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ȚÂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

Cu planul semestrial îndeplinit
Un succes remarcabil al sectorului I 

de la I. M. Paroșeni
■ DE LA ÎNCEPUTUL A- 

NULUI, 21 300 TONE DE CĂR
BUNE EXTRASE PESTE PRE
VEDERILE DE PLAN. ■ Pro
ductivitatea muncii depășită: la 
nivelul sectorului cu 188 kg pe 
post; în cărbune cu 1313 kg pe 
post; în abataj cu 3123 kg pe post.Faptul că anul trecut 
a ocupat locul I în întrecerea socialistă pe Valea Jiului, a constituit 
un însuflețitor imbold pentru minerii sectorului I de la Î.M. Paroșeni care au început a- nul 1986 cu rezultate deosebite în muncă. In cele cinci luni și cîteva zile care au trecut din acest an, din abatajele sectorului au fost livrate economici naționale 21300 tone de cărbune suplimentar sarcinilor de plan. Acest harnic colectiv a reușit astfel să raporteze îndeplinirea Sarcinilor de plan pe primul semestru din a-

■ FRONTALIȘTII DIN BRIGĂ
ZILE CONDUSE DE VASILE CO- 
JOCARU ȘI MIHAI BĂRBĂCA- 
RU au obținut constant 14—16 to
ne de cărbune pe post. ■ La lu
crările de pregătiri, un plus de a- 
proape 100 ml.cest an cu aproape o lună mai repede. La a- cest remarcabil succes au un deosebit aport frontaliștii din brigăzile conduse de Vasile Co- jocaru și Mihai Bărbă- caru, care prin folosirea eficientă a complexelor mecanizate SMA 2 și a celorlalte utilaje din dotare, au obținut productivități tnedii de 14—16 tone pe post, contribuind astfel atît la depășirea productivității muncii lă nivelul sectorului cît și la extragerea celor peste 21 000 tone suplimentai’ sarcinilor de plan.Penb’U asigurarea liniei de front active și în

celelalte luni din acest an, minerii acestui sector au acordat lună de lună atenție deosebită lucrărilor de pregătiri, lucrări la care, la sfîrși- tul primelor cinci luni înregistrau un plus de 91 ml. La acest gen de lucrări s-au remarcat minerii din brigăzile conduse de Vasile Liuță și Viorel Poșa, care zi de zi au raportat depășirea sarcinilor planificate, pregătind în acest fel noi capacități de producție care vor permite depășirea sarcinilor de plan și în viitori
Gheorghe BOȚEA

In perspectiva necesităților producției

Trebuie asigurați mineri 
bine pregătiți !In ultimii zece ani. la mina Barbă ten i au fost calificați 285 de mineri. Media ar fi, desigur, nesatisfăcătoare, dacă, . totuși, în ultima perioadă de timp preocupările și rezultatele (cel puțin statistice) n-ar fi mai consis- . tente: în 1985, de pildă, cifra de plan a fost depășită cu 45 de cursanți. „Depășirea" -este explicabilă: aflată încă la începuturi, avînd o mare fluctuație de personal, întreprinderea, desigur, trebuie să-și satisfacă; și pe această eale, ce-ințele impuse de obținerea unei corespun- z:’to.i , structuri pe meseriiCare este situația în 1986 ? S-au organizat do

uă cursuri de calificare pentru mineri și lăcătuși, alte două cursuri de policalificare. La data documentării noastre, însă, ple se aflau . sub semnul improvizației, pentru că nu li se asiguraseră încă, săli corespunzătoare. Dar, așa cum am fost încredințați do către tovarășa EvaGrpza, responsabila a- cestei activități, impedimentul va fi repede depășit. Totuși, situația de fapt ridică un prim semn de întrebare asupra a ceea ce am putea numi deficiențe de organizare.In primul rînd, este, vorba de necunoaștere, in
C.T. DIACONI! .

(Continuare în pag. a 2-a)

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități agricole din județele 
Giurgiu, Teleorman, Olt, 

Dolj și ArgeșTovarășul Nicol a e' făuritorii bunurilor materiale principalele, aspecte sie ridicării necontenite a întregii activități la noi cote, superioare, de eficiență și calitate, a avut ca obiectiv analiza modului în cale se acționează pentru efectuarea în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor din actuala campanie agricolă. Au fost supuse unei atente examinări mrttdnlui în starea de vegetație a . culturilor cerealiere, tehnice și legumicole, felul în care se efectuează lucrările de întreținere a acestora și sînt respectate programele de irigare, stadiul pregătirii campaniei de recoltare a cerealelor păioase, astfel îneît să se asigure realizarea unor producții cît mai mari.Primi secretari ai comitetelor județene de partid au exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, cele mai calde sentimente de profundă stimă, de adîncă recunoștință pentru grija sa statornică pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, pentru carea nivelului de re și civilizație a românesc. Ei au pe conducătorul lui și statului nostru ob- Pre uiodul în care

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a făcut, miercuri, o vizită de lucru în unități agricole din județele Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj și Argeș.Intîlnirea secretarului general al partidului cu oamenii muncii din agricultură s-a desfășurat climatul de activitate rodnică, de puternică angajare patriotică, revoluționară a comuniștilor, a tuturor lucrătorilor ogoarelor țării pentru înfăptuirea îndemnurilor, și orientărilor cuprinse în magistrala cuvântare rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al IlI-lea al consiliilor de conducere ale unităților a- gncole socialiste, al întregii țărânimi. al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor — document adoptat, prin hotărîrea unanimă a celor pește 11000 de participant! la forumul a- griculturii românești, drept Program de acțiune și muncă pentru organele și organizațiile de partid, pentru organele de stat și economice, pentru organizațiile de masă și. v— ștești, pentru toți cei ce lucrează în aceste sectoare importante ale economiei naționale.■ Dialogul înscris în practica că a tovarășului Ceaușescu de a

indicațiilor

de luci u, statorni- Nicolae dezbatedirect, la fața locului, cu

Brigada condusă de Iosif Bucur (sectorul III), se 
situează lună de lună printre formațiile fruntașe ale 
minei I.onea. Vă prezentăm astăzi schimbul condus 
de Costică Zalomir.

Foto : Al. TĂTAR

Finalizarea la termen a noilor spații comerciale din Petroșani 
impune intensificarea ritmului de lucru !In reședința de municipiu se prevede iii acest an un important volum de investiții pentru extinderea spațiilor destinate rețelei comerciale și de prestări de servicii către populație. Se prevede prin plan să fie puse la dispoziția comerțului și cooperației. spațiile de. la parterele blocurilor 11.9, 76,77, 80, fii. 79, din cartierul Petroșani-Nord, darea în folosință a noului hotel cu 200 de locuri și altele. Pentru construirea acestor noi spații, constructorii au întocmit grafice de lucru, prin care

se prevăd termene pentru predarea fiecărui o- biectiv, pentru a asigura condiții de punere în funcțiune. In ce stadiu se
de scăzut. La parterele blocurilor din cartierul Petroșani-Nord, efectivele de constructori repartizate zilnic pentru lucrările de finisare a spațiilor cdmer-

INVESTIȚIILE ANULUI 1986

1 iunie a.c„ ne-a spus maistrul principal Petru CosnuT, din brigada 10 Petroșani, a Antreprizei de cbnstrucții-montaje. Dar termenul n-a fost respec
tat deoarece au întirziat lucrările de instalații, din lipsa unor piese. In pre-află lucrările la spațiile comerciale ?

Din analiza activității desfășurate de constructorii din Petroșani, de la începutul anului pmâ în prezent, rezultă că lucrul la spațiile comerciale se desfășoară în ritm destul

ciale nu sînt la nivelul prevederilor din graficele de execuție. Ca urmai e, la aceste obiective se înregistrează mări rămțneri in Urmă,„Ultimul grafic prevedea terminarea finisajelor de la blocul 61 la

zent aplică travertine- le de la intrările în viitoarele magazine. Odată cu aceasta s-au demarat lucrările de finisare din
Viorel STRAI I'

(Continuare în pag. a 2-a)

mice, pentru îndeplinirea sarcinilor pe acest an,, pe întregul cincinal, corespunzător' indicațiilor și o- rientărilor cuprinse în cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la recentul congres al agriculturii, . obiectivelor stabilite pentru această ramură vitală a economiei naționale de Congresul al XIII -leu ; alIn județele vizitate, formații alcătuite din membri ai gărzilor patriotice și detașamentelor de tire a tineretului . apărarea patriei au zentat onorul. Secretarul general al partidului . a fost întîmpinat cu pline și sare, cu flori.Oamenii muncii din a- gricultură aflați in cînip, la lucru, au reafirmat tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentelor lor de nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință pentru activitatea neobosită ce o desfășoară în vederea dezvoltării intensive și modernizării agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale, creșterii bunăstării țărănimii, a întregului popor, ridicării - gradului de civilizație al satului românesc și înfloririi continue a patriei. In a- celași timp, ei s-au anga- : acțto- jaj s- a(jtioneze cu toatăneaza organele locale de 'partid, direcțiile agricole, consiliile unice agroindustriale, întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole în vederea creșterii producției și 
a productivității muncii, sporirii eficienței econo-

- ridi- bunăsta- satului informat partidu- des-

prega- pentru pre-

jat să acționeze cu energia pentru îmbunată- țirea permanentă a muncii, pentru instaurarea înalt spirit de ordine disciplină, în vederea ținerii unor recolte tot mai

unui 
și 

ob-

(Continuare în pag. a 4-a>

Luna manifestărilor politico-ideologice,
cultural-educative și sportive

în acest an București. Din distribuție fac parte ’ I urie Da- 1 fie, Șerban Celea. Via- j diînlr Găitan, Gheorghe Marian Rîlea, Iarina Demian. Gabriela Popescu. Un spectacol de mare succes, lui Tudor nografia de Puiu ilustrațiaDinu Petrescu. (A1.1I)

Se reiau„Zilele teatrului de comedie în Valea Jiului", manifestare teatrală așteptată cu mult interes de Siinonea, prietenii Thaliei. ' și Virginia Mirea,„O dragoste nebună. 1 nebună" este titlul mediei semnate de Co-Tu- în12, 13 și 14 iunie o vom nuca viziona la Lupani Vulcan și Petroșani în interpretarea colectivului artistic din
i\ dor Popescu pe care, J 1 O j cî IA hinin A ' 
!
I
I

î ț

V

I

montat în. regia 1 Mărăscu. See- j este semnată Antemir, muzicală, iar 
de

Rapsodia româna", 
la Petroșani

deAstăzi sosește în municipiul nostru cunoscutul ansamblu artistic U.G.S.R., „Rapsodia mână". Mesagerii clorului românesc susține șase concerte — spectacol pentru minerii Văii Jiului.Indrăgiții interpret! dih Concertul-spectacol este București tornici ai vor aduce clin nou, scenele nostru bucuria lui și dansului popular; ne vom reîntâlni cu Elena Merișoreanu, Pocnaru, Dumitru Constantin, Elena lonescu, E- lena Pascu, Rodica Man- ciu-Magdin.Concertul-spectacol, intitulat „Pe sub cetini, la izvoare", va cuprinde și

al ro- fol- vor
- prieteni sta- minerilor - pe municipiului cîntecu-

lin bm het de melodii 
Voie, bună, interpretate 

de Nicolae NițescuPrezentarea și ''Hiomen-i tele umoristice sînt sera-1 nete de Petre Marin, iar coregrafia de Nicolae } Apolzan și Florea Via-i dimii eseu. j:,.;;.; cș-jI-regizat de. Petru Mihail. 1- iar conducerea muzica- l lă ește asigurată de Ma- i rin Ghiocel. »Manifestările artistice)|Vor avea loc după cum ț urinează: în ziua de 5 iu- f Ppșa nie la Petrila și Vulcan, jîn ziua de 6 iun ie la Lo- I nea și Petroșani, iar în J ziua de 7 iunie la Lupeni ) Și la Uricani și vor începe ) orele 17, respectiv, 20.’1
H. DOBROGEANA) |
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« SECVENȚE
Atelier în subteranFolosirea la înalt randament. a zestrei tehnice din dotare implică organizarea ireproșabilă a activității de reparații a utilajelor. In acest scop, la mina Paroșeni, cea mai mecanizată mină din Valea Jiului, au fost luate măsuri pentru deschiderea unui atelier de reparații chiar în subteran, cît mai aproape de fronturile direct, productive. Avantajele unei astfel de inițiative sînt lesne ' de înțeles. Așa cum sublinia și interlocutorul nostru.-’ing. Ștefan. Toina, inginer șef. cu producția, se va reduce - ‘ în mod substanțial timpul - a utilajului, nevoie ca fie adus laMai

de ne- a- su-rnult, căile
reparare maifiiiid ce: ta . să praieță.de transport vor fi. descongestionate. iar intervențiile necesare vor fi

ECONOMICEfăcute mai prompt, felul acesta, utilajele reintra mai repede frontul de lucru, timpul astfel cîștigat însem- nînd sute și mii de tone de cărbune în, plus.
Refolosirea 
materialelor

In vorîn

rePreocuparea pentru ducerea cheltuielilor materiale (paralel cu eforturile vizîhd creșterea producției de ' cărbune) s-au . materializat, la întreprinderea minieră A- ninoasa, în amenajarea, la fiecare sector, a cîte unui punct de lucru în 
i care se recondiționează armăturile. „Investiția" este, pe cît de ieftină, pe atît de eficientă din punct de vedere economic. Presele de îndreptat au fost amplasate cît mai aproape de sursa de „materie primă"; galeriile din care se recuperează respecți-

li SECVENȚE ECONOMICEvele piese. Echipe de cîte doi muncitori transportă, pe trasee scurte, armăturile, le recondiționează și le dirijează către brigăzile de pregătiri, care le refolosesc în activitatea lor. In felul acesta, materiale, care altădată rugineau, degradîndu-se, sau care aglomerau căile de transport, își află rostul productiv firesc.

de
Valorificarea 
resurselor 

mecanizăriiCondițiile specificezăcământ de la mina Pe- trila nu permit folosirea, la parametri de eficiență, a mecanizării pe scară largă. Și totuși, planurile tehnice ale întreprinderii nu neglijează introducerea utilajelor de înalt randament, acolo unde este posibil să se obțină randamente spo-

rite. Așa se face că s-a trecut la pregătirea u- nui panou, în stratul VII, lucrarea finalizîndu-se prin curățarea spre felie. Aici va intra în funcțiune un complex de mică înălțime, a cărui montare și exploatare vor fi făcute de brigada condusă de Ioan C. Radu. Utilajul se află în reparații capitale, o parte dintre operațiuni fiind executate în atelierul minei, iar o alta de către specialiștii de la IPSRUEEM. Lucrările se desfășoară conform pro- giamului, în așa fel îneît complexul să ajungă, frontul lung de 40 metri, la termen ■ etică în prima parte lunii iunie. Dincolo semnificația în
în de a- a de sine, exemplul acesta are și o alta, ținînd de „mentalitatea" tehnică : mecanizării trebuie să i se găsească, peste tot unde este posibil, cîmp larg de afirmare. (C.T.D.)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatul județean
de fotbal

eci nul,.minerul PREPARA TORUL, LA 1-—1. Joc de factură tehnică, cu multe durități
URICANI — PETRI- o slabă presărat desfășurat pe fondul unei tensiuni nervoase, joc pe care arbitrul central Bân- du l-a scăpat din mînă, co- mițînd inexactități, și în consecință dînd și unele decizii .eronate. Gazdele obțin în min 5 un penal- ti, pe care expetrileanul Chirițoiu îl . r ■■■/..', el intervine defectuos min 16, adversar Purece trimite o , care lovește bara ân poartă: 0—-1. nuare asistăm la dramatică pe ui mocirlos, gazdele insistent, dar Olaru, : și Nagy ratează din

Tot în său minge intră conți t luptă teren atacă , Diniș poziții favorabile. In min. 45 Lumperdean execută un corner, balonul ajungela fundașul Corche.ș, care șu- tează puternic: și 1—1. La

ui

M i c.60 de garoafe pentru. Moldovan Ion din partea soției Marika, a fiicei Marika, nepoțelului lonuț ginerelui Dan, pensionării, ani !“. (8234)TAPITER, 258389, execut fotolii la dornic tului sau la atelier. . Informații telefon 43625.

Șicu ocazia „La mul țiautorizația canapele, ■ilv
VIND Dacia 1.300. Pe-’ trosani, strada 23. August, ,nr. 10, telefon 43468. (8220)VIND Dăcia 1300. Strada Republicii, nr. 137 A. Familia Hornac. (8222)

HANDBAL, JUNIORI I

S.Ș.P., din nou, în divizia școlarăSibiul a găzduit recent unul din turneele de calificare pentru divizia școlară a juniorilor 1. In seria a IH-a a calificărilor, pe terenul „Luceafărul", și-au dat întîlnire echipele cluburilor sportive școlare din Curtea de Argeș, Orșova, Petroșani și Sebeș. După probele obligatorii cie control s-au disputat a- tractive' și dîrze partide, care au, adus, în final, satisfacții pentru C.S.Ș. Petroșani și C.S.Ș. Sebeș, clasate in aceasta ordine pe primele locuri și, în consecință, pn inovate în campionatul divizei școlare. „Șaptele" din .Petroșani a obținut, următoarele rezultate: 28—24 (16—12) cu C.S.S. Curtea de Argeș, 29—29 (8—11) cu C.S.S. Sebeș și 40—27 (22—14) cu C.S.Ș. „Marina" Orșova.Lotul C.S.Ș. Petroșani, antrenat de prof. Ion Polifronie, cuprinde 14 ’sportivi talentați, între care se detașează Cristian Groza,

component ă.l lotului național de juniori, Cristian Ropan, un jucător mare perspectivă, cu gabarit impresionant, Pîrvănescu, care, ca alți colegi de-ai săi.
deunDan Și a e- voluat deja și în rînduri- le divizionarei B de seniori Utilajul-Știința, Vasi- le Iancu, care excelează în fazele defensive, portarul Ernest Maran. Alin Cazan, Iancu Fodor și alții. O- biectivul echipei în viito- ■rit! sezon constă în menți- i cix a în elita juniorilor I, dar și în șlefuirea unor ta,cute pentru divizionara B de seniori, chiar pentru lotul național al juniori- ■■»' Cit privește perspectiva. se pun speranțe în .'li\itatea plină de dăruire a profesoarei de educație fizică și sport Cornelia Gherman (Școala generală nr. 6 Petroșani) care, de ani de zile, pregătește handbali.ști de excepție, remarcați în competițiile republicane ale pionieri-

lor. Cînd în Valea Jiului se va desfășura o activitate permanentă de selecție și pregătire a celor înai tineri handbalist!, la nivelul tuturor școlilor generale, atunci se va pune problema afirmării reprezentativei C.S.Ș. Petroșani pe pian republican.A luat sfîrșit ediția din acest an a campionatului național al seniorilor, divizia B. In seria a Il-a, după emoții, surprize neplăcute și acte de indisciplină, Utilajul-Știința Petroșani (antrenor, prof. Ion Polifronie) a încheiat întrecerile la mijlocul clasamentului.
Ion VULPE

Finalizarea
(Urmare din pag. I)

Mineri bine pregătiți
(Urinare din pag. I)ansamblu, a realității concrete: nu există o situație clară, la nivelul întregii mine, asupra calificării personalului muncitor. Deci, o premisă des- curajantă: cum să atragi oamenii spre un anume curs, devreme ce nu știi, ce să oferi celui căruia i te adresezi ? Că se simt efectele unei atari deficiențe o probează ia o asemenea a calificării se în prezent.Să examinăm calificării și din pectivă, esențială, care de fapt justifică

faptul că „oglindă" lucreazăproblema altă pers- cea însăși rațiunea organizării a- cestor cursuri : din perspectiva necesităților de producție. Mina, aflată în plin proces de mecanizare (60 la sută din cantitatea de cărbune se extrage în acest mod), firește că are nevoie de profesiunile cerute de mînuirea plexelor mecanizate, combinelor de tăiere înaintare, a celorlalte utilaje caic compun fluxul de producție. Are nevoie, îneît a trebuit se apeleze la ajutorul nor frontaliști de la mină cu experiență domeniu (este vorba I.M. Paroșeni). Dar soluția este de moment, desigur, pentru că, în definitiv, problemele mecanizării la Bărbăteni nu pot fi rezolvate decît de minerii de la Bărbăteni. Iar unul dintre termenii acestei „ecuații" este tocmai calificarea sau policalificarea. De aceea, desigur, printr-o hotărire a COM (din 22 aprilie a.c.) s-a dispus ca. pînă la 15 mai și 15 iulie să se formeze cîte o clasă de cri și, respectiv, licieni. La data buia curs, erau rășa știa vedere. Dar este de re că lucrurile sînt' vate prin cursurile
să înceapă lucrurile bine lămurite: Eva Groza nici de o asemenea

co m- a și
atîta să u- o în de

combaini- hidrau- cînd tre- primul nici nu tova- nu prepare- rezol- de

a publiciPIERDUT legitimație de serviciu pe numele Todea Nicolae, eliberată de I.M. Paroșeni. O declar nulă. (8230)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Anu- țuiu Ion, eliberată de I.M. paroșeni. O declar nulă. :3221)

ANUNȚURI DE FAMILIE

UN ultim omagiu din partea foștilor colegi de 
clasă, celui care a fost un bun tovarăș de școală 

CRAlȚATU IONEL
(8232)

SOȚIA și copiii anunță cu adîncă durere împli
nirea a 6 luni de Ia dispariția scumpului nostru 

MUNTEAN I’ETRU (TRUȚI)
(8225)

oterior. In luna iunie, cu siguranță, vom preda beneficiarului această lucrare''.I’e șantierul noului liotei din Peti'oșani, în ultimele zile ale lunii au fost prevăzute ve medii de 90 de meni. După cum am flat de la tovarășul Viorel Chifor, maistrul care coordonează activitatea constructorilor noului hotel, graficul fizic prevede finalizarea lucrărilor de construcție la începutul lunii august a.c. Pînă în prezent au fost predate beneficiarilor fronturi de montaje pentru ascensoare, centrala de ventilație, stația de hidrofor, camera de distribuție centrală pentru rețeaua de apă caldă și rece, stația de distribuire a energiei electrice. Prin-

mai, efccti- oa- a-

a 
I 
I 
I 
I 
I

EXPUNERE. Astăzi, la căminul de nefamiliști din Uricani va fi prezentată expunerea ; „România promotoare a păcii și înțelegerii în lume". Manifestarea este organizată de Comitetul orășenesc al U.T.C. și va fi urmată de| un program artistic. (Al.H.) 
I ÎNTRECERE. Zilele tre- | cute s-a desfășurat proba I de baraj dintre, grupele

sanitare de Cruce de la I.M. Dîlja și T.C.HiDeva pentru a fi desem- Școlii generale nr. 7 nată câștigătoarea fazei județene. . Au cîștigat dreptul de a ne reprezenta județul la faza republicană, care se va desfășura în luna septenjbrie la Costi- nești, echipajul de I.M. Dîlja, căruia îi rim succes, deplin în ma confruntare.

Roșie a tineretului pentru apărarea patriei, echipajul 7 ”■ ’ .7 dinPetroșani, condus de înv.
la do- ulti-CONCURS. Reprezen- tînd cu cinste Valea Jiului la faza județeană a concursului de pregătire

CONCERT. Fanfara minerilor din Vulcan, prestigios ansamblu artistic de . .. ___ ... ____________ . .. amatori, invită la un con-Dan Popă a ocupat locul cert de muzică de proîrie- I, urmînd să participe la . nadă care va avea faza națională. (M.B.) ......... ...DRUM. In zona cuprinsă îrtre piața agroalimen tară și pasajul denivelat de peste calea, ferată din dreptul IPSRUEEM-ului se de drum, rutie- trafi-
desfășoară lucrări construire a unui Este vorba de calea ră pentru devierea oului greu, pe o rută paralelă eu calea ferată. (V.S.)

loc astăzi în parcul orașului începînd cu ora 18. (H.A.) EXCURSIE. Un18 tineri de Paroșeni se perioada 5—8 iunie, într-o interesantă excursie. Vor petrece cîteva zile la Băile Felix, iar zita oi așul țara vecină R.P. Ungară.

grup de la „service" va afla, în
apoi vor vi- Debrețin din și prietenă,

policalificare, organizate încă din februarie, pentru mineri-lăcătuși și mineri- mecanici. Cît despre clasa de hidraulicieni, se așteaptă să fie organizată în comun cu minele de la Lupeni și Uricani. Pînă în iulie mai e timp, nu ?Cusururilor de organizare le corespund, în replică, deficiențe de desfășurare a cursurilor. Primul, și cel mai păgubitor, este cel a slabei prezențe. Din acest punct de vedere subinginera Elena Ar- meanu, șefa biroului OPIR, se declara nemulțumită de calitatea cursurilor, și credem că este un calificativ și - autocritic.In orice caz, problema calificării nu este numai a biroului respectiv : oare cîți șefi de sectoare, cîți maiștri, cîți brigadieri se interesează de felul în Care învață cei cu care lucrează în subteran?! Oare să le fie indiferent dacă aceștia își perfecționează cunoștințele, deci dacă devin mai eficienți în producție ? Este o problemă nu numai de principiu, este o arzătoare problemă practică. Așa se face că totul cade în sarcina responsabilului de curs. Inginerul Ivan Vitan, conducătorul unui curs de calificare mineri, ne arată că se străduiește să adapteze programa-cadru condițiile concrete la ale minei Bărbăteni, că dispune de material bibliografic și didactic suficient, dar că lipsa de omogenitate a pregătirii de bază a „elevilor" îi creează dificultăți. In curînd, aspectele teoretice vor putea fi împletite cu eele practice. intenționîndu-se ca în atelierul de reparații al minei să se explice, „pe viu", mînuirea utilajelor, prevenirea sau înlăturarea avariilor etc. Este, desigur, o intenție lăudabilă, prin care se urmărește formarea unor deprinderi strîns legate de munca în subteran, și această inițiativă trebuie npîntîrziat concretizată.
noilor spațiicipalele forțe în prezent la subsol, unde tatea de zi cu zi se dențiază constructorii din formațiile conduse de O- prică Pulbere (Zidari), loan• Pîrvu și Dumitru Constantin (mozaicari), Petru Eva (tîmplari), Victor Rusu și Iosif Mantz (zugravi). Sudorii din formația condusă de loan Mag au terminat sudurile schelăriei metalice din tavanul de parter, asigurînd un front de montaje tîmplarii care lambriurile. La unele din lucrările prevăzute în grafic, termenele de predare au fost respectate. La altele insă, se constată în- tîrzicri.constatat, astfel de întîr- zieri sînt tîmplărie.za lucrările prevăzute grafic ar mai fi nevoie, în

sînt plasate parter și la prin activi- cvi-

la larg pentru aplică
După cum arala lucrările de Pentru a reali- în

SPECTACOL. După ce Casa de cultură din Că- lan va găzdui o întîlnire cu Mirabela Dauer și cu grupul satiric „Semnal C“, spectacolele de muzică u- șoară vor avea loc Petroșani, în ziua iunie începîrțd cu 17 și 20. (Al.H.)
și la de 10 oreleMETEOROLOGICA. Cu toate că asistăm la un proces lent de încălzire a vremii — maximele înregistrate ieri în Petroșani și Paring au fost de 20 și, respectiv, 12 grade. Cel-

comercialeactuala etapă de construcție, finală, a hotelului, de cel puțin încă 15 tîmplari. Din lipsă de materiale este în întîrziere și montajul pardoselilor de marmură. In aceste condiții, echipa specializată în lucrări în marmură repartizată pe șantierul hotelului, a fost redistribuită, temporar, în zona cartierului Petro- șani-Nord.Este evident că respectarea termenelor de predare a noilor spații comerciale din Petroșani, impune sporirea efectivelor pînă la nivelul prevederilor din graficele fizice și o mai bună a- provizionare cu materiale, pe obiective, acum, cînd condițiile de lucru sînt cele mai favorabile din întreg parcursul anului.sius, aceasta va continua totuși, să fie instabilă, rie comunică meteorologul de serviciu Aurica Voicules- cu. Pe acest fond de instabilitate,. sînt posibile, îndeosebi în cursul după- am iezii și noaptea, averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. (Gh.O.)
Rubrică realizată de
Gheorghe BOȚEA

I
I
I
I

yo infopmom
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1 Bărbați care onorează titlul de miner

I

„Brigada de șoc' 
a lui Lițcan

ti

1

ț) mobilier nou pei} cuințe. Este atît î
m o i 1 ă cu u c 1 u c

afli care fierbinte1* integrat repede în ritmul nostru. Așa îneît sîntem siguri că termenul lucrării".Primul terminat . ,complexul mecanizat va putea funcționa din plin, ridieîndu-se producția __ __ _______ __ „ zilnică actuală cu1 400 rezolvate, exact în ziua de tone. Și această creș-1

Dacă vrei să este „punctul al activității de la mina Livezeni, întrebi simplu: unde lucrează brigada Gheorghe Lițcan-? Și poți să fi sigur că sarea zonă reprezintă centrul de greutate al producției. Și tot atît de sigur că lucrurile Vor fi

vom respecta de finalizare apanou va fi la 1 iulie, cînd
în care ortacii s-au angajat că o vor face.Aceasta pentru că Lîț- can și ai lui au nu numai faima, ci și puterea de a fi un colectiv de muncă pe care te poți bizui. Cu cîtva timp în urmă, conducerea minei le-a încredințat o lucrare de care depinde ritmul zilnic al producției. Complexul mecanizat, mînuit de frontaliștii de sub conducerea lui Cris- tea Valache, a ajuns în impas. Pe direcția de înaintare s-a interpus „o lucrare veche**, care i-a diminuat de aproape trei ori producția zilnică. Cine altcineva să îndrepte situația, decît „brigada de șoc** a lui Lițcan ? „Nu este deloc ușor, dar sîntem învățați cu greul, ne mărturisește brigadierul. Muncim într-c galerie închisă, bure răpit fierul în diții de care alții speria. Am primit sprijin oameni din gada Arpad Farcaș trebuie să spun Că

