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Cenușa și umiditatea

...un cerc vicios, dar și posibilități

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in județul Prahova

Printre unitățile minie
re la care indicatorul de 
calitate a înregistrat în 
acest an o înrăutățire 
continuă, se numără și 
mina Petrila. Față de nu- 

214 tone de cărbune 
rebutale în luna ianuarie, 
în iulie mina a pierdut 4781 

tone, iar în august peste 
4 400 tone, totalul produc
ției rebutate cifrîndu-se, 
după primele 8 luni, la 
13 779 tone. Este o pier
dere care, adăugîndu-se la 
restanțele înregistrate de 
Ia începutul anului la ex
tracția de cărbune, înrău
tățește și mai mult situ
ația minei, inclusiv în 
ceea ce privește indicatorii 
economico-financiari, In- 
trucît, exprimată valoric, 
producția rebutată se a- 
propie de... 4 milioane lei.

Ce se intim plă cu cali
tatea producției la mina 
Petrila? Evidențele com
partimentului de speciali
tate denotă o creștere

IA I.M, lUfEN'

A început 
glisarea turnului 
ptița'ui principal 

cu schip
De ieri, pentru construc

torii șantierului Lupeni al
l. C.M.M. au început ade
vărate zile fierbinți : e- 
xecurarea uneia din prin
cipalele operații in rea
lizarea celui mai important 
obiectiv de investiții mini
ere în actualul cincinal 
pentru Valea Jiului — tur
narea puțului de extracție 
cu scliip din incinta I. M. 
Lupeni. Din relatarea tele
fonică a sing. Carol Ritzi, 
șeful șantierului nr. 4 al 
I.C.M.M., reținem următoa
rele amănunte în legătură 
cu acest obiectiv in pre
mieră pe țară : turnul va 
avea o înălțime de 100,5
m, latura 21 X 21 ni, și va 
fi echipat cu două mașini 
de extracție multicablu, Ia 
cotele 66 și 86, care vor 
lucra cu 4 schipuri a 15

tone capacitate. Este prima 
instalație de asemenea ca
pacitate din țară. La gli
sarea turnului se vor fo
losi 6 600 mc beton armat 
de marcă superioară și 
1 260 tone oțel-beton.

Glisarea va însemna 80 
de „zile fierbinți", de flux 
continuu pe baza unei 
tehnologii riguros elabo
rate și care se.va executa 
cu o instalație de cofrag 
glisant special, proiectată, 
ca de altfel întreaga lu
crare, de I.C.P.M. Cluj- 
Napoca și executată de 
I.P.I.C.-C.F. București (șe
ful proiectului tumulii- și 

(C .i/<u ut iu pag a £

de a-1 depăși
substanțială a conținutului 
de cenușă al producției ex
trase. Față de luna ianua
rie, cînd cenușa brutului 
a fost de-abia 36,6 la 
sută, (37 la sută — procen
tajul admis), în luna ce a 
trecut cenușa a atins 39,7 

I la sută, deci cu 3,1 puncte 
peste limita admisă, situa
ția fiind aproape identică 
și în luna precedentă. Pu- 
nînd in legătură conținu
tul de cenușă cu volumul 
sterilului claubat, consta
tăm o relație invers pro
porțională : dacă în pri
mele 4 luni cantitatea ste
rilului claubat a variat 
între 3 100—4 300 tone, în 
ultimele patru luni media 
e sub 2 000. Deci, pe mă
sură ce s-a claubat mal 
puțin, conținutul de cenu
șă a crescut.

Căutăm o explicație la 
fața locului, respectiv la 
instalația de claubaj a 
minei, deci înainte ca pro
ducția să intre in prepa- 
rație. Muncitoarele pla (Continuare în pag. a 2-a) |

IsritjHclierîs« vtisil** t»ii.*>cf<. uhuî diu truutașii 1. IVI. Petrii*!, alaiuri de 
ortacii Zaharia Baron și Constantin Strufangă.

Cunoscînd importanța 
deosebită — economică și 
socială — a termoficării 
Văii Jiului, biroul Comi

șelului municipal de partid 
a analizat și stabilit un 
riguros program privind 
respectarea și darea in 
funcție în această toamnă 
a magistralei de termofi- 
care a orașelor Vulcan și 
Petroșani. Comandamentul 
ce a avut loc ieri, în pre
zența factorilor de răspun
dere care realizează aceas
tă lucrare, a stabilit res
ponsabilitățile și măsurile 
concrete privind asigurarea 
agentului termic (căldură 
și apă caldă) pînă la 15 
octombrie în apartamente
le din cele două orașe. 
Din analiză a rezultat că 
nu există probleme care 
să determine nerespectarea 
termenului de punere în 
funcție, în condițiile cînd 
toți executanții își vor 
face datoria.

Demn de consemnat este 

sate la bandă urmăresc 
„defilarea" bulgărilor spre 
siloz și aleg cite unul mai 
„suspect"... adică cei de 
steril. De ce cîte unul ? 
Pentru că... zicala „noaptea 
toate pisicile sînt negre", 
e valabilă și în cazul ste
rilului din cărbunele brut. 
Din cauza umidității, bul
gării de steril „împrumută" 
culoarea cărbunelui și... în 
viteza benzii este dificil 
să distingi piatra de căr
bune. Așa că... se aiege ce 
se poate. Dar, cu aceasta 
am ajuns la o altă cauză 
a înrăutățirii calității căr
bunelui din Petrila — pro
centul de umiditate care, 
și el, față de norma inter
nă de 7,5 la sută, a cres
cut de la 8,3 în ianuarie, 
la 8,7 în luna trecută. 
Dar, umiditatea depășită,

loan lil.'BEK

că turbina nr. 2 de la 
U. E. Paroșeni a fost su
pusă probelor tehnologice. 
Directorul unității, ing. A- 
lexandru Aruncuteanu, a 
asigurat că va respecta și 

Termoftcarea
ta ora scadențelor

chiar devansa termenele 
de spălare și curățire a 
conductelor cu apă caldă, 
asigurînd, deci, în 
final, cele aproape 100 
Gcal care vor satisface 
toate necesitățile de apă 
caldă și încălzire în ora
șele Vulcan și Petroșani.

Dacă turbina este în 
măsură să asigure agentul 
termic, pe magistrală exls-

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar, gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a început, joi dimineață, 
o vizită de lucru in jude
țul Prahova.

