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Mecanizare fi Productivitate fi Rentabilitate

PRODUCȚIA DE CĂRBUNE 
depinde direct de respectarea 

tehnologiilor de lucru

în continuarea vizitelor de lucru pe care le întreprinde în unități agrozootehnice și industriale ale țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general ai Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a fost, vineri dimineața, oaspetele locuitorilor județului Sibiu.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășul Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- nistru al guvernului.Primul popas s-a făcut la întreprinderea mecanică din Mîrșa. unitate modernă, cunoscută prin produsele sale de mare com-

plexitate, destinate șantierelor de construcții și exploatărilor miniere la suprafață, atît în tară, cît și peste hotare.Elicopterul ia bordul căruia se află, tovarășul Nicolae_ Ceaușescu a aterizat în incinta întreprinderii, pe platforma din fața halei de montaj general al autobasculantelor de mare tonaj. în întîmpinarea secretarului general al partidului au venit membrii conducerii întreprinderii și ai consiliului oamenilor muncii, un mare număr de muncitori, ingineri și tehnicieni.Vizita de lucru a început în principalele sectoare de fabricație, ale întreprinderii. La hala de punți gre-

le. dotată cu utilaje dintre cele mai moderne și de înalte performanțe, directorul întreprinderii, Ilarie Munteanu, a prezentat tehnologii moderne de fabricație, reținînd atenția îndeosebi rectificarea unor piese mari, prelucrarea cu mașini gram și numerică,-care asigură o mare eficiență precizie.In hala de prelucrare u- șoară, gazdele informează pe secretarul general al partidului despre realizarea în întreprindere a primilor cilindri hidraulici de tip greu, precum și a unor scule de mare precizie de

cu comandă’ pro-și

(Continuare în pag. a l-a)
In luna martie, briga- . 

da minerului Francisc Fa
zakas din abatajul frontal 
dotat cu mecanizare com
plexă sub tavan natural din 
stratul 18, blocul I, de la 
I.M. Paroșeni a realizat o 
productivitate medie 
7,2 tone/post.

~FATA ftU

do
experiențe și cerințe 

in folosirea 
eficientă 

a dotării tehnice

Tot pe stratul 18, îri- 
tr-un abataj frontal dotat 
cu un complex mecanizat 
de același tip, brigada mi
nerului Laurențiu Kele- 
men de Ia I.M. Uricani a 
realizat în martie o produc
tivitate medie de 4,7 tone 
pe post.

ÎN CENTRUL POLITICII PARTIDULUI

Făurirea omului nou.

r Două formații din două abataje dotate cu același utilaj, în același strat, în condiții geotectonice nu chiar identice, dar asemănătoare, obțin randamente diferite. Adevărul e că nici la Paroșeni, și ma; ales la Uricani, productivitatea obținută nu este pe măsura capacității utilajelor din dotare. In orice caz, diferența de a-

------------proximă tiv 2 tone/post înmulțită cu posturile prestate din abataj înseamnă peste 3 000 tone de cărbune într-o singură lun'ă. Am socotit deci justificat să ne interesăm atît la Paroșeni, cît și la Uricani de găzi pentru a impun. activitatea celor două bri- evidențîa. concluziile ce se
I. M. Paroșeni brigadă omo-
Vasile Rad, miner șef 
de schimb în brigada 
lui Francisc Fazakaș :

Sîritem ogenă, fiecare om știe pe fiecare schimb și operație ce are de făcut.
minerii stat si eî în bună parte policalificați.

Ștefan Voinea, inginer, 
șef mecanic :

Ing. Emeric Kovacs, di 
rectorul minei :

— Am preluat abatajul ta ianuarie. După ce l-am pus la punct, am ajuns în ..................martie, la viteza de 28 noaste utilajul, îl stapî- ml. Am trecut și de o săritură, roca din acoperiș e destul de friabilă, dar din luna mai vrem să depășim 30 ml avansare și să atingem un randament de peste 8 tone/post.Totul depinde de organizarea muneji în brigadă, pe schimburi, de respectarea întru totul a ciclurilor. Pentru aceasta avem grijă ca utilajul, să fie întotdeauna într-o perfectă stare de funcționare.

Brigada lui Fazakas cu-nește și, drept urmare, știe să-l și folosească bine. La propunerea brigăzii s-au făcut modificări complexului pe ca- re-1 exploatează. Abatajul nu are stagnări din cauze de natură electromecanică. De fapt, fiecare schimb începe cu revizia utilajelor, iar. la eventualele defecțiuni, schimburile știu să intervină, au în componentă electro-lăcătuși.

Rezultatele la complexul de pe stratul 18 încă nu-s la nivelul cerințelor și sînt departe de performanțele brigăzii din anii precedenti. La acest complex a fost mutată abia din ianuarie și pe măsura ce va stăpîni și mai bine noul complex, în mod sigur- —• și asta cît de cu- rînd — va obține randamente mult superioare, în pofida condițiilor de zăcămînt nu tocmai favorabile.
loan DUBEK

cu o înaltăAcțiunea revoluționară de transformare socialistă a țării, desfășurată sub conducerea partidului, mutațiile petrecute în viața materială. în întreaga organizare socială a României contemporane au fost, sînt și continuă să fie însoțite de prefaceri — mai puțin radicale — modul de a gîndi al menilor. Iată, socialismul a generat, ca dintr-un izvor dătător de viață, noi atitudini morale, noi concepții și criterii de apreciere a valorilor etice, culturale, o nouă atitudine fată de muncă, fată de viată. Ce sînt. aceste prefaceri decît rodul unui proces treptat, continuu și conștient, destinat statornicirii celor mai înaintate relații între purtători de valori umane egali în drepturi, demni în fața istoriei, stăpîni pe destinul lor ? Este, incontestabil, meritul Partidului • Comunist Român — iar din claritatea și consecvența cu care problematica omului este înțeleasă în prezent, recunoaștem meritul secretarului partidului, 
Nicolae— de a fi situat în centrul politicii de transformare revoluționară a societății, de a fi stabilit ca obiectiv general al societății, esențial al edificării unei orînduir'i superioare, dezvoltarea multilaterală a fi

conștiință socialistă

general al tovarășul 
Ceaușescu

mulul, afirmarea personalității sale complexe, gate, creatoare.Comunistul — adevărat model față da care ne raportăm cu mîndrie — este purtătorul valorilor morale înaintate. Exemple întîlnim pretutindeni. în clocotul muncii creatoare, acolo unde măsura, intensitatea și profunzimea faptelor reflectă măsura omului cu o concepție de viață și o conduită înaintate. Minerul, preocupat continuu TTe perfectionarea tehnologiei de extracție și a organizării producției, cel care extrage cărbune mai mult cu cheltuială mai puțină, care acționează pentru creșterea productivității și rodniciei muncii conștient că rezultatele sale șe regăsesc în progresul de unde se răsfrîng înzecit în viața fiecăruia, a întregului popor; constructorul.

bo-

autorul impresionantelor edificii și al frumoaselor noastre așezări în care viața pulsează după norme Me confortului contemporan ; oțelarul. creatorul de mașini, de aparate sau instalații, proiectantul, medicul, dascălii 1. agronomul — cuprinși în clocotul muncii, acționînd după criterii etice superioare, între care primează atitudinea înaintată față de muncă — toti aceștia aduc de zi un prinos vieții, contribuție de valoare progresul societății.Munca este izvorul vieții. Munca este criteriul de evaluare a omului. Munca ne_ dă satisfacții, împliniri. S-a ajuns. în urma procesului revoluționar conceput și înfăptuit de partid, la această stare de fapt în' -
(Continuare in pag. a 2-a)

La I.M. Uricani

zi o 
la

Ne vom bucura 
de mai multe fioricîteva puncte de pe centrală a Petroșa- s-au plantat de.ia de trandafiri.

