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O zi bogată în realizări 
pentru minerii Văii Jiului

noua

4 Iunie, întreprinde- Alte două colective care ___  miniere Lonea, Dîl- 
ja, Paroșeni, Liipeni. Băr- 
băteni și Uricani au extras, împreună, peste 600 tone de cărbune suplimentar preliminarului zilei amintite. Remarcabile sînt eforturile depuse de minerii LUpeniu- lui, care în ultimele două zile au recuperat 624 de tone din minusul a- cumulat de la începutul lunii — din care 370 de tone au fost plus, numai

In rile

extrase în în 4 iunie.

au pornit 6u pași hotărîți pe calea redresării sînt cele de Ia Uricani — trei zile consecutiv și-â depășit sarcinile planificate, cu aproape 200 tone — și Bărbăterii — plus 100 de tone în ultimele ■două zile.Evidențiem cu acest prilej și rezultatele obținute în 4 iunie de minerii de la Dîlja care, pentru prima dată în a- ceastă lună, și-au depășit preliminarul zilei.

Colectivele celor două mine, fruntașe ale Văii ■Jiului. Lonea și Paroșeni, își mențin în continuare realizările la cote superioare sarcinilor medii zilnice planificate — caracteristica principală a activității de extracție, fiind constanța realizărilor și ritmicitatea depășirilor.
Ionci DEAK,

dispecer, C.M.V.J.

„le cencentrăm 
asupra noilor

_ ____ îJL«l.s44

Iii primele cinei luni din anul în curs, sectorul de investiții al l.M. Uricani și-a depășit planul la lucrări miniere cu 10 la sută. Care ' sînt zonele în care se efectuează Iu- . crări de itiveSțiții, Stadiul în care ele se află, cînd urmează a fi terminate, iată doar cîteva dip întrebările pe care le-am adresat inginerului loan Todea, șeful sectorului.— In prezent, eforturile colectivului nostru sînt coridentrate în stratele 3-5, zona estică a cîmpului minier, unde urmează a fi puse în funcțiune hoi capacități de producție, precum și la orizontul 300 pentru crearea osaturii lucrărilor în vederea exploatării rezervelor de cărbune cantonate între orizonturile, 480-306.
— In ce stadiu vă 

flați ?— Sînt în curs de realizare importante lucrări de montaj, montare secțiune lucrăriletuate amintesc de împins vagoneți Ia rampa puțului nr. 4 și montarea lanțului compensator în circuitul acestui puț.
— In sarcina cărei for

mații a stat realizarea a- 
cestor lucrări ?— Lucrările au fost coordonate, cu deosebită competență,loan Jocea și Ion iar dintre lăcătușii lectricienii care au cipat la realizarea

Interviu realizat
Gh. OLTEANU

a'

transport și re* a combinei cu plină. Dintre de montaj efec- instalațiile

de maiștrii Stoi, și e- parti- lor potde
(Continuare in pag. a 2-a)

Luna manifestărilor politico-ideologice, 
cultural-educative și sportive

„Flori de cîntec românesc"Astăzi și mîine la Vulcan, vă avea loc cea de-a treia ediție a concursului de interpretare muzică populară — ,.Flori de cîntec românesc11.Pe scena cluburilor sindicatelor din Vulcan, con- competiție, curenții vor fi acompa- niați de formația de muzică populară a clubului. In partea a doua a spectacolelor vor fi susținute micro-recita - luri de folclor muzical, cu participarea unor invitați — interpreți con- șacrați ai scenelor noastre, membri ai ansamblului artistic „Rapsodia româtiă11.Festivitatea de premiere și gala laureaților vor

avea loc mîine, începînd cu ora 17.La concurs vor participa interpreți-amatori de muzică populară, care își vor putea verifica încă o dată în condiții de calitățile artistice, avînd în vedere faptul că ' majoritatea dintre ei vor reprezenta municipiul și județul în etapele ■ superioare dej concurs ale celei de-a șasea ediții a Festivalului național „Cîntarea României11.Tot în cadrul „Nedeii vulcănone11 astăzi. în parcul tineretului are loc O proiecție de diapozitive pe teme de speologie.

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în unități agricole din județele 
Călărași, Ialomița, Constanța, 

Tulcea și BrăilaTovarășul N i c Ceaușescu, secretar ral al Partidului nist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat, joi, o vizită de lucru în județele Călărași, Ialomița, Constanța, Tulcea și Brăila.In județele vizitate, conducătorul partidului și statului nostru a fost primit cu sentimente de profundă dragoste și stimă de lucrătorii ogoarelor, care au exprimat recunoștința fierbinte a tuturor, oamenilor muncii din agricultură pentru grifa permanentă pe care o poartă dezvoltării și modernizării acestei ramuri de "i p miei naționale, înfloririi satului românesc, îmbunătățirii condițiilor de muncă și viața ale tuturor cetățenilor patriei. , . In cinstea sosirii .secretarului general al partidului, formații alcătuite din membri ai gărzilor patriotice și detașamente de pregătire a tineretului pentru

o 1 a egene- Comu- apărarea patriei au prezentat onorul; -Expresie a înaltei prețuiri a oamenilor muncii din patria noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinât pește fot cu pline și sare, cu flori.Vizita a început în județul Călărași, Ia Institutul 
de cercetări pentru cereale 
și plante tehnice Fundulca.Conducătorul partidului •și statului a analizat modul în ‘care institutul își îndeplinește atribuțiile cc-i revin în amplul efort de rițljcare generală a agriculturii, în consens cu imperativele noii revoluții agrare. Discuțiile desfășura?© pe cîmpurile experimentale, au pus în evidență preocuparea cercetătorilor do aici de a îmbună- biologice și i plantelor, agriculturii însemna-
tați calitățile productive ale de a furniza noastre cantități te de semințe din soiuri și hibrizi de înaltă productivitate; de a- elabora teh-

nologii de mare eficiență.Tovarășul N i c o l a eCeaușescu a analizat solele cultivate cu noi soiuri de grîu create de institut și a subliniat că se impune generalizarea lor rapidă, astfel îneît să se poată realiza producții de peste 6000 —7000 și chiar 8000 kg grîu la hectar. O atenție deosebită s-a acordat noilor linii, de țnare perspectivă, dintre care Fundulca 4, ce prezintă un poienii::! ridicat de producție, cu calități deosebite pentru panificație, și linia Fuhdu- lea 490, precoce, cu conținut mare de proteine.Secretarul general -' ■ al partidului a apreciat, de asemenea, preocupările privind crearea d© noi soiuri de orz. cu bob mai mare, j și a cerut să se acționeze mai hotă rit pentru generalizarea hibrizilor de z grîu și secară așa numi-
(Continuare în pag. a 4-a)

Sesiune științifică omagială* 
„50 de ani de la procesul luptătorilor comuniști 

și antifasciști de la Brașov“secretari ai C.C. ăl P.C.R., membri ai Comitetului Central al partidului, ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai organizațiilor de masă, și obștești, oameni ai munții și insti* perso- hoastre

Joi a avut loc în Capitală sesiunea științifică magială cu tema : ani de ta procesul rilor comuniști și ciști de la Brașov, tatea revoluționară
o- „56 de luptăto- ăntifâs- Activi- a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător de partid și de stat, exemplu de dăruire patriotică pentru cauza poporului, a

independenței și suveranității patriei1*.Lă lucrările sesiunii, organizată de Consiliul Național al Științei și Invăță- mîntului, Academia Republicii Socialiste România, Academia „Ștefan Gheorghiu11 și Institutul de Studii Istorice și Social-Politic^, au luat parte membri și membri âupleanți ai Comitetului Politic Executiv,
din întreprinderi tuții bucureștene, nulități ale vieții
(Continuare în pag. a 4-a)

LA INVITAȚIA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,
ASTAZI SOSESTE IN TARA NOASTRA, INTR-O VIZITA DE LUCRU, 

PREȘEDINTELE LIBANULUI, AMIN GEMAYEL <
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 

România, astăzi sosește în țara noastră, într-o vizită de lucru, președintele Re
publicii Libaneze, Amin Gemayel.

