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I.M. PAROȘENI

29 000 de tone 
de cărbune 

peste prevederi
Eforturile 

nerii de la ------
tru creșterea producției'de 
cărbune s-au materializat, 
în această lună, in depă
șirea sarcinilor de plan, 
ia zi. cu 2260 de tone. Cu 
aceasta, plusul aeumulat 
de la începutul anului se 
ridică la 29 000 tone de 
cărbune. O. 
deosebită, 
sarcinilor de plan au 
vut-o minerii sectorului I, 
care acumulează de la 
începutul anului 22 000 to
ne de cărbune peste pre
vederi. Cu rezultate bune 
se înscriu și minerii sec
torului III, care raportea
ză o depășire de aproape 
11 000 tone de cărbune. Din 
cadrul acestor sectoare 
s-au remarcat frontaliștii 
din brigăzile conduse de 
Vasile Cojocaru, Mihai 
Bărbăcaru și Francisc
Fazakas, care, folosind
la înalți parametri uti
lajele din dotare, au de
pășit ritmic ‘productivita
tea muncii cu 2—3 tone 
pe post. (Gh. B.)

depuse de mi- 
Paroșeni pen-

contribuție 
la depășirea 

a-

Ne vom respecta angajamentul 
asumat în întrecerea socialistă"noaștem, nici linia de front activă nu era suficientă pentru realizarea sar- în muncă. La sfîrșitul pri- cinilor zilnice de plan, de mului trimestru al anului înregistrau un plus de peste 2 000 tone la producția fizică de cărbune. La începutul lunii iunie însă plusul nu mai exista, ba mai mult colectivul sectorului înregistra un minus de 5600 de tone. Por-, nind de la aceste două cifre am căutat să aflăm de la șeful sectorului, maistrul Teodor Dolha, care sînt perspectivele.— In luna aprilie, ne spunea interlocutorul, ne-am confruntat cu multe greutăți din cauza tectonicii zăcămîntului, la care s-a mai adăugat și trecerea fluxului de transport pe un nou orizont, orizontul 400. Pînă am pus la punct tor, cea condusă de Vasile noul flux defecțiuni

Minerii sectorului lit de la I.M. Lonea au început acest an cu rezultate bune aceea am căutat, în a- ceastă perioadă, să intensificăm lucrările de pregătiri pentru a intra în funcțiune un nou abataj frontal echipat cu susținere individuală și grinzi îngropate în vatră. Prin măsurile întreprinse, sub conducerea organizației de partid, am reușit încă din prima jumătate a lunii mai să lichidăm greutățile cu care ne confruntam din cauza tectonicii și a defecțiunilor electromecanice și totodată, pornim în ziua de 12 noul frpntal, care a preluat de una din mai bune brigăzi dinam avut multe electromecanice la cele ({ouă benzi, respectiv 64 și 65.De fapt, trebuie să recu-

KZz/ta efe lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

inTovarășul N i c Ceaușescu, secretar ral al Partidului nist Român, Republicii Socialiste Româ- : nia, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a început, vineri, 13 iunie, o vizită de lucru în județul Brașov.La vizită' participă tovarășii Constantin Dăscăles- cu și Silviu Curticeanu.Vizita se înscrie- ca un nou și semnificativ moment al dialogului permanent, nemijlocit, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu îl poartă cu creatorii de bunuri materiale și spirituale în toate marile probleme ce privesc dezvoltarea generală a țării, munca, viața și bunăstarea/ întregului popor.Intîlnirile de lucru pe care secretarul general al partidului le are. în cadrul acesței vizite, cu muncitori și lucrători ai o- goarelor, cu specialiști, cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat prilejuiesc o analiză cuprinzătoare, aprofundată, a activității depuse, a rezultatelor obținute în primul semestru al anului,
fntfinirea, în

o 1 a e gene- ..... Comu- președintele stabilirea, pe baza concluziilor desprinse, a căilor și modalităților concrete prin care județul Brașov își poate. îndeplini, în condiții tot mai bune, importantele sarcini ce-i revin în 1986, în întregul cincinal și în perspectivă, a- dueîndu-și astfel o contribuție, pe ’măsura posibilităților, a puternicului său potențial material și uman, la ridicarea patriei pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație, la înfăptuirea hotărârilor Congresului al XIII- . ,lea al partidului, a mărețului program de edificare a societății socialiste și comuniste pe pământul României.Mândri de noua înfățișare a județului lor, a întregii țări, și profund recunoscători pentru viața trăită astăzi în demnitate și bunăstare, -brașovenii au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu . o primire deosebit ziăstă.La intrarea în piui reședință unde a avut loc
ele enltl-ni Uni c i * de județ, primirea

oficială, 'era așternut, fn calea iubiților oaspeți, un imens covor floral.In aplauzele, urălele și ovațiile celor prezenți, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elenă Ceaușescu le-au fost exprimate cele mai alese ■ sentimente și calde cuvinte de bun sosit din partea comuniștilor, a tuturor locuitorilor1 județului, de către primul secretar ' al Comitetului județean Brașov al P.C.R., Ion Radu.In cinstea sosirii tarului general al lui, președintele 1 cii, tovarășul Ceaușescu, a fost o gardă alcătuită ta.și ai forțelor din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, care a prezentat orțorul. . ; . ..Pionieri și șoimi ai patriei, băieți și fete ,au oferit buchete de flori.' Erau prezenți mii de locuitori ai municipiului și județului Brașov, care au

: seere- partidu- Republi- Nicolae aliniată din os- armâte,

(Continuare în pag. a 4-a)

cadrul unei ședințe de lucru.

