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ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Cu planul pe nouă luni îndeplinit
Sectorul II al I. M. Lupeni

• Peste 5700 tone de cărbune 
suplimentar de la începutul 
• Productivitatea muncii realizată 
procent de 119,7 la sută. • 172 mlMaterializare a eforturilor depuse în vederea creșterii cantității de cărbune extras și depășirii sarcinilor de plan, succesul repurtat de minerii sectorului II al l.M. Lupeni — realizarea î- nainte de termen a planului pe 9 luni — constituie, totodată, un răspuns prin vrednice fapte de muncă dat însufleți- toarelor îndemnuri adresate de tovarășul Nicolae Ceăușescu, secretarul ge
neral al partidului, de a spori continuu cantitățile de cărbune livrat conomiei naționale.înregistrarea unei depășiri de plan de 5787 tone de cărbune de la începutul acestui an a fost posibilă, în primul rînd.

extras 
anului, 

în 
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crări de pregătiri peste plan. • Peste 1 
milion de lei economii la cheltuielile ma
teriale.

e-

datorită tivității tor, acest indicator înregistrează un spor de 221 kg pe. post, iar în , cărbune'de 867 kg pe post.Cele mai bune rezultate le au minerii din brigada condusă de Nicolae Vărzaru. Aplicînd cu succes tehnologia de lucru cu tavan de rezistență, minerii acestei harnice formații au depășit constant, cu peste 6 la sută indicatorul de productivitate, ceea ce înseamnă un plus, la extracția de cărbune, de* 1600 tone, realizat în august și primele două decade ale lunii în curs. Tot prin depășirea randamentelor, cu pînă la 260 kg pe post, o altă brigadă, cea-a mi-

creșterii produc- muncii. Pe sec- norului Slmion Rus, a înregistrat, în septembrie, un plus de 670 tone de cărbune. Nu mai prejos se situează ortacii lui Marin Turneanu. Realizarea indicatorului de productivitate în. procent de 102,8 la sută, înseamnă plus . 190 kg cărbune pe post, și se traduce prin aproape 200 tone de cărbune realizate suplimentar sarcinilor planificate.Mai menționăm faptul că depășirea indicatorilor de plan la lucrările de pregătire se datorează brigăzii coordonate de Dumitru Maxim. Abnegația și dăruirea în muncă a mi- nerilpr acestei brigăzi sînt relevate de cei 66 ml realizați în plus în luna septembrie. (Gh. O.)
Disciplina și continua

autodepâșire—pîrqhii eficiente
ale redresării

înlă-

După o lungă perioadă de regres, colectivul sectorului VII de la mina Vulcan reușește, în septembrie, să-și îndeplinească sarcinile încredințate, mai mult, există condiții certe ca revirimentul să se continue prin rezultate bune, care să reafirme sectorul în rîndul fruntașilor întrecerea socialistă.— Multă vreme, nemurește ing. Ion Teu, șeful sectorului, ne-am confruntat cu tectonica dificilă, cu infiltrațiile de apă etc. Vom redeschide un abataj bun în stratul 5, bloc 0, începînd de luna viitoare. Vom milita în continuare pentru asigurarea liniei de front, pentru o mai bună organizare a activității.Intre măsurile care au contribuit la redresare a- mintim asigurarea asistenței tehnice pe toate schimburile, o mai bună aprovizionare cu materiale și piese. De asemenea, calitatea reviziilor și reparațiilor a sporit, înregistrîndu-se mai puține defecțiuni ale- utilajelor decît în perioada precedentă. Și totuși, nu numai „greutățile obiective" au grevat asupra rezultatelor muncii colectivului. Să luăm ca exemplu, pentru a explica acest lucru, activitatea brigăzii lui Nicolae Cioflică. CU puțină vreme în urmă, nerespec- tarea monografiei de arma- . res-a soldat cu o surpare, pentru înlăturarea ei s-au consumat multe zile mutică, între altele fiind necesare și lucrări de pregătiri suplimentare. Bineînțeles că, în acest răstimp, i nU s-a scos măcar vreo tonă de cărbune. In același context, cînd brigada condusă acum de Ștefanache Pricop 
a făcut o atacare la baio-

netă, „a reușit" să închidă suitorul pe o lungime de 8 m. Indisciplina tehnologică a făcut casă bună cu lipsa de efectiv, în speță de electricieni, lăcătuși și artificieri. Preocupare pentru pregătirea profesională a forței de muncă există, la cursurile școlii de calificare sînt cuprinși șapte muncitori necalificați, totuși puțini după părerea noastră, trei ajutori mineri urmînd să dea examenul de absolvire în această lună.— Cînd am reușit să a- sigurăm trei lăcătuși pe schimb, menționează interlocutorul nostru, rezultatele au săltat simțitor. Cu artificierii e mai greu, cum unul dintre ei se află mereu în concediu, mai ră- niîne doar unul pe schimb, la șapte locuri de muncă. 
In ceea ce privește nou încadrații, din 15 veniți în acest. an am reușit să stabilizăm șase.— Consecințele indisciplinei, intervine în discuție normatorul Virgil Cazan, secretar al comitetului de partid pe sector, constituie obiectul permanent al dezbaterilor generale ale organizațiilor noastre de bază. S-au analizat aspectele negative, s-au întreprins măsuri de sancționare a celor vi novați, în acest sens amintesc sancțiunile administrateartificierilor ' ConstantinBejan, loan Țîră, maistrului /Aurel Costache și altora. Ca structură organizatorică, nu ne . mulțumește faptul că mai există destule schimburi ale formați-

lon VULPE

Rodnicie în abataje 
. La sfîrșitul zilei de 24 septembrie, cinci întreprinderi miniere raportau, împreună, depășirea preliminarului cu 635 tone de cărbune.• Cel mai mare plus — 539 tone — a fost realizat de minerii de la Cîrnpu lui Neag. Constanța ritmicității înregistrată de acest harnic colectiv se concretizează, astfel, in peste 1500 tone de cărbune - realizat suplimentar sarcinilor de plan de la începutul lunii.• Prin producția extrasă pesțe . preliminarul zilei de 24 septembrie, minerii de la l.M. Lonea majorează la* 1046 tone de cărbune cantitatea realizată peste prevederile de plan ale lunii în curs.• Ziua la care ne, referim a fost rodnică și pentru întreprinderile miniere Dîl- ja, Bărbăteni și Urfcani. Acestea' au extras,. împreună, 69 tone.de cărbune peste preliminar. (Gh. O.)

în adunările

(Continuare în pag. a 2-a)

V

V

J

I
V 
I

I
t

Vizita de lucrua tovarășului 
NICOLAE CEĂUȘESCU

în județul PrahovaTovarășul N i c o 1 a e Ceăușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună eu tovarășa Elena Ceăușescu, a început, Joi, 25 septembrie, o vizită de lucru în județul Praho- va. 'Au participat tovarășii Constantin Dăscălescu, E- mil Bobu, Silviu Curticea- nu.Noua întîlnire de lucru a conducătorului partidului și statului nostru cu oamenii muncii, cu locuitorii Județului a evidențiat remarcabilele prefaceri pe care le-a cunoscut acest județ, odată cu țara întreagă, în anii de glorie și măreție ai „Epocii Nicolae Ceăușescu". Este l faptul că, față de anul 1965, în prezent în -județul Prahova se realizează o producție industrială de 5 ori mai mare, iar producția agricolă a sporit de peste 3 ori. ;:Schimbările spectaculoase, pe plan economic înregistrate în anii care au urmat celui de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist Român au fost întregite prin construirea a peste 74 000 de apartamente, a numeroase obiective de interes social și cultural.Sînt temeiuri pentru care această nouă vizită să