Un obiectiv major pe șantierul locuințelor 
realizărilordin Petrila ritmicitatea

Rolul conducător al organixațiilor de partid^
înfăptuit cu consecvență și răspundere

In acest an pentru dezvoltarea edilitară a orașului Petrila s-aU alocat fonduri de investiții sbcial- culturale în valoare de peste 31 milioane lei. In planul fizic se prevede construirea a 204 noi a- partamente, extinderea suprafețelor destinate comerțului și serviciilor către populație, amenajarea unui rezervor pentru apă potabilă, lărgirea rețelei de alei, termoficare, de apă și canalizări. Pentru realizarea obiectivelor de investiții Comitetul orășenesc de partid, Consiliul popular Petrila au acționat cu fermitate,conformitate cu Legea investițiilor, asigurînd de lucru Airtplasa-

toate acestea, de la începutul anului pînă in prezent, constructorii din brigada 20 Petrila a Antreprizei de construcții montaje Petroșani nu predat beneficiaruluicit 24, din cele 204 apar-
Și au de-

INVESTIȚIILE
ANULUI 1986

în
tamente. In comparație eu sarcinile pianului fizic se constată rămâneri în urmă nu numai la apartamente, dere-sâ încentra-dintimp . condiții constructorilor, mentele au fost asigurate pentru toate apartamentele prevăzute în planul nual. Constructorii pun de documentațiile cesare, de condiții de nanțare a lucrărilor pe re le au de executat.

a- dis- ne- fi- ca- Cu

au apărut rămî- urmă față de gra- lucru ? După cum

ci și la alte obiective investiții, cum sînt zervorul care trebuie asigure apa potabilă noile apartamente,la termică nr. 5 și rețelele termice.De ce nerile în ficele deam constatat pe șantier, principala cauză o constituie ritmul scăzut, desele întreruperi de activitate ale constructorilor, La

blocul 111. în ziua de 26 mai a.C. lucrul se oprise la etajul II. Șeful echipei de montori care lucrați la etajul II, lă structura de rezistență, Dan Florescu,_ ne spune: „De ieri ar fi trebuit să ne fie livrate panourile mari, prefabricatei’ Dar nu ne-aU sosit nidi astăzi. Noi âm dori să ne realizăm și să . ne depășim sarcinile de plan, dar pentru aceasta ar trebui să fie respectate graficele de livrare a prefa- bi'icateior de care depinde ritmul montajelor prevăzute în grafic11, O situație identică s-a constatat la blocul 60, unde lucrează constructorii din formațiile conduse de maistrul Simion Betea.In ziua cînd am vizitat șantierul, Ia nivelul brigăzii nr. 20 Petrila exista forța de muncă prevăzută în planul scriptic. A- provizionărea cu betpane
V. STKAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

Activitatea economico - 
sociala prodigioasa 

are la baza o temeinică muncă 

poli tic o-organizatoricăActivitatea practică, de zi cu zi a organelor și organizațiilor de partid confirmă în mod pregnant viziunea secretarului netul trivit xista viața dacă pe o politico-organizatorică, desfășurată nemijlocit în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii, după cum nici munca politîco-orga- nizațorică nu poate fi a- preciată ca eficientă, dacă nu ar© ca finalitate re- . alizareă integrală a obiectivelor de dezvoltare ©- eonomico-socială, a sarci- I nilor de plan ce revin fie- cărui colectiv de muncă.Abordînd in această perspectivă activitatea organelor și organizațiilor de partid din orasUI Vulcan, ' pot fi evidențiate o seamă de elemente specifice prin care se goate aprecia că întreaga muncă de partid

....---- . goal partidului, po- eărCia nu pot e- succcse durabile în eqonomico-sociala ele nu sînt bazate temeinică activitate

șe înscrie pe o linie aș* Cendentă. Atit pe anul 1985, pe întregul cincinal încheiat. cît și în primele 4 luni din primul an al ac- tualului cincinal activitatea organului orășenesc de partid, a celorlalte organe și organizații de partid din Vulcan este i- Itlstrată de realizări meritorii în îndeplinirea planului de dezvoltare eeo- nomitci-sociftlă îți profil teritorial. Semnificative sînt mai ales succesele organizațiilor de partid, ale întregii ai ■ colectiv de la mina Paroșeni care, după ce a cucerit în 1983 locul fruntaș pe ramură, continuă Să obțină realizări de prestigiu și îi; acest un. Se remarcă realizările I.C. Vulcan m depășirea planului la export, precumi și cele de *a U.E. Paroșeni, unde s-a reușit depășirea
Ioan DUDEK

(Continuare iii pag. a 2-a)



Sesiunea de examene - sinteză a calității 
procesului de îmtâțămint superior minierIn amfiteatrele și labo- promovabilitate clin celeratoarele de la Institutulde mine din Petroșani, în cămine, biblioteci sau pe coridoare este prezentă, de peste două săptă- mîni, o atmosferă deosebită, de tensiune intelectuală, atît de caracteristică în sesiunile de examene. Unii mai calmi, alții frămintați de inerente emoții, studenții de la cursurile de zi răsfoiesc — pentru a cita oară ? — caietele de cursuri, verificîndu-și temeinicia cunoștințelor.— Examenele studențești reprezintă o perioadă importantă în viața institutului, avînd semnificația unei sinteze a procesului de învață-, mint superior minier, a legăturii indisolubile cu cercetarea științifică și producția, ne spunea prof. univ. dr. ing. Dumitru Fodor, rectorul Institutului de mine. Rezultatele obținute pînă acum, procentajul de

Noile 
eapacitafi 

(Urmare din pag. I) 
fi amintiți Dumitru Bî- toancă, Nicolae Sumei, Nicolae Casiș și Gheorglie Dobîrceanu.

— Care este aportul bri
găzilor din cadrul secto
rului în realizarea impor
tanțelor lucrări miniere.— Deși condițiile miniere în care șe efectuează lucrarea „sînt deosebit de gr,ele (avem de executat un plan înclinat care, în final, va avea peste 400 ni lungime), brigăzile ,î.și depășesc sistematic planul. Brigada condusă de Ioan Cojocaru, de exemplu, a realizat, în primele 5 luni, 35 m suplimentar planului. , Veteranul sectorului nostru, brigadierul Andrei Tokeș, a efectuat, deja, lucrările pregătitoare pornirii combinei la orizontul 300. Cîncl va fi pornită, în jurul datei de 15 iunie, oamenii brigăzii scontează pe un record de avansare. Cuvinte bune se pot spune și despre ortacii din formația lui Vasilc Răn- cescu. E o brigadă nouă, care, deși pînă acum n-ăre rezultate spectaculoase, se Observă-ca a început să se rodeze în lucrările de investiții. Și, nu în ultimul rînd, merită amintită brigada condusă-de Uie Vreme, care acționează la deschiderea stratului 3.

— Cu alte cuvinte, sec
torul de investiții se află, 
cum s-ar zice cu un pas 
înaintea sectoarelor de 
producție...; — Da, și dorim să menținem avansul deoarece în acest mod contribuim la urgentarea creării de noi capacități de producție, care să permită realizarea planului conform creșterilor prevăzute în program. 

două facultăți și notele mari acordate de examinatori studenților la toate disciplinele de învă- țămînt, pun în evidență valoarea pregătirii conti-
LA INSTITUTUL

DE MINE nue în timpul anului de învățămînt, exigența e- xaminatorilor — cadre didactice cu experiență științifică și pedagogică— dar .și autoexigențăstudenților in procesul de studiu.' > fOdată cu începutul lunii iunie — paralel eu examenele la care sute de studenți din Facultatea de mine sau din Facultatea de mașini și instalații miniere obțin rezultate bune și foarte bune— s-au accentuat pregătirile pentru Următoarele etape de finalizare â

Hidraulica — o secție fruntașă în cadrul I.U.M.P., 
în care predomină tinerețea.

Ritmicitatea
(Urmare din pag. I)și mortar era, de asemenea, la nivelul comenzilor solicitate cu o zi înainte, „Ceea ce ne lipsește mult, în această perioadă cînd condițiile de lucru sînt cele mai favorabile din tot timpul anului, ne-a informat sing. Alexandru Mareș, adjunctul șefului brigăzii nr. 20, sînt utilajele grele. Lucrările la rezervor, cele de canalizări și de la centralele termice sînt. în- întîrziere clin cauză că nu nc-au fost repartizate la timp utilajele grele, respectiv, un buldozer și un excavatori Volumul lucrărilor de săpături de’ pe șantier justifică pe deplin repartizarea permanentă a acestor utilaje grele în Petrila. Dar solicitările și insistențele noastre de pînă acum, la nivelul conducerii Antreprizei au rămas fără răspuns".„O problemă deosebită pentru a ne realiza planul de investiții, ne-a spus tovarășul Valentin Chira, șeful brigăzii nr. 20 este cantina I.U.M. Petroșani 

anului de învățămînt superior minier care vor începe la mijlocul lunii: practica în producție a studenților de Ia cursurile de zi, susținerea proiectelor de către noua promoție de absolvenți și sesiunea de examene a studenților de la cursurile erale.Dar, pînă atunci, la ordinea zilei sînt examenele: la disciplinele de specialitate, la cele matematice sau la științe sociale studenții din anul II, III și IV, Facultatea de mașini și instalații miniere, cei din anul II, IV și III, Facultatea de mine, sînt ăpreciați cu 8,9 sau 10 pentru exactitatea răspunsurilor în care se concentrează înseși tinerețea și capacitatea intelectuală a tineretului studios.
T. SPÂTARU

realizărilorSoluția din proiectul de construcție a cantinei este costisitoare. Se cer umpluturi de 4000 mc de balast în fundație în condițiile lipsei de balast și îndeosebi de mijloace de transport. Cred că se impune căutarea altei soluții de proiectare mai ieftină, pe măsura posibilităților locale existente".Propunerile formulate la nivelul conducerii brigăzii le considerăm întemeiate. In aceste zile favorabile de luciu, ritmul de execuție a lucrărilor de pe șantiere se cere intensificat. Așa este cazul și pe șantierul locuințelor din Petrila. Dar în acest scop trebuie asigurate u- tilajele grele, mijloacele de transport și prefabricatele, conform prevederilor înscrise în graficele întocmite pe fiecare obiectiv. Intensificarea ritmului de lucru cohstituie un imperativ major pe șantierul din Petrila, pentru recuperarea rămînerilor în urmă și poate fi realizat printr-un sprijin eficient, concret dat brigăzii nr. 20 de către conducerea A.C.M. Petroșani.

Activitate economico-socialâ
(Urmare din pag. I)substanțială a planului de energie electrică. Rezultate meritorii s-au obținut de fapt în perioada scursă de la începutul anului de toate întreprinderile, cu excepția I.M, Vulcan, care și-a îndeplinit și depășit sarcinile, obținînd la pro* ducția netă o depășire de 11 340 mii lei. Odată cu dezvoltarea și modernizarea celor două întreprinderi miniere, un proces de reînnoire și modernizare au cunoscut și celelalte unități, preparația,S.S.H., întreprinderea de confecții, rețeaua comercială și de prestări de servicii, construcția de locuințe etc, Vulcanul re- prezentînd la ora actuală unul din cele mai moderne și bine conturate o- rașe ale Văii Jiului.Sînt realizări semnificative, 'care — așa cum s-a apreciat în cadrul ședinței biroului Comitetului municipal de partid cu prilejul concluziilor desprinse în urma unui control complex privind stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid din o- rașul Vulcan — sînt rodul nemijlocit al strădaniilor depuse pentru îmbunătățirea continuă a calității muncii de partid.Concluziile desprinse în urma controlului complex au evidențiat totodată neajunsuri în stilul și metodele de muncă ale organelor și organizațiilor de partid din raza orașului,

Duminică, 8 iunie11.30 Telex.11.35 Lumea copiilor.Telefilnjoteca deghiozdan. .. '
Vizitatorii.Producție a studiourilor de televiziune cehoslovace.Episodul 1. (color).12.40 Din cununa cîntecU- lui românesc.(color).13,00 Album duminical,14,45 Mereu la datorie. Reportaj de Ziua miliției.19,00 Telejurnal.19.15 Țara mea azi.Județul Vaslui în sinul 65 al partidului.J ’• (color).19.35 Cîntarea României.20.15 Film artistic:.
Un om în loden.Producție a Casei de Filme Unu.21.30 Pe aripile muzicii și dansului, (color).21,50 Telejurnal.

Luni, 9 iunie20,00 Telejurnal.20,20 Orizont telinico-ști- ințific.20.40 Tezaur folcloric.21,00 Roman foileton.
Zborul șoimului.Producție a Televiziunii din R.D. Germa* , ' riă.Premieră pe țară. Episodul 1.21,50 Telejurnal. 

neajunsuri tare au generat o seamă de nerealizări în anumite domenii de activitate. S-au reținut, mai ales, rămînerile în urmă la producția brută de la mina Vulcan — pierderile de producție înregistrate din cauza conținutului ridicat de cenușă al producției extrase, faptul că la mina Vulcan din 71 doar 21 de brigăzi î.și realizează sarcinile, precum și rămînerile în urmă la unii indicatori, îndeosebi la productivitatea muncii. S-a relevat că o influență negativă asupra realizărilor au avut numărul ridicat de absențe ne- motjvate, starea de indisciplină, nerespcctarea normelor de protecție a muncii, care s-au soldat cu urmări grave, îndeosebi la I.M. Vulcan — ceea ce a constituit obiectul unor a- nalize și măsuri speciale.S-a subliniat că printre cauzele esențiale ale neajunsurilor se află și deficiențele în stilul și metodele de muncă ale organului orășenesc de partid și ale biroului executiva! consiliului popular. S-a criticat bunăoară faptul că, deși au fost adoptate . cu ocazia diferitelor analize programe și planuri de măsuri politice și tehnico- ecohornice : corespunzătoare, ele nu au .fost finalizate în întregime. S-a relevat că deficiențele în urmărirea și controlul îndeplinirii hotărîrilor și măsurilor adoptate în munca politico-educativă au drept consecință manifestările de indisciplină, neîndeplini- rea sarcinilor și abaterile de la normele legale. S-au
Marți, 10 iunie20,00 Telejurnal.20,20 Actualitatea în economie.20,40 Teatru TV.

Tudor din V’ladimiri.După romanele „Cămașa de mire" de Ion Lotreanu și „Tudor" de Pețre Ă. Georgescu.Partea 1.
La Porțile primăve
rii.21,50 Telejurnal.
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Miercuri, 11 iunie20,00 Telejurnal.20,20 Proprietari, producători, beneficiari.11 iunie 1948 — 11 iunie 1986. Documentar. . .20,4'0 Teatru TV.
Tudor din Viadimiri.Partea a II-a :
Drumurile biruinței.21,50 Telejurnal.

