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ȚARA NE CERE
CiT MAI MULT CĂRBUNE I

Condiția creșterii gradului de mecanizare

MATERIALIZAREA
PLANULUI

PREVEDERILOR 
TEHNIC

in
Sosirea pe aeroportul Mihail Kogălniceanu

i c o 1 a e

ă- iDace.- ăVeni în vedere 
numărul susținerilor me

canizate și combinelor de 
abataj introduse, și care 
au funcționat în primele 
trei trimestre la I. M. Lu-' 
peni, se poate trage con
cluzia de ansamblu că pre
vederile planului tehnic 
cuprins în preliminarul a. 
nual au fost materializate 
corespunzător celor stabi
lite. Astfel se explică fap
tul că mina L.upeni a re
ușit să extragă in prime
le nouă luni ale anului în 
abataje dotatei cu susțineri 
mecanizate peste 800 000 
tone de cărbune cocsifieâ. 
bil, jar prin tăiere cu com
bine de abataj peste 1 mi
lion de tone. Nu numai bă 
aceste cifre reprezintă ce
le mai înalte nivele pe 
Vale — fapt oricum expli
cabil dată fiind ponderea 
minei în întreaga produc
ție a Văii —, dar s-au ob
ținut aici și cele mai ridi
cate cote de realizări față 
de obiectivele cuprinse in 
planul tehnic. Comparativ 

■ cu toate celelalte mine — 
ne referim la Uricani, Pa- 
^l,'csULi, Uivezeni și altele

_,»ma Lupeni se află cu 
realizările la o distanță a_ 
preciabilă. Concret, la I.M 
Lupeni, s-a reușit menți
nerea în funcțiune a 11 
complexe mecanizate de 
abataj, din cele 13 aflate 
in inventar. Dacă, totuși, 
cantitatea de cărbune ex
trasă in abataje cu susți-

neri mecanizate ește 
puțin sub cea scontată — 
la tăiere cu combina pre
vederile fiind depășite —, 
aceasta se datorează nea- 
tingenii în toate abatajele 
a parametrilor... proiectați 
— randamente și viteze de 
avansare.

în acest cadru, deși pla
nul tehnic nu se urmăreș
te defalcat pe sectoare de
cât în măsura în care ca
pacitățile productive ce 
funcționează cu dotarea 
cuprinsă în planul tehnic 
aparțin unuia sau altuia 
din sectoarele productive, 
organizate după alte cri
terii, la cel mai mare sec
tor de producție al minei 
și, totodată, al Văii Jiu
lui — sectorul IV, randa
mentele și vitezele de a- 
vansare, producțiile obți
nute au fost scăzute. De
sigur, nu la toate cele pa
tru complexe în funcțiune, 
ci numai la C-9 și C-lfl, 
unde s-au realizat cu 10 000 
și, respectiv 13 000 tone de 
cărbune mai puțin, in no
uă luni. A fost înregistra
tă aici o avansare lunară 
de 8 ml în abataj dotat cu 
complex, față de mediile 
de 20-30 ml obținute frec
vent. După cum ne-a reia-, 
tat inginera Veturia Mo
dei, șefa ■ compartimentului 
u rmăr ire-programarea pro-

Anton HOFFMAN

CU
mineri

în lumina sarcinilor tra
sate de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 7-8 
octombrie a.c. și la recenta 
Consfătuire de lucru de la 
Comitetul Central al P.C.R. 
ieri a avut loc la Petroșani 
consfătuirea de producție 
a brigadierilor, maiștrilor 
minieri, inginerilor șefi de 
sectoare și altor cadre cu 
funcție de răspundere din 
unitățile extractive, de pre
parare și reparații de utilaj 
minier ale C.M.V.J.

In cadrul consfătuirii a 
fost prezentat un raport 
privind activitatea desfă
șurată și rezultatele obți
nute pe 9 luni la extrac
ția cărbunelui, cauzele ca. 
re au determinat rămîneri . 
în urmă la producția 
fizică, măsurile ce se im
pun pentru îmbunătățirea 
realizărilor zilnice. Pe mar
ginea raportului prezentat 
de ing. Gheorghe Marehiș, , 
directorul tehnic al Combi
natului minier Valea Jiu
lui, au luat cuvîntul Cons, 
tan tin Chițoiu, Alexa Cons
tantin: Nieolae Toma, Pe
tru Serădeanu, Grigbre 
Bădeseu, Ion Calotă, Ni- 
colae Andrașie, Paul Gra- 
su, Nieolae Oprea, Gheor. 
ghe Scorpie, Dumitru Cos- 
tina.ș, Romulus Burdan.

într-o unanimitate de

Producție 
suplimentară 
de cărbune

Deviza „Țării mai 
mult cărbune11 consti
tuie pentru harnicul și 

Ț ^experimentatul colectiv 
' de mineri al sectorului

V, de la I.M. Lupeni o 
preocupare permanen
tă. In perioada ce a tre
cut din acest an plusul 
acumulat de' sector se 
cifrează la 1.0 600 de 
tone. Din acest surplus 
de producție, 300 de to
ne au fost extrase pes-

. te plan numai în prime, 
le trei săptămâni 
nii octombrie.

Despre modul 
plar-de a privi 
nilc ce le revin vorbesc 
faptele brigăzilor con
duse de minerii Victor
Butnaru, Vasile Rusu, 
Ion Rotaru și Nieolae 
Rusu, care în ziua de 
22 octombrie-au extras. 
— împreună — supli
mentar 50 de țone de 
cărbune cocsificabli.
(T.A.)

ale lu-

Tovarășul N
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a făcut, sâmbătă 23 octom
brie, o vizită de lucru în 
mari unități industriale și 
agricole din județul Cons
tanța. Secretarul general al . 
partidului va participa, cu 
această ocazie, la sărbăto
rirea Zilei recoltei,ce se 
va organiza în acest ju
deț. duminică, 24 octombrie.

împreună cu tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, la vizi
tă participă tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, alțî. 
varăși din conducerea 
partid și de stat.

Vizita este organizată
ziua premergătoare sărbă
toririi „Zilei recoltei11, ca
re în acest an, se desfă
șoară la . Constanța, ; sub

semnul aniversării a 25 de 
ani de la încheierea coope
rativizării agriculturii în 
Dobrogea, moment 
semnificații profunde 
opera de transformare 
■eialistă a agriculturii.

Âniversînd acest moment 
istoric din viața satului 
dobrogean, locuitorii de pe 
meleagurile constănțene și 
tulcene și-au reafirmat di
rect și .cald sentimentele 
lor de profundă dragoste.

cu 
în 

so-

stimă și recunoștință față 
de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu pentru rolul de 
excepțională însemnătate 
Pe care l-a avut în fun
damentarea științitfică și 
realizarea amplului pro
ces de modernizare a agri
culturii, pentru contribuția 
hotărîtoare, determinantă 
Ia elaborarea și. înfăptuirea

(Continuare tn pag a 4-a)
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Transmisiune directa la posturile de radio 
și televiziune-

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Constanța 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, secretar general al

Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România și al sărbătoririi „Zilei recoltei11, 
astăzi va avea loc în municipiul Constanța o adunare 
populară pe care posturile de radio și televiziune o 
vor transmite direct în jurul orei 10,30. ,