Gaiță. încă din primele
Interviu consemnat de 

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag a ?-a)

ROLUL CONDUCĂTOR AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
ÎNFĂPTUIT CU CONSECVENȚA ȘI răspundere

CONTROLUL DE
c o ni Pi ex, la obiect.Creșterea continuă a ro- a întreprins controale lului politic conducător al complexe într-o seamă de organelor și organizațiilor organizații și unități de de partid face necesară perfecționarea stilului și metodelor de muncă, asigurarea competenței și răspunderii în conducerea activității productive, în rezolvarea tuturor problemelor cu care se confruntă un colectiv de muncă.Controlul de partid, în

cu membrii Biroului Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.Tovarășul N i e o l a e parităților existente, creș-Ceaușcscu și tovarășa Elena -terii gradului de valorifi-Ceaușescu s-au întîlnit, vi- care a materiilor prime,neri după-amiază, cu mem- materialelor, combustibilu-brii Biroului Comitetului lui și energici, reduceriijudețean Brașov al P.C.R.In. cadrul ședinței, a continuat analiza profundă desfășurată, în cursul zilei, în unități industriale și agricole din județ, pornin- du-se de la concluziile desprinse, de la obiectivele importante ale dezvoltării economico-sociale ce-i revin județului Brașov în acest cincinal, pe măsura potențialului și posibilităților mari de care dispune.Primul-secretar al Comitetului județean de partid, precum și alți membri ăi biroului aU exprimat, și cu. acest prilej, cele mai calde mulțumiri secretarului generat al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, pentru noua vizită întreprinsă, moment de cea mai mare însemnătate în viața celor ce muncesc și trăiesc în orașele și satele brașovene, pentru sprijinul* substanțial, permanent, acordat organizației județene de partid, pentru grija constantă manifestată față de dezvoltarea multilaterală a municipiului și județului Brașov.Cei care au luat cuvântul au raportat tovarășului Nicolae Ceaușescu, în spirit critic $i autocritic, despre modul în care tetul județean de a acționat pentru

și a nivelului tehnic al produselor, sporirea competitivității lor pe piețele externe. Activitatea perfecționare și zare a producției să se concentreze „ ___tipurilor de bază produse in prezent, asigurîndu-ie un nivel tehnic și o calitate ireproșabilă. Secretarul general al partidului' subliniat că județul dispune de toate condițiile, de întreprinderi puternice, de un mare număr de unități de cercetare, de cadre bine pregătite, de colective muncitorești cu tradiție, apreciind că stă în puterea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii să obțină rezultate superioare, pe mă* sura potențialului existent.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că realizarea importantelor sarcini ce revin județului Brașov impune îmbunătă- țirea activității organizatorice și politico-educative, a stilului șt metodelor de muncă ale Comitetului județean de partid, ale organelor și organizațiilor de partid manifestarea Unui puternic spirit comunist, revoluționar astfel îneît a- cestea sâ cuprindă cît mai bine toate domeniile, . . ' . e-xenrplară a hotărârilor Congresului al XIII-lea at P.C.R.Biroul Comitetului județean de partid a asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu eâ va face totul pentru transpunerea neabătută în viață a indicațiilor primite, că va mobiliza întregul potențial. de' care dispune economia ju* dețului pentru înfăptuirea, în cele mai bune condiții, a prevederilor de - plan pe acest an și pe întregul cincinal.

de njpderni- trebuie asupraconsumurilor, a cheltuielilor de producție, ridicării calității și a nivelului tehnic al produselor, sporirii competitivității lor pe piețele externe. S-a e- vidențiat importanța ce _ trebuie acordată de către organele și organizațiile de partid întăririi ordinii și disciplinei în fiecare u- nitate și la fiecare loc de muncă, a spiritului de răspundere.Analizînd activitatea din industrie și agricultură, din alte domenii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea de a se acționa cu hotărîre' pentru ca în următoarele luni, cel mai tîrziu pînă la sfîr- șitul anului, să fie înlăturate lipsurile manifestate, pentru ca activitatea economică să se ridice la nivelul cerințelor și exigențelor actuale, al sarcinilor ce revin județuui Brașov.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut colectivelor de oameni ai muncii, de a depune eforturi sus* ținute pentru ca întreaga lor activitate, rezultatele , obținute să fie la nivelul să asigure înfăptuirea

Șt-

controlului, mina Bărbăteni. deși înregistra creșteri importante la extracția de cărbune față de a-* acumulase o restanță de peste 20 000 tone de cărbune, restanță care, așa cum avea să 
rezulte în urma controlu
lui nu era străină de u- nele neajunsuri din activitatea organelor și organizațiilor de partid, de responsabilitatea cadrelor de conducere.In baza unei tematici detaliate, un colectiv format din membri .ai biroului Comitetului orășenesc de partid, ai comisiilor pe 
probleme, din activul de partid și alți specialiști, au

Ioan DUBEK

importanță prioritară în viața economică a ora- nul precedent,șului. Controlul de partid a vizat activitatea de la I.F.A. „Vîscoza“, îndeosebi pe șantierul noii capacități care trebuie să producă chiar din această lună; recent a fost încheiat lin control complex conceperea și desfășurarea mina Bărbăteni, iarsprijinirea efectivă a ganizațiilor de partid, conducerilor colective remedierea unor neajunsuri, reprezintă o modalitate de seamă în activitatea curentă a Comitetului orășenesc de partid din Lupeni, a biroului său. De la începutul anului, or- sarcinilor de plan. Firesc, __________________ganul orășenesc de partid întrucât la data începorii (Continuare în pag. a 2-a)

. la,_____ . ... încăruia trebuie să prevaleze prezent se desfășoară unor- asemenea control la Țe- aîn sătoria de mătase.Tematica de control la I.M. Bărbăteni a vizat creșterea rolului organizațiilor de partid în conducerea activității productive și unirea eforturilor întregului colectiv pentru îndeplinirea exemplară a
i.m, Lupeni 2îua brigadieruluiLa mina Lupeni a avut loc tradiționalul forum mineresc — Ziua brigadi

erului. Și de astă dată, Ziua brigadierului a prilejuit o dezbatere la obiect, responsabilă, deschisă, având la bază comandamentul ducției fizice și au stabi- fundamental în fața acestui mare colectiv minier — creșterea extracției 
cărbune cocsificabil nivelul cerințelor miei naționale.