constituie, ca de fiecare dată, un bun prilej pentru locuitorii județului Prahova de a-și reafirma sentimentele de adîncă dragoste și aleasă prețuire, față conducătorul partidului statului. Avînd loc înnul .în care întreaga țară a sărbătorit împlinirea a șase decenii și jumătate de la crearea Partidului _______Comunist Român și a cinci blicii Socialiste România,
de
Și
a-

secretar al Comitetului județean .Prahova al P.C.R., Virgil Cazacu, care în numele comuniștilor, al oamenilor muncii prahoveni, le-a adresat bun venit. un călduros
&N ic ol a eTovarășulCeăușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Repu-împreună cu tovarășa Elena Ceăușescu, au vizitat, joi, 25 septembrie, Muzeul Dof- tana. >3 ■■■■■.; .Erau prezenți membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri de partid cu stagiu din ilegalitate; .Grupuri de pionieri șl șoimi ai' patriei, tineri și tinere au oferit buchete de flori.Mii de localnici, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, au făcut tovarășului Nicolae Ceăușescu, tovarășe: Elena Ceăușescu o primire entuziastă. S-a scandat îndelung, cu înflăcăra- ■ re, „Ceăușescu — P.C.R", „Ceausescu și poporul", „Stima noastră și mîndria, Ceăușescu — România". Coruri reunite interpretau „cîntece patriotice, revoluționate. . '

decenii de la istoricul proces de la Brașov, oamenii muncii prahoveni au adus un vibrant omagiu îndelungatei și strălucitei activități revoluționare a tovarășului Nicolae Ceausescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre.In cadrul noului dialog pe care secretarul general ............." cu ; făuritprii de bunuri materiale și spirituale djn județ este analizată munca desfășurată în diferite sectoare, evidențiind u-șe rezultatele înregistrate și, pe această bază, măsurile ce se impun în vederea ridicării întregii activități la un nivel superior de calitate și eficiență, corespunzător cerințelor actualei e- tape de dezvoltare econo- mico-socială a țării.Tovarășul Nic o 1 a. e Ceăușescu, tovarășa Elena Ceăușescu au fost întîmpi- nați la sosirea în județ cu deosebită stimă, de primul

grăitor al partidului îl poartă

(Continuare în pag. a 4-a)

In direct, la posturile de radio și televiziune
Cu prilejul vizitei de lucru în județul Prahova a tovarășului Nicolae 

Ceăușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, astăzi, va avea loc în municipiul 
Ploiești o adunare populară pe care posturile noastre de radio și televi
ziune o vor transmite direct în jurul orei 11,00.

Mereu tînărul entuziasmPuncs, laîntreb de Iosif mina Aninoasa.— Care dintre .. _ ___II ? — răspunde, zîmbind malițios ing. Dumitru Cocotă, șeful sectorului me- cano-energetie.— Rude sau potrivire de nume ?— Tată și fiu.— Tradiția din tată în fiu. îmi confirmă losif Puncs I, constituie un blazon de mândrie . pentru mulți mineri din Aninoasa. Tata a fost miner aici î- nainte de război. Din '47, numai la Aninoasa, lUcrez că lăcătuș. Fiul meu, eu nu l-ain obligat, dar lui 4-a /plăcut, muncește în subteran, la sectorul III; fata

ei, I sau se con-
e centralistă, tot la mină.Iosif Puncs 1 conduce o echipă de construcții./ metalice.. De numele iui leagă proiectarea șistruirea unor piese și utilaje pentru subteran; gură de rolă acționată hidraulic, o anume bandă dozatoare, jgj^sburi pentru cărucioare îinpingător.’ — La ultima adunare de cu propune- consumului operațiunile a tuburilor Idee simplă precizează

Andrei APOSTOL

partid a venit, rea reducerii de carbid în de debitare pentru suitori, ca bună ziua,
(Continuare In pag. a 2-a)

j
Cu perseverență, spre plus 100 000 | aproape 90 000 tone. Vre

țea minerilor și mecanizatorilor brigăzii denotăBrigada 1 din cadrul l.M. Cîrnpu lui Neag extrage peste jumătate din producția minei și ocupă zona A, respectiv perimetrul central al carierei. Această pondere dă și mai mare greutate reușitelor pe care le-a înregistrat colectivul brigăzii în 
cursul acestui an, reușite., încununate de un succes recent : îndeplinirea integrală a sarcinilor pe primul an al cincinalului la extracția de cărbune.' Redate în cifre, reușitele brigăzii pot fi exprimate și mai concis și mai grăitor. In cursul acestui an, depășirile lunare ale co
lectivului s-au cifrat, în medie, la 10 000 tone de 
cărbune, cumulînd o producție suplimentară de

denotă aceeași ambiție : obținerea pînă la sfîrșitul a- nului a încă 10 000 tone de cărbune producție suplimentară, deci, în total, un plus de 100 000 tone.— Pe ce cale ?— Pe aceeași cale — a perseverenței, ne răspunde minerul-forezor Victor Hîrșovescu, unul din ramenii de bază ai brigăzii. Ce înseamnă „per-' severență" în limbajul oamenilor brigăzii o ă- flasem din evidențele compartimentului de pro
ducție al întreprinderii. Brigada și-a depășit sarcinile la productivitatea muncii în fiecare lună

60 țdin acest an cu cîte 60 i la sută, în medie, în sep- ? tembrie această depăși- ’ re atlrigînd. cote mai î- ț nalte. iA atinge asemenea produc tivități înseamnă a extrage zi de zi de pe treptele carierei producții sporite, a „stoarce" mașinilor — zecilor de 1 excavatoare, buldozere, / foreze etc — randamente maxime, înseamnă a lucra adică ritmic, cu spor, mai înseamnă a lucra organizat, judicios, cu răspundere și profesionali- tate, iar cînd dificultățile se ivesc, chiar cu abnegație.

1

Ioan OUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)

1 
I 
V
I

i 
j

Sentimentul 
istoriei„Eu.;? îmi apăr cia și nevoile și mul.../Și de-aceea mișcă-n țara asta, rîul, ramul,/Mi-e'prieten numai mie, iară ție dușman este,/Dușmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste ;/N-avem oști, dară iubirea de moșie e un zid/Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid !“. In aceste zile de septembrie, cînd se împlinesc 600 de ani de la urcarea pe tron a Marelui Mircea Voievod, recitim și re-

sără- nea- tot ce

INSCRIPȚII

cităm „Scrisoarea Iii", poemul cu v e r b incandescent și inspirație tumultuos-istori- că scris de poetul nostru național Eihinescu.Sentimentul istoriei este un sentiment continuității, al pioase rememorări al I unei |a I faptelor mărețului dom- . nitor și al mîndriei că astăzi poporul nostru, 
unit în jurul partidului, I al secretarului general I tovarășul Nicolae j Ceăușescu, ș-a identificat cu cele mai nobile I idealuri ale națiunii. , Patriotismul este senti- I meniu! care a însuflețit | nepieritorul eroism al românilor sub Marele | Mircea Voievod, a in- | . Spiral Versuri de neuitat, ’ . ne unește astăzi, într-o | epocă de mărețe împli- . niri socialiste. I

T. SPATARU I

tone.de
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Intr-un timp în (Urmare din pag. I)

«■

Constantin Bătăiosu.
aspect

de prin prin

■ ••■■■■■■■■■■■•■■• uium

600 de ani de la

Cu perseverență,

urcarea pe tron a 
lui Mircea cel Mare

(•■■•■•■■■■■•■■■a■>■■■■■•■

spre plus 100000 jPrin faptele sale de arme, prin acțiunile suplă diplomație, ctitoriile culturale și buna gospodărire a Țării Românești, Mircea cel Mare — denumit 'așa de unii voievozi români (Matei Basarab), de savanți de prestigiu european (B.P. Hașdeu, A.D. Xeno- pol), de cărturari și scriitori (Al. Vlaliuță, Dan Zamfirescu, . F. NeagU etc), de tineri cercetători (C. Zaharia, Al. Diță etc) —- și-a înscris numele, pe vecie, în analele istoriei naționale ca simbol al dragostei de . neatîrnară a românilor, de statornicie și pace pe pămîntul străbun românesc.In perspectiva istoriei, izbînda românilor conduși de Mirceâ' cel Mare — la Rovine (17 mai 1395, potrivit noilor care încă nu s-au iat) a reprezentat mai mare victorie nească împotriva Imperiului Otoman conduse de sultanul însuși 
și, totodată, unica mare victorie obținută de un șef de stat creștin împotriva oastei otomane conduse de sultan, cunoscută în toată istoria Imperiului Otoman" (Al. Diță).Stăvilind pe Baiazid la Dunăre, în 1395, Mircea cel Mare a împiedicat și realizarea Unei joncțiuni între forțele turcești și cele mongole, undeva în stepele nord-pontice, care ar fi avut consecințe, probabil nefaste, asupra Europei.

Intr-un timp, in , care statele balcanice . dispăreau literalmente, de | hartă, înghițite de colosul otoman, sau deveniseră vasale înaltei Porți, Țara Românească, a continuat Va-și păstra ființa . statală de sine stătătoare, luptînd alături de forțele ;. anti- otomane împotriva . pericolului turcesc. Ca atare, încă 21 de arii dUpă ce-

cu s-irbul Ștefan Lazare- vic, pe Musa; unul, din pe fiii lui Baiazid, să ocupe tronul sultanului, pe care a rămas peste doi ani. Prestigiul Voievodului român devenise mare în Europa Vremii, Mircea fiind: considerat; „între creștini principele mai viteaz și cel mai ger" (J. Leunclavius)...... Fără . aceste izbînzi prestigiu n-ar fi fost posibileWegocierile din anii. 1417—1418, finalizate încheierea unor (ahidname) cu Otoman, care Țării Românești

cercetări, înche- „cea româ- oștilor

lebra luptă de la Rovine, Mircea Voievod continua ' să fie de’strajă, , cu sabia ' în mînă, la Dunăre, par- f . tîcipînd la bătălia de la . Nicopole (sept. 1396), urmărind atent toate acțiunile trupelor turcești și informînd pe aliatul maghiar despre ele, res- pingînd o serie de atacuri ale prădalnicilor „năvrapi" (akîngii), precum cele din 1397-—1398, 1401, 1402, 1407—1408,1416—1417. Rezultatele unor atari lupte îndelungate, combinate cu o suplă politică de alianțe cu puterile creștine sau de diversiune în spatele puterii o'.omane a fost consemnat de contemporani (arhiepiscopul de Sultani- ye, regele Sigismund de Luxemburg etc).Mircea cel Mare a sprijinit cu oaste, împreună .

cu tratate Imperiul garantau respectarea ființei statale auto.- nome, în schimbul plății unui tribut considerat de români ca o răscumpărare, a păcii. Era, de fapt, cel mai favorabil statut internațional posibil în condițiile vremii, ilus-
trînd că românii au obținut aceste tratate „nu ca învinși, ci ca învingători". Victoriile antiturcești ale Marelui Voievod Mircea au jucat un rol de scut și protecție și pentru regatul Ungariei și, de fapt, pentru întreaga Europă de centru.Simbol al . rezistenței dătătoare de speranțe, în împrejurările excepționale ale țării, Mirceș cel Mare — la jubileul celor 600 de ani de la urcarea pe tron — este un exemplu și îndențn la cald patriotism și statornică demnitate națională.

Acestea sînt atributele l muncii colectivului bri- ’ găzii, acestea sînt valo- ) rile pe care le promovea- i ză, zi de zi, prin perseve- ? rență și dăruire oamenii i brigăzii. Pentru adjuneții i șefului de brigadă Con-1 stantin Toncea și ing. y Mircea Lazăr, le vine ) greu să stabilească ol „ierarhie" ă „valorilor"..’ Vorbesc despre vredni-1 cia șefilor de formație i Petru Todovcici și sing. ? Ion Cobanu, a minerilor > Victor Hîrșovescu, Vasile i Maxim, a excavatoriști- J

Că în zona A munca oamenilor posedă aceste virtuți o relevă faptele, realitățile. Se lucrează adică organizat și judicios — respectiv cu prevedere, cu simțul perspectivei, realizîndu-se în devans descoperta și asi- gurîndu-se astfel frontul activ necesar producției 'preliminate. Se acționează preventiv și la întreținerea drumurilor din carieră și haldă ca mașinile să poată circula fără o- îviaxim, a excavatoriști- î 
preliști. Se acționează lor Mihai Fogâras, Anton 1 ’ ------- și Daniel iCurteanu, a lui Istvan i Mate și Andrei Vecei, a 1 buldozeristilor Constan- ț

D. PELIGRAD

Mereu tînârul entuziasm
(Urmare din pag. I)

I.U.M.P.
hala dc montaj a comple
xelor mecanizate de susți
nere a abatajelor frontale. 
Aici prind contur aceste u- 
tilaje moderne pentru mi
nerii din subteran, în care 
se materializează pricepe
rea și iscusința întregului 
colectiv al uzinei.

tot preventiv în întreține- Dumitrescu rea și revizuirea utilajelor pentru a .preîntîmpi- na defecțiunile electro- ___________mecanice, realizîndu-se tin Vîjoai'că, Vasile Colbu, integral coeficientul de Constantin Bătăiosu. utilizare a mașinilor pre- Prin munca lor, prin ldine, disciplinat absențele și întîrzierile Ia ture, ca și fenomenele de chiul fiind eradicate din viața .brigăzii. Și, indiferent de arșiță, ger, ploi sau ninsori, se muncește asiduu, la toate Operațiile, iar cerea pentru mai dacă depanarea vreunui utilaj o impune, se ■ lucrează și 20 de ore la urgența impusă de produc- nerești de și măi ție.

văzut. Se lucrează în or- perseverența întregului t colectiv se determină rit- ' murile carierei, cotele de ț vîrf în descopertă și ex- i fracția de cărbune, pozi- j ția de frunte cu care se J înscrie brigada în între- J mult > cărbune. Este ritmul cer- ( titudinii- spre reușite mi- ț mare 4valoare...
Disciplina și continua autodepășire

(Urmare din pag. I) logice, care determină nu Da, revirimentul este no(Urmare din pag. I) Da, revirimentul este notabil, deși, dacă se asigurau toate condițiile pentru bu
na desfășurare a fluxului tehnologic, bilanțul sectorului putea fi și mai bun. Speranțele într-o perspectivă de bun augur trebuie convertite în măsuri care să unească toate eforturile colectivului și care presupun în prealabil implicarea permanentă a comuniștilor, a conducerii sectorului în asigurarea și îmbunătățirea condițiilor de muncă din subteran, în mobilizarea întregului efectiv , pentru sporirea continuă a realizărilor sarcinilor și angajamentelor, disciplina și continua auto- depășire constituind ' pîr- ghiile redresării, dar și ale recuperării restanțelor, mai mult ale succeselor demne de consemnat.

numai creșterea productivității muncii, a producției, dar și o siguranță sporită în exploatare, știjite fiind consecințele nefaste ale' nerespectării ei în acest sector, în perioada anterioară.— Au fost oameni care au fugit la greu de sector, acum cînd au văzut că activitatea a reintrat în fă
gașul firesc, cer să vină înapoi. înseamnă că au recăpătat încrederea în capacitatea de muncă și de mobilizare a colectivului, că vor. să se „înhame11 la greu alături de ceilalți. „Capitalul" de încredere în forțele proprii, coroborat cu perspectiva dezvoltării ca
pacității de producție ne oferă speranța că, în continuare, sectorul nostru vă reveni în rîndul colectivelor fruntașe în întrecerea socialistă.

