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ȚÂRII CIT MAI MULT CÂRBUNE

Cu planul pe nouă lunî îndeplinit
I.M. LUPENI I.M. PAROȘENI x

Trei sectoare, 
plus 7000 tune

Sporurile de productivitate, 
temelia depășirilor

La mina Lupeni, cea mai importantă furnizoare de cărbune pentru cocs țară și, totodată, una tre cele mai moderne tăți miniere ale Văii lui, se depun eforturi
din din- uni- Jiu- sță- . ruitoare pentru a se obține . noi și importante succese. Trei sectoare de producție și-au îndeplinit prevederile de plan pe 9 luni înainte de termen, totalizînd un plus de 7 Q00 tone de cărbune pentru cocs. Este vorba de sectoarele I (plus 3100 tone), II (plus 2156 tone) și IX (plus, aproape, 1700 tone).Deosebit de important pentru activitatea desfășurată de minerii acestor sectoare este faptul că la baza depășirilor de plan stau sporurile de productivitate, care se ridică de la -500 kg pe post în cărbune, sectorul II, la 2000 kg pe post, sectorul I.

In abataje, cea mai mare depășire de productivitate au realizat-o minerii sectorului I — plus 3000 kg de cărbune pe post.La nivelul sectoarelor productivitățile planificate au fost depășite cu cantități cuprinse între 200 kg pe post, sectorul II, și 400 kg pe post, celelalte două sectoare (I și IX).Sînt realizări care ridică pe noi trepte calitative prestigiul acești# puternic detașament al mineritului din Valea Jiului, constituind, totodată, un exemplu de dăruire în muncă. de abnegație și putere de mobilizare.

Mineri specialiști, adevă- pe post în abataje; 4848 kg rați mineri tehnicieni, mi- pe post în cărbune și 507 kg nerii de la Paroșeni, mina la care toate abatajele sînt dotate cu complexe de susținere și tăiere mecanizată au obținut, pe parcursul lunilor trecute din acest an, importante sporuri ale productivității muncii planificate și pe această bază au înregistrat depășirea prevederilor de plan stabilite.Cele mai importante sporuri le-au obținut minerii sectorului I: plus 3906 kg

pe post la nivelul întregii activități. Sporurile de productivitate au condus la depășirea sarcinilor aferente celor 9 luni cu peste 27 000 tone de cărbune.Un alt sector cu sarcinile de plan pe 9 luni depășite este sectorul III — plus 2106 tone — tot pe seama depășirii productivității muncii cu 2340 kg pe post ' în cărbune și cu 1146 kg pe post la nivelul întregii activități.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste . România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a început, marți după-amiază, o vizită de lucru în județul Dîmbovița. ~Conducătorul partidului și statului nostru este însoțit de tovarășii Emil Bobu, Petru Enache, Silviu Curtice anu.Vizita se.desfășoară în climatul de intensă emulație creatoare, în care oamenii muncii, puternic mobilizați de orientările, indicațiile și îndemnurile cuprinse în cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna marelui forum al democrației noastre muncitorești revoluționare, acționează cu abnegație și înaltă responsabilitate, . pentru înfăptuirea prevederilor de plan la un nivel superior de calitate și pentru realizarea obiectivelor actualului cincinal, pentru dezvoltarea intensivă a economiei, pentru progresul multilateral al patriei.Asemenea tuturor zonelor țării, județul Dîmbovița a cunoscut, în perioada deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, profunde . transformări înnoitoare, care au conferit a-

eficiență,

șezărilor de aici o nouă înfățișare, demnă de gloria înaintașilor, de evul nostru socialist. Beneficiind de sprijinul și îndrumarea permanentă ale secretarului general al parti
dului, județul Dîmbovița 
s-a impus ca un viguros centru economic al țării, deținînd un . loc de frunte în producția de frigidere cu compresor, de strunguri, de produse electronice și electrotehnice, de Ciment și țiței, de oțel și lamina
te de oțel.Mîndri de noua înfățișare a județului, a întregii țări, și deplin încrezători.în viitorul luminos prefigurat în documentele Congresului al XIII-lea al partidului, locuitorii Județului Dîmbovița au întîm- pinat, cu multă căldură și însuflețire, cu cele mai alese simțăminte de stimă și prețuire pe. tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ex- primîndu-și, prin manifestări emoționante, bucuria de a-i primi ca oaspeți ' dragi, profunda satisfacție față de această vizită care se înscrie că un moment de referință în viața județului și a oamenilor săi.Vizita în județul Dîmbovița a început în orașul Ti- tu — localitate care a cunoscut în anii de după Congresul al . IX-lea al partidului importante prefaceri

%

pe planul vieții economi- co-sociale. Prin grija constantă a conducerii partidului și statului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, aici au fost construite moderne întreprinderi industriale, s-a dezvoltat baza tehnico-mate- rială a unităților agricole, au fost înălțate numeroase blocuri de locuințe și edificii social-culturale care au contribuit din plin la creșterea permanentă a nivelului de viață material și spiritual al locuitorilor orașului. : di'i-:Pe stadionul orașului, unde a avut loc sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, se aflau mii de locuitori ai o- rașului. care le-au făcut o primire entuziastă.La coborîrea din elicopter, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebit respect de primul secretar ăl Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.. Pantelimon Gă- vănescu, care. în numele locuitorilor acestor locuri, a exprimat marea bucurie și . satisfacție de a-i. primi în. mijlocul lor.O formație alcătuită din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor
(Continuare în pag. a 4-a)

Revenim la I. M. Dîlja
Ajutorul sectorului trebuie și poate 

fi mai consistent!Este de domeniul evidenței faptul că brigăzile rămase sub plan, din cadrul sectorului III al minei Dîlja. reprezintă o importantă sursă de realizare a preliminarului, a sarcinilor de producție prevăzute. Altfel spus, dacă fiecare dintre aceste colective și-ar realiza indicatorii, treg sectorul ar înregistra chiar plusuri la cantitatea de cărbune bataje..........De acest știenți toți eforturile lor, ca și ale sec

tatc cu brigadierii, cu maiștrii și cu conducerea sectorului am urmărit acele elemente susceptibile să devină pîrghîi ale redresării activității, ale înscrie-
gur, este foarte bine, dar aceasta nu înseamnă că a- proVIzionârea cu cele necesare muncii direct productive să nu se facă pe măsura necesităților, chiar

atunci în-extras din a-luâru sînt con- minerii — șiCA ox LUI jLj,yr j'Jx , eci S>1 O.J.C torului, sînt dirijate către perfecționarea activității în așa fel îneît situația actuală: să fie cît mai repede depășită. In discuțiile pur-
URICANI

Săpiămîna manifestărilor politico-ideologice.
cultural-educative și sportive

de către cei cărora le este încredințată această sarcină. Și pentru că aspectul mai apare a- șa cum ni s-a către interlocu-declarat detori, și în cazul altor bri-

în direct, la posturile 
de radio și-televiziune

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Dîm
bovița a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România miercuri 
va avea loc o adunare populară în municipiul 
Tîrgoviște pe care posturile noastre de radio 
și televiziune o vor transmite direct în jurul 
orei 11,00.