Brigadierii care conduc marile formații de elită din abatajele x mecanizate, împreună cu maiștrii și șefii de sectoare au analizat cu multă responsabilitate posibilitățile e- xistente de creștere a pro-
deIa

econo*

lit strategia de acțiune pentru a fi pe măsura e- xigențelor. Dintre premi
sele redresării ș-a stabilit 
intrarea în funcțiune , < a 
unor noi capacități de pro-

ducție la sectorul I, ameliorarea condițiilor tecto*. nice ale abatajelor dotate cu complexe mecanizate în sectoarele III și IV, îmbunătățirea evacuării producției Ia sectorul VIII și reluarea extracției din carieră. S-au relevat și măsurile pentru îmbunătățirea aprovizionării locurilor de muncă, a întreține
rii și reparării utilajelor tehnologice,” de : transport ■

(Continuare în pag. a 2-a)

Corni- partid înfăptuirea prevederilor de plan pe 1986, a sarcinilor actualului cincinal, a hotărârilor Congresului al XIII-lea al P.C.R.Referindu-se pe larg la necesitatea înfăptuirii integrale a planului de producție la nivelul județului și al fiecărei unități în parte, secretarul general al partidului a cerut să 4e ia măsuri hotărîte pentru îndeplinirea integrală a planului, la toți indicatorii. S-a cerut în acest sens să se acorde cea mai mare a- tenție perfecționării organizării activității de pro- " ducție și pregătirii/ profesionale a Oamenilor muncii, utilizării depline a ca-.

marilor investiții făcute în ultimii ani pentru dezvoltarea și modernizarea tehnică a tuturor întreprinderilor brașovene.Trebuie în mod serios — a subliniat secretarul- general al partidului să pu-, nem ordine și disciplină în toate compartimentele, să asigurăm o ’ bună ' ducere a întregii tați, să, fie realizate con- activi- îri- tocmai și în cele mai bune condiții programele stabilite privind creșterea producției, ridicarea calității
'/■< LA POSTURILE DE RADIO " “

ȘI TELEVIZIUNE .
Astăzi, iii jurul orei 10,30. posturile de radio- 

și televiziune, vor transmite direct adunarea popu
lară prilejuită de vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialis
te România, în județul Brașov.



Luna manifestărilor politico - ideologice, 
cucura.l-educat.ive" și sportive

„Laudă omului muncii și creației sale“ 
Nedeia - sărbătoarea hărnicieiObicei străvechi — sărbătoare de peste an. —nedeia a constituit din timpuri imemoriale; un prilej de întîlnire a locuitorilor Văii Jiului — țăranii din satele așezate la poalele Parîngulul și Retezatului. In fapt, nedeile au fost și sînt sărbători a' hărniciei oamenilor, prilej de petrecere, de bucurie, care s-au desfășurat și se desfășoară cu mult fast în fiecare ari. înainte vrerile, la riedei, oamenii schimbau impresii despre munca lor, în centrul atenției situîndU-se ocupațiile zilnice, în primul rînd păstori tul.I.a nedei era și a rămas ca o tradiție, portul costumului popular, fetele etalindu-și, care de care, costume mai frumoase, confecționate cu măiestrie. Și astăzi nedeile constituie un prilej de laudă pentru hărnicia fetelor. Tot la nedei, dată fiind posibilitatea de cunoaștere între

La sfîrșit de 
săptămână• Astăzi se încheie turneul Teatrului de comedie din București, în Valea Jiului. Vor avea ioc două spectacole în sala Casei de cultură ' Sindicatelor din Petroșani, cu'piesa „O dragoste nebună, nebună, nebună" de Tudor Popescu, o comedie , pentru tineri și ’ spre tineri,• La căminul cultural din Iscroni se deschide . mime o expoziție de artă populară momîrlănească, Manifestarea are loc în cadrțjl Festivalului de folclor momîrlănesc și „Nedeii Tulipanului".

tineri, pe care o creau, sc legau căsătorii.Satul care organizează nedeia își primea oaspeții în cursul dimineții, după care participau în comun Ia sărbătoare, în locuri devenite tradiționale. Firesc jocul și cîntecul erau și au rămas nelipsite, adevărată înfrățire a omului cu natură și munca. Se cîn- tă din fluier, se cîntă în grup, fiecare sat prezentîn- du-și alătrri de jocurile tradiționale. învîrlita în 2, 3 și 4, hora pe stingă și j e dreapta, paroșeana, sau alte Jocuri Specifice. AU dispărut, din păcate, dip sărbătoarea nedeii cînta- tul cu trompeta și vechiul joc de călușari.Specifice nedeilor sînt strigăturile, atît cele fă - cute pentru comanda jocului cît și cele cu conținut de muncă, uneori satiric, la care se* adaugă cele de 

„Măsuratul oilor", obicei păstoresc păstrat de țara 
aii din Valea Jiului. In imagine, formația căminu
lui cultural Paroșeni, care a adus pe scena Festiva
lului național „Cîntarea României" momente din 

