Săptămîna politi- I 
că. 18,50 1001 de seri. I 
19,00 Telejurnal. 19.30 | 
Contemporanii noștri , 
20,00 Teleenciclopedia. I 
20,45 Film serial : „Cra- * 
liul“. Producție a stu- ! 
diourilor americane. I
21.35 Vairietăți muzica- I
le. 22,15 Telejurnal. J 
Sport. 22.30 Nocturna ■ 
TV. I

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Opri.șa 
Victorii,a, eliberată de Spi
talul municipal Petroșani. 
Se declară nulă. (960)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Toma 
Lucreția, eliberată de 
E. G. C. L. Petroșani. Se 
declară nulă. (961)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mihai 
Maria, eliberată de Fa
brica de tricotaje Petroșani. 
Se declară nulă. (962)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Borza 
Ioan Aurel, eliberată de 
Institutul de mine Petro-

șani. Se declară nulă. (963) 
PIERDUT foaie de par

curs seria Tr. nr. 473749 
pe numele Căldărar 
Constantin, 
I. U.G. T.
Ioanele 82 
clară nulă.

PIERDUT 
serviciu pe 
nar Dănuț, 
I. U. M. Petroșani. Se de
clară nulă. (965)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Laka
tos Francisc, eliberată de 
I. M. Lupeni. Se declară 
nulă. (mp)

seria Tr. 
numele

eliberată de 
C. Craiova, co- 
Vulcan. Se de- 

(964) 
legitimație de 
numele Poie- 
eliberată de

ANUNȚURI DE FAMILIE

Margareta — soție — cu regret și durere amintește 
prietenilor și cunoseuților împlinirea a 6 luni de la 
moartea fulgerătoare a soțului

ȘTEFANUȚÂ MARIN
Amintirea lui rămîne veșnică. (966)
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