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Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

Utilajele moderne, de mare productivitate, 
o importantă rezervă de creștere a producției

Dragi tovarăși,
Sărbătorirea „Zilei re

coltei" îmi oferă prilejul 
de a adresa, în numele Co
mitetului Central al parti
dului, al Consiliului de 
Stat și guvernului, pre
cum și al meu personal, ță
ranilor cooperatori, lucră
torilor din întreprinderile 
agricole de stat, mecaniza
torilor și specialiștilor, tu
turor oamenilor muncii 
din agricultură, întregii ță- 
rănimi, cele mai calde fe
licitări și urări de noi și 
noi succese în activitatea

viitoare, în dezvoltarea a- 
griculturii noastre socialis
te și înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XIII-Iea al 
partidului privind realiza
rea noii revoluții 'agrare 
în țara noastră.

„Ziua recoltei" constitu
ie pentru oamenii muncii 
din agricultură, pentru con
siliile populare și organele- 
agricole, precum și pentru 
organele și organizațiile de

partid un prilej de a face 
bilanțul activității desfă
șurate și al rezultatelor ob
ținute în producția agrico
lă, de a trage concluziile 
ce se impun și de a stabili 
ce trebuie făcut în vederea 
îmbunătățirii muncii în 
viitor, a obținerii de pro
ducții agricole tot mai mari 
și a sporirii, pe această 
bază, a contribuției aces
tui important sector al e-

NICOLAE CEAUȘESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

OAMENI AI MUNCII! CETĂȚENI I
întreprinderile miniere 

ale Văii Jiului au cunoscut 
în ultimii ani profunde 
transformări calitative, mo
dernizarea și mecanizarea 
principalelor lucrări din 
subteran constituind direc
ția în care s-a acționat cu 
perseverență. Acum, în 
prag de nou cincinal, se 
poate spune 
cu îndreptă
țită mîndrie 
că în bazinul 
nostru carbo
nifer practic 
nu mai exis
tă mină care 
să nu aibă în dotare com
plexe de tăiere și susține
re mecanizată, combine de 
abataj și de înaintări, flu
xuri de transport continuu, 
pe benzi, instalații moder
ne de extracție, stații de 
degazare și telegrizume- 
trice și chiar televiziune 
Industrială cu circuit în
chis. De fapt, la mina Pa- 
roșeni, una dintre cele mai 
moderne și mai mecaniza
te întreprinderi din Valea 
Jiului, 80 Ia sută din tota
lul producției se extrage

mecanizat. Aici toate aba
tajele sînt dotate cu com
plexe de tăiere și susține
re mecanizată, toate de 
proveniență românească.

Indicatorul de producti
vitate stabilit pentru aba
taje este depășit cu peste 
150 kg de cărbune pe post, 
dar, în abatajele unde sînt

ZESTREA TEHNICĂ!»
folosită. Intensiv, eficient

puse în funcțiune comple
xele mecanizate de mare 
înălțime, media producti
vității realizată se ridică 
la 25—26 tone de cărbune 
pe post, atingîndu-se vîr- 
furi de 35—36 tone pe 
post. Aceste cifre sînt su
ficiente pentru a demon
stra capacitatea minerilor, 
a cadrelor tehnico-ingine- 
rești de a folosi în mod 
eficient utilajele moderne 
de mare productivitate. Bo
gata experiență cîștigată 
de-a lungul anilor de pio

nierii mecanizării comple
xe din Valea Jiului, mine
rii Paroșeniului s-a ridicat 
pe înaltele trepte ale cali
ficării profesionale deve
nind, pe drept cuvînt, mi- 
teri-tehnicieni — așa cum 
a indicat secretarul gene
ral al partidului — capa
bili nu numai să exploa

teze eficient 
utilajele, ci și 
să le întreți
nă, să le mî- 
nuiască și 
chiar să le re
pare atunci 

cînd este ne
voie. Mecanizarea minei Pa- 
roșeni nu s-a rezumat numai 
la abataje, ea extinzîndu-se 
și la lucrările de pregătiri 
care sînt executate în pro
porție de 70 la sută cu 
combine de înaintări. Și 
astfel, mina Paroșeni, co
lectivul acestei întreprin
deri miniere cu sarcinile 
de plan realizate și depă
șite de la începutul anului,

Dorin GHEȚA

$

La locul de muncă și în locuințele noastre să acționăm cu 
spirit civic și profund patriotism pentru gospodărirea judicioasă a 
anergiei electrice !

REȚINEȚI, reducerea cu numai 1 la sută a consumului de e- 
nergie electrică, la nivelul unui an, asigură întregul necesar 
pentru consumul casnic al unui număr de 800 000 apartamente.

Despre calitatea și desfacerea produselor de panificație

Binomul cerere-ofertă 
trebuie armonizat

Cuptoarele secțiilor 
Bărbăteni, Vulcan, Live- 
zeni funcționează pe gaz 
metan, asigură deci o ca
litate mai bună produse-

La Întreprinderea de Tricotaje

(Continuare în pag. a 2-a)

Abatajul complex mecanizat — o prezență în toate minele bazinului car
bonifer al Văii Jiului.

O perioadă de vreme, 
produsele Fabricii de mo- 
rărit și Panificație Pe
troșani n-au întrunit în
totdeauna aprecieri calita
tive laudative din partea lor de. panificație, 
clienților. Iată de ce am 
cerut explicațiile de ri
goare directorului fabri
cii, ing. Viorica Takacs.

— Necesitatea reduce
rii consumului de com
bustibil gazos a impus o 
serie de modificări la li
niile (cuptoarele) tehno
logice ale secțiilor Live- 
zeni și Bărbăteni. Gene
ratoarele de aburi au 
fost sau sînt pe cale să 
fie introduse în focarele 
cuptoarelor și astfel la 
Livezeni am renunțat Ia 
centrala termică pentru 
abur t-'hnologic și apă 
caldă. Aceste lucrări, e- 
xecutate printre primele 
la nivel de țară, se desfă
șoară în prezent la Băr
băteni, afectînd oarecum 
comenzile de pîine, o 
vrem» parte din ele fiind 
onorate de alte fabrici 
din județ.

— Economiile de com
bustibil — ne lămurește 
sing. Marinică Berindei, 
din cadrul Biroului pro
ducție, vor măsura 13 000 
mc gaz la Livezeni 
19 000 la Bărbăteni 
fiecare lună

— Trebuie să fim cin
stiți, remarcă -Brigitta 
Fuchs, experimentată 
tehniciană a comparti
mentului CTC (33 de ani 
vechime). Sînt cazuri cînd 
unii muncitori nu respec
tă întocmai fluxul teh
nologic, deși problemele 
CTC figurează zilnic, 
decadal și la fiecare în
trunire a c.o.m. pe ordi
nea de zi. Anul trecut 
am avut un curs de cali
ficare pentru brutari, a- 
cum se desfășoară cel de 
perfecționare (6 ore săp- 
tămînal). Unii morari ui
tă însă să 
tent sitele, 
se reflectă 
pîinii.

controleze a- 
neglijența lor 
în calitatea

MATERIALE 
REFOlOSIBILE, PUSE 

IN VALOARE

Colectivul de muncă de 
la întreprinderea de Trico
taje din Petroșani manifes
tă o fructuoasă preocupa
re pentru utilizarea mate
rialelor recuperabile, cale 
sigură de realizare a unei 
eficiențe sporite, de econo
misire a materiei prime. 
Astfel, de Ia începutul a- 
nului și pînă în prezent, o 
asemenea sursă i-a asigu
rat unității fabricarea u- 
nui divers sortiment de 
articole de îmbrăcăminte 
pentru copii și adulți, în
tre care se numără panta
lonașii, botoșeii, căciulițe- 
le etc. Valoarea produse- 
lor obținute se cifrează, 
pînă în prezent, la 926 000 
lei, estimîndu-se că, pînă 
la sfîrșitul anului, această 
sumă va fi substantial spo
rită. (S.B.)