Pornind de la nivelul fiecărei formații de lucru

Sindicatele, implicate in rezolvarea 
problemelor

rii în nivelurile de producție prevăzute. , ,Brigada lui Pavel Burlui găzi, am căutat deslușiri la exploatează, de aproape 2 ani, abatajul 5/3 — este, deci, un loc ele muncă foarte cunoscut, care nu le mai poate produce minerilor „surprize'*  și pe care și l-au putut organiza așa cum trebuie. Surprize, însă, au avut, cel puțin în schimbul pe care îl con- — de pildă, de la puțul ducea brigadierul, din partea formațiilor ce ar fi trebuit să asigure aprovizionarea cu materiale. „Astăzi, ne declară Pavel Burlui, nu ni s-a trimis deloc lemn, așa . câ a' trebuit să ne descurcăm cum am putut — am făcut alte lucrări, dar nu atît de importante". Am aflat -că, în privința aducerii lemnului către frontul de lucru. brigada adeseori este pusă în situația „să se descurce**:  cînd merg către a- bataj. la intrarea în schimb, minerii duc cu ei și un că- rucior-două încărcate cu, materiale. Ceea ce, desi-

conducerea sectorului. „Depunem eforturi pentru a- sigurarca unei bune aprovizionări cu materiale,- ne precizează inginerul loan Reisz, șeful sectorul ui,, ln- tîmpinăm dificultăți din pricina distanțelor mari pe traseele către abataje

« -

întreprinderiifiecare grupă de Ia mină, acestea Constituindu-se ca for de dezbatere și decizie asupra problemelor de pro- ducție, disciplină, educație și sociale. .Fiecare grupă sindicală cunoaște exact stadiul indicatorilor economici, întrecerea socialistă avînd un caracter stimulativ, anga- jant. Prin formele propagandei audio-vîzuale se cunosc precis, la nivel de întreprindere, sector, brigadă, cifrele de plan și proporția, în care au fost realizate. Cele mai bune formații de lucru sînt stimulate moral și material și fot începînd de la nivelul grupei sindicale se

Obiectivul major ăl organizațiilor de masă și obștești din noastră — ne spunea cîteva zile în urmă ședințele comitetului sindicatului de la I.M. Petrila — il constituie redresarea minei. Acțiunea presupune o amplă muncă politică de masă, în care fiecare grupă sindicală, fiecare organ și organism de sindicat este implicat pe deplin. Direcțiile noastre de acțiune vizează creșterea producției, adoptîndu-se în ultima perioadă măsuri ferme, concrete pentru întărirea disciplinei tehnologice, a disciplinei la locul de muncă, mobilizarea tuturor oamenilor muncii la realizarea planului, concomitent cu diminuarea absențelor. In acest context sarcina comitetului sindical este în primul rînd de a activiza

întreprinderea cu pre-
orb 2 ne sînt necesare 12 posturi la formațiile care transportă materiale. De aceea, acolo unde se poate, facem stocuri de materiale în subteran, suficiente pentru două-trei schimburi. Nu este mai puțin adevărat că echipele de la asigurarea cu lemn trebuie mai mult supravegheate și îndrumate, pentru încadrarea într-o strictă disciplină a muncii. De Cîtva timp

Floare de colț'1 I | • Ieri, la mina Uricani. a avut loc o interesați- II ță dezbatere în sprijinul creșterii producției de păi - I I bune și al productivității muncii în subteran, la ea- | i re .și-au aduș contribuția cadre tehnico-inginerești .» j de la întreprinderile miniere Uricani, Valea de Brazi, l . Cîmpu lui Neag, precum și specialiști din C.M.V.J. I Dezbaterea a avut ca temă „Necesitatea creșterii | I producției fizicede cărbune prin sporirea randamen- I I tului utilajelor și capacităților de producție din do- I | tare, condiție esențială a eficienței economice în mi- | , nerii".• Joi, la I.M. Valea de Brazi, creatori literari | din Valea Jiului .vor participa la o vizită de do- i cumentare Ia I.M. Valea de Brazi. Cu acest prilej, I sub genericul „Omagiu muncii de miner", va avea i Ioc un recital de muzică și poezie. Vor fi citite lucrări | literare — versuri și proză cu tematică minerească, i semnate de creatori participanți la întîlnirea cu mi- I nerii de la Valea de Brazi. Sînt programate momen- I te de muzică populară și folk, care vor fi susținute I, de artiști amatori din orașul Uricani, .• Vineri la I.M. Uricani va avea loc un micro- Ispectacol sUsținut de formații artistice pionierești. f Spectacolul, intitulat „Flori și zîmbete pe aceleași j trepte ale hărniciei", va fi precedat.de vernisajul , unei expoziții de desen, a copiilor din oraș. |
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C.T. DIACONII II. ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a;

(Continuare în pag. a 4

TOAMNĂ CITADINAii; toamnă, o toamnă, frumoasă cu zile. însorite și calme, cu amiezile a- proape fierbinți, c.a cele de vară. Așa sînt toamnele la noi, aici, între crestele Parîngului, Retezatului și Șurianului. Frumoase și lungi.Petroșani Ul, cu noul său bulevard, CU modernele sale artere de circulație, mărginite de pelu-

ze și esplanade acoperite de covoare de flori.de arbori și arbuști, cu edificiile noi, realizate în- tr-un stil arhitectonic e- 
levat, cu spațioase și moderne unități comerciale, invită la promenadă.Cu cît nopțile devin mai reci, iar arboretul mai multicolor, strada, ambianța citadină în ansamblu cîștigă în frumu-

sețe. Dar acest spectacol multicolor, al florilor și al frunzișului, nu este doar o confirmare a valorii eforturilor de primenire edilitar-gospodăreas- că din primăvară și vară, ci și un îndemn la noi strădanii, la continuarea eforturilor pentru a completa frumusețile arhitectonice făurite de constructori cu valori

. urbanistice pe măsură, ceea ce se realizează prin noi plantări de arbori și arbuști, prin noi amenajări edilitare, și mai ales prin păstrarea a ceea ce s-a realizat bun și frumos. Deci, îndemn la comportament urban, cil răsplata cuvenită — satis- . făcții pe măsura eforturilor civice, de cetățeni ai urbei. (I.D.)
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Steagul roju MIERCURI, 24 SEPTEMBRIE 1986

Scopul principal al discuțiilor individuale
Ridicarea activității fiecărui comunist

la nivelul exigențelor în îndeplinirea sarcinilor economicecutiile individuale pentru a ridica act ivit.nțea fiecăruia la nivelul exigențelor actuale, formulate cu multă claritate secretarul general partidului, a cerinței fiecare comunist, să schimburi, situeze, prin <- său de răspundere, și spirit creator, în fruntea for- t_______ sarcinile mafiilor din care fac păr--■ încredințate, ciim se âchi- te pentru realizarea sar-tă de./obligațiile ce le revine în producție, iar< onclti7iîle asupra acestor dialoguri vii, pe terna problematicii majore _ și complexe cu care sînt confruntate organizațiile de partid din sector au fost dezbătute în adunările generale din august, în două organizații, și din prima parte a lunii septembrie în celelalte două.Care este efectul a- cestei acțiuni devenite tradiționale, . modalitate de mare valoare la în- demîna birourilor organizațiilor de bază pentru activizarea comuniștilor ?— In întreaga acțiune, desfășurată în mod eșalonat, chiar din prima lună a anului, ne spunea Gheorghe Fratostițeanu, secretarul Comitetului de partid din sector, birourile organizațiilor de bază, îndrumate de comitetul nostru de partid, au urmărit să folosească dis-