.inegalabilul tezaur de spiritualitate românească — 
folclorul» ’ Foto ; t LICIU

viață nouă. Folcloriștii remarcă în prezent pătrundere în cadrul nedeii a unor clemente noi, care țin de folclorul muncitoresc, semn al viabilită- ț i obiceiului, al continuei sale evoluții.Mîinc, la Tulipan, pe locul tradițional de nede- ie ăl satului Iscroni, vom putea participa la o astfel: de manifestare, prinos al hărniciei și al veseliei.La Tulipan, toți cei ce știu cîntece, jocuri bă- trînești — locuitori ai Văii Jiului — le vor putea cîn- ta și juca, semn al -bucuriei oamenilor, al dragostei lor de viață, de muncă.
Prof. Cornelia STĂNESCU, 

președintele Comitetului 
municipal de cultură și 

educație socialistă

Copiii din 
țar a păci iPrivesccopiii țăriiȘi în ochii lor . zăresc i ' .Bucuria de a trăiIn anii roditori,Cu împliniri noi,Pe acest pămîntCu străbun legămîntPrivesc > copiii țăriiȘi în ochii lorZărescZîmbete și gesturi Bucuria de a trăiIn țara păcii

Dalia COCA, 
medic

EROIIIn inimile noastre Eroii nu mor niciodată ; Visează cald culcațisub tricolor. Cu fruntea sprijîhită-n vatră. Sub falduri cînd s-au adunat, Chemarea patriei străbune Le-a fost imbold;sub cer curat Noi cîntece aveau să sune Et au murit îmbrățișînd: pâmîntul Spre inimă cu dragoste deȘi s-a schimbat. în faptă gînd cu gînd Și s-a făcut din iarnă, primăva ră. Ei n-au murit cuinima-ntristatâ, Că moartea lor e-un veșnic început De era comunistă luminata Cu vise mari, dintr-un măreț trecut. Din inimi și din suflete-nălțăm Eroilor, ca sfîntă datorie prinos de gînduri și în cor cîntăm Noi. pionieri clin scumpaRomânie, Un cînt prin care ridicăm mai sus O amintire pururea curată... Să fim asemeni celorce s-au dus I La noi EROII NU MOR NICIODATĂ !
Cristina Ciubotarii

■ -ALBII, 
pionieră, Petrila

Oaspeți ai Văii Jiului

— Aveți un oraș superb. Nu m-am așteptat să fie așa de frumos», M-aih îndrăgostit de el și de oamenii lui.
Cu aceste cuvinte entu

ziaste, rostite în loc de sa
lut, am început discuția cu 
Mirabela Dauer, una din
tre stelele muzicii ușoa
re românești.

— Am dori pentru citi
torii noștri o schiță dc aq- 
toportret artistic. Să în
cepem cu... cîntecul...— Cînt din dragoste, vreau ca fiecare piesă pe 
care o interpretez să a- ducă bucurie oamenilor. Am editat pînă ăcum patru discuri l.p., un triplu album, este în curs de a- pariție un al cincilea l.p., intitulat „Viață mea", iar al șaselea, gata pregătit, se va numi „Dimineți cu feiestre deschise" după o poezie a lui George Țăr- nca. Sînt solistă a ansamblului artistic al C.C. al U.T.C i

— Cum vă alegeți cîn- 
tecele ?— Cînt acele; piese care, de la prima citire, îmi trezesc emoții' artistice.

— Compozitori preferați?— V. Vasilache, Marius Țeicu, J. Kerestely.
— Interpreți ?— ,,Savoy", Dan Spâta- ru, „Cupidon", „Post scrip» turn"...
— Cum apreciați școala 

românească de muzică u- 
șoară ? :

Noutăți discograficeRaionul specializat al magazinului „Jiul" invită melomanii din municipiu la o întîlnire. cu mari valori componistice . și in- . terpretative românești și universale. In standurile de discuri se afla un album cu „Valsuri simfonice nemuritoare", cuprin- zînd lucrări de F. Liszt, H, Berhoz, P.l. Cealkov- ski, Ch. Gounod, ,. K.M. Weber, sub bagheta unor dirijori ca ' Roberto Barzi, .leap . BobescU, Ion Baciu,

— Avem o școală foarte bună, atît creatoare cit' și interpretativă. In muzica ușoară se muncește foarte mult. In televiziune, cel puțin la noi se muncește mai mult ca în alte părți»
— Despre oamenii Pe- 

troșaniului ?— Vin . pentru prima dată aici. Aveți uri public f ormidabil. I.a Lupeni, Petrila șji Petroșani spectacolele melc și ale grupului „Cupidon" au atins incandescența. In topul .meu, publicul din municipiul Petroșani a,intrat direct pe locul I de !â prima întll- nire. .. ' '.
-- Să înțelegem că veți 

reveni,.? .. — Sigur. Am și discutat în acest sens cu Casa de cultură din Petroșani. '
— Pînă atunci ?— „Șlagăre în deveni

re" la TV, unde voi Cînta o piesă de Dan Dimitriu, pe versuri de Eugen Rotaru și, desigur, sărbătoarea muzicii românești de la Mamaia, unde voi interpreta trei piese în concursul de creație și, una în afara acestuia. '
— Pentru mineri?
— Un cald „Noroc bun“ și cîntece!e mele pe care le-am cîntat și le voi cînta la Petroșani.

Interviu realizat de
II. ALEXANURESCU

Miliai BrediceanU. Discul este editat de „Eelectre- co'd".Aceeași Casă dc discuri ne oferă „Rapsodia albastră" de G. Gershwin, ,cu Dan Mizrahy la pian, și un disc cu muzică dc balet din operele lui G. Verdi, B. Smetana, G. Pon- chieli și P.l. C.eaikovski.Casa de discuri „Opus" din R.Ș. Cehoslovacia rte’ invită la o audiție a Sonatelor pentru flaut și ghitară . de G.F. Haendel. (Al.ll.) Ș» '

„Flori de cîntec românesc"
ediția a II l-a

Utilă trecere în revistă a potențialului artistic înaintea etapelor superioare ale Festivalului național „Cîntarea României", concursul „Flori de cîntec ro- 'riiânesc" .ajuns la cea de-a treia ediție a sa, câștigă eu fiecare ari în calitate.,, Indiscutabil,;.' vineri și. sîmbâtă la Vulcan și-au dat întîlnire interpret i de . autentică valoare, speranțe ale ai tei interpretative folclorice din județul, nostru, tineri care vor da, ; se pare. un sui Iu nou prezenței se m a țojcloiu- ,lui, •; S;.. -Am remarcat preocuparea concurenților pentru a promova un folclor autentic, aparținînd zonei de unde .ovin nu numai prin conținutul său literar și muzical ci și prin respectarea intru totul a stilului "întării populare, a emisiei specif'»? a sunetului, a cezurilor și părticu- !'■ “'ățiloi de :. Aceeași preocupare am - ’•emarcaț-o și . in ce privește -portul popular. '

S-au distins, dintre con- curenți, Ana Banciu dinDeva, Aurica IL.tya dinHațeg, Victor Alstani din Vulcan și Nicolae Agălca- nu din Petroșani. Lor li se pot adăuga Maria Cerna din Lonea, Mariana O- nescu din Călan, Maria Be- leia din Petroșani, Mihai Staneiu — reprezentant al l.M. 3ărbăteni, Gheorghe, Ungureănu din Vulcan, Au- i ora Răsce.' ah d;.. Lonea, Rodica Matei încăelevă, din Paroșeni, Mai ia Bobîrci din Vulcan.Semnală . acompania- • mentul tarafului clubului condus de Constantin Pa- raschiv, discret în stil, realmente un sprijin pentru concurenți.In ansamblu manifes- t..rea, inclusă în săptămî- na cultm al-educativă „Nedeia vulcăneană" a do- bindit m acest an o calitate superioară care o- bligă pentru edițiile viitoare.
II. ALEXANDRESCU

V ULCh h viața culturală a o-I rașului Vulcan, ex librisul și-a cîști- gat un loc binemeritat, iar expoziția cu caracter de salon național este așteptată în fiecare an eu interes deosebit de către iubitorii de frumos din o- rașul nostru și de către autorii de grafică cx li- bris din țară, participants la această importantă manifestare artistică.Mesager al frumosului și ai dragostei centru carte, factor major de cultură și apropiere între oameni, ex librisul și-a făcut intrareaîn Vulcan In anul 1972, dar activitatea exp» . ■>.> ,ș_-

Aspect de la vernisarea expoziției.

AN - EX-lIBRISînceput patru ani mai tîrziu, cînd, într-o sală a clubului sindicatelor, ex librisul a fost prezentat publicului în premieră absolută.In ziua acelui îndepărtat vernisai. în peisajul cul’ural ari orașului nostru a ii:„i răsărit o floare, o floare rară, care crește, nevăzută și. necef» cetată de nimeni, pe modeste mese de lucru și înflorește o singură dată pe an' în luna iunie, cînd frumusețea și » parfumul ci se dăruiește cu generozitate celor ce o doresc și o așteaptă.

umărul „.are al partî- cipanților la vernisa-, je, numărul crescînd al autorilor de grafica ex libris în orașul nostru și 'qi ucenicilor ce se trudesc pe drumul greu al afirmâ- 
i ii —- iată argumente care sînt suficiente pentru a demon ra importanța activității ex libris în viața Spirituală a orașului Vulcan. i v. Cataloagele expozițiilornoastre așteptate cu viuinteres de marile biblio- 9 iK‘e Pe deplin elocvente î s-au OTganizat pînă ia prezent, în oraș II expoziții anuale consecutive, s-au alcătuit ;3 colecții deteci din țară, de graficienii particîpanți și de colecționari prelungesc în timp și spațiu ecoul expozițiilor, permanentizează modesta contribuție a ex libriștilor; din -oraș la; fondul inestimabil» alculturii naționale, șt .duc pretutindeni în țară șl peste hotare numele Vulcanului.:
In ultimii doi ani, în expozițiile de grafică ex libris ' și-a făcut apariția cartea Era firesc; să» apară și organizatorii. își fac reproșuri că nu s-au gindit la această instructivă alăturare de la începutul activității lor. Cartea și cx librisul. doi prieten' buni, pășesc ală

turi de mai mult de 3000 de ani, din ziua cînd Ame- nofis al III-lea al . Egiptului a dat ordin să se graveze în piatră numele său ca proprietar al unui important tezaur bibliofil.entru toate acestea, activitatea ex libris și expozițiile care o încunu aza sînt organic necesare orașului Vulcan, și municipiului, alături de toate celelalte activități culturale desfășurate cu sprijinul instituțiilor de cultură.Iată eîteva date ștatis- 
grafrcă ex libris în care sînt adunate importante valori artistic» venite . diri toată lumea, a luat ființă un cerc de bibliofilie și ex libris cu sediul la Vulcan, ș-au obținut 3 premii republicane în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" (in edițiile 1984 Și 198a) și s-;i asigurai continuitatea activității. prin cultivarea u- hor talente ținem
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Brașov

(Urmare din pag. 1)‘ ftitîmpinat pe tovarășul ’ Nicolae Ceaușescu. pe to- : varășa Elena Ceaușescu cu nemărginită bucurie, cu ma- 
l nifestări vibrante de sti- mă și prețuire. -Atmosfera entuziasta de ; la sosire s-a regăsit apoi ; pe întregul traseu.Mașina deschisă în care se aflau tovarășul NicolaetiCeaUșescu și tovarășa Elena ■ sCeaușescu, a străbătut ma- : -rile artere ale municipiului, înveșmîntat de sârbă- Vioare. Zeci de mii de locui- ț*țori de cele mai diferite ' ' vîrste au ieșit în întîmpi-I «nare pentru a saluta din animă prezența conducă- Morului partidului și ‘ startului. Ei purtau /tovarășului N i ^Ceaușescu și al '•Elena Ceaușescu, I: tricolore și roșii, s pancarte pe care

portretul c o 1 a e tovarășei stegulețe eșarfe, ,______ _ . erau■ ' scrise urări la adresa

In încheierea vizitei, to- să se acționeze cu varășul Nicolae Ceaușescu multă fermitate a felicitat colectivul brașo- creșterea calității și' diver- vean pentru realizările sa- sificarea producției, pentru sporirea competitivității fiecărui produs.După amiază, secretarul general al partidului a vizitat Combinatul chimic Fă
găraș. In întîmpinarea tovarășului . Nicolae CeaușeScu, a tovarășei Elena Ceaușescu au Venit operatori chimiști, meca- i, automatiști, constructori de mașini, elevi și stu- denți de la centrul școlar și secția de subingineri ale combinatului, mii de cetățeni ai municipiului.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu sentimente de aleasă stimă și prețuire de Gheorghe Dinu, ministrul industriei chimice. Alexandru Dimitriu, ministrul construcțiilor industriale, de reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai conducerii combinatu- șovene, modul cum lui.Dialogul de lucru al secretarului general al partidului cu oamenii muncii și specialiștii acestei moderne unități .a industriei noastre chimice a fost consacrat unor probleme legate de modernizarea instalațiilor, automatizarea și robotizarea proceselor de producție, de reducerea manoperei pe produs și a cheltuielilor materiale, de realizarea la termenele planificate a investițiilor.In cadrul unei expoziții au fost firezentate principalele produse ale combi- ‘...1. Secretarului general al partidului i s-a raportat că, în acest cincinal, vor fi puse în funcțiune noi capacități și se vor moderniza toate instalațiile, asigurîndu-se o creștere a productivității cu 200 la sută.Apreciind! bunele rezultate obținute de colectivul combinatului, tovarășul Nicolae 'Ceaușescu a cerut conducerii ministerului de resort și a întreprinderii să se treacă de urgență la o mai bună organizare a activității de cercetare și transpunere în producție a rezultatelor acesteia pentru modernizarea instalațiilor de amoniac și acid azotic, în vederea reducerii consumurilor specifice de gaz metan și energie. Analizînd, împreună cu ministrul industriei chimice, cu specialiștii combinatu- interni lui, rezultatele obținute pes-a linia recuperării și refolo- județului,în sirii substanțelor rezidua-cele mai bune condiții și în întregime programele de organizare și modernizare a producției, pentru creșterea mai accentuată a productivității muncii.In încheiere, au fost prezentate tractoare și autovehicule de transport și speciale de diferite, puteri și capacități.Au fost, astfel, înfățișate realizările întreprinderii de autocamioane din șov, care produce la actuală o gamă de autovehicule cu motoare Diesel 135 la 300 CP, cu utile de la 6 la 50Adresînd felicitări lectivului de oameni muncii de. la întreprinderea de autocamioane pentru rezultatele obținute, secretarul general al partidului a subliniat că trebuie

vantâje tehnice și economice— mărirea substanțială a productivității muncii, reducerea consumului de metal, energie și manoperă, - le și i-a adresat urări de îmbunătățirea calității și competitivității produselor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat că, în scopul asigurării U-' nei calități superioare, toate produsele executate sînt supuse unui control foarte exigent, fiind încercate pe standuri de probă. ■ .Secretarului general al partidului i-a fost prezentată, de: asemenea, gama largă de scule și dispozitive concepute și executate de specialiștii întreprinderii.Apreciind succesele obținute de muncitorii și specialiștii de la „Hidromecanica", tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat cal-
. ’ " ' i dea face totul pentru continua ridicare a nivelului, tehnic și calitativ al produselor, pentru folosirea modernelor capacități de producție la mai ridicat Tovarășul Ceaușescu a continuare, 

de tractoare -------unitate a construcțiilor de mașini din țara noastră, care a cunoscut, de-a lungul anilor, și în special în ultimii 20 de ani, o puternică dezvoltare.Vizita, care s-a desfășurat în secțiile turnătoria de fontă și montaj general, a permis o analiză aprofundată a modului în care colectivul brașovean acționează pentru continua modernizare a producției de tractoare, pentru a răspunde cerințelor economici naționale și, în special, exigențelor pieței externe.Gazdele au înfățișat, în acest sens, programul de modernizare, aflat în curs de aplicare, a proceselor de producție, începînd cu turnătoria de fontă și ter- minînd cu montajul general.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat efortul depus de specialiștii U- zinei în direcția îmbunătățirii proceselor de produc- acționeze pentru ție și a subliniat că se im- ■t:"—- 'pund să fie accelerate măsurile de modernizare în _____  _____ ... pornin- du-se de lâ necesitatea creșterii _ productivității muncii și a calității pieselor fabricate, a reducerii costurilor de producție. In cadrul secției montaj general a fost analizat modul cum au fost puse în practică indicațiile vizînd îmbunătățirea calității tractoarelor. Au fost înfățișate preocupările privind creșterea fiabilității, reducerea consumului de carburant, scăderea greutății specifice, sporirea randamentului mecanic.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că se impune-să se acționeze, în continuare, pentru diminuarea consumurilor de metal, de combustibil energie, indicațiilor calitate produselor, exigențelor cerințelor pentru creșterea lui de tractoare., rul general a) partidului a evidențiat necesitatea de a se îndeplini indicatorii e- conomici prevăzuți în plan, în special în ceea ce privește exportul.