ilor care nu sînt conduse de comuniști.. Concret, s-a îmbunătățit starea disciplinară la nivelul întregului sector, de la 16, media zilnică a nemotivatelor a scăzut la. șase. Există condiții șă fie și mai mică. In acest sens un rol decisiv revine „judecății muncitorești". Producțiile 
zilnice au crescut simțitor, în special brigada condusă de Grigore Cojocaru a marcat un salt impresionant, dar și celelalte formații au prins cadența realizării ■■ planului. Cu sprijinul organului de conducere colectiv al minei, eficient și pînă acum, trebuie deci întreprinse măsuri pentru îmbunătățirea structurii forței de muncă, ridicarea calificării ei, dar mai ales pentru instaurarea unei drastice discipline tehno-

• Amenajări prin mun
că patriotică. La Secția de transport auto Petroșani, din cadrul SUCT s-au început lucrările de amenajare a unei -boxe prevăzute cu canal de revizii și a linei hale unde se vor repara motoare. /Aceste amenajări - efectuate cu loace proprii, ele înscrise la planul de gatire pentru iarnă.

ceasta este de fapt condiția comunistului, mereu exemplu între oameni, dar, așa cum subliniază secretarul general al partidului, tovarășul N ic o 1 a e Ceaușescu, Minerul de o- noare al țării, comunistul trebuie să pună pe prim plan nu interesele personale, ci pe cele 'obștești. Am

ing. Cocotă — un suport cu trei brațe, un cuțit de strung sau un disc abraziv, instalația fiind acționată electric și hidraulic pe interiorul tubului — dar primul care a gîndit-o a fost Puncs. Ne-am și apucat să facem instalația. ...... . .Că omul sfințește locul o fost ales hiulți ani ca mem- - • ’ ’ bru în biroul organizațieide bază, în comitetul de lăcătuș, partid pe .sector sau mină., . .... stră-Ce iese din mîinile sudoru- duit să-mi fac datoria cudăruire, să nu fac de rușine breasla, nici tradiția familiei noastre, ajunsă de a- cum la ă treia de minerii

facem instalația.demonstrează întreaga brigadă a lui Puncs, meseriaș multicah ficat sudor, turnător, forjor etc. C- dh.lui Gheorghe Udangiu, de asemenea un veteran al echipei, poate fi comparat cu opera de artă. Multe cuvinte de laudă se. spun la adresa mai tinerilor lăcătuși Sorin Sdeorma Ioan Armand, despre dorița Iuliana Bartha,

Intotdeauna m am
generație

sînt mij- fiind pre- Lu- ’ crările sînt coordonate .de revizorul... tehnic Ilie Novac, ajutat de șoferii Aurelian Giurgescu, Augustin Mastan, Gheorghe Vîrdarie, Vasile Crăciunoiu, Dumitru Asandei. Gheorghe Ar- ghir, Mihai Lingea și alții.
și su- ori despre Nicolae Gîngă, . cel ce urmează Institutul seral.— Pe Ion Moga. cel bun, l-am lăsat la altă chipă, să se formeze numai ca meseriaș, ci învețe și cum se conduc oamenii, că el o să-mi ia locul, după ce plec în pensie, precizează Iosif Puncs I, A fi cu adevărat om înseamnă a nu pune vreodată granițe artificiale între șut . și viața de toate zilele. A-

lamai e- nu să

Meseriașul cu mină de 'aur,' atentul pedagog al tinerei generații, omul plin de idei tehnice noi nu pregetă să rămînă în subteran ore .întregi de muncă, după program, cînd sini urgențe. Tot după program, împreună cu ortacii săi, a construit un atelier temporar, lăsînd loc pentru constructorii de la IACMM sâ ridice modernele hale ale sectorului mecano-energe- tic. Prin activitatea și comportarea sa la locul de muncă, în societate — un om respectat, un exemplu viu de trăire comunistă, un entuziast mereu tînăr.
ro informămAVANSEAZĂ în ritm susținut lucrările; la drumul de tranzit al orașului Lupeni, care va prelua transportul greu din vechiul centru. Piața 6 August, pînă în Bărbăteni. Turnarea betonului, care a început în vechiul centru a avansat deja, pînă la blocul 200, iar lucrările de pregătire a drumului pentru betonare se apropie de 1000 ml, ajungînd dincolo de strada Bucura.TEATRU. Pe scena Casei de cultură din Petroșani va fi prezentat, duminică, , 28

septembrie, la ora 10, spectacolul cu piesa „Florin și ^Florina" de Vasile Alecsan- dri, în interpretarea colectivului de actori ai Teatrului . „George Bacovia" din Bacău.CONCURS. Pentru informarea instructorilor formațiilor artistice pionierești, ni se comunică de la Consiliul municipal al organizației pionierilor că faza orășenească a Festivalului național „Cîntarea României", ediția a Vl-a, va avea loc între 9 și 13 decembrie. Programarea pe genuri artistice va fi comunicată tot prin interme- dMt ziarului nostru. (Al. II.) 
rică realizată de

Dan STEJARU

Duminică, 28 septembrie11,30 Telex.11,35 Lumea copiilor. — Desene animate.— Telefilmoteca ghiozdan — Vizitate- 20,40 
rii (color).12.40 Din cununa cîntecu- lui românesc — muzică populară, (color).13,00 Album duminical (parțial color).— Moment de muzică și poezie- In pas cu viitorul —- itinerar dobrogean.— Cotidianul în 600 de secunde.— Teatru scurt: „Li- dușka se logodește".— Lumea minunată a filmului. . ;■—.Telesport.— Secvența telespectatorului, însemne ale unui timp eroic, (color). Vis împlinit.. Telejurnal. Țara mea azi dețul Neamț (color).19.40 Cîntarea României, (color).20,20 Film artistic î Un 
colț de oraș, producție a studiourilor din R.P. Chineză. Premieră TV.21,50 Telejurnal.

14,45
19,0019,20

de

ju-

Luni, 29 septembrie20,0020,20 Telejurnal.Orizont tehnico-ști- ințific' (color).Tezaur folcloric.(color).Roman-foileton (color). .
Prețul succesului._____ Telejurnal.

Marți, 30 septembrie20,00 Telejurnal.20,20 Pe drumul înfăptui-
21,0021,50
FJ

Episodul 1.Telejurnal.
Joi, 2 octombrieTelejurnal.Pe drumul înfăptuirii noii revoluții agrare. — Experiența fruntașilor.20,35 Spre afirmarea mai puternică a spiritului revoluționar.20,55 Invitație în studiourile Radioteleviziunii Deschiderea stagiunii

21,50

PROGRAMUL ȚY
rii noii revoluții agrare. .Experiența fruntașilor.20,40 Teatru TV.(color).
Autografe pe fluviu, de Corneliu Ifrini.— Premieră pe țară. .21,50 Telejurnal.

Miercuri, 1 octombrieTelejurnal.Actualitatea în economieImagini din R.P. Chineză.(color).Film serial(color).
Casă pentru copiii 
noștri — premieră pe țară.Producție a televiziunii bulgare.

20,0020,2020,4020,55

muzicale la Sala de concerte a Radioteleviziunii.21,30 Statornici în străbuna vatră dacică.(color).Monumentul triumfal de la Adamclisi.21.50 Telejurnal.
Vineri, 3 octombrie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,35 Copilărie fericită, (color).20.50 Cadran mondial.(color).România în Anul Internațional al Păcii. 21,05 Serial științific.(color).

Din tainele mărilor21,30 Timp al marilor în-

făptuiri revoluționare — Epoca Ceaușescu.21.50 Telejurnal.
Sîmbătă, 4 octombrie13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptămână.(parțial color). Din sumar ;— Floarea cîntului, floarea dorului....— melodii populare.
— Gala desenului animat.— O clipă de încîntare. Tinere speranțe.— Trecut de glorii — strălucitor prezent. Ostrov — Păcuiul lui Soare.— Marile momente ale baletului. -;ț - i '•
— Din linca clasicăromânească : ,,Scrisoa- rea ni".fragment — de Mihai Eminescu.: — Farmecul valsului.— Tablouri din Galeria Națională.— Telesport.— Autograf, muzical, 14,45 Săptămîna politică. 19,00 Telejurnal.~ 19,20 Teleenciclopedia (color).19.50 Anotimpul ușoare. Filin artistic 

Pardesiul schimbat. Telejurnal.Romanțe și melodii de neuitat.(color).
muzicii

22,0522,15
A
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„Invățați și munciți! Trebuie $â nu uităm nici 
un moment că făurim o societate a muncii li
bere, în care, în procesul diviziunii socialiste 
a muncii, fiecare trebuie să-și aducă contribu
ția activă la dezvoltarea materială și spiri
tuală a patriei noastre. Numai prin muncă - 
înțclegînd prin aceasta complexitatea muncii 
materiale fizice și intelectuale ca un tot unitar, 
dialectic — vom asigura și formarea unui bun 
specialist și muncitor pentru toate domeniile 
de activitate, vom asigura adevărați condu
cători ai industriei, ai economiei, ai României 
socialiste și comuniste!".

NICOLAE CEAUȘESCU
(din Cuvîntarea la deschiderea 

noului an de învâțâmînt)

Exigențe sporite 
în activitatea politică 
a organizației U.T.C.„Am primit noi sarcini din partea organului de partid, sarcini care vin să concretizeze direcțiile de acțiune ale organizației U.J.C. de la mina Petrila referitoare la redresarea minei noastre. Organizația de tineret este plenar mobilizată pentru traducerea în fapte a măsurilor elaborate de c.o.m„ organism al democrației muncitorești revoluționare în cadrul căruia reprezentanții tinerilor dau glas inițiativelor uteciste în sprijinul producției, al redresării economice a minei, al realizării integrale a sarcinilor, dar mai ales, al educării multilaterale a tinerilor, al formării unei adevărate conștiințe muncitorești. Acesta este, de altfel sensul muncii politice pe care o desfășurăm, în cadrul organizației noastre U.T.C.". Cuvintele aparțin secretarului corn i telului U.T.C. de la mina Petrila, Ion Păducel.Urmărind felul cum a- ceste idei își găsesc împlinirea în fapte, ne-am convins că, la mina Petrila, după o serioasă analiză în spirit critic și autocritic, a activității organizației de tineret, se muncește cu simț de răspundere pentru atingerea fiecărui obiectiv propus, fiecărei sarcini pe care viața minei o impune. In deplină colaborare . cu conducerea minei, se urmărește mai atent . situația tinerilor nou încadrați, repartizarea acestora pe lingă brigăzile bune constituind o formă concretă de stimulare a lor. de atragere de noi cadre în minerit.Se acordă o atenție sporită, tot în colaborare cu conducerea minei, califi

Pagină realizată de
Horatiu ALEXANDRESCU

Foto : Al. TĂTAR , —■ i i f

cării noilor încadrați, urmărirea prezenței lâ instructaje. Ca măsură concretă, organizația' U.T.C. a luat inițiativa organizării unor întîlniri cu șefii de brigadă cu experiență, oameni de la care au ce învăța.O altă direcție de acțiune a organizației U.T.C. o constituie întărirea unității colectivului. Săptămî- nal, colaborînd cu organizația de sindicat și cu clu- _ bul, se organizează seri de dans, acțiuni sportive, acțiuni culturale în căminul de nefamiliști, excursii în împrejurimi, drumeții; sînt acțiuni care îmbină munca educativă cu divertismentul, și care implică permanenta corelare a muncii cu comitetele municipal și orășenesc U.T.C., cu alte comitete U.T.C., dar și o activitate susținută, în organul de conducere colectivă.In acest an, la mina Petrila, tinerii au participat la excursii organizate la Costești, Herculane, Oradea — modalitate de a-1 stimula, pe cei merituoși.In ansamblu viața de organizație a tinerilor. ute- ciștî de la mina Petrila a cunoscut în ultima perioa.-. dă de timp un proces, de întărire continuă, în deplină concordanță .cu creșterea numărului . de tineri nou încadrați în . > lunile august-septembrîe, față de cei care au plecat la alte întreprinderi.Iată obiectivele majore pentru organizația , U.T.C. a minei Petrila, obiective a căror realizare impune și pe mai departe sporirea exigenței față de activitatea fiecărui tînăr.

în atelie- dintre ceij.ce muncesc in secția de hidraulică mi-■ Ilie Marcel, lăcătuș mina Livezenî. Un tînăr înalt, bine făcut, cu privire senină. Lucrează la sectorul de securitate minieră ; unul dintre cei peste 80 de muncitori de la mina Livezenî, care poartă în fiecare după- amiază uniforma studenților minieri, muncind cu hărnicie, învățînd cu sîr- guință, cercetînd eu pasiune creatoare tainele mineritului.„Meseriile din subteranul minelor sînt meserii bărbătești în adevăratul sens al cuvîntului. Acolo, în abataje și galerii, voințele se. oțelesc, oamenii pun cu tărie u- măr lîngă umăr. Timpul nu așteaptă. Sînt momente cînd deciziile în subteran trebuie luate cu iuțeala fulgerului11 — îmi spune Ilie Marcel. „Dar pentru a le lua, trebuie să știi cît mai mult. Iată de ce urmez în paralel cu munca, școala superioară minieră românească. Institutul de mine înseamnă pentru noi, studenții, temelia afirmării în viață, a noastre ca oameni, sau, ților adîncului.

dacă vreți împlinirea, vocației11. ,Comunistul Ilie Marcel îmi vorbește de îmbinarea organică a muncii politice cu producția, despre sarcinile pe linie de organizație U.T.C. pe care le-a dus la bun sfîr- șit, alături de tovarășii de muncă, despre felul în care, răspunzînd de 
Biografii contemporane

, Vreau cît vi- a de

propaganda vizuală din întreprindere, alături de alți ortaci, înțelege să depună o muncă asiduă pentru ca tonele de cărbune necesare economiei naționale să sporească neîncetat. Unul din miile , de destine comuniste ale tinerilor mineri. „ să știu, să cunosc mai mult. Pentru un itor inginer minier avea un vast orizont cultură generală și de specialitate este esențial11.In mină, în amfiteatre și laboratoare, asemenea iții Ilie Marcel, se șlefu- iesc diamantele de gîn-realizării dire și voință ale bărba-

Despre brigada condusă dp Ioan Buta, 
de la sectorul III al minei Petrila se 
vorbește cu respect. Comunistul loan 
Buta, cel mai tînăr șef de brigadă de 
la I.M. Petrila s a impus ca unul dintre

cei mai destoinici mineri din tînăra 
generație, iar brigada condusă de el 
urcă, prin fapte rodnice de muncă, zi 
de zi, noi trepte ale hărniciei.

Cel ce intrărele secției de. hidraulică secția de hidraulică mi-minieră a IUMP, aici, un- nieră, aproape 70 la sutăde se realizează repere de înaltă tehnicitate pentru modernele utilaje miniere, repere care cu numai cinci ani în urmă constituiau un vis frumos al bătrînilor constructori de utilaj, șe așteaptă să găsească lingă mașini, oa-
meni care au înapoia lor ani mulți de muncă, oameni cu experiență. Surpriza se conturează încă de la intrare. Ea se numește simplu : tinerețe.In căutarea unui subiect pentru rubrica „biografii contemporane", am descoperit aici un colectiv cu înalte virtuți muncitorești, în ciuda anilor puțini la număr pe care, în majoritatea lor, îi numără muncitorii, și .tehnicienii din atelierele sec- s ției. ' '■ -.’ De altfel, secția formează o adevărată emblemă pentru ceea ce înseamnă IUMP astăzi, în Valea Jiului. Peste 300 

din colectiv, sînt ute- ciști. Fiecare dintre ei poate constitui o „biografie contemporană11 a mun- , cii rodnice, a dăruirii pentru ca minerii să aibă Utilaje tot mai moderne, mai bune, pentru ca e- fortul fizic din subteran să fie preluat de mașină , pentru ca productivita- . țea muncii din abataje să crească substanțial și e- conomia națională să aibă cît. mai mult cărbune.Lăcătușii Rodica Mihăl- ceanu, Margareta Radu, electricianul Corina Col- țatu, strungarii Rodica Duruian, Olga Olaru, inginerii Iulian Ionescu, Sorina Răileanu, iată numai cîteva nume, posibili e- roi de reportaj. Din mîi- nile lor și ale celor Oe muncesc alături de ei se nasc utilajele miniere care ne poartă cu mîn- . drie- numele departe,, peste țări, ducînd faima industriei noastre constructoare de mașini, a capacității noastre tehnice — în plină afirmare dar și a unei tinereți — simbol al poporului întreg.
Festiva 1• La etapa zonală a „Festivalului artei și creației studențești11. manifestare integrată în Festivalul național „Cîntarea Romă-’ nici", asociațiile studenților comuniști din Institutul de mine din Petroșani voi- fi reprezentate în acest an de cele două coruri ale institutului, formația de muzică rock, grupul satiric și brigada artistică, ansamblul folcloric, formația de teatru, montajul literar, interpreți folk. Vor fi pre- zenți cu lucrări proprii membrii cercurilor de artă plastică și artă fotografică, precum si cineclubul.
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„Aveți legătura. !.,. Vorbiți, vă rog". „Petroșani sîntem. Ce doriți „Deva, dă-mi te rog...“. „Alo, spitalul ? Un moment să vorbiți cu...11. „Interurban 14. Bună ziua... Da... Circuitul a fost restabilit. In cîteva minute veți a- vea legătura". „Bucu- reștiul ? Da, un moment să vorbiți cu Petroșaniul11, „Alo, Lupeni, cheamă Pe- troșaniul".Cuvintele zbdară, în- tretăindu-se. In centrala telefonică a oficiului PTT din reședința de municipiu minutui pare mult mai scurt. Mîini agere acționează cu calm, u- nind gînd uri, făcînd ca spațiul să fie comprimat și oamenii să se Unul lîngă altul.pulsul vieții îl simți permanent ; fiecare voce, fiecare apel telefonic în-

. «-

simtăAici

simți permanent pulsul viețiiseamnă. un fapt de munca, un gînd născut din tinerețea timpului nostru.La centrala telefonică a Oficiului municipal le-am întîlnît pe Doina Floarea și Gabriela ȘchiopU, două
.. indispensabilă. Odată cu simpla comunicare a indicativului căutăm să transmitem oamenilor măcar un surîs. Sîntmeni pe care nu-i vom cunoaște niciodată. oa-

Coordonate cotidiene

tinere pentru care a fi utecist înseamnă, în pri-

Ii
simțim pe toți aproape, simțim cu fiecare mul rind, a fi permanent • convorbire, pulsînd—•_---- «... . _ . - rețea, viața11..Sînt cuvinte, sînt duri pe care tinerele de aici, din „inima" municipiului, le-au rostit . și pe care le transformă cu fiecare zi în noi fapte de . muncă..— Proiecte pentru ute- cista Doina Floarea ?

la datorie, pentru ca oamenii să poată comprima spațiul și timpul, prin- tr-un simplu telefon.„Noi lucrăm., oameni. Ducem și ne bucurăm alături de ei. Sînt sute de convorbiri telefonice pe zi. Telefonia a devenit de mult
pentru bucurii

nouă tine-
gîn-

— Semnalul „ocupat" să fie cît mai rar prezent pe . fir. Și aș mai adăuga un gînd personal, un gînd de familie ; am un băiat îmi doresc lîngă el, o tiță.— Dar pentru tînăra Gabriela ȘchiopU ’— Cuvîntul mese11 rostit de cei formează 03 sau 09 oricare alt număr al tru este certificatul calitate al muncii 1 tre. Aș vrea să-1 aud cît mai des.La plecare, telefonista supraveghetoare Eugenia Dragotă adaugă : „E frumos la noi. Aici bate o inimă. Nu cunoaștem în- tîrzierea și nici pauza. Tinerețea la noi pulsează cu fiecare impuls telefonic. odată cu tinerețea ’ patriei11.

și fe-
„mulțu- ce sau l nos- l de noas-
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Ambiție de afirmareDespre Iosif Papp, miner șef de brigadă la sectorul IV al minei Vulcan se vorbește ca despre un bărbat cutezător, harnic, un brigadier care știe să coalizeze în jurul lui energiile oamenilor. „A înyățat meserie la noi în sector — spune sing. Adrian Dodu, adjunct -al șefului se sector — într-o altă brigadă, multă vreme exemplu pentru mina noastră. Este vorba de brigada lui Iosif Pop. Tînărul a învățat de la experimentatul său ortac ce înseamnă ambiția de a munci pentru afirmare, de a fi mereu în frunte, așa cum sta bine unui, tînăr comunist. Dar, mar cu seamă, Iosif Papp, la școala comunistă a muncii,, a învățat ce înseamnă șă , Iu-, crezi cu oamenii, să vină oamenii lîngă tine cu drag, pentru a pune umărul și la greu și la bine11.„Este cel mai tînăr șef de brigadă de la mina noastră", adaugă Arpad

Crișan, secretarul comitetului de partid. Utecistul Iosif Papp a dovedit inițiativă totdeauna. Și-a alcătuit brigada din oameni destoinici, cu dragoste de muncă. N-au rezistat mulți lîngă el. Au rămas cei buni".Iosif Papp lucrează a- cum cii ortacii lui la realizarea unui suitor, în blocul IX, stratul 3, „o lucrare dificilă care, desigur, îi pune la încercare priceperea. Dar va reuși", adaugă Adrian Dodu.L-am așteptat pe Tosif Papp la ieșirea din subteran. Surpriză. losif Papp a rămas încă un schimb. Era nevoie de el și a rămas neclintit în linia I a cărbunelui. „Un interviu ratat" — ar spune cineva. De fapt un interviu amîhat, pînă cînd suitorul va fi gata, înglobînd în el faptele de muncă ale lui și a tinerilor lui ortaci, expresie, a ambiției pe drumul afirmării. :.
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| '(Urmare din pag. I)Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, celelalte persoane oficiale au parcurs mai multe secții ale fostei închisori.'Jn care organele represive ale regimului burghezo-moșieresc au întemnițat militanți de seamă ai partidului, pentru dîrzenia cu care și-au afirmat profundele convingeri comuniste, pentru activitatea lor revoluționară, pentru hotărîrea manifestată de a apăra cu o- rice preț, pînă la supremul sacrificiu, drepturile și libertățile democratice, independența, suveranitatea și integritatea țării, interesele fundamentale ale națiunii noastre. Deși au trecut inulți ani, totul se păstrează aici așa cum a fost, pentru a evoca momentele de luptă grea, revoluționară, eroică, de sacrificii și de' suferință, care sînt mereu vii în conștiința poporului nostru. Totul amintește aici și astăzi de regimul deosebit de aspru aplicat militanți- lor comuniști și antifasciști.Nimic n-a putut însă Infringe voința, forța morală a deținuților * comuniști și antifasciști.' Infruntînd teroarea, privațiunile, ei și-au strîns și mai mult rîndurile, s-au organizat mai temeinic, continuînd cu; energii sporite lupta pentru înfăptuirea măreței cauze a partidului căreia și-au dedicat întreaga viață-Prinir-o semnificativă coincidență, se împlinesc, în acest an, cînd se aniversează gloriosul jubileu al partidului, 50 de ani de Ia întemnițarea între zidurile Doftanei a eminentului militant revoluționar Nicolae Ceaușescu, în urma unei aspre și nedrepte sentințe pronunțate la procesul' de la Brașov al luptătorilor comuniști și antifasciști. Strălucitele însușiri de comunist ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, demonstrate de atîtea ori 
in focul luptei revoluționare, s-au afirmat cu putere și în grelele condiții ale detenției, reliefînd un mare destin de militant revoluționar patriot. Ba Dofta- ta, bucurîndu-se de încrederea, stima și prețuirea colectivului de comuniști, a fost ales în conducerea organizației de partid. Ca rezultat al luptei neînfricate pe care a desfășurat-o, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut un rol determinant în obținerea, în aprilie 1938, a regimului politic în închisori.Datorită înaltelor sale calități de patriot înflăcărat, revoluționar dîrz, conducător încercat și clarvăzător, partidul și poporul i-au încredințat, în anii ce au urmat, sarcini de mare răspundere în partid și în stat, iar la Congresul al iX-iea, ca o recunoaștere a acestor excepționale calități, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales în suprema funcție de secretar general al partidului- Activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în anii marilor confruntări de clasă și bătălii antifasciste, fermitatea sa revoluționară, patriotismul fierbinte, înalta maturitate politică, curajul și neînfricarea cu care a acționat s-au înscris ca nepieritoare pagini în luminoasa istorie a partidului și a patriei.Adresîndu-se secretarului general al partidului, un pionier a spus :■Iubitei tovarășe Nicolae Ceaușescu, sînt emoționat 

cum n-am fost niciodată în viața mea- pentru că am marea bucurie de a vă o- feri aceste flori ale recunoștinței și dragostei tuturor* copiilor țării, aici, în locul unde, cu 50 de ani în urmă, dumneavoastră ați fost întemnițat pentru că v-ați ridicat la luptă în numele adevărului, dreptății; și al luminii patriei.! ■ Pentru noi, viața și lupta dumneavoastră constituie cel mai luminos exemplu, este cea mai mare lecție de viață din care învățăm mereu ce înseamnă dragostea de patrie, de partid și popor.De aceea vă rog, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să primiți a- ' ceste buchete de flori —- florile recunoștinței celor mai tineri cetățeni ai țării — ca semn al nemărginitei iubiri pe care v-o purtăm în inimile noastre.In continuare, o pionieră i s-a adresat "cu emoție:Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, părinte drag al tuturor copiilor patriei, și eu sînt -fericită că, în numele șoimilor patriei, al tuturor pionierilor, am marea cinste de a vă oferi a- ceste ‘flori ale dragostei și recunoștinței, în acest loc încărcat de istorie, de faptele nepieritoare ale eroicei dumneavoastră vieți.Primiți, vă rog, iubit conducător, aceste flori ca semn de aleasă mulțumire pentru tot ce ați făcut ca scumpa noastră patrie să fie mereu mai frumoasă, mereu mai înălțătoare, pentru condițiile ce le-ați creat ca să trăim o viață lericită, lîngă părinții noștri, să învățăm pentru a fi demni de luminosul e- xemplu, al marilor înaintași, în rîndul cărora Va străluci mereu numele dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Primiți, iubite și drag conducător, aceste , flori crescute din inimile și dragostea ce v-o poartă toți copiii țării !Tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au îmbrățișat cu dragoste părintească pe copiii care le-au oferit flori.Tovarășul N i c o l a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, au asistat, a- poi, la un vibrant moment evocator, intitulat sugestiv „Doftana, școală a luptei de comuniști eroi".Da sfîrșitul spectacolului cei prezenți au aclamat cu putere pentru partid și secretarul său general.
Intîmpinat cu cele mai 

alese sentimente de dra
goste și stimă, a luat cu- 
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Roman, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. ;; ;Cuvântul cald și însufle- țitor al conducătorului partidului și statului nostru a fost primit cu deosebită bucurie și satisfacție, cu profundă mîndrie patriotică, fiind subliniat în repetate rînduri cu îndelungi aplauze, urale și o- vații.Impresionanta manifestare desfășurată la Muzeul Doftana a pus pregnant în lumină o realitate vie, confirmată necontenit de viață — unitatea deplină, de nezdruncinat, a întregului popor in jurul partidului, al secretarului., său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, unitate ce dă forță orînduirii noastre socialiste, chezășie sigură a înfăptuirii istoricelor o- biective stabilite de Congresul al XIII ‘ea al l’.CIl, 

a mărețului Program de e- dificare a societății socia

liste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
★Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost, în continuare, oaspeți sți unor colective muncitorești din Cîmpina.Deplina satisfacție a oamenilor muncii din Cîmpina pentru noua " întîlnire cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, recunoștința fierbinte pentru grija statornică față de continua dezvoltare a orașului lor, a județului Prahova s-au regăsit în entuziastă primire rezervată oaspeților dragi pe tot parcursul vizitei.încă de la sosirea pe stadionul Tineretului, unde a aterizat elicopterul prezidențial, mii de locuitori ai orașului, bărbați, și, femei, tineri și vîrstnici, și-au manifestat bucuria de a participa la acest moment de însemnătate hotă- rîtoare în viața Cîmpinei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebită stimă de membrii Biroului Comitetului orășenesc de partid.Sosirea tovarășuluiNicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu la 

întreprinderea „Neptun“, din Cîmpina a fost salutată cu deosebită bucurie, cu puternice urale și. ovații. S-au scandat, minute în șir, numele partidului și al secretarului său general.Dialogul cu cadrele de conducere, cu specialiști și alți oameni ai muncii de aici — la care au luat parte reprezentanți ai conducerii ministerului industriei de utilaj greu, centralei industriale de resort — a cuprins probleme importante ale îndeplinirii importantelor sarcini ce revin întreprinderii, ale dezvoltării și modernizării în continuare a producției.Tovarășului N i c o 1 a e Ceaușescu i-au fost înfățișate modalitățile concrete de înfăptuire a indicațiilor date cu prilejul preceden
tei vizite de lucru efectuate aici, subliniindu-se că prin aplicarea indicațiilor primite, volumul producției a crescut de 10 ori, întreprinderea participînd activ la realizarea programelor prioritare pentru industria extractivă, navală, energetică.Un loc important în cadrul analizei l au ocupat aspectele referitoare la sarcinile ce revin întreprinderii în lumina acțiunii de amploare națională, declanșată din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu; privind perfecționarea ori ganizării și modernizarea, în cursul actualului cincinal, a proceselor de producție.Apreciind rezultatele înregistrate, secretarul general al partidului a a- dresăt felicitări colectivului întreprinderii „Nep- tun“ și i-a urat noi succese în viitor.Următorul obiectiv vizitat a fost . întreprinderea 
Mecanică, unitate constructoare de mașini ce ș-a dezvoltat puternic în ultimii ani 'ajungînd ■ să fie cunoscută și apreciată, pentru sculele de foraj și extracție pe care le fabrică, nu numai la noi ci și în numeroase țări ale lumii.Dialogul secretarului general al partidului eu muncitorii și specialiștii de aici a început în cadrul unei expoziții in care au fost înfățișate evoluția în- treprin deri i, pers pecți vele de dezvoltare, modul în care s-a acționat pentru îndeplinirea prevederilor de plan.

In continuare s-a vizitat noua secție de scule pentru foraj și secția de pompe pentru extracția țițeiului.Secretarului general al partidului i-au fost prezentate măsurile prin care se urmărește modernizarea în continuare și mărirea productivității utilajelor. Secretarul general al partidului a fost informat că cea mai de seamă acțiune linalizată atei a fost trecerea la fabricarea de pompe cu cilindri, de un nou tip.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat că noul produs are caracteristici superioare, dar că fiabilitatea sa trebuie în continuare îmbunătățită.La plecare secretarul general al partidului a arătat că vizita în întreprindere i-a făcut o impresie bună. Referindu-se la necesitatea îmbunătățirii calității produselor tovarășul Nicolae Ceaușescu -A subliniat că aceasta este o obligație a tuturor celor ce muncesc, care decurge din calitatea lor de proprietari, de producători și b e nef icîari, constituie o necesitate pentru economia națională, pentru creșterea avuției generale a poporului. Calitatea reprezintă problema numărul unu care trebuie să stea în fața colectivului de oameni ai muncii a arătat secretarul general al partidului. Este problema dumneavoastră și trebuie, a spus în continuare, să o dezbateți o- dată cu programul de modernizare și dezvoltare a întreprinderii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că prin asigurarea u- nei calități cît mai înalte fiecărui produs crește eficiența și în acest fel contribuția colectivului la dezvoltarea generală a patriei. Exprimînd -convingerea că există toate condițiile pentru aceasta, secretarul general al partidului a urat muncitorilor și specialiștilor întreprinderii succes deplin, multă sănătate și fericire.Urările și îndemnurile adresate au fost primite cu deosebită satisfacție de oamenii muncii de aici.Pe întreg traseul străbătut de coloana oficială, locuitorii Cîmpinei și-au exprimat din nou, cu căldură și entuziasm, satisfacția pentru noua vizită de lucru efectuată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în orașul lor.Pe stadionul orașului domnea aceeași atmosferă entuziastă. S-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R»!", „Ceaușescu și poporul", „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu — România f".Vorbind în fața miilor de oameni ai muncii prezenți pe stadion, secretarul general ai partidului a evidențiat din nou aprecierile la adresa colectivelor din întreprinderile vizitate. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că toți oamenii muncii din Cîmpina trebuie să acorde 6 atenție deosebită, realizării planului, calității, nivelului tehnic și exportului și, pe această bază, creșterii e- ficiențeî economice, contribuind astfel la realizarea programelor de dezvoltare a patriei, de modernizare a întregii activități economice, de creștere a venitului național, baza ridicării bunăstării generale a poporului. Cu convingerea că oamenii muncii dm acest puternic centru industrial vor înregistra rezultate cît mai bune -în activitatea lor, conducătorul partidului și statului

le-a urat Succes, multă 
sănătate și fericire.Vizita de lucru a conti
nuat la Cooperativa agri
colă de producție Bucov.

La sosire, în numele ță
ranilor cooperatori, al tu
turor locuitorilor acestei 
frumoase așezări prahove
ne, tovarășul NicolaeCeaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, au fost salutați de Gheorghe David, ministrul agriculturii, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena CeaușescU au fost invitați să' viziteze o reprezentativă expoziție organizată în ferma zootehnică a unității, care a reunit o serie de produse agricole, ale 1 industriei alimentare, industriei mici din cooperativele agricole de producție, morărit și panificație. Dialogul de lucru, la care au participat cadre de conducere și specialiști din unitățile agricole prahovene, s-a axat pe probleme privind folosirea cu maximă eficiență a pămîntului, creșterea producțiilor agricole, dezvoltarea legumiculturiî, . pomiculturii și viticulturii, sporirea efectivelor și producțiilor animaliere, sarcini trasate de secretarul general al partidului la precedenta vizită.Au fost înfățișate preocupările pentru creșterea producțiilor și diferite culturi. :Tovarășul Nit o 1 a e Ceaușescu a cerut să fie întocmit un program special pentru sporirea rodniciei pămîntului prin lucrări de scarificare, prin aplicarea rațională a a- mendamentelor. Referitor la nivelul producțiilor obținute în acest an, s-a a- rătat Că acestea puteau fi mai mari dacă în toate unitățile agricole, la toate culturile s-ar fi respectat cu strictețe tehnologiile, densitățile prevăzute.S-a cerut organelor de specialitate să întocmească, fără întîrziere, un program de regularizare a rîului Teleajen, asigurîndu-se în acest fel atît redarea în circuitul agricol a unor importante suprafețe de teren, cît și folosirea mai bună a apei pentru irigații.. In continuare, au fost puse în evidență o serie de realizări ale cooperativei agricole de producție din Bucov, Unitate distinsă de trei ori cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" pentru rezultatele remarcabile obținute în cincinalul trecut. Președintele unității. Eroul Muncii Socialiste Costică Mișcă, a evidențiat că în acest an au fost obținute 

recolte bune. La porumb, producțiile sînt de peste 10 500 kg, iar la legume de 42 de tone. In același timp, s-a subliniat că, în ultimii trei ani, lucrătorii din ferma zootehnică au reușit să obțină, în medie, <500 litri de lapte.In continuare s-a vizitat ferma zootehnică a CAP Bucov, unde au fost prezentate o serie de animale cu potențial biokgic ridicat.! ->.;'!■ '
întilnirea cu membrii Biroului 

Comitetului județean de partidTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, s-a întâlnit, joi seara, cu membrii Biroului Comitetului județean Prahova al P.C.R.

In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat impresiile bune pe 
care i le-a făcut coopera
tiva agricolă din Bucov 
și a felicitat pe coopera
tori pentru rezultatele ob
ținute, pentru programul , 
privind creșterea și mal 
puternică a producțiilor 
de cereale și animalieraReferindu-se la expoziția agricolă care înfățișează realizările în județ, secretarul general al partidului a arătat că, pe ansamblu, rezultatele de pînă acum nu se situează la nivelul condițiilor bune existente în Prahova. De aceea, a cerut organelor șî organizațiilor de partid, . tuturor oamenilor muncii din agricultura județului să facă totul ca încă din anul viitor și Prahova să se înfățișeze cu rezultate bune în acest domeniu.Primirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu în municipiul Ploiești a avut loc în aceeași atmosferă entuziastă. *La sosire, care a avut' loc pe stadion au venit în întîmpinare zeci de mii de locuitori ai municipțu- lui-reședință a județulili, care purtau portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, al tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte cu urări la adresa partidului și secretarului său general, a patriei noastre socialiste. Se scanda cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul I*, „Ceaușescu — muncitorii !“, „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România I".La coborîrea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășă Elena Ceaușescu au fost întîmpi- nați de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.O formație alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat o- norul.S-a intonat - Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.Distinșii oaspeți au fost întîmpinați cu pîine și sare. Cu emoție și bucurie, pionieri și șoimi ai patriei, tineri și tinere le-au oferit buchete de flori.Intr-o mașină deschisă, tovarășul N ic o I a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat spre Comitetul județean de partid.Pe întregul traseu străbătut, se aflau mii de localnici care au exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu sentimente de aleasă stimă și profund respect.Ploieștenii prezenți scandau cu înflăcărare numele partidului și al secretarului său general, ovaționau și aplaudau neîntrerupt.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură manifestărilor de stimă și prețuire adresate de mulțime.

In cadrul ședinței a continuat analiza cuprinzătoare desfășurată în cursul după-amiezii în unități industriale și agricole, por- nindu-se de la concluziile desprinse în timpul vizitei, de la sarcinile importante ce revin județului Prahova în actualul cincinali
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