împreună cu secretarul 
general al partidului, la 
această vizită iau parte to
varășa Elena Ceaușescu, 
alți tovarăși din conduce
rea partidului și statului.

în centrul dialogului, di
vers șl fructuos, ca de obi
cei, purtat de secretarul 
general al partidului cu 
oamenii muncii din in
dustria și agricultura ju
dețului Prahova s-au aliat 
analiza atentă a rezultate
lor obținute în producție 
în perioada care a trecut 
din acest an — primul an 
al unui nou cincinal —, 
precum și posibilitățile e- 
xistente pentru dezvoltarea 
și mai accelerată a econo
miei prahovene, astfel in
cit acest județ să-și spo
rească contribuția la înfăp
tuirea marilor sarcini ale 
construcției socialiste din 
țara noastră, la dezvolta
rea în ritm mai înalt a 
patriei noastre socialiste, 
la ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Primirea oficială în ju
deț a avut loc în apropie
rea localității Potigrafu. 
Pe o mare pancartă era 
scrisă urarea „Bine ați ve
nit în^județul Prahova, 
mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“, în 
intîrapinarea secretarului 
general al partidului, pre
ședintelui republicii, a to
varășei Elena Ceaușescu, 

tă încă puncte neterminate. 
In zona gării Livezeni, 
I. C. C. F. Timișoara tre
buie să asigure pînă la 10 
septembrie amplasamentul 
pentru pozarea conducte

lor — ștrangulate care 
dacă nu este rezolvată la 
timp poate compromite 
punerea în funcție la 
timp a termoficării Petro- 
șaniului. De asemenea, s-a 
stabilit ca Lotul Paroșeni 
(conducător ing. Vasile 
Nemeș) al șantierului e- 
nergo-construcții Deva să 
asigure în această lună 
izolarea conductelor, ra

a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat au venit primul se
cretar al Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R.

Un mare număr de oa
meni ai muncii prezenți 
aici, purtînd portretul con
ducătorului partidului și 
statului, al tovarășei Elena 
Ceaușescu, fluturau stegu- 
lețe roșii și tricolore, 
scandau cu însuflețire 
„Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu — România**.

în semn de înalt respect, 
de caldă și tradițională 
ospitalitate, tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați să guste din 
pîinea și sarea locului, din 
vestitul vin prahovean.

La intrarea în munici
piul Ploiești, străzile iau 
înfățișarea marilor mo
mente sărbătorești.. Au ie
șit pe trotuarele flancate 
de verticala blocurilor 
construite in ultimii ani 
pentru a saluta pe secre
tarul general al partidului, 
pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți to
varăși din conducerea 
partidului și statului un 
mare număr de locuitori 
de toate vîrstele.

Primul obiectiv al vizi
tei a fost întreprinderea 
de rulmenți grei, fabrică

Astăzi la posturile de radio și televiziune
Cu prilejul vizitei de lucru în județul Prahova 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, posturile de radio și televiziune 
vor transmite direct azi, in jurul orei 12,00, adunarea 
populară din municipiul Ploiești.
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Energie electrică 
livrată 

suplimentar
La încheierea primelor 

opt luni ale acestui an 
colectivul Uzinei Electri
ce Paroșeni a realizat și 
livrat sistemului energetic 
național, suplimentar sar
cinilor de plan la zi, peste 
12 000 MWh energie e- 
lectrică. Această impor
tantă realizare a fot ob
ținută prin folosirea efi
cientă a mașinilor electri
ce, menținerea . constantă 
a parametrilor nominali 
de funcționare și utilizarea 
rațională a combustibilu
lui.

cordurile la punctele ter
mice, iar pînă la 10 octom
brie să realizeze probele 
de presiune pe întregul 
traseu de 17 km al magis
tralei de termoficare. 
Grupul de șantiere Petro
șani al T.C.H. va finaliza 
pînă la 30 septembrie lu
crările la punctele termice 
2, 4, 6, 8, 10 și va demara 
modificările la punctele 7 
și 13 ; 1. G. C. L. Petro
șani va finaliza, de ase
menea, pînă la 30 septem
brie lucrările de reparații 
la centralele termice din 
cartierele Aeroport, Car- 
pați și Hermes pentru a 
asigure» căldura și apa 
caldă locatarilor în perioa
da de toamnă-larnă. Rea
lizarea la termen a. acestei 
lucrări de mare importan
ță socială solicită respecta
rea întocmai a programu
lui de termoficare prevăzut 
pentru acest an.

Teodor KUSU 

unicat în țara noastră, 
construită recent, la indi
cația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru satisfa
cerea unor cerințe ale eco
nomiei naționale în con
strucția de utilaje de mare 
capacitate și complexitate 
pentru industriile side
rurgică, petrolieră, minie
ră, energetică și de mașini- 
unelte.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat în 
moderna hală a mecanicu- 
lui-șef, unde directorul în
treprinderii informează a- 
supra activității de ansam
blu, arătînd că unitatea 
lucrează In prezent la ca
pacitatea prevăzută pentru 
această etapă, urmînd ca 
ea să-și dubleze producția 
în actualul cincinal.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind rezul
tatele obținute. nivelul 
tehnic de care dispune u- 
nitatea, a cerut ministeru
lui de resort, centralei in
dustriale, colectivului în
treprinderii să suplimen
teze prevederile inițiale, 
să găsească soluții pentru 
a se atinge in cursul aces
tui cincinal, pe aceleași 
suprafețe, o producție mai 
mare.

(Continuare in pag. a 4-aj

Nu o dată se încearcă 
explicații sofisticate a- 
supra cauzelor (de cele 
mai multe ori prezen
tate ca obiective) care 
produc discontinuități 
in nivelul realizărilor 
unui colectiv de mun
că. Spre exemplu, ch'nir 
sectorul II al minei Pa
roșeni traversează a- 
cum o situație grea, șe
ful său, ing. Ion Dă- 
buleanu, invoca o serie 
interminabilă de mo
tive, care mai de care 
mai de neînlăturat. Cum

Secret ...public
; merge brigada lui Ni

colae Bruiu ? am în
trebat noi intr-o doară.

— Excelent. Deși a- 
cum lichidează un pi
lier, ortacii depășesc 
randamentele cu 1,1 
tone pe post. In aceas
tă lună vor lua in 
primire un nou frontal 
de susținere individu
ală.