Mîine, 25 octombrie, poporul nostru sărbătorește

' In fiecare an, la 25 Octombrie, poporul nostru 
! sărbătorește Ziua Armatei Republicii Socialiste Româ-
* nia — în semn de omagiere a tradițiilor de luptă
> înaintate ale oștirii române, din totdeauna apărătoare
> de nădejde a ființei naționale, a gliei strămoșești, a 
I libertății și suveranității patriei, zi de cinstire ă vl-
> tejiei. și eroismului fiilor țării.
I Ziua Arniâtei ne dă, de fiecare dată și tot mai
> profund, sentimentul istoriei. Sentimentul că noi, cei
* ce slujim astăzi sub drapelele de luptă, ne facem
> datoria sub semnul glorioaselor tradiții de . luptă, ale
> tuturor generațiilor de oșteni din această străveche 
[ vatră românească. De-a, lungul tuturor secolelor de 
ț istorie românească, oș,tenii români și-au pus virtutea, 
1 credința și brațul, sîngele si viața ia cumpăna bă-
> taliilor crâncene ce s-au purtat pe acest pământ ștră-
> bun pentru izbânda idealurilor, libertății și unității
* naționale, aie dreptului poporului de a ti stăpih pe
* propriul destin, de a-și. croi, soarta după vrerile și
* aspirațiile sale.
’ Cu 38 de ani in urmă, la 25 octombrie 1944. dind
* dovadă de un înalț erbism și spirit de sacrificiu, ar.
1 mata română,, umăr la umăr cu armata sovietică, a
* eliberat de sub ocupația hitleristo-hortistă ultima 
*. brazdă de pămînt românesc, consemnând în istorie
* eliberarea deplină a teritoriului național de sub do-
1 mi nația fascistă. „Ziua de 25 Octombrie 1944 — arăta 
J Lt. col. Ioan POP,

comandantul Centrului militar ■ 
al municipiului Petroșani

(Continuare în pag, a 2-a)
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întreaga Va- 
Rezultatele 

acest an de 
care o con-

34 000 tone de căr- 
extrase suplimentar 

sînt

(Continuare în pag. a 2-a) '(Continuare în pag. a 2-a)

ROD

Brigadierul Stefan Al ba (primul din stingă) alături de cițtva ortaci 
ieșirea din șut. Foto: Șt. NEMECSEK

Renume de brigadă fruntașă cîștigat 
prin vrednicie pe frontui cărbunelui

DE LA a 
DUMINICĂ 

LA ALTA

ZI

) Adunările pentru propu- 
) nerea candidaților de 
) deputațj ai Frontului De- 
), mocrației și Unității Soci a-, 
) liste s-au desfășurat și 
) ieri în cadrul colectivelor 
) de oameni ai muncii din 
/ întreprinderile și instituții. 
S le Văii Jiului. Prin atmos- 
S fera de lucru și caracterul 
) concret, constructiv al dez- 
1 baterilor, adunările s-au 
ț constituit în analize exi- 

!! gente ale. realizărilor , de
pînă acum, conturîndu-se 
premisele înfăptuirilor din 
noua legislatură, ttle în
deplinirii importantelor 
s a r e i n i : , ce decurg 
din obiectivele stabi
lite de Congresul al XII- 
lea al partidului. Au fost 
depuse candidaturile în 
circumscripțiile municipal» 
nr. 20 — Bobar Gheorghe 

•și Licu Marin'; nr. '21 — .

Marinescu Marinelă, mun. 
vitoare la preparați» din 
Petrila, și Poena - Miner 
va, sudor la aceeași. între
prindere. Adunări cetățe
nești. pentru depunerea 
candidaturilor au avut loo 

” și în circumscripțiile oră
șenești — PETRILA : ui: 
4— Urs Maria și Popeseu 
Speranța ; nr. 5 — Negrea 
nu Ioan și Antal Iosif ; nr. 
fi — Duma Ileana și Bar
ta Ană ; nr. 7 — Orza loan:

1
1
1
T
i
i 
} 
î

Ștefan Alba este un 
nume binecunoscut prin
tre minerii de la Petrila 
și chiar din 
le a Jiului, 
obținute în 
brigada pe
duce vorbesc despre fap
tele de' muncă ale bri
gadierului șl ale celor 60 
de ortaci pc că' e ii co
ordonează, la cete trei
fronturi de lucru. Cele

ales ca șef de brigadă 
(sub un an) Ștefan . Alba 
a reușit să formeze o 
brigadă cu care se poate 
mândri. Cei 60 de ortaci 
sînt împărfifi la 3 abata
je frontale —.două eu 
susținere și tăiere meca
nizată (echipate .eu com-

peste 
bune 
in perioada trecută 
rodul unei bune organi
zări, la fiecare, loc de 
muncă,- a respectării dis
ciplinei tehnologice și- a 
muncii și a folosirii inte
grale a timpului de lu
cru.

Deși tiran, atât ca vârs
tă (33 de ani) cit și ea 
meserie (9. ani), dar mai (Continuare tn pag. a 2-a)

(Continuare In pag. a 2-a)

BOGAT
Toamnă aurie, vers 

rapsodie în răcoarea 
dieril: care începe 
poarte frunzele aramei. 
Parcă niciodată n-a fost 
mai multă lumină decit 

.in această bogată și în
miresmată „doamnă a 
cucurbitaceelor",
pus suleme-, 

neli prețioase t 
și multicolo- 
re: de la ro, 
dul culorii perfecte scoa-’ 
se din pintecu! cald al
patriei - cărbunele 
sau cenușiul dimineților 
scăldate in ceața lăsată 
la poala bătrinulu; Paring, 
pînă la fructele aurii, 
grele și păstoase, cu mie.. 
zul de soare și miere, cu 
pielița de pudră catifela- 
tă în albăstriul brumelor 
de început. Parcă nicio
dată ,,n-a fost mai multă

de încredere în bogâția &trînM 
a- 
sâ

să cu grija omului de Io 
țară: toamna aceasta este 
pictorul in tentă expre
sionistă a cămărilor, piv- 
oițelor și piețelor de pe 
tot cuprinsul patriei, Ce
res are poală plină de 

ca re''și a legume, fructe și alte 
'foade' 1=0' Q 

'* corolă a în
țelepciunii, 
populare cu 

rădăcini. înfipte în. mun- 
că și istorie. Și parcă a- 
cum, de Ziua recoltei, 
simțim în freamătul pie
țelor rodul înțelepciunii 

aurii, de toamnă, a 
tonului ; „Per aspera 
aștrd, labor o-mnia 
improbus",.. Toamnă 
fie,'vers de rapsodie !

dic
ed 

vicit. 
au-

loan Don BĂLAN
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Dezvoltarea procesului

l 
t 
l
l

de 
■v de 
Wil-

tombrie 
„Săptămîna

SAPT Amina 
ECONOMIEI"

(urmare din pag. I)
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In perioada 25-31 oc- le respective într-o 
se desfășoară rioadă viitoare în mod 

,„_J_____ economiei", superior, pentru procu-
Devenită tradiție, acțiu- rarea de bunuri și rea- 
nea constituie un bun pri- . lizarea de acțiuni care 
lej de analiză a realiză- îmbogățesc și înfrumuse- 
ritor obținute în dezvol- țează viața.
tarea și diversificarea Dezvoltarea procesului 
mijloacelor și formelor . economisire a fost și 
de atragere și utilizare e^țe stimulată și de acti- 
eficientă a economiilor vitatea pozitivă desfășu- 
bănești ale populației și, rată de Casa de Economii 
totodată, de stabilire a $i Consemnațiuni pentru 
noilor direcții de acțiune servirea ta condiții cît 
pentru creșterea calității mal bune a populației, 
întregii activități în acest p^n extinderea operați- 
domenlu de larg interes Hor fără numerar, orga- 
cetățenesc. Acțiunea de nizarea depunerii la 
economisire la Casa de CEC prin virament pe 
Economii și Consemnați- bază de consimțămînt 
uni s-a realizat și se re- scris a veniturilor bănești 
alizează în condițiile în- realizate de populație de 
deplinirii obiectivelor sta- la unitățile socialiste, e- 
bilite de cel de-al XII- fectuarea de plăți din 
lea Congres al partidului, conturile curente perso- 
care stau Ia baza dezvol. nale șl altele. De aseme- 
tării ample a economiei nea este cunoscut faptul 
naționale, ce se reflectă că' legile statului nostru 
In creșterea bunăstării garantează depunerile la 
întregii populații, proces CEC, acestea fiind restl- 
ce înregistrează noi eta- tuite în totalitate orieînd, 
pe calitative.