Joi, 12 iunie20,00 Telejurnal. ..20,20 Actualitatea în economie.20,35 Mărturii . ale epocii noastre în artele plastice. Documentar. (color).

prodigioasăconstatat neajunsuri în planificarea .muncii, pregătirea și desfășurarea adunărilor generale. Au fost criticate unele organizații de partid de la U.E.P., minele Vulcan și Paroșeni,S.S.H., preparația Corcești etc pentru nivelul scăzut al adunărilor generale, amînarea unora dfn cauza prezenței necorespunzătoare, caracterul formal al discuțiilor individuale. S-a arătat că, deși, s-au obținut rezultate însemnate în întărirea numerică și calitativă a rîn- durilor partidului, o seamă de organizații de bază de la unitățile miniere, U.E.P. și mai ales din construcții nu au făcut primiri în partid. Sînt deficiențe și în îndrumarea organizațiilor de masă, mai ales a celor de tineret.Cerința .fundamentală pusă în fața organului o- rășenesc, a tuturor organelor și organizațiilor de partid, de masă și obștești, ă conducerilor colective este promovarea unui stil de muncă dinamic, eficient, întărirea spiritului de exigență comunistă în întreaga muncă de partid, stimularea pasiunii, inițiativei și responsabilității față de înfăptuirea exemplară a sarcinilor. Aceasta elite condiția realizării planului de măsuri adoptat de organul, municipal de partid, a întăririi activității de partid, a întregii munci politice pe măsura cerințelor ce le incumbă înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare economico- socială a orașului în a- cești ani de progres și înnoire continuă.
20,55 Experiența înaintată, inițiative, eficiență. Reportaj.21,15 Invitație în studiourile Radiotele viziunii.21,50. Telejurnal.

Vineri, 13 iunie20,00 Telejurnal.20,25 Actualitatea în economie.20,40 Copiii — înaltă da-- torie față de viitorul națiunii.Triumful vieții.Reportaj.20.50 Lumea contemporană și confruntarea de idei. Documentar.21.10 Serial științific.
Din tainele mărilor.21,35 Timp al marilor înfăptuiri revoluționare. Reportaj.(color).21.50 Telejurnal.
Sîmbătă, 14 iunie13,00 Telex.13,05 La sfîrșit de săptă-, mînă. j14.45 Șăptămîna politică. 19,00 Telejurnal.19.20 Teleenciclopedia. (color).19.45 Varietăți muzicale. Spectacol cu public, (color).20,40 Film artistic: 
„Galileo Galilei", (color)..Coproducție bulgaro-, italiană.22.20 Telejurnal.
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INTERVENȚIE. Datorită unor alunecări de teren, soldate cu prăbușirea stîlpîlor, alimentarea energie electrică a Livezeni era pusă. cuminei luni, sub semnul întrebării. Intervenția promptă a formației de electricieni con- Constantin Bos- nca, sub îndrumarea sing. Nicolae Ghifor, de Ia CDEE,. a înlăturat perico-
duse de

Iul „scurt-circuitării" activității în subteran. Cît au lucrat, în ziua de; electricienii amintiți-, turiSea cu mîndrie Andrei Samuel, șeful trului, valorează cît patru zile în condiții normale de lucru.
CENACLU. Astăzi, la ora

17, membrii- cenaclurilor 
literare se vor intîlni 
tr-o ședință de lueru 
sediul redacției. (At.H.)TEATRU. Mîine,- la18, pe scena Teatrului stat se va derula tun spectacol cu piesa „Auto-, borarea dintre ACMM șl'.

rul n în sală", comedie de IGCL Petroșani va avea otică menite să ca rezultat construirea ie sau extinderea unor centrale șl puncte termice în așezările urbane ale Văii Jiului. Programul de lucrări adoptat în comun, în valoare de circa 7 000 000 lei, va asigura îmbunătățirea alimentării cu energie termică a fondului locativ de stat din Petrila, Petroșani, Vulcan, peni și Uricani.
RECORD. 250 de 

din comuna Banița 
participat, duminică, 
acțiunile de muncă

Ion Băieșu. Spectacolul va fi reluat duminică, la aceeași oră. (Al.H.)
LA LICEUL INDUSTRI- 

în 
curs de finalizare lucrările 
de execuție a unei plat
forme de mașini miniere. 
Instalația, executată de 
către elevii școlii de maiș
tri, va servi la însușirea 
temeinică a tehnologiei

luni,măr-ing.ceri- AL VULCAN se află

in
ia 

moderne de extracție a ora cărbunelui din minele mu- de nicipiului nostru. (Gh.O.) nou

i contribu
ia înfrumusețarea și 

buna gospodărire a așeză
rilor lor. Proxima dumi
nică, ne asigură primarul 
comunei loan Dragotă, 
constituie prilejul depăși
rii propriului lor record, 
în ceea ce privește numă. 
rui participanților la acți
unile patriotice din acest 
an.CASA CĂSĂTORIILOR.

alte amenajări, menite să impresioneze plăcut pe cei care spun „Da" în fața ofițerului stării civile. Lucrările sînt executate prin contribuția în muncă a u- nităților economice ale o- rașului. O inițiativă care merită să devină... molipsitoare.
TERMOFICARE. Cola-

Lu- CASA CĂSĂTORIILOR.
La Consiliul: popular o- rășeriesc Petrila se află în faza de finalizare Casasăteni

au - _ ------------ -----
la căsătoriilor, care va dis- 

patri- pune de sală de oficiere și
Rubrică realizată de 

Ion VULPE



(■

VINERI, 6 IUNIE 1986 Steagul roșu 3

r

>

rocă. Conducătorii t, de pe mașinile celor șase coloane ale SUCT. Șoferii de pe 290 de ma- _ , sini de 16 tone. In to- bine de două milioane de tal, adică, 63 000 de cai■ ’ a- putere. Care trebuie înde grijiți, care trebuie stru- Și niți și puși la lucru de . ’ acești neobosiți oameni ai

Din carierele de la Cîmpu lui Neag s-au transportat, de la prima cupă de excavator, în 1980, și pînă acum, tone de cărbune și proape 5 milioane metri cubi de steril, asta au făcut-o șoferii...Puternicele autobasculante românești stau a- liniate pe platformele de pornire. Mecanicii le-au făcut ultima revizie, de rutină, pentru că că totul este în regulă. Mai este un sfert de oră., pînă la intrarea schimbului I. Șoferii, după ce au aflat de la șefii de coloană unde vor merge astăzi, pornesc motoarele, le lasă cîteva minute să se încălzească și demarează spre destinație. Ar putea să conducă și cu ochii închiși, atît de bine cunosc fiecare detaliu de teren, dacă reflexele lor profesionale și păzirea strictă a regulamentelor de circulație le-ar îngădui.Aceasta este imaginea activității de zi cu zi a celor ce, transportă ro- , , . , „dul carierelor, adevărați . till. Argint, Aurel Miha- tnunți de cărbune și de eașu... și enumerarea ar

mai
Conducătorii auto , putea continua. O . între- rupem, pentru a afla . de la șeful de coloană despre modul cum își îngrijesc . conducătorii auto mașinile. Alt zîm- bet, de data aceasta mai senin: „Să meargă cum e ceasul". Și nu este deloc ușor, avînd în vedere starea drumurilor. Sau condițiile grele de iarnă, cele din perioadele cu ploi abundente. Este firească, această grijă, de vreme ce basculanta este locul de muncă și, nu de puține ori, masa și casa lor.Fără îndoială, sînt oameni pasionați de meserie. Iar aici, la carieră, înțeleg rostul economic al activității pe care o fac-. Mașina care întîr- zie „să tragă“, numai și pentru două minute, în apropierea excavatorului, înseamnă 7 metri cubi de masă minieră mai puțin în bilanțul de producție al întregului colectiv de muncă. De aceea, „a merge ca ceasul" înseamnă, de fapt, a merge ca o basculantă la Cîmpu lui Neag. După secunda de producție a carierelor.

C.T. DIACONU

ÎNSEMNĂRI 
DE REPORTERȘ - ț volanului. Cînd am cerut " £ șefului secției, AurelCoșereanu, cîteva nume, a zîmbit a încurcătură. Sînt prea mulți cei buni 1 Cum să-i a- leagă? Am ales atunci noi, după foile de parcurs. Ne-am oprit în dreptul celor la care fac mai bine de 1 000 de curse pe lună. Lista e mare, a- tît de mare Incit ne lăsăm la voia hazardului, cerîndu-le iertare celor pe care i-am omis. Așadar, nume ca Gheorghe Bulai, Ion Lăstun, Pompei Buzon, Radu Coștea, Teodor Bagdan, Gheorghe Coca, Dumi-

l

ș

Preocupări pentru valorificarea 
superioară a produselor pădurii

Chemarea Congresului al III-lea al consiliului 
de conducere ale unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii 
din industria alimentară,' Silvicultură și gospodări
rea apelor a fost primită cu un interes deosebit și 
de lucrătorii Ocolului silvic din Petrila. Despre pre
ocupările actuale și de perspectivă ale silvicultorilor 
din Petrila, am stat de vorbă cu tehnicianul Ioan 
Grigorescu, șeful compartimentului vînătoare și pro
duse accesorii.

Bocicu), a IÎI-a — Cinipa (formpție condusă de Iile - Cîmpeanu), pădurarii Nicolae Paraschiv, Dumitru Molan, Gheorghe Calotes- ... cu, ții-
— In perspectivă ?— Problemele care preocupă sînt legate

Nicolae Preda și

"'s

— Ocolul nostru se întinde pe 21000 hectare, fiind delimitat de zonele Jieț, Dîlma Slimei, Dîlma Prislopului, Voineasa și ocolul silvic Sebeș — județul Alba. Avem un fond productiv deosebit de valoros — arborete de fag, amestecuri de rășinoase cu fag și molidișuri pure, de productivitate superioară. Preocuparea noastră permanentă este, așa cum se subliniază și în Chemare, destinată conservării și regenerării acestui fond.
— După cite știm, pro

duceți și pentru export...— Pînă la această dată, ne-am realizat integral sarcinile la producția pen-

tru -export. înregistrăm chiar depășiri- substanțiale, în cazul unora dintre produse. Astfel, la celuloză de fag, exportată Italia și Aystria, am depășit planul anual cu 60 metri steri, la materialul lemnos pentru construcții rurale , am realizat 100

ne ,____de ,recrutarea forței de muncă și asigurarea materialelor neceșare, în vederea pregătirii campaniei de recoltare a fructelor dec icuuiune liuctciui llt‘ .■n.pădure și a ciupercilor comestibile. Am pregătit cele cinci centre de achizi-. ție (Valea Popii, Răscoala, Voivodu, Gîrbovina șimetri cubi peste sarcinile Groapa Seacă) și acțjonăm pentru a crea toate condițiile pentru îndeplinirea sarcinilor deosebit de mo- ■ bilizatoare ’ în acest ah. ’In anul 1986, Ocolul silvic Petrila va achiziționa , 25 tone zmeură, 14 tone ă- fine negre, o tonă afine roșii și 4 tone ciiiperci co- mestibile.

anuale, iar la bile-manele, expediate întreprinderii „Zevelecos", din Grecia, sarcinile anuale au fost realizate încă din luna mai.
— Sînț, într-adevăr, re

alizări remarcabile. Cine 
sînt autorii acestor suc
cese ?— Se evidențiază brigăzile silvice a Il-a — Voi- vodu (brigadier Valerian Discuție consemnată de 

Mircea BUJORESCU

Bunul renume se rcalizcaiâ
Salubritatea orașului trebuie să fie 

o activitate în flux continuu !
prin muncă„.Aceasta este părerea tînărului șef de unitate, ‘! la alimen-este una moderne

plexul de alimentație publică să se poată petrece momente plăcute de destindere.. In afară însă de cadru, ceea ce face ca a- ceastă. unitate să fie bine cotată este profesio- .. buna cuviință și amabilitatea perso- coordonat de șeful de sală Ștefan Dana. Barmanii Nicolae Pană, Rodica Raicu, Mariana Socianu și Magdalena Șoimu, ospătarii Alexandru Berei, Ioana Benea, Ion Neda, Elena Col- da, Nicolae Crețu și Iosif Faluvegy lu- j crează acel amabil buze, 

Anghel Iyănuș, de Complexul de tație publică din Vulcan. Această unitate dintre cele mai și funcționale din municipiul nostru. Are o ca- nalismul, pacitate de peste 1000 1locuri și cuprinde o co- naiuluifetărie, o sală „Gospodina", o sală cafea-expreș, > braserie și trei' saloane pentru servire. Să mai a- mintim terasa, care acum, pe timp de vară, :, este amenajată „a la carte". In afară de acestea, piața agroalimentară orașului amenajat punct lanț de „Gospodina", în cadrul căruia desfacerile zilnice se ridică la peste 5000 lei. Fiindcă am ajuns la desfaceri, trebuie să consemnăm că, de la începutul anului, colectivul de lucrători comerciali din complexul din Vulcan a realizat vînzări suplimentare de peste un milion lei, dintre care numai din product ie prie 65—70 Ia sută.Vizitînd complexul, constatările consumatorilor sînt unanim pozitive. Curățenia este la ea a- casă. Saloanele, amenajate plăcut , sînt moderne, intime. Arhitectura modernă,'* tapiseriile, corpurile de iluminat, mobilierul sînt bine a- lese ,după un design care îmbină modernul cu tradiționalul. In fiecare seară în local poate fi ascultată muzică bună, cu grupul vocal-instru- mental de muzică rock „Color", condus de Ștefan Abrădoa- ie, o formație cunoscută și apreciată. Toate acestea întregesc . cadrul care permite ca la Com-

,cu zîmbetPe știu să-și respecte' oaspeții și să-i trateze cum se cuvine: civilizat, la tnal țimea comerțului modern. Și, fiindcă vorbeam despre' producția proprie, realizările din _a- cest ’ punct de vedere sînt meritele bucătăreselor Elena Gabor. Viorica pro- Alexa, Monica Frîncu, Ana Jianu și Emilia Mi-trică, adevărate maestre în arta culinară.Mai sînt însă și aici multe de făcut. Complexul nu are o magazie pentru ambalaje, ceea ce creează aglomerarea holurilor interioare. In spatele complexului de alimentație publică există destul spațiu unde să se poată amenaja o magazie foarte utilă. S-au luat măsuri, s-au găsit soluții, mai rămîne să se treacă la executare. Supunem acest aspect conducerii I.C.S. MixtăVulcan. In felul acesta, complexul din Vulcan, u- nitate model în alimentația publică, ar fi și mai bine amenajat.
M. BUNU

Nenumărate sesizări scrise, primite prin telefon, sau în cadrul programului nostru de audiențe pentru cetățeni, se referă la modul defectuos în care este rezolvată problema salubrității orașului Petroșani. In principal, sesizările cetățenilor vizează același aspect — faptul că, din cartierele de locuințe, gunoiul menajer nu se ridică la timp, containerele sfcit pline pînă la refuz, iar spațiile din jurul a- cestora sînt „împestrițate" cu fel de fel de hîrtii, pungi de plastic, resturi menajere etc. Implicațiile, în starea de igienă, sînt lesne de înțeles... Pornind de la toate aceste sesizări, în ziua de 28 mai am întreprins o anchetă în Cartierul „Aeroport" din Petroșani, zona din care ne-au sosit cele mai multe reclamații. Am fost însoțiți de Ion Drăgotesc, a- gent pentru prestări în cadrul Exploatării de gospodărie comunală și locali vă Petroșani.
SPIRIT GOSPODĂRESCMult spirit gospodăresc dovedesc locatarii de pe străzile Oituz și Independenței. Sînt oameni „așezați", locatari vechi ai blocurilor, cu multă grijă pentru fondul locativ, spațiile verzi și împrejurimile locuințelor. De aceea în jurul blocurilor de pe a- ceste străzi domnesc curățenia și ordinea. Asociațiile nr. 4 (președinte

DIN SCRISORILE SOSITE LA REDACȚIE

Crescătorie de găini ?„Semnalăm prin intermediul acestei scrisori că la blocul 18, din strada „Independenței", locatara Mihuțoiu Rodica de la parterul imobilului, crește de' mai mulți ani, aproximativ din 1982, găini. Nu ar deranja acest fapt dacă păsările ar fi crescute într-un loc special amenajat. Dar ele se plimbă în voie pe spațiile verzi 

Constantin Bursuc) și nr. 5 A (Andrei Dionisic) au avut o inițiativă demnă de urmat. De comun a- cord cu locatarii, prin contribuția acestora, au fost stabiliți oameni care se ocupă special de curățenia trotuarelor, a zonelor verzi și a celor din jurul containerelor.
Ancheta noastră

DIN VINA EGCL......partea de jos a cartierului este dată uitării. E adevărat că, după cum ne spunea Ion Drăgotesc, aici nici nu se păstrează curățenia. Dar faptul că întâlnim imagini ca cea din fața Școlii generale nr. 7 sau. în capătul străzii „Aviatorilor", unde containerele nu se mai văd de gunoi și, pe o sută de metri pătrați în jurul lor, spațiile sînt „pestrițe" denotă că E.G.C.L.-ul nu și-a făcut datoria. Sau, în spatele Școlii generale nr. 5, unde există un container despre care cetățeanul Iosif Peter, din blocul j,, strada „Viitorului", ne-a spus că nu a fost ridicat de 3 săptămîni. O fi bine, n-o fi bine... Nu, nu e bine, tovarăși de la EGCL, pentru că și oamenii de pe străzile Saturn, Venus, Aviatorilor, plătesc serviciul de salubritate. Lunar.

clin Jurul blocului și alblocurilor vecine (16, 20. 9 A, din strada Viitorului), iar munca locatarilor pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi este sfidată de această, tovarășă căreia nu-i pasă de avertismentele și sancțiunile primite din partea președintelui, de bloc, clin partea, reprezentanților Consiliului popular munici

SI CETĂȚENII 
ÂU VINA I.OKEste o constatare ce trebuie să pună pe glnduri. Foarte multe containere par, la prima vedere, pline. Rău este însă că cetățenii aruncă gunoiul menajer doar în partea din față ă containerului, pînă la refuz. Le este greu să mai facă 2—3 pași să-l golească și în partea din spate a containerului, prevăzută cu un capac. Din această cauză, majoritatea containerelor par pline, dar de fapt sînt goale pe jumătate, iar gunoiul se aruncă alături, grămezi, gramejoare. Un alt aspect: din comoditate, mulți locatari își trimit copiii să ducă gunoiul. Aceștia, u- nii foarte mici, nu ajung să-l golească în container și atunci îl pun alături. Sînt aspecte văzute pe viu sau relatate de cetățeni și președinți ai asociațiilor de locatari.Oricum, despre activitatea de salubritate din cartierul Aeroport (și din alte cartiere) se pot spune mai multe lucruri. Și bune și rele. EGCL își cunoaște atribuțiile ? Cetățenilor le-a fost prelucrată Legea nr. 10, privind obligațiile ce le revin. Totul este ca asociațiile de locatari, edilii- orașului să vegheze cu mai multă răspundere la respectarea și îndeplinirea lor.

B. MIRCEAP.S. In urma vizitei noastre, cartierul Aeroport a- rată altfel. Deci, se poate!

pal și chiar a . ziarului „Steagul roșu", .care cu vreun an în urmă a mai sesizat aspectul într-un articol cu titlul „Asta da găinărie". Totuși, dumneaei continuă să crească găini, schimbîndu-le doar 
locul cotețului". (Semnează 
un grup de șapte locatari 
din blocul 18).Chiar: nu poate fi stîrpi- tă... găinăria ?

Răspundem ; 
cititorilorCOSTESCU N. IOAN, l.u- ' ppm, strada Viitorului „bloc. C3, ap. 67: Pe baza dispoziției nr. 2048 din 8 Ynai 1986 a conducerii I.C.S. Mixtă Lupeni, unitatea nr. 290 Alimentara are dreptul de a elibera lapte praf pe rețete semnate de unii medici pediatri, stabiliți. Medicul care v-a eliberat respectiva rețetă ‘nu avea acest drept. Referitor la refuzul șefului de tură Margareta Max (acum pensionată) de a vă permite accesul la! „Jurnalul cumpărătorului", aveți dreptate. Pentru că în calitate „ de cumpărător aveați dreptul să ajungeți la acesta. . Mai ales că nici- tonul folosit pentru a vă explica, eum spuneți dumneavoastră, nu a. fost cel mai potrivit. (A.T.) ..NICOLAE POPA, Lupeni, str. Parîngului bloc ■ A7:.In urma sesizării dumneavoastră, am’luat legătura cu EGCL Lupeni. Ni s-a promis că, în cîteva zile, defecțiunea de Ia blocul dv. va fi remediat^. Vă rugăm să . ne țineți la curent cu cele întîmplate.

Semne de întrebare

ANONIMI ?Acum mai bine de 4 ani, în scuarul de lîngă Școala sportivă din Petroșani s-au făcut cîteva amenajări edilitare binevenite. Odată cu acestea, în păr- culeț, alături de. bustul marelui nostru dramaturg Ion l.uea Caragîale, au fost amplasate încă două busturi. Este adevărat, s-au făcut multe cercetări pentru dezvăluirea i- dentității celor ale căror chipuri au fost imortalizate în piatră. Iată însă, că nici -acum, după 4 ani, nu s-au aplicat, pe socluri, tăblițe care să indice i- dentițatea acestor statuete: Cine sînt ? Ca să nu rămînă anonimi ! (M.B.)
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(Urmar» din pag. 1) când slalșa preocupare pentru folosirea eficientă, cu randamente superioare, a mijloacelor și condițiilor de, care dispune agricultura județului. Să facem totul, a subliniat secretarul general al partidului, pentru a obține recolte tot mai bogate, pe măsura condițiilor pe care partidul și statul nostru le creează dezvoltării agriculturii, a progresului științei și tehnicii în toate domeniile de activitate.Ultimul obiectiv al vizi- ........... tei în județul. Călărași, a 
C.A.P. Tămădău ‘"din'îme- fost întreprinderea agrico-

tele triticale, —cu spicul și boabe mari, care asigură, producții sporite la hectar.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut specialiștilor să continue activitatea de cercetare îmbunătățirea: continuă soiurilor de grîu, orz secară, corespunzător dițiilor fiecărei zone doclimatice a țării.In continuare, au Vizitate două lanuri
pentru a și con- pe-fost. _ ....... cugrîu și in, aparținînddiată apropiere a institutului de la Fundulea. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a constatat că densitatea plantelor ește necorespunzătoare și a criticat pe specialiștii institutului pentru slaba preocupare față de respectarea tehnologiilor de cultură în unitățile apropiate, cerînd să se acționeze cu fermitate pentru ca toate unitățile pro- ' ' ducătoare să aplice normele și regulile agrotehnice stabilite, în vederea creșterii producției cerea- . liere. ...In încheierea vizitei, a- dresîndu-se celor prezenți, secretarul general al partidului a făcut cunoscute impresiile bune pe care i le-a produs activitatea desfășurată de institutul de la Fundulea și a insistat să se treacă cu hotărîre la generalizarea operativă a rezultatelor cercetării, la e- laborarea și aplicarea de noi tehnologii, la accelerarea omologării și introducerii în cultură a soiurilor și pro- de în recolte Și

hibrizilor de înaltă ductivitate, elemente bază pentru obținerea anul viitor a unor cît mai mari, sigure stabile.Tovarășul N i c o Ceaușescu a felicitat cercetători, pe toți 11 torii ogoarelor de aici le-a urat noi succese muncă, multă fericire.Elicopterul 
a aterizat apoi la Coopera
tiva agricolă de producție 
Dor Mărunt, din Consiliul unic agroindustrial Dra- goș Vodă.Dialogul de lucru al secretarului general al partidului cu cadre din conducerea cooperativei, eu specialiști din agricultura județului, s-a desfășurat mijlocul unui lan de din soiul „Fundulea 1 și al unui lan de orz.Secretarul general partidului a apreciat, să, că rezultatele ob", te nu sînt pe măsura dotării tehnice, a potențialului , productiv al pămîntu- lui din această zonă, criti-

1 a epe lucrâ-sănătate Și înȘiprezidențial

t în grîu 262“,al în- obținu-

lă de stat Jegălia.Secretarul general partidului a analizat rea de lor de fermei format nități griul, orzul, porumbul, floa- rea-soarclui. soia, sfecla de zahăr s-au dezvoltat deosebit de bine.Tovarășul . N i. c o l a e Ceaușescu a apreciat starea culturilor și a cerut specialiștilor să acorde în continuare o deosebită a* tenție calității semănatului și lucrărilor de întreținere, astfel îneît unitatea să rea- lizeze o mai accentuată creștere a producțiilor.Următorul obiectiv al vizitei a fost I.A.S. Ograda, una din cele mai mari u- nități agricole din cîmpia Bărăganului.Secretarul general partidului a analizat, tr-un lan de grîu, împreună cu specialiști și cadre de conducere din agricultura județului Ialomița, starea de vegetație, modul cum s-au respectat tehnologiile de lucru la această cultură. S-a făcut observația că pe sola respectivă, dacă se respectau întocmai normele de densitate, pro* ducția la hectar ar fi fost mai mare cu 1900—2000 kg, în condiții de irigare.La plecare, adresîndu-se celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus: Am vizitat o solă de grîu și una de orz, am văzut culturile de porumb. In general am impresii bune. La orz se vor obține producții bune. La grîu, datorită nerespectării densităților, nu se realizează producția planificată. In condiții de irigare trebuie să Se obțină 7000—8000 kg la hectar. Nu s-au realizat nici aici densitățile, deoarece s-a semănat la 12 cm între rînduri în loc de 8 cm, ceea piardă o ducțîe. viitor să legile, în special în vința

al sta- vegetație a culturi- pe unele sole alenr. 8 și a fost încă și în celelalte u- ale întreprinderii.întreprinderii.

al în-

ce sa făcut să se treime din pro- Tn an u 1 se respecte toate pi’i- densității, pentru

a nu .se repeta ceea ce S-a întîmplat aici în acest ân. Doresc oamenilor muncii din Ograda și din agricultura întregului județ să obțină rezultate cît mai bune, recolte cît mai să concureze la un fruntaș pe țară. Aveți toate condițiile în acest sens. Vă felicit pentru activitatea depusă. Vă doresc să realizați recolte cît mai mari, .multă sănătate și fericire !‘ Vizita de lucru a secretarului general al partidului a continuat în județul Constanța, în cîmpurile cerealiere din Consiliul unic 
agroindustrial Cobadin.Secretarul general al partidului a vizitat lanuri de orz, cultivate cu soiul „Miraj" și altele de grîu din soiul „Fundulea 133" și „Fundulea 29", precum și un lan de porumb aparținînd cooperativei agricole de producție „8 Mai" din Cobadin.Tovarășul Nicolae Ceaușescu . a analizat starea de vegetație a culturilor; Calitatea lucrărilor de întreținere, densitatea plantelor în terenuri irigate.c Luîndu-și rămas bun, secretarul general al partidului i-a felicitat pe cooperatori, pe ceilalți oameni ai muncii din Unitățile consiliului agroindustrial Cobadin, pe toți lucrătorii o- goarelor constănțene, și, a- p recii nd nivelul recoltelor medii evaluate, le-a adresat îndemnul de a depune în continuare eforturi rite pentru-a realiza colte cît mai mari.Secretarul general partidului s-a întîlnit , _. cu lucrătorii ogoarelor dobrogene pe solele cultivate, cu grîu, orz și mazăre ale 
Inti eprinderii agricole de 
stat Amzacea.Examinînd un lan de grîu din soiul „Fundulea 29", tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat. vigoarea plantelor și mărimea spicelor, făcînd însă observația că densitatea nu este corespunzătoare. S-a subliniat că dacă ar fi fost respectate întocmai tehnologiile de cultură și normele de densitate, producția, care în prezent se , estimează la peste 6000 kg la hectar, putea fi cu 20 la sută mai mare. Același fapt a ieșit în evidență în momentul vizitării unui lan de orz situat în vecinătatea solei de grîu.La încheierea secretarul general dului a spus :Dragi tovarăși,

grîu este ceva mai slabă, dar se poate considera relativ bună. Vă felicit pentru activitatea ce ați desfășurat-o și vă doresc să obțineți și la celelalte culinari, ' turi recolte cît mai mari, loc Ultimul obiectiv al vizitei în județul Constanța a ‘ fost întreprinderea agri
colă de stat Cogealac.Secretarul general al partidului a apreciat aici că lanul de orz examinat se prezintă bine, cultura fiind viguroasă, cu o densitate corespunzătoare. A- lături însă, într-un lan de grîu cu o producție, estimată de numai 4600 kg la hectar, se face observația că recolta este cu mult sub fertilitatea pămîntului da; torită nerealizării uner ’densități optime.Secretarul general al partidului a recomandat ■ să se manifeste mai multă - grijă la executarea arăturilor, astfel îneît acestea să fie mai adinei și mai uniforme, iar semănatul să se facă la adîncimi mai meri, avîndu-se în vedere precipitațiile mai reduse din această zonă.La plecare, adresîndu- șe celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : Aș dori să vă adresez felicitări pentru activitatea depusă. Urmează să pregătiți temeinic strîn- gerea operativă și fără pierderi a recoltei de orz și grîu. In Viitor, activitatea trebuie să fie mai bine organizată, să obțineți recolte mai mari. Aveți a- ceste condiții. Vă doresc succese cît mai mari, multă sănătate și fericire.In județul Tulcea vizita a început la întreprinderea 
agricolă de stat Baia.Examinînd în perimetrul unor sole de grîu și orz, starea de vegetație a culturilor, secretarul neral al partidului a preciat că pe terenul semănat cu grîu, datorită faptului că s-au lăsat distanțe prea mari între rîn- durl, densitatea plantelor este mai mică decît ar fi trebuit, aceasta diminuînd nivelul recoltei. Ară- tînd că trebuie să se tragă concluziile ce se impun din compararea situației existente în solele de grîu și cele CU orz examinate, secretarul general al partidului a subliniat că este necesar să se facă totul pentru obținerea pe terenurile irigate a unor recolte de 7000—8000 kg la hectar, că numai așa se justifică cheltuielile pentru irigații și se asigură o eficiență economică circa 8000 kg la hectar; la respunzătoare.

