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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
r

în condițiile generalizării acordului global 'A

in unități agricole
din județele Olt și Giurgiu

SPORIREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
cea mai sigură cale de creștere a producției

Tovarășul N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, miercuri, 
12 octombrie, o vizită de 
lucru în unități agricole 
din județele Olt și Giur
giu, două din zonele cu 
pondere importantă în a- 
gricultura țării, care au 
obținut an de an rezulta
te bune în folosirea rațio
nală a fondului funciar, 
în mărirea producției ve
getale șl creșterea eficien
ței întregii activități.

Vizita a reliefat o 
în plus preocuparea 
ducerii partidului și
lui, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea intensă a a- 
griculturii, pentru crește-

dată 
con- 

statu-

a producției a- 
consens cu o- 
înfăptuirii re-

și veniturilor oamenilor muncii

rea rapidă 
gricole, în 
biectivele 
voluției agrare, a hotărîri- 
lor Congresului al Xll-lea 
și Conferinței Naționale 
ale partidului.

Cu prilejul vizitei 
întreprins o analiză 
nunțltă, la fața 
supra metodelor 
eficiente 
intensivă 
lui, de 
culturilor 
rea obținerii unor produc
ții mari, utilizarea în a- 
cest scop a tehnologiilor 
moderne, de mare eficien
ță "economică, precum și a 
sistemelor de irigații.

Această nouă întîlnire 
a conducătorului partidu
lui și statului nostru 
oamenii muncii de pe

de
a 

extindere 
duble în

s-a 
amă- 

locului, a- 
celor mal 
exploatare 

pămîntu- 
a 

vede-

goare — țărani coopera
tori, mecanizatori, specia
liști agronomi și din do
meniul irigațiilor și dese
cărilor — se înscrie în sti
lul de muncă promovat cu 
consecvență de secretarul 
general al partidului de 
a fi mereu prezent — cu 
sfatul înțelept și fapta pil
duitoare — în mijlocul 
făuritorilor de bunuri ma
teriale,- de a se consulta 
permanent cu ei asupra 
măsurilor celor mai efi
ciente ce trebuie întreprin
se în vederea transpunerii 
în viață a programelor na
ționale de dezvoltare a 
agriculturii — ramură do 
bază a economiei naționa
le, a celorlalte sectoare 
economice, care, împreună,

Au trecut aproape do
uă săptămîni de la ge
neralizarea acordului 
global și rezultatele ob
ținute de tot mai multe 
colective miniere ale 
Văii Jiului demonstrea
ză cu prisosință valoa
rea deosebită a acestei 
forme de retribuire pen
tru mobilizarea tuturor 
oamenilor muncii la o ac
tivitate productivă tot 
mai eficientă. Succese
le înregistrate scot în e- 
vidență, cu preponderen- 

sporlrii 
muncii, 

mal

teh-

ță, necesitatea 
productivității 
aceasta fiind cea 
sigură cale nu numai de
creștere a producției de 
cărbune extras, dar și a 
veniturilor celor ce mun
cesc 
direct 
fapt, a 
ilor de 
cii, în 
ralizării acordului 
bal. Exemple concluden
te oferă întreprinderile 
miniere Paroșeni și Lu
peni. mine care dispun

____________________

la fronturile 
productive, de 

tuturor categori- 
oamenl ai mun- 

condițiile gene- 
glo-

de o bogată zestre 
nică, de adevărați mt- 
neri-tehnicieni capabili 
nu numai să exploateze 
eficient utilajele de ma
re complexitate 
ductivitate, dar și să le 
întrețină, să le repare a- 
tunci cînd este

Ilustrativ în acest sens 
este exemplul oferit de 
minerii sectorului IV de 
la Lupeni, care au obți
nut productivități supe
rioare sarcinilor plani
ficate-în abataje cu pes. 
te 1300 kg pe post, 
în cărbune cu 1100 
pe past. Avînd o 
atît de trainică, nu pu
tea să nu crească șl pro
ducția. Astfel, minerii sec
torului IV — cel mai 
mare și mai mecanizat 
sector al Lupeniului — 
au obținut 
suplimentară 
lor de 
ceastă 
3 200 
pentru 
piu, tot de la mina Lu
peni. Minerii sectorului

și pro-

nevoie.

iar 
kg 

bază

o producție 
prevederl- 

la zi, pe a- 
de aproape 
de cărbune

plan, 
lună 
tone 

cocs. Un alt exem-

VI au obținut 
gură zi, în 11 
o producție 
sarcinilor 
peste 230 tone, pe baza 
realizării unor produc
tivități mai mari 
decît prevederile de plan 
cu 1063 kg 
cărbune si 
1800 ' 
taje.

La 
torul 
cele 
ale productivității mun
cii planificate în cărbu
ne și în abataje, este 
sectorul I. Cele peste 800 
de tone extrase 
mentar sarcinilor 
pe această lună se 
resc sporurilor de 
ductivitate de peste 2600 
kg de cărbune pe post 
în abataje și de aproape 
1200 kg pe post în căr
bune.

Exemplele sînt grăitoa
re și demonstrează fără

Dorin GHEȚA

într-o sin- 
octombrie, 
superioară 

planificate cu

kg pe

mina 
care 

mai

pe post în 
cu aproape 
post în aba-

Paroșeni, scc. 
a . înregistrat 

mari depășiri

supll- 
la zi 
dato- 

pro-

(Continuare in pag a 2-a)
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(Continuare în pag. a 4-a)

Unitatea economică a țărilor
române în evul

Elementele care au cons
tituit baza vitală a existen
ței poporului român au 
fost vatra sa de locuire, 
limba comună, românească 
șl activitatea economică, 
desfășura. 1 într-o conti
nuă întrepătrundere. Le
găturile strînse dintre ce
le trei țări române 
lungul evului mediu 
s_au datorat numai 
sitățllor de apărare comu
nă în fața pericolului ex
tern și unor interese poli
tice de conjunctură, ci au 
lzvorît din comunitatea de 
interese economice și cul
turale.

de-a 
nu 

nece-
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peste |

Gheorghe BOȚEA

de 
pen- 
cir-

clt

onare și de întoarcere, 
teles'-oape pentru perfora
toare, lămpi electropneu- 
matice, roți dințate, role 
de bandă, armături TM

î
I

(Continuare in pag a 2-ai I

Noul centru civic a! 
municipiului nostru 

s-a conturat în ultimii 
ani cu construcții mo
derne, impunătoare, cu 
blocuri de locuințe ce 
cuprind sule de aparta
mente luminoase și con
fortabile, cu sute de 
metri pătrați de spații 
comerciale la parter.

Vibrant ecou în conștiința oamenilor muncii 
de la I.C. Vulcan al mobilizatoarelor chemări 
șî înițiative de tovarășului Nicolae Ceaușescu 

pentru salvgardarea păcii

Irem pace pentru a munci 
și a ne crește copiii 

in iiniste
(în pagina a 2-a)

Brațara de aur a meseriei 
are carate de milioane

mediu

BIW- 
COIECTIVITITI

La atelierul mecanic de 
la I.M. Lonea se depun 
eforturi susținute 
întregul colectiv 
tru reintroducerea în 
cu,tul economic a 
mai multe materiale re- 
folosibile, piese și suban- 
samble, care provin din 
dezmembrarea utilajelor 
aprobate pentru casare. 
Meseriașii, prin măiestria 
lor, le transformă din 
piese de schimb uzate în 
piese ce pot fi refolosite 
în procesul de producție, 
în cele 9 luni care au 
trecut din acest an au 
fost recondiționate peste 
3 de repere, cum sînt re- 
ductoare pentru transpor
toarele cu raclete și cu 
bandă, tambure de acți-

Recuperare
Wowitioioe
fe^EFOLOSIRE

etc în această perioadă 
au fost recuperate șl re
condiționate ’3 678 piese 
de schimb și- subansam- 
ble cu cheltuieli de apro
ximativ 531 000 lei. Dacă 
aceste piese de schjmb ai 
f. fost aduse de la dife
riți furnizori din țară, 
pentru achiziționarea lor

s-ar fi plătit i
4 800 000 lei. Pe lingă fap_ i 
tul că piesele de schimb 7 
au valoare destul de ma- ț 
re, acestea nu pot fi 
aduse întotdeauna la 
timp șl în cantități sufi
ciente de la întreprinde
rile producătoare, ca să 
nu mai adăugăm și chel
tuielile de transport. De 
aceea, colectivul atelieru
lui caută să 
șl să recondiționeze 
mai multe piese 
schimb
- u de puține ori însă a 
fost nevoie de unele pie
se de schim > care nu

* 
i

recupereze \ 
cit ț 
del 

și su bansamble.

în cadrul unității eco
nomice a țărilor române 
s_a practicat un intens șl 
permanent schimb de 
mărfuri. Preocupări lega
te de ramurile de bază 
ale economiei medievale, 
cum erau agricultura 
binată cu creșterea 
malelor, exploatarea 
nelor, meșteșugurile 
tești și orășenești, 
țul, le regăsim 
teritoriul locuit de români. 
Totodată, condițiile isto
rice și naturale în care au 
evoluat țările române au 
determinat, în chip firesc, 
și o serie de trăsături spe
cifice în dezvoltarea eco
nomică, trăsături ce 
stat la baza 
complementfir al 
miei. lor. ” 
cunoștea- un avînt remar
cabil al mineritului șl 
meșteșugurilor, care crc- 
au disponibilități pentru 
desfacerea produselor meș
teșugărești în Moldova șl 
Țara Românească. Aces
tea din urmă găseau în 
Transilvania centre de

îm_ 
ani- 
mi- 
să- 

nego- 
pe întreg

au
caracterului 

econo- 
Transilvania

desfacere pentru prisosu
rile rezultate din cultura 
pămîntului, creșterea vite- , 
lor, păstorit, pescuit și al- 
binărit. Schimbul de măr
furi a cunoscut "un avînt 
deosebit mai ales de pe la 
Jumătatea secolului al 
XV-lea, cînd dezvoltarea 
producției meșteșugărești 
transilvănene și a celei a- 
gricole moldo-muntene a 
creat disponibilități spo
rite pentru exportul și im
portul reciproc de bunuri.

Așezarea favorabilă a 
celor trei țări române de-a 

Jungul marilor drumuri 
comerciale, . care legau a- 
pusul și centrul Europei 
de sud-estul continentului 
a contribuit la strîngerea 
legăturilor economice din
tre ele și la atragerea loc 
în circuitul negoțului In
ternațional. Cadrul geo
grafic .șl etnic unitar al 
teritoriului României aU

Prof. Vasile IONAȘ. 
Arhivele Statului Deva

(Continuare in pag. a 2-a)

VIAȚA DE PARTID

DISCUȚIILE INDIVIDUALE 
CU COMUNIȘTII 
ia ora finalizării 

și drsoriiiderii concluziilor
Modul cum au decurs discuțiile individuale c<l 

comuniștii, eficiența acestora și preocuparea pentru 
organizarea adunărilor generale ale organizațiilor de 
bază pentru prezentarea concluziilor din desfășura
rea acestei importante acțiuni politice, au constituit 
tema unui dialog cu tovarășul Ion Predoi, secretarul 
comitetului de partid de 
minier Petroșani.

la întreprinderea de utilaj

— Cum apreciați, tova
rășe secretar, că au de
curs discuțiile individua
le in organizațiile de 
partid de ia I.U.M.P. și 
care ar fi primeie con
cluzii care se desprind ?

prin 
planul 

a

— Apreciez că, 
punerea pe prim 
discuțiilor individuale 
problemei implicării res
ponsabile, .angajante a fie
cărui membru de partid 
in efortul general al . co
lectivului nostru pentru 
realizarea saricinilor de

plan și asigurarea utila
jelor necesare minerilor, 
acțiunea și-a atins princi
palul scop. Dealtfel, la a- 
ceastă oră, întreprinderea 
noastră se prezintă cu 
toți indicatorii de plan 
realizați, iar calitatea uti
lajelor miniere livrate a 

exigențele be-satisfăcut 
neficiarilor.

Interviu
Petru

realizat de
PUȘCAȘ

(Continuare ic pag a 2-a)
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Vibrant ecou în conștiința oamenilor muncii de la I.C. Vulcan al mobilizatoarelor
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chemări și Inițiative ale tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru salvgardarea păcii

Vrem pace pentru a munci 
și a ne crește copiii în liniște

Secția a 11-a producție 
de la I.C. Vulcan a cu
noscut marți un eveni
ment cu semnificații deo
sebite. Intr-o atmosferă 
de puternică însuflețire, 
sute de 
mineri, 
nicieni, 
muncii, 
cadru] unei vibrante 
dunări consacrate ] 
tei pentru dezarmare 
pace, pentru 
cursei înarmărilor, 
pancarte și lozincile ros
tite cu însuflețire: 
„Ceaușescu — pace", 
„Dezarmare — pace", 
„Ceaușescu în tot ce fa
ce — Este omul pentru 
pace", „Vrem pace pe 
pămînt' 
din cadrul acestei 
tăți economice a 
Jiului, au dat glas senti
mentelor de deplină a- 
deziune la Apelul Fron
tului Democrației și U- 
nității Socialiste, docu
ment politic de o excep
țională însemnătate ins
pirat din lnflăcăratele 
chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din 
valoroasele sale ințiati- 
ve de pace.

Vorbitorii Liliana Fes- 
zner. Olivia Ințâ, Maria 
Bprdei, Adela Matei, Cor-

fiice și soții de 
teh- 

al 
în 
3w 

lup- 
■ și 

oprirea
Prin

inginei'i și 
nlțl oameni 
s-au întilnit

nei Merișan au subliniat 
in cuvinte simple, expre
sive hotărîrea de a mun
ci fără preget, de a răs
punde cu operativitate 
tuturor chemărilor în 
lupta pentru pace și de
zarmare, pentru 
dica 
le 
prin 
nou

activitatea 
încrederii 
construcția 
și modern 

industrial 
realizat la 
varfișului 
Ceaușescu,

a-șl vi
la cote- 
a cordate 

acestui 
obiectiv 

al Văii Jiului, 
indicațiile to- 
Nicolae 
secretarul ge

neral al partidului nos
tru, unde și-au găsit loc 
de muncă sute de fiice și 
soții de mineri.

Cu puternică simțire 
patriotică, preocupați de 
destinele șl viitorul po
porului român, al între
gii lumi, participant cu 
vibrantă însuflețire, en
tuziasm ș! unanimă ho- 
tărîre au adoptat textul 
unei telegrame 
te Comitetului 
al partidului,

Nicolae

general al

65 deani de la făutirea 
statuluinațional unitar român

adresa- 
Central 

tovarășu. 
Ceaușescu,

secretarul 
partidului.

Mesajul adresat pre
ședintelui actualei Sesiuni 
a Adunării Generale a 
O.N.U., și scrisorile tri
mise ambasadelor Uniu
nii Sovietice și Statelor 
Unite ale Americii expri
mă cererea confecțione- 
relor de la I.C. Vulcan 
de a se face totul pentru 
prevenirea unui holocaust 
nuclear, pentru reducerea 
cursei înarmărilor.

Ștefan NEMECSEK

(Urmare din pag. I)
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„Vrem pace
1 oamenii muncii 

uni- 
Văii

Un sector de frunte la I.M. \ ulcan

» .. .

fi

!
Brățara de aur a meseriei J 
are carate de milioane j

(Urmare din pag. I)
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mai puteau fi recondiți
onate, iar cele noi lipseau 
din magazia întreprinde
rii și atunci s-a apelat 
la priceperea unor mese 
riași cum sînt cei din for" 
matiile conduse dc Du
mitru Vîlceanu și Ion Ma- 
darasz, formații care sînt 
specializate în confecții 
metalice. S-a trecut la asi
milări. Piesele de schimb 
confecționate și recondiți
onate în atelierul minei 
sînt folosite in marea lor 
majoritate pentru repara
țiile 
cută
tare, 
tale

curente ce se exe- 
la utilajele din do- 
la reparațiile capi- 

care se execută în

regie oroprie de către oa- 1 
menii atelierului. In cele l 
trei trimestre care au tre_ . 
cut din acest an au fost > 
executate reparații capi- ț 
tale în regie proprie în > 
valoare de 4 500 000 lei. i 
Astfel în cele 9 luni me- i 
seriași cu brățara de aur > 
au adus beneficii de pes- j 
te 4 milioane lei. Printre ( 
cei care au contribuit la * 
succesele înregistrate se ) 
numără comuniștii Simi- i 
on Bocănici, Lidia Marc, 
Nicolae Wolf, Aladar Pe- ' 
tzl, Liviu Stoica, Anton ț 
Reisz, Ion Mareș, Dumi- i 
tru Burdea, Gheorghe Be- >

Prin cele 2832 tone de 
cărbune extrase suplimen
tar în trimestrul III, can
titatea extrasă peste sar
cinile de plan de la în
ceputul anului de colecti
vul sectorului V se cifrea
ză la plus 14 500 tone. 
Productivitățile mereu 
sporite care au fost obți-

nute lună de lună de bri
găzile conduse de Pa- 
raschiv Clurăscu, loan 
Bud, Traian Borza, Cons
tantin Curea, Balazs Sza
bo, Marin Petrache, loan 
Ciobîcă și Virgil Stan ne 
dă dimensiunea reală a 
faptelor, (T.A.)

favorizat aceste legături. 
Munții Carpați, cu nume
roasele lor păsuri și tre
cători ușor accesibile, cu 
o intensă rețea de drumuri 
naturale pe văile rfurilor, 
au favorizat orientarea 
comerțului Transilvaniei 
spre sud și est. în schimb, 
legăturile spre apus, spre 
Ungaria, erau considerabil 
îngreuiate de zona mlăș
tinoasă a Tisei, asanată 
abia în secolele XVIII — 
XIX.

Oamenii vremii au înțe
les pe deplin Importanțe» 
vitală pe care o aveau le
găturile economice dintre 
țările române. Marele vor
nic muntean Stănilă 
brașovenilor la 1558 
linlind necesitatea 
bune relații între 
Românească și Brașov 
Țara Bîrsei: 
că fără noi, voi nu puteți 
fi și țara voastră, Țara 
Birsei, fără țara noastră 
nu poate*'. în mod asemă
nător, la începutul seco

lului al XVII-lea, vorni
cul de Cîmpulung, Cristi
an Rotompan reamintea și 
el bistrițenilor interde
pendența economică dintre 
Moldova și Bistrița : „fi
nest cap de țară al Mol
dovei nu poate fi fără 
dumneavoastră șl domniile 
voastre încă aveți 
mînă cu noi".

Granițele politice 
constituit o piedică 
îea legăturilor 
ce dintre cele trei țări ro
mâne. Chestionați asupra 
tîrgurilor la care partici
pă, țăranii din Bărbătenl

au 
le

bl LX JJUlucu, ----- •

jin și alții, toți coord or j 
nați și îndrumați de mai- l 
strul electromecanic Ghe- 7 
orghe Robică. )

Sporirea productivității muncii
(Urmare din pagina I)

așa 
cea

putință de tăgadă că 
sporirea productivității 
muncii constituie, 
cum mai spuneam, 
mai sigură cale de creș
tere a producției de 
cărbune extras, iar pro
ductivitățile superioare 
sarcinilor de plan 
asgura și venituri 
mari pentru cei care 
contribuit nemijlocit 
realizarea acestora, 
pe cit de sigur este
productivitățile superioa
re sarcinilor planificate 
conduc la sporuri 
producție și creșteri

vor 
mai

<u 
la 

Dar

de 
de 

venituri, tot atît de bine 
este știut că obținerea u- 
nor productivități impune 
o organizare superioară a 

-----  ’ nu 
de 

fer- 
ope-

întregii activități și 
numai la fronturile 
lucru, o disciplină 
mă, o aprovizionare 
rativă a locurilor de mun
că, revizii și reparații de 
calitate, galerii, căi de
transport bine întreți
nute și o activitate de

transport fără eveni
mente nedorite oricît 
de obiective ar fi acestea. 
Iar pentru ca toate a- 
cest'-a să se transforme 
în realitate vie trebuie 
ca organele de conduce
re colectivă, sub îndru
marea permanentă a or
ganizațiilor de partid, cu 
sprijinul organizațiilor 
de sindicat și U.T.C., al 
tuturor celorlalte organi
zații de masă și obștești 
să inițieze acțiuni efici
ente de mobilizare a fie
cărui om al muncii la o 
activitate productivă de
Înalt nivel calitativ. De
fapt activitatea produc
tivă, de un înalt nivel 
calitativ este comanda
mentul prioritar căruia 
trebuie să-i fie subordo
nate 
țiate 
tru 
mai 
care
Văii

toate acțiunile ini- 
și întreprinse pen- 
îndeplinirea celei 

importante sarcini 
revine și minerilor 
Jiului — CÂȘTI

GAREA INDEPENDEN- 
-ȚEI ENERGETICE A 
ȚARII !

scria 
sub- 
unor
Țara 

Și 
„Știți bine

înde-

au
ca

nu 
în 

economi-

răspundeau Ia 1820 : „Ho
tarul Țării Românești fi
ind un ceas de pămînt de 
la noi, marhăle (vitele) 
noastre, cînd acolo 
căutare, cu rînduială
vindem cu preț bun. Cînd 
acolo n-au căutare, și ai
cea să caută, putem adu
ce mai’hă de acolo și aicea 
le vindem eăpătînd do- 
bîndă frumoasă".

Alături 
permanente 
alte manifestări 
ții economice 
române erau 
de meșteșugari 
neni pentru executarea de 
comenzi în Țara ~ 
nească șl Moldova, 
toritul transhumant in 
drul căruia păstorii 
Transilvania își duceau 
le la iernat în lunca 
bălțile Dunării etc.

Factorii politici au con
tribuit și ei la formarea 
unității economice a țări
lor. române, 
nor feude 
(Făgărașul, Amlașul, 
țul de Jos, Clceiul, 
tea de Baltă, Ruda,

de schimburile 
de mărfuri, 

ale unită, 
a țărilor 

deplasările 
țransilvă-

Româ- 
păs-' 

ca- 
din 
oi- 
și

Stăpînirea u_ 
transilvane 

Vin- 
Ceta- 

_ _ __ ------- , ____ , Ger 
gini) de către domnii ml 
tenl și moldoveni a spri
jinit strîngerea legături
lor economice dintre Tran
silvania pe dc o parte și 
Țara Românească și Mol
dova, pe de altă parte. 
Legăturile economice erau 
consfințite prin tratatele de 
alianță, care alături 
clauzele politice 
deau prevederi 
schimburilor1 de 
și acordau privilegii 
gustorilor. Toate 
au constituit elemente im
portante ce vor întări uni
tatea economică a celor 
trei țări române.

de
euprin- 
asupra 

produse 
ne- 

accstea

Discuțiile individuale cu comuniștii
(Urmare din pag. I)

succesul
Șl 

exi- 
or- 
au 
să 
in-

Bineînțeles că 
acțiunii se datorește 
modului responsabil, 
gent, în care birourile 
ganizațiilor de bază 
reușit să planifice și 
organizeze discuțiile
dividuale. Pină la această 
dată, în cele 11 organizații 
de partid din 6ecții și a- 
teliere s-au purtat discu
ții cu marea majoritate a 
comuniștilor.

— Eficiența discuțiilor 
individuale ?

— Așa după cum am 
mai spus, 'eficiența discu
țiilor individuale s-a ma
terializat, in primul rînd, 
în realizarea' exemplară a 
sarcinilor de producție. A 
crescut gradul de înțele
gere în rîndurile marii 
majorități a oamenilor 
muncii din uzină în frun
te cu comuniștii, față 
cerințele producției, 
cuțiile individuale

de
Dis- 
s-au 

soldat cu peste 1 200 de 
propuneri ; 475 comuniști 

au făcut propuneri vizînd 
buna organizare a locuri
lor de muncă, întărirea

disciplinei, asigurarea U- 
nei SDV-istîcî corespunză
toare, aprovizionarea o- 
perativă cu cele necesare 
lucrului, iar alți 250 pen. 
tru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă, a micro
climatului în secții, orga
nizarea plăcută a timpului 
liber al tineretului 
uzină.

Un alt rezultat se 
registrează în viața de 
ganizație. A crescut subs
tanțial prezența comu. 
niștilor la adunările ge
nerale. La Unele adunări 
generale de partid s-a a- 
juns la o prezență, de a- 
proape 95 la sută, cunos- 
cîndu-se că noi lucrăm în 
schimburi și la unele lo
curi de muncă avem 
numai membri de partid. 
In același timp birourile 
organizațiilor de bază ma
nifestă o mai bună preo
cupare pentru 
adunărilor 
asemenea, 
gența față 
mentul 
partid in muncă și viață. 
Cu prilejul discuțiilor in
dividuale peste 200 membri

din

Sn- 
or-

pregătirea 
generale. De 

a crescut exi- 
de com porta - 

membrilor de

de partid 
națl să-și 
activitatea 
atrăgîndu-li-se atenția 
supra carențelor pe care 
le au. Am avut situații 
cînd, în urma discuțiilor 
individuale, unii membri 
de partid care ne creau 
probleme, au privit cu spi
rit de răspundere atențio
narea ce li s-a făcut, co- 
rectîndu-și comporta
mentul în muncă, rein, 
trînd pe făgașul normal 
al activității. Așa s-au pe
trecut, de exemplu, lucru, 
rile cu tovarășul Tosif 
Fabian de la secția hi
draulică ; intr-un timp el 
obișnuia să lipsească mult 
de la muncă. După discu
ția purtată de b.o.b cu el 
și rezolvarea unor proble
me ce-1 frfimîntau a rede
venit un muncitor bun 
realizîndu-și ireproșabil 
sarcinile de producție.

— Cum ați pregătit a- 
dunările generale pentru 
prezentarea concluziilor 
ce 6e desprind din discu
țiile individuale ?

— Mai întîi o precizare: 
la majoritatea organizați-

au fost atențio- 
autoanalizeze 
de producție, 

a-

dor noastre de partid dis
cuțiile individuale s-au 
încheiat. Birourile organi
zațiilor de bază vor înt 
mi acum raportul cu pi 
cipalele concluzii ce se 
desprind din desfășurarea 
acestei importante acți
uni. Pentru buna pregă
tire a adunărilor, comite
tul de partid acordă spri
jin concret b.o.b. reparti
zând la fiecare organiza
ție de bază cite un mem
bru al biroului nostru. A- 
dunările generale de pre
zentare a concluziilor, cu 
siguranță vor lua măsuri 
statutare 
care nu 
elimine 
muncă 
In orice 
vom desfășura la un 
nivel de exigență 
rile generale de prezenta
re a concluziilor incit ele 
să determine o mobiliza
re plenară a comuniștilor 
și celorlalți oameni 
muncii de la l.U.MJP. 
realizarea exemplară 
sarcinilor ce ne revin 
construcția de utilaj mini
er.

împotriva celor 
au înțeles să-și 

carențele d:n 
șl comportament' 
caz, pregătim șîj 

așa 
adună-

ai 
la 
a

Iu

I PlNÂ IERI, C.P.V.I.L.F. 
(Petroșani a însilozat 400 

tone de ceapă, 2460 tone

Ide cartofi, 280 tone de 
mere, 54 tone de rădăci- 
noase — morcovi, sfeclă,

I ridichi. Continuă acțiu- 
I nea de Insilozare, precum 
• și de pregătire a diferi- 
I telor murături, între care 
I 25 tone de gogonele.
I A.STAZI, un grup de 
l 40 de pensionari șî mem-

bri ai familiilor lor efec
tuează o excursie pentru 
vizitarea localităților 
Tg. Jiu, Motru, Drobeta 
Tr. Severin. Este a 17_a 
acțiune de acest fel pe 
care asociația pensiona
rilor din Petroșani le-a 
întreprins cu membrii 
săi în acest an.

TELESCAUNUL . DIN 
PARING este în pre
zent oprit în vederea 
scurtării cablului. Se 
preconizează ca lucrarea 
să fie terminată pînă

sîmbătă, 15 octombrie 
a.c., ea făcînd parte din 
pregătirea instalației în 
vederea bunei funcțio
nări pe perioada sezonu
lui rece.

EXCURSIE. Un grup 
de 44 elevi de Ia Școa
la generală nr. 7 Petro
șani se află azi intr-o 
excursie pe ruta turisti
că Petroșani — Sarmi- 
zegetusa. Programul po
pasului la Sarmizegetu- 
sa cuprinde și un cere
monial pionieresc de 
primire — în acest loc cu

profunde rezonanțe Is- I 
torice —, în organizația I 
de pionieri a noi purtă- I 
tori ai cravatei roșii cu | 
tricolor. Mîine, aceeași 
școală repetă excursia cu 
un alt grup de elevi, pe 
aceeași rută și cu ace
lași program. (1.B.J

I 
I 
I
I

Rubrică realizată de 
Tom a ȚAȚÂRCA
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1 Constantin POPA, mi
șel de brigadă ; 

admirat 
Dănilă

ner
„Ceea ce am 
mai mult la 
Gașpar, adjunctul șe
fului nostru de sector, 
a fost dăruirea sa pen
tru plan, pentru soarta 
producției de cărbune. 
Pentru noi toți a fost 
un exemplu de corecti
tudine, de competență 
profesională".

Ing Dumitru 
CIULESCU. 
tehnic al minei 
-Am lucrat mulți 
împreună. Dănilă Gaș
par a fost un om 
l>ază al sectorului 
Un om de valoarea 
găsim cu greu"

AlexS FURDVI. 
cretarul comitetului 
partid al sectorului IV : 
„Cărbunarul", sufletis
tul producției", așa a 
fost numit acest om ca
re a trăit în cel mai 
înalt grad pentru plan, 
pentru cărbune. Acesta 
e comunistul, ortacul 
de care ne despărțim cu 
greu.

DĂN- 
director 
Lupeni: 

ani

menținerea Ia cote supe
rioare a vredniciei mine
rești în acest sector 
elită al Lupeniului.

Făcînd bilanțul celor 
30 de ani de muncă în 
prima linie a bătăliei pen
tru cărbune, viața Iul Dă
nilă Gașpar poate fl so
cotită o reușită, o viață 
densă, o viață de om va
lorificată la cel mai înalt 
nivel în beneficiul colec
tivității. Cîteva date bio-

nilă Gașpar. Pentru a le 
răspunde, Iți trebuie pri
cepere, cunoștințe. Dar îți 
mai trebuie o atitudine 
cinstită, responsabilă fa
ță de munca ta și a ce
lor din jur. Fără ordine 
desăvîrșită, fără conștiin
ța responsabilității, fără 
să dovedești temeinicia 
dispozițiilor șl valoarea 
ideilor pe care le susții 
prin proba simplă și 
cinstită a faptelor, nu vei 
reuși.

voie — și de cîte ori n-a 
fost ! — să te repezi, fie 
zi sau noapte, la mină, 
In abataj și să pui umă
rul la lichidarea unei 
avarii. Mai însemna să 
ai puterea să tragi la 
răspundere în termenii 
cei mai riguroși, pe 
cel delăsători, și să ai 
răbdarea să demonstrezi 
tînărului aflat în primul 
Iui șut la mină cum ■ se 
lucrează cu picamerul. 
Mai însemna să înveți cu

1 Un binemeritat prestigiu 
cîștigat prin muncă și dăruire

\

Ș

I
I
(

După 30 de ani de mun
că neîntreruptă și neo
bosită în subteran, Dăni
lă Gașpar, adjunctul șefu
lui sectorului IV al mi
nei Lupeni se pensionea
ză. într-o recentă adu
nare de partid, comuniș
tii din sectorul IV al mi
nei Lupeni și-au luat ră
mas bun de la un bărbat 
care le-a fost ortac 
conducător, exemplu
stimulator în eforturile 

pentru ridicarea produc
ției la cote superioare, în 
introducerea și valorifi
carea deplină a tehnicii 
avansate, în afirmarea și

și Aurelia- 
născut acums-au

respectiv, cinci ani 
cămin aparent In- 
Dar au trăit pu-

lîngă tatăl lor. 
căminului părin-

Ana-Rodica
Ramona 
șapte și, 
într-un 
chegat. 
țin
Căldura 
tesc a încălzit pentru pu
țină vreme ființa lor plă- 
pîndă și gingașă. ~ 
că tatălui — 
tin Ilinescu din 
nu i-a plăcut 
luat în serios 
care l-a dobîndit 
forța lucrurilor.

Tatălui i s-au 
prea împovărătoare 
terea. îngrijirea și 
rea fetidelor. A 
fie „liber" 
ca atare, 
în far.rile a silit-o pe ma
mă să-și 
iarna 
părăsească locuința co
mună. De atunci Ana și 
Aurelia cresc numai lingă 
mama lor. mima „tată
lui" a împietrit. Constan
tin Ilinescu nu mai simte 
nevoia să audă aperati- 
vul atît de tandru și de 
încărcat de dulc: semnifi
cații „tăticule" I.

Prin intermediul instan
ței de judecată. Ana Ili- 
nesc’i solicită obligarea 
„tatălui" la plata unei 
pensii de întreținere pen
tru cele două fetițe, iar 
Judecătoria Petroșani sta
bilește o sumă lunară de 
500 lei. Se mai constată 
că „grija" lui Constantin 
Ilinescu față de copiii lui 
fusese atît de mare 1 
folosise In interesul 
exclusiv și alocația de 
re beneficiau minorele 
partea statului.

în 1979 Constantin 
nescu era încadrat la 
Uricani și pensia dc 
treținere se putea

Pentru 
Constan- 

Uricani — 
și nu a 
rolul pe 

prin

părut 
creș- 

educa- 
vrut să 

și a procedat 
Comportarea lui

ia 
anului

fetițele, în 
1979. și să 

locuința 
Ana

Șt. NEMECSEK

la 
pot

minerii 
Gheorghe

în ochi 
șl vor 

„părin-

com-
colec-

atelierului 
al I.M. Lonea 

calitatea dcose- 
pieselor execu.

de

cu inima împietrită

îndatoriri umane
au avut ?

mi
nt o- 

la 
sale.

Și 
Și

Dorica MANIU 
procuror 

Procuratura locală 
Petroșani

unitate din retribuția 
Dar „tatăl" nu înțele- 
să-și

a

Urmează două

grafice : fost zidar pe șan
tiere de mare rezonanță 
— la „Casa Scînteii", Ia 
furnalul 5 Hunedoara, la 
termocentrala din Fîntîne- 
le etc. — în 1954 Dănilă 
Gașpar devine miner la 
Uricani. Miner, doar du- 

cîteva luni de stagiu 
vagonetar, iar într-un 
șef de brigadă. Trimis 
școala de maiștri, re-

pă 
ca 
an 
la
vine la mina Lupeni ca 
maistru, unde după cît- 
teva luni e numit prim- 
maistru și apoi ajutor șef 
de sector, funcție pe care a 
deținut-o și mai ales a o- 
norat-o timp de 15 ani.

— Mina te solicită zi 
de zi, Iți pune probleme 
complexe ne declară Dă-

aducă nici 
c e a s t ă 
contribuție 

fiicelor 
hotărîre este pu- 

Constantin

0 viată de miner demonstrează

Valoarea puterii
de dăruire
însemnat a- 

ceastă probă în munca și 
viața de miner a lui Dă- 
nilă Goșpar, am înțeles 
din spusele mai multor 
oameni ai sectorului : a 
însemnat să stai in aba
taj, ore și chiar schim
buri prelungite, pînă la 
normalizarea
Și a însemnat, mai
Să nu stai. ci cot 1
CU minerii să pu!
pe ce este necesar,

frontalului 
ales, 

a cot 
mina 

fie 
lo- 
sâ 
în

picamer, grindă sau 
pată. Și a însemnat 
n-ai somn și să ridici 
cursul unei nopți de mai 
multe ori receptorul pen
tru 
plă 
tr_o 
mai

a afla ce se Intîm- 
în abatajul aflat 
situație critică 
ales, dacă era

sirguință mecanica 
hidraulica și, după spe
cializarea în străinătate și 
sosirea complexelor me
canizate, să demonstre. 
zi că utilajele moderne 
in irrîinile unor miner- 
tehnicieri sint singure în 
măsură să salte randa
mentele și producția a- 
batajelor la nivelul noi
lor exigențe.

— îmi vine greu să mă 
despart de sectorul 
care am muncit 15 
Dar am satisfacția 
prin omogenitatea, 
petența, ambiția 
tivului meu de a-și men
ține renumcle de sector 
fruntaș, pot să afirm 
m:-am făcut 
pot să mă 
capul sus...

Puține brigăzi de 
'mina Dîlja se 
lăuda cu renumele 

pe care l-au ciștigat prin 
muncă și hărnicie, orta
cii lui Nicolae Cozma din 
sectorul III. Intre cei 20 
de oameni, cîți reunește în 
rîndurile ei această briga
dă, priceperea șl dăruirea 
cu care lucrează 
Sever Cristea, 
Rădeanu, Aurel Juravlea, 
Marian Dogaru, Gheorghe 
Timofticiuc, Vasile Avasi- 
loaiei și Dorel Iluț sînt 
greu de egalat, deși despre 
sectorul III nu se poate 
spune că duce lipsă de mi_ 
neri buni. Rezultatele ob
ținute de această brigadă 
în cele 9 luni care au tre
cut din acest an confirmă 
acest lucru. Lună de lună, 
zi de zi, colectivul acestei 
brigăzi, printr-o mobilizare 
exemplară, a reușit să-și 
realizeze și să-și depășeas
că sarcinile de plan, tota_ 
lizînd o producție fizică de 
cărbune extrasă peste pre_ 
vederi, la zi, de 3 000 de 
tone, cu productivități ale 
muncii constant superioare 
celor planificate cu 600 kg 
pe post.

g*ără îndoială, calități
le de bun organiza
tor și conducător ale

șefului 
un rol de bază în 

‘zarea ortacilor la 
rea sarcinilor de 
Șeful de brigadă 
Cozma, are de acum peste 
20 de ani lucrați la mi
na Dîlja. De 15 ani con
duce destinele brigăzii CU 
care a cunoscut multe 
bucurii și satisfacții. Ex
periența acumulată în 
exploatarea abatajelor ca
meră a condus ]a reali
zarea pe fiecare schimb a 
două și chiar trei cicluri, 

umătate. dacă nu 
mai mulți dintre 
componență i acestei 

brigăzi fruntașe sint ti
neri dornici de a învăța, 
de la ortacii lor cu multă 
exper' -nță, tainele 
tei meserii bărbătești, 
narii acestei brigăzi 
acum aceleași ambiții 
care Ie avea în urmă 
peste două decenii 
lor de brigadă,
Cozma, de a deveni mineri 
bine pregătiți, care la rîn- 
dul lor să poată să 
găsească alți tineri

J

loan

datoria, 
retrag

Dl BEK

Strungarii Liviu Stoi
ca și Șarol'a Tănăses- 
eu sînt doi tineri mese
riași cu o înaltă califi
care, mult apreciați de 
colectivul 
mecanic 
pentru 
bită a 
tate. 
Foto :

lncît 
său 

> ca- 
din

Ilî- 
I.M.
în_ 

reține

de
sa. 
gea 
car 
destă
creșterea 
Meschina 
să în aplicare: 
Ilinescu refuză să mai lu
creze spre a nu putea fi 
urmărit pentru plata pen. 
si ei de întreținere. Din 
muncitor ajunge parazit, 
statut social care il va ca
racteriza pentru toată pe
rioada următoare în care 
nu a mai muncit nici o zi. 

Sfidarea celei mai ele
mentare 
îl aduce la periferia so
cietății.
condamnări cu muncă co
lecționată pentru aban
don de familie în anii 1981 
și 1982. Tot în anul 1982, 
Constantin Ilinescu este 
sancționat contravențional 
cu închisoare pentru trai 
parazitar, executînd șase 
luni. In luna mai a acestui 
an este pentru a treia 
oară condamnat. Infrac
țiunea din nou săvîrșită — 
abandonul de familie prin 
neplata pensiei de întreți
nere cu rea_credință. Pe
deapsa aplicată dc această 
dată de Judecătoria 
troșani înrăitului 
tor est 
lor sale: 1 an 6 luni 
747 zile închisoare 
executare în 
Cele 747 zile 
C nstantin Ilinescu Ie 
xecută deoarece în
1982 a 
mența decretului de 
țiere dar nu a înțeles 
respecte interdicția ca 
următorii trei ani 
mai săvârșească nici o 
fracțiune, așa îneît, ce 
p '■cutat atunci, execută 
acum.

Legile statului nostru 
sint drepte și umane nu
mai cu cei care le respectă.

Aceasta 
de 
re 
bil 
fie 
sit 
plătească copiilor lui 
desta sumă de 500 lei 
nar.

Va mai putea oare vreo
dată acest „tată" să_și' pri
vească fiicele drept 
cînd ele vor crește 
înțelege ce fel de 
te"

este concepția 
viață a unui „tată" ca
la numai 32 ani, capa- 
de muncă, preferă să 
pentru a treia oară 
de libertate decît

I'
I

de brigadă dețin 
mobili- 
realiza- 

plan. 
Nicolae

aces-
Ti- 
au 
pe 
cu

șeful 
Nicolae

pre
care 

sînt dornici să îmbrățișe
ze meseria de miner.

Gheorghe MICU

dat bir

Pe- 
infrac- 

pe măsura fapte- 
‘ ' și

cu 
penitenciar, 

închisoare 
e- 

anul 
beneficiat de ele- 

gra
să 
în 
nu 
in- 
nu

să

I
I 
I
I

I
I
I
II

Aproape zilnic, adică 
în diminețile cînd tim
pul e favorabil, printre 
blocurile cartierului își 
face apariția o femeie cu 
părul alb, ținînd de mină 
o nepoțică. își fac plim
barea de dimineață. Fe
tița, cu ochi mari, mira
tă de tot ce se întîmplă 
In jur, pune cu dezinvol
tură întrebări, o sumede
nie de întrebări, la care 
bunica răspunde. Răspun
de prompt, cu precizie, cu 
toată bunăvoința. După 
decenii de muncă la ca
tedră, cînd n-a făcut alt
ceva decît să pună și să 
răspundă la întrebările 
puse de copii, își retră
iește vocația prin dialo
gul ce-1 poartă pe mar
ginea întrebărilor ce I le 
pune cur.oasa ființă de 
lingă ea.

Deci, e in firea lucruri
lor ca în lumea aceasta 
plină de ciudățenii, cea

l/șurințe și
bu- 

Și, 
zile, 

în

3 ,
mică să întrebe, iar 
nicuța să răspundă, 
totuși, într-una din 
bunicuța a fost pusă 
imposibilitatea să-i răs
pundă la o întrebare.

— Bunicuțo, ce scrie 
acolo ?

Nepoțica arăta spre o 
„inscripție" pictată cu li
tere de o șchioapă, ală
turi de alte 
pe soclul blocului, 
mîna 
spre 
mică, 
scrie, 
coperirii lumii literelor, 
n-a aflat încă ce este ru
șinea, ce este bunul simț, 
un copil care pe lingă 
litere o fi învățat poate 

dar nu a 
trăiește 

modern, 
în peș-

stupidități, 
de 

unui copil care, 
deosebire de cea 

a învățat deja să 
Dar în ciuda des-

și alte lucruri, 
descoperit că 
într-un cartier 
între oameni iiu

consecințe
teră. Am înțeles încurcă
tura, ca șl stupoarea
femeii cu părul alb...
Obscenități care ne 
duc aminte de 
maidane populate 
divizi inculți 
nalfabeți, gata 
să-și etaleze 
tea spirituală 
vocabular străin de ori
ce civilizație.

Mi-am adus aminte 
de scena cu pricina cu 
prilejul unei recente dez
bateri publice în care au 
fost vizate o seamă 
acte de indisciplină 
unor tineri — 
țări regretabile, 
mult nîai grave 
cea mai' sus 
Referindu-se 
mai ales la cauzele 
reprezentantul 
publice a adus în -atenția

a- 
fostele 
de in- 
semia- 
oricînd 

infirmita- 
printr.un

de 
ale 

manifest 
abateri 

decît 
enunțată, 

la ele și 
lor, 

ordinii

Au
cu fugjții

lntr-o 
zilele trecute doi oameni 
în puterea vîrstei mergeau 
pe strada principală a o- 
rașului Petroșani. Ajunși 
în fața vechii policlinici au 
văzut niște piese pentru 
instalații sanitare. Au pri
vit spre cele patru zări 
și considerînd că nu-i ve
de nimeni au pus mîna pe 
4 sifoane și pe aici ți-e I 
drumul.

— De ce ați luat ce nu 
vă aparține, s-a auzit gla
sul tovarășei E.M. care 
tocmai trecea pe acolo.

— Păi și noi sîntem de 
la construcții și le ducem 
Ia direcțiunea Grupului de 
șantiere au mințit cu ne
rușinare cei doi.

— Ia să vedem dacă le 
duceți.

Văzîndu-se urmăriți cei 
doi au iuțit pasul, iar cînd 
să ajungă în fața sediului 
Grupului de șantiere Valea 
Jiului al T.C.II. au rupt-o 
la fugă., A încercat feme
ia să ceară sprijin celor 
din jur, dar fiind de dimi
neață n-a prea avut la ci
ne apela, iar puținii trecă
tori, pe semne grăbiți să 
ajungă la locurile lor de 
muncă, n_au Intervenit să-i 
pună la punct pe făptași.•' 

D.C.

dimineață din

plen un 
cit de frec- 
de regreta - 
lipsei de 
a copiilor

i
i

respectivului 
fenomen pe 
vent, pe atît 
bil, acela al 
supraveghere 
de către unii părinți. în 
uncie cartiere, spunea 
omul ordinii, mai ales 
în timpul vacanțelor, 
mulți copii sînt lăsați în 
jurul blocurilor să 
zbenguie în voia lor 
după lăsarea 
la ore Urzii, 
părinții... se 
tiți.

Ce fac cop: 
la cale, că liniștea 
șurința cu care ei, pă
rinții, urmăresc „ispră
vile" copiilor lor ar pu
tea să Ie aducă necazuri, 
le scapă. O scăpare re
gretabilă, dar din nefe
ricire, pentru unii pă
rinți și mai ales pentru 
copiii lor, cu consecințe 
șl mai regretabile...

Dan STEJARU

se
Și 

serii, pînă 
In timp ce 
culcă liniș-

ce pun 
și u-

I
I
I
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asigură dezvoltarea impe
tuoasă a tuturor județelor 
țări.

întilnirea tovarășului 
Nieolae Ceaușescu cu lu
crătorii ogoarelor din cele 
două județe a prilejuit 
manifestarea celor mai 
profunde sentimente de 
dragoste și prețuire, de re
cunoștință fierbinte pe 
care țărănimea le nutreș
te față de secretarul gene
ral al partidului pentru 
grija statornică pi care o 
poartă dezvoltării agri
culturii și înfloririi satului 
românesc, pentru străda
nia cu care acționează ne
obosit, zi de zi, în vederea 
ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al în
tregului nostru popor. Pes
te tot, in unitățile vizitate, 
mii de țărani l-au întîm- 
pinat cu dragoste și bucu
rie pe. cel mai iubit fiu al 
poporului, pe omul care 
își consacră întreaga viață 
progresului patriei, ferici
rii și prosperității tuturor 
celor ce muncesc. Pretu
tindeni, după datina stră
bună, secretarul general 
al partidului a fost invitat 
să guste din piine și sare, 
din ploști cu vin, ca semn 
al înaltei cinstiri, al caldei 
ospitalități.

Viz'ia a început la Co
operativa agricolă de pro
ducție din comuna „Ștefan 
cel Mare", din județul Olt, 
la unele sole cu culturi 
de soia, sfeclă-de-zahăr și 
floarea-soarelui.

Dialogul secretarului 
general al partidului cu 
specialiștii județului, cu 
reprezentanți ai lucrăto
rilor ogoarelor s-a axat pe 
problema creșterii mai pu
ternice a producției agri
cole, începînd cu folosirea 
semințelor din soiurile ce
le mai productive, exploa
tarea intensivă a pămîn. 
tulul, executarea la timp și 
în condiții superioare de 
calitate a lucrărilor de în
treținere și terminînd cu 
strlngerea și depozitarea 
fără pierderi a întregii re
colte. A fost pus un ac
cent deosebit pe extinde
rea culturilor duble iriga
te, acțiune menită să ducă 
la creșterea producției ve
getale, la folosirea cu ma
ximă eficiență a fondului 
funciar. S-a evidențiat fap
tul că județul are o bună 
experiență în această di
recție, anul acesta cultu
rile duble cuprinzînd 
59 000 de hectare. Pe a- 
ceastă cale se obțin, su
plimentar, producții la 
hectar de 1450 kg soia, 
950 kg fasole, 2000 kg 
floarea-soarelui, peste 7000 
kg porumb știuleți.

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a apreciat a- 
ceste rezultate și a indicat 
să se treacă la extinderea 
suprafețelor cu culturi du
ble irigate, folosindu-se 
cele mai înaintate metode 
agrotehnice în scopul
scurtării perioadelor de in- 
sam>-tare. de întreținere și 
recoltare, astfel îneît efi
ciența economică a acestor 
culturi să fie cit mai mare.

A fost viz itate cîteva 
sole cu floarea-soarelui și 
sfeclă in cultură dublă 
Apreciind felul în care 
s-au dezvoltat aceste cul
turi, secretarul general al 
partidului, a indicat să fie 
sporit r mărul de plante 
La hectar, astfel îneît să 
se poată obține recolte 
și ma: mari. S-a informat 
că pe unele srle au fost 
obținute 63 tone de sfeclă 
lr hectar. Tovarășul Nieolae 

ușescu a relevat că re
zultatele obținute pe a- 
ceste sole pot și trebuie să 
devină, încă din anul vi
itor, producții obișnuite 
pe intreaga suprafață cul
tivata

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a fost invitat, 
de asemenea, să viziteze 

o expoziție, în cadrul că
reia au fost prezentate di_ 
ferite sortimente de legu
me și fruct? obținute în 
agricultura județului Olt 
Și aici, secretarul general 
al partidului a avut cu
vinte de apreciere pentru 
rezultatele obținute, subli
niind că se impune o se
lecție mai riguroasă a se
mințelor și materialului 
săditor — element hotărî- 
tor în creșterea accentuată 
a producției.

Următorul obiectiv al 
vizitei de lucru a fost 
Cooperativa agricolă de 
producție Vădăstrița.

In fața unor grafice, la 
capătul lanurilor de po
rumb, sînt analizate re
zultatele activități de pro
ducție ale consiliului unic 
agroindustrial Vișina, a 
unității agricole coopera
tiste din Vădăstrița.

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu este invitat să 
viziteze lanurile de po
rumb în cultură, dublă iri
gată — aflate pe loturile 
în folosință ale membrilor 
cooperatori. Aici, toate 
lucrările au fost efectuate 
cu atelajele, pe cele 140 
de hectare cultivate, co
operativa agricolă asigu- 
rîndu_le țăranilor sămînța 
necesară și efectuarea la 
timp a udărilor. De ase
menea, cooperatorii au 
mai cultivat, în acest an, 
porumb cultură dublă pe 
o altă suprafață' de 170 
hectare din terenul coope
rativei, producția fiind an
gajată în acord global, 
metodă de retribuire a 
muncii care s-a dovedit 
deosebit de eficientă, atît 
prin nivelul ridicat al re
coltelor, cit și prin veni
turile mari realizate de 
cultivatori.

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a apreciat re
coltele obținute în cultura 
a doua irigată — de peste 
10 tone de știuleți la hec
tar — șț a indicat să se 
folosească hibrizi timpurii 
pentru ajungerea mai 
grabnică la maturitate a 
porumbului pe întreaga 
suprafață cultivată. în a- 
celași timp, secretarul ge
neral al partidului a cerut 
specialiștii©. să respecte 
normele de densitate op
timă, precum și aplicarea 
strictă a acestora în toate 
unitățile și fermele de 
producție.

Vizita de lucru a secre
tarului general al parti
dului a continuat la Co- 
operativa agricolă de pro
ducție „Uuirea“ din Cora
bia, unitate în care recol
tele din ultimii ani au asi
gura* creșterea substanția
lă a averii obștești și a 
veniturilor cooperatorilor.

Dialogul de lucru al se
cretarului general al 
partidului s-a concentrat 
asupra tehnologiilor apli
cate culturilor duble iri
gate. Sînt prezentate re
zultatele obținute pe sole
le cultivate cu porumb, 
fasoh și soia.

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a apreciat mo
dul în care s-a lucrat și 
producțiile realizate și a 
indicat să se ia măsuri 
pentru extinderea porum
bului în cultură dublă. In
tr-o parcelă experimentală, 
secretarul general al parti
dului a evaluat producția 
obținută, de peste 10 tone 
de porumb știuleți la hec
tar, și a arătat că prin 
realizarea unei desimi mai 
mari a plantelor nivelul 
acestei recolte suplimen
tare putea fi mult mal ri
dicat. Au fost apreciate, 
de asemenea, recoltele de 
fasole soia obținute în 
culturi duble irigate, care 
sînt de 950 șl, respectiv. 
1450 kg ia ha. Secretarul 
general al partidului a in
dicat ca și la aceste cul
turi să crească densitatea 
prin micșorarea distanței 
dintre rîndun, și să se cul

tive în a doua cultură și 
plante tehnice — cînepă, 
sfeclă, floarea-soarelui. 
Pentru deplina reușită a 
culturilor duble, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a re
comandat ca incă din tim
pul verii să se la mă
suri pentru grăbirea sece
rișului, asigurind astfel 
condiții pentru semănatul 
timpuriu al acestor cul
turi, folosindu-se, în ace
lași timp, semințe din hi
brizi și soiuri precoce. De 
asemenea, s_a subliniat că 
pentru producerea porum
bului destinat furajării a- 
nimalelor, culturile după 
orz și grîu trebuie să de
vină esențiale.

îndemnurile secretaru
lui general al partidului 
au fost primite de miile 
de oameni prezenți cu sa
tisfacție, au dorința de a 
munci cu deplină răspun
dere pentru a le transpu
ne în viață, contribuind 
astfel la sporirea produc
ției agricole a județului, la 
înfăptuirea programelor 
de dezvoltare a agricultu
rii românești.

Mulțimea ovaționează 
îndelung, scandînd nume
le patriei, partidului și al 
secretarului său general.

în aplauzele și uralele 
celor prezenți elicopterul 
prezidențial a decolat, în- 
dreptîndu-se spre județul 
Giurgiu.

Aici, vizita a Început la 
Institutul de cercetare și 
inginerie tehnologică pen
tru irigații și drenaje — 
Băneasa.

întilnirea secretarului 
general al partidului cu 
specialiștii de aici a prile
juit examinarea unor as
pecte esențiale ale activi
tății institutului, precum 
și a posibilităților, căilor 
și modalităților prin care el 
poate să-și aducă o contri
buție sporită la înfăptuirea 
Programului național pentru 
asigurarea unor producții 
agricole sigure și stabile.

în cadrul acestei analize 
cuprinzătoare, directorul 
institutului, dr. Ing. Gheor- 
ghe Hincu, a prezentat re
zultatele obținute de co
lectivul unității, care be
neficiază de o puternică 
bază materială.

Pentru a exemplifica o 
serie de preocupări ac
tuale, directorul institutu
lui a invitat pe tovarășul 
Nieolae Ceaușescu să vi
ziteze cîteva loturi, unde 
sînt testate unele tehnolo
gii. Astfel, au fost pre
zentate parcelele pe care 
s-a experimentat cultiva
rea orezului, în condiții de 
irigare prin aspersiune, și 
nu prin amenajări tradi
ționale, cum este inunda
rea cu apă a terenului 
cultivat. S-a arătat că 
prin aplicarea acestei me
tode se obțin economii de 
ca buranți, de apă și ener
gie, se asigură reducerea 
investițiilor șl o folosire 
mai judicioasă a suprafe
ței arabile, asigurîndu-se 
recolte superioare.

Urmărind explicațiile 
date, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a cerut specia
liștilor să aprofundeze 
cercetările, să pună la 
punct toate elementele ne
cesare definitivării tehno
logiei celei mai corespun
zătoare, care apoi să fie 
extinsă în cultura orezului.

în continuare, au fost 
examinate alte cimpuri 
experimentale, pe care le-a 
organizat institutul pentru 
a cerceta comportarea U- 
nor linii și soiuri de bum
bac, cît și tehnologia de 
cultivare a bumbacului, 
pe teren irigat și neirigat.

Apreciind această preo
cupare, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a indicat să fie 
intensificate cercetările, 
să se studieze tehnologia 
de cultură a bumbacului 
pe terenuri nisipoase. Tot
odată, secretatul general 
al partidului a subliniat 

necesitatea sporirii efortu
rilor, in vederea creării 
unor soiuri de bumbac 
mai timpurii șl productive.

Aprecierile și îndemnu
rile secretarului general al 
partidului au fost primite 
cu însuflețire de colecti
vul institutului, care s-a 
angajat să acționeze cu 
întreaga putere de muncă 
și capacitate creatoare pen
tru transpunerea în viață 
a indicațiilor date, pentru 
îndeplinirea, în cele mai 
bune condiții, a marilor 
sarcini ce le revin. Vizita 
de lucru s-a încheiat în 
comuna Schitu, din jude
țul Giurgiu, așezare de 
oameni harnici, în care, 
de aproape un sfert de 
veac, ființează o puternică 
cooperativă agricolă de 
producție.

Dialogul de lucru a a- 
vut loc în cîmp, la margi
nea unei tarlale de sfeclă, 
în centrul discuțiilor si- 
tuîndu-se problema cultu
rilor duble. Inginerul Mir
cea Gheorghiu informea
ză că sfecla a fost însă- 
mînțată la 22 iulie, ime
diat după recoltarea orzu
lui. S_a precizat că, deși 
se află în plin proces de 
dezvoltare, sfecla din cea 
de-a doua cultură cîntă- 
rește, în medie, 300—400 
grame, avînd în această 
fază de dezvoltare un con
ținut de zahăr de 8,5—9 la 
sută.

Cercetînd cu interes a- 
ceastă cultură, care s-a 
dezvoltat viguros, tovară
șul Nieolae Ceaușescu a- 
răta că densitatea este 
mică, ceea ce face ca pro
ducția să se situeze în ju
rul a 14—15 tone la ha.

însușindu-și întru to
tul observația secretarului 
general al partidului, In- 
ginerul-șef al cooperativei 
arată că anul acesta cons
tituie, pentru cooperato
rii din Schitu, începutul 
unei experiențe, urmînd 
ca în 1984 suprafața în- 
sămînțată cu sfeclă-de- 
zahăr în cultura a doua 
să 6e extindă, iar densi
tatea plantelor la hectar 
să fie conform- recoman
dărilor. Și nu numai aici, 
dar și în alte unități a- 
gricole din județ se ex
tind tehnologiile moderne 
de cultivare a pămîntului.

La despărțire, coopera
torii din comuna Schitu 
l-au înconjurat din nou 
cu multă dragoste și căl
dură pe tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, adresîndu-i din 
adîncul Inimii cele mai 
vii mulțumiri pentru spri
jinul direct și permanent 
pe care secretarul general 
al partidului îl acordă ță
rănimii în vederea obține
rii unor producții tot mai 
mari, a ridicării neconte
nite a nivelului de trai 
material și spiritual al 
oamenilor muncii de la 
sate, al întregului nostru 
popor.

Din problematica abor
dată, vizita a prilejuit noi 
și prețioase indicații ale 
secretarului general al 
partidului în direcția o- 
rlentăni specialiștilor din 
agricultură pentru găsirea 
celor mai eficiente moda
lități de îmbunătățire con
tinuă a activității în a- 
ceastă ramură de bază a 
economiei naționale. Căl
dura cu care tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a fost 
întâmpinat peste tot, in 
județele Olt și Giurgiu, 
sentimentele de aleasă 
stimă și profundă dragos
te cu care a fost înconju
rat au dat expresie hotă- 
rîrii cu care toți cei ce 
muncesc în sfera produc
ției agricole, întregul nos
tru popor acționează pen
tru înfăptuirea neabătută
a sarcinilor stabilite de
Congresul al Xll-lea și
Conferința Națională ale
partidului de ridicare a
patriei pe noi trepte de
progres și civilizație.

TV.

16,00 Telex.

.BnaaaHHainMMHMnanana

11,00 Telex.
11,05 Universul femeilor.
11,45 Film serial. Roțile, 

(color). Episodul 6.
12,30 Publicitate.
12,1 Desene animate i 

Sindbad marinarul 
(color)

13,00 închiderea progra
mului.

țial color)

16,05 Monografii 
sionale.

profe-

16,20 Film serial. Karino.
Episodul 1 (color).

16,45 Studioul 
lui.

tineretu-

18,00 închiderea 
mului.

progra-

20,00 Telejurnal (par-

Cooperativa de producție, achiziții 
și desfacerea mărfurilor Hațeg 

prin agenții, achizitori din Valea Jiului, 
achiziționează

de la gospodăriile populației și alte 
unități deținătoare

— CAI REFORMA
— IEPURI DE CASA
— MIERE DE ALBINE
— FÎN

in cantități nelimitate.
Data recepției de cai pe luna octombrie, 

se va face cunoscută de către cooperativă prin 
agenții achizitori.

Caii vor fi însoțiți de bilete de proprietate 
și de dovadă de maleinare.

Relații suplimentare la cooperativa Hațeg, 
telefon 70013 și la UJECOOP Deva, telefon 
14530.

Mica publicitate

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) cu 
nr. 849, 1084, 796, elibera
te de Institutul de mine 
Petroșani. Le declarăm 
nule. (1153)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Lin
gurar Trăian, eliberată de 
I.M. Paroșenl. O declar 
nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 
3742 șl 4545, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declarăm nule. 
(1168)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Tlmofi Mircea, eli
berată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1167)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Stejuc 
Liviu și Popa Stelian, eli. 
berate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (1166)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Ceaușescu 
Dumitru și Niculescu Flo
rin, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Le de
clarăm nule. (1166)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe 
numele Orra Petru și Ni
culescu Florin, eliberate 
de Institutul de mine Pe
troșani. Le declarăm nu
le. (1165)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Francu Liviu, elibe
rată de Institutul de mi
ne Petroșani. C declar nu
lă. (1164)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bîrlă 
Alexandra, eliberată de

20,20 Actualitatea In e- 
conomie.

20.35 Discorama.
20,50 Fotograme din rea

litate.
21.35 Cinci miliarde de 

oameni (color)
22,00 Ritmuri muzicale.
22,30 Telejurnal (par

țial color)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Micul lord;
Unirea: Viraj periculos.

PETRILA : Raidul văr
gat.

LONEA: Jandarmul
la fflimbare.

VULCAN — Luceafă
rul': Trandafirul gal
ben.

LUPEN: — Cultural i 
Melodii la Costinești.

URICANI : în fața 
ușii deschise.

I.C.P.M.C. Petroșani. O 
declar nulă. (1163)

PIERDUT contract în
chiriere pe numele Furdul 
Constantin, eliberat de 
E.G.C.L. Petroșani în anul 
1983. îl declar nul. (1162)

PIERDUT carnet de 
student pe numele Curiman 
Ion și Harabagiu Iulian, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (1161)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă nr. 1999, elibe
rată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. 
(1160)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Răduca- 
n” Ion, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (1159)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe’ 
numele Brănescu Paul, 
‘-liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1152)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Fîciu 
Constantin, eliberată de 
I.U.M.P. Petroșani. O de
clar nulă. (1157)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Tivig Constantin și 
Popa Mihai, eliberate de 
Institutul de mine Pe
troșani. Le declarăm nule. 
(1156)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Găman George, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1155)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lupu 
Vasile, eliberată de I M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(1158)
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