Și 
în

— Făina furnizorilor 
nost) i din patru județe, 
relatează ing. Viorica 
Takacs, lasă uneori de 
dorit. Grîul de la ICAPA 
Hunedoara — Deva este 
însă excelent, în acest 
sens noua moară Bărbă- 
teni, cu capacitate de 120 
tone/zi măciniș, va re
zolva problema făinii.

(Continuare în pag. a 2-a)

Mobilizare exemplară 
pentru realizarea planului

Luna octombrie pentru 
colectivul minei Aninoasa, 
prin rezultatele obținute 
de la o zi la alta, a în
semnat o primă etapă de 
depășire a greutăților cu 
care s-a confruntat în lu
nile anterioare mai bine 
zis în lunile de vară. Cu 
toate că realizările zilnice 
nu s-au ridicat încă la ni
velul planului, ele fiind cu 
puțin sub acest nivel, cu 
50, și respectiv, 100 tone, 
se poate spune că, depăși
rea acestor greutăți a avut 
la bază o mobilizare de 
excepție a întregului co
lectiv. Aproape toate sec
toarele de producție au

obținut rezultate pe măsu
ra dotării tehnice de care 
dispun. Se detașează sec
toarele I, III, IV și V care 
ieri dimineață raportau în
deplinirea și depășirea sar
cinilor de plan din ziua 
precedentă. In fruntea în
trecerii socialiste, între 
sectoare, pe luna aceasta 
se află minerii de la sec
toarele IV și V care au li
vrat în plus economiei na
ționale peste 500 tone și 
respectiv, 550 tone de căr
bune. Printre brigăzile cu 
cele mai bune rezultate în 
această perioadă se află 
cele conduse de Sava Robu, 
Francisc Mathe și Nicolae 
Bokor. (Gh. S.)

Sectorul III, I.M. Uricani

I /I învins perseverenta,
La I.M. Uricani, cu toa

te eforturile și strădani
ile depuse de membrii co
lectivului, nu se poate 
vorbi în acest an de o 
eficiență economică, de o 
creștere a indicatorului 
productivitatea muncii. O 
primă cauză : condițiile 
de zăcămînt grele, pre
siunea excesivă, infiltra
țiile puternice de apă, ca
re fac tot mai greu pro
cesul de extracție a căr
bunelui, fără randamen
tul scontat. Este adevărat 
că și acestea ar putea fi 
prevăzute printr-o ana

liză mai atentă și mai 
amănunțită. Acolo unde 
există condiții, evident 
că rezultatele nu se lasă 
așteptate. Și totuși la a- 
ceastă mină au început 
să apară primele semne 
de speranță într-o redre
sare. La sectorul III, sec
tor cu pondere în extrac
ția de cărbune a minei, 
pînă în luna septembrie, 
s-a înregistrat un minus 
de 8979 tone de cărbune 
tocmai datorită faptului 
că productivitatea mun
cii nu a fost realizată în 
cărbune, ea fiind mai mi-

tenacitatea
că decît cea planificată I 
cu aproape 1200 kg pe I 
pos*, iar în abataje cu 
280 kg pe post. Diferența 
deotnl de mare înregis
trată, în această perioadă, 
dintre productivitatea 
muncii în cărbune și cea 
din abataje s-a ■ datorat 
volumului foarte mare 
de metri liniari executați I 
pentru pregătirea viitoa- i 
relor capacități de pro- i 

Gh. SPINU • I

(Continuare în pag. a 2-a) 1
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Probă de laborator Ia 
Preparația Coroești.

Foto : AI. TĂTAR
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I. M. Vulcan
De o bună bucată de 

vreme, așa după cum este 
cunoscut, întreprinderea 
minieră Vulcan are serioa
se dificultăți în realizarea 
prevederilor de plan la 
producția de cărbune. Mi
nusurile înregistrate la 
producția zilnică, precum 
și cele înregistrate la sfîr- 
șitul lunii septembrie de
notă că în activitatea de 
extracție există unele sin
cope, al căror efect se sim
te imediat în rezultatele 
muncii productive.

Sigur, pornind de la a- 
ceastă situație, pe lîngă mă
surile tehnice luate de con
ducerea întreprinderii, co
mitetul de partid pe mină 
a luat o serie de măsuri 
politico-organizatorice al 
căror scop prin
cipal îl constituie re
dresarea activității produc
tive a minei. Așa după 
cum ne arăta tovarășul 
Arpad Crișan, secretarul 
comitetului de partid, pe 
întreprindere în elabora
rea programului complex 
de măsuri s-a avut în prin
cipal în vedere activitatea 
politico-educativă pentru 
mobilizarea tuturor comu
niștilor în obținerea unor 
rezultate superioare la ex
tracția de cărbune. In pri
mul rînd s-a procedat la 
impulsionarea activității

4 învins perseverența
(Urmare din pag. 11

ducție. S-a trecut prin 
steril, s-au întîlnit falii 
care au anulat munca u- 
nor zile, unor săptămîni 
și chiar luni. S-a muncit 
mult, dar natura a fost 
foarte vitregă. Capacități 
de producție puse în func
țiune cu întîrziere, chiar 
dacă lucrările de pregă
tire au fost depășite cu 
aproape 700 ml. Așa a 
fost cazul celor două 
panouri de pe stratul 15, 
cînd după executarea ga
leriei de bază și de cap, 
unde nu S-a întîlnit nici 
un fel de deranjare tec
tonică, în suitorul de 
atac, a fost interceptat 
un pachet de falii care 
au făcut practic imposi
bilă introducerea meca
nizării Nu s-a cedat în 
fața greutăților ; mai în 
spate s-a bătut un nou 
suitor de atac. Iată însă 
că eforturile nu sînt za
darnice.

In finalul lucrărilor 
de pregătiri, din două 
panouri se conturează u-

Consfătuiri ale comisiilor de control
In perioada 25—31 oc

tombrie, sub egida F.D.U.S., 
la nivelul consiliilor muni
cipal și orășenești ale 
F.D.U.S. se desfășoară con
sfătuirile anuale ale corni-, 
siilor de control muncito
resc, in cadrul cărora se 
prezintă raportul privind 
activitatea desfășurată de

Exemplul personal—factor
comuniștilor în cadrul bri
găzilor productive, acolo 
unde exemplul personal 
poate fi cel mai bine pus 
în valoare. Zilnic, pe schim
buri. membri ai comitetu
lui de partid, iar de cele 
mai multe ori, secretarul 
comitetului, se întîlnesc cu 
șefii do brigadă la intra
rea în șut, prilej cu care 
fiecare ștf de formație se 

angajează să dea o produc
ție de lărbune corespunză- 
toa e prevederilor de plan. 
Desigur, aici intervine în 
mod obligatoriu corectitu
dinea șefului de brigadă în 
respectarea angajamentului 
luat în fața secretarului co
mitetului de partid pe în
treprindere. De ce insistăm 
asupra acestui aspect? Toc
mai pentru faptul că unii 
șefi de brigadă (deocamda
tă nu dăm nume, dar ne 
rezervăm dreptul de a re
veni). nu-și onorează anga
jamentele asumate. deși 
situații deosebite sau difi
cultăți nu întîmpină în a- 
bataje. Or, trebuie să înțe
leagă fiecare șef de briga
dă că în orice situație, cu- 

nul care se echipează cu 
susținere individuală. Iar 
prin rezultatele obținute 
în acest abataj se ridică 
cota realizărilor, a efi
cienței economice. Ince- 
pînd din luna septembrie, 
sectorul înregistrează un 
plus de 823 tone de căr
bune la producția fizică 
brută extrasă. Posturile 
prestate în cărbune au 
de data acea~sta eficiența 
materializată prin creș
terea productivității mun
cii cu peste 300 kg pe 
post față de cea planifi
cată și cu o tonă și ju
mătate peste media lu
nilor anterioare.

Acest frumos succes 
demonstrează încă o dată 
însemnătatea pe care o 
eie temeinicia analize
le r exigente de producție 
făcute la timp și a răs
punderii cu care sînt 
executate acestea. Dincolo 
de reușită, este necesar 
să se tragă învățăminte, 
adică o cunoaștere mai 
amănunțită a tectonicii de 
zăcămînt pentru a se eli
mina o serie de neajun
suri.

ac.•sie comisii pentru îm
bunătățirea activității in 
diferite domenii de activi
tate. Totodată, în cadrul 
acestor consfătuiri se vor 
alege delegații pentru con
sfătuirea județeană a co
misiilor de control munci
toresc. (V. COCI I EC 1) 

vîntul de comunist poartă 
cu el o mare încărcătură 
de responsabilitate, în
treaga acțiune a comunis
tului fiind subordonată în
deplinirii angajamentului 
luat. Simpla justificare 
prin fel și fel de motive 
nu are darul să compense
ze nimic din minusul în
registrat la producția de 
cărbune, iar din .acest 

punct de vedere trebuie 
să recunoaștem că mina 
Vulcan are un număr mare 
de brigăzi, conduse de 
membri de partid, în ca
re lucrează comuniști ce 
nu-și reaVzează sarcinile 
de plan zilnice și lunare. 
Iar faptul că prevederile 
de plan sînt fundamentate 
corect pe brigăzi, este con
vingător demonstrat de 
formațiile care zilnic nu 
numai că își realizează, 
dar chiar își depășesc sar
cinile. Să fie oare numai 
o întîmplare ? Cu siguran
ță că nu. Aici intervine ro
lul comuniștilor, al mobi
lizării și responsabilității 
ce-i caracterizează. Iată 
de exemplu, sectorul VIII,

Binomul cerere-ofertă trebuie armonizat
(Urmare din pag. 1)

Calitatea piinii s-a îmbu
nătățit, așadar simțitor în 
ultima lună și, după cum 
reiese și din documentarea 
noastră, se va ameliora în 
continuare. Vizitînd cîteva 
magazine de specialitate ale 
întreprinderilor comercia
le din municipiul nostru, 
ne-a surprins un alt as
pect — produsele de simi
gerie (covrigi, cornuri, ba
toane), sortimentele de co
zonac (simplu, cu rahat, 
de cară), apar pe sponci și 
în cantități mici. Să nu e- 
xiste capacitate de pro
ducție, sau lipsa comenzi- 
loi creează această situație?

— Să luăm, spre exem
plu, ziua de 16 octombrie, 
intervine în discuție Iose- 
fina Kuron, șefa biroului 
producție. Am produs: 
16 450 batoane, 1420 cozo
naci, 4040 cozonaci cu ra
hat, 500 ștrudele extra cu

La Fabrica de pine Lupeni, muncitoarele Maria Mocanu și Ana Bologa,
urmăresc procesul automat de divizare a aluatului. Foto: Al. TATAR

dinamizator
are la ora actuală impor
tante plusuri la producția 
de cărbune, dar și activita
tea organizației de partid 
este cu mult mai bună, se
cretarul organizației, mais
trul Aurel Oargă, fiind 
„sufletul" activității pro
ductive. Exemplul său per
sonal, la fel ca și al briga
dierilor Cc nstantin Ciocan, 
loan Tamaș și Gh, Gogu, 
fiind oricînd la înălțimea 
exigențelor de comunist. 
La fel se întîmplă și la 
sectorul IV ; Vasile Hîr- 
șieru, în tot ceea ce face 
este cu adevărat un secre
tar de organizație de 
partid, iar cuvîntul și fap
tele brigăzilor conduse de 
Alexandru Szabo, Cezar 
Butnaru, Vladimir Soro- 
doc și Gh. Crețu întrunesc 
în totalitate sufragiile res
ponsabilității și maturită
ții comuniste, așa cum de 
fapt ar trebui să întruneas
că activitatea productivă 
a fiecărei brigăzi de pro
ducție în care muncesc și 
activează comuniști. Ei 
t-ebuie să fie exemple- 
demne de urmat, pentru 
ca ci ogramul de măsuri 
politico-organizatorice a- 
d-,nH->t să producă efecte 
pozitive și imediate în 
pro lix ția de cărbune.

Gh. CHIRVASA 

mere, 7720 chifle (pentru pa
tru unități de alimentație 
publică), dar capacitatea 
noastră este cu mult mai 
mare, mai ales că iarna, 
scăzînd considerabil con
sumul de pîine, se pot pro
duce specialități și la sec
ția din Vulcan.

— Nu pot să vă arăt 
vreo notă de comandă, ni 
se dezvăluie Tiberiu Po
pescu, șeful biroului apro
vizionare al fabricii, întru- 
cît nu... există. Noi produ
cem cam cît credem că se 
va desface. Or, iarna, capa
citatea zilnică este de 12 
tone specialități. Altădată, 
unitățile de alimentație 
publică își produceau sin
gure pîinea casei, chiflele, 
acum utilajele lor sînt a- 
bandonate.

Acest sistem sui generis 
de testare (în stabilirea ra- 
|x>rturilor dintre cerere și 
ofertă propunem să se dea 
cu... bobii), denotă lipsa 
de preocupare a conduce

Utilajele
(Urmare din pagina II

oferă eel mai concludent 
exemplu în ceea ce pri
vește avantajele oferite 
de mecanizare, dar numai 
atunci cînd aceste, a i s-a 
creat, pe baza uno- studii 
temeinice, condiții optime 
de funcționare, în acestea 
fiind incluse atît frontu
rile de lucru corespunzătoa
re din punct de vedere geo- 
tectonic, dar și personalul 
care urmează s-o folosească.

Un alt exemplu, de a- 
ceastă dată, la polul opus, 
îl oferă mina Livezeni, un
de din 8 complexe meca
nizate sînt în funcțiune 
doar 3, iar productivită- 
țile obținute sînt sub 10 
tone pe post ajungînd chiar 
la 5—6 tone de cărbune 
pe post. Un complex in
trodus într-un abataj cu 
condiții geotectonice im
proprii — o falie cu o am
plitudine de 3.5 m a tăiat 
în diagonală abatajul Și au 
fost necesare 4 luni pentru 
a depăși acest accident tec
tonic — a produs mult sub 
nivelul planificat, cu pro
ductivități atît de mici în- 
cît nici nu pot fi compa
rate cu sarcinile planificate.

Ce înseamnă pentru me
canizare omul pot-rivit, mi
nerul calificat, cu expe- 

rilor ICSA-AP Petroșani, 
I.C.S. mixte Vulcan și Lu- 
peni în materie de cunoaș
tere a pieții de desfacere. 
In acest context nc-a in
teresat fabricarea și desfa
cerea produselor dietetice.

— Din păcate, regretă 
ing. Viorica Takacs, nu 
producem nici măcar un 
gram. Nu avem comenzi, 
întreprinderile comercia
le ar putea specializa ra
ioane de desfacere, după 
părerea noastră în cadrul 
unităților nr. 133 Petro
șani, 140 Vulcan și 190 
Bărbăteni; spitalele din Va. 
le trebuie să solicite astfel 
de produse mai ales că 
numărul bolnavilor de dia
bet, de afecțiuni ale stoma
cului etc, este mare. Am 
putea produce graham, pli
ne aclcridă (fără sare).

Comentariile sînt de pri
sos. Există condiții pentru 
realiza ea unei calități su
perioare a produselor de 
panificație. (I.V.)

moderne
riență, și dragoste de me
serie, o demonstrează si
tuația complexului meca
nizat de la I.M. Bărbăteni. 
Productivitățile realizate 
în iulie, august și septem
brie sînt de 2,6, 3,8 și 3,6 
tone de cărbune pe post. 
In prima decadă a lunii oc
tombrie se face apel la bri
gada condusă de Gavrilă 
Mesaroș, de la I.M. Paro- 
șeni, formație cu o bogată 
experiență în exploatarea 
complexelor mecanizate ca
re este acum detașată la 
Bărbăteni. Pînă în 16 oc
tombrie se lucrează intens 
la amenajarea și punerea 
în ordine a utilajului și 
fluxului de transport. Du
pă această dată producti
vitățile medii obținute a- 
jung la 9,2 tone pe post, 
cu vîrfuri ce depășesc 11,2 
tone pe post. La exploata
rea complexului. în aceste 
zile, participă efectiv ' for
mația condusă de Gavrilă 
Mesaroș.

Am prezentat doar trei 
exemple legate de folosi
rea eficientă a mecanizării, 
și în mod deosebit a me
canizării complexe din a- 
batajele Văii Jiului, e- 
xemple care trebuie să de
termine colectivele miniere 
la o pi eccupare mai sus
ținută, la acțiuni mai fer
me, pentru folosirea inten
sivă, eficientă a zestrei teh
nice, importantă rezervă 
de sporire a producției de 
cărbune încă insuficient va
lorificată. Sigur, este încă 
insuficient valorificată ulița 
vreme cît în dotarea între
prinderilor miniere.din Va
lea Jiului există 44 de 
complexe de tăiere și sus
ținere mecanizată din 
care sînt folosite doar 26, 
care au o pondere de 33 
la sută din totalul pro
ducției extrase.

La îndeplinirea sarcini
lor trasate prin recenta 
ședință a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., în ceea ce privește 
producerea și gospodări
rea energiei electrice tre
buie să contribuie și mi
nerii Văii Jiului, ca furni
zori de cărbune energetic. 
Or, valorificarea pe o ca
le superioară a dotării teh
nice, la o importantă re
zolvă de creștere a pro
ducției de cărbune consti
tuie un mijloc eficient prin 
care colectivele miniere din 
bazinul nostru carbonifer 
pot contribui la asigurarea 
bazei energetice a țării.

I’e adresa E.G.C.L. Petroșani

UN SEMNAL DIN
dArAnești

Lucrătorii de la E.G.C.L. 
ar trebui să fie mai recep
tivi la sesizările oamenilor 
muncii din zona mai sus 
menționată. De ce ? Pen
tru că în Calea Dărănești 
și în strada Bosnea, curg 
încontinuu două pompe 
stricate. Se risipește apă 
potabilă ! Peste puțin 
timp ele vor îngheța. Este, 
deci, necesară repararea 
urgentă a celor două pom
pe ! (C.V.)

I 
I I
I

LA MINA Valea de Brazi 
sînt în curs de înfăptuire 
lucrări de extindere a ca
pacității băii și vestiare
lor. Pîrtă la sfîrșitul aces
tui an, prin realiza 
cestei lucrări, se ț 
dublarea capacității 
vestiarelor. (V.S.)

ECONOMISIRE, 
încadrarea riguroasă

^ta de consum planificată,

Prin 
în co-

unitățile nr. 20 Patiserie și 
nr. 6 Patiserie „Diana" din 
Vulcan au înregistrat eco
nomii la energia electrică 
oe pînă la 50 la sută. Sînt 
doar două exemple despre 
modul judicios in care lu
crătorii din comerț contri
buie la reducerea consu
mului de energie electrică. 
(Gh O.'

TEATRU, 
spectacol a 
stat „Valea 
de la orele 
spectacol cu 
„Cînd rîde un copil". Pre
zintă teatrul de stat din

In sala
Teatrului
Jiului",

10 și 14.
i music-hall-ul

de 
de 

luni, 
un

„Oradea". In aceeași zi, 
in aceeași sală, la orele 
17 și 19,30, comedia muzi
cală „Dragostea și papucii 
prezentată 
Davilla din

FAȚADE
Deși blocul

de teatrul Al. 
Pitești. (Al. II.) 

RESTANTE. 
Bl, de pe st i- 

da Republicii din 
șani a fost dat în folosin
ță de luni de zile, lucrările 
de tencuire a fațadei sînt 
terminate doar către strada 
principală. In spate însă, 
fațada e neteneuită, deși 
iarna e pe aproape. In a- 
ceeași situație se află și 
alte blocuri din Petroșani.

Petro-

în colaborare 
Ion Dichiseanu, 
de cultură a 
din Drobeta

tuturor
(V.S.)

Grupul 
„Șah- 

cu ac- 
si

tinere- 
Turnu- 

astăzi, de

Pe cînd finisarea 
fațadelor restante ?

SPECTACOLE, 
vocal-instrumental 
Mat" 
torul 
Casa 
tului
Severin, susține, 
la orele 17 și 20, spectacole 
pe scena Casei de cultură 
a sindicatelor din Petro
șani.

RECITAL. Astăzi, de la 
ora IC, Teatrul de 
„Valea Jiului" invită 
iubitorii de poezie să 
reintîlneaseă cu

stat 
pe 
se

versurile

„Luceafărului" poeziei ro
mânești, Mihai Eminescu, 
la recitalul intitulat „Din
tre sute de catarge",

CINEMATECA. Cinefilii 
din municipiul nostru pot 
să vizioneze săptămîna vi
itoare în cadrul programu
lui de cinematecă, pe care 
îl oferă cinematograful .,.7 
Noiembrie", iubitorilor celei 
de a șaptea arte, două pe
licule franceze : marți, 29 
octombrie „Zîzanîa" și 
joi, 31 octombrie „Cînd 
dragostea se întoarce". O- 
ra de începere este 
(G.B.)

"N
ECARISAJ. O mai func

ționa • oare serviciul de e- 
carisaj, în oralul Petro
șani ? Iată o întrebare, ca
re cel puțin datorită nu
mărului mare de „cîini va
gabonzi", nu poate av.-n 
decît un singur răspuns . 
NU. Așteptăm să fim con
traziși. (G.C.)

I
I

Rubrică realizată de 
Gh. BOȚEA
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Cu Angela Buciu despre

Bucuria de a cînta
Angela Buciu, solistă a Ansamblului artistic pro

fesionist „Maramureșul" din Baia Mare, a fost oas
pete timp de o săptămînă al scenelor Văii Jiului, 
susținînd spectacole pentru minerii fruntași 
producție, în sălile de apel ale întreprinderilor mi
niere, precum și în cluburi, în casa de cultură 
în aula Institutului de mine, participînd, alături de 
membrii ansamblului, la spectacole folclorice pline 
de farmec și originalitate.

Prezență activă, la posturile de radio și 
zittffe, laureată a Festivalului național 
României", Angela Buciu și-a păstrat nealterată, 
cei 25 de ani de activitate artistică 
prospețimea cîtecului ; fiecare piesă a 
efigia autenticității folclorului. Am rugat-o pe în
drăgita interpretă de folclor muzical să adreseze 
cîteva cuvinte cititorilor noștri.

— Cu ce gînduri ați 
revenit în Petroșani ? 
s- Din nou printre mi

neri) Văii Jiului, țin să-mi 
exprim bucuria de a mă 
afla printre ei, 
care zi de zi dau 
lumină și energie, 
meni lor, și noi 
ne slujim patria 
cîntecele noastre.

oamenii 
patriei 

Ase- 
artiștii 

prin

— Cîntați din 
același ansamblu, 
simțiți pe scenă ?

1960. la
Ce

in

si

televi- 
.,Cînta rea 

în 
neîntreruptă, 
sa poartă

Oaspeți 
ai Văii Jiului

am studiat-o cu
Ve- 
nu-

i

Rahela Barcan a 
distinsă in acest an 
premiul 1 și titlul 
laureat al 
națicnal
României" și cu 
rev istei „Astra" 
cursul de poezie 
Denșusianu" — 
Il-a. Prezentăm
premiate. (AI. 11.)

fost
cu 
de 

Festivalului 
„Cântarea 

premiul 
la con- 

„Ovid 
ediția a 

poezii I

Omagiu
Noua eră se inalță prin mîini cutezanțe 
ideile capătă noțiuni de izbînzi 
Clipele-s pline de fapte cu spor 
Oamenii țârii au propriul destin 
Lumina; gîndirea călăuză spre viitor 
Aceasta e țara care 
Modestul omagiu și

merge-înainte
nu găsesc cuvinte

Căldura din inimi o
Ești azi poște tot în
Acum cînd Istoria trăiește prin tine 
Urăm sănătate ani mulți, fericire 1
In Cuget la fel de cinstit și de bun 
Există în noi legămîntul străbun 
Superbe victorii gîndite de tine
Comori pentru noi — pentru era ce vine 
Urmăm calea ta spre mai bine.

simt în furnale 
orice-împlinire

Mesaj de pace 
Dinspre înaltul cer albastru 
căldura griului se coace 
Un porumbel zbura spre 

lume 
ducînd mesajul lui de pace, 
un om de artă anonim 
un trubadur rătăcitor 
sculptă-n privirea lui de vis 
din albul cald al unui nor 
dorința lui de nemurire 
împrăștiind-o-n patru 

vînturi 
un porumbel primi contur 
desâvîrșit în mii de 

cînturi 
si-n fiecare zi cu soare 
atît senin în noi se face 
un porumbel zboară spre 

lume 
pt rtînd mesajul lui de pace.

Amintire

muzica 
regretatul Gheorghe 
lea. De la ei, și nu 
mai de la ei, am învățat
să lupt pentru a înlătura 
poluarea folclorului. Spec
tatorul trebuie educat în 
spiritul adevăratei arte ; 
în mod deosebit trebuie 
să acordăm atenție tine
rilor, publicului de mîi- 
ne.

Repertoriul meu poartă 
mesajul muncii și crea
ției populare. Discurile — 
zece la număr — 
mărturie în acest 
Vin dintr-o zonă cu 
cific montan, unde 
menii
dar și în gospodăriile lor 
și pun 
muncă.

Iată de ce turneul nos
tru este un salut frățesc 
al minerilor din bazinul 
niaramureșan către orta
cii lor din minunata Va
le a Jiului.

Stelele-nfloreau în locul nuferilor mult 
semănate-n vise goale dulci comori mă 
înspre zoii, in slabe șoapte, cite poți ca „„ ___ . .
cînd atîtea flori tăcerea dinspre suflet ți-o furau 

ochi-ți obosiți de vise deslușeau mistere reci 
gîndul tău se oglindea în fîntîni de cer ascunse 
rătăceau himere albe pe superbele poteci 
adunată-n noi tăcerea de ecouri neajunse.

prea puri, 
așteptau 
să mai furi

tezaur. Fiecare prilej îl 
folosesc pentru ca oa
menii să-mi mai spună o 
doină, o horă lungă, o 
colindă Să nu uităm că 
folclorul este acela care 
ne însoțește de la naște
rea noastră —- unduirea 
cîntecului de leagăn — 
prin toate momentele de 
bucurie și tristețe ale 
vieții — cîntecul de dor, 
de cătănie, de nuntă, de 
întristare.

stau
sens.

folclorul

pe 
in-

a- 
de 

pă- 
gîn- 
spa-

absolventă a 
de filologie a 

„Babeș-Bo- 
Cluj-Napoca. 

cu
Geor-

— Sînt 
Facultății 
Universității 
lyai“ din
Am studiat folclorul 
profesorul Gabriel 
gescu, la universitate, iar

aceeași dăruire în

„Muzeul mineritului" din Petroșani este totdeau
na o gazdă primitoare pentru expoziția artiștilor plas
tici amatori. Foto i T. ALEXANDRU

— Intrarea noastră 
scenă este la fel cu 
trarea „în șut" a mineri
lor. Pe scenă, mă dăru
iesc cîntecului. Fără 
ceastă dăruire față 
artă, mesajul ei nu 
trunde în inima și 
dul spectatorului. In
tele apariției scenice se 
află însă o muncă inten
să de laborator, o muncă 
începută odată cu cule
gerea folclorului de la 
oamenii satului — adevă- 
rații păstrători ai acestui

Lumina verzuie se 
filtra peste masa prelun
gă, conferind chipurilor 
piloților o duritate apar
te. Unii, deși se cunoș
teau .de la instructaje și 
de la misiuni își vedeau 
acum pentru prima oară 
fețele pe care se impri
maseră adine nopțile de 
nesomn.

Ușa culisantă se dădu 
în lături și în sală își 
făcu apariția Marele Erit 
de pe planeta Tisius- 
Arilor.

Piloții xiați luară 
poziția de „drepți", 
timp ce ochii mici, 
fundați în orbite ai 
relui Erit le treceau 
un suflu rece peste 
puri.

— Alestra trebuie 
trusă !

Tăcere... și privirile a- 
celea întoarse spre el.

Alestra trebuie distrusă 
și Yantl, pilot xiat, știa 
că, el este cel ce o va diș
ti uge, plătindu-și astfel

Literatura 
de anticipație
iililliiiiiiliiii'iliaiii

marea sa greșeală : aceea 
de a fi alestrian.

După aceea nimic nu-i 
va mai sta în cale. Ori
cum... Arilor era deja bă- 
trîn, războiul îl slăbise 
mult și Alestra nu va în
semna atunci, decît ram
pa de lansare spre... Mda! 
Puterea Perfectă, 
Iută.

muncesc în mină,

Inters iu consemnat
alexandRescu

să 
era
în

Vedea pentagrama albă, 
altar al focului abstract 
difuzat în chipul Marelui 
Erit, care semăna — în- 
tîmplător, atît de mult
cu el, pilotul xiat, de o- 
rigine alestriană, cu e] — 
Yantl care va pleca 
omoare... da 1 ăsta 
euvîntul care-i veni
minte pentru a clarifica 
ce urma să facă, să o- 
moare planeta de baștină 
în drum spre...

Nimeni nu rostise nici 
cel mai simplu ’ cuvînt. 
dar toți înțeleseseră că 
Yantl era cel destinat să 
preia misiunea,

î

Un cîntec de la Oarba de Mureș 
Sînt oaspetele tău, bătrîne Mureș, 
Primește-mă în vatra unduirii ;
Cînd din adînc răstorni un val mai gureș, 
Curg slovele în șoapta amintirii. 
Mi-e scump pămîntul malurilor tale 
Din toamna cînd oștean treceam prin ape, 
In șuiere de schije și rafale. 
Cu jarul luptei strîns între pleoape.
Din marea jertfă a eliberării 
Se plămădiră proaspetele. case ; 
I-am închinat poporului și țării 
Recunoștința, toamnelor mănoase. 
Bătrîne Mureș, cu sclipiri de nstre, 
Tu-ți lași în glie undele curate 
Și porți luntrașii gîndurilor rțoastre 
Ca niște sălcii, zările curate. 
Cînd prohodit de-o noapte fără Jună 
N-am să te pot vedea pe mai departe. 
Primește-mi fiii : vor veni-mpreună 
Să îți sărute apa fără moarte. 1...

Ațirel D. CAMI’EANU

1

DISCO TOP S.R. (5J

MUZICA romaneasca
1. Cărare peste-timp 

COMPACT; 2. Nu știu 
vrei — EUGENIA DAN ; 
Dragostea e ca marea 
AURA URZICEANU ;

ce .
3.

Abso-

t 
i
{■

Lucia KESERU, 
Clubul de anticipație 

tehnico-științifică 
„Miner-club 2001“

(Va urma)

nu

de 
nu

logodnica întreabă 
verde sau albastră,

De v-a întrebat soția 
unde sînt banii de primă, 
nu dați vina pe excepții 
...că excepția confirmă.

bună seamă, 
vă opriți,

oprire,
ia pe jos
le stă în fire.

Cînd. piin stațte-autobuzul 
trece fără de 
cei timizi s-o
...chiar de

Dacă vreți o marfă bună, 
vă previn, nu-i o scofală, 
chiar de nu e frig afară 
...nu veniți cu mîna goală.

La Cassă,
cei timizi 
restul nu-1 luați în seamă 
...că oricum nu-1 mai primiți.

Astăzi, pentru cei ce spunem 
că-s timizi „prin derogare", 
nu dăm sfaturi, le supunem 
doar, spre o edificare ;

Aspect din ședințele de lucru ale clubului de an
ticipație tehnico-științifică „Miner-club 2001“.

Sfaturi pentru cei timizi
(cronică rimată)

Dacă nu vedeți la film, 
nu aveți nici-o scăpare, 
poate da jos pălăria 
...tot rămîne părul mare.
Cînd, la croitor, v-a spus : 
„Peste-o oră e cusută !“, 
cred că, fără să vă mire 
...din vroare-ați dat „o s
Dacă-ați fost la Frizerie 
și nu v-a tuns „ca la carte , 
trebuie ca să „mai treceți" 
...pe la altă unitate.
Cînd 
de p 
nu-i culoarea ochilor 
...ei mașina dumneavoastră.
Cei timizi care n-au rîs, 
să ridă măcar „la fine", 
că cine rîde la urmă, 
se pare... rîde mai bine.

Mircea ANDRAȘ

1
I
I

4. 
Nu te mișca — TIMPURI 
NOI ; 5. îndrăgostiți? lu
mii — STELA ENACHE.
MUZICA STRĂINĂ

1. L’estate sta finendo — 
RIGHEIRA; 3. You’re a 
Woman — BAD BOYS 
BLUE; 3. Cherj, Cheri Lady 
— MODERN TALKING ;
4. I See You — BONEY M;
5. Theme From „Rocky" — 
ROUND ONE.

Solistele EUGENIA DAN 
(o tînără speranță) și STE
LA ENACHE (o certitudine 
a muzicii ușoare româ
nești), alături de grupul 
bucureștean TIMPURI 
NOI (locul I la Festivalul 
„Constelații rock" 1985 de 
la Rm. Vîlcea), apar ca 
noutăți în topul românesc.

In topul muzicii inter
naționale remarcăm pre
zența formației BONEY 
M., avîndu-1 alături (din 
nou), pe solistul vocal Bob
by Farrell. „Theme From 
„Rocky" a grupului ROUND 
ONE este un grupaj for
mat din tema muzicală a 
filmului „Rocky" și un 
succes din 1982 al forma
ției Survivor, „Eye Of "The 
Tiger". Cei dci italieni RI
GHEIRA <Stefano Righi, 
25 ani, Stefano Rota, 24 
ani), avîndi) i ca producă
tori pe frații La Bionda, se 
mențin în continuare pe 
locul 1. S-au lansat în 
1983 cu „Vamos a la pla
ya", optînd pentru limba 
spaniolă, mai potrivită 
sonorităților cîntecelor.

In numărul viitor al 
„Disco Top“-tilui vom răs
punde cititorilor noștri ca- 

s-au adresat redacției.

DISC-JOCKI Y
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MESAIUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

conomiei naționale la pro
gresul general al patriei.

Și in acest an, deși con
dițiile climatice au fost ne
favorabile — cînd, după o 
iarnă grea, a urmat o lun
gă perioadă de secetă, care 
se menține și în prezent —• 
în agricultură s-a obținut 
o producție care asigură 
aprovizionarea corespun
zătoare a populației cu 
produse agroalimentare, 
precum și alte cerințe ale 
economiei naționale. Recol
ta totală de cereale depă
șește 20 de milioane de 
tone. O serie de județe, 
precum și un mare număr 
de unități agricole de stat 
și cooperatiste au realizat 
producții mari de grîu, 
orz, de porumb, au obținut 
recolte bune de cartofi, 
sfeclă de zahăr, legume și 
fructe. De asemenea s-au 
obținut rezultate însemna
te în zootehnie, atît în ce 
privește creșterea efecti
velor, cît șî în producțiile 
de lapte, carne și alte pro
duse.

Rezultatele din acest an 
șî, îndeosebi, realizările 
județelor și unităților care 
au obținut producții agri
cole sporite demonstrează 
marile posibilități ale a- 
griculturiî noastre socia
liste — de stat și coopera
tiste — de a obține recolte 
constante șl -sigure, în o- 
rice condiții de climă.

Doresc să menționez, și 
cu acest prilej, că un rol 
important în obținerea a- 
cestor rezultate l-au avut 
lucrările de irigații și îm
bunătățiri funciare, fără de 
care, în condițiile climatice 
nefavorabile din acest an, 
nu am fi putut obține can
titățile de produse agro
alimentare pe care le-am 
realizat. Iată de ce se im
pune să continuăm cu și 
mai multă stăruință efor
turile In vederea realiză
rii programului național 
de irigații și îmbunătățiri 
fun< lare. înfăptuirii tutu
ror obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
partidului în domeniul dez
voltării și modernizării a- 
griculturii.

Cu prilejul „Zilei recol
tei", doresc, de asemenea, 
să subliniez că și oamenii 
muncii din industrie și din 
celelalte ramuri ale econo
miei naționale acționează 
cu hotărîre pentru îndepli
nirea prevederilor planului 
pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru a pune 
astfel o bază trainică pen
tru trecerea cu succes la 
realizarea celui de-al VIII- 
lea plan cincinal, 1986— 
1990, a hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea, care mar
chează trecerea României 
într-o etapă superioară de 
dezvoltare, realizarea unei 
noi calități a muncii și 
vieții întregului nostru 
popor.

Cu prilejul „Zilei recol
tei", și pentru rezultatele 
obținute în acest an, adre
sez întregii țărănimi, tutu
ror oamenilor muncii din 
agricultură cele mai calde 
felicitări și chemarea de 
a face totul pentru a obți
ne rezultate și mai însem
nate < în viitor, pe măsura 
condițiilor bune pe care 

partidul și statul nostru 
le asigură acestui sector, 
a posibilităților și cerințe
lor economiei noastre na
ționale în plină dezvoltare 
suciaVstă

De asemenea, adresez 
muncitorilor, tehnicieni
lor. inginerilor și specialiș
tilor c’in industrie -calde 
felicitări și îndemnul de a 
acționa cu cea mai mare 
hotărîre, în spirit revolu
ționar, pentru îndeplinirea 
în bune condițiuni a im
portantelor sarcini și obiec
tive stabilite de partid în 
vederea dezvoltării inten
sive a producției industria
le, ridicării calității și ni
velului tehnic al produse
lor, a creșterii productivi
tății muncii și obținerii u- 
nei înalte eficiențe econo
mice în toate sectoarele de 
activitate.

Analizînd munca și re
zultatele obținute, în 1985, 
în agricultură, trebuie să 
spunem că ele puteau fi 
mult mal bune dacă In 
fiocare județ, în fiecare 
unitate agricolă s-ar fi 
muncit cu întreaga răspun
dere, într-un spirit exem
plar de ordine și discipli
nă, pentru executarea în 
bune condițiuni a lucrări
lor agricole, pentru res
pectarea riguroasă a teh
nologiilor stabilite. Trebu
ie să subliniem că, și în 
acest an, au continuat să 
se manifeste unele lipsuri 
în ce privește buna folo
sire a fondului funciar, In 
organizarea și desfășura
rea lucrărilor agricole. Nn 
peste tot aceste lucrări au 
fost executate la timp șt 
de bună calitate, ceea ce 
a diminuat simțitor pro
ducțiile agricole obținute. 
De fapt, acestea au fost 
principalele cauze care au 
făcut ca, In județe sau u- 
nități agricole vecine, cu 
posibilități asemănătoare, 
să se înregistreze diferențe 
mari de recoltă, uneori 
chiar pînă la dublu.

Sărbătorind „Ziua recol
tei", trebuie să tragem toa
te învățămintele, atît din 
rezultatele bune obținute, 
cît, mai ales, din lipsurile 
manifestate în activitatea 
agricolă din acest an — 
și să luăm toate măsurile 
ca asemenea neajunsuri 
să nu se mai repete, ca 
întreaga muncă din agri
cultură să fie, în continua
re, îmbunătățită, astfel în- 
cît să se asigure îndepli
nirea în cele mai bune 
condițiuni a sarcinilor și 
răspunderilor ce revin a- 
cestui sector în cadrul pla
nului unic de dezvoltare 
economico-socială a țării, 
al cincinalului 1986—1990.

Trebuie să se acționeze, 
cu toate forțele, pentru 
strîngerea, transportarea și 
depozitarea în cel mai 
scurt timp și fără pierderi 
a întregii recolte. In ace
lași timp trebuie să se a- 
sigure livrarea integrală 
a cantităților de produse 
agricole prevăzute pentru 
fondul de stat și pentru 
fondul de furaje — aceas
ta constituind o condiție 

de bază pentru asigurarea 
bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroali
mentare.

De asemenea, este nece
sar să se intensifice activi
tatea pentru terminarea a- 
răturilor adînci de toamnă 
pe toate suprafețele. Tre
buie asigurate, peste tot, 
o bună organizare și siste
matizare a terenurilor pen
tru a crea astfel cele mai 
bune condițiuni pentru 
desfășurarea lucrărilor a- 
gricole pentru anul viitor.

In mod deosebit trebuie 
să se intensifice activita
tea pentru a asigura reali
zarea la timp și buna func
ționare a tuturor lucrărilor 
de irigații prevăzute pen
tru anul viitor. Este nece
sar să fie mobilizate toate 
forțele pentru darea în 
producție a noiloi supra
fețe irigate, spre a putea 
fi folosite în mod cores
punzător încă în primăva
ra anului viitor. Totodată, 
trebuie puse în stare de 
funcționare, pînă în pri
măvară, toate sistemele 
și instalațiile de irigare, să 
se asigure toate măsurile 
ca ele să poată lucra în 
cele mai bune condițiuni. 
Trebuie să facem totul pen
tru ca, în toată perioada 
iernii, prin participarea 
tuturor locuitorilor satelor, 
printr-o temeinică organi
zare a muncii pe șantiere, 
să se realizeze și toate ce
lelalte lucrări de îmbună
tățiri funciare, care să a- 
slgure creșterea suprafe
ței arabile și ridicarea po
tențialului productiv al 
pămîntului.

In zootehnie se impune 
să depunem toate eforturile 
și să asigurăm tot ce este 
necesar pentru buna îer- 
nare a animalelor, pentru 
creșterea efectivelor și rea
lizarea producțiilor stabili
te. Pentru aceasta trebuie 
să se strîngă șl să se de
poziteze în bune condițiuni 
toate resursele furajere, să 
se pregătească adăposturile 
pentru iarnă, să se asigure 
încheierea în cel mai scurt 
timp a acțiunii de moder
nizare a acestora.

Este necesar să se ma
nifeste maximum de exi
gență și spirit revoluționar 
în întreaga activitate, să 
fie întărită răspunderea, 
ordinea și disciplina, res- 
pectîndu-se neabătut hotă- 
rîrile de partid și legile 
țării. Trebuie să se dea 
dovadă de cea mai înaltă 
răspundere față de proprie
tatea poporului, față de 
realizarea producției agri
cole, păstrarea și folosirea 
ei. Să se pună capăt cu 
desăvîrșire oricărei risipe, 
asigurîndu-se folosirea pro
ducției agricole în confor
mitate cu normele stabilite 
și luîndu-se măsuri ferme 
pentru a se înlătura orice 
încălcare a prevederilor 
legii, a normelor eticii și 
echității socialiste.

Să facem în așa fel, în- 
cît „Ziua recoltei" să con
stituie un prilej de afir
mare puternică a hotărîrii 
oamenilor muncii de la 

sate de a acționa cu înaltă 
responsabilitate comunis
tă, patriotică, pentru a 
încheia grabnic toate lu
crările agricole de toamnă 
și pentru a asigura ca, a- 
nul viitor — primul an al 
celui dc-al VIII-lea cinci
nal —, să ducă la obține
rea unor producții mart, în 
toate sectoarele agriculturii.

Pregătind toate condiți
ile pentru trecerea la noul 
plan cincinal, să facem 
totul pentru a pune, de la 
început, o bază trainică
pentru desfășurarea largă 
a noii revoluții agrare din 
România, care presupune, 
în primul rînd, creșterea 
puternică a producției la 
toate culturile, schimba
rea radicală a însăși mo
dului de muncă, de viață 
și de gîndire al întregii 
țărănimi, ridicarea nive
lului general de viață și 
de civilizație al satului 
românesc.

Sărbătoarea „Ziîei recol
tei" din acest an să consti
tuie un nou prilej de ma
nifesta, e a voinței nestră
mutate a poporului nostru 
de a munci, strîns unit 
în jurul partidului, pentru 
ridicarea patriei pe noi 
culmi de progres și civili
zație socialistă, de a con
lucra activ cu celelalte po
poare pentru asigurarea 
păcii și securității, pentru 
făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

îmi exprim convingerea 
că — împreună cu între
gul nostru popor — oame
nii muncii de pe ogoare, 
întreaga țărănime, sub 
conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, vor 
face totul pentru a asigura 
obținerea unor recolte tot 
mai însemnate, pentru a 
contribui, prin întreaga 
activitate, la realizarea 
importantelor obiective de 
dezvoltare economico-so
cială a țării stabilite în 
noul cincinal.

De asemenea, am depli
na convingere că oamenii 
muncii din industrie, din 
celelalte ramuri ale econo
miei naționale îșî vor mo
biliza toate forțele și vor 
acționa cu înaltă respon
sabilitate muncitorească, 
revoluționară, pentru a a- 
sigura îndeplinirea exem
plară a tuturor sarcinilor 
ce le revin, sporirea și 
perfecționarea continuă a 
producției, adueîndu-și în
treaga contribuție la rea
lizarea în viață a hotărîri
lor Congresului al XIII-lea 
al partidului, la creșterea 
forței economice a patriei 
și ridicarea nivelului ge
neral de trai al întregului 
nostru popor.

Cu această convingere, 
urez încă o dată, tuturor 
oamenilor muncii din in
dustrie și agricultură, în
tregului nostru popor, noi 
și tot mai mari realizări 
în întreaga activitate, în 
munca și lupta consacrate 
înfloririi patriei, înfăptui
rii Programului partidu
lui de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism ! 
Multă sănătate și fericire !

FILME
27 octombrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Joe Limonadă; 
Unirea: Jandarmul și ex- 
tratereștrii ; Parîngul : 
Masca de argint.

PETRILA: Rocky II.
LONEA : Sosesc păsă

rile călătoare.
ANINOASA ! Declara

ție de dragoste.
VULCAN — Luceafărul: 

Piedone in Egipt.
LUPENI — Cultural ; 

Acasă.
URICANI : Rîdeți ca-n 

filme.

28 octombrie
I
i PETROȘANI — 7 No- 
i .iembrie: Piciu; Unirea : 
; Tatăl meu pe termen 
i scurt; Parîngul: Toate mi 
i se întîmplă numai mie.
i PETRILA: Rocky II.
î LONEA: Frați de cruce, 
î VULCAN — Luceafărul; 
: Pirații secolului XX.

LUPENI — Cultural 1
i Ghețuri pe înălțimi.
i URICANI: Miliția in- 
î tervine.

! N.R. Eventualele modi- 
; ficări survenite în progra- 
i marea filmelor aparțin In- 
: treprinderii Cinematogra- 
i fice Județene Hunedoara.
i

TV
27 octombrie

11,30 Telejurnal.
— Azi, ziua recoltei.

11,40 Din cununa cînte
cului românesc 
(color).
Muzică populară.

11,55 Lumea copiilor. 
Telefilmoteca de 
ghiozdan i

întreprinderea minieră 
Dîlja-Petroșani 

î *
strada Cărbunelui nr. 20

încadrează direct sau prin transfer J

— un macaragiu autorizat pentru macara 
turn

— un șef depozit
Informații la biroul OP1K al întreprinderii.

Mica publicitare
PIERDUT caiet creații al Oficiului P.T.T.R. Pe- 

literare. Găsitorul este ru- troșani (2188) 
gat să-1 aducă la ghișeul 3

ANUNȚURI DE FAMILIE

FIICA Gulie Maria, împreună cu întreaga fami
lie și celelalte rude anunță decesul scumpei lor mame 

MUNTEANU ELISABETA (născută Merlac) 
pe care nu o vom uita niciodată. Lacrimi și flori 
pentru sufletul ei nobil,

Inmormîntarea are loc luni, 28 octombrie, ora 
14,30, din strada Unirii, Petroșani, bloc 10, sc. I, ap. 
5. (2190)

Ionel, Iuli și copiii, anunță împlinirea a 4 ani 
de la decesul celei care a fost mamă, soacră și bunică 

IUSAN SOFIA 
(Budești). (2186)

Familia Ciontu Ionel mulțumește pe această cale 
tuturor celor care au participat la greaua pierdere 
a fiului lor

CIONTU DANUT CLAUDIU (2187)

Prietenii văilor j 
verzi.
(color).

13,00 Album duminical, 
(p.c.).

14,45 Roadele bunei chib
zuințe.
(color).

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,20 Tîrgul Internațio

nal București, 
(color).

19.35 Cîntarea României, 
(color)/

20,15 Film artistic i
Cântărețul.
(color).

21.35 Farmecul muzicii, 
(color).

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

20,00
20,20

20.35

20,55

21,50
22,00

28 octombrie

Telejurnal.
Orizont tehnico-ști-
ințific.
Tezaur folcloric.
(color).
Roman foileton
(color).
Citadela.
Ultimul episod.
Telejurnal.
închiderea progra-
mului.

LOTO
Numerele extrase la 

tragerea „loto" din 25 oc
tombrie 1985.

Extragerea I-a i 82 6 34 
60 7 87 36 61 57.

Extragerea a Il-a i 69 
80 4 10 22 71 72 86 73.

Fond total de cîștiguri i 
805 379 lei, din care 86 989 
lei report la categoria I.

mernenlQ
........a
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