Datorită realizărilor ob-
■ ținute în. dezvoltarea e- 
conomico-socială a patriei, 
acțiunea de economisire 
organizată de Casa de 
Economii și Consemna
ți uni a înregistrat, de la 
un an la altul, o dezvol
tare continuă. La sfîrșitul 
trimestrului III al aces
tui an depunerile popu
lației din Valea Jiului la 
CEC erau în valoare de 
peste 820 milioane lei. In 
primele trei trimestre ale 
acestui an soldul gene
ral a creseut cu 2,3 Ia 
sută față de perioada co
respunzătoare a anului 
precedent. Realizările ob
ținute de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni 
demonstrează că ideea de 
economisire a pătruns a- 
dînc în conștiința oame
nilor muncii. A economisi 
înseamnă a utiliza sume.

V- ____

la cererea persoanelor în
dreptățite să dispună de 
sumele respective, că 
depunerile sînt impres

criptibile și este asistară* 
secretul care privește pe 
depunători și operațiile 
efectuate.

.Săptămîna economiei4, 
manifestare tradițională 
în țara noastră, a contri
buit an de an la forma
rea și dezvoltarea spiri
tului de economisire șl 
bană gospodărire a bani
lor în rîndul tuturor cetă
țenilor, aducând o im
portantă contribuție la 
întărirea monedei noas
tre naționale, la crește
rea vitezei de circulație 
a banilor, la ridicarea ni
velului de trai al popo
rului.

Auretian DRAGUȘIN, 
directorul Filialei C.E.C. 

Petroșani

I

plex mecanizat SMA 2, 
combină de abataj CA 2 
și transportor TRCA2 — 
toate de proveniență ro
mânească — fabricate in 
Valea Jiului la I.U.M. 
Petroșani. Unul din aba
taje este cu susținere cu 
stilpi individuali și tăie
re clasică. La toate cele 
trei „frontale", coordona
te de minerul specialist 
Ștefan Alba, productivi
tatea muncii planificată 
a fost depășită in medie 
cu 3—4 tone pe post în 
abatajele mecanizate și 
cu 2—3 tone pe post în 
abatajul cu metoda de 
exploatare clasică. De
spre brigadier și ortacii 
lui, șeful sectorului IV 
ing. Iosif Drumuș, nu a- 
re decit cuvinte de lau
dă: „Daci toți șefii de 
brigadă ar fi ca Alba, nu 
ar exista probleme de 
plan la nai in sector. și 
chiar la mină. El știe 
cum să se impună ta fa
ța oamenilor pe care ti 
conduce, știe să îi facă 
săjnțeleagă că de mun
ca fiecăruia dintre ei de
pind rezultatele tuturor,

ale brigăzii. Deși este cea 
mai numeroasă brigadă 
de la mina noastră, nu 
ne creează probleme cu 
disciplina. Toți cei 12 
șefi de schimb — Mihai 
Gavrilă, Ioan Sipos, Ni- 
colde Boboc, Ștefan Co- 
dreanu, Ioan Erdis, Du-

Renume 
de brigadă 

fruntașă
mitru Panfucu, Dezide- 
riu Kuri, Marin Domnița, 
luliu Boytem, Fior ea Mi- 
rea, Constantin Vasile și 
Nicolae Șerban sînt mi
neri policalificați și pot 
lucra la oricare loc de 
muncă. Pentru ei, ca și 
pentru alții, utilajele din 
dotare nu mai prezintă 
secrete, știu cum să le 
întrețină și cum să le ex- 

■ ploateze. Prin rotație, îm
preună cm eleetretăcătușii 
sectorului le revizuiesc și

le Tiic miesie repartiții i?i f 
zilele de duminică, astfel ț 
incit în timpul săptămî- 
nii să poată să meargă în 
plin".

Fie eă este vorba 
șefi de schimb sau 
minerii Dârei Bota, 
helm Ruțely, Vasile 
răștăsan sau mai tinerii 
lor ortaci — vagonetarii 
Marcel Neghină, Ioan Bă
lan, Constantin Bidileac, 
Stoica Glăvan, toți au un. 
singur țel — Să lucreze 
bine, să dea cărbune de 
bună calitate cît mai 
mult șt astfel să realize
ze cîștiguri cit mai bune.

Rezultatele bune obți
nute în primele trei tri
mestre ale anului stat 
continuate și ta prima 
jumătate a lunii octom
brie, cînd Ștefan Alba cu 
ortacii lui au extras pes
te 1000 tone de cărbune 
peste sarcina de plan. 
Tonele de cărbune extra
se suplimentar vorbesc 
despre hărnicia oameni
lor și priceperea lui Al
ba, despre experiența pe 
care a cSpătai-o de-a 
lungul anilor cît a lu
crat în abatajele meca
nizate.

Ziua Armatei
Republicii 
duClallSie

(Urmare din pag. 1}

de

Și recolta de varză a acestei toamne se dove
dește a fi, la serele din Lupeni, Ia fel de bogată 
ca și da celelalte categorii de leguminoase cultivate 
aici. ’

Foto: Șt. NEMECSEK
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ducției, în ultimul trimes
tru al anului, aceiași sec
tor, reprezentativ pentru 
posibilitățile de creștere a 
gradului de mecanizare a 
operațiilor din abataje, de
ține cele mai mari rezer
ve în vederea sporirii pro
ducției de cărbune extras 
cu dotări de vîrf în tehni
ca minieră. Pe de alfă par
te, se poate face cu te
mei aprecierea că brigăzi
le de abataj ale acestui 
sector dețin o înaltă ex
periență profesională : sînt’ 
brigăzi puternice, omoge
ne. cu mare potențial teh- 
nic-creator. Tocmai de a- 
eeea se impune mobilizarea 
exemplară a colectivului 
de muncă de aici în vede
rea depășirii greutăților, 
în special a celor de natu
ra pregătirii fronturilor 
productive, în scopul 
b b ț i n e r i i de vi-

‘ teze sporite de avansare, 
de randamente ridicate. In
tre condițiile bune de ca
re se dispune în sector 
trebuie să remarcăm con
tinuitatea în exploatare a

amplă concentrare de for
țe are loc pentru punerea 
cît mai grabnică în exploa
tare a complexului C-ll 
programată prin planul 
tehnic pentru luna decem-

'iniiumtiuiiiuiHiHiiHirmiMiiiltiiiHiHiiHiiiiiuiiHuiirn-

Materializarea prevederilor 
planului tehnic

MiHHiHiinniHfuMiuuiMUMHUHiininiirminniritmri

complexului C-9, unde, 
după aprecierea organiza
torilor, nu este greu să se 
■realizeze în acest ultim tri
mestru al anului cele 41 900 
de tone planificate, a com
plexului C-10, unde sînt 
condiții de obținere a 
45 000 de tone, și la C-8, 
unde, prin schimbarea văr
sării, procesul poate să se 
desfășoare' nestingherit. O

brie. Prin programare in
ternă, punerea sa iii func
țiune și începerea probe
lor tehnologice urmează să 
aibă loc la începutul de
cadei a treia din luna no
iembrie, ceea ce ar repre- 

. zenta pentru sector și mi
nă un însemnat cîștig de 
timp și, mai ales, de căr
bune, obținut la înalți pa
rametri productivi. Stadiul

actual al pregătirilor per
mite această 
din punct de 
nier condițiile 
rate de faptul
trece deja la crearea fron
tului de atac. Se cere res
pectată întocmai progra
marea stabilită de a repa
ra , zilnic cîte trei cadre, 
în care scop se cere orga
nizată optim activitatea e- 
chipetor care lucrează în 
subteran.