Așadar, Nicolae Bru- 
tu, împreună cu jejii 
de schimb Vasile Bru- 
tu, Nicolae Olaru, Ion 
Petrila, Mihai Savin și 
ceilalți ortaci, nu-și jac 
probleme cînd vor da 
producții record și cinci 
vor fi sub plan. Omo
genitatea brigăzii, dis
ciplina exemplară in 
front (nemotivatele sînt 
de domeniul amintiri
lor), asigură îndeplini- 
rea cu succes a tuturor 
sarcinilor încredințate. 
Cu alte cuvinte, secre
tul succeselor lor este 
cunoscut de toți, răml- 
ne însă cd și în cele
lalte brigăzi să se me
diteze cu mai multă 
consecvență pentru a fi 
transpus în viață. (Ion 
VULPE)
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PREP AR AȚI A LUPENI

£3 Comitetul sindicatu
lui este continuu preocupat 
de folosirea timpului li
ber al preparatorilor. Nu
mai în ultima perioadă de 
timp, s-au organizat două ex
cursii de cite două zile la 
Geuagiu-băi, la care au 
participat fruntași în pro
ducție. Pentru tinerii pre
paratori este organizată, a- 
proape săptămânal, joia 
tineretului.

s Tot la Lupeni se des
fășoară o muncă intensă 
in ceea ce privește aplica
rea programului propriu 
de creație tehnico-științifi- 
că de masă. Dovadă în a- 
cest sens sînt rezultatele 
bune obținute în perioada 
care a trecut din acest an. 
Dintre cele mai recente 
realizări amintim doar 

punerea la punct a unui 
sistem de claubare menit 
să conducă la îmbunătăți
rea calității cocsului. Au
torii acestor dispozitive și 
instalații sînt Gheorghe 
Stănculeseu, Iuliu Antal, 
Dumitru luga, Stancu Co- 
ropiță și alții.
I. M. DÎLJA

Jâ Comisia inginerilor și 
tehnicienilor, sub îndruma
rea directă a comitetului

IUrmare din pag. i)

deci penalizată, reprezintă 
totodată și o cauză a 
creșterii cenușei, prin în
răutățirea condițiilor de 
claubaj — modalitate prin 
care, înainte, s-a putut 
acționa mai eficient asu
pra conținutului de cenușă. 
Așadar, aceasta e situația 
cu claubajul. Dar mai e- 
xistă și alte căi de acțiune 
pentru îmbunătățirea cali
tății, cuprinse într-un pro
gram special de măsuri 
pentru a fi puse în valoa
re tocmai pentru amelio
rarea indicatorilor de ca
litate. Sînt prevăzute, dar 
aplicarea multora e difi
cilă, în primul rînd o pro
blemă tehnologică ; a cres
cut mult, ajungînd la' a- 
proape o pătrime, ponde
rea producției extrase din 
stratele subțiri prin aba
taje cu trepte răsturnate, 
unde, deși există steril 
mult, alegerea și depozita
rea lui sînt ca și imposibile. 

de sindicat, a organizat 
recent o consfătuire pe 
tema introducerii unei noi 
metode de exploatare prin 
subminare. La consfătuire 
au participat mineri șefi 
de brigadă, maiștri, cadre 
tehnico-inginerești, care au 
venit cu soluții tehnice 
menite să contribuie la îm
bunătățirea procesului de 
producție. De menționat 
este că metoda amintită 
vizează sporirea producti
vității muncii cu 25-30 la 
sută și reducerea efortului 
fizic al minerilor.

Pregătirile de iarnă 
constituie o altă direcție 
către care comitetul de 
sindicat și-a îndreptat cu 
precădere atenția. A în
ceput, deja, izolarea clădi
rilor (ateliere, corpul ad
ministrativ) și se lucrează 
la modernizarea băii mi
nerilor, se verifică și izo
lează instalația de încălzit.
I. M. URICANI

■ Comitetul sindicatu
lui a organizat în aceste 
zile vizite la domiciliul 
celor bolnavi. Ce s-a con
statat ? Oamenii bolnavi 
erau, într-adevăr, acasă. 
Simulanților — cum a fost 
cazul lui Nicolae Scorpie, 
Ioan Petrică și Gheorghe 
Ardeleanu, mineri, Fănel 

Cenușa si
* 9

în abatajele mecanizate e 
aceeași situație. Rămîne 
problema abatajelor ca
meră care dau aproxima
tiv 60 la sută din produc
ția minei. în planul de 
măsuri la care ne referim, 
se prevăd, în cazul aces
toi- abataje, pușcarea se
lectivă, alegerea, depozita
rea sterilului și cubarea 
lui de către normatori și 
retribuirea brigăzilor pen
tru sterilul ales. Se reali
zează această măsură ? Se 
cubează acolo unde se a- 
lege sterilul..., ne asigură 
sing, Maria Ciurea, respon
sabila C.T.C. din cadrul 
minei. Un exemplu eloc
vent ar fi brigada C. Cos- 
ma din sectorul V care, 
lucrînd la hotar, a putut 
depozita piatra pe vati*ă. 
Mai sînt și alte brigăzi, 
vreo 4-5, care aleg și chiar 
pușcă selectiv. Dar, în rest, 
unde intercalația e sub un 
metru, mai rar. Or, din 
17-18 abataje cameră cîte 

Arma.șu, maistru — care 
nu au fost găsiți la domi
ciliu, li s-au anulat certi
ficatele medicale. Abateri 
grave de la disciplina 
muncii au mai sâvîrșit Pe
tru Mihai, Nicolae Hulu
bei, Gheorghe Bălan, Pa
vel Căileanu, Alexandru 
Ariton, Nicolae Buruiană 
și Ionel Tonca, oameni 
care au fost puși în dis
cuția colectivului și jude
cați aspru, dar drept. 
Considerăm că nu ai- fi 
lipsit de importanță dacă 
comitetul de sindicat ar 
lansa și măsura satirizării 
acestoi- oameni, care pă
tează onoarea colectivului, 
la gazeta de perete.

gj Acțiunile voluntar- 
patriotice desfășurate pînă 
în prezent sub îndrumarea 
comitetului de sindicat s-au 
materializat în renovarea 
vestiarelor și a gardului 
de la stadionul din Uri- 
cani. In momentul de față 
se execută lucrările de fi
nalizare a anexelor de la 
popicărie (este vorba de o 
sală pentru jocuri distrac
tive — șah, tenis de masă, 
precum și o sală pentru 
festivități). S-au remarcat 
în aceste acțiuni Alexan
dru Kelemen, loan Dan- 
ciu, Constantin Răgan și 
alți ortaci de-ai lor.