In organizațiile de bază diii sectorul V al minei Lupeni s-au încheiat dis-. cutiile individuale cu membrii de partid. Birourile au purtat dialoguri, cu toți cei 7-1 de comuniști aflați în evidența organizațiilor pe ‘ 'le-au solicitat să informeze asupra modului cum își îndeplinesc
de al ea ser ră și a multor exemplul au mni(aț curit creator, în fruntea:for- 

V I AȚA DE PARTIDcinilor de creștere a pro- . ducției de cărbune, a calității întregii activități productive.Criteriul cel mai grăitor pentru oricare demers sau acțiune politico-or- ganizatorică sînt faptele, rezultate concrete din producție; după acest cri

a grijii pentru întreținerea optimă a utilajelor, îmbunătățirea coeficientului de prezență., Pe baza propunerilor formulate de comuniști, birourile organizațiilor de bază, comitetul de partid și conducerea sectorului au fi- _____ t ... _____  ___ nalizat unele acțiuni im- teriu, se poate spune că . perios reclamate de via- discuțiile individuale și-au ' ' atins scopul. C________ . *

• Sîmbătă, clubul, muncitoresc din Uricani va cunoaște din nou bucuria cîn- tecului. La ora 16 va începe un concurs de interpretare și creaffe pentru rapsozii populari, la care sînt invitați să participe in- terpreți-creatori, păstrători de folclor din Valea Jiului, După festivitatea de premiere a cîștigătorilor, care va avea loc începînd cu ora , 17,30, este programat, de'la ora 18, un spectacol muzical-literar-core- grafic, dedicat fruntașilor în muncă din oraș, intitulat „Contemporani ai Epocii de aur“.Pe scenă se vor afla formația de dansuri populare, taraful și soliști de muzică populară, recitatori, grupul folk și corul mixt al sindicatelor — artiști amatori par- ticipanți la cea de-a Vl-a ediție a Festivalului național „Cîn tarea României". 
(H. DOBROGEANU) j

de partid ne-a vorbit de climatul de muncă și angajare din cadrul sectorului, de faptul că minerii și-au îndeplinit ritmic și chiar și-au depășit sarcinile de plan în fiecare lună din acest an, că s-a întărit ordinea, disciplina, s-au redus cu 50 la sută absențele. In toate aceste rezultate se materializează activitatea po- litico-edueativă a comu-

.1 i ța sectorului. Pe baza pro- Secretarul . punerii comunistului Vasale Moldovan s-au luat măsuri privind îmbunătățirea aprovizionării locurilor de muncă, ă transportului. de personal pe puțul 7. Alți tovarăși ca lustițian Popescu și Gheorghe Mic au cerut să fie mai mult în atenția b.o.b fineții recent primiți în partid, mai ales în rândurile organizației U.T.C., să se aplice cu consecvență inițiativa

oiștilor. exemplul dinamizator al membrilor de partid Nicolae Rusu, Năs- tase Inoveanu, Csapo Vincze, Gheorghe Radulescu, Gheorghe Mic. Petru.Poenaru, Marian Sgu- cum sînt Cornel Panolo- altora care consecveri- pentru inși discipli-

„Prietenul noului încadrat". Efectul nemijlocit al discuțiilor individuale poate fi ilustrat în mod elocvent prin exemplul unor membri de partid 
ță și dîrzenie lărirea ordinii nei în fiecare formație,'

gca, Ion Olaru, Dumitru Sgură care în urma dialogului exigent, tovărășesc, în b.o.b, au reușit să-și remedieze o scamă de neajunsuri din activitatea și comportamentul lor, să devină mai activi în viața de partid, e- xcmple demne de urmat în producție, familie și societate.— Deși discuțiile individuale s-au încheiat, activizarea tuturor comuniștilor, folosirea mijloacelor de care dispunem ca prezența lor în viața colectivului, a fiecărei formații să fie cît mai dinamică și eficientă se află în continuare în atenția b.o.b, a comitetului nostru de partid, ne spunea secretarul de partid pe sector. Urmărim să asigurăm continuitatea preocupărilor de a menține activitatea fiecărui comunist la un nivel superior, pentru a-și îndeplini integral menirea în mobilizarea colectivului la realizări cît mai concludente în sporirea producției ile cărbune.
Ioan DUBEK

Sindicatele, implicate 
in rezolvarea problemelor

(Urmare din pag. I)urmărește menținerea unei atitudini critice, combative față de abateri, de ne- împliniri.Pe agenda organizației sindicale de la I.M. Petrila se află diminuarea' absențelor, sudarea colectivului, atragerea și calificarea de noi cadre în minerit, ridicarea permanentă a nivelului de pregătire profesională, politică și de cultură generală al oamenilor muncii, probleme de ordin social, aspecte ale activității în rezolvarea cărora s-a întronat Un stil de muncă eficient, pe baza unei fructuoase colaborări, sub conducerea organizației de partid, cu toate celelalte organizații de masă și obștești. Ca exemplu pot fi citate vizitele comune ale reprezentanților organizațiilor de sindicat și U.T.C. la căminele de ne- familiști, vizite care urmăresc creșterea gradului de confort pentru cei ce locuiesc în ele, întărirea disciplinei în rîndul tinerilor din cămine, eliminarea întârzierilor și a absențelor nemotivate.

Sudarea colectivului, are implicații directe asupra producției. Căile prin care se acționează în acest sens la I.M. Petrila, relevă din nou colaborarea bună, la toate nivelele, începînd de la cel al grupelor sindicale și al organizațiilor de bază U.T.C. și pînă la nivelul c.6.m-ului. Implicarea sindicatului în rezolvarea problemelor de producție începe însă de la nivelul grupei sindicale, unde, la mina Petrila, munca politică are un pronunț țat caracter direct, „de la om la om“, discuțiile individuale releyînd problemele acute, concrete ale activi*  tații și, implicit, contribuind la stabilirea priorităților în munca sindicală. „Nu întâmplător — adăuga pre- ședințele comitetului sindic catului — cele mai bune grupe sînt cele de la niVeU lul formațiilor de lucru fruntașe, astfel îneît „brigadă fruntașă în întrecerea socialistă" este un titlu care poate fi interpretat sub forma „organizație de sindicat puternică, fruntașă la rîndul ei".
*

Ajutorul(Urmare din pag. I) încoace, acest lucru a și început să se facă, așa în-, cît, în curând, brigăzile sectorului nu vor mai întâmpina greutăți din pricina asigurării cu materiale".Șeful de schimb Ștefan Ploaie, care ține locul brigadierului Toma Nicolae a- flat în concediu, consideră că un ajutor necesar din partea sectorului ar fi acela al asigurării mai bunei desfășurări a operațiunilor de pușcare la front. In schimbul precedent discuției noastre, el și • ortacii săi nu au pușcat din pricina lipsei artificierului. Șeful sectorului, căruia i-afll prezentat această situație, este de părere că, în condițiile depărtării unul de altul a abatajelor — și pe viitor distanțele vor fi din ce în ce mai mari — un singur artificier pe schimb nu poate face față: sarcinilor. _Ar ' trebui cel puțin doi pe fiecare schimb —- și îi vom putea asigura după ce minerii (în număr de 20) care au absolvit cursurile de profil vor primi autorizația de lucru".Cele două brigăzi mairesimt, așa cum ni s-adeclarat, lipsa lăcătușilor, stingheritoare mai alescînd apar defecțiuni la transportoare; după cum am a- fiat,. probleme de plasare a posturilor nu există dificultățile sînt create de marea fluctuație a oame-