spo- re-al apoi
ge-

a-

(Urmare din pag. I)științifice și culturale, activiști de partid și de stat.Lucrările seminarului au fost deschise de tovarășul Ion Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-viccpreședin- te al Consiliului Național al științei și învățămîntu- lui. .In continuare au prezentat comunicări tovarășii i Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al ... P.C.R. — „Partidul Comunist Român — organizatorul și conducătorul acțiunilor patriotice, antifasciste și antirăzboinice, pentru apărarea integrității și independenței țării. Contribuția tovarășului Nicolae

\

vizitei, al parti-am constatat că recolta de orz poate fi considerată bună, de

La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a Urat oamenilor muncii de aici să obțină în continuare re*: colte cît mai bogate.S-a mers apoi la coopera
tiva agr icolă de prod u cț ie 
din comuna Beidaud.Situate într-o zonă extrem de aridă, terenurile agricole ale cooperativei nu sînt decît într-o mică măsură irigate — aproape 12 la sută din total — ceea ce face ca producțiile să fie influențate de . condițiile de climă. :Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a cerut Ministerului Agriculturii să întreprindă acțiuni hotărîte pentru accelerarea lucrărilor din cadrul sistemului de irigații aflat în construcție, pentru a se putea asi. gura creșterea substanțială a producțiilor în această zonă. S-a indicat, totodată, să se ia măsuri pentru ca dealurile neproductive din perimetrul cooperativei, toate terenurile de acest fel din județul Tulcea să fie cuprinse în programul județean de împăduriri, să se treacă de urgență la e- fectuarea lucrărilor necesare. ■ .îmi exprim convingerea că 6 dată cu realizarea sistemului de irigații și lucrările agricole vor fi de mai bună calitate, iar recoltele vor fi și ele ■ cu mult mal mari. Vă urez să obțineți recolte bune, multă, sănătate și fericire !'Tovarășul Nicolae Ceaușescu a vizitat în continuare ferma vegetală 
Prundu din I.A.S. Insula 
Mare a Brăilei.Dialogul cu specialiștii din agricultura județului a prilejuit prezentarea structurii culturilor de cereale păioase a producțiilor de grîu și orz care se vor obține în acest an atît în condiții de irigare cît și de neirigare, a măsurilor întreprinse pentru extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciafe.Au fost examinate lan de orz din soiul raj", la care s-a o producție de peste 7300 kg la hectar, precum și o sclâ de grîu din soiul vrin 24". Evaluarea tuată la indicația secretarului general al partidului indică o producție de grîu ' de peste 7000 kg la hectar.Tovarășul N i co 1 a e Ceaușescu a felicitat pe oamenii muncii de aici pentru activitatea depusă pînă în prezent, urîndu-le obținerea de noi și impor- înfăptui- le revin Congre- al parti-

Ctaușescu a vizitat în continuare I.A.S. Urleasca, unitate cunoscută pentru producțiile mari și stabi-

un
,Mi- 

estimat

tante succese in rea sarcinilor ce din documentele sulu) al XIII-lea ouluiTovarășul col a e

îe obținute an de an.Secretarul general al partidului a examinat cu atenție un lan de orz și grîu, stadiul de creștere al plantelor, apreciind că • producția este superioară celei evaluate inițial.Luîndu-și rămas bun de la oamenii muncii de pe ogoarele județului, secretarul general al partidului a spus : „Am impresii ne despre ceea ce am zut în Brăila, atît la ceastă unitate, cît și Insula Mare. Consider că județul Brăila are posibilități să realizeze o producție mai mare. încă o dată vă adresez felicitări și urarea de a obține recolte cît mai bune I".Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a continuat dialogul cu oamenii muncii din agricultura județului Ialomița Ia Cooperativa 
agricolă de producție Gîr- bovi, unitate distinsă de dotiă ori cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" pentru producții mari realizate la grîu porumb.Secretarul general partidului a vizitat un lan de grîu.

La încheierea vizitei, secretarul general al partidului a spus iVă felicit pentru ceea ce ațî realizat pînă acum și vă doresc să obțineți în cooperativa dumneavoastră o producție de peste 8000 kg grîu la hectar, la nivelul județului producții tot mai mari pentru a ocupa un loc fruntaș pe țară.Noul dialog de lucru al secretarului general al partidului cu cei ce muncesc pe ogoarele patriei a avut, și de această dată, un accentuat caracter lucru, vădind preocupare a Nicolae Ceaușescu pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii, pehtrU. continua înflorire a satului românesc.Primii secretari din județele vizitate au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii, vii mulțumiri pentru vizita efectuată, pentru prețioasele indicații și orientări primite și l-au asigurat că activul de partid, specialiștii, toți lucrătorii din agricultură vor depune toate eforturile în vederea qb- ■ ținerii unei înalte eficiența în acest important sector al economiei noastre naționale.

bu- vă- a- în

Și
al

destatornica 
tovarășului

(Agerpres)

Ceaușescu în' organizarea și conducerea mișcării re-, voluționare, antifasciste din România" ; Ion Po- pescu-Puțuri, membru al C.C, al P.C.R., directorul Institutului de Studii Istorice și Social-Politice „Procesul .militanților muni.ști și antifasciști la Brașov — eveniment seamă în lupta poporului român împotriva fascismului, revizionismului și războiului. Rolul tovarășului Nicolae Ceaușescu in desfășurarea acestui ■ proces" ; Constantin Olteanu. membru al Comitetului litic Executiv al C.C.P.C R prim secretar Comitetului

Co
de 
de

Po-al almunicipal

București al P.C.R. „Semnificația istorică procesului militanților comuniști și șintifaseiști de la Brașov.. Ecoul acestuia pe plan mtern și internațional" ; Diamanta Lau- doniu, membru al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte aii Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie — „Gîndirea și îndelungata activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, marele erou al națiunii române •--- strălucit exOmplu de patriotică pentru darea unității și deniei României.triumiuI revoluției liste. pentru împlinirea
dăfuire consoli- indepen- pentru Socia-

aspirațiilor de libertate, dreptate socială, democra- , ție și pace ale" poporului ' român" ; Gheorghe Oprea,’’ membru ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim vicepriin-mi- niștru al guvernului — „Unitatea moral-poli ti că a întregului nostru popor în jurul partidului, ai secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. — chezășie sigură a înaintării neabătute a patriei pe calea progresului și civili- . zației socialiste" . IonStoian, membru supleant al Comitetului Politic E- xeeutiv al C.C. al P.C.R., secretat ai C.C. al P.C.R..Concepția P.C.R.. a tovarășului N i c o la e

Ceaușescu despre corela-, ția organică dintre socialism și pace. Acțiuni și inițiative ale României socialiste pentru oprirea cursei înarmărilor făptuirea dezarmării, tru promovarea rii și colaborării între popoare".In încheiere iștiințifice omagiale, a fost adresată o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretai general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Telegrama i tos prezentată de, tovarășul Radu Voi nea . membru aUC.C; al P.C.R., președintele Academiei Re- ■

și în- peh- înțelege- pașnicesesiunii

public’) Socialiste România. : ■ ;Telegrama a fost adoptată într-o atmosferă de puternic entuziasm și maia însuflețire, de înaltă și profundă vibrație patriotică.Sesiunea ș-a desfășurat sub semnul omagiului fierbinte pe care comuniștii. Întregul popor îl aduc conducătorului iubit și stimat al partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Participant!! au ovaționat, minute in. șir, pentru Partidul Comunist Român, forța conducătoare a : noastre socialiste, secretarul general dului, președintele blicii..Ceaușescu.
politică societății pentru al parti- Repu- tovarășul Nicolae
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