C. GRAURE

umiditatea
are mina în medie în func
țiune e cam puțin,

O altă măsură prevede 
evacuarea separată a ste
rilului rezultat din lucră
rile de pregătiri. îndepli
nirea acestei măsuri este 
și ea problematică, dat 
fiind că evacuarea produc
ției se realizează prin flux 
continuu de benzi. Ră
mîne deci, drept una din 
măsurile valabile și posi
bile de realizat, inten
sificarea claubajului ; or, 
cu aceasta revenim la pro
blema umidității...

— Creșterea umidității 
provine atît de la infiltra
ții, dar mai ales de la opera

țiile de rambleere, înnămo- 
lire pe care sîntem ne- 
voiți să le executăm din 
motive de securitate a ză- 
cămîntului, ne spunea in
ginerul șef al minei, Ion 
Mîrlogeanu. Dar, ceea ce 
trebuie să rezolvăm noi, 
și nu am făcut-o decît 
parțial, la sectorul I, e

ț
I
E
C

școlară-»

Ei în aceste zile, pînă la 5 septembrie, la Pe
troșani se desfășoară instruirea comandanților de 
centre din Valea Jiului la pregătirea pentru apăra
rea patriei. în acest cadru se analizează activitatea 
din anul școlar încheiat și se stabilesc liniile de ac
țiune pentru apropiatul an de învățămînt.

58 Consfătuirile cadrelor didactice din învăță- 
mîntul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și profe
sional din Valea Jiului vor avea loc în 7 și 8 sep
tembrie, la Petroșani. Va fi pus în dezbatere, în 
ședințe plenare și pe secțiuni (specialități), un re
ferat care analizează rezultatele obținute în în
deplinirea sarcinilor stabilite de Congresul educa
ției și învățămîntului în anul școlar 1980-1981 și 
măsurile necesare pentru ridicarea calității proce
sului instructiv-educativ, a activității de integrare 
a învățămîntului cu cercetarea și producția, pen
tru pregătirea tineretului in vederea integrării în 
viața social-economică.

O în perioada 10-12 septembrie va fi organi
zată instruirea comandanților de detașamente p.a.p., 
prevăzută a se desfășura la Petroșani.

A început glisarea turnului 
puțuiui principal cu schip

Urmare din pag 1J 

instalației — ing. loan 
Chisăliță, iar al proiectu
lui cofragului — ing. Pe
tru Pățan). Betonul pen
tru glisare va fi ridicat 

de două niacarale-turn 
(M.T.A.-I25) de fabricație 
românească ce vor putea 
fi telescopate pînă Ia înăl- 

captarea, drenarea apelor. 
Rămîne,- deci, să o reali
zăm și la celelalte, ceea 
ce ne va ajuta și la îm
bunătățirea claubajului. 
Concomitent, trebuie să ac
ționăm pentru a spori exi
gența față de întărirea 
răspunderii brigăzilor față 
de alegerea sterilului in 
abataje, pentru că, tre
buie să recunoaștem, nu 
se alege piatră la toate 
locurile de muncă unde e 
posibil acest lucru...

Există, deci, rezerve 
pentru a depăși cercul vi
cios cenușă-umiditate...

Totul e ca problema ca
lității să devină obiectul 
unor strădanii susținute 
din partea întregului co
lectiv, pe măsura cerințe
lor de valorificare supe
rioară a cărbunelui, a ne
voilor industriei metalur
gice și energeticii, ale e- 
conomiei naționale. 

I
I

țimea de 110, respectiv, 
120 m. Cofragul glisant e 
ridicat ele 115 varine hi
draulice de 6 tone care se 
cațără pe 115 tije. Con
strucția se ridică pe o fun
dație specială cu bulbi de 
rigidizare care cuprinde 
8 000 mc beton și a fost 
executată, împreună cu 
lucrările miniere aferente, 
în strînsă colaborare, de 
echipele de constructori, 
mineri și cadre tehnice ale 
șantierului I.C.M.M. și minei 
Lupeni (diriginte de șanti
er din partea C.M.V.J. — 
tehnicianul Petru Belei).

In execuția turnului sint 
angrenați 110 oameni de 
diferite specialități, îm- 
părțiți în 2 schimburi. Aici 
muncesc echipele de dul
gheri conduse de Gheorghe 
Mănărăzan și Tonta Achi- 
riloaiei, betoniștii Iui Mi
hai Dumitru și Gheorghe 
Dumitrașcu. fierarii lui 
Iosif Borșodi și Romulus 
Rostaș și lăcătușii echipei 
lui Spiru Ciortea. Coordo
narea lucrărilor este asi
gurată de maiștrii Gheza 
Kiss, Ion Dascălu, Ro
mulus Pop, precum și Oc
tavian Bile, șeful de lot. 
Montajul instalației și a- 
sistența electromecanică 
sînt asigurate de sing. 
Constantin Vilceanu și 
maistrul Vaier Peșcan.

La început de drum, 
urăm succes deplin tuturor 
formațiilor cuprinse în 
„focul" continuu al înăl
țării acestui important o- 
biectiv de investiții mini
ere pentru cea mai mare 
mină furnizoare de căr
bune cocsificabil. (I.D.).

ar-
pentru copii, 

modern,

ÎNSCRIERILE 
cercurile aplicative ca
re voi- funcționa în 
noul an de învățămînt 
1981—1982 în cadrul 
Casei de cultură din 
Petroșani. Printre cele 
preconizate sînt: gim
nastică de întreținere 
(femei), ■ gimnastică 
tistică 
chitară, dans 
dans de societate, me
canică auto, depanare 
radio-tv., limbi străine 
și altele. înscrierile se 
fac zilnic la secretari
atul Casei de cultură.

Lu
pe 

Vul
va

a O NOUĂ CURĂȚĂ
TORIE CHIMICA a co
operativei „Straja" 
peni s-a deschis 
strada Gării din 
can. Curățătoria
funcționa cu 3 centre 
de primire (în Vulcan, 
Lupeni și Uricani). Do
tată cu instalații mo
derne și încadrată cu 
personal calificat, noua 
curățătorie va asigura 
servicii pentru toate ge
nurile de îmbrăcămin
te din textile (bumbac, 
in, lină, 
material

I
I

- X . 1
cmepa) și din j 
sintetic J

I
linare pune la dispozi- s 
ția cetățenilor localul I 
„Familial-* din Petro-

• UN
TIMENT

BOGAT SOR- 
de produse cu- 

unitateșani (șef de
Mioara Bărbulescu). Va
rietatea și gustul me
niurilor denotă atît pri
ceperea, cît și străda
niile personalului uni
tății pentru diversifi
carea preparatelor și 
satisfacerea necesităților 
consumatorilor. Ca do
vadă, în ultimele 3 
luni unitatea și-a de
pășit planul de vînzări, 
în medie, cu 20 000 lei.