Tre- con-

tere se datorează, în mare măsură, abnegației cu care muncesc acum, I ortacii din brigada Iui . Gheorghe Lițcan.Ne-am interesat de cîte- ! va nume. „Scrieți că toți | sînt unul și unul. Nu se poate face o departajare, ' ar fi nedrept. Toți sîntem ca unul**. Ca o fâmi- , lie minerească, purtînd numele de Lițcan. Ca o : familie care are mîndria de a fi dat abatajelor, de-a lungul anilor, mineri de nădejde, ce constituie rucleul de bază al unor formații fruntașe nu numai de la Livezeni, ci și din alte întreprinderi minere.. Din rîndurile lor' au plecat la școala de maiștri mineri oameni de nădejde ca Pamfil Vlai- cu, Gabriel Trântea, Ion Micu.După ce va crea cîmp liber și rodnic complexului mecanizat în panourile IV și V, brigada Lițcan se va întoarce la lucrările din stratul III, panoul IX. I
C.T. DIACQNU

‘ Sînt frecvente situațiile I cînd oamenii muncii din| Valea Jiului își cumpărămobilier nou pentru lo- o expresie 
a dorinței de a trăi confortabil, cit și a calității vieții. Dacă cei mai mulți i cetățeni sînt. mulțumiți de achiziția făcută, Petru Lițoiu, din Petroșani (strada Unirii, blocul 19, apartamentul 12) a avut, după cum susține într-o scrisoare adresată redacției, o neplăcută surpriză. „Știind că avem și noi o fabrică de mobilă în orașul Petrila, ne scrie dumnealui, m-am dus să cumpăr și eu o garnitură, care m-ă costat 17.165 lei. Tovarășa vînzătoare îmi zice că dînsa ridică mobila din fabrică, nu are mașină și ar fi bine să iau eu un taxi-marfă pentru a o transporta la magazinul de prezentare. Tovarășa vînzătoare a intrat în fabrică cu mașina să ia garnitura cu numărul 51, care mi-o recomandase maistrul Emil Nariță, promisă și de Marin Boncan, șeful secției de mobilă din Petrila, Dar nu mi-au dat-o pentru că s-a opus șeful secției, care a spus va

Sînt afirmații grave, despre practici, contrastând eticii profesio-eu normele nale.La secția Petrila am discuție cu ai muncii din această unitate economică înființată < de cîțiva ani.i— Intr-adevăr, i promis, o garnitură' mobilă, ne mărturisea Marin Boncan, șeful secției. A crezut că-1. împiedic s-o ia, însă, atunci cînd am

de mobilă din avut o lungă cîțiva oameni
s-ade

Ane hetă
cerut să fie dezambalată, am constatat că cei care au ambalat-o noaptea i-au rupt o parte a unui corp. Pentru că îl cunosc pe Lițoiu, i-am permis să intre în fabrică, deși în dispozițiile întreprinderii se scrie clar : „Clientul nu are voie să intre în secție sub nici un motiv**. De fapt am și fost sancționat din cauza aceasta.— Eu lucrez la montaj, ne-a spus maistrul Emil Nariță.- A venit să-i alegem o garnitură. N-avea voie să intre în incinta fabricii, dar, pentru că îl cunosc de vreo 15—16 ani, . am zis să-l ajutăm. Mobila s-a defectat ia ambalare, motiv pentru care eu și cei care au ambalat-o cumobila defecțiune și fără accesorii am fost sancționați.două — I-ați pretins, așa cum

șeful secției, care a că garnitura nu se mișca de acolo**. Cumpă- rătoi ul ne mai scrie că i s-a dat o altă garnitură, „cu o stofă urîtă ce corespunde prețului. Ba mai mult, „maistrul riță îmi zice : Băi Petrică, dacă vrei să iei pi omisă du-te și tu la restaurant și iei vreo cutii cu Ness-cafe, apoi mai susține autorul reclamați- dai cîte 250 lei de căciulă**, ei, bani. și cafea solubilă?

nuNa-

Aflam de la
organele de 

stat
PREȚNu o dată ain subliniat preocupările colectivului de oameni ai muncii de la I.M. Lonea de a recupera, recondiționa și refolosi pieșe și subansamble ale unor utilaje, acțiunile permanente desfășurate acest sens o eficiență tivității de cărbunelui.recent în atelierul electric al acestei mine s-a descoperit o cantitate de 1,850 kg contactoare de argint, de la utilajele casate, cantitate neînregistrată în evidența contabilă. Ne întrebăm la ce „preț** fi taxată indiferența de averea obștii, mai cît privește metalele țioase.

Tiberiu SPĂTARU'

- - Nu este adevărat, sînt niște scorneli. Eu îl cunosc, să știți, de mulți ani, așa cum spuneam mai înainte. Amîndoi am pășit în branșa asta, am lucrat împreună la aceeași tej- ■ ghea. S-a lăsat de meserie, acum e șofer, mă. mai ce l-am lăsat îmj, ctiiva interior ■— In secția în care lucrez, ne spunea Angela Pavalache, ambalatoare, corpurile garniturilor sînt suprapuse. Cînd am 1 dat Unul jos ne-a scăpat și a căzut. Noaptea, cînd lucram împreună cu Ignătescu, am garnitură cu S-a nimerit să fie tocmai cea promisă acelui cetățean și noroc că tovarășul Boncan a cerut s-o Vadă și a -constatat defecțiunea. .Așadar, lucrurile nu stau așa cum le descrie Petru Lițoiu, care, permi- țîndu-i-se, împotriva regulamentului de ordine interioară, accesul în fabrică, nu a suflat o vorbă despre faptul că îi cunoaște — și încă foarte bine — pe cei reclamați de dumnealui. Verificînd, așa cum procedăm întotdeauna, a_ ceastă reclamație, am constatat prea multă pati-, mă nejustificată. Garnitura, așa cum a recunoscut maistrul Emil Nariță prezenta mici defecțiuni (n-avea accesorii potrivite, o de

Respectul, cu 
al lui sens unic!

Acumși jignește după, în fabrică regulamentului

Maria ambalat defecțiune.

ușa la un corp era de nuanță puțin diferită restul garniturii) care ni s-a promis — vor fi zolvate, în termenul garanție al produsului, la domiciliul cumpărătorului de către un specialist al fabricii. S-au rezolvat ? Nu ș-au rezolvat ? Vom reveni pentru a vedea care este răspunsul.

rede

". ..' încontribuind la sporită a extragereIată însă

va față ales pre- ’] ricotoarele Georgeta Cătină și Alina Iova verifică, împreună cu maistrul 
Ion Socaci, calitatea panourilor realizate la întreprinderea de tricotaje Petroșani. 

Foto : Al. TĂTAR

ALCOOL Mol- deSemnalistul Iosif dovan, de la mașina extracție a minei Lupeni, a fost descoperit, în timpul serviciului, sub influența băuturilor alcoolice. Dată fiind gravitatea abaterii sale, care punea în pericol viața ortacilor și siguranța muncii în subteran, i s-a întocmit dosar de cercetare penală pen- ti u încălcarea prevederilor Decretului nr. 400/ 1981. In aceeași postură, dar cu urmări mai puțin grave, au fost deșcoperiți Akos K. de la I.M. U- ricani, Ștefan L. de la I.M. Petrila, Gheorghe I. de la I.M. Lonea și Ion B. de la I.M. Vulcan. Consecințele abaterilor lor trebuie Să servească drept învățătură de minte și pentru alții.
Rubrică realizată cu 

sprijinul miliției munici
pium, Petroșani

Copiii noștri sînt făgăduința devenirii și temeiul continuității. Cum îi-creștem, cum îi educăm, cum se comportă ei cînd sînt lîngă noi, care atitudinea lor în și în societate ? mult de la societate, cît dau societății ? Iată întrebări care vizează problemele vîrstei întrebărilor, ale minorilor, educarea copiilor și tinerilor în spiritul cerințelor ale societății noastre, marea atitudinilor la menii de. mîine.însoțiți de cpt. Ioan coș și lt. major Luciu E- cobescu, de la Miliția municipiului, precum și de activiști ai Comitetului municipal U.T.C., descindere într-unul din locurile cele mai populate de tinerii noștri adolescenți glumă copilărească, — discoteca. Este un loc unde își petrec

nu este viață Primesc dar
eticefor-oa-Bo-

.. ./„Respectă, ca să fii res- . pectat !.“ spune o vorbă veche din popor. O vorbă pe care măjoritatea oamenilor știu . să o prețu-o dar plină de înțelepciune a românului. Dar, din păcate, mai silit unii, e drept din ce.în ce mai puțini, care nu doresc decît... . săi fie respectați. Ca să fim drepți, să fie respectați doar de Cei mai mici în funcție decît ei pentru că, la rîndul lor. sînt foarte elastici în fata celor

iască, în ca deslușind învățătură simplă.

funcții mai mari „decît. ei. In mentalitatea lor respectul are sens unic. Este valabil și deci recunoscut, numai de la cei mici spre cei miri. Altfel... sens interzis I Cînd îi saluți îți mormăie un răspuns care nu-i nici „Bunii ziua", nici ,.Nc’oc“.—■ ci mai . degrabă un mîrîit rău pr.i- . vestitor S; asta doar a- tunci cînd nu are încotro, altfel nici nu observă că . l-ai salutat. De ce oare ? Doar nimeni nu-i. cere, nu are ’ pretenții la ploconeli, la te miri ce avantaje, vi la un „Bună ziua" clar și ră-.p <at, așa spunem de, mii de Un „Bună ziua" de strămoșilor noștri nu fost rușine, nici să-l nici să-1 primească, pentru că bunul simț nu le-a lipsit niciodată. ■ Iar cînd se întîmpla ca vreunul să nu fie atent la salut, replica le era promptă, și eu înțeles : Bună ziua căciulă, că stăpînul n-are gură !". -

spus cum ani.care le-a dea.

Gh. ACHIREI

O activitate complexă, • menită să contribuie la creșterea securității muncii din-subteran, Se desfășoară șl în cadrul atelierului de telegrizumetrie al IPSRUEEM Petroșani unde se execută operațiunile de întreținere și depanare. a centralelor telegri- zumetrice aparținînd u- nităților miniere. Paralel cu operațiunile legate de verificarea anuală a sub- ansamblelor centralelor telegrizumetrice, operați-» uni executate cu competență profesională de e-

lectroriistul Lucia Șerban; meseriașii atelierului participă efectiv la de noi • instalații / metrice, ultima ne de acest gen rîndu-se la I.M.Brazi.Dintre oamenii rului coordonat strul Ernest Csontos, se străduiesc Ca lucrările executate de ei să poarte . girul calității și al competenței profesionale, pot fi amintiți Vioi el Maca- vei, Aurel Selejan și Ștefan Keilîng. (Gh. O.)

montarea țelegrizu- operațiu- desfășu- Valea de
atelie-

de mar
care

Stigmatul inconștientei de-o clipa...plăcut timpul liber, ascultă noutăți muzicale, dansează, discută, este o atmosferă pentru vîrsta lor. Numai că, uneori, printre ei, se strecoară și elemente „nocive**, tineri certați cu
Vasile Rus este elev la Școala profesională din cadrul Grupului școlar minier Petroșani, iar Dragos Popescu elev în clasa a l X-a F a Liceului industrial minier. Mama nli-

lalt minor, Dragoș Popescu. Iată ce ne spune, cU Seninătate, mama sa:— Știu că și-a găurit u- rechea. Chiar o vecină a noastră, care a lucrat pe la spital, Valeria Nistor
Educația minorilor — o preocupare majoră

doi nu '
normele etice, cu cel mai elementar bun simț, cîte- o'dată frizînd ridicolul.Trec pe lî’ngă noi tineri. După ținutăpăreau a ieși din comun. Dar... Tinerii din fața noastră, Dragoș Popeșcu, au mea 1) cercei în stingă. Să vezi crezi 1 Să fim clipsuri, prinse

Vasile Rus și(cul- urechea și să nu înțeleși, nu din vreo c> pur și simplu, cercei

norului Vasile Rus e singură. Fratele lui Vasile este inginer. „De cînd a terminat cel măre facultatea, ne spune Maria Rus — muncitoare bună, corectă, la IPSRUEEM — pe cel imic nu-1 mai pot ține de la rele. Cite discuții am avut cu el pentru găurl- tul ;;urechii...“ Deci, e clar, marna copilului știe că „odrasla*1 poartă cercei in

la de
ce

le-a găurit urechile copii.. Nu mai scăpa insistențele lor.Asta-i bună I Oare cred părinții lor, părinții,sub ochii cărora copiii a- ceștia își fac, pur și simplu, de cap, pentru că așa vor ei. Mai stăruie și alte întrebări. Oare la școală, dirigi'nții, maiștrii instructorii sau cinevaurechi. Judecați și duin- din organizația L.T.C.. nu nea voastră... / i-pr fi -văzut niciodată peȘi mai interesantă a fost acești ..lansatori" de mo-frumos și prinși în urechea găurită... discuția cu mamă celui- dă cu urechile: .găurite?

Li s-o fi părut chiar un aspect minor ? Sau, Valeria Nistor, fost cadru medical, pensionară de la spital, ce-o fi simțit cînd acești copii ' inconștienți suportau cu stoicism -durerea găuririi lobului urechii? Și ce-o fi gândit ? Iaca, deci, că nu doar copiii sînt vinovați, deși poartă cea mai mare vină. Și mai poartă ceva : o rușine pentru toată viața, orificiul din lobul urechii stingi — pe care nici scurgerea anilor nu îl poate șterge al inconștienței de-o _< pă, datorat lipsei de praveghere fermă și grijă pentru educația celor cărora' . părinții le-ău dat viață pentru a trăi > demn, nu pentru a-și bate joc de ea...
Mircea BUJORESCU

un stigmat cli- su- de



4 Sl e a g u I r o > u JOI, 5 IUNIE 1996

Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. 1) bogate, sigilie și stabile, înfăptuirii obiectivelor noii-; re’- oluții agrare.Vizita în județul Giurgiu a început la 

cooperativa agricolă de pro
ducție Adunații Copăceni, pe terenurile cultivate cu păioase.Tovarășul Ni c o-l a e Ceaușescu a intrat într-un lan de orz, unde a apre- - ciat modul cum s-a lucrat, grija pentru respectarea densității prevăzute, ceea ., ce asigură obținerea unei recolte de peste 4000 kg la hectar. In schimb, pe o solă alăturată, terenul nu a fost lucrat în mod corespunzător. fapt demonstrat de numărul redus, de plante pe metru pătrat, recolta ce se va obține fiind cu mult sub potențialul pă- mîntului, a cheltuielilor făcute, în general, a posibilităților unității. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a criticat conducerea cooperativei, pe specialiștii din unitate și de la Direcția generală a agriculturii județului pentru slaba preocupare în folosirea eficientă a fiecărei palme de teren, a mijloacelor din dotare, pentru nerespectarea normelor agrotehnice și a cerut să se pună capăt a- cestor stări de lucruri. Chiar în condițiile de secetă ale acestui an agricol, a spus secretarul general al partidului, cooperativa putea să obțină, a- vînd în vedere calitatea bună a pămîntului, recoltele prevăzute în planul de producție.In continuare, s-au vizitat unele sole de grîu, floa-' rea-soarelui și. sfeclă de la 
întreprinderea agricolă de 
stat din aceeași localitate..Aici, și în acest an se estimează producții care vor depăși sarcinile - de plan. Pentru aceasta pledează buna dezvoltare a plantelor din solele de grîu și orz, unde densitatea va asigura o producție superioară preyederilor. Gazdele l-au asigurat pe secretarul general al partidului că oamenii muncii de la I.A.S. Adunații Copăceni sînt hotărîți să muncească stăruitor pentru obținerea unor recolte cît mai bogate, în consens cu exigențele noii revoluții agrare.In încheierea vizitei, a- dresîndu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că în general au făcut o bună impresie lanurile vizitate. Dar sînt și sole unde culturile sînt slabe, a subliniat secretarul general al partidului. cerînd să se luci eze cu toată răspunderea fiecare metru pătrat de teren, fiecare parcelă de pă- niînt. Revoluția agrară nu se poate face cu o agricultură înapoiată. Consider — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — că membrii cooperatori au datoria să analizeze activitatea conducerii unității și să stabilească măsuri care să ducă la îmbunătățirea organizării muncii și a producției, la întărirea disciplinei, la respectarea strictă a tehnologiilor, astfel îneît să se obțină recolte cit mai bune. Acum trebuie să vă pregătiți temeinic pentru strîngerea în întregime, fără pierderi. ă recoltei. In încheiere, secretarul general al parti-< dului a urat lucrătorilor ogoarelor' din această zonă multe succese în activitatea viitoare, în obținerea de recolte bogate.

S-a mers apoi pe terenurile Cooperativei agricole de producție Ghimpați. Tovarășul N ic o 1 a e Ceaușescu a analizat, pe . unele sole cultivate cu grîu și orz, stadiul de dezvoltare a plantelor și a fost informat despre modul cum au acționat oamenii muncii din această unitate agricolă, în -‘Care ponderea o dețin culturile cerealiere în teren neirigat. Cultura de grîu din soiul „Fundulea-29“ și cea de orz din soiul „Miraj" s-au dezvoltat bine, apreciin- du-se că există condiții ca producțiile pe care le .va obține cooperativa în a- cest an să se apropie de nivelul planificat.Secretarul general al partidului a apreciat că, pentru această zonă agricolă, producțiile estimate sînt mici, dar, dacă s-ar ii respectat în mod riguros ■tehnologiile specifice, se putea obține o recoltă de grîu de cel puțin 4000 —5000 kg la hectar.Dialogul de lucru al secretarului general al partidului a continuat în județul Teleorman, la C.A.P. 
Călmățuiu de Sus.Vizi tind mai multe lanuri de orz și grîu, secretarul general al partidului s-a interesat despre estimările privind nivelul recoltei de cereale păioase și a constatat, la fața locului, starea culturilor de orz și grîu, stadiu! de coacere a lânurilor.Aceleași probleme au fost examinate și pe sole aparținînd unor unități Vecine — cooperativele a- gricole Roșiori de Vede și Balta Sărată, I.A.S. Roșiori de Vede.

La C.A.P. Balta Sărată, pe o solă cultivată cu grîu, secretarul general al partidului a făcut observația că datorită nerealizării u- nor lucrări de calitate densitatea plantelor la hectar nu este corespunzătoare. S-a cerut ea în viitor mecanizatorii, sub directa îndrumare a specialiștilor, să acorde o atenție deosebită efectuării arăturilor, a semănatului și a celorlalte lucrări de care depinde realizarea unor producții mult sporite, chiar și în condiții de : neirigare.Următorul obiectiv al vizitei a fost întreprinderea 
agricolă de stat Redea, din cadrul Consiliului unic agroindustrial Vlădiia, județul Olt.După ce au fost prezentate principalele coordonate ale dezvoltării agriculturii’ județului, secretarul general al partidului a vizitat expoziția de produse agricole și ale micii industrii, care se constituie într-o sugestivă imagine a bunelor rezultate obținute de unitățile agricole cooperatiste și de stat din județul Olt.Conducătorul partidului și statului 's-a îndreptat, a- poi, spre o solă cultivată cu orz din cadrul fermei Rotunda a I.A.S. Redea, unde, peste cîteva zile, se va declanșa recoltarea pă- ioaselor. lucrare deosebit de importantă care a început în- județul Olt încă de la sfîrșitul săptămînii trecute, pînă în prezent orzul fiind recoltat de pe 400 hectare. Apreciind că evaluarea culturilor făcută la I.A.S. Redea, aceea de a obține anul acesta pe terenuri neirigate o producție de 7100 kg orz la hectar, corespunde densității plantelor, modului cum se prezintă cultura, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a subliniat că 

acum este importantă strîn- gevea la timp și fără pierderi a recoltei. Secretarul general al partidului s-a. oprit apoi într-un lan de porumb, semănat cu soiul Fundulea 412, și a examinat cu atenție stadiul de creștere a plantelor, apreciind că și această cultură, ca de altfel toate celelalte vizitate, este frumoasă, fără goluri, bine întreținută,-fapt ce va asigura obținerea unor producții sporite.In cadrul dialogului purtat CU factorii de răspundere, cu specialiști, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat ca, în vederea reducerii consumului de concentrate în hrana animalelor, să se acționeze pentru extinderea rețetelor de furajare cu eficiență sporită, aplicate cu bune rezultate într-o. serie de unități agricole ale județului Olt.Elicopterul prezidențial a aterizat, apoi, într-un perimetru agricol la marginea orașului Băilești, primul obiectiv al vizitei în județul Dolj.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost invitat să viziteze solele C.A.P. Băilești, care ocupă o suprafață de 820 ha. La marginea unui lan de orz, cu spicele grele de rod, unde se va obține o recoltă de orz evaluată la peste 7000 kg Ia hectar, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază calitatea culturii și îndeamnă pe specialiști, pe lucrătorii ogoarelor să persevereze pentru ca în toate unitățile agricole ale județului, să se obțină astfel de recolte.După o oprire pe o parcelă cultivată cu floarea- soarelui, se prezintă z apoi un lot cultivat cu porumb în sistem irigat, cu 14 variante de hibrizi, atît indigeni, cît și din import, pentru a se putea alege soiul care să răspundă cel mai bine condițiilor pedoclimatice ale zonei. De pe a- cum se confirmă că soiurile autohtone Simnic 402 și Fundulea 420 vor putea asigura, în condițiile concrete de aici, 20 tone știu- leți la hectar.Secretarul general al partidului a remarcat că pămîntul este bun, dar din cauză că n-au fost luate toate măsurile, în unele zone sînt' băltiri, care duc la apariția golurilor în cultură și a cerut respectarea strictă a tehnologiilor de pregătire a solului prin desecare și irigare corespunzătoare, pentru a se evita pierderile de recoltă.Se vizitează apoi un lan de grîu, cultivat în condiții, de irigare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat că. respectîndu- se cu strictețe indicațiile sale cu privire la distanța dintre rînduri. fertilizarea la timp și asigurarea cu apă a terenului, se va obține și aici o recoltă bună, ca de altfel pe întreaga suprafață cultivată cu grîu in C.A.P. .Secretarul general al partidului a cerut specialiștilor. cooperatorilor, să facă totul pentru a obține o recoltă la hectar de pește 7000 kg grîu, experiența bună de la Băilești să fie extinsă și folosită m toate unitățile agricole ale județului.Luîndu-ș'i rămas bun de la gazde, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Ne-au produs’n impresie bună culturile de grîu. orz. porumb și floa rea-soarelui pe care le-am văzut, inclu

siv nivelul estimat al producției. Aceasta demonstrează că acolo unde se lucrează în bune condițiuni și șe ține seama de tehnologia înaintată se pot obține recolte mari. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut ca în întreg județul să Se obțină recolte la fel ca cele de la . Băilești. Sînt condiții și trebuie făcut totul ca județul Dolj să obțină recolte mai mari, a spus în încheiere secretarul general al partidului, felicitîndu-i călduros pe oamenii muncii de aici, u- rîndu-le multă sănătate șl multă fericire.Din cîmpia Băileștiului, elicopterul prezidențial s-a îndreptat spre nord-ves- tul Doljului, în zona coli- nară a județului unde este situat consiliul unic agro
industrial de stat și coope
ratist I’lopșor.Secretarul general al partidului a examinat cîteva sole cultivate cu orz, porumb și grîu ale C.A.P. Plopșor și a apreciat modul în care conducerea u- nității, specialiștii, țăranii cooperatori au asigurat densitatea plantelor la U- nitatea de suprafață, au luat măsuri pentru întreținerea cît mai bună a culturilor.La marginea unei tarlale de orz, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat că deși în octombrie anul trecut precipitațiile au însumat doar 0,9 litri/mp, în- sămînțareâ în epoca optimă, respectarea tuturor lucrărilor ulterioare stabilite în tehnologic au asigurat o bună dezvoltare a culturii și o producție corespunzătoare.Intr-un lan de porumb, conducătorul partidului a subliniat că respectarea cu strictețe a densității plantelor și Utilizarea U- nor soiuri mai potrivite pentru compoziția solului ar putea aduce sporuri de producție, de 2000—3000 kg la hectar.LuindU-șî un călduros rămas bun de la gazde, secretarul general al partidului le-a urat să obțină recolte tot mai mari, pe măsura condițiilor create, a bazei materiale de care dispun.Ultimele obiective . ale vizitei în județul Dolj au fost cooperativele agricole 
Puțuri și Leu din consiliul agroindustrial Zănoaga.Secretarul general al partidului s-a oprit mai întîi la o solă de orz, a- parținînd C.A.P. Leu. Cultura se află aproape de stadiul optim de coacere, și, ca urmare, la marginea lanului combinele erau pregătite pentru recoltat.In continuare a fost vi- Vitată o solă a fermei nr. 1 de la C.A.P. Puțuri, cultivată cu orz.Secretarul general al partidului a apreciat că pămîntul este bun, capabil să dea producții mult mai mari, cu condiția să fie lucrat mai bine, să se respecte cu strictețe verigile tehnologice, mai cu seamă efectuarea unor a- î'ături de calitate superi bară.La plecare' după Ce a adresat felicitări pentru activitatea depusă de oamenii muncii de aici, tovarășul, Nicolae Ceaușescu a recomandat din nou să se acorde o atenție mai mare lucrărilor de pregătire a terenului și semănatului, pentru a se obține pe fiecare metru pătrat recolte maxime.Vizita a continuat la 

Cooperativa agricolă de 

producție Scornicești, județul Olt, unitate distinsă în mai multe rînduri cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste".Sosirea s. tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost marcată printr-o atmosferă entuziastă, însuflețitoa- re. ■Secretarului general al partidului i-au fost prezentate, în fața unor machete cu grafice, date cu privire la rezultatele obținute. de Consiliul unic agroindustrial și de cooperativa agricolă Scornicești pe linia creșterii producțiilor la principalele culturi. O expoziție reprezentativă de legume și fructe, de produse agricole prelucrate industrial întregește imaginea despre hărnicia oamenilor acestor locuri.In continuare, a fost prezentat un lan de triticale, o combinație genetică între grîu și secară, rezistent la secetă și cădere, care se poate cultiva pe terenuri mai puțin fertile, în condiții de neirigare, fiind bogat în proteine și asigurînd foarte bune calități produselor de panificație.Avînd în vedere rezultatele bune obținute, s-a indicat extinderea producției de triticale, urmînd ca sămînța să fie folosită și în alte zone ale țării.In continuare au fost a- nalizate unele aspecte ale dezvoltării zootehniei, fiind prezentate o serie de experiențe pozitive ale cooperatorilor din Scornicești, gazdele au prezentat rezultatele obținute în prepararea unui substituent de lapte pentru hrana vițeilor.Tovarășul Nicol a e Ceaușescu a apreciat rezultatele obținute și preocupările pentru diversificarea produselor pentru hrana animalelor și a indicat generalizarea utilizării acestui preparat.In încheierea vizitei la C.A.P. Scornicești, adre- sîndu-se tuturor celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut cuvinte de apreciere față de modul în care șe prezintă culturile, arătînd că există toate condițiunile pentru a obține producții ridicate la hectar la toate culturile și le-a' urat noi succese în întreaga lor activitate.Ultimul obiectiv al vizi- ' tei de lucru în județul 
Olt a fost ferma de cereale 
păioase a C.A.P. Colonești, unitate aparținînd Consiliului unic agroindustrial Spineni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să viziteze, în continuare, un lan cultivat tu triticale. Noua cultură se realizează cu bune rezultate și aici, de cinci ani, obținîndu-se. în condiții de neirigare, pe terenuri podzolice, producții de peste 7000 kg la hectar.A fost examinat, în continuare. un lan de orz din soiul „Miraj", la care s-a estimat o producție de peste 6300 kg la hectar. : Apreciind stadiul de vegetație și densitate corespunzătoare a plantelor de triticale și orz, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se asigure realizarea u- nor recolte mai mari la ambele culturi, în așa fel incit cooperatorii din,: Colonești șă înregistreze nivele superioare de producție pentru a se putea situa astfel pe unul dintre locurile fruntașe in , întrecerea dintre unitățile agricole..

Secretarul general al partidului a adresat lucrătorilor ogoarelor din Colonești felicitări pentru activitatea depusă, urîn- du-le, totodată, noi și tot mai mari succese în muncă, multă sănătate și fericire.Elicopterul prezidențial a aterizat apoi pe o solă aparținînd fermei Stol
nici din I.A.S. Costești» 
județul Argeș. Evaluările efectuate în două lanuri de orz și grîu, arată, în ambele cazuri, nivele de producție nesatisfăcătoare. Apreciind că starea de lucruri existentă se explică prin calitatea necorespunzătoare a lucrărilor agricole și densitatea mică a plantelor, secretarul general al partidului a cerut ca aceste situații să fie a- nalizate cu maximă urgență, luîndu-se măsurile care se impun pentru a evi
ta repetarea lor»Tovarășul N i e o 1 a e Ceaușescu a vizitat, în continuare, C.A.P. Purani. județul Teleorman, unitate cunoscută prin producțiile mari și stabile realizate an de an atît la producția vegetală, cît și la cea animalieră.Secretarului general al partidului i-au fost prezentate programele de dezvoltare a agriculturii te- leormănene în anul 1986 și în perspectivă pînă în 1990. Este evidențiat faptul că griul și orzul, celelalte păioase au fost însă- mînțate în epoca optimă, în condiții de calitate, e- fectuîndu-se la timp toate lucrările prevăzute în tehnologia acestona. In prezent, lanurile de păioase se află în fază de coacere, urmînd ca în scurt timp să se treacă la seceriș.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate lanuri de grîu și orz aparținînd C.A.P. Purani.La încheierea vizitei, a- dresîndu-se celor prezenți, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a exprimat satisfacția deosebită produsă de starea culturilor, care asigură recolte bune de grîu și orz, de situația lanurilor de porumb, care șe prezintă bine, cu perspectiva de a obține producții mari. Am văzut și alte ferme din județul Teleorman. Avînd în vedere producțiile evaluate în unitățile vizitate, suprafața irigată de care dispune județul, trebuie să obțineți recolte cît mai mari» "a spus secretarul general al partidului.Felicit cooperatorii, mecanizatorii, pe toți lucrătorii ogoarelor din Purani și din județul Teleorman ■pentru rezultatele bune obținute, vă doresc ' succese cît mai mari, multă sănătate și fericire 1Vizita de lucru* a tovarășului Nicolae Ceatișescu în județe din sudul țării ilustrează preocdparea statornică a conducătorului partidului și: statului nostru pentru continua dezvoltare și modernizare a agriculturii, ramura de bază a economiei naționale, pentru creșterea producțiilor vegetale și animaliere, potrivit obiectivelor stabilite de Congresul al XIH- lea a! partidului, indicațiilor și orientărilor formulate de secretarul jțeneral al partidului la recentul Congres al țărănimii.
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