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Din. prima zi a lunii

Cărbune cocsificabil 
peste plan

Plus 271
tone

Vizita de lucru 
a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
în județul Gorj

ge-
Co- 

președin- 
Socialis- 

făcut, joi.

cu ei cele 
căi de în- 
obiectivelor 
a României

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
neral al Partidului 
munist Român, 
tele Republicii 
te România, a
2 iulie, o vizită de lucru 
în județul Gorj.

La plecarea din Capi
tală. secretarul general al 
partidului, președintele 
Republicii, a fost salutat 
de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului 
Politic Executiv, de se
cretari ai C.C. al P.C.R.

Inlilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oa
menii muncii gorjeni, de
venită tradițională, de- 

muncă 
preocuparea 
secretarului 

partidului de

I.a pasionanta întrece
re pentru realizarea ge
neroasei chemări „Țării 
— mai mult cărbune !“ 
întreprinderile miniere 
di'i vestul Văii Jiului — 
^ărOșeBlr'tnponi și Băr
băteni la care se 
ră
Neag — au înreg 
debut promițător 
lizarea sarcinilor 
iulie.

Locul fruntaș 
cupat de minerii 
Lupeni cu 277 
bune extrase peste 
vederi, pe tocurile 
toare situîndu-se 
vul carierei
Neag, cu 143 tone de căr
bune, și minorii de

alătu- 
și cariera CîmpU lui 

istrat un 
în rea- 

lunii

este o- 
de la 

tone căr- 
pre- 

urmă- 
colecti- 

Cîmpu lui

Bărbăteni, cu un plus de 
71 tone de cărbune extra
se peste plan.

Sporurile obținute 
producția 
bune sînt 
mai bune 
producției 
folosirii eficiente 
pului destinat 
lui de producție.

De menționat că cele 
mai înalte productivități 
au fost obținute în aba
tajele dotate cu 
xe mecanizate, 
cariera Cîmpu lui 
prin crearea 
mai bune de lucru 
creat premisele 
rodnice activități 
ductive

fizică de 
urmarea 
Organizări 

și a

la 
căr
ți net 

a
muncii, 
a tim- 

procesu-

comple- 
iar la 

Neag, 
condițiilor

s-au 
unei 
pro-

Pri>ntr-o mobilizare 
xemplară, minerii de 
Dîlja au obținut în prima 
zl a lunii iulie un plus 
la extracția de cărbune 
de 271 tone, reallzînd o 
productivitate a muncii 
mai mare față de cea pla
nificată cu 247 
ne pe post la 
treprinderii. O 
ție de seamă 
sectoarele I și 
au depășit 
tea planificată în 
taje cu 800 și, respectiv, 
700 kg cărbune pe post. 
La temelia 
realizări 
susținută 
din brigăzile
Constantin Silion, Gheor
ghe Toina, Nicolae Cos- 
ma, Gheorghe Ghidio- 
iu și Gheorghe Matei.

e-
la

kg cărbu- 
nivelul în- 

contribu- 
și-au adus 
IV, care 

productiv ita- 
aba-

stă 
a

frumoaselor 
activitatea 

minerilor 
conduse de

pentru toată lu-

Brigadierul Teodor Bo ncalo, cel mai tînăr Erou al muncii socialiste 
Valea Jiului, alături de cițiva ortaci din cadrul sectorului IV' de la 
Lupeni. loto: N. ȘTE1AN

tradițională, 
finește stilul de 
dinamic, 
statornică a 
general al 
a cunoaște direct, la fața 
locului, viața și munca 
oamenilor, realizările ob
ținute, problemele ce ur
mează a fi rezolvate, 
a discuta 
bunurilor 
spirituale 
cuprinsul

de 
cu făuritorii 

materiale și 
de pe întreg 
țării și a sta-

bili împreună 
mai potrivite 
făptuire a 
de dezvoltare 
socialistă.

Gorjul, plai 
a intîmpinat 
cotorul partidului și 
tului în 
puternică 
tregului 
ția înfăptuirii 
trasate de cel de-al XII- 
lea Congres al partidu
lui.

Prezența 
Nicolae 
mijlocul 
citorești 
tematica 
tui dialog de lucru, la nu
mai cîteva zile după în
cheierea eeluj dc-al doi
lea Congres al consiliilor 
oamenilor muncii 
nifică preocuparea 
cretarului general 
partidului pentru 
punerea fără întîrziere în 
practică a 
bilite în acest 
reprezentativ, 
dențiază cu

de legendă, 
pe condu- 

sta- 
atmosfera de 
angajare a în- 

popor în direc- 
sarcinilor

tovarășului
Ceaușescu jn 

colectivelor mun- 
din județul Gorj, 
amplă a aces-

sem- 
se- 
al

trans-

măsurilor sta- 
cadru larg 

ce evi- 
pregnanță

tovarășului
p ur

org.ineliH’, 
• stat, 

ven
ei r- 

dată 
lloșia 
cen-

dezvoltarea 
întărirea 
muncitorești.

Dialogul
Nicolae Ceaușescu, 
tat cu oamenii muncii, cu 
reprezentanții 
locale de partid și d '
ai unor ministere și 
trale industriale, a 
cumscris de aceasta 
carierele Jilț și 
de Jiu; recunoscute
tre miniere, termocentra
la Rovinairi, unul din ma
rii furnizori de energie ai 
Olteniei și ai țării, plat
forma petrolieră Turbu- 

Intreprinderea- me- 
Stațiunea 

produc- 
Tg.

de
Jiu, 

ma- 
pre- 
car- 

cons- 
vreme. 
faptul 

precc.'den-

rea, 
canicâ Sadu, 
de cercetare și 
ție pomi viticolă 
întreprinderea
șinl-unelte pentru 
sare-forjare Tg. Jiu, 
tiere de locuințe 
truite în ultima 
Este semnificativ 
că d? la vizita ( 
tă, din septembrie 1980, 
și pînă în prezent in-

Adunarea populara 
din municipiul Tîrgu Jiu 

a 
fost deschisă de tovarășul 
Nicolae Gavrilescu, prim- 
secretar al 
județean Gorj al

In continuare au 
cuvîntul tovarășii :

Ion Dincă, maistru 
Schela de extracție 
eleni — < 
Socialiste, 
Secretarul 
U.T.C. de 
derea de 
pentru 
din Tg- Jiu, Maria 
mărescu, maistru la 
treprinderea 
trale Rovinarj, 
mescu, directorul 
nii de cercetare și 
ducție pomicolă și 
colă Tg. Jiu Și 
Ogherlaci, director 
neral al Combinatului 
minier „Oltenia".

Dînd glas dorinței u- 
nanime a participanților 
la acest moment 
tocesc, a tuturor 
nilor muncii din 
primul secretar al 
mitetului județean 
partid a adresat 
șului Nicolae 
rugămintea de a lua cu
vîntul. Din nou atmosfe
ră de puternic entuziasm.

Intîmpinat cu urale Și

Adunarea populară

Comitetului
P.C.R. 

luat

la 
Ți- 

erou al Muncii 
Ion Tarbac, 

Comitetului 
la Intreprin- 

mașini-unelte 
presare-forjare

Dij- 
în- 

Electrocen- 
lon To- 
Stațiu- 

pro- 
viti- 

Vasile 
ge-

Sărbă-
oame-
Gorj, 
Co

de 
tovară- 

Ceaușescu

ovații, ia cuvântul 
râsul N I C O L 
CEAUȘESCU, secretar 
neral al Partidului 
munist Român, 
Ie Republicii 
România.

Cuvîn tarea 
rului partidului 
tului nostru a fost 
mărită cu viu interes 
subliniată în repetate rîn- 
duri cu urale și ovații, 
cei prezenți manifestîn- 
du-și și de această dată 
hotărirea de a înfăptui 
neabătut indicațiile 
cretarului general 
partidului, de a 
în continuare cu 
tament și hărnicie 
tril realizarea exemplară 
a sarcinilor ce le revin 
în actualul cincinal, pen
tru transpunerea în via
ță a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al parti
dului și ale recentului 
forum muncitoresc.

Adunarea ia sfîr.șit în- 
tr-o atmosferă sărbătoreas
că. de puternic entuziasm. 
Cei prezenți aclamă din

tova- 
A E 

ge- 
Co-

președinle- 
Socialiste

conducăto-
si sta- 

ur- 
și

se
ai 

munci 
devo- 

pen-

nou îndelung 
și secretarul 
Se scandează 
— P.C.R. !“. 
poporul !“.
Nicolac Ceaușescu răspun
de cu căldură manifestări
lor de simpatie adresate de 
zecile de mii de oameni ai 
muncii.

In această ambiantă d.> 
puternică vibrație patrioti
că, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu își ia un căldu
ros rămas bun de la locui
torii municipiului Tg. 
și ai Gorjului.

La plecarea din Tg. 
tovarășul Nicol 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat au fost salutați ele 
tovarășul Nicolae Gavriles- 
cu, prim-secretar a! Comi
tetului județean Gorj al 
P.C.R., de alli reprezentan
ți ai organelor locale de 
partid și de sfat.

In uralele și aclamațiile 
mulțimii elicopterul prezi
dențial a decolat, indrep- 
tîndu-se spre Drobeta—■ 
Turnu Severin.

pentru partid 
sâu general.

„Ceaușescu 
„Ceaușescu .și 

Tovarășul

Jiu

Jiu. 
a e

Aii, la posturile de radio și televiziune

Creșterea producției de cărbune implică

Preliminarii realiste—anjajamants trainice, tehnic fundamentate

„Scuzele" nu angajamente

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Mehedinți 
a tovarășului Nicolac Ceaușescu, secretar general «1 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, posturile tje radio și televiziune 
vor transmite direct, astăzi în jurul orei 11, aduna 
rea populară din municipiul Drobeta-Turnu Severin.

0 „fereastră" deschisă mai 
devreme aerului proaspăt

La începutul lunii iunie 
cele două întreprinderi mi
niere de pe raza orașului 
Petrila și-au stabilit preli
minarii proprii, in funcție 
de condițiile existente la 
acea dată, așa cum de alt
fel au făcut și celelalte în
treprinderi miniere din Va
lea Jiului. Conform acestor 
preliminarii colectivul mi
nei’ Lonea trebuia să extra
gă peste prevederile de 
plan ale lunii 1000 de tone, 

* iar cel de la Petrila 
prevăzuse o nerealizare 
5000 de tone. Rezultatele 
la sfîrșitul lunii indicau 
minus de 5 594 tone 
cărbune la mina Lonea 
un minus de 15 298 1
de cărbune la mina de 
Petrila. Diferențele' 
preliminarii și 
obținute, după cum 
se poate constata, sînt deo
sebite, Chiar dacă ne repe-

își 
de 
de 
un 
de 
și 

tone 
‘ la 
între 

rezultatele 
ușor

tăm insistăm totuși asupra 
acestor diferențe '• de la 
plus 1000 tone (conform 
preliminarului propriu sta
bilit de mina Lonea) la mi
nus 5 594 tone și de la mi
nus 5000, la un minus de 
15 298 tone la mina Petrila.

Preliminarele fiind deja 
amintite și reamintite să 
vedem care este părerea 
față de această situație a 
cadrelor din conducerile 
celor două întreprinderi 
miniere, conducători ale 
proceselor de producție și 
participant.! la întocmirea 
lor.

La MINA LONEA
mul interlocutor inginerul 
șef al minei, Viorel Boan- 
tă, încearcă să ne răspun
dă la întrebarea: „Ce 
nimente au intervenit 
parcursul lunii iunie 
au schimbat intr-atita 
sul producției ?“.

— Preliminarul a

pri-

eve- 
pe 

care 
mer-

fost

stabilit pe baza efectivelor 
existente scriptic la înce
putul lunii și care conform 
productivității planificate 
trebuiau să realizeze pro
ducțiile stabilite în preli
minar. Am avut sectoare 
și brigăzi care nu s-au în
cadrat însă în sarcinile pla
nificate.

— re ce ?
— In primul rînd dato

rită indisciplinei — absen
țele nemotivate erau cu
prinse zilnic între 80 și 130 
la care se adăugau și foile 
de boală și recuperările. O 
altă problemă cu care 
ne-am confruntat a fost 
traversarea cu două abata
je mecanizate a unor 
crărl vechi și, ca să nu 
mai întrebați dacă acest 
cru nu l-am cunoscut
la începutul lunii, vă spun 
că l-am știut, dar că nu ne 
așteptam la o așa de mare

pe 
de 
lu-

in- 
în-

lu- 
mă 
lu
de

întîrziere. Normele stabilite 
pentru traversare sînt uni
ce, iar condițiile de 
teren diferă, in funcție 
sistemul de armare al 
crării vechi.

Cauzelor amintite de 
ginerul șef, directorul
treprinderii, ing, Gheorghe 
Feier le mai adăuga: „Am 
întîrziat punerea în func
țiune a unei combine CA-2, 
din 27 mai pînă în 9 iunie. 
S-au produs în acest inter
val diferite înlocuiri de 
dispozitive și subansam- 
ble care constructiv nu 
corespundeau și am pier
dut din această cauză 1000 
—1200 de tone. La aceasta 
se mai adaugă și preluarea 
necorespunzătoare a pro
ducției de către Preparația 
Petrila".

I
I

Dorin GIIEȚA

/Donitaua. < in pag. a 2-a)

I
I
I
II

In perimetrul incintei 
puțului 4 de aeraj al I.M. 
Livezeni au început să 
se materializeze, tot. mai 
pregnant, lucrările de su
prafață, și cele din sub
teran, să se contureze 
drumurile noi spre cărbu
ne. In discuția purtată 
recent cu secretarul or
ganizației de bază nr. 9 
— maistrul minier Arpad 
Hadar —, la fața locului, 
vizez tocmai aceste lu
crări.

— Incejnnd din luna 
martie a c. — îmi spune 
interlocutorul —, pentru 
cointeresarea tuturor oa
menilor muncii și in lu
mina noii legi a investi
țiilor, prin materializarea 
unor măsuri am reușit să 
ne realizăm planul / toate 
lucrările de montaj (co
loanele și conductele de

aeraj, apă și electrice), a 
provizionarea, dulgheria, 
transport și evacuare ste
ril, se efectuează cu for
țele proprii ale sectorului. 
Am început prin aceea 
că am cerut constructo
rului (l.C.M.M.) o anume 
prioritate în execuție, ra
portată la urgențele soli
citate mai ales de lucrări
le din subteran. Datorită 
acestei reorganizări și a- 
plicării măsurilor, am re
ușit ca la data de 27 iu
nie brigada lui Haralam- 
bie Negrea să termine bc- 
tonarca canalului de legă
tură și străpungerea di
rectă din puțul 4 de ae
rai în stația de ventila
toare ce va deservi în

M. DINCĂ

(Continuare in pag. a Z-a)
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Adunările generale de partid—factor mobilizator 'x

în sprijinul activității productive
1 
I 
ț 
I 
I

(Urmare din pag. I)

1981, primul an al cincinalului calității și 
situează in primul plan al preocupărilor 
și organizațiilor de partid din Valea Jiu-

Amil 
eficienței, 
organelor 
lui îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan, pentru 
a răspunde prin no; și remarcabile fapte de muncă 
îndemnului adresat de tovarășul N I C O L A E 
CEAU.ȘESCU, secretar general al partidului, la 
Congresul consiliilor oamenilor muncii, de a acțio
na iu toate forțele pentru sporirea producției de 
cărbune, a eficienței economice. In acest con
text trebuie subliniată, ca o cerință, creșterea rolu 
iu mobilizator al r.iuncii politice, al adunărilor ge

nerale de partid ca factori de influență meniți să 
■prijine activitatea economică, sporirea producției 
de cărbune Aceasta este de fapt Și obiectul anche- 
iei noastre realizată ia l.M. Lupeni.

adunărilor ge- 
Faptu] că la 

nostru se des- 
o intensă mun- 

politicâ o dovedesc

se- 
cotnjteiului de 

sectorul III ;

VIRGIL VILCU, se
cretarul organizației de 
partid nr. 4 1), sectorul 
IV : „Mărețele sarcini
ce ne revin au determi
nat b.o.b să imprime în
tregii activități 
exigențe sporite, 
ta presupune ' 
rea 
către 
de partid a 
a rezervelor de 
pun.

La începutul 
rei adunări 
se prezintă MOMENTUL 
ECONOMIC. Trebuie să 
spun că momentul 
conomic a fost 
pentru prima • 
sectorul nostru : 
tins repede la 
ganizațiile de 
la mină 
cestuia a sensibilizat 
oamenii, i-a făcut să 
gîndească mai gospodă
rește, a făcut să se 
țeleagă de către 
minerii că 
exemplară a 
fizice și nete trebuie să 
se facă în condițiile re
ducerii cheltuielilor ma
teriale.

Prezentarea 
rile generale 
rilor obținute 
să crească

politice 
Aceas- 

cunoaște- 
ma; aprofundată de 

fiecare membru 
realităților, 

care Jis-

tatea acestora. Comu
niștii au venit cu pro
puneri și soluții tehni
ce noi privind îmbună
tățirea procesului de 
producție. Altfel spus, 
prezentarea momentu-

partidului. întărirea nu-, 
merică și calitativă a 
organizațiilor de bază a 
sporit în același timp 
nivelul dezbaterilor și e- 
ficiența 
nerale. 
sectorul 
fășoară 
că
cele lOaOO tone de cărbu
ne extrase suplimentar 
de la începutul anului".

IOAN RACZEK, 
cretarul 
partid,
„Noi, comuniștii din or
ganizația noastră. pu
nem un accent deosebit 
pe aplicarea hotărîrilor 
organelor superioare de 
partid și a celor pro
prii. In luna aprilie.

Viața de partid

fiecă- 
generale

e-
aplicat 

oară la 
și s-a ex- 
toate or- 
partid de 

Prezentarea a- 
a
i-a făcut

în- 
toți 

realizarea 
producției

in 
a
a

lui economic a condus 
la sporirea eficienței a- 
dunărilor generale de 
partid".

DUMITRU 
secretarul 
de partid, 
„Comitetul 
la sectorul 
cupat de 
membrilor 
buri și formații de lu
cru. Prezenta 
îndelungată 
brigăzilor a condus 
întărirea 
Lății în 
tărirea 
ducător 
nizației 
ționînd 
descoperite și 
te mai repede 
care mai persistă 
activitatea noastră, 
altă 
și-a

și 
a-

adună- 
realiză- 

făcut ca 
numărul

participanților la
^bateri, a crescut

dez- 
cali-

MARIN, 
comitetului 

sectorul VI: 
de partid de 
VI s-a preo- 
repartizarea 

săi pe schim-

lor mai 
în cadrul 

la 
responsabili- 

muncă. la 
rolului de 
politic al 
de partid.

astfel au fost 
elimina- 
lipsurile 

în 
O 

care 
atenția 

de partid este 
cu cadre com- 

a rin durilor

direcție în 
îndreptat 

comitetul 
întărirea 
petente

Răspundem cititorilor
• LUDOVIC GALL, 

Vulcan; La Consiliul 
popular al orașului Vul
can ne-am edificat : s-a 
făcut intr-adevăr o gre
șeală, încasîndu-vi-se de 
două orj taxele pe luna 
ianuarie datorate asocia
ției de locatari. Eroarea 
datorată mutării la altă 
asociație de locatari, a 
fost clarificată de admi
nistratorul 
care v-ați mutat, 
Epure, și 
Chițimia. Aveți acum 
chitate taxele față de a- 
socjație pînă in luna iu
nie inclusiv:

•
DEANU, 
COB, IOAN 
și aiți locatari 
îor F 6 și F 7, 
Persoana care 
lat garajul în 
rilor dv. se i 
colae Radu și 
depozitul l.C.M.M. 
Vulcan. A fost 
compartimentul 
matizare al 
popular Vulcan 
atenționare în 
mutării garajului, 
prezentîndu-se, 
chis poziție în 
consiliului popular 
tru amendare cu 
lei.

tuația în care nici 
din cele 13 persoane 
formează „grupul de 
tățeni", după cum

asociației

contabila

la 
loan 
Ana

a-

ALEXANDRU GRIN- 
DL’MITRU IA- 

DRAGIIICI 
ai blocuri- 

Vulcan : 
și-a insta
lata blocu- 

numește Ni- 
i lucrează la 

din 
invitat 1_ 
de siste- 
consiliului 

pentru 
vederea 

Ne- 
j s-a des- 

registrul 
pen- 

3 000

• GIIEORGIIE MATEI, 
Petroșani : Profilele uni
tăților comerciale care 
vor fi deschise la parterul 
blocului nou din strada 
Venus, colț cu Aviatori
lor. va fi stabilit de 
ganele comerciale în 
port cu ccrințcfle 
lației și cu avizul 
nclor

or-
ra- 

popu- 
orga-

în drept.

GRUP DE 
”ctrila :

CE- 
In si-

spu
neți, nu-și asumă răspun
derea directă pentru cele 
înserate pe trei pagini, 
ne este imposibil să re- 

con- 
în 
de 

car- 
Ne 

Și 
mai 

unul 
asumați, 
răspun-

iunie, brigada lui Mircca 
Secrieru a deschis „fe
reastra" cu trei zile mai 
devreme dccît data pre-- 
văzută pentru străpunge
re...

Nu pot să nu adaug că, 
în toată perioada din 
martie fi pînă în prezent, 
maistrul minier Arpad 1 
Kadar a fost exemplu 
pentru ortacii săi (în pe-

cea mai mare parte ac- 
rajul general — refulant 
și aspirant —, atit pentru 
Livezeni cît fi pentru 
noul cîmp minier Petrila 
Sud, care din trim. IV 
este prevăzut să dea pro
ducție. In aceste zile sta
ția de ventilatoare de ma
re capacitate va intra in

că din partea 
tului je partid, de 
care întocmai a 
nerilor izvorîte din 
dunările generale, 
pund 
Carol 
Barbu, 
bează 
Tănase. 
nădejde care 
ză periodic despre 
diul îndeplinirii] 
cinilor încredințate".

NICOLAE GOMOI, se
cretar adjunct al comi
tetului je partid pe mi
nă : „Sporirea eficienței 
adunărilor generale de 
la l.M. Lupeni, întări
rea rolului de con
ducător al organizației 
de partid în procesul de 
extracție au contribuit 
la obținerea peste Pre
vederi în semestrul I 
al anului a unei pro
ducții de 39 000 tone 
cărbune. S-au redus, tot
odată. consumul de che
restea cu 0,6 mc Pe 1 000 
tone, consumul de ener
gie electrică cu 0,3 kWh/ 
tonă, cheltuielile mate
riale la 1 000 lei pro
ducție marfă cu 3,5 lei. 
Producția netă a fost 
realizată in proporție de 
103,5 la sută. Am 
lizat cu răspundere 
cinile ce ne revin 
Ilotărîrea celui de 
11-lea Congres al 
liilor oamenilor 
cii, din 
punere 
Nicolae 
sîntem 
le aplicăm în practică, 
să sporim producția de 
cărbune cocsificabil".

comite- 
apli- 

propu- 
a- 

răs- 
Bla j, 
llie 
Col-

Alcxandru
Gormarr>
Ilarie Stan,

Crăciun, Vasile 
comuniști de 

raportea- 
sta- 

sar-

0 „fereastră1* deschisă mai 
rfcvnrnp fwiiliii nrnasnăt Idevreme aerului proaspăt

proba tehnologică. Proce- 
dtnd la o organizare mi
nuțioasă a timpului de 
lucru, am reușit să facem 
față cu actuala mașină 
de extracție veche (cea 
cu care s-a săpat puțul), 
care are o capacitate re
dusă de transport, să sa
tisfacem toate cerințele 
subteranului — personal 
fi aprovizionare, transport 
plin-gol. Pentru a econo
misi energia pneumatică, 
s-a stabilit ca Ia majori
tatea lucrărilor în subte
ran să folosim energia e- 
lectrică, deoarece este 
mai ieftină. Cit despre ga
leria de legătură între 
puțul 4 și puțul 2, în 27

rioada lunii iunie a ținut 
fi locul șefului de raion/, 
a dat dovadă de un înalt 
simț fi spirit de organi
zare fi previziune în 
timp, a dat concursul în
deaproape brigăzilor prin 
asigurarea cu materiale, 
fi nu s-a rușinat să pună 
mina să încarce materia
lele cite 3—4 mc. zilnic 
din depozitul central 
(strîngători, bandaje, tra
verse etc.) numai și nu
mai pentru ca brigăzile 
să-și poată desfășura rit
mic activitatea.

Un maistru ale cărui 
fapte sint demne de luat 
în seamă, dar mai ales, 
demne de urmat.

Anchetă realizată de
Constantin GRAURE

în- 
con- 

orga- 
Ac-

ana-

tUrmare din pag. I)

valo-
îmbună- 

aprovizionării 
locurilor de 
Aceste propu- 
fost înregistrate 

oa-
! Și 

în 
din 
au 

duce-

de pildă, intrasem in
tr-un gol de aprovizio
nare cu materiale 
piese de schimb. In
dunările generale din a- 
cea lună comuniștii au 
făcut propuneri 
roase privind 
tățirea 
tuturor 
muncă, 
neri au
și repartizate pe 
meni cu termene 
responsabilități, iar 
adunările generale 
luna următoare ei 
informat despre i 
rea lor la îndeplinire. In 
prezent, în lumina 
tărîrii Congresului 
II-lea al consiliilor 
menilor muncii, 
sporirea bazej 
ce. comitetul de 
de la sectorul III

ho- 
al 

oa- 
privind 

energeti- 
partid 

e 
preocupat de găsirea u- 
nor soluții privind spo
rirea producției de căr
bune. Trebuie să spun

consi- 
mun- 

magistrala ex 
a tovarășului 

Ceaușescu ș 
ferm hotărîți să

&

Instantaneu de muncă din cadrul Fabricii 
mobilă Petrila. Foto : NEMECSEK

constituim faptele 
sumate cu săptămîni 
urmă la magazinul 
legume Și fructe din 
fierul 7 Noiembrie, 
ajutați și vă ajutați 
pe dumneavoastră 
mult dacă măcar 
din „grup" vă 
prin semnătură, 
derea pentru cele scrise.

© PETRU LINGURAR, 
Vulcan : Sesizarea 
privind cazul 
tism (servire 
de închidere) 
gestionarul 
de legume și 
17 din Vulcan, llie Stan, 
a fost analizată la con
siliul popular al orașu
lui. prilej cu care s-au 
stabilit și măsurile, dis
ciplinare adecvate.

© MIHA1 OLTEAN, Lu
peni : Dv. ați putut bene
ficia de împrumutul acor
dai de cooperativa de cre
dit din 
sumelor 
acesteia 
tivă. Nu 
bil ca, la rîndul 
suma cu care dv. 
venit membra al 
rativei, să fie folosită de 
cooperativă sub 
creditelor acordate 
tanților ? Aceasta 
motivația, avînd la 
prevederile statutului 
operativei, restituirea 
mei după un an de 
de la achitarea ultimei 
te a împrumutului de care 
ați beneficiat.

dv. 
de favori- 

după ora 
săvîrșit de 

magazinului 
fructe nr.

Vulcan, datorită 
pe care membrii 
le au în coopera- 
este oare echita- 

ei, și 
ați de- 
coope-

forma 
solici- 

este 
bază 

co-
su- 
zile 
ra-

La MINA PETRILA in
ginerul șef, loan Mîrlogea- 
nu, ne prezenta o „parte 
din justificări".

— In stabilirea prelimi
narului am contat pe fap
tul că ne vom completa e- 
fectivele dar nu am reușit 
(justificarea seamănă cu 
a vinde blana ursului din 
pădure n.n.).

Ni se prezintă situația e- 
fectivelor din subteran și 
abataje, ni se fac înmul
țiri cu productivitățile pla
nificate. pe hîrtie produc
ția iese dar... minusul 
mine minus. La aceste 
ajunsuri inginerul șef 
adăuga : „Mai avem și
necazuri — cîte o surpare 
sau întrerupere a procesu
lui la locurile de muncă 
datorită defecțiunilor la
tilajele din dotare a căror 
remediere dura uneori 
un schimb..."

Directorul minei, 
Benone Costinaș, reia 
blema lipsurilor 
tite 
ză 
dioate de

curi de muncă, ce au și fost 
oprite, aeraj necorespunză
tor din cauza neintreținerii 
lucrărilor miniere. Sint e- 
vidențiate și necazurile 
produse de slaba calitate

trată de cele două 
prinderi miniere față 
propriile preliminarii 
tocmite, credem, pe 
unor temeinice analize. O- 
ricît de obiective sint a-

baza

Creșterea producției

ră- 
ne- 

mai 
alte

li

și ’ 
cu

cite

ing. 
pro- 

amin- 
le completea- 
problemele ri- 
aerajul unor lo-

a pieselor de schimb nece
sare transportoarelor cu 
raclate și covor de cauciuc.

La rîndul său președinte
le consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii, 
Marcu Androne, șuaținea 
că nerealizările se datoresc. 
în primul rînd, dirijării ne
corespunzătoare a liniei 
de front, reamintind și 
problemele prezentate an
terior.

Prin urmare la nivelul 
întreprinderilor nu lipsesc 
justificările pentru nereali- 
zarea propriilor prelimina
rii stabilite. Dar, oricît de 
„obiective" ar fi aceste jus
tificări tot nu acoperă res
tanța de 21 892 tone de 
cărbune, restanță înregis-

ceste justificări pentru 
economia națională ele nu 
țin locul cărbunelui nece
sar, pe care se sconta.

Am solicitat și părerea 
tovarășului David Gavrilă, 
prim secretar al comitetu
lui orășenesc de partid Pe
trila.

— Preliminariile la în
ceput de lună au fost bine 
întocmite dar materia
lizarea lor a lăsat de dorit. 
Cu alte cuvinte s-a coborîl 
nivelul de realizare a pro
ducției la nivelul proble
melor nerealizatecde ei în
șiși pentru că necazurile cu 
care s-au confruntat stau 
în puterea colectivelor res
pective să le înlăture.

— Ce trebuie să facă or-

ganizațiile de partid pentru 
a depăși aceste momente 
critice ?

— Să dea dovadă de mai 
multă exigență în urmări
rea propriilor măsuri sta
bilite și să fie mai puter
nic implicate în conduce
rea întregii activități de 
producție, să acționeze pre
ventiv, în fața 
tului, nu după 
acestuia.

La cele scrise 
găm: creșterea 
de cărbune implică preli
minarii realiste, angaja
mente trainice, tehnic fun
damentale care să nu mai 
prilejuiască prezentarea u- 
nor justificări, nu o dată... 
străvezii.

evenimen- 
producerea

mai adău- 
producției .

P.S. Pentru luna iulie din 
nou optimism din partea 
celor doi conducători de 
întreprinderi miniere pri
vind realizarea sarcinilor 
de plan. Vom reveni la 
sfîrșitul lunii, la amindouă 

a 
pre- 
fap- 
căr-

întreprinderile, pentru 
analiza modul în care 
liminariile au devenit 
te, respectiv, tone de 
bune.

PENTKU EDUCAREA 
MATERIALIST ȘTIINȚI
FICA. Miercuri a avut 
loc întîlniirea membrilor 
brigăzilor științifice 
Casei de cultură din 
troșani și mineri. In 
Ia de apel a minei 
vezeni s-au prezentat
Puneri din ciclul de teme 
științifice urmate de un 
film documentar științi-

ale 
Pe-
sa- 
Li- 
ex-

fie.
In cadrul aceleași 

neroase acțiuni, 
brigada 
întîlni cu 
minul de 
Livezeni, 
și iegea“.

ZIUA
RI1 a fost organizată 
Casa de cultură din Pe
troșani, de către Fabrica 
de pîine, In cadrul pro
gramului desfășurat a a- 
vut loc și dezbaterea pe 
tema „Populația globului

ge- 
astăzi, 

științifică se va 
tinerii din că- 
nefamiliști din 

pe tema „Omul

ÎNTREPRINDE-
la

și noua ordine economi
că în lume“.

MEMBRII CERCULUI 
„AMICII PAR1NGULUI" 
de la I.U.M.P. au efec
tuat o premieră alpină 
la Tăul Groapelor din ba
zinul pîrîului Paroș, 
masivului Retezat, 
intenționează, de < 
membrii cercului 
tuarea unor excursii 
masivele Paring și 
zat pe trasee mai 
străbătute
CUM SE POATE

al
Se 

către 
efec- 

i în 
Rete- 
puțin

VI O BERE RECE, 
RA GHEAȚA ? 
sul îl puteți 
tatea 312 — 
șanl, i 
un ingenios 
serpentină 
la butoi, 
tr-un circuit 
de apă rece.

Rubrică redactată de 
Teodor ARVINTE

Răspun- I 
găsi ia uni- I 
Gară Petro- •

unde funcționează 1 
;nios recipient cu I

Ipentru berea 
introdus in- 

permanent I

SER-
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De mulți ani instalațiile 
sanitare ale celor peste 930 
de apartamente cile însu
mează cartierul „Micro 
3 B“ al Vulcanului ridică 
probleme deosebite. Func
ționalitatea defectuoasă a 
acestora, „completată" de 
o folosire neglijentă de că
tre unii locatari, spulberă 
în mare măsură confortul 
pe care cele peste 930 de 
apartamente trebuie să-l 
ofere ocupanților lor. După 
cum am aflat de la fac
torii răspunzători de 
starea fondului de 
locuințe al orașului, 
în decursul acelorași ani, 
s-au depus unele eforturi, 
s-au inițiat șj mele acțiuni 
In încercarea de a îndrep
ta situația. Așa a fost, spre 
exemplu, acțiunea desfășu
rată de echipa de instala
tori formată de secția din 
Vulcan a E.G.C.b, Lupeni, 
și completatei cu meseriași 
detașați din Petroșani și 
Lupeni, care a 
efectuat reparații la 
un mare număr de a- 
partamente. S-a înscris, de 
asemenea, pe linia preocu
părilor avînd drept scop 
întreținerea locuințelor 
proprietate de stat, acțiu
nea Organizată în luna 
martie a.c. de consiliul 
popular. Comisia formată 
din reprezentanți ai între
prinderilor. asociațiilor de 
locatari, consiliului popu
lar și E.G.C.L. a vizitat 
peste 7 000 de apartamente 
pentru a constata, la fața 
locului, starea lor. Cu acest 
prilej au fost edificate 130 
de apartamente cu feno
men de condens, iar în alte 
peste 900 s-au constatat di
ferite defecțiuni, din care 
majoritatea la instalațiile 
sanitare și de canalizare, 
acestea datorîndu-se la 
rîndul lor, în mare parte, 
neînlocuirii imediate a o- 
biectelor sanitare defecte, 
a garniturilor, precum și 
unei folosiri neglijente, a- 
runcării de reziduuri nedi- 
zolvabile în rețeaua de ca
nalizare. ceea ce a provo
cat înfundări și inundări 
de apartamente și de sub
soluri tehnice. O altă ac
țiune menită să reducă am
ploarea defecțiunilor apă
rute pe rețeaua de canali
zare a constituit-o înlocui
rea la un număr de 7 
blocuri de pe str. St. O. Io
sif și la 4 blocuri de pe 
str. Mihai Eminescu. am
bele din „Micro 3 B“, a co

loanelor din PVC cu țevi 
și coturi din fontă în sub
solurile tehnice. S-au efec
tuat totodată și operațiuni 
de golire de ape reziduale 
și de igienizare a subsolu
rilor tehnice. In ziua docu
mentării noastre echipa 
condusă de instalatorul 
Ion Căldărar termina a- 
ceastă operațiune la blocul 
nr. 7 din str. St. O Iosif.

—. Cu ce a fost înfundat 
subsolul ? — l-am întrebat. 
Răspunsul a venit prompt. 
„Cu oase, prosoape și alte 
cîrpe uzate, coji de ouă și 
de cartofi etc.“. La un că
min de vizitare de pe ca
nalul de scurgere a apelor 
reziduale din „Micro 3 B“, 
desfundat doar cu cîteva 
minute înainte, am obser
vat. pe lingă resturi texti

Un cartier nou 
a! Vulcanului așteaptă 

o intervenție fermă
le, și cîteva butelii din 
plastic pentru detergenți 
lichizi. Cît de mare trebuie 
să fie neglijența unor- lo
catari dacă și asemenea 
obiecte ajung în rețeaua de 
canalizare si o înfundă ?

La blocul nr. 2 de pe a- 
ceeași stradă, din al cărui 
subsol conductele de PVC 
au fost recent înlocuite cu 
conducte din fontă, un lo
catar, neindentificat încă, 
a recurs la scoaterea capa
cului de la punctul de cu
rățire. fără a desfunda con
ducta, inundînd din nou 
subsolul blocului. Iată cum 
nefolosirea civilizată a in
stalațiilor sanitare, chiar 
din fontă, duce la degra
darea locuințelor, la redu
cerea confortului locatari
lor. Fără a-i disculpa pe 
unii locatari. principala 
răspundere pentru nume
roasele defecțiuni consta
tate mai ales în blocurile 
din „Micro 3 B“ revine 
E.G.C.L. Lupeni. secției a- 
cesteia din Vulcan.

„Cei care trebuie să ad
ministreze în modul cuve
nit fondul de locuințe — 
spunea vicepreședintele 
Consiliului popular al o- 
rașului Vulcan, loan Ru- 
joi —, nu-și onorează o

bligațiile. Sîntem în luna 
iunie, avem multe proble
me pe care nu reușim să 
le soluționăm privind în
treținerea locuințelor și cu 
toate acestea, la mai bine 
de jumătate din acest an. 
directorul E.G.C.L. Lupeni. 
ing. Nicolae Ionașcu, ingi
nerul șef, Ștefan Csavlovics 
nu au găsit o zi în care să 
vină la Vulcan pentru a a- 
naliza împreună cu noi 
starea de lucruri din „Mi
cro 3 B“ și a stabili mă
surile ce se impun. îmi 
trimit mereu un tehnician 
— dar de tehnicieni nu 
ducem lipsă —, cu care nu 
putem lua hotărîri mai im
portante. Situația pe care 
o avem îndeosebi în „Mi
cro 3 B“ ipipune prezența 

la fața locului a organului 
de decizie al E.G.C.L. Lu
peni, I.G.C.L. Petroșani și 
a altor factori".

Intr-adevăr halul în ca
re se află blocul nr. 5 și 
altele din str. St. O. losif, 
numeroasele defecțiuni de 
la instalațiile sanitare ale 
apartamentelor din cartie
rul „Micro 3 B“, nereme
diate de mult timp, degra
darea pînă la imposibilita
tea de a fi locuite, a a- 
partamentului nr. 3 din 
blocul 5 și a apartamente
lor de la demisolurile 
blocurilor nr. 6 și nr. 4 din 
Aleea Viitorului impun o 
asemenea prezentă la Vul
can și nu una de curtuoa- 
zie, ci pentru a se stabili 
măsuri concrete, eficiente, 
de prelungire a vieții lo
cuințelor.

Primele opinii asupra a- 
cestor măsuri exprimate 
de reprezentanții consiliu
lui popular, secției de gos
podărire comunală și lo- 
cativă Vulcan, care ne-au 
însoțit în cartierul „Micro 
3 B“ : tovarășul
Petru Verdeș, secretarul 
consiliului popular, a opi
nat pentru o echipă com
plexă formată din insta
latori. zidari, zugravi, par

chetai-), electricieni, tîm- 
plari etc. care să lucreze 
la remedierile necesare 
pentru recondiționarea ce
lor 13 apartamente de la 
demisolurile blocurilor nr. 
6 și 4 Aleea Viitorului și 
la remedierea defecțiunilor 
din celelalte apartamente.

Maistrul loan Avasi- 
loaiel, omul care de 11 
ani se ocupă de întreține
rea instalațiilor sanita
re, de canalizare și în
călzire din Vulcan, sus
ține că : „Readucerea la 
o funcționalitate norma
lă. refacerea blocurilor 
din „Micro 3 B“ sînt po
sibile numai prin înlo
cuirea totală a instala
țiilor sanitare din ma
terial plastic cu tuburi 
din fontă și țeava gal- 
vanizată".

Dacă aceste posibilități 
sînt sau nu cele mai 
indicate, dacă ele trebu
ie completate cu altele, 
asupra acestor ipoteze 
e necesar să se pronunțe 
cît mai repede E.G.C.B. 
Lupeni, întreprinderea 
din Petroșani și 
G.I.G.C.L. de la nivelul 
județului.

Starea de neadmis in 
care au ajuns foarte mul
te apartamente din ..Mi
cro 3 B“ este rezultatul 
amînării unor reparații 
urgențe, al provizoratelor, 
utilizării de materiale șj 
obiecte sanitare necores
punzătoare calitativ, poa
te chiar al unor soluții 
constructive, toate impu
tabile proprietarului sau 
administratorului fondu
lui locativ. O parte în
semnată de vină o au 
însă și acei beneficiari de 
locuințe care nu au sem
nalat la timp defecțiu
nile. nu au insistat su
ficient pentru remedie
rea lor. nu și-au asu
mat si onorat obligațiile 
ce intră în îndatoririle 
lor în contextul norme
lor de folosire și întreți
nere corespunzătoare a 
locuințelor. îndatoririle 
asociațiilor de locatari, 
ale administratorilor de 
imobile de la E.G.C.L.. 
organizației democrației 
și unitătji socialiste în 
direcția educației loca
tarilor, controlului asu
pra mxiului de folosire și 
îngrijire a locuințelor sînt 
de mare actualitate și 
necesitate.

Toma ȚAțâRCA

r
Din scrisorile

sosite la redacție
MULȚUMIRI

• Fiind 
lui municipal 
pentru a mi 
jul să constat și să beneficiez de probitatea profe
sională a personalului acestei instituții de sănătate. 
Toate operațiile la care am fost supua fiind reuși
te, peste puțin timp voi începe din nou munca. De 
aceea, doresc *i pe această cale să le aduc mulțu
miri medicilor Mihail Bănacu, Nicolae Cristescu și 
Petru Szubi-n Acești oameni neobosiți veghează zi 
și noapte bolnavii, acordî ndu-le tratamentele și toa
tă asistența necesară. Mulțumesc totodată persona
lului de 
die care 
vilor o

internat la secția ortopedie a Spitalu- 
Petroșani și supus mai multor operații 

se salva piciorul drept, am avut prile-

str.

la sala d? operații și din secția de ortope- 
își dă tot interesul pentru a acorda bolna- 
asistență sanitară ireproșabilă.

Constantin JURCA,
Ahtj Crizantemelor, bl. 10, ap. 15 — 

Vulcan

de la 
mi-a 

de la 
în ca- 

care 
M-am 

circu- 
Petro-

A Un șofer ' 
l.T.A. Petroșani 
deteriorat gardul 
curtea imobilului 
re locuiesc, după 
s-a făcut nevăzut, 
adresat biroului 
lație al miliției 
șa ni prin sergentul ma
jor Victor Moraru, ca
re m-a ajutat în ter
menul cel mai scurt,

LOCURILE CONTAINERELOR
Prin aceste rînduri do

resc să arăt, ca să afle 
și alți cetățeni, modul 
în care înțelege secto
rul mixt de gospodărie 
comunală Și locativă
din Uricanî să asigure 
curățenia în cartierul
Bucura. Cînd se ridică, 
pentru golire, contai
nerele cu reziduuri me
najere — bineînțeles 
după mult timp de 
umplerea lor — 
citorii sectorului au „gri
jă" să mai lase însem
nate cantități de gunoi 
pe locurile unde se a- 
flă acestea. E necesar, 
poate, pentru porcii ca
re circulă în voie pes- 

la
mun-

A

conducătorul auto a 
fost găsit, și-a recunos
cut rina, paguba a 
fost recuperată. Pentru 
aceasta aduc mulțumiri 
cadrelor de miliție, care 
își fac conștiincios da
toria față de cetățeni.

Olga SINOCHI, 
Petroșani, strada 

tantin Miile, nr.
Cons-

6

nos- 
men- 

.tradiți-

le tot în cartierul 
tru și pentru a se

containe- 
ampla- 

ci

ține aspectul 
onal". Apoi, 
rul gol nu este 
sat pe vechiul loc, 
pe zona verde. Oare 
unde o 
plaseze 
coperi 
spațiul 
fi mai 
Uricanî 
6ă se amenajeze locu
rile pentru containere, 
iar apoi să fie respec
tate atit de edili, cit S> 
de cetățeni ?

să le mai am-
după ce vor a-
cu gunoi tot

verde ? Nu ar
bine ca și la
să se fixeze Și

Cornea BENIAMIN,
str. Muncii, bl. 4, ap. 43

Uricanî

J

Duminică, 5 iulie

9,00 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru 

copii :
Pasărea albastră.
Premieră TV (co
producție U.R.S.S. 

— S.U.A.)
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

Album duminical: 
13,05 Căutăm un sceno

graf. Fantezie mu- 
zical-distractivă.

14,00 Desene animate :
Tom și Jerry.

15,20 Venezuela — ima
gini contemporane.

15.45 Șah.
16,00 Telesport.
17.50 Din creația cinema

tografică româneas
că.
Pădurea pierdută.
Producție a studio
ului cinematografie 
București (partea I).

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.25 Cîhtarea României.

Județul Bihor.
20.50 Film artistic :

Frații corsicani.
Producție a studio
urilor italo-fran- 
ceze.

22.30 Telejurnal
Sport.

Luni, 6 iulie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,40 Documentar știin

țific.
20,35 Roman foileton : 

Puterea voinței. 
Premieră pe tară. 
Coproducție franco- 
elVețiană. Episodul 
1.

21.30 Cadran mondial.
21.50 Pagini simfonice de 

mare popularitate.
22.10 Telejurnal.

Marți, 7 iulie
9,00-10,00 Teleșcoală.
9,20 Curs de limba en

gleză.
9,40 Curs de limba ger

mană.
10,00 Șoimii patriei.
10.10 Desene animate.
10.30 Prezențe românești 

peste hotare.
11,00 Destinul unor mituri.
11.30 Film serial t 

Dallas.
Reluarea episodului 
13.

12,20 Evoluția vieții pe
pămînt. Serial ști
ințific Viața în
arbori.

13,15 Telex.
16,00 Telex.
16,05-16,30 Teleșcoală.

16,30 Volei feminin : 
România — Bulgaria 
Transmisiune direc
tă de la Bistrița.

18.25 Tribuna TV.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea eco

nomică.
19,55 Omul și sănătatea.
20,20 Teatru TV :

A douăsprezecea 
noapte.

de William Shakes
peare. Premieră pe 
țară. Partea 1.

21,35 Pagini celebre de 
balet.

22,05 Telejurnal.
Miercuri, 8 iulie 

16,00 Telex. 
16,05-16,30 Teleșcoală.
16.30 Volei feminin :

România — R.D.G.
Transmisiune direc
tă de la Bistrița.

18,20 Tragerea pronoex-
pres.

18.30 Spectacol de poe
zie Si muzică.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

19,25 Actualitatea econo
mică.

19,55 Totul depinde de 
noi.

20,20 Teatru TV.
. A douăsprezecea

> noapte
de William Shakes
peare.

21,35 George Enescu. 
22,05 Telejurnal.

Joi, 9 iulie 
9,00—10,00 Teleșcoală.
9,40 Curs de limba rusă.

10,00 Pe sub obcine de 
volovăț.

10.25 Omul șj sănătatea.
10.50 lioman-loileton :

Puterea voinței.
Reluarea episodului
1,

11,45 Interferențe muzi- 
cal-literare.

12.25 Tribuna TV.
12.50 Telex,
16,00 Telex 
16,05—16,30 Teleșcoală.
16,30 Volei feminin —

România — Ceho
slovacia — Trans
misiune directă de 
la Bistrița.

17.25 Viața culturală.
19,00 Telejurnal.

19.25 Actualitatea eco
nomică.

19,40 Ora tineretului.
20.25 Evoluția vieții pe 

pămînt — Serial 
științific.
Omul.
Ultimul episod.

21.25 Concert extraordi
nar susținut de or
chestra de muzică 
populară a Radio- 
televiziunii.

22,15 Telejurnal.

Vineri, 10 iulie 

14,00 Telex.
14,05 Tenis de cîmp.

România — Argenti
na in „Cupa Davis" 
— aspecte din pri
ma zi a întîlnirii. 
Transmisiune di
rectă de la Timi
șoara.

16,30 Emisiune în limba 
germană.

18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.,
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Oamenii de ome

nie.
20,10 Film artistic:

Primul pas.
Premieră TV. Pro
ducție a studiouri
lor mongole.

21,20 Alternanțe ritmice. 
Muzică ușoară.

21.35 Creația literară pro
fund implicată în 
actualitatea socia
listă a țării.

22,05 Telejurnal.

Sîmbătă, 11 iulie

9,20-10,00 Teleșcoală.
9,20 Curs de limba spa

niolă.
9,40 Curs de limba fran

ceză.
10,00 Film artistic — re

luare — Căutarea.
11.40 Limba și literatura 

română.
12,00 Capodopere — Mari 

interpreți.
13,00 Moizaic cultural- 

artistic. sportiv.
Sporț — la ora 16,00 
Tenis de cîmp. 
Tranmisiune directă 
de la Timișoara : 
partida de dublu a 
întâlnirii România- 
Argentina din „Cu
pa Davis".

18,15 Mongolia — țara 
cerului senin.

18.35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorje prin țara 

mea.
19,55 Teleenciclopedia.
20.40 Film serial :

Dallas.
Episodul 15.

21.30 Umor... la minut. 
22,05 Telejurnal. Sport.
22.30 Nocturna TV.
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU în județul Gorj

(Urmare din pag. 11

duslria carboniferă a 
Gorjului și-a sporit po
tențialul cu noi capa
cități productive.

Ora 9,30. Deasupra ve
trei de cărbune a văii Jil
țurilor iși face apariția eli
copterul prezidențial care 
va ateiiza pe platoul ame
najat in perimetrul carierei 
Jilț-Sud. Se află aici peste 
7000 de oameni ai muncii, 
pentru a da expresie bucu
riei de a primi din dou în 
mijlocul lor pe secretarul 
general al partidului. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat cu deosebi
tă căldură de tovarășul Ni
colae Gavrilescu. prim-se- 
cretar al Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R., care, 
în numele minerilor, ener- 
geticienilor, petroliștilor, 
al tuturor locuitorilor me
leagurilor gorjene, i-a adre
sat cuvinte alese de bun 
venit în acest înfloritor colț 
de țară.

In acest climat de puter
nică vibrație patriotică a 
început noul dialog dc lu
cru al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu minerii pu
ternicului bazin carbonifer 
al Gorjului. Primul obiec
tiv vizitat: cariera de lig
nit Jilț—Sud. exploatare 
modernă de suprafață, do
tată cu utilaje de înaltă 
productivitate. în care ex
tracția cărbunelui a înce
put practic în 1981. Secre
tarul general al partidului 
a fost informat asupra mo
dului în care s-a acționat 
pentru înfăptuirea indica
țiilor date la vizita de lu
cru din septembrie 1980 
privind sporirea contribu
ției Gorjului la asigurarea 
bazei energetice a tării. 
S-au dat de asemenea, ex
plicații privind măsurile ce 
vor fi aplicate în vederea 
sporirii și permanentizării 
nivelului producției de 
cărbune Ia cel puțin 100 000 
tone pe zi.

Apreciind progresele în
registrate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că tre
buie acționat cu deosebită 
hotărîre pentru înfăptui
rea programelor de măsuri 
stabilite în vederea redre
sării activității de extrac
ție și ridicării în continua
re a puterii calorice a lig
nitului livrat. Secretarul 
general al partidului a in
dicat reprezentanților Mi
nisterului Industriei Cons
trucțiilor de Mașini să 
creeze posibilitatea fabrică
rii unor buldozere mai pu
ternice decîl cele existen
te in prezent în cariere, 
pentru a sprijini mai efi
cient munca minerilor.

In continuare sini pre
zentate cîteva date privind 
perspectivele acestui nou 
perimetru carbonifer al 
Gorjului. S-a arătat că, în 
acest an. pe trimestrul I. 
întreprinderea s-a situat 
pe primul loc în întrecerea 
cu unitățile miniere din 
țară. Secretarului general 
al partidului i s-a raportat 
că, acționîndu-se în baza 
indicațiilor date cu prilejul 
vizitelor precedente în ba
zinul carbonifer al Gorju
lui. în curînd va fi dat în 
funcțiune la Mătăsari pri
mul complex de susținere, 
tăiere și transport cu înăl
țime de lucru de pină la 
4,5 m, cu producții s> pro
ductivități de peste 2 ori 
mai mari — utilaj unic 
pină acum în industria 
carboniferă a țării noas
tre.

Apreciind climatul res
ponsabil dc muncă din tî- 
năra întreprindere minie
ră gorjeană. rezultatele do- 
bîndite, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a trasat condu
cerii combinatului și minis
terului de resort sarcina

de a întreprinde măsuri 
concrete pentru extinderea 
și generalizarea experien
ței de la cariera Jilț—Sud. 
atit în stabilirea și mo
dificarea rapidă, opera
tivă și eficientă a teh
nologiilor. în funcție de 
condițiile concrete, cit 
si în creșterea gradului 
dc fiabilitate a agregate
lor, îndeosebi a benzilor 
transportoare de lignit și 
steril.

In continuare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
fost invitat să cunoască, 
la cota 250, imul din punc
tele de lucru ale oame
nilor muncii și tinerilor 
brigadieri participant la 
„Acțiunea 7000“. In mij
locul careului entuziast 
al uniformelor albastre, 
într-o atmosferă sărbă
torească, secretarului ge
neral al partidului i-a 
fost prezentat raportul 
de către Pantelimon Gă- 
vănescu, prim-secrețar 
al C.C. al U.T.C., minis
trul pentru problemele 
tineretului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
informat că cei 2 400 de

cretarul general al partidu
lui a făcut o seric de reco
mandări vizând sporirea o- 
perativității și calității în 
cazul acestei tehnologii de 
lucru, și a cerut să se in
tervină mai energic pentru 
creșterea gradului de me
canizare a vulcanizării
benzilor transportoare, 

lăe pe un platou din 
vecinătatea Combinatului
minier „Oltenia", unde 
aterizează elicopterul pre
zidențial, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din condu
cerea partidului și statu
lui, se îndreaptă cu ma
șinile spre întreprinderea 
„Electrocentrale" Rovi
nari, fiind salutați, de-a 
lungul traseului, cu in
tensă bucurie de mii de 
mineri. constructori, de 
locuitori ai satelor din jur.

Noul peisaj al RovjJ 
narilor relevă transfor
mările profunde, înnoi
toare, petrecute pe a- 
ceste locuri, integrate pu
ternic, în ultimii ani, în 
circuitul economic al ță
rii.

Secretarul general al

afiabilitate 
asigurîndu- 

mai buna 
acestora.

N i c o 
vizitat

1 a e 
apoi 
Tur
cele 

idus-
situată in 

ju-

elevi, studenți și munci
tori brigadieri, care lu
crează aici, și-au înde
plinit și depășit sarcini
le prevăzute. Aclresîn- 
du-se tinerilor, secretarul 
general al partidului le-a 
spus : „Vă adresez cele 
mai calde felicitări pen
tru munca desfășurată 
alături de minerii Gor
jului și vă urez multă 
sănătate și fericire, noi 
succese în viitor".

S-a vizitat, apoi, plat
forma de montaj, o ade
vărată uzină in aer li
ber, unde se asamblea
ză agregate de mare ca
pacitate pentru dotarea 
carierei Jilț-Sud. Gaz
dele au raportat că, de 
curînd, muncitorii de 
aici au terminat intr-un 
timp record montarea 
mașinii de haldat și sînt 
în curs de finalizare a lu-' 
orarilor privind excava
torul cu rotor și cupe 
tip 1400, a celorlalte u- 
tilaje ce vor compune li
nia tehnologică nr. 3 din 
carieră.

Apreciind rezultatele, 
prezentate, secretarul ge
neral al partidului a 
subliniat necesitatea de 
a se acționa în continua
re în direcția scurtării 
ciclului de montaj, ac
țiune la care sînt che
mate să-și aducă contri
buția și întreprinderile 
constructoare de utilaje 
și subansamble miniere.

In ovațiile însufleți- 
toare ale mulțimii, eli
copterul prezidențial a 
decolat, îndreptîndu-se 
spre următorul obiectiv 
al vizitei.

Elicopterul prezidențial 
a aterizat, apoi, pc o plat
formă in imediata apropie
re a carierei Roșia de Jiu.

Din acest loc, privirea 
îmbrățișează întreaga ca
rieră. Se văd, așezate în 
trepte, cele patru excava
toare gigant cu rotor, cu o 
capacitate totală de 7400 
metri cubi pe oră. nume
roase benzi transportoare.

Secretarul general al 
partidului primește tradi
ționalul raport mineresc. 
Directorul Inteprinderii 
miniere Roșia—Peșteana in
formează că întreprinde
rea a realizat. în primele 
șase luni ale acestui an. 
o producție de cărbune de 
peste două ori mai mare 
decît în perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat 
apoi, într-o altă zonă a ca
rierei, unde s-a urmărit 
modul de executare a ope
rației de vulcanizare a 
benzilor transportoare. Se

partidului se 
din nou cu 
muncitoresc al

întîlnește 
colectivul 
termocen

tralei Rovinari, cea mai 
mare unitate de Profil 
aflată în funcțiune în 
țară.

Intîlnirea dc lucru a 
prilejuit o analiză cu
prinzătoare a rezultatelor 
obținute de energeticieniț 
de la Rovinari. a căilor 
și modalităților menite 
să conducă la ridicarea 
întregii activități la un 
nivel calitativ superior, 
corespunzător exigențe
lor actualului cincinal.

Vizita a început la gos
podăria de cărbune, li
nul din sectoarele de ba
ză ale întreprinderii. Mi
nisterul de resort și di
rectorul unității au infor
mat că, in spiritul indi
cațiilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a 
trecut le rezolvarea unei
probleme de o deosebită 
însemnătate pentru func
ționarea normala a agre
gatelor — îmbunătățirea 
alimentării cu cărbune
a termocentralei.

In cadrul vizitei, secre
tarul general al partidu
lui a recomandat ca so
luțiile tehnice ce se vor 
dovedi eficiente să fie 
generalizate la toate gru
purile termocentralei.
Totodată, a indicat să 
fie studiată posibilitatea 
utilizării în termocentra
le a metodelor folosite de 
furnaliști, in vederea 
îmbunătățirii procesului 
de ardere.' Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a ce
rut specialiștilor să de
pună toate eforturile pen
tru a asigura funcționa
rea termocentralei de la 
Rovinari numai pe bază 
de lignit.

Pe platoul din apropie
rea Combinatului minier 
„Oltenia", tovarășul
Nicolae Ceaușescu iși ia 
un călduros rămas bun 
de la minerii și energe- 
tlcienii Gorjului, urîn- 
du-le noi și cît mai mari 
succese în activitatea de 
sporire a producției de 
cărbune și de energie e- 
lectrică.

Adresîndu-se conduce
rii ministerului de re
sort și specialiștilor 
Combinatului, secretarul 
general al partidului a 
indicat să se întreprindă 
măsurile necesare pentru 
a se trece la organizarea, 
în cariere, a unor benzi 
transportoare, optim di
mensionate, pentru a 
determina, pe această ca
le, reducerea stagnărilor, a 
defecțiunilor, creșterea

gradului de 
instalațiilor, 
se, totodată, 
întreținere a

Tovarășul 
Ceaușescu a
Platforma petrolieră 
burca, una dintre 
mai tinere unități 
triale gorjene,
partea de sud-est a 
dejului.

Numeroși 
constructori 
ai așezărilor din zonă au 
făcut o călduroasă 
mire secretarului 
ral al partidului, 
mîndu-și bucuria 
primi în mijlocul

Vizita a început la son
da de foraj de mare 
dîncime, 
colină 
comunei, 
camera 
platforma de lucim a son
dei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat 
că aceasta dispune de tot 
ce are nevoie pentru a se 
încadra în parametrii op
timi 
liza 
înalt

In
tează instalațiile de 
lucrare a gazelor natura
le de pe platforma pe
trolieră. Aici se preci
zează că eforturile depuse 
in ultimii ani 
tensificarea 
cercetare 
concretizat 
în evidență 
turi petroliere ce ’ 
sigura în viitor 
rea unui nivel de 
ducție superior 
lor indici.

Sînt prezentate apoi 
profilul și principalele 
caracteristici ale instala
țiilor. Se subliniază că 
intrarea în funcțiune a 
instalației de deetaniz^a- 
re contribuie la valorifi
carea superioară a ga
zelor de sondă.

Vizitând 
tovarășul 
Ceaușescu 
să se acționeze pc 
căile pentru 
unui volum cit mai mare 
de astfel de produse și a 
indicat, de asemena, mi
nisterului de resort să a- 
simileze în cel mai scurt 
timp utilajele care asi
gură detenta și separa
rea gazelor.

Luîndu-și rămas bun de 
la oamenii muncii de pe 
platforma petrolieră Tur
burea. secretarul general 
al partidului le-a urat 
să obțină în continuare 
noi și importante succese.

Urmînd cursul Jiului, a 
cărui albie a fost regulari
zată și deviată pe 35 km. 
elicopterul .prezidențial se 
îndreaptă spre zona de 
nord a județului, unde se 
află una din cele mai vechi 
unități industriale — 
treprinderea mecanică 
du.

petroliști, 
și locuitori

pri- 
gene- 
expri- 

de a-1 
lor.

a-
amplasată pe o 

din vecinătatea 
Oprindu-se în 

motoarelor și pe

de foraj și de a 
performanțe de 
nivel, 
continuare, se

rea- 
un

vizi- 
pre-

pentru in
acțiunilor de 

geologică s-au 
in 

a noi
punerea 

struc- 
vor a- 
atinge- 

■ pro- 
actuali-

instalețiile, 
Nicolae 

a recomandat 
toate 

obținerea

In- 
Sa-

Secretarul general al 
partidului este informat 
despre succesele obținute de 
colectivul întreprinderii în 
realizarea sarcinilor de 
plan, de la începutul aces
tui an. ceea ce a permis 
dublarea volumului de be
neficii.

In continuare, gazdele 
au invitat pe secretarul 
general al partidului să vi
ziteze cîteva din secțiile 
de bază ale întreprinderii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit în sec
ția de fabricare a panouri
lor captatoare de energie 
solară, folosite Ia încălzi
rea aerului în silozurile de 
cereale, uscătoriile de le
gume, precum și pentru 
obținerea apei calde folo
site dc întreprinderi șî gos
podăriile populației. Secre
tarul general al partidului

a fost informat că, deși a- 
ceste produse au fost asi
milate în fabricație la sfîr- 
șitul anului trecut, au și 
fost livrate pină acum 
10 000 de astfel de capta
toare unor beneficiari in
terni.

Vizita la această între
prindere a prilejuit și a- 
bordarea unor probleme 
privind dezvoltarea în con
tinuare a producției prin 
trecerea la fabricarea de 
frigidere cu compresor. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut ministerului de re
sort, conducerii întreprin
derii să prezinte în cel mai 
scurt timp un program de 
fabricație a frigiderelor cu 
compresor pentru a se tre
ce, încă din acest an. la 
realizarea lor.

Pe parcursul vizitei, la 
încheierea acesteia, nume
roși cetățeni ai localităților 
lîumbești-Jiu. ai celorlalte 
așezări de pe Valea Sadu
lui. tineri și vîrstnici, îm- 
brăcați în straie de sărbă
toare. pionieri și școlari, 
șoimi ai patriei, au ovațio
nat îndelung pc secretarul 
general al partidului, pre
ședintele republicii.

Vizita de lucru a con
tinuat la întreprinderea 
agricolă de stat Tg. Jiu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost invitat 
să viziteze ferma nr. 1 a 
unității agricole de stat 
Tg. Jiu, specializată în 
creșterea vacilor de lap
te. Secretarul general al 
partidului a primit infor
mații cu privire la pro
gramul privind dezvolta
rea și modernizarea zo
otehniei in întreprinderile 
agricole de stat gorjene.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, ceilalți con
ducători de partid și de 
stat se îndreaptă apoi 
sPre Stațiunea de cerce
tări și producție pomi
colă Tg. Jiu. Aici, stră
bat o frumoasă plantație 
de pomi și viță de vie, 
aparținind fermei Dră- 
goieni, subunitate eta
lon a stațiunii.

Vizita de lucru a se
cretarului general al parti
dului la această stațiune 
a prilejuit o amplă a- 
naliză a dezvoltării a 
griculturii județului Gorj, 
și in special a pomicul- 
turii. La expoziția or
ganizată cu acest prilej, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți con
ducători de partid și de 
stat le sînt prezentate 
principalii indicatori ai 
agriculturii Și perspecti
vele de dezvoltare in ac
tualul cincinal.

In continuare. secre
tarul general al partidu
lui s-a îndreptat, spre 
Tg. Jiu.

In această zi, întreg o- 
rașul strălucește de cu
rățenie, a îmbrăcat hai
ne sărbătorești. Mii și 
mii de cetățeni, aflați pe 
arterele străbătute de 
coloana oficială de ma
șini, salută cu entuziasm 
pe conducătorul iubit al 
partidului și statului nos
tru.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cu 
multă simpatie aclamați
ilor mulțimii, ale celor 
allați in balcoanele noi
lor apartamente, împo
dobite cu frumoase co
voare și scoarțe oltenești.

Pe platforma industri
ală a municipiului este 
vizitată tînăra întreprin
dere de mașini-unelte 
pentru presare și forjare 
— unitate construită Ia 
indicația secretarului ge
neral al partidului în sco
pul satisfacerii cerințe
lor economiei naționale 
cu asemenea utilaje.

Se raportează secretaru

lui general al partidului 
că prevederile de plan 
pe primul semestru al a- 
nului au fosț îndeplini
te și depășite.

Pe parcursul vizitării 
principalelor sectoare de 
producție tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-au 
fost prezentate, în di
verse stadii de fabricație, 
diferite tipuri de mașini- 
unelte, unele dintre ele 
realizate în cooperare cu 
întreprinderi similare 
din alte țări.

O expoziție sintetizea
ză acțiuni și realizări de 
seamă obținute de colec
tivul de aici în cadrul 
creației tehnico-științj fl
ee.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat con
ducerii ministerului de 
resort să fie realizată pe 
ăceastă platformă o tur
nătorie de fontă, care să 
acopere necesarul de pie
se pentru toate unitățile 
industriale din zonă. Dc 
asemenea, a cerut să fie 
puse la punct tehnologi
ile mierotermocentraleî 
de pe platforma de nord 
a orașului, ce funcțio
nează, cu cazane mici și 
utilizează drept combus
tibil lignitul, acest gen 
de unități energetice e- 
ficiente urmînd să fie ex
tins. In același timp, a 
recomandat specialiști lor 
întreprinderii de mașini 
unelte să producă ele
mente hidraulice și pen
tru utilaje miniere.

Felicltînd ținărul co
lectiv pentru succesele 
înregistrate secretarul 
general al partidului a 
cerut ca el să-și mobili
zeze forțele pentru am
plificarea realizărilor de 
pină acum.

In încheierea vizitei, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu este informat
despre stadiul 
de execuție a 
deriî de utilaj

lucrărilor 
Intreprin- 
minier ce

se află in imediata ve
cinătate.

Secretarul general al 
partidului a indicat să 
fie luate toate măsurile 
in scopul dării in func
țiune intr-un termen cit 
mai scurt a noii între
prinderi.

Așteptată pretutindeni 
cu profundă bucurie vi
zita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în ținutul gor
jului a constituit o ade
vărată sărbătoare, re- 
levînd vibrant dragostea 
și încrederea pe care cei 
ce trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri le nu
tresc, alături dc întregul 
nostru popor, față de se
cretarul general al parti
dului, președintele Re
publicii. care conduce 
destinele națiunii noas
tre pe calea luminoasă a 
socialismului și comu
nismului.

De la întreprinderea de 
mașini-unelte pentru pre
sare și forjare, coloana 
oficială s-a îndreptat 
spre stadionul orașului.

Pe stadion, în încheie
rea acestei cuprinzătoare 
și rondice vizite de lu
cru a secretarului gene
ral al partidului în jude
țul Gorj, a avut loc o 
mare adunare populară.

Stadionul, 
sărbătorește, 
entuziasmul 
caracteristică 
conducătorului 
partidului și

împodobit 
freamătă de 
și bucuria 

în ti In ir ii 
iubit al 

statului
nostru cu oamenij mun
cii. Apariția tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului la tribuna oficială,, 
este întimpinată printr-o 
manifestare de nețărmu
rită dragoste.
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