» ȘEDINȚA CENA
CLULUI LITERAR „Pa- 
nait Istrati" de ia Casa 
de cultură din Petro
șani este programată 

pentru azi, la ora 19, în 
sala artelor.

I 
I 
I
I
I 
I

Rubrică realizată de
Dan STEJARU «

I
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Duminică, 6 septembrie 
9,00 Tot înainte.
9,35 Film serial pentru 

copii. Jachetele gal
bene. Premieră TV. 
Producție a Casei 
de filme 5. Episo
dul 1.

10,00 Viața satului.
11.50 Premieră muzicală 

TV. Oedip. Trage
die lirică de George 
Enescu.

12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album la... fereastra 

toamnei.
15,45 Șah.
16,00 Telesport.
17.50 Ecranizări din lite

ratura universală.
Trei surori. Ecrani
zare după piesa lui 
AJP. Cehov. Premie
ră TV. Producție a 
studiourilor sovieti
ce.

18,40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19.25 Cîntarea României.
21,00 Film artistic. Efec

tul razelor Gamma 
asupra crăițelor. 
Producție a studiou
rilor americane.

22.25 Telejurnal. Sport. 
Luni, 7 septembrie

15.30 Brasilia. Reportaj.
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 1001 de seri.

19,00 Telejurnal.
19.25 Actualitatea econo

mică.
19,45 Documentar științi

fic „Povestea unei 
stele'- Producție a 
studiourilor engleze 
BBC.

20,30 Roman foileton. Vîn- 
tul speranței. Episo
dul 2.

21.25 Cadran mondial.
— împotriva armei 
cu neutroni.

21.50 George Enescu. „Șap
te cîntece pe versuri 
de Clement Marot'.

22,05 Telejurnal.
Marți, 8 septembrie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Desene animate. Tom 

și Jerry.
10,20 Pentru ochii mîn- 

drei mele — pro
gram muzical-folclo- 
ric.

10.50 Film serial. Dallas. 
Reluarea episodului 
21.

11,40 Arii vesele din o- 
perete.

12,05 In lumea enigmelor. 
Serial științific. Re
luarea episodului 6. 
„Giganți pentru Ci
ne ?“.

12.30 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Matineu de va.

ță. Băiatul și ele
fantul, Episodul 2.

Producție a stu
diourilor americane.

17,15 Phenian.
17,40 Clubul tineretului.
18,45 Munca politico-edu- 

cativă: inițiative, e- 
ficiență.
__ Exigențele pro
pagandei materia- 
list-științifice.

18,50 1001 de seri.
10,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.

19,50 Anchetă TV. In o- 
biectiv, cei certați 
cu... munca.

20,20 Teatru TV. Bătrinul, 
de Maxim Gorki. 
Premieră pe țară.

22,15 Telejurnal.

Miercuri, 9 septembrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,25 Matineu de vacanța. 

Porumbelul. Pro
ducție Walt Disney.

17,10 Almanah pionie
resc.

17,30 Rezultatele tragerii 
pronoexpres.

17,35 Inscripții la noul 
chip al țării. Mureș.

18,00 Seara televiziunii 
bulgare.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

19,25 Actualitatea economi
că.

19.50 Reportaj ’81.
Seara televiziunii 
bulgare.

20,15 Film artistic. Bara
jul. Premieră pe ța
ră. Producție a Te
leviziunii bulgare.

21,35 Amintiri despre va
ră. Program muzi
cal în interpretarea 
unor vedete ale mu
zicii ușoare bulgare.

22,05 Telejurnal.

Joi, 10 septembrie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Festivalul „Enescu — 

orfeul moldav-’ — 
Ediția a Il-a Tes- 
cani 1981.

10,25 Omul și sănătatea.
10,45 Roman foileton. Vin- 

tul speranței. Relua
rea episodului 2.

11,40 De la operetă la mu
sical.

12,20 Munca politico-edu-

cativă : inițiativă,
eficiență (reluare).

12,45 Teiex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.

•16,30 Avanpremiera festi
valului „George E- 
nescu“ (III).

16.55 Viața culturală.
18,00 Fotbal Internațional.

Rezumatele meciu
rilor disputate
miercuri în prelimi
nariile campionatu
lui mondial.

18.35 Desene animate. Po
vestiri din pădurea 
verde. Producție a 
studiourilor engleze.

19,00 Telejurnal.
19.30 Actualitatea econo

mică.
19.55 Ora tineretului.
20,40 In lumea enigmelor. 

Serial științific. Epi
sodul 7 — Enigme
le din lacuri.

21,05 Balade.
21.35 Monumentele anilor 

eroici (III). Reportaj.
22.05 Telejurnal.

Vineri, 11 septembrie
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto.
18.35 La volan. Emisiune 

pentru conducătorii 
auto.

18,50 1001 de seri.

19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19.40 Memoria documente

lor. Noi mărturii ale 
civilizației milenare 
pe pămîntul româ
nesc.

20.10 Film artistic. Bako. 
Premieră pe țară. 
Coproducție franco- 
senegaleză.

21.50 Patriotismul — me
saj și angajare a cul
turii române (II).

22,20 Telejurnal.

Sîmbătă, 12 septembrie
9,00 Matineu de vacanță.
9,25 Teatru TV. Henric 

al IV-lea, de .Villiam 
Shakespeare. Relua
re. Producție a Te

leviziunii engleze 
BBC.

12.10 Capodopere dirijate 
de Roberto Benzi.

13,00 Mozaic cultural-ar- 
tistic-sportiv.

18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Călătorie prin țara 

mea.
19,55 Teleenciclopedia.
20.40 Film serial. Sfida

rea. Producție a stu
diourilor america
ne. Episodul 1.