sectoruluioilor în această meserie. Lăcătușii respectivi lucrează două-trei luni, apoi dispar, fiind înlocuiți cu alții, care se „familiarizează" timp de alte două-trei luni cu munca' din sector, pentru a dispărea și ei,: la rîndul lor. In asemenea condiții, este lesne de înțeles eă evacuarea producției se fate greoi. Mai mult decît atât, apar defecțiuni și la benzile 38 și 39, mai ales de natură electromecanică. In această privință, părerea interlocutorilor noștri este că efectul activității secțorului de profil ar trebui să se facă mai mult și mai proriipt simțită.Cele două brigăzi, coridu- se de Pavel Burlui și Toma Nicolae sînt brigăzi., bune, care pot să ajungă repede la nivelurile de plan intrate în tradiția muncii lor. „De la noi, ne spunea Ștefan Ploaie au ieșit, în ultimul an, mulți mineri la pensie, dar ne-am format mineri de nădejde din măi tinerii noștri ortaci; căutăm să ne organizăm cît mai bine activitatea, în a- șă fel îneît contribuția noastră la realizarea sarcinilor de plan ale sectorului să fie cît mai mare". Este, desigur, o hotărâre care probează eforturi pentru valorificarea propriilor resurse, dar, în a- cest scop, așa cum s-a arătat, sprijinul sectorului trebuie să fie permanent și substanțial.

NOTA

Imobilitatea nepăsării la un depozit de mobilăChiar de la intrare, depozitul de mobilă din Petroșani arată așa cum nu ar trebui să fie: canapele, piese de mobilier, garnituri întregi, etc. — multe dintre ele cu furnituri pretențioase — sînt depuse pe lingă pereții construcției, sub cerul liber. Dacă ai curiozitatea să intri înăuntru, constați că este și mai rău: mobila este pusă a- landala, îți trebuie ,un ghidi ca să te poți descurca. Asta la parter, pentru că etajul este, pur și simplu... gol. Pricina — sau mai bine zis, cauzele — se datorează unor neglijențe perpetuate de la o săptă-: 

mină la alta, de la o lună la alta, de la un an la altul: starea acoperișului și starea liftului.; Acoperișul „funcționează", în zilele cu ploaie, ca o strecurătoare, iar liftul nu funcționează deloc, indiferent de starea vremii. De aceea, echipele de muncitori de la descărcare nu pot folosi acest spațiu, care ar da posibilitatea șă se facă ordine, cel puțin*  sub aspectul depo- ■ zitării, în acest... depozit. Dar, se știe, pînă să ajungă în apartamentul cumpărătorului, mobila trebuie păstrată, conservată așa cum se cuvine.

Credem că se impune ca, de urgență, mai ales că nici buletinul meteorologic... nu mai așteaptă, aceste două probleme să fie rezolvate. Să fie reparate acoperișul și liftul. Și după aceea, să se treacă la punerea în ordine a mobilierului și, în general, a lucrurilor de aici. Pentru că este în logica unui asemenea depozit ca el să arate, cu adevărat, ca o... anticameră a viitoarelor noastre apartamente. In orice caz, starea depozitului de mobilă trebuie scoasă din imobilitatea ei, Vom reveni!
C. T. D.

„r, ........... i. i i..ț. i-ry---r..... , ...'./."ț . '

De la secția Livezeni 
a Fabricii de pline, noi 
produse de ^panificație 
sînt gata pentru a fi li
vrate consumatorilor.

Foto; O. PĂRĂIANU

„Floare 
de colț"

(Urmare din pag. I)

■ SIMPOZION. Mîine, de I Ia ora 13, la întreprinderea | de tricotaje din Petroșani Iva avea loc simpozionul „Sînge donat, viață .salvată" organizat în cadrul ma- I nifestărilor din această I „Săptămînă a Crucii Roșii". 1 Cil acest prilej se va des- I fășura și o demonstrație la I care vor participa donatori L onorifici de sînge. (T.S.)

CERCURI. In vederea deschiderii cursurilor la cercurile aplicative ale Casei de cultură din Petroșani . se fac în continuare înscrieri la: matematică, fizică pentru admiterea în învățămîntul superior și: treapta a Il-a de liceu, limba engleză, foto, cine- club, depanare radio-TV, croitorie, balet pentru. copii, cosmetică, stenografie.VACCINARE. începînd din 25 septembrie, la circumscripțiile medicale pen

tru copii se declanșează campania de vaccinare an- tipoliomielitică. Deoarece vaccinul necesită , condiții deosebite de păstrare în anumiți parametri de temperatură, vaccinarea se va face numai ia dispensar în programul de lucru al personalului de la cabinetele pentru copii. Vor fi vaccinați copiii născuți între 1 ianuarie și 31 iulie 1986, plus copiii restanțieri de la campania din primăvară.IN PREGĂTIRE. La Teatrul de stat Valea Jiului se lucrează la montarea

piesei „Lumina și pustiul" de Nicolae Dumitru Niță. Regia este semnată de Nicolae Gherghe. Piesa este dedicată celor mai mici spectatori. Pentru cei mari, o comedie, „Floare de cactus", de Barillet Gredy, care va fi montată în aceeași regie. -MARCAJ. Gheorghe și II- diko Pavel, Dorin Chiriță, Coca și Viorel Arpinten, Mihai Popescu, Emil Iones- cu, Alexandru și Tatiana S t o i a n. Mihai Mirăucă, Sorin Cazacu, membri ai nou înființatu

lui cerc de turism-alpinism „Vîlcan", din cadrul Uzinei de preparare Coroești, au marcat traseul turistic din muntele omonim cu numele cercului lor: Casa de vînătoare Cîmpușel — Cantonul silvic Cîmpușel —’ Muntele Ursu — Vîrful Coada Osiei — Vîrful Os- lea — Șaua „La Sul iți" — Muntele Șarba — Pasul Jiul de Vest — Cerna — Casa de vînătoare Cîmpușel. Prima acțiune de marcaj turistic, desfășurată în perioada 13—17 septembrie, se constituie într-un ates

tat de acreditare a membrilor cercului în rîndul montaniarzilor. (I.V.)LOZ. O veste pentru cei ce se cred norocoși. A fost pusă în circulație o emisiune la loz în plic, intitulată „Lozul toamnei". Se atribuie mari cîștiguri în bani și autoturisme. Emisiunea este limitată. (I.V.)
Rubrică realizată de 
H. ALEXANDRESCU

vq infopmom



MIERCURI, 24 SEPTEMBRIE 1986

Țara Românească în timpul domniei I 
lui Mircea cel MareMircea cel Mare a moștenit de la înaintașii săi o țară organizată, domnia lui însemnînd deci o continuare în ceea ce privește administrația, dar totodată și o înnoire, căci componentele mecanismului statal sînt acum mai solide, grație măsurilor luate de. voievod pe plan instituțional, ceea ce sc distinge îndeosebi în a doua parte a domniei, după 1397. Studiind documentele emise în timpul înțeleptului voievod, a- jungem la concluzia că cei mai multi dregători au apărut în aceste acte, mai ales ca membri ai sfatului domnesc, după 1397, într-o vreme în care statul feudal Țara Românească a cunoscut o epocă de consolidare și de organizare mai temeinică.In fruntea statului se afla voievodul și domnul — instituția supremă a țării, exprimată de altfel și prin titlul voievodal: numai el era „singur stăpînitor", Prerogativele domnului erau mari, rea

le, dar nu și nemărginite:' el se afla în fruntea aparatului de stat, conducea diplomația externă, era comandantul suprem al oștirii, singurul în măsură să declare războ’ul și să încheie pacea. Numai voievodul avea dreptul să bată monedă cu însemne heraldice și cu numele lui, el era, de fapt și în ultimă instanță în materie de judecată și totodată el cîr- muia țara după lege —

cea scrisă (pravila) și . mai -ales cea nescrisă (o- biceiul pămîntului). In luarea deciziilor importante privind rezolvarea problemelor de stat se consulta cu boierii ce alcătuiau sfatul domnesc.Obiceiul statornicit pînă la Mircea cel Mare era cri domnul să fie ales de
«■•■■■■•■■■•■■•«Ii■■■■■■■■

600 de ani de la ?
urcarea pe tron a 
marelui voievod
■■■■■•■■>■■>■>boieri și .așa s-a întîm- plat și în 1386, la venirea pe tron a vrednicului voievod.Ca ți înaintașii săi, Mircea cel Mare avea conștiința puterii cu care era investit — el fusese uri domn ales de boieri și țară, nefiind deci un u- zurpator. Voievodul a folosit in diverse documente emise în timpul domniei sale titulatura completă care ilustra mai a- les, întinderea teritorială a stăpînirii lui, indicînd toate posesiunile.In conducerea treburilor statului domnul se consulta cu boierii, apă- rînd instituția ca atare — sub - forma organizatorică a sfatului domnesc, numit mai tîrziu divan.Competențele sfatului .domnesc erau multiple și variate : vizau atît rezol

varea problemelor de po- ț litică internă (administrație, organizare fiscală, judecăți), Cit și măsurile privitoare la politica externă. Părerea sfatului domnesc era numai consultativă, voința domnului fiind decisivă. Sfatul domnesc e- ra compus din diferiți mari dregători aleși din rîndul marilor boieri, din cei mai apropiați de vo- .. ievod. Dintre marii dregători . amintim: logofătul care era șeful cancelariei domnești, vornicul — mai j mare peste Curtea dom- i nească, vistierul ce răS- i pundea de finanțele țării*  |.f banul care era locțiitorul domnului pentru Severin, spătarul cu funcții militare, postelnicul și alții.Ca structură administrativă Țara Românească eră împărțită în mai multe unități teritorial — administrative numite județe din care unele cu o*  rigine foarte veche dăinuie pînă astăzi. Județele erau conduse de județi — cîrmuitori locali iar în cadrul acestor unități teritoriale erau mai multe sate, tîrguri și mai rar în acel timp — orașe.Ca urmare se poate a- firma că Țara Românească în vremea lui Mircea cel Mare era un stat feudal bine organizat, cu structuri deja cristalizate, avînd ca domnitor un .bun organizator de țară, iscusit și .cu dragoste de pămîntul strămoșesc.
Prof. Dumitru BARNA, 
Arhivele Statului Deva

Șeful sectorului III al I.M. Bărbăteni, maistrul principal Enache Ha- 
ralambie și maistrul electromecanic Ilie Mecherel analizează situația reali
zărilor cu doi ortaci din sector. Foto: Al. TĂTAR

Modernizări pe drumul
: najional 7 A - 

Petroșani - VoineasaIn aceste zile, lucrătorii Formației de mixturi și betoane Livezeni desfășoară o activitate susținută pentru continuarea unei importante lucrări. Este vorba despre amenajarea drumului turistic DN 7A, Petroșani — Voineasa. După cum ne informează tovarășul Valentin Onete, de la Formația de mixturi și betoane, lucrarea se desfășoară pe lungimea de 1 km și constă în așternerea pietrei sparte, stratul bituminos iiind compactat cu cilindrul.La buna desfășurare a lucrărilor își ' aduce contribuția o echipă condusă de Dumitru Bilan, din care fae parte Maria Jitea, Ioana Mihăiiâ, Augustin Talpă, Dumitru Dinu și alții. (MB.)

CuriozitateS-a întîmplat în ziua de 13 septembrie, în trenul nr. 2084 cu plecarea din Petroșani spre Craiova la ora 12 și 40 de minute. Totul a decurs normal, călătorii și-au luat locurile. S-a ocupat și primul compartiment din primul vagon — cl. I — de lîngă locomotivă. Toate ar fi fost bune dacă nu veneau doi conductori cu 15 minute înainte de plecare, cînd trenul era deja ’ocupat, și nu evacuau un compartiment de clasa I de 16 persoane.- Au prins de ușă un carton pe care scria „compartiment . de serviciu11 și i-au trimis la plimbare pe călători prin tren cu bagaje, cu copii în brațe... Nu contestăm necesitatea unui asemenea spațiu (despre care călătorii nu prea știu,

iar un conductor afirma că! el nu face educație înj „tren11 — curioasă optică! în loc de răspuns civilizat); dar „compartimentul de serviciu" trebuie ocupația deschiderea trenului, nif cu 15 minute înainte de plecare să scoli oamenii de pe scaune și șă-i trimiți la plimbare.Curios că a doua zi, Ia acceleratul 243 n-a fost nei voie de asemenea comparș timent. Ori trebuie, ori nu trebuie. Cît despre compor-l tamentul necivilizat al celor doi conductori, care a- parțin de Tg. Jiu, invităm Regionala C.F.R. Craiova să le mai facă ceva „educație" pentru a ști că oamenii din tren nu sînt Ia cheremul lor. . (Dragoș 
CĂLIN)

Scorul nu ilustrează 
diferența de valoare

F o t b a 1, d ivi zi a C
Rezultat de forfait

MINERUL LUPENI — OBILICI SÎNMARTINU SÎRBESC : 4—0 (3—0). Jocul, de o bună factură tehnică, a fost controlat de mineri, oaspeții reușind, de-a lungul a 90 de minute, doar un singur șut și acela pe lîngă buturile lui Lixandru. Scorul avea să fie deschis, în min. 20, printr-un șut năprasnic, expediat, de la 25 in, în vinciul stîng, de P. Popa. Același jucător avea să contribuie la mărirea handicapului, 5 minute mai tîrziu, cînd, trântit în careu, a obținut o lovitură de pedeapsă, transformată de Voicu. Jocul „după metronom" se soldează cu al treilea gol; în min. 35, bine servit de Nechimiș, Voicu piruetează în careu și expediază balonul în colțul lung. In prima repriză au ratat: Nechimiș
REZULTATE TEH

NICE : Minerul Lupeni 
— Obilici Sînmartinu 
Sîrbesc 4—0, Victoria 
Călan — Strungul Chi- 
șineu Criș 3—1, C.S.M. Lugoj — Progresul Timișoara 2—3, Unirea Sînnicolau Mare — Metalurgistul Cugir 2—0, 
C.F.R. Simeria — C.S.M. 
Vagonul Arad 1—1, U.M. Timișoara — Șoimii Lipova 2—1, Mi
nerul Ghelari — Unirea 
Tomnatic 2—0, C.F.R.

Timișoara — Minerul 
Știința Vulcan 3—0,

(în două rîndurî. Colceag, Pocșan și P, Popa).După pauză, dominînd copios, minerii au reluat ./„simfonia" ratărilor, prin Colceag, Bejan, Mitrea, Nechimiș, le-a salvat oarecum onoarea Postelnicu, care, cu 5 minute înainte: de final, a pecetluit scorul, printr-un șut, la „firul ierbii". Așadar, superiori în cîmp, învingătorii au încă tirul nereglat, după a patra etapă; pentru a prinde plutonul fruntașelor trebuie să susțină o pledoarie concretă în favoarea spectacolului, dar și a scorului.MINERUL LUPENI : Lixandru — Tereche, Vaida- sigan, Pocșan, Oaidă — Postelnicu, Voicu, P. Popa —- Nechimiș, Mitrea (min. 70 Păuna), Colceag (75 Bejan).
Andrei APOSTOL

ETAPA VIITOARE: 
Metalurgistul Cugir — 
Minerul Ghelari, Obilici Sînmartinu Sîrbesc — C.S.M. Vagonul Arad, 
Victoria Călan — Uni
rea Sînnicolau Mare, Progresul Timișoara — C.F.R. Timișoara, Șoimii 
Lipova — Minerul Ști
ința Vulcan, C.F.R. Si
meria — U.M. Timișoa
ra, Minerul Lupeni — 
Strungul Chișineu Criș, Unirea Tomnatic — 
C.S.M. Lugoj.

C.F.R. TIMIȘOARA — MINERUL STIINTA VULCAN 3—0 (2—0). Timorați de. faima, ceferiștilor, ex- divizionari B, jucătorii combinatei din Vulcan au comis greșeli de marcaj și dublaj, sancționate de adversari, în min. 20, 35 și 50. Astfel, la primul gol, Chițac și Frățilă s-au invitat reciproc la balon, a- poi penetrantul Haja a beneficiat de neînțelegerea dintre Frățilă, Dordea și Bîrsan, în fine, la ultima modificare a tabelei de marcaj, apărarea oaspeților s-a oprit pe motiv de ofsaid, dar arbitrul Avram Popa (Beiuș) n-a sancționat evidenta poziție de a- fară din joc, validînd în schimb golul. In repriza 
Divizia C, seria a Vlll-a

CLASAMENTUL1. Unirea Sînnicolau Mare 4 4 0 0 9—2 122. C.F.R. Timișoara 4 3 0 1 8—1 93. Progresul Timișoara 4 3 0 1 6—4 94. C.S.M. Vagonul Arad 4 2 2 0 8—3 85. Șoimii Lipova 4 2 0 2 7—5 66. Metalurgistul Cugir 4 2 0 2 6—6 67. Strungul Chișineu Criș 4 2 0 2 5—6 6
8. Minerul Știința Vulcan 4 2 0 2 5—7 6
9. Minerul Lupeni *) 4 2 0 2 8—8 510. U.M. Timișoara 4 1 2 1 4—5 5

11, C.F.R. Simeria 4 1 ' I 2 5-^-7 4
12. Victoria Călan 4 1 1 2 4—7 413. C.S.M. Lugoj 4 1 0 3 6—9 3
14. -15. Minerul Ghelari 4 1 0 3 4—7 3Unirea Tomnatic 4 1 0 3 4—7 316. Obilici S. Sîrbesc 4 1 . 0 3 3—8 .3

*) Echipă penalizată cu un punct.

secundă, oaspeții au evoluat mai bine, dar Modro- gan (67) a șutat, de la 8 m peste transversală, iar Constantin (85) s-a complicat în driblinguri și după ce a trecut de ultimul apărător, a pierdut balonul. E drept, timișorenii au întrecut adesea limitele jocului bărbătesc, sub privirile îngăduitoare ale arbitrilor, au scos din joc, accidentîndu-i grav, pe Pîrvuleț și Chițac.MINERUL ȘTIINȚA.: Bîrsan — Izsak, Chițac, Frățilă, Ispir — C. Ene, Pîrvuleț (min. 45 Tănase), Dordea — Modrogan, Mi le- novici, Topor (70, Constantin).
Ion VULPE

Handbal masculin, divizia B, seria a ll-a 

încă doua puncte, 
după o partidă frumoasăUTILAJUL ȘTIINȚA PETROȘANI — MINAUR CAVNIC 30—27 (16—14). In cea de-a treia (și ultima) etapă de suspendare, Uti- lajul-Știința, evoluînd la Tg. Jiu, în compania puternicei echipe Minaur Cavnic, a obținut o victorie meritată și foarte prețioasă.Echilibrul debutului de partidă (min. 5 : 2—2) se „rupe", gazdele forțînd desprinderea (min. 13: 7—4), neglijînd însă faza defensivă a jocului. Pe acest fpnd oaspeții reduc treptat din handicap, restabilind egalitatea : min. 16: 8—8. Drăgan (min. 17 și 18) majorează : 10—8, însă minerii finalizează două acțiuni ofensive : min. 20 : 10—10.Urmează o serie de 3 atacuri consecutive ale oaspeților apărate excelent de' portarul Miclăuș (introdus inspirat din min. 21). Și, cum ocaziile ratate se răzbună, Bălășescu

TELEX • TELEX • TELEXSOFIA. 23 (Agerpres). Proba de urmărire pe echipe din cadrul Balcaniadei de ciclism desfășurată pe velodromul din orașul bulgar Kazanlîk a fost cîștigată de selecționata Bulgariei — 4’37”15./100, urmată de România —4-39”50/100 și Grecia. In cursa cu ădițiune do punc

(rnin. 21 și 25) și Drăgan (min. 24) nu greșesc țintă, scorul devenind 13—10.Pînă în finalul primei reprize „gazdele" au inițiativa, reușind să înscrie alte 3 goluri, semnate, în ordine de Dicu (excelent în acest meci), Bălășescu și Groza.După pauză jocul devine mai animat, oaspeții reduc din handicap si egalează la 17, 22, 23, 24 și 25, după care tînărul Beldi- man înscrie de două ori (min. 53 și 55), iar în cele din urmă Dani (min. 60) înscrie ultimul gol al unei partide frumoase, cîștigată pe merit . de handbaliștii combinatei din Vale,Pentru Uțilajul-Știința au înscris: Drăgan 6 (4 din 7 m), Dicu 6, Bălășescu 5, Enea 3, Groza 3, Antohe 3, Beldiman 2, Dani 2. De la învinși cele mai multe goluri le-au marcat Seser- man ,6 și. Mițrache 5.
Sorin NEMEȘ

te, 120 ture (40 km) pe locul întîi s-a situat sportivul bulgar S. Stancev cu 68 puncte. G. Lăutaru (România) a ocupat locul 4 cu 38 puncte.In proba de viteză a terminat învingător concurentul bulgar S. Stoicev, urmat de românul I. George si Mihov (Bulgaria)



(Urmare din pag. I) de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți, după tradiție, cu pline și sare. Grupuri de șoimi ai patriei, pionieri și tineri îmbrăcați în frumoase cos
tume populare au oferit oaspeților dragi buchete de 
flori. . f pp ' p

Primul obiectiv vizitat a 
fost întreprinderea de elec
trozi siderurgici. Unitatea 
— a cărei piatră de teme
lie a fost pusă în anul 1982 
la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu — a început să producă în august 1985, livrînd economiei naționale o mare cantitate de electrozi siderurgici pentru cuptoarele electrice din oțe- lăriile țării.Concepția și dotarea întreprinderii sint exclusiv realizate în țară, uzina dis- punînd în prezent de moderne instalații. Planul pe acest an a fost depășit cu 31 de milioane lei, în condițiile creșterii productivității muncii.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a apreciat e- forturile depuse de oamenii muncii de la această u- nitate pentru - realizarea sarcinilor de plan și a cerut constructorilor să accelereze activitatea de investiții astfel îneît să. fie respectate termenele de intrare în producție a capacităților" din plan. S-a arătat, totodată, că se impune o mai bună folosire a suprafețelor conștruibile, astfel îneît procesul tehnologic să se desfășoare în condiții optime.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost invitat să inaugureze procesul de fabricație la o nouă secție de producție, finalizată în aceste zile. In a- plauzele celor prezenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acționat butoanele de comandă, realizînd astfel primul electrod produs de noua capacitate a unității. In dialogul cu cadrele de conducere, cu specialiștii prezenți, secretarul general al partidului a indicat și aici să se ia măsuri pentru punerea în funcțiune, la termen a tuturor utilajelor, pentru atingerea parametrilor proiectați.In încheierea vizitei, a- dresîndu-se celor prezenți tovarășul N ic o 1 a e Ceaușescu i-a felicitat călduros pentru activitatea desfășurată, pentru rezul
tatele bune obținute în producția de electrozi, le-a urat să realizeze o produc
ție de înaltă calitate, la prețuri cît mai scăzute, pentru satisfacerea necesităților interne și pentru export, precum și succes în 
întreaga activitate, multă sănătate și fericire.Următorul obiectiv în
scris pe agenda vizitei a 
fost întreprinderea de apa- 
rataj electric pentru in
stalații — unitate industria
lă creată în perioada de 
profunde transformări i- naugurată de Congresul al iX-lea al partidului.

In fața unor grafice și exponate, directorul unității, Paul Lung, ă prezentat evoluția principalilor indicatori de plan, preocupările colectivului în vederea modernizării și' înnoirii producției, a creșterii eficienței economice. Unitatea și-a îndeplinit și depășit cu 2 la sută sarcinile la producția— marfă, creștere datorată, în special, sporirii productivității muncii. S-a evidențiat că, prin calitățile lor. pro

dusele unității și-au asigurat, de asemenea, o bună desfacere pe piața externă, ele fiind exportate în numeroase țări.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat rezultatele obținute de colectiv și a arătat că se impune să se acorde o mai mare atenție realizării tuturor indicatorilor de plan și, în special, producției pentru export.In continuare au fost vizitate cîteva secții de fabricație, unde au fost înfățișate programele de modernizare a produselor și a fluxurilor de producție, precum și dotările de care dispune unitatea. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat și cu acest prilej importanța colaborării cu institutele de specialitate, astfel îneît să se accelereze programele de modernizare, să se regăsească mai rapid în producție rezulta- . tele muncii de ■ cercetare din întreprindere și isti- tutele respective.Adresîndu-se în încheiere celor de față, secretarul general al partidului i-a felicitat pentru rezultatele obținute de întreprindere, care, împreună cu întreprinderea de electrozi, a ridicat orașul Titu în rîn- dul orașelor industriale ale țării și le-ă urat să realizeze o producție cît mai bună și la prețuri de cost cît mai reduse, multă sănătate și fericire.' ■ ...In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost oaspeții comunei Pe- trești localitate aflată în plin proces de dezvoltare și transformare. Locuitorii comunei au întîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, iubitul conducător al partidului și -statului, care și-a dedicat întreaga viață progresului multilateral al patriei, pe tovarășa Elena Ceaușescu, fiică a acestei așezări dîm- bovițene, eminent om politic și savant de largă recunoaștere internațională, cu deosebită căldură, cu adîncă dragoste, cu nemărginită bucurie.In numele cooperatorilor, mecanizatorilor, al lucrătorilor din celelalte unități economice ale localității oaspețior dragi le-au fost adresate emoționante cuvinte de bun sosit de So- tir Bădiță, primarul comunei.A fost vizitată Secția de fabricație Petrești a întreprinderii de frigidere Gă- ești — obiectiv recent dat în funcțiune. Aici se realizează, de puțină vreme, componente metalice ale frigiderelor, iar în perspectivă, se vor fabrica și organe de asamblare pentru produsele întreprinderii din Găești.In continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să viziteze expozi
ția privind dezvoltarea a- 
gricuiturii județului Dîmbovița. Cu acest prilej, secretarul general al partidului a analizat împreună cu Gheorghe David. ministrul agriculturii, cu specialiști și cadre de conducere din domeniu} agriculturii probleme curente și de perspectivă privind perfecționarea activității și ridicarea eficienței in a- cest domeniu. îndeplinirea obiectivelor noii revoluții agrare. ;. Directorul general trl Direcției agricole județene, Virgil Nicole'scu, a arătat că datorită preocupării permanente a conducerii superioare de partid și de stat, personal a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, agricultura județului a cunoscut o amplă dezvoltare. Unitățile agricole din județ au sporit producțiile vegetale și animaliere. Datorită e- fectuării la timp a tuturor lucrărilor agricole, a respectării tehnologiei fiecărei culturi, realizările în domeniul producției vegetale au fost superioare celor de anul trecut, ceea ce a permis unităților a- 
gricole cultivatoare să li
vreze la fondul de stat peste prevederi importante cantități de produse. De a- semenea, pe opt luni din acest an a fost realizată și depășită producția anima-, lieră. In cadrul expoziției, un loc însemnat a fost rezervat pomiculturii, sector cu preponderență în agricultura județului.De asemenea, în cadrul expoziției au fost prezentate și produse ale industriei mici din unitățile a- gricole cooperatiste, modul cum sînt înfăptuite programele pentru dezvol- . tarea sericiculturii, pisciculturii, apiculturii și creșterea iepurilor de casă.Pe platoul din incinta expoziției au fost prezentate sisteme de mașini, utilaje, instalații și echipamente pentru agricultură concepute și realizate în unitățile pentru mecanizarea agriculturii din județ.S-a vizitat apoi ferma zootehnică a Cooperativei 
agricole de producție Pe
trești, unitate distinsă cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste" pentru producțiile vegetale și a- nimaliere obținute. Președintele cooperativei, Nicolae Neacșu, a arătat că aici se obțin an de an producții medii constante de peste 5000 litri lapte pe cap de vacă, de peste 6 500 kg grîu și aceeași cantitate de orz și peste 10 100 kg porumb boabe la hectar*Iri încheierea vizitei, a- dresîndu-se locuitorilor comunei Petrești, specialiștilor, cadrelor de conducere, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat felicitări pentru rezultatele obținute, îndemnul de a face totul pentru a obține recolte și mai bune. Recoltele din Petrești sînt bune — a apreciat secretarul general al partidului — dar pentru a candida la titlul de „Erou al noii revoluții agrare" sînt necesare producții de 8000 kg de grîu 
la hectar și 20 000 kg de 
porumb știulcți la hectar. Județul Dîmbovița are condiții ca anul viitor să obțină recolte bune și să candideze la titlul de „Erou al noii revoluții agrare", a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresînd apoi cooperatorilor din Petrești, tuturor oamenilor muncii din județ urarea de a obține recolte tot mai bune, de a merita și obține înaltul titlu care demonstrează bună organizare, aplica- ■ rea largă . a științei agricole și dezvoltarea conștiinței revoluționare. .

In continuare, elicopterul prezidențial a aterizat pe platforma industrială din zona estică a orașului Găești. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu ău fost întimpi- nați cu sentimente de a- leasă stimă și prețuire de miile de. locuitori ai acestei vechi așezări dîmbovi- țene, sentimente cărora le-a dat glas Ion M.oise, primarul orașului. Localitatea și-a sporit necontenit forța productivă, ajungînd să furnizeze în prezent e- conomiei naționale produse în valoare de peste 3 

miliarde lei, față de numai 40 milioane în 1965.Prima unitate vizitată a fost întreprinderea de fri
gidere. Directorul unității, Traian Novolan, a înfățișat în cadrul unei expoziții special amenajate și a- poi în sectoarele de fabricație, aspecte din activitatea acestui colectiv muncitoresc, arătînd că indicațiile date de secretarul general al partidului cu prilejul precedentei vizite de lucru au fost transpuse în viață, producția fizică sporind de circa 5 ori, exportul de aproape 30 de ori. S-a evidențiat că, pe perioada care a trecut din acest an, planul producției marfă a fost depășit, ca de altfel și cel de export.' Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu a fost informat în legătură cu acțiunile care se întreprind pentru ridicarea continuă a calității produselor. Secretarul general al partidului a avut cuvinte de apreciere la a- dresa produselor fabricii, pentru eforturile făcute de colectiv în vederea realizării unor frigidere cît mai bune, cît mai căutate pe piața interna și pe cea externă.Felicitîndu-i pe realizatorii de frigidere din Găești pentru munca lor, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că trebuie să se acționeze pentru a se obține rezultate și mai bune, pentru. creșterea productivității, a eficienței economice, pentru calitate! Pe această bază se vor obține prețuri mai bune la export. Tot- : odată, secretarul general al partidului le-a adresat urări de noi succese și rezultate cît mai bune. I x ;.Vizita a continuat la" 
întreprinderea de utilaj 
chimic, unde s-a ajuns străbătînd un culoar viu alcătuit, din miile de locuitori- ai orașului. Emil Dima, directorul unității a informat că din 1970, anul inaugurării fabricației, pro- ducția-marfă a sporit de 3,7 ori, iar productivitatea muncii de 3,4 ori. Nomenclatorul dc producție s-a diversificat continuu. întreprinderea a devenit un partener apreciat în cadrul acțiunilor- de cooperare cu institutele de cercetări de specialitate. In secția de prelucrări mecanice și în cea de prototipuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se acorde o a- tenție sporită realizării pieselor de schimb unicat necesare instalațiilor din chimie, să fie scurtate termenele de execuție, să se economisească materialele deficitare, să fie asigurată o calitate cît mai ridicată.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat felicitări colecti- : viițpi întreprinderii pentru rezultatele obținute pînă în prezent și le-a urat să obțină succese și mai mari, să satisfacă toate necesitățile de utilaje și piese de sehimb de înaltă tehnicitate ale economiei.

☆Vizita de lucru în județul Dîmbovița a continuat în orașul Moreni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost primiți cu multă căldură de miile de locuitori ai orașului. S-a aclamat îndelung pentru partid și secretarul său general, pentru scumpa noastră patrie, pentru eroicul popor român.In aplauzele și uralele mulțimii, înalții oaspeți au străbătut, într-o mașină deschisă, principalele artere ale orașului, Moreni în- fățișîndu-șe ca o localitate 

în plină dezvoltare, cu un însemnat potențial economic, cu o bogată zestre urbanistică.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpi- nați cu aceleași sentimente de aleasă stimă și profundă prețuire la sosirea la 
întreprinderea mecanică de 
utilaj tehnologic.; In cadrul dialogului purtat de conducătorul parti
dului și statului cu factorii de răspundere, cu specialiștii au 'fost analizate probleme legate de modul în care se acționează pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest an și pe întregul cincinal, pentru organizarea și modernizarea proceselor de producție, creșterea aportului întreprinderii la înfăptuirea programelor prioritare, pentru ridicarea' nivelului teh- nic și calitativ al produselor, sporirea eficienței întregii activități economice.In acest cadru, directorul întreprinderii, Ștefan Stă- nescu a prezentat pe larg programul de asimilări de noi produse pînă în 1990, precum și realizările obținute pînă în prezent.A fost vizitată, apoi, u- na din secțiile întreprinderii, unde se produc sub- structuri pentru utilaj petrolier.Apreciind realizările obținute de muncitorii și specialiștii întreprinderii, secretarul general al partidului a indicat să se acționeze cu hotărîre pentru îmbunătățirea . nivelului tehnic și calitativ al fiecărui produs, pentru perfecționarea în continuare a întregii activități.In continuare, a fost vizitată întreprinderea „Auto- 
mecanica".Și aici, secretarul general al partidului a examinat, împreună cu cadre de conducere și specialiști, modul cum se acționează pentru realizarea unor producții cu performanțe tehnico- funcționale ridicate și creșterea eficienței activității e- conomice. Directorul întreprinderii, Nicolae Barbu, a arătat că, în spiritul indi- . cațiilor primite cu prilejul precedentei vizite, a fost aplicat un complex de măsuri vizînd creșterea productivității muncii și reducerea continuă a consumurilor de materii prime și materiale.Au fost analizate, de ase- menea, acțiunile întreprinse pentru modernizarea continuă a producției, pentru mai buna organizare a fluxurilor tehnologice, pentru creșterea productivității muticii.Adresînd felicitări colectivului pentru rezultatele obținute, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie luate, în continuare, măsuri pentru înnoirea și diversificarea producției, realizarea unor produse competitive, cu înalț! parametri tehnico-funcționali, pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarci

întîlnire cu membrii
Biroului Comitetului

județeanTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena _ Ceaușescu s-a întîlnit, marți seara, cu membrii Biroului Comitetului Județean Dîmbovița al P.C.R. 

nilor ce le revin pe acest an și pe întregul cincinal.Vizita în orașul Moreni s-a încheiat într-o atmosferă entuziastă, i iAdresîndu-se celor prezenți pe stadionul orașului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis colectivelor celor două întreprinderi vizitate, tuturor locuitorilor orașului, calde felicitări pentru rezultatele 'obținute în activitatea lor și urări de noi succese în îndeplinirea planului pe acest an și pe întregul cincinal, în condiții de calitate și eficiență ridicate.In aclamațiile entuziaste ale mulțimii, elicopterul prezidențial â decolat, în- dreptîndu-se spre Tîrgoviș- te, municipiul reședință de județ. ' :. ’
. ☆Tpvarășul N i c o I a e Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au sosit, > apoi, în municipiul Tîrgoviște, veche cetate de scaun ’ Țării Românești, astăzi în? floritoare cetate a civilizației noastre socialiste.La coborîrea din elicopter, stimații oaspeți au fost salutați de membrii Comitetului județean de partid, care le-au adresat, în numele comuniștilor, al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în această frumoasă parte a țării, un călduros bun venit.O formație alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai detașamentelor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat o- noruî.S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. *In semn de înaltă prețuire și deosebit respect, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, tovarășa. Elena Ceaușescu au fost întîmpi- nați, după datina străbună, cu pîine și sare. Pionieri și șoimi ai patriei au oferit buchete de flori.Pe .stadionul orașului, unde a aterizat elicopterul prezidențial erau prezenți mii de tîrgovișteni, care au făcut o emoționantă primire tovarășului Nicolao Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, aclamîndu-i și ovaționîndu-i îndelung.Intr-o mașină deschisă, iubiții oaspeți s-au îndreptat spre sediul Comitetului județean de partid, unde a avut loc întîlnirea cu membrii Biroului Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.De-a lungul traseului străbătut, locuitorii orașului au salutat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu cu bucurie In inimi, cu flori, cu multă însuflețire.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie manifestărilor pline de entuziasm ale cetățenilor municipiului.

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