în trimestrul IV. la l.M. 
Lupeni, sînt prevăzute să 
se extragă din abataje do
tate cu complexe mecani
zate de susținere și tăiere 
peste 330 000 tone de căr
bune cocsifîcabil. Este o 
sarcină mobilizatoare a că
rei materializare ‘impune 
eșalonarea și desfășurarea 
strictă a prevederilor pla
nului tehnic.

devansare, 
vedere mi- 
fiind asigu- 
că se poate

jțiBlîjSMîîl

I 
I
II

cinstire apără
torilor GLIEI STRĂ
BUNE" este genericul sub 
care se va desfășura mîine 
la Petrila, pe platforma 
din fața clubului sindica
telor, o manifestare cul- 
tural-educativă și artisti
că prezentată de formații 
pionierești din oraș. Ac
țiunea este dedicată zilei 
de 25 octombrie, Ziua For-

țelor Armate din țara 
noastră.
• FRUCTE DE PĂDU

RE. Pînă la 1 noiembrie 
în școlile generale și lice
ele
lui 
de 

tor 
pădueel, măceșe, mere pă
durețe) și plantelor medi
cinale. Eficiența acestei 
acțiuni este concentrată în 
faptul că, pînă acum, la 
întreprinderea de plante 
medicinale „Plafar4 din 
Orăștie au fost trimise 12

din 
continuă 

colectare 
de pădure

V alea Jîu- 
acțiunea 

a ' fructe- 
(castane,

tone de produse ale pădu
rilor.
• SERVICII CĂTRE 

POPULAȚIE. După o lun
gă perioadă de așteptare, 
la Lupeni este pe cale să 
se deschidă o nouă unita
te de servicii către popu
lație, specializată în repa
rații de stilouri și briche
te. In spațiul în care se 
va afla această unitate';— 
situată în strada Viitoru
lui (față în față cu com
plexul de autoservire)-, — 
se desfășoară ultimele lu
crări interioare și se mon
tează mobilierul.

• EXPOZIȚIE CU VIN- 
ZARE. Astăzi este Ziua 
recoltei. Pentru această di
mineață de toamnă 
C.P.V.I.L.F. Petroșani a 
organizat în piețele din 
toate localitățile Văii Jiu
lui expoziții cu vînzare. 
In această zi se vor pune 
la dispoziția oamenilor 
muncii din Valea Jiului 
80 tone de varză, 70 tone 
rădăcinoase, 30 tone ar- 
deioase, 26 tone cartofi, 34 
tone struguri, 45 tone mere, 
alte legume, fructe și zar
zavaturi.

tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — cînd a 
fost eliberată ultima loca
litate românească, a deve. 
nit simbolul nașterii arma
tei noastre noi — Ziua Ar
matei Republicii Socialiste 
România, Fie ca această zi 
să reamintească permanent 
armatei și întregului po
por că trebuie să facem 
totul ca niciodată, nici un 
petic de pămînt să nu mai 
cadă sub dominație stră
ină !"

In cei 38 de ani care au 
trecut de atunci, militarii 
armatei noastre și-au fă
cut neobosiți datoria sub 
drapel, și-au onorat, cu 
înalt devotament patrio
tic încrederea acordat 
patrie și popor,
du-se la fiecare aniversa
re a zilei lor, eu rezultate 
din ce în ee mai bune, 
în pregătirea de luptă și 
politică, în îndeplinirea 
misiunilor încredințate.

Sărbătorim Ziua Arma
tei Republicii Socialiste 
România sub semnul mun
cii avântate a întregului 
nostru popor, al mobilizării 
tuturor forțelor sociale 
pentru realizarea sarcini
lor ' economice din acest 
an, de puternică angajare 
pentru înfăptuirea preve
derilor întregului cincinal, 
hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, și o 
facem cu conștiința clară 
eă nu există misiune mai 
nobUă pentru noi eci' din 
armata țării decit aceea de 
a ne servi poporul, patria, 
în orice împrejurare.

U Zi in CAMPANIA ELECTORALI
(Urmare din pag. 1} didaților propuși, le-au e- f 

vidențiat calitățile moral. 
politice, pro fesion și 
civice. Dialogul ce-Q?‘ Jesc 
pe tema dezvoltării’^Ono- 
mico-sociale și edilitar-gos- ( 
podărești în localitățile 
Văii Jiului scoate în relief 
însăși inițiativa și dinamis
mul candid aț î 1 or 
F.D.U.S., calități necesare 
în procesul de perfecționa.

nr. 8 — Josan Nicolae și
Bunea Anghel; nr. 9 — 
Androne Marcu si Etoca
Ioan ; URICANI: nr. 6 —
Votocaru loan și Bornoiu
Dumitru, mineri șefi de 
brigadă la I. M. Uricani; 
nr. 3 — Radu Victor și 
Blaj Florian, pensionari ;
nr. 5 — Șandru Ruja și _ ,__________ ______ _____
Coandrăș Ileana, țărani cu re a întregii vieții soeial-
gospodărie individuală — 
și comunale. Participanții 
la adunările cetățenești, 
tovarăși de muncă ai can-

economice la care partici
pă toți oamenii muncii din 
municipiu.

Consfătuire de producție 
cu brigadieri minieri

(Urmare din pag. 1)

vederi, participanții Ia dez
bateri au dat o înaltă a- 
preciere preocupărilor par
tidului pentru îmbunătăți
rea continuă a activității 
din mineritul carbonifer al 
Văii Jiului, îh scopul spo
ririi producției de cărbu
ne, a productivității mun
cii și eficienței economice, 
în acest context s-a arătat

• LUCRĂRI NETERMI
NATE. A venit toamna și 
lucrările destinate termo- 
ficării cartierului din zona 
pieței din Petroșani par 
să se încheie. Cine trece 
(și trec mulți oameni) 
strada Minerului 
cu amărăciune că 
nu sînt isprăvite: 
a fost acoperit 
pentru conducte,
transportată o apreciabilă 
cantitate de pămînt care 
formează acum numai mo
vile și movilite. Un buldo
zer ar încheia într-o oră,

pe 
observă 
lucrările 
După ce 
canalul 
a fost

că revine o. înaltă îndato
rire colectivelor miniere 
de a-și intensifica efortuT 
rile de gîndire șt acțiune 
practică pentru valorifica
rea deplină a dotării teh
nice de care beneficiază, 
pentru folosirea la maxi
mum a forței de muncă și 
timpului de lucru disponi
bil, răspunzîhd astfel che
mării patriotice- de a da 
țării tot mai mult cărbune.

■'Ntreaba de mîntuială făcu- ’ 
tă la începutul acestei 
luni. Aspectul actual al zo
nei este întristător.
• GOSPODARII DIN 

ANINOASA n-au avut încă I 
timpul necesar efectuării 
unor deosebit de necesare j 
reparații ale străzii. Cînd 
le-vor face, la iarnă? •

Rubrică realizată de
T. SPĂTĂRII

I
I
I
»
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Tăblițele cerate de la Roșia Montană
Acum optsprezece 

veacuri, în timpul stă
pânirii romane, nu depar
te de ținuturile Văii Jiu
lui, la Roșia Montană, 
specialiștii mineri illiri 
săpau lungi galerii în 
căutarea unor filoane au. 
rifere. Desigur, vestigiile 
păstrate ale unor instala
ții tehnice denotă un ni
vel demn de interesul is
toricului sau al cititoru
lui de istorie, dar nu pe 
acestea le-am propune a- 
tenției, ci altceva. Intre 
anii 1786—1855 au fost 
descoperite în galerii mi- 

; niere părăsite ale Roșiei 
Montane aproximativ 25 
tăblițe cerate, con- 
ținînd importante infor
mații privitoare La viața 
și activitatea. minerilor 
de acum 1 800 ani. Ele nu 
se referă la chestiuni teh. 
nice; știrile pe care le 
conservă sînt însă varia
te, demne de Interes și 
privesc relațiile sociale a- 
le timpului, așadar in- 

&&e&Bează istoria, toponi- 
' mia, demografia etc. In 

penuria de informații re
feritoare la minerii de 
atunci, tăblițele cerate 
găsite la Roșia, au o va
loare cu totul excepțio
nală. Ele au tost de-a 
lungul veacului 19 și anii 
din actualul secol, obiec
tul a numeroase studii. 
O întreagă și strălucită 
pleiadă dp istorici le-a 
cercetat. Neigebaur, Th. 
Mommsen, Ackner, în se
colul trecut, iar în vea
cul nostru G. Popa- 
Lisseanu, I. Baltariu și 
în vremea din urmă cu

! pasiune și acribie știin
țifică I.I. Russu. Ce este

\ _____________ ____ ___

o tăbliță cerată ? De o- 
bicei era confecționată . .
din lemn de brad ; avea în 1854 au fost găsite la
o formă dreptunghiulară 
și un chenar marginal.
In adîncitura rezultată se 
turna ceara și astfel re
zulta un bun suport pen
tru scriere. Tăblițele pu
teau fi legate mai mul
te la un loc; pe unele 
din ele se păstrează ori
ficiul de însumare și ast
fel rezulta un mic „vo
lum", Cele mai multe au

și astfel la îndemîna cer
cetătorilor. Se spune că

niiturtUHi/iimHiiniiiirr'

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste Tocuri

iinimKunMmuiHitHitti

pe pă- 
Tăbl ițele 
găsite Ui 
părăsite,

fost scrise în latină, o 
Latină mai provincială, fi
șa cum suna în gura u.- 
nor illiri oarecum mai re
cent romanizați. Se păs
trează șl înscrisuri în 
greacă, limbă cunoscută 
de elementele sudice și o. 
rientale venite 
mîntul Daciei.
cerate au fost 
galerii romane
la talpa unui puț ori, cum 
s-a întimplat odată, in
tr-o firidă astupată cu 
multă grijă.

. Această curioasă „arhi
vă" formată din „cărți 
de lemn" a fost mult mal 
bogată în momentul des
coperirii, dar ignoranța 
și teama de „vîlva băii" 
t-au făcut pe descoperi
tori să 'le înlăture; pu
ține au ajuns în muzee

mina _Sf. Simibn" cîte- 
va duzini de tăblițe, li
nele s-au pierdut, altele 
(9 și respectiv 12) au 
ajuns degradate la Bu
dapesta și Viena. Alte In
formații — din păcate 
imposibil de verificat — 
vorbesc despre descope
rirea intr-o galerie săpată 
cu „fistăul și dalta" a 
cea 40 tăblițe clădite fru
mos una peste alta. O 
adevărată arhivă, comoa
ră de știri a cărei urmă 
s-a pierdut. Iată de ce 
tăblițele conservate și ca
re se găsesc în diferite 
muzee — Cluj-Napoca, 
Blaj, Vieri a, Budapesta, 
prezintă o valoare deo
sebită. Textele descifrate 
au un caracter juridic și 
economic, vorbesc 
pre instituții de 
romane aflate ta 
amintesc obligații 
niare, sancțiuni, terme
ne, ceea ce presupune e- 
xistența unui cadru orga
nizatoric și administrativ 
adecvat, dar interesul 
pentru tăblițele cerate nu 
se oprește aici. Istoria 
scrisului, toponimia, ca 
și onomastica se intere
sează de ele. Mai presus 
de toate lectura „cărților 
de lemn" ne introduce în 
realitățile unei lumi a- 
puse, a legăturilor sta
tuate cindva între locui
torii regiunii miniere a- 

1 mințite

d'es- 
drept 

Dacia, 
pecu-

Noutăți micro-tehnice în minerit

(Va urmaș
Viorel MORARI;

j

UMOR
Mo mo se întoarce de 

pioțâ cu sacoșele pline, 
drum fetița ei în virstă 
patru ani, a întreba :

la 
Pe 
de

— Ești obosită, momi co ?
— Da, draga mea, sînt — 

coșfkmă aceasta, impresio- 
^dtă de grija micuței.

— Atunci, duc eu sacoșele 
și mă iei tu în brațe, vrei ?

*

REBUS « REBUS « REBUS
ORIZONTAL: 1) Bun de 

gură 2) Adevărat — Vîr- 
stă 3) Prescurtare folosită 
în medicină (abr. uz.) — șit de drum’l 5) Corp geo- 
Cornel Coman 4) Sta în 
umbră (fig.) _5) Poate fi și 
de primăvară (pl.) 6) Ce
he !' — S-a terminat ora I 
— Nelu Lungu 7) Tărie 
(pl.) 8) Lac vulcanic — Ța
ră asiatică 9) Mama tutu
ror 10) Păcăleli.

mân vechi — Notă încur
cată 4) Rele la mijloc ! — 
Se află în perete — Sfîr-

metric — Zburător negru 
6) Erată la 6fîrșit! — Plini 
de apă — Ana Oprea 7) 
Arătați 8) Un stil de mij
loc ! — Marin Tudor — 
Folosite la război 9) Păre
re de rău 10) Drepte.

l>i< ționar OER
Mariana DRANGA 

Ionel BURDEA

Culese de 
D. R, GĂLĂȚAN

La un 
spectator 
dresează 
teren :

— Atachează, atachează !
— Nu așa se exprimeazâ, 

rl corectează un alt specta
tor.

meci de fotbal, un 
din tribună se a- 
unui jucător din

VERTICAL : 1) Constru
iește viitorul 2) Lac în 
Suedia Cadru 3) Ro

b■sa aasBBBB

Descensor ehcoidal
Deseensoarele ehcoidale 

cu spirală conducătoare 
autoportantă sînt destina
te controlului vitezei ți 
transportului dozat al 
sterilului din subteran. Pî_ 
nă acum au fost cunoscute 
construcțiile compuse din
tr-un tub de oțel ți o cons
trucție din tablă de oțel 
de formă spiralată în in
teriorul tubului. Spirala 
din tablă de oțel este pro
tejată de elemente inde
pendente de oțel ce sânt 
înșurubate pe spirală.

Construcția nouă constă 
din elemente speciale sec
ționate (din două părți) eu 
în țări tură în zona princi
pală de uzură. Aceste e- 
lemente sînt în așa fel 
concepute îneît se poate

renunța la spirala din ta
blă de oțel. Din cauza ca
racteristicilor constructive 
aie acestor elemente, fi
xarea lor se poate realiza 
direct pe tub. Elementele 
sînt îmbinate între ele pe 
direcția de transport Fi
xarea elementelor pe tub 
se realizează cu șuruburi, 
in ața fel îndt înlocuirea 
acestor elemente să se e- 
fectueze foarte ușor. Pro. 
lecția împotriva uzurii a- 
sigură o durată lungă de 
viață. Un tub are lungi- s 
mea de 1,5 m. iar prin 
asamblarea mai multor tu
buri se poate obține o Iun- • 
gime dorită de transport.
Culese de Aldo DANEȚIU,

LC.P.M.C. Petroșani

După ce ani la nnd 
fost incontestatul „rege1 
al fotbalului, celebrul ju
cător brazilian Pele pare 
să fi prins gustul celei de-a 
șaptea arte. Intr-adevăr, el 
a anunțat de curînd că va 
turna o nouă peliculă, la 
Los Angeles, în California 
(S.U.A.), de data aceasta 
în compania actorului An
thony Quinn.

In noul film, Pele va în
truchipa personajul antre
norului echipei de fotbal 
a unui orfelinat care luptă 
împotriva dificultăților fi
nanciare, Numai ieșind în
vingătoare dintr-un meci 
disputat, echipa condusă 
de Pele-antrenorul-aetor va 
putea, în cele din urmă, 
să salveze orfelinatul de 
la o inevitabilă ruină. Cea
laltă celebritate înscrisă pe 
generic, Anthony Quinn, 
va juca rolul directorului 
de orfelinat.

EPIGRAME
LA CRAMĂ :

„Ospătar, a strigat un 
oarecare,. 

vinu-i slab, pastrama-i 
tare, 

spune-mi ce s-a întîmplat?" 
„Poate că... le-am inversat!"

DILEMA REZOLVATĂ:
Toamnă plină,'' reverie... 
etnd, deodată-am auzit: 
„CUCU... CUCU !“ ■ „Ce să 

fie?" 
coeoșu-i bîlbitt.

Mircea ANDRAȘ

LUPUL ȘI LEUL
— fabulă —
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4 octombrie 1869 și 11 mar
tie 1871» cu texte paralele 

■lin limbile română și 
liana.

...actualului municipiu 
Cluj-Napoca i s-a acordat 
titlul de „municipiu" încă 
din timpul romanilor în 
anul 124 al. erei noastre ?

Nandru, Zlaști, Crivadia, 
Piatra Roșie, Taia și Buta.

...primul spital înființat 
în Capitală a fost Colțea, 
construit prin 1704 de spă
tarul Mihail Cantacuzino ? 
Tot din porunca lui a fost 
ridicat la 1715 și Turna 
Colței, cea mai inaltă cons
trucție din vechiul Bucu
rești, folosit ca foișor pen 
tru paza contra incendi- 
ilor.

...capra neagră din Car
nații noștri este renumită 
în lumea întreagă pentru 
dimensiunea și frumusețea

SA NE CUNOAȘTEM
PATRIA

ita-

...în 1865, pe locul 
tualei Piețe Obor din 
curești s-a organizat 
ma expoziție națională ? 
Chiar din primele zile de 
la deschidere ea s-a 
curat de multe elogii 
aprecieri.

ac- 
Bu- 
pri-

bu
și

in
an

-în județul nostru sînt 
numeroase chei de o va
loare peisagistică deosebit 
de interesantă, deși nu au 
lungimi sau adîncimi mari? 
Printre cele mai cunoscute 
și căutate de turiști sînt 
cheile de la Uibănești, Cră- 
ciunești, Mada, Ardeu,

coarnelor sale ? Ea este 
considerată „campioană 
mondială" la categoria ca
pre negre, fiind mult riv- 
nită pentru acest trofeu.

...„Eco Musicale di Roma
nia" a fost prima publicație 
muzicală din România ? A 
apărut în București între

...prima competiție 
tomobilistîcă din țara noas
tră , care a -fost rezervată 
în exclusivitate conducăto
rilor auto („Raliul, femei
lor") a avut ioc în 10 și 
11 martie 1975 ? Traseul 
măsura 175 km și a fost 
parcurs de majoritatea 
concurentelor cu o viteză 
medic orară de aproape 90 
km.

La Universitate, în vasta-i bătătură
Lingă facultatea de silvicultură
S-au intîlnit doi fanți mai tinerei
Pe puntea care duce din anul doi în trei.
Și se grăbeau cei doi nespus de tare
Că toamna risipise frunzișul pe cărare.
- De ce te-mpingi colega, eu zău nu te-nțeleg 
Eu sînt cumnat cu lupul o știe codru-ntreg. 
Tot eu voi trece primul, ascultă-mă pe mine 
El are-n gestiune cinci turme de ovine 
De lup, amice dragă, să stai mai la distanță 
Nu-ți pune paie-n cap pentr-o restanță.

. - Stai liniștit, amice, prea .mare ți-e tupeul
> Oi fi tu neam cu lupul, dar eu sînt văr cu leul
I Sportiv de performanță, nu fi impertinent,
» La cinci avem examen, la opt cantonament
i Dacă voi trece primul, vom bea în dat un pol
• Etapa viitoare iți jur că dau un gol.
i Intre cei doi se-ncinse o mare sfadă
’ Cu telefoane prefăcute-n chip de spadă.
. La luptă a participat in mod activ
> Observatorul clubului sportiv
I A fost prezent și lupu-n dalbe straie
1 Cu argumente st înse-n piei de oaie
, Și pînă să clarifice conflictul
i Pînă să dea sentința și verdicul
• Pină să lămurească dînșîi chestiunea.
1 Gata, s-a zis cu sesiunea.
, MORALA :
i In timp ce-n amfiteatre asudă porumbeii

Greu te-nțelegi, măi frate, cu lupii șl cu leii.
Povestea asta tristă și amară
Ce s-o-ntîmplat intr-un final de vară.
S-ar fi sfîrșît iu-o tragedie mare
De n-ar fi fost o reexaminare.

Culese de
ing. Hie BREBEN

Valeriu BUTULESCU



a - ȘtCSgul COfU ' DUMINICĂ, 24 OCTOMBRIE 19*2
—J———MM——■MM—M—W——-^MMMMMMMiMM.MMMMMMM—MMMMMMMM-—MM.

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLA E CE AUSESCU în județul Constanța

Dialog fructuos cu oamenii muncii constănțeni
Dialogul de lucru al se

cretarului general al parti
dului cu oamenii muncii 
constănțeni a început la 
Combinatul petrochimic 
Midia-Năvodari — unita
te care a făcut din Do
brogea unul din puterni
cele centre ale chimiei ro
mânești.

La aterizarea elicbpteru. 
lui prezidențial, pe platfor
ma unității, un mare nu
măr de muncitori și locui
tori din Năvodari, oraș năs
cut concomitent cu combi
natul, primesc cu senti
mente de profundă dragos
te și aleasă stimă pe tova. 
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Noul dialog al. tovarășu
lui Nico-lae Ceaușescu cu 
factori de răspundere, cu 
petrochimiști și construc
tori a avut ca principal o- 
biectiv analiza stadiului 
realizării instalațiilor de 
valorificare superioară a 
țițeiului din cadrul rafină
riei și a sectorului petro
chimic, stabilirea celor mai 
eficiente căi și soluții în 
vederea grăbirii termenu
lui de punere în funcțiune 
a noilor capacități.

Directorul general al 
combinatului raportează 
despre rezultatele activită
ții acestui colectiv.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat sînt invitați să 
viziteze unele din noile 
capacități. La instalația 
pentru producerea și sepa
rarea aromatelor pro
duse destinate chimizării 
- pe o machetă, secreta
rului general al partidu
lui îi sînt prezentate ca
pacitățile aflate în pro
ducție, cele în probe me
canice sau tehnologice, 
precum și cele aflate în 
construcție,,și montaj.

In sectorul în care își 
desfășoară activitatea bri
gadierii de pe șantierul 
național al tineretului de 
pe această mare platformă, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cu entuziasmul caracteris
tic tinerei generații a 
României Socialiste, puter
nic angajată în înfăptui
rea marilor construcții ale 
noii societăți.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a stabilit, îm
preună cu conducerea Mi
nisterelor Industriei Chi
mice, Construcțiilor Indus
triale, a combinatului, pre
cum și cu membri ai con
ducerii unor ministere ale 
căror unități concură la 
realizarea noilor investiții,, 
cele mai optime soluții și 
măsuri care să pernîltă 
respectarea graficelor de 
dare a acestora în produc
ție și- reducerea termene
lor de construcții-mdntaj 
și probe tehnologice.

IV
Duminică, 21 octombrie
8,00 Teleșcbală,
8,30 Almanahul familiei.
9,00 De strajă patriei.
9,3.0 Reportaj • de scri

itor, „Oameni de la 
Dunăre";'

10,00 Viața satului. 
In jurul orei 10,30 —

Transmisiune directă de

In timpul vizitei s-a in
dicat conducerii combina
tului să se preocupe de 
pregătirea din timp a ca
drelor necesare deservirii 
noilor instalații și, în pri
mul rînd, a celei de piroli- 
ză.

Petrochimiștii de la Mi
dia au făcut secretarului 
general al partidului, to
varășei Elena Ceaușescu, 
pe parcursul întregii vizi
te, o caldă și entuziastă 
primire.

Conducerea ministerului 
de resort, a combinatului, 
mulțumind secretarului ge
neral al partidului pen
tru sprijinul concret a- 
cordat în cursul vizitei, au 
asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că vor 
acționa eu hotărîre pen
tru îndeplinirea exemplară 
și în cel mai scurt timp a 
sarcinilor trasate, pentru 
darea în producție la ter
men a noilor capacități.

Coloana oficială a stră
bătut apoi Năvodariul — 
modern oraș al chimiști- 
lor și petrochimiștilor.

Pe străzile orașului, ti
neri și vîrstnici, practic 
întreaga sa populație, au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu o vibrantă ma
nifestare de dragoste, sti
mă și prețuire.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, sînt invitați să 
viziteze, în continuare, 
combinatul de îngrășă
minte chimice din localita
te.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului 
au fost întîmpinați de di
rectorul general al Cen
tralei industriale de îngră. 
șăminte chimice Craiova, 
de membri ai conducerii 
unității vizitate. „

In centrul dialogului 
purtat de conducătorul 
partidului și statului Cu 
ministrul de resort, cu 
specialiștii combinatului 
s-au situat probleme le
gate de valorificarea ma
teriilor prime, în condiții 
de eficiență sporită, de 
modul in care se acționea
ză pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe a- 
cest an, ca și pe întregul 
cincinal, dezvoltarea în 
perspectivă a unității.

Secretarul general al 
partidului este, informat 

de directorul combinații:*. 
lui despre rezultatele ob
ținute în activitatea de 
producție.

Abordînd coordonatele 
dezvoltării viitoare a uni. 
tații — pînă la sfîrșitul 
actualului cincinal, combi
natul urmează să se îm
bogățească cu încă zece 
noi capacități de producție 
— tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat 
să se treacă imediat la

la Constanța. Adunarea 
populară prilejuită de 
vizita de lucru în jude
țul Constanța a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România și de 
sărbătorirea Zilei recol 
tei.

Muzică populară 
12,15 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical. 
15,00 Telesport. Fotbal: 

Dinamo — Sportul 
' studențesc

J 7.40 O.N.U. . . a. 37-a 

construcția acestor noi ca
pacități, menite să asigu
re un profil complex uni
tății,, ca- și valorificarea 
potențialului uman din zo
nă. z

Dind o înaltă apreciere 
rezultatelor obținute de 
chimiștii de aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a fe
licitat și le-a recomandat 
să depună eforturi în con
tinuare pentru realizarea 
în bune condiții a sarcini
lor de plan pe anul în 
curs și pe întregul cinci
nal, pentru diversificarea 
continuă a producției.

In aplauzele și uratele 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, au. luat loc în 
elicopterul prezidențial, în- 
dreptîndu-se spre următorul 
obiectiv înscris pe agenda 
vizitei dc lucru — Institu. 
tul de cercetare și pro
ducție pentru creșterea o- 
vinelor și caprinelor Palas- 
Constanța.

Un mare număr de oa
meni . ai muncii, cercetă
tori și lucrători ai institu
tului, locuitori ai munici
piului' Constanța și ai lo
calităților apropiate au 
făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu o primire en
tuziastă, deosebit de căl
duroasă.

Tovarășul’ N i c o. 1 a e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
șl statului sînt invitați în 
fața unor ilustrative gra
fice în care este prezenta
tă sintetic dezvoltarea zo
otehniei județului — înde
letnicire cu o bogată și 
îndelungată tradiție pe a- 
ceste meleaguri — în pe
rioada care a trecut de la 
încheierea cooperativizării 
agriculturii și în perspec
tivă... Directorul general al 
Direcției generale pentru 
agricultură și industrie a- 
lunentară Constanța, a 
prezentat secretarului ge
neral al partidului evolu
ția efectivelor de animale 
pe specii și producții.

Sînt prezentate apoi 
preocupările pe linia asi
gurării bazei furajere, ca
re acoperă în întregime 
necesitățile din zootehnia 
județului.

In discuția avută cu cei 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
manifeste o preocupare 
susținută pentru asigurarea 
tuturor condițiilor care să 
conducă la sporirea efec
tivelor de vaci și oi în gos
podăriile populației.:

Analiza se axează în 
continuare pe activitatea 
institutului de cercetare și 
producție pentru creșterea 
ovinelor și caprinelor Pa- 
las-Constanța,

Tovarășul N i cola e 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului

aniversare.
17,50 Călătorii spre viitor,
18,40 Reportaj pe glob. 

Panoramic iugoslav,
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara 

mea, Cîmpia Vlăsiei.
19,511 Cîntarea României. 

Toamnă româneas
că.

20.30 Film artistic. „Cher- 
tnesa". Producție a 
studiourilor . din 

R.F. Germania.
22,10 Telejurnal. -
22.30 Studioul operetei.

Luni, 25 octombrie
15,60 Telex, 

și statului au vizitat apoi 
expoziția realizărilor ju
dețului Constanța în do
meniul zootehniei.

Gazdele au prezentat, de 
asemenea, preocupările pe 
plan local privind dezvol
tarea sericiculturii și api
culturii. ’ .

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitat pe agricultorii 
constănțeni pentru realiză-, 
rile lor. -

Următorul obiectiv al Vi
zitei l-a constituit ferma 
zootehnică nr. 6 a între
prinderii agricole de stat 
Dorobanțu din comuna Ni
colae Bălcescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinat 
cu bucurie de locuitorii 
comunei și din satele în
vecinate, care fluturau ste- 
gulețe roșii și tricolore, 
buchete de flori.

Directorul unității in
formează despre principa
lele realizări obținute în 
acest an de lucrătorii în
treprinderii.

A fost vizitată ferma 
de vaci cu lapte.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat să 
viziteze în continuare com
plexul de îngrășate a ti
neretului taurin.

La sfîrșitul vizitei, feli- 
citîndu-i pentru rezultate
le bune obținute, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reco
mandă tuturor lucrătorilor 
întreprinderii, reprezentan
ților organelor agricole ju
dețene, să persevereze în 
direcția creșterii randa
mentelor Ia hectar, să prac
tice o agricultură intensi
vă, de mare productivita
te, la nivelul cerințelor 
actuale.

In continuare este vizi
tată Cooperativa agricolă 
de producție Chirnogeni.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu,: tovară
șa Elena Ceaușescu sînt 
întîmpinați cu aceleași ma
nifestări de dragoste și re
cunoștință de numeroși 
locuitori de pe raza comu
nei, precum și din locali
tățile învecinate.

Dialogul de lucru al se- 
.cretarului general începe 
în fața unor grafice, care 
ilustrează evoluția produc
ției acestei unități de la 
crearea sa — la 30 martie 
1952 — și pînă astăzi.

In încheierea vizitei, a- 
dresîndu-se cooperatorilor, 
tuturor celor prezenți. ca
re ovaționează neîntrerupt, 
scandînd cu însuflețire nu
mele partidului, al secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
spus: „Dragi tovarăși, vă 
felicit pentru rezultatele 
obținute în acest an și vă 
urez să obțineți succese și 
mai mari în toate domeni
ile, recolte și mai bogate. 
Multă sănătate șț multă 
fericire!"/

15,05 Emisiune în limba 
maghiară.

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.'
20,20 Sub al țării tricolor. 

Selecțiuni din spec
tacolul festiv pre
zentat cu ocazia Zi
lei Armatei de An
samblul artistic 
„Doina".

20,45 Orizont tehnico-ști* 
ințific.

21,05 Teatru in. seria!: 
„Anton I'ann" de 
Lucian Blaga.

22,00 Telejurnal.

Sosirea
Mihail

(Urmare din pag. I) 

politicii agrare a partidului, 
pentru activitatea neobo
sită consacrată progresu
lui și înfloririi neconteni
te a patriei, bunăstării și 
fericirii poporului, afirmă
rii tot mai puternice a 
României socialiste pe a- 
rena mondială.

Aceste simțăminte : și-au 
găsit o vie expresie în pri- 

,-mirea entuziastă, plină de 
căldură pe ea<£ constănțe- 
nii au făcut-o conducăto
rului partidului șl statului 
nostru din primele . clipe 
ale sosirii sale pe melea
gurile dobrogene.

Ceremonia sosirii a avut 
loc pe aeroportul Mihail 
Kogălniiceanu, care, în a- 
ceastă însorită zi de toam
nă, era împodobit sărbăto
rește.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
de primul secretar al Co
mitetului județean Cons-

la expoziția realiiărilur agriculturii 
dobrogene

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului ’ Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia a vizitat, sîmbătă du- 
pă-amiază, expoziția rea
lizărilor agriculturii do-.. 
brogene, organizată cu pri
lejul „Zilei recoltei" și 
aniversării a 25 de ani de. 
la încheierea cooperativiză
rii în această parte a țării, 

împreună cu secretarul 
general al partidului s-au 
aflat tovarășa El e n a 
Ceaușescu, tovarășul Cons
tantin Dăscălescu, alți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat.

Sînt prezenți mii de oa
meni ai muncii din între
prinderile și de pe ogoa
rele județelor Constanța și 
Tulcea, care fac o entuzias. 
tă primire tovarășului 
Nicolae Ceăușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu,

Spectacol de gală prilejuit de 
„Ziua recoltei" și împlinirea a 
25 de ani de la încheierea

cooperativizării agriculturii in Dobrogea
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, tovarășa Elenă 
Ceaușescu au asistat simba- 
tă seara, la un spectacol 
de gală prilejuit de „Ziua 
recoltei" și împlinirea a 

25 de ani de la încheie
rea cooperativizării agri
culturii în Dobrogea.

Numeroși locuitori ai. 
orașului Constanța i-au 
salutat eu deosebita căN: 
dură, cu sentimente, de 
aleasă stimă.-șl ' prețuire, 
pe tovarășul N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu,' pe : tovarășa 
Elena Ceaușescu Ia sosi
rea la Sala sporturilof... un
de s-a desfășurat specta
colul omagial. •

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a to
varășei Elena Ceaușescu, 
interpreților, tuturor, celor

pe aeroportul 
Kogălniceanu

tanța al P.C.R., de repre-
zentanți ai organelor loca
le de, partid și de stat, ca. 
re au urat, în numele ce
lor ce " trăiesc și muncesc 
pe pămîritul Dobrogei, un

" călduros bun venit.
Pe aeroport se aflau mii 

de localnici — muncitori, 
țărani, intelectuali, alți oa
meni ai muncii căre și-au 
exprimat bucuria și satis
facția de a-i avea din nou 
în mijlocul lor _pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu prie„ ,, 
tenie urărilor și ovațiilo" 
mulțimii, manifestSTlr». '* 
pline de simpatic 
sî-nt înconjurați.

In aclamațiile celor pre
zenți tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa ■ 
Elena Ceaușescu părăsesc 
aeroportul, la bordul eli
copterului prezidențial, în- 
dreptîndu-se spre marile 
unități industriale din zo
na Midia-Năvodari.

In ovațiile îndelungi ale 
celor de față, conducătorul 
partidului și statului taie 
panglica inaugurală a ex
poziției.

Prin dimensiunile ei, prin 
multitudinea exponatelor și 
calitatea acestora, expoziția 
constituie un grăitor bi
lanț al realizărilor deo
sebite obținute în acest an, 
un tablou iluștrînd puterni
cul avînt pe carțj l-a.cu- - 
noscut agricultura Do
brogei în cele două 'es* 
nil și jumătate care ■■ au *■- 
trecut de Ia încheierea co
operativizării. t

La plecarea din expozi
ție, ca Și pe arterele mu
nicipiului Constanța, to
varășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați din nou cu 
cele mai calde sentimente 
de stimă și respect, cu 
urale și ovații.

care au contribuit la rea
lizarea spectacolului oma
gial dedicat „Zilei recol
tei" și împlinirii a 25 de 
ani de la încheierea co
operativizării agriculturii 
dobrogene, le-a fost oferit 
un frumos coș eu flori,:

Tovarășul : N i;.c o'l a e 
Ceaușescu. secretai gene
ral al Partidului :Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, 
simbătă seara, la Neptun, 
la masă organizată cu pri
lejul „Zilei recoltei" și a- 
nivensării a ?25 de ani de/ 
la încheierea cooperativi, 
zării agriculturii în Dobro
gea,
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