21.35 Varietăți... varietăți.
22.10 Telejuma' Sport.
22.30 Nocturnă TV.



Singur
Mai multe sesizări a- 

dresate redacției în ultima 
perioadă ne-au adus în a- 
tenție întrebarea cu care 
am pornit în ancheta efec
tuată zilele trecute în car
tierul Aeroport din Petro
șani și pe care o utilizăm 
drept titlu. Trebuie să 
precizăm de la bun înce
put că este vorba de un 
mod incorect de a vedea 
locuința, bun obștesc, în 
care sînt implicați unii ce
tățeni a căror atitudine es
te evident în conflict cu 
echitatea și cu legea. Nu 
pot fi ocolite în analiza a- 
cestei probleme nici scă
derile reproșabile comisi
ilor de locuințe ale unor 
unități economice, scăderi 
care se constituie în cau
za multor anomalii exis
tente în utilizarea locuin
țelor proprietate de stat. 
Dar să concretizăm.

La blocul nr. 42 din 
strada Aviatorilor, într-un 
apartament cu patru ca
mere de la etajul I. dis
cutăm cu Aristița Popes
cu, încadrată la T.C.S.A.— 
A p. Petroșani. La între
barea, cîți locatari sîn- 
teți ? — ni se răspunde : 
„Trei, eu și doi copii1"’. „in 
patru camere ?■“. .Da, 
pentru că am cerut alt 
apartament, dar nu mi-an 
datf*.

Un caz care, garantăm, 
nu este singular și care 
vine să susțină afirma
ția că, din partea unități
lor economice nu se ma
nifestă suficientă inițiati
vă, nu se acționează în 
mod corespunzător și, mai 
ales, la timpul necesar 
pentru gospodărirea în 
conformitate cu spiritul și 
litera legii a locuințelor. 
In cazul la care ne refe
rim, locatara nu a solici
tat un apartament cu pa
tru camere și ar dori să-1 
schimbe cu altul, cu nu
mai două camere. O ase
menea locuință i-ar fi su
ficientă din punct de ve
dere al confortului, s-ar 
încadra și în prevederile 
legale referitoare la nor
ma de spațiu locativ (10 
și 8 mp) pentru o persoa
nă șl ar fi avantajată și 
la chirie. Dar lipsesc i-

nițiativa și acțiunea la 
care ne-am referit și loca
tara continuă să ocupe un 
apartament care-i depă
șește cerințele, în timp ce 
o altă familie, mai nume
roasă, nu-1 are. Aceasta în
seamnă, pe de altă parte, 
o folosire nerațională, ri
sipitoare a spațiului de 
locuit, într-o perioadă cînd

care fi dă dreptul legea. 
Spune că este des vizitat 
de rude (aspect adevărat), 
de copii (dar și de alte 
persoane — n.n.). Ar
gumentele lui poate 
că nu sînt false, dar 
nici nu pot motiva un fla
grant aspect de inechitate 
și de eludare a reglemen
tărilor legale. I.T.S.A.I.A.
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Anchetă pe tema administrării 
fondului de locuințe
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statul nostru depune stă
ruitoare eforturi pentru a 
asigura tuturor cetățenilor 
îndreptățiți locuințe co
respunzătoare.

Pe aceeași stradă, la 
blocul nr. 12, cetățeanul 
Nicolae Rusu, singur, o- 
cupă un apartament de 
confort I, cu trei camere. 
Singur în trei camere, 
pentru că a divorțat de 
soție de cîțiva ani, iar cei 
doi copii pe care-i are stau 
cu mama lor. Locatarul 
este desigur mulțumit de 
apartament, nu vrea 
se mute

să 
în altă lnonîntă la

— unde Nicolae Rusu es
te încadrat —, celelalte or
gane 
toare 
lui și 
derile

Un
camere, confort I,.
singur în blocul nr. 28 A, 
tot în strada Aviatorilor, 
și Ion Stolnicu, încadrat 
la I.M. Aninoasa. In plus, 
probabil pentru comba
terea singurătății, Stolnicu 
transformă în mod frec
vent apartamentul în local 
pentru

competente sînt da- 
să clarifice situația 
să întroneze preve- 
legii.
apartament cu trei 

ocupă

diferite întilniri și 
ziua

șt noaptea, evident cot 
deranjarea supărătoare a 
vecinilor. Și Ion Stolnicu 
nu se poate plînge de spa
țiu și confort. Se simte, 
cum se zice. în largul lui. 
Tar mina plătește chirie și 
energie electrică pentru 
un om, cît pentru trei sau 
chiar patru.

Ar mai fi de menționat 
și apartamentul nr. 25 din 
blocul 10, strada Păcii, tot 
cu trei camere, confort I, 
ocupat la fel de o singură 
persoană; apartamentele 
nr. 4 și 1 din blocul 9, 
strada Saturn, ai căror lo
catari, respectiv Iosif Pa- 
taki și Kovacs Gyula nu 
lucrează nicăieri și nu-și 
plătesc nici serviciile de 
care beneficiază din par
tea unităților prestatoare.

In toate cazurile în ca
re locatarii, deținători de 
spații exagerat de mari, 
cu mult peste cerințele 
normale de confort, nu do
vedesc inițiativă proprie 
pentru a solicita locuințe 
corespunzătoare noilor lor 
situații, este necesar să 
intervină comisiile de lo
cuințe ale întreprinderi
lor și celelalte organe în 
scopul întronării echității 
și al respectului față de re
glementările date de le
gislația noastră locativă.
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ce așteaptă să fie refolosite

Răspundem cititorilor
Imagine citadină din noul cartier Aeroport din 

Petroșani.
Foto ; Ștefan NEMECSEK

e UN GRUP DE CE
TĂȚENI din Lupeni ; Da, 
pe toate autobuzele ce a- 
sigură transportul în co
mun pe liniile Petroșani 
— Uricani, Petroșani — 
Lupeni (Bărbăteni) și re
tur se dau bilete de 1 
leu pe raza localităților de 
la capătul traseului (sosi
re). Toate taxatoarele au 
fost îndrumate în acest 
sens. La plecarea din lo
calitățile respective (Pe
troșani, Uricani, Lupeni), 
pentru a nu aglomera au
tobuzele cu călători ce se 
deplasează pe distanțe 
scurte, cele mai mici le
gitimații sînt de 2,50 lei.

« GHEORGHE TIȚA, 
Petroșani ; Reparații la 
instalația sanitară din 
partament s-au făcut, iar 
dacă mai trebuie pus la 
punct cîte ceva, insistați 
pe lingă dispecerat. Pro
blema cea mai importantă 
pe care va trebui s-o re
zolvați am discutat-o. Pi- 
nă acum ați văzut, cum se 
zice, paiul. Trebuie văzută 
și bîrna.