Analiza problemelor privind creșterea permanentă a producției agricole vegetale și animaliere, a- meliorarea soiurilor, a e- fectivelor de animale, folosirea cu maximă eficiență a pămîntului, ridicarea întregii activități la parametri superiori a avut loc la 
întreprinderea Agricolă de 
Stat Prejmpr. ■Elicopterul prezidențial a aterizat în incinta unității- " ' 'Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebită considerație de Gheorghe David, ministrul agriculturii, de reprezentanți ai organeloi’ locale de partid și de stat.Gazdele au invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să viziteze ștandurile din cadrul unei cuprinzătoare expoziții în care sînt înfățișate rezultatele unităților agricole _ de stat și cooperatiste bra- ' i s'nt transpuse în viață indicațiile secretarului general al partidului pentru sporirea producției vegetale și animaliere. /S-a subliniat faptul că cea mâi mare parte din suprafața arabilă a județu-

mai pentrupreocupările specialiștilor uzinei pentru asimilarea: de tipuri noi de rulmenții. în vederea' reducerii îni continuare a importurilorîn acest domeniu, precum și pentru întregirea gamei de cuzineți.■ Secretarul, general al1 partidului a apreciat rea-• Uzările ■ colectivului întreprinderiiși a cerut să acți oneze în continuare pentru creșterea gradului, de mecanizare și automatizare a procesului tehnologic, care asigură fabri-- carea unor produse de înaltă complexitate, pentru valorificarea superioară a materiilor prime și recuperarea materialelor re-, folosibile, pentru completarea bazei tehnice a unității cu noi mașini-unelte și agregate realizate prin autodotare. Tovarășul _____ ,Nicolae Ceaușescu a cerut, de felicitări și urarea de asemenea, să se intensifice aceste preocupări, să se acționeze pentru creșterea, în continuare, a eficienței economice a întregii activități a întreprinderii, una din căile principale trebuind să fie îmbunătățirea substanțială a utilizării metalului.La încheierea vizitei, a- dresîndu-se constructorilor de rulmenți brașoveni, tovarășul Nicolae Ceaușescu, i-a felicitat călduros pentru rezultatele obținute în îndeplinirea planului pe acest an, în dezvoltarea și modernizarea întreprinderii și le-a urat noi succese în ridicarea permanentă a nivelului tehnic și calitativ al producției. Apreciind posibilitățile existente în întreprindere, precum și experiența bogată a a- cestui colectiv, secretarul general al partidului le-a adresat îndemnul de a face totul pentrif ca rulmenții fabricați la Brașov să poată fi comparabili și competitivi cu cele mai bune produse de acest fel cunoscute pe plan mondial, precum și urări de multă sănătate șî fericire.S-a vizitat, în continuare, noua unitate a între
prinderii „Hidromecanica", a cărei punere în funcțiu-

se

îri-,------ ------- pa-> triei și a partidului, a se-■ cretarului, său general. 
,1 La sosirea în Intreprin- 

i derea „Rulmentul", prima■ ! unitate industrială din pro-\ gramul vizitei, tovarășul . Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați, cu deosebit respect, de-Marin Ne- delcu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de reprezentanți ai conducerii centralei industriale de specialitate și ai întreprinderii.In fața unor machete și grafice, înalții oaspeți sînt informați că unitatea și-a sporit continuu capacitatea de producție, realî- zînd în prezent o gamă foarte largă de rulmenți — circa 1200 tipodimensiuni și variante constructive.‘ Sînt evidențiate, în același timp, succesele obținute în sporirea producției, inclusiv a celei destinate ex- ' portului, în creșterea pro- ' ductivității muncii îmbu- _'•' hătățirea calității rulmen- ți!or, în acțiunea de organizare și modernizare proceselor de fabricație.Secretarului generai partidului i se raportează că întregul colectiv de' muncitori, tehnicieni și in- ______ __ ______ ___gineri de la „Rulmentul" ne a asigurat sporirea pro- 
este mobilizat acum în rea- ducției de circa 4 ori, cre- lizarea în cele mai bune îndu-se astfel condiții pen-condiții a producției pe a- tru o continuă diversifica-nulîn curs, subliniindu-șe r.e și modernizare ă fabri- ______.u x- - cației. Profilată pe realiza- toate sectoarele,

•i

aal

că rezultatele obținute pe. primele cinci luni ale anului asigură îndeplinirea și chiar depășirea principalilor indicatori tehnico- economici.Se vizitează secția ' de rulmenți speciali de înaltă precizie și fiabilitate, rulmenți, care pînă acum se importau. Sînt prezentate informații privind îndeplinirea indicațiilor primite din partea secretarului general al partidului, cu prilejul ultimei vizite în unitate, pentru modernizarea secției și dotarea ei cu linii automate și semiautomate de înaltă productivitate.Pe parcursul vizitei, conducătorului partidului statului îi -sînt o serie de linii de fabricație, noi, moderne, te ca urmare a __ t_____colectivului de specialiști din întreprindere pentru creșterea permanentă a producției și productivității muncii. Rulmenții fabricați la Brașov fiind exportați în prezent în peste 20 de țări de pe toate; continentele lumii. Sînt ' evi- .' dențiate, de asemenea;
u

un nivel cit de eficiență.Nicolae vizitat, în 
întreprinderea 
— moderna

ile și a subliniat că se im-
rea de transmisii hidraulice și hidromecanice, turbo- suflante și convertizoare pentru motoare Diesel de mare putere, instalații de foraj sau Utilaje grele de transport sau construcții/ ' „Hidromecanica*" a parcurs o perioadă de multiple înnoiri în planul dotării eu mașini și utilaje, al perfecționărilor tehnologice.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost înfățișate preocupările colectivului în direcția înfăptuirii programelor de modernizare a fabricației, care au ca principal obiectiv dublarea, la sfîrșitul. actualului cincinal, a productivității muncii, pro- ducției-marfă și exportului. S-a scos în evidență importanța prifnite la precedenta vizi- orien- tarea preocupărilor de sporire și diversificare a producției întreprinderii. Pe parcursul vizitării unor secții productive, conducătorului partidului și statului nostru i-au fost prezentate o scrie de piese executate prin procedee moderne, cu importante a-

ductivității muncii,Șiprezentate automate tehnologii generaliza- preocupării . tă de lucru pentru
Ș' pentru o ridicată a corespunzător beneficiarilor, pieței externe, exportu- Secreta-
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noi succese în muncă, în îmbunătățirea calității tractoarelor, ridicarea nivelului tehnic al tuturor produselor pentru a deveni, tot mai competitive pe piața externă.Dialogul de lucru al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae nici,Ceaușdscu, cu făuritorii de bunuri materiale din județul Brașov a continuat la 
întreprinderea de autoca
mioane.In centrul analizei efectuate s-au aflat probleme legate de modul în care» se acțipriftază pentru transpunerea în viață a. indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu eu privire la , organizarea și modernizarea proceselor de producție.Gazdele au arătat că la întreprinderea de autocamioane a fost încheiată prima etapă de modernizare prevăzută pentru acest an, atenție deosebită fiind a- cordată sectoarelor calde. Totodată, s-a acționat pentru organizarea unor noi linii de fabricație, moderne.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat, în continuare, fabrica de ma- șini-agregate a întreprinderii, unde se realizează produse de mare complexitate, linii automate și semiautomate.A fost vizitată, apoi, ]______  tsect'ia de motoare Diesel de natului.320—360 CP.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost informat că, alături de producția cu- Bentă de motoare V 8, aici se află într-un stadiu a- vansat de pregătire fabricația motoarelor Diesel modulate cu 6—12 cilindri, cu puteri mărite pînă la 540 CP, destinate atît autovehiculelor de foarte mare tonaj, cît și satisfacerii cerințelor altor sectoare ale economiei națio- nale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se 

l diversificarea gamei de mașini- agregat și a familiei de. motoare, pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor tehnico-funcțio- nale și a calității produselor, pentru a satisface în- tr-o măsură sporită exigențele beneficiarilor și externi. Totodată, indicat să se realizeze

Bra- ora variată echipate de la sarcini tone. co- ai

le, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat realizările de pînă acum, dar a arătat că este necesară producerea în cel mai scurt timp a unor instalații moderne, eficiente, de recuperare a energiei termice de la fabricarea a- moniacului și acidului a- zotic, valorificarea superioară a subproduselor, în special a gazelor nobile.La plecare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat chimiștilor din Făgăraș calde felicitări pentru rezultatele obținute în primele luni ale acestui an și urarea de a îndeplini în cele mai bune condițiuni planul pe 1986 și pe întregul eineînal, de a îmbunătăți calitatea produselor și eficiența economică, de succese tot mai mari in întreaga activitate, de multă sănătate și fericire.

lui este cultivată cu cereale, cartofi, sfeclă de zahăr. O serie de unități agricole specializate din județul Brașov produc însemnate cantități de cartofi: de să- mînță din categorii biologice superioare, necesare atît nevoilor proprii, cît și pentru alte județe. Apreciind calitatea legumelor realizate aici, secretarul general al partidului a indicat să fie livrate cantitățile de semințe necesare unor unități în vederea cultivării spațiilor libere Ce le au la dispoziție. ;■■■■Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, au fost informați ' în legătură cu activitatea întreprinderii a- gricole de stat Prejmer, distinsă cu înaltul titlu de Erou al'Muncii Socialiste pentru rezultatele bune -obținute atît la producția vegetală, cît și la ceația vegetală, cît și la animalieră. :Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat citări lucrătorilor ogoarelor din județul Brașov pentru activitatea depusă, a- rătînd însă că rezultatele de pînă acum nu sînt pe măsura posibilităților,' a bazei tehnico-matcriale de care dispune agricultura

feli

☆Reprezentanții colectivelor de muncă din întreprinderile vizitate au exprimat tovarășului N i c o l.a e Ceaușescu profundă satisfacție și cele- măi vii mulțumiri pentru noul și rodnicul dialog de lucru, de însemnătate hotărîtoare pentru activitatea viitoare a acestor Unități, pentru întreaga industrie și agricultură a județului. Oamenii muncii brașoveni s-au angajat să transpună în fapte orientările și indicațiile date de secretarul general al partidului, să-și îndeplinească exemplar sarcinile de plan ce le revin în acest an și pe întregul cincinal, să-și sporească contribuția la progresul general al țării, la creșterea bunăstării întregului nostru popor.Vizita în județul Brașov continuă.
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