In strada niului „covoare"Menționăm printre aceste puncte triunghiul din intersecția străzilor „Republicii" cu „Mihaj Viteazul", recent sistematizată, zona casei .de cultură, a magazinului „Lucoris" și altele.La sera E.G.C.L. Petroșani sînt pregătite pentru a fi în curînd plantate peste 100 000 fire de pansele, miozotis. garoafe și alte specii. Ne vom bucura ad- mirînd. vom fi beneficiarii unor locuri eu multe flori decît în trecuți. mai anii

Totodată, pe laturile viitorului mare bulevard central al orașului, aflat în construcție, se amenajează ronduri si se plantează garduri vii si trandafiri. In multe din aceste puncte vor fi așezate vaze ornamentale cu flori. Va fi mai frumos. In scopul păstrării curățeniei stradale s-au procurat și vor li fixate 50 de coșuri pentru hîrtii. Trebuie, deci. , ca orașul să fie curat. Aceasta depinde de activitatea pe care o depun edilii, dar si de modul în care noi. cetățenii care-1 locuim, vom îngriji. (T.Ț.)

(Continuare în pag. a 2 a)

Prin cei peste
de plan la zi de la începutul 

dusă de minerul Alexandru 
al minei Petrila se numără printre formațiile de lu
cru cu cele mai bune rezultate. In imagine briga
dierul Alexandru lacob. alături de cîțiva ortaci.îl

200 mc obținuți peste sarcinile 
acestui an, brigada con- 
Iacob de Ia sectorul V

ÎN PAG. A 3-A

CULTURĂ 
ARTĂ

5000 tone 
de cărbune 
eocsificabil 

peste prevederisă întîmpine cu deosebite ziua și aniversareaHotărîți rezultate de 1 Mai creării partidului, mineriide la Uricani au reușit. în ziua de 15 aprilie să înscrie pe graficul întrecerii un succes deosebit. In a- eeasta zi, producția livrată virf prade 2743 eocsificabil.
a atins un nivel de fiind cea mai mare ducție zilnică extrasă la începutul anului — tone cărbune cu cea mai mare depășire zilnică, de 360 tone.Cele mai- bune rezultate le obține colectivul sectorului II, care acumulează o producție suplimentară de 716 tone de la începutul lunii și 2643 tone de la începutul anului. Sectorul III a realizat de la- începutul lunii 859 tone cărbune eocsificabil peste prevederi.Dintre brigăzile minei, cele mai bune rezultate le-au obținut formațiile de mineri conduse’ de Gheor- ghe Scorpie, Dumitru Bor- noiu și Laurențiu Kele- men, de la sectorul II. Si- mion Bud'escu și Ion Volo- caru, de Ia sectorul precum și minerii din găzile conduse de Bob vian și Aurel Soșoi, sectorul I. i . "

ni. bri- E- din



Steagul roșu SlMBĂTĂ, 18 APRILIE 1981

Informarea politică — cadru larg de participare 
a comuniștilor la viața de organizație

intreprinderile și instituțiile din municipiul 
s-a perfecționai continuu practica ținerii, in 

adunărilor generale de partid, a informării po-

In 
nostru 
cadrul 
litice a comuniștilor. Masa rotundă offeanizată pe a- 
ceastă temă de redacția ziarului „Steagul roșu" la 
întreprinderea minieră Lupeni a avui menirea de a 
scoate în evidență experiența acumulată în organi
zațiile de partid de aici în această direcție. Con. 
semnăm din cuvîntul participanților:

FURDUI ALEXA, se
cretarul organizației de 
partid, sectorul „Prima preocupare a birourilor organizațiilor de bază o reprezintă instruirea celor care au, la rîn- dul lor, sarcina , de a prezenta, informări politice în adunările generale de partid. Lunar, la punctul nostru de informare și documentare polițico- ideologică sînt instruite temeinic colectivele care vor prezenta informările îndeosebi cu probleme privind politica internă și externă a partidului și statului. Celor care informează li șe pun la dispoziție. la punctul de documentare, diverse materiale (ziare, reviste, cărți), li se acordă, în â- celași cadru, consultații din partea lectorilor comitetului de partid mină. Fiind bine gătite, informările care le realizăm în a.

IV

Pe pre-pe

.generale sînt idei, cuprinză- re feriri arriă-in-
seAst- pre- ge-

dținările bogate in toare, au nunțile la politica ternă și externă a parti- •dului și statului nostru. la evenimentele petrecute în cadrul minei, în sector, la problemele concrete cu care confruntă colectivul, fel de informări au zentat în adunărilenerale ale organizațiilor de partid Petre Constantin, Mihai Covaci, Gheorghe Eftimoiu, Alexandru Matyași și alți tovarăși. Toți membrii de partid care trebuie să prezinte informări politice depun un mare interes pentru pregătirea lor individuală, așigu- rînd un nivel bun informărilor ce le susțin".
AUREL

secretarul organizației 
de bază nr. 14: „Noi ne-am orientat mai întll la selecționarea atentă

COTROAZĂ,

Unul din cei mai harnici Și pricepuți meseriași 
din cadrul atelierului mecanic al I.M. Paroșeni este 
frezorul Gheorghe Nicnea. Foto : Șt. NEMECSEK

Făurirea omului nou
(Urmare din vag lintimitatea căreia sînt cuprinse prefacerile radicale petrecute in conștiința oamenilor, in modul lor de a gîndi și acționa. Munca era o povară. Munca era predestinată celor lipsiți dc avuție, era politica de exploatare, prin care cei puțini, și îmbogățiți existau pe seama celor multi. Munca era terenul nedreptății sociale, al umilinței...•Sînt uimitoare . aceste6 la a demnității. O-prefaceri sociale, de la extremă, a umilinței,, cealaltă, mul și-a regăsit parcă, pentru a doua oară, echilibrul .și verticalitatea, s-a regăsit pe sine în complexul de valori ce-i sînt proprii .și pe care le poate mereu îmbogăți tor. în continuu formăriiMisiunea istorică a cialismului este de a elibera omul de exploatare și asuprire. ’ In societatea noastră, în practica construcției Socialiste a fost stabilit un obiectiv înălțător : făurirea omului nou. cu o conștiință socialistă înaintată în cadrul procesului conștient. înscris ca parte integrantă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Este

mcritul partidului, și incontestabil, o contribuție de măre valoare adusă la îmbogățirea practicii construcției socialiste de a concepe, etalona și înfăptui acest înălțător proces revoluționar, ale cărui roade sînt fidel reflectate în oglinda timpului pe care-1 trăim. Această oglindă reflectă, astăzi, abnegația, dăruirea și patriotismul fierbinte cu care oamenii muncii, demni in fața istoriei, stăpîni, pe . propriul lor destin, acționează în vederea accelerării ritmului ele dezvoltare multilaterală a societății românești contemporane.
prin efort crea? procesul treptat, și conștient al personalității sale.so-

a celor care trebuie să facă. informări politice . Criteriile pe care trebuie să le îndeplinească sînt cele ale bunei pregătiri politico-ideplogice,, de cultură generală și profesională. Avînd în organizația de partid astfel de oameni, '’dxîșță 'ifăfă', .':’îndoială premisele ca , informarea politică a , CO-
Masă 

rotundă
muniștflor șă se desfășoare în bune condiții, să fie de bună calitate".

IOAN RACZEK, se
cretarul organizației de 
partid, sectorul III: „De regulă informările politice prezentate în a- dunările generale au un conținut bogat. De pildă, în adunările generale din această lună au fost prezentate ample informări care s-au referit pe larg la cuvîntările tovarășului N i Ceausescu la C.C. al P.C.R. tie și la U.G.S.R. Dintre cei care prezintă informări bogate în conținutul poli-

colac Plenara din mar. Cor,greșul

tic dar și legate de activitatea productivă aș aminti șefii de brigadă Gheorghe Beleiu, Petru •Belbe, Grigore Moldovan și alți comuniști. De fapt informările au și scopul de a mobiliza oamenii la -realizarea Sarcinilor de pian, iar acestea putem spune că se realizează la noi",
NICOLAE GOMOI, se

cretar adjunct cu Pro
bleme de propagandă al 
comitetului de partid pe 
mină; „Dacă la început informările politice erau . prezentate de .către lectorii comitetului de partid, în prezent aceste informări se fac de către comuniștii din organizațiile de bază asigu- rînd o participare mai mare a comuniștilor la dezbateri, la viața deorganizație. Totodată informarea politică întărește spiritul revoluția onar, conduce la ridicarea conștiinței lor de să spun text că mărilor sistăm ... amănunțită a sarcinilor ce ne revin din dpcu- mentele de partid, din cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu. A-

membri- partid. Trebuie în acest con- în cadrul infor- politice, noi in- pe cunoașterea

IN CURSA 
CLANDESTINA

cost lucru a condus trimestrul 1 al anului la înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan. De pildă, valoarea producției nete . a fost depășită cu 1,5 milioane lei, producția fizică cu 32 090 ,. tone cărbune, iar costulproducției de s-a diminuat cu tonă". cărbune6 lei pe
de in-ca-☆Detaliile date terloculorii noștri în drul mesei rotunde sîntmult mai' numeroase, ele se referă in special la problemele vizînd înfăptuirea ritmică a sarcinilor de plan la producția fizică ,de cărbune. Considerăm că din experiența organizațiilor de partid de la mina Lu- desprinde pen- în cadrul

peni se pot rodnice concluzii tru perfecționare, continuare, și înaltor organizații de bază de lă celelalte unități economice, a acțj- ; Vității de informare po- . Iitîcă a comuniștilor.
Constantin GRAURE i_____ - J

Producția de cărbune 
depinde direct de respectarea 

tehnologiilor de
(Urmare din pag. I)

I. M. Uricani
Laurențiu Kelemen, 
ner șef de brigada

mi

Lucrăm de un an cu a- cest complex și, e adevărat, ar trebui să avem randamente mai bune. E un utilaj foarte bun, oamenii s-âu obișnuit cu el. Rău e că stratul nu e pe măsură, are o înclinare ma- .. re, în jur de 30 de grade ; cînd montăm secțiile se răstoarnă și trebuie reașezate cu ajutorul stîlpilor individuali. In foc de cî- teva minute, montarea ținui cadru ne ia 20—30 de minute. Datorită avansării scăzute, și coperișul ne face greutăți. Stagnăm de- ț seori și din cauza defecțiunilor la transportorul din planul înclinat care varsă cărbunele în vagonete, iar la începutul schimburilor, stăm nu o dată și din lipsa de vagonete goale.Brigada e bună, am oameni cu experiență, păcat că mai sînt unii care în zilele de plată ne încurcă cu absențele nemotivate. Bunăoară Ștefan Chirilă si Carul Hegyi ne „fericesc" lunar cu cîte 2—3 nemotivate. Mai scapă și alții cîte o nemotivată...

I> DECADA PRODUC
ȚIEI RECORD. In intim- pinarea glorioasei aniver-I sări a partidului și a zilei | de 1 Mai în toate între- I prinderile miniere se va desfășura, în perioada

1 20-30 aprilie, „Decada producției record".
♦ „OMAGIU ’pionierilor 

I petrileni închinat aniversă- 
I rii a 60 de ani de la crea* 
I tea Partidului

lucru
Ing. lacob Stoica, șeful 
sectorului II :există posibili- obținerea de superioare.brigăzii sînt pe

Date fiind condițiile tectonice, nu tăți pentru randamente Rezultatelemăsura condițiilor existente. Brigada își face datoria. Socotesc că rezultatele a- batajului nu sînt comparabile cu alte abataje care au condiții tectonice mai favorabile. Ceea ce depin-

soluționa problema evacuării cărbunelui și evitarea stagnărilor, avem în vedere amenajarea unui nou flux de transport cu benzi, la orizontul de bază 400 pe care va deversa si complexul de pe stratul 18.
Ing. Miron Rebedea, din 
serviciul producție 
C.M.V.J.:

al

în
FAȚĂ

Randamentul actual 4,7 tone/ post încă
de de noi, respectiv adaptarea transportului general la cerințele abatajului mecanizat, șe află în atenția noastră și o vom rezolva. 
Cornel Bololoi, secre
tarul comitetului de 
partid al minei, pre
ședintele c.o.m. :Brigada de la complex este, intr-adevăr, una dintre cele mai bune formații ale minei. In prezent, datorită condițiilor de ză- cămînt, inclusiv a nișelor peste care trebuie să trecem Ia galeriile de cap și de bază, precum și a defecțiunilor pe fluxul de transport, randamentele ; în abataj nu sînt pe măsura cerințelor. Brigada are experiență, dar, în . ceea ce privește pregătirea tehnică a oamenilor, ar fi loc pentru mai bine. Pentru a

de_____  . . ___ nu poate .mulțumi. Dificultățile la mutarea secțiilor se datoresc faptului că pînă la jumătatea abatajului fele au fost montate greșit, cu dispozitivele de menținere a poziției normale de lucru pe înclinarea stratului inversate. Pentru a îmbunătăți situația în abataj a fost elaborat un program detaliat de lucru vizînd ordinea de tăiere șj dirijare, înălțimea deschiderii secțiilor etc. Adevărul e că acest program nu se respectă în toate schimburile. Și încă o cerință h să fie urgentată montarea benzilor pe orizontul; 400, ca fluxul de transport să fie pe măsura cerințelor abatajului.
Deocamdată, ne oprim aici. Vom « .reveni asupra datelor prezentei comparații în cadrul concluziilor la ciclul nostru de anchete pe tema eficienței complexelor mecanizate.

Român'1 este scris pis pla
ca comemorativă pusă de 
echipajul turistic „Monta
na" de la Școala generală 
nr. 1 Petrila, condus de 
prof. Dan Cocor, în aceas
tă vacanță, pe vîrful Șîi- 
riânu.

. LUCRĂRILE uneinoi,, construcții la Vulcan, complexul de alimentație . publică, au fost începute recent. Va avea o suprafață de 1 730 mp și esteamplasat în zona centrală Sașa. -Fină ieri, din supra- 
Comunisț a orașului. fața de 250 ha planificate

♦ COMPETIȚIE SPOR
TIVĂ. La întreprinderea 
minieră Paroșeni se desfă
șoară în aceste zile în
trecerea de fotbal intersec- 
toare „Cupa 1 Mai" orga
nizată de comitetul U.T.C,

< ÎMPĂDURIRI. Activitatea silvicultorilor din Petroșani este concentrată în aceste zile ale campaniei de refacere ă păduri- lor pe șantierele Galbena, Valea Popii, Voievodul șl

Unii șoferi ce conduc mașini ale întreprinderilor confundă a- vutul obștesc cu cel propriu, abuzînd de mijloacele auto încre- j dințate. Intr-o aserne- i nea cursă nejustificată, i a fost descoperit în car- i tierul Aeroport, șoferul autodubițeî 31-HD-3448, ăparținînd S.Ț.R.A Petroșani. Marcel Pîrtea. Fără foaia de parcurs completată, fără a putea da un răspuns plauzibil la întrebarea „ce caută acolo?" șoferul a trebuit să suporte consecințele legii. Și mai gravă a fost fapta conducătorului auto Dorin Strauna, care a fost - găsit în Uricani efec- tuînd o cursă, claridesti- nă cu Scopul „de ciubuc". Pe lingă sancțiuni mai „fine", lui Dorin Strauna i-a fost suspen-c dat și permisul de fedn- ducerc. O învățătură pentru el și pentru alți conducători auto tentați de astfel de... afaceri.
DIN NOU ALCOOLULMai puțin decît în alte săptămini, totuși mai ies pe șosele La volanul mașinilor, șoferi sub influența băuturilor alcoolice. Cazul cel mai recent — Dumitru Florian caire a fost găsit în Lupeni conducînd mașina proprietate personală sub influența alcoolului. I s-a făcut cu siguranță Un ,.bine", cel puțin pentru două luni 1 
ATENȚIE LA STAREA 

TEHNICĂ A 
MAȘINILOR !Constantin Murgilă, conducător auto profesionist la I.C. Vulcan, a fost găsit conducînd autofurgoneta 21-HD- 4057, aflată cu grave defecțiuni la sistemele de direcție și de ilumi- ț nat. Fără îndoială, le-a j cunoscut, dar și-a permis j să circule punîndu-se^n pericol pe sine, dar și pe alți participanți la traficul rutier. A fost și el sancționat conform normelor în vigoare.

ATENȚIE, PIETONI!
Odată cu primăvara a 

sporit considerabil șt 
traficul rutiA. De aceea 
este necesar ca traver
sarea străzii prin locu
rile marcate să se facă 
numai după o temeinică 
asigurare. Nu circulați 

Pe carosabil, mai ales in 
locurile unde se execu
tă reparații la trotua
re, ci prin locurile spe
cial amenajate !

■

Duminică, 19 aprilie 
a.e., este permisă circu

lația autoturismelor pro
prietate personală în
matriculate sub numere 
CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul serviciului de 

circulație al Miliției 
municipale Petroșani

I
C

i 
?

t

> 
I

SîîJÎ,1?!, f->ț,an^are în^ aceașță șaniului. Ieri au fost inte-\ 
■ile de I 
i bul- I

I 
I

primăvară s-au realizat 150 hectare. In majoritate -se plantează specii de răși- noase, repede crescătoare, în amestec cu foioase valoroase.
♦ /menajări edili

tare. Constructorii șan
tierului din Petroșani ai 
T.C.I-I au efectuat în luna 
aprilie . lucrări de amena
jare pe verticală în inte
riorul blocurilor ansamblu
lui cu 437 de apartamente 
din zona centrală a Petro-

grai terminate lucrările de 
nivelare executate cu bul
dozerul, s-au finalizat in
trările (cu' dale de beton) 
la nouă scări ale ansamblu
lui și s-au efectuat prime
le alei interioare.

Rubrică redactată de 
I. SPĂTARU
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tTyO/<»4FiRqp<fl • c y ilt w rt-a •
Viața educativă și cultural-artistică 

!a sfirșit de săptămînăIn actuala ediție a Festivalului național jjCîn- tarea României", în întreaga Vale a Jiului, s-au constituit formații artistice de amatori a căror; diversitate pune în evidență însăși călită* teg superioară a preocupărilor de stimulare 
a potențialului de creație și interpretare al oamenilor muncii. La etape
le .orășenești' ale festivalului marele număr de spectatori prezenți in sălile cluburilor au con
turat foarte clar îdeea că oamenii muncii sînt receptivi la munca < tilczr amatori, o apreciază și o așteaptă. Cum 
este pus în valoare, prin manifestări atractive, ae- gânlzate îndeosebi la sfîr- șitul săptămînli, acest remarcabil potențial e- ducativ șî cultural-artistic' ? 'Aceasta a fost te
ma con vorbirii noastre cți tovarășul Vasile Șu- 
fletu, membru al birou
lui executiv al Consi
liului municipal al sin
dicatelor.

— Sîmbăta și dumini
ca trebuie să fie zile 
de vîrf in activitatea e- 
ducativă și culturală. 
Cum s-au pregătit și ce 
oferă oamenilor muncii, 
astăzi și mîine, cluburile 
și casa de cultură ?— Fiecare instituție de de educație și cultură a conceput programe pornind de la necesitățile spirituale locale și posibilitățile concrete. O mare parte din manifestările care vor avea loc astăzi și mîine sînt organizate sub genericul glorioasei aniversări a partidului, 60 de ani de la crearea P.C.R., și în întîmpinarea zilei de 1 Mai. Dacă la Uricani are loc astăzi (ora 19) prezentarea filmului „Un
Poșta paginii

pămînt numit Honiara*, iar mîine fanfara va susține un concert de promenadă (ora 10, in parcul orașului), Ia cluburile sindicatelor din Vulcan, Lupeni, Petrila, Lonea Și )a casa de cultură din Petroșani sînt organizate, în cadrul acțiunii „Clubul vă aparține0, zile ale întreprinderilor.In acest sens, la Vulcan va avea loc o zi a întreprinderii de confecții, la Lupeni vor parti
Festivalul național 

„Cîntarea României"cipa oamenii sntmcii de la I.F.A. Vîscoza tei duminică pentru ținerii de la cooperativa meșteșugărească „Straja"), la Petrila este organizată o zi a preparațiel, la Lonea, o zi a tineretului de la întreprinderea minieră, iar în casa de cultură din Petroșani se vor afla astăzi minerii de lâ Dîlja iar mîine studenții Institutului de mine. Numai la Petrila vă fi organizat un spectacol, iar artiștii amatori din Lunea vor prezenta mîine spectacolul folcloric„Drag mi-e cîntecul și jocui" în localitățile Cir» nești, Ostrov, Rîul Mare. La toate zilele întreprinderilor participă și formațiile cultural- educative și artistice e- xistente în cluburi cu programe dedicate oamenilor muncii. Apreciem că întreaga viață culturală dobîndește calitate și este eficientă din punct de vedere e- ducativ numai aștfel, printr-o prezență conți-. nuă în mijlocul oamenilor muncii.
__ O parte din forma-

în colaborarea acești principali

OMAGIU GLORIOSULUI
PARTIDȘaizeci de treptepurpurii

urcat

■1

țiile care au evoluat 
etapa de masă a Festi
valului național «Cînta
rea României** nu mai 
repetă sistematic, au o 
activitate intermitentă. 
In această direcție tre
buie acționat operativ, 
dar cum ?—- Cei răspunzători de această situație sînt factorii cu atribuții educative și culturale din fiecare oraș. Este limpede că problemele concrete sînt cunoscute exact de comitetele orășenești de culttjră și educație socialists, de sindicat, tine- . 
ret. Am. întreprins sondaj care relevă cesitatea unui stil dintre ___ ,.. , . , .....__ factori cu răspunderi directe și concrete în organizarea vieții educative și culturale, Pe fapt și pregătirea tuturor echipelor cultural-educative și artistice este Continuată deoarece ele vor evolua, de la nivelul formațiilor de lucru, în viitoarea acțiune „Dialog pe aceeași scenă"'. Prin conținutul repertoriilor, soluția organizatorică și locul de desfășurare — în sălile de apel. în cluburi prin zile ale întreprinderilor, la locurile de agrement, pentru că se apropie timpul favorabil acestora — activitatea casei de cultură și cluburilor sindicatelor se integrează în chip organic, armonios, în viata economică socială, contribuind crearea unor posibilități concrete și diverse de pe* ■ trecere a timpului liber al oamenilor muncii.

T. SPĂTARU

Șaizeci de trepte am 
nebiruiți, prin tine, spre lumină. 
Furtuni de-au fost, le-am înfruntat, 
am și murit, dar am luptat 
încrezători în drumul tău, 
sub steagul tău neaplecat 
Șaizeci de trepte care se adună 
treptelor mii pe care-am sîngerat 
s-aw>m o tară, să avem un nume, 
stăpîn să nu ne fie nici un împărat. 
Șaizeci de trepte, șaizeci de primăve; 
în care am arat străbune visuri 
și-am semănat credința în mai bine, 
partid al meu, încrezători în tine. 
Șaizeci de trepte săpate în granit 
istoria în veci să nu le uite.

continuînd urcușul românesc 
bărbați viteji ne.au fost mereu in frunte. 
Șaizeci de trepte purpurii, 
solare anotimpuri și bogate 
în datini noi, cutezătoare, 
în jurăminte și în fapte.
Șaizeci de trepte am urcat,

. nebiriiiți, prin tine, spre lumină, 
poporu-n jurul tău, azi, ține sfat, 
și țara-i o frumusețe de grădină.
Și noi prin tine azi sîntem stăpîni 1
Pe masa și pe casa noastră, ,
Carpații se numesc și ei români 
și Dunărea-i tot pentru noi albastră.

Rfidu SELEJAN

șila

Mi-e sufletul plin
De seva anilor tineri;
Și.aș vrea să-l golesc azi 
La altăru-mplinirii !
Dar clipa întirzie voit. 
Simt trupul ros,
De clocotul sevei ce se

vrea mugur 
Sub botezul luminii.

Muzică și poezieIn aceste zile de vacantă, în fiecare marți, joi, șîmbătă și duminică, în sala mică a Teatrului de stat „Valea Jiului", are loc „Discoteca vacanței*1 prezentată* de Genu Tutu. Aceste manifestări sînt însoțite de recitaluri de poezie, susținute de actorii teatrului din Petroșani. Așadar, elevii liceelor din Petroșani pot participa în aceste ultime zile de vacanță la acțiuni cultural-educative atractive, organizate pentru ei la Teatrul de stat Valea Jiului. Muzica și poezia vă așteaptă !

împlinire
Aștept o minune 
In pragu-nîloririi, 
Ca floarea de lotus . 
Picătura de soare !
Dar minunile s.au sfirșit! 1

împlinirea își cere 
tributul...

Primăveri, ce-n goană-ați 
trecut

Lăsați.mi lăsați-mi 
cuvintul!

Vicența URSEI

l 
I

ȘTEFAN FLOREA — U- 
ricani, ClRNU STAN — 
Vulcan: încercările poetice au prospețimea faptului de viață, dar încă nu sînt realizați? la un nivel literar acceptabil. Preocupările dv. prezentați-le în primul rînd în cenaclurile literare din localitățile respective,

SZKOBLEI LADISLAU, 
ANGELA NASTASE, 
peni : N-am reținut mic din cele trimise.

ION AVRAMESCU, 
nea: Sînt frumoase durile și intențiile, neizbutite versurile.

emil nelega,
can : „Vă rog scuzați-mi greșelile de ortografie și felul de a mă exprima", ne scrieți. Mai întîi asemenea lucruri nu iartă unei poezii. și destul de confuză

DOINA MATEI, elevă, 
Petrila : Cere-ți informații în problema care vă interesează de la Inspectoratul școlar care vă va comunica exact cum trebuie

Lu- ni-
Lo- gîn- dar

< In cadrul manifestărilor politico-educative și cultural-artistice organizate în întîmpinarea a- niversării a 60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, la Teatrul de stat din Petroșani se pune în scenă piesa „Soarele și luna“ scrisă de 
actorul Alexandru An- ghelescu. In distribuția spectacolului, realizat de Marcel Șoma, sînt actorii Alexandru Anghelescu, Dumitru . Drăcea, Ilie Ștefan, Florin Chirpac. Avram Birău, Miruna Ghețu și alții. Premiera va avea loc în primele zile ale lunii mai.

Carnet<■ „România, factor activ în lupta pentru pace și colaborare cu toate statele lumii" a fost tema unei expuneri care a avut loc ieri la casa pionierilor și șoimilor patriei din Petrila.
☆+ Intrînd în clubul lor, studenții sînt întimpinați de un panou pe care afișat și un program activitate. Dar el s-a prit la ziua de 16bruarie... Intre timp s-au

creat formații, care participă acum la faza națională a Festivalului artei și creației studențești. In două Iun] s-au petre- j cut multe lucruri în via- i ța cultural-educativă a institutului. Oare acest program, care trebuie să fie ooglindă a posibilităților educative pentru care să opteze studenții, nu poate fi readus în actualitate ? Pină una alta, studenții Institutulut de mine intră în club.
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!
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estede dar numai pentru a trece o- dincolo, în bar, unde .acte- tivitatea pare mai vioaieimplantată în ziua de azi\ ui-

Elevii de la Școala ge-
*•'nerală nr. 6 Vulcan, cei 

rare au realizat dansul 
tematic „Minerii".

In fiecare săptămână — de obicei vinerea, pină la ore tîrzii în noapte — la clubul sindicatelor din Uricani repetă formația de dansuri bătrînești. De fiecare dată repetițiile sînt adevărate spec, tacole care au loc în mod spontan. Ceea ce impre- în sine mîndria sumează la această ochi- lorilor, respectul pă este frenezia și sinceritatea dansatorilor, tinerețea simțirii lor, deși media lor de vîrstă este de peste 50 de ani. Ceea ce se petrece acolo este un fapt eu totul și cu totul remarcabil, ________dezvăluind u- k nul dintre cele mai reprezentative aspecte ale dragostei pen.tru tele ale rului ja 1 . transpunerea lui în scenă, păstrîndu-i spiritul, echilibrul, armonia.Dansatorii de la câni, cei pe care i-arn ur. mărit de multe ori pe scenă, interpretînd cu e- leganță ătît de caracteristică creațiilor plămădite de-a lungul gene, rațiilor, sinț oameni ai locului, cci mai multi muncitori. Sufletul formației este Vaier laco- besc, artificier la mina Uricani, unde mai muncesc Ionică Daneiu. lăcătuș, Dumitru Lupșa, a. jutor-miher, Isidor ~ mișan, maistru, Rădiță, muncitor, rasul Gheorghe Calotă, topograf. Alături de ei, Iosif Florănescu. consiliu) popular nesc, pensionarul Ioniță Crăciunescu și profesorul Dumitru Sîrbușcă. Dar această formație de dansuri este cu totul o- riginală, neasemuindu-se cu atîtea altele : dansează de regulă țui cu soția. Poate se găsește

fiecărui dansator, a fost cusută cu dragoste și cu măiestrie în timpul lungilor nopți de iarnă și e păstrată pentru momente deosebite. Și fiecare spectacol la care participă este un astfel de moment care concentrează 2.. 2 . * .l.iu dansa-___ ._____ 1 pentru folclor, chiar un sentiment istoric după cum ne sugerează costumele și desenul coregrafic.valori-a constituie o problemă mereu actuală, cunoscîndu-se multe și* _felurite ca-*zuri de ceea ce se numește. cu un termen tehnic, poluare, a- dică infidelitate față de original. Dar cei care cunosc cel mai bine tradițiile și datinile, crea- Uri- țiiie populare atît de diferențiate pe zone etnografice sînt oamenii locului, așa cum sînt dansatorii de la Uricani.— Continuarea acestei orientări, extinderea ei și la tînăra generație, este o datorie morală, patriotică, așa cum ne . mărturisea Dumitru Ră- doescm directorul clubului sindicatelor. De a- ceea ne gîndim cu toții să realizăm o formație complexă, pe generații cu elevi, tineri și adulti.. și care să fie nucleul u- nui spectacol realizat pentru mineri, pentru oamenii muncii care trăiesc aici, in Valea Jiului.Dansatorii din Uricani, oameni cu inimi tinere, șlefuiesc piesele coregrafice cu dragoste și migală de bijutier pentru apropiata etapă a Festivalului național „Cîntarea României", amplă manifestare a muncii și creației libere, care Ie stimulează cu consecvență pasiunăa artistică prize, deoarece ■ aparține (T.S.)

Cunoașterea și ficarea contemporană folclorului

adevăra- comori folclo- i și gri- față de “

Dansatorii
la

Uricani

Ti- Jeaa Ume
de la orășe-

aici soaie i „secretul" mișcărilor grațioase, unduitoare... Chiar și costumația, care a stîrnit cu cîțiva ani în urmă interesul unui coregraf cunoștințe întinse specialitate, rezervă cu în sur-
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(Urmare din pag. I) prasilă pentru 23 județe ale țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniază răspunderea ce revine acestei unități în efortul general pentru dezvoltarea zootehniei țării, și remarcă că și aici există multe re
măsurare și control al calității, deosebit de necesare procesului de fabricație. S-a vizitat apoi hala de subansamble sudate . și montaj general, unde au fost prezentate soluții cons- zerve care trebuie puse in tractive noi pentru fabricarea traiierelor de 20-120 tone forță. Secretarul general al partidului urmărește, de asemenea, fluxul tehnologic de montaj al autobasculantelor grele.In încheierea vizitei la întreprinderea mecanică din Mîrșa, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se prezintă, în cadrul unei expoziții organizate în incinta unității, cele mai noi produse fabricate de acest harnic și priceput colectiv. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat. să asiste și la o demonstrație privind modul de funcționare a basculantelor de 50, 55 și 100 tone și a încărcătorului frontal cu cupa de 10 mc.Apreciind tehnicitatea noilor produse, gradul de dotare tehnică, precum și capacitatea de concepție și de fabricație a întreprinderii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul unității pe’ntru rezultatele obținute, apreciind că există posibilități pentru fabricarea în continuare a unor astfel de produse complexe, de mare capacitate, la nivelul tehnicii cunoscute pe plan mondial. Secretarul general al partidului a indicat să se treacă la asimilarea buldozerului pe pneuri de 610 CP, a buldozerului pe șenile de 550 CP, necesar exploatărilor miniere, precum și a unui încărcător frontal cu cupa de 16 mc — așteptat pe șantierele noastre ' de construcții, grăbirea fabricației de piese de, schimb pentru utilajele grele de pe șantiere, încheierea. în acest, an a utilării uzinei.Despărțirea de muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii mecanice Mîrșa a avut loc într-o atmosferă însuflețită, lnconjurînd din nou cu dragoste pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei prezenți aclamau și b- vaționau îndelung pentru partid și secretarul său general. Directorul întreprinderii mulțumește tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile la adresa colectivului unității.După vizitarea întreprinderii mecanice de la Mîrșa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a luat cunoștință, in comuna Avrig, de felul m care se -acționează , în județul Sibiu ca, paralel cu creșterea și modernizarea industriei, să se dezvolte și o agricultură puternică in strinsă dependență cu condițiile pedoclimatice din această parte a rii, cu baza maierială, îndelungata tradiție a bienilor in practicarea nei agriculturi in tensive. ' Directorul Direcției județene a agriculturii și industriei alimentare, I. Tă- roșan, prezintă structura culturilor vegetale, precum șl- cea a zootehniei. Secretarul general al partidului arătă că județul are încă mari posibilități pentru a da țării cantități mult mai mari de cereale și plante tehnice, de a-și spori contribuția la aprovizionarea populației cu lapte, carne, ouă etc.' S-a indicat să se acorde o aten- . ție mult mai mare sporirii producției la hectar prin- tr-o mai rațională folosire a pământului. tehnicii și tehnologiilor, prințr-o mai bună folosire a forței de muncă.Vizitînd Complexul selecție lor din dispune pete și

tăcu și- u-
a

de și testare a porci- localitate, care acum de 19 000 ca. asigură purcei de

NICOLAE CEAUȘESCU% Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază rezultatele obținute pînă a- cum șl cere colectivului întreprinderii să nu slăbească grija pentru calitatea ireproșabilă a rulmenților produși la Alexandria.La plecare se regăsește, aceeași atmosferă ențuziass tă. Miile de muncitori dau, prin urale și aplauze, expresie sentimentelor de stimă și prețuire ce le nutresc față de conducătorul partidului și statului nostru, preocupat statornic de ridicarea patriei socialiste pe noi culmi de progres și civilizație, de creșterea prestigiului ei international. Această preocupare permanentă a fost pusă încă o dată în evidență de amplul dialog purtat cu muncitori, țărani cooperatori, specialiști din cele patru județe ale țării, vizitate în zilele de joi și vineri, în care s-a urmărit găsirea celor mai eficiente modalități pentru creșterea și modernizarea producției. pentru sporirea e- ficienței ei, impulsionarea dezvoltării zootehniei, ramură de mare importanță a agriculturii noastre socialiste. Căldura cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpi- nat peste tot, la Argeș, ca și la Sibiu, la Olt ca și la Teleorman, sentimentele de aleasă stimă și profundă dragoste cu care a fost înconjurat dau dimensiunea hotărfrii cu care toti cei ce milncesc, întregul nostru: popor, este hotărît să muncească cu abnegație pentru materializarea hotărârilor Congresului al XII-lea al partidului.

exemplu, de la fiecare va-‘ că de lapte furajată s-qu obținut cîte 4 220 litri de lapte, un indiciu al natalității ridicate, și sporuri rapide în creșterea vițeilor.Tovarășul Ni c o 1 a e Ceaușescu a apreciat preocupările zootehniștilor de la Putineiu, și le recomandă să persevereze în dezvoltarea zootehniei, care trebuie să dețină o pondere tot mai mare în ansamblul producției agrico
le. ,La întreprinderea de rulmenți din Alexandria . to-_ varășul Nicolae Ceaușescu este primit cu deosebit entuziasm de mii de muncitori.-In una din hale, în fața unor grafice, directorul întreprinderii, prezintă principalii indicatori ai planului, evoluția pe care a cunoscut-o producția de rulmenți trecut losință unități socialiste. Dacă în 1974.aici s-au produs peste 8 milioane rulmenți, anulacesta volumul producției fizice este dimensionat la 32 milioane, pentru ca în 1985 să ajungă Ia 45 milioane. Prin intermediul u- nei expoziții, se prezintă paleta largă a tipurilor de rulmenți folosiți acum în industria constructoare de mașini.Secretarului general al partidului i șe prezintă gama modernă a aparatelor de măsură și control prin utilizarea cărora se - asigură rulmenților românești un grad tot mai înalt de competitivitate pe piața mondială.

pe măsură" — a spus secretarul general al partidului la despărțirea de sătenii din Osica.Problemele complexe a- le dezvoltării zootehniei au făcut obiectul dialogului purtat și cu crescătorii de animale de agricolă de brosloveni.Apreciind nitatea îți ... _ tregime baza furajeră din producția proprie, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă mal buna folosire a spațiilor dintre grajduri prin însămînțarea lor cu porumb pentru masă verde ...___ , ___ |_____ -_____ și sfeclă furajeră, precumțel în exploatare și a fia- ’ și raționalizarea amplasă- bilității acestora.Luîndu-și rămas bun de la constructorii de mașini din Balș, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a urat să ob-. țină noi succese, să amplifice realizările de pînă a- cum, să facă din tînăra u- nitate o întreprindere model, fruntașă pe ramură și chiar pe țară.In drum spre cooperativa agricolă de producție Piatra Olt, următorul obiectiv înscris pe itinerarul vizitei. secretarul general al partidului s-a oprit pe o tarla semănată cu grîu pentru a examina stadiul de vegetație și densitatea plantelor. Remarcă faptul că, deși cultura este dezvoltată corespunzător perioa-

adoptate în unele țări cu tradiție, în scopul reducerii în continuare a consumului de metal în fabricația de osii, ca de pildă, realizarea de osii tubulate. Apreciind rezultatele bune de pînă acum, îndeosebi pe cele din primul trimestru al nouluicincinal, secretarul general al partidului recomandă să fie luate măsuri pentru folosirea mai judicioasă, mai e- ficientă, a spațiilor de producție prin dotarea lor cu noi utilaje, pentru întreținerea corespunzătoare a mașinilor-unelte din secția de prelucrări mecanice a roților, creșterea șiguran-

valoare, cum ar fi, de exemplu, natalitatea ce se menține Ia un nivel scăzut, Se recomandă zootehniștilor de la Avrig să studieze experiența bună ă- cumulată în unități similare din țară, de exemplu din Vrancea, care în condiții asemănătoare sau a- propiate obțin un indice de natalitate mai bun.Pe aeroportul din Mîrșa de unde a decolat elicopterul prezidențial se regăsește a- ceeași atmosferă entuziastă și se dă expresie acelorași sentimente de stimă și respect cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost înconjurat de puternicul colectiv muncitoresc de la Mîrșa și de zootehniștii din Avrig. Se aclamă din nou, cu putere pentru partidul comunist și secretarul său general.Tovarăș u 1 țîicolae Ceaușescu răspunde cu pridtenie acestor alese simțăminte și, adresîndu-se mulțimii de pe stadion, spune: „Vă adresez dumneavoastră, locuitorilor localității Mîrșa, cele mai calde felicitări pentru bunele rezultate obținute în dei. numărul de plante pe muncă. Mi-au făcut o impre- presie deosebită ritmul in care s-a dezvoltat întreprinderea mecanică, calitatea deosebită a produselor care se realizează aici. Felicit locuitorii Mîrșei pentru tot ce au făcut, le doresc multă sănătate, mari, succese viitoare și multă fericire !“.Elicopterul prezidențial . traversează Carpații pe Valea Oltului și aterizează în orașul Balș — localitate care, în ultimii 15 ani, a cunoscut o puternică dezvoltare economico-socială.Pe stadionul orașului tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost salutat de tovarășul Ion Albulețu. prjm-secre- tar al Comitetului județean Olt al P.C,R., de Dumitru Zamfir, primarul orașului, de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Mulțimea venită în întâmpinare face o primire entuziastă.Potrivit unei străvechi tradiții, tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să guste din plinea ospitalității.Primul obiectiv înscris pe agenda noii vizite în acesta parte a tării a fost Întreprinderea de osii și boghiuri, cel mai mare obiectiv industrial al localității și unicul cu acest profil din țara noastră, de care este legată însăși dezvoltarea economică și socială a orașului. Directorul tehnic al întreprinderii. inginer Petre Eneșcu, prezintă, în fața unei machete.unității și di-care au cunos-dezvolțarea nărnica ' pe cut-o principalii indicatori tehnici și economici, modul cum se acționează pentru înfăptuirea sarcinilor ce. rezultă pentru cei peste 7 500 de muncitori, ingineri și tehnicieni ai în7 treprinderii din iiotărîrile. celui de-al XII-lea Congres al partidului, din actualul cincinal.Secretarul general al partidului este invitat să viziteze principalele secții de fabricație, a căror dotare tehnică modernă asigură realizarea unor produse cu caracteristici superioare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu asistă la forjarea unei roți.El recomandă specialiștilor uzinei să se documenteze astupra unor metode și soluții constructive noi

la cooperativa producție Do-faptul că u- așigură în în-

rii animalelor în grajduri și modernizarea sistemului de distribuire a hranei în vederea reducerii volumului de muncă manuală, creșterii productivității. Se recomandă, de asemenea, sistematizarea spațiilor de adăpostire a bovinelor și 
porcinelor pentru a se reduce efortul de investiții și a se crea condiții în vederea ridicării gradului de mecanizare cu mijloace cît mai simple.în numele cooperatorilor, președintele unității s-a angajat să ia toate măsurile pentru ridicarea producțiilor în zootehnie nivelul celor obținute la culturile de cîmp.Ultimul obiectiv al vizitei în județul Olt a fost stațiunea de cercetări a- gricole de la Caracal, unde secretarul general âl partidului a luat cunoștință de rezultatele cercetărilor întreprinse de specialiștii u- nității în direcția creării și ameliorării unor soiuri de cereale și plante tehnice de înaltă productivitate cu o valoare economică și nutritivă ridicate și cu perioade de vegetație cît mai scurte.In continuare, se vizitează loturi demonstrative ale stațiunii unde s-au obținut producții de grîu, rapiță, de culturi atît în sistem gat cît și neirigat.Tovarășul N i c o 1 Ceaușescu. recomandă

la
metru pătrat putea fi și mai mare.La' cooperativa. agricolă de producție se vizitează ferma zootehnică profilată pe creșterea vacilor cu lapte și a vițeilor. Inginerul Ilie Vasile, președintele unității, prezintă structura sectorului și ponde- reă lui în veniturile cooperativei, măsurile luate pentru creșterea producțiilor de lapte.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind înfăptuirile dobîndite pînă acum, indică să se continue acțiuneă de modernizare a grajdurilor și sistemelor de distribuire a hranei și a- pei, precum și a celor de evacuare a dejecțiilor, pre- luîndu.se experiența bună neralizarea cît mai grabni- a crescătorilor de animale din județul Covasna, să se acționeze cu hotărîre pentru sporirea continuă a producției de lapte pe cap de vacă furajată, pentru ridicarea indicelui de natalitate.Luîndu-și rămas bun de la zootehniștii din Piatra Olt cărora le urează noi succese și multă sănătate, secretarul general al partidului se îndreaptă către o parcelă de pe care tocmai se recolta rapița furajeră. Apreciind producția bună obținută Ia hectar recomandă ca pe terenurile recoltate, înainte ca suprafețele respective să fie arate și semănate cu porumb sau alte culturi succesive, să ovinele la pâșunai, Valori- i'icîndu-se astfel in întregime cantitatea de masă verde.i Vizita continuă la cooperativa agricola de producție O.dea, Și aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă extinderea și modernizarea grajdurilor, îmbunătățirea structurii balanței furajere, pentru a se asigura, într-o perioadă scurtă, cel puțin dublarea actualelor producții de lapte. Primarul ria Dude, informează că, vineri, în comună s-a încheiat semănatul porumbului, solei, al celorlalte culturi din campania de primăvară.„Aveți pămînt bun, animale bune. Dispuneți de condiții materiale pentru a vă situa în frunte pe județ și, chiar pe țară. Vă doresc să obțineți succese

sporite alte iri-a e ge-că a rezultatelor cercetărilor de pînă acum în unitățile direct productive sub îndrumarea nemijlocită a specialiștilor stațiunii din Caracal.Din județul Olt se trece în Teleorman pentru a se Vizita o unitate fruntașă a agriculturii noastre socialiste — C.A.P. Putineiu — și un tînăr vlăstar al industriei moderne — Întreprinderea de rulmenți A- lexandria.Burnițează mărunt, dar populația acestei localități din sudul Bărăganului a ieșit cu mic eu mare în întâmpinarea celui mal de seamă și te al- lor... neral alfie scoase bovinele și "ședințelePrimul mitetului man al P.C.R., Teodor Roman, îi adresează, în numele comuniștilor, al tuturor locuitorilor .județului, cele, mai calde urări de bun sosit.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să guste . din .pîinea ospitalității, plămădită din griul roditoarelor cînipii din sudul tării.Se vizitează ferma zooteh. localității, Ma- nică a C.A.P. Puțineiu.Tovarășul N icolae Ceaușescu este informat că, aici, s-a acordat o mare atenție obținerii U- nei rase care să se adapteze cît mai bine condițiilor climaterice din zonă. Din încrucișarea brunei românești cu o rasă străină ș-au obținut metiși cafe dau aici. în sudul țării, bune rezultate. Anul trecut, de

mai iubit oaspe- — secretarul g'e- partidului, pre- republicii. secretar al . Co- .județean Teleor-

în perioada care a de la darea în fo- a acestei moderne a industriei noastre Dacă în
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