In Valea Jiului activi
tatea de repunere în cir
cuitul economic a ma
terialelor refolosibile este 
asigurată 
de 
re, 
desfacere (fost D.C.A.) ca
re dispune de achizitori și 
centre de achiziții în toate 
localitățile, precum și de 
mijloacele
cesare.

Practica 
colo unde 
răspundere, 
sînt bune. Dar să exempli
ficăm : ca urmare a preo
cupării cadrelor didactice, 
organizației de U.T.C., e- 
levii de la Liceul industri
al din Vulcan au colectat 
însemnate cantități de ma
teriale refolosibile, îndeo
sebi hîrtie și fier vechi. 
Pe lingă contribuția adu
să la dezvoltarea econo
miei naționale, nici avan
tajul elevilor nu este mi
nor, cu o parte dip suma 
încasată fiind cumpărat 
un televizor pentru școa
lă. Preocupări pentru co- 
'ectarea și predarea mate- 
■îalelor refolosibile există 

și la școlile generale din 
Aninoasa, Dărănești șl în
că multe altele din 
treagă Vale a Jiului. Cu 
sumele încasate pe aces
te materiale pe lingă cum
părarea unor obiecte utile, 
materiale sportive, se pot 
organiza excursii intere
sante și educative.

Prin recuperarea fieru
lui vechi din cartiere și 
predarea lor a obținut 
sume frumoase cu care 
s-au organizat excursii în 
diferite regiuni ale țării 
și sindicatul pensionarilor 
din Petroșani. Serviciile 
administrative de la mi
nele Lupeni, Vulcan și 
Petrila predau hîrtia bi
ne aranjată și legată. 
Preocupări în recuperarea 
și predarea hîrtiei are și 
serviciul de salubritate din 
Petroșani, care a ampla
sat în diferite puncte ale 
orașului containere spe
ciale pentru colectarea hîr
tiei. Regretabil este însă 
faptul că unii locatarii a- 
runcă și resturi menajere 
în aceste containere, iar

de
recuperare, 

aprovizionare

Centrul 
colecta

și

de transport ne-

a dovedit că a- 
se muncește cu 
. rezultatele

în-

copiii aprind din joacă 
hîrtiile.

S-au obținut, e drept, 
unele rezultate în colecta
rea hîrtiei, fierului ve
chi, metalelor neferoase, 
resturilor textile de 
ce fel, cauciucurilor 
velope și camere de 
șini), acumulatorilor și 
materiale, dar mai 
că suficient loc de 
ne. Din lipsa de 
pentru depozitare, 
nitățile comerciale 
runcă încă multă hîrtie Ce 

. poate fi recuperată și re
pusă în circuitul econo
mic, economisindu-se în 
acest fel însemnate canti
tăți de masă lemnoasă. 
Este necesar însă ca or
ganizațiile de U.T.C., sin
dicat, O.D.U.S., de femei 
și pionieri, asociațiile de 
locatari din cartiere, toți 
cetățenii, începînd cu șoi
mii patriei și pînă la pen
sionari. să participe în 
mod sistematic la acțiuni 
de colectare și predare a 
materialelor refolosibile. 
Cum afirma tovarășul Fe
tru Pardos, îndrumător al 
Centrului de recuperare, 
colectare, aprovizionare și 
desfacere din Petroșani, e 
suficient un singur tele
fon și aceste mijloace de 
transport sînt puse la dis
poziție chiar și particulari
lor. Se răspunde la soli
citări cu condiția ca ma
terialele colectate să aibă 
cel puțin 500-600 kg pen
tru a nu se face risipă de 
carburanți.

După cum am mai re
latat, Centrul de recupe
rare, colectare, aprovizio
nare și desfacere din Pe
troșani dispune de 6 cen
tre de achiziții și achizi
tori, chiar și la Băni ța și 
Merișor. Activitatea de 
colectare a materialelor 
refolosibile are și în Va
lea Jiului posibilități'mari 
de extindere, s-o desfă
șurăm sistematic și în 
permanentă la toate nive
lele, de către toți oame
nii muncii în folosul dez
voltării economiei națio
nale, al obștii, al fiecă
rui cetățean.

D. CRIȘAN

ori- 
(an- 
ma- 
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• NECULAI BORDEA, 
Petroșani ; Am constatat 
că apartamentul cu trei 
camere ce-1 posedați, cu 
excepția băii, este uscat. 
Atenționăm dispeceratul 
din cartierul Aeroport în 
vederea eliminării, prin 
remedierile necesare, a 
cauzei care determină u- 
mezirea pereților la baia 
din apartament, iar pe dv. 
vă sfătuim să-1 întreți
neți corespunzător, asigu- 
rînd în primul rînd aeri
sirea lui în permanență. 
Dup-i părerea noastră, nu 
aveți motive pentru a so
licita un alt apartament.

« VAS1LE CUCÂILA, 
Petroșani ; între timp s-au 
făcut reparații la porțiu
nea din terasa blocului de 
deasupra apartamentelor 
scărilor nr. 3 și 4. După cîte 
am ințeles cealaltă porți
une (scările 1 și 2) nu a 
ridicat probleme. Dacă, to
tuși, există unele necazuri 
determinate de terasă, in
sistați pentru remedierea 
fisurilor înainte de veni
rea timpului rece.

• UN GRUP DE LOCA
TARI, Petroșani : Am răs
puns inițiativei dv, de a 
vizita blocul nr. 12 din stra
da Saturn. Cele sesizate 
se adeveresc în 
Responsabila de 
ne-a asigura că se 
lua măsuri pentru
narea unui limat bun de 
conviețuire în comun.

parte, 
scară 

vor 
intro-
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„Ajuns la bătrînețe fă
ră familie și deci fără a- 
jutor, am fost îndrumat 
de organizațiile obștești 
spre căminul de 
din Petrila. Aici 
primit cu mult respect 
de tovarășa Elena Anto- 
hi, directoarea căminului. 
Locuiesc într-o cameră 
spațioasă, cu multă lu
mină. Lenjeria 
schimbată des. 
haine și încălțăminte 
toate cumpărate de 
ducerea căminului 
împărțite 
cantina 
pregătesc 
te. Lunar 
tați de medic, iar zilnic 
tratați de sora medicală 
Maria Bulbucan. Clubul, 
dotat cu televizor și cărți, 
deschis în permanență, 
ne înlesnește o bogată 
viață spirituală. Conser
vele. butoaiele cu varză, 
crescătoria de porcine și 
păsări, ca și lemnele și 
cărbunii constituie pro
vizii asigurate pentru pe

bătrîni 
am fost

este 
Avem

noi, 
con- 

si 
La 
se

echitabil, 
căminului 
meniuri varia- 
sîntem consul-

rioada friguroasă. Sintem 
deci un colectiv condus 
cu multă dragoste și 
competență în care res
pectul și stima sînt la 
ele acasă.

Alexandru BADULESCU, 
căminul de bătrîni, 

Petrila

Locuiesc în Răscoala 
și sînt elevă în clasa a 
VIII-a la Școala gene
rală nr. 3 din Cimpa. 
Noi, elevii acestei școli, 
am aflat cu bucurie de 
inițiativa de a transfor
ma bufetul din Cimpa

Drum recondiționai
continua asfaltarea 
întregul traseu. „Apreci
em inițiativa consiliului 
popular — spunea Vasi- 
le Bud, secretarul orga
nizației de partid din 
cartier — pentru că ea 
denotă grijă față de con
dițiile de deplasare 
cetățenilor'. De aseme
nea, șoferii aflați cu 
mașinile de transport în 
cartier au numai cuvin
te de mulțumire pentru 
gospodarii orașului nos
tru (A. MICA)

Consiliul popular al 
orașului Lupeni, respec
tiv Oficiul lui de gospo
dărire comunală — la 
care au ajuns „of-urile'' 
șoferilor și chiar ale ce
tățenilor din cartierul 
Ștefan pentru starea ne
corespunzătoare a unei 
porțiuni de drum — a 
dispus recent recondițio- 
narea acestuia. Astfel, pe 
o porțiune de circa 100 
m s-au făcut plombări 
cu asfalt, urmînd a se

pe

a

într-o cofetărie de unde 
să putem cumpăra o 
prăjitură sau dulciuri, 
bea răcoritoare. Nici nu 
vă puteți imagina cît de 
mult ne bucură acest lu
cru. Inițiativa este cu atît 
mai valoroasă cu cît bu
fetul amintit este chiar 
în 
de 
ză 
nu
închei aceste rînduri a- 
ducînd mulțumirile noas
tre, ale copiilor ce frec
ventează această școală, 
organelor din orașul nos
tru, tuturor celor ce 
ne-au făc ut această bucu
rie.

apropierea școlii, iar 
la cei ce frecventea- 
cam des bufetul, noi 
prea avem ce învăța.

Luciana 
elevă in 
la Școala

Cimpa. orașul Petrila

MARIOANE, 
clasa a VUi-a 
generală nr. 3
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In continuare, se pre
zintă cîteva tipuri repre
zentative de rulmenți care 
se produc acum in unitate, 
utilizați în fabricarea unor 
utilaje grele pentru con
strucții.

Se vizitează sectoarele 
de fabricație de-a lungul 
fluxului tehnologic — 
naj. tratament termic, 
tificare, control final 
montaj.

La diferite puncte 
lucru, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se prezintă 
procedeele moderne de lu
cru.

Secretarul general al 
partidului îi felicită pe 
constructorii de rulmenți 
pentru succesele obținute, 
cerîndu-le 
ționeze în 
pasiune și 
încheierea 
funcțiune, 
pacității de producție anu
ale stabilite, asimilarea 
mai rapidă a sortimente
lor de rulmenți solicitați 
de economia noastră na
țională șl la export, să fo
losească mai eficient 
șinile și agregatele 
care lucrează, să se 
dreze în cheltuieli 
mici de producție.

Următorul obiectiv 
scris pe agenda vizitei 
l-a constituit întreprinde
rea de utilaj petrolier 
„I Maî“.

Dialogul purtat de se
cretarul general al parti
dului cu reprezentanții 
ministerului de resort, cu 
cadrele de conducere ale 
întreprinderii, cu specia
liștii șl muncitorii uzinei 
% circumscris o largă pro
blematică vizînd diversi
ficarea și îmbunătățirea 
producției de utilaj petro
lier și minier, perfecționa
rea tehnologiilor de fa
bricație, realizarea de in
stalații speciale de mare 
complexitate solicitate pe 
piața internă și la export, 
sporirea productivității 
muncii, reducerea cheltu
ielilor materiale.

Au fost prezentate rea
lizări de prestigiu ale u- 
zinei, printre care 
variată a instalațiilor 
foraj de mică, medie 
mare adîncime.

începută cu cîțiva 
în urmă, la indicația 
cretarului general al. parti- 
dului, producția de ma.șini- 
unelte speciale 
guri cu afișaje

uzi- 
rec-

Și

de

totodată, să ac- 
continuare cu 
hotărîre pentru 

punerilor în 
atingerea ca-

ma- 
cu 

Inca
rnai

în-

gama 
de 
și

ani
se-

între preocupările cele 
mai recente ale harnicu
lui și talentatului colectiv 
ploieștean se înscriu uti
lajele destinate industriei 
miniere.

Prezentînd toate aceste 
realizări, gazdele au su
bliniat că și în cincinalul 
actual se acționează, po
trivit indicațiilor secreta
rului general al partidului, 
pentru creșterea și diver
sificarea producției de 
instalații petroliere și mi
niere.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat suc
cesele obținute de colecti
vul ploieștean, subliniind 
că intre sarcinile princi
pale care stau în fața a- 
cestuia trebuie să se afle 
accelerarea asimilării în 
fabricație a instalațiilor 
petroliere speciale.

O temă importantă a a- 
nalizei activității viitoare 
a întreprinderii a consti
tuit-o scurtarea perioadei 
de asimilare a instalațiilor 
pentru industria minieră.

Au fost vizitate unele 
secții ale întreprinderii.

Vizita s-a încheiat pe o 
platformă în aer liber, 
unde au fost prezentate 
cîteva instalații, in stare 
de funcționare.

Luîndu-și rămas bun de 
la acest destoinic colectiv 
muncitoresc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-a 
dresat calde felicitări 
i-a urat noi succese în în
făptuirea sarcinilor în ac
tualul cincinal al eficien
ței și calității.

Numeroși muncitori a- 
flați pe platformă l-au 
înconjurat cu dragoste pe 
secretarul general al parti
dului, i-au strîns cu res
pect mîna, urîndu-i să
nătate și multă putere de 
muncă în fruntea partidu
lui și statului.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului le sînt 
prezentate sintetic realiză
rile din ultimii ani ale 
întreprinderii de utilaj 

chimic din Ploiești, dez
voltarea și modernizarea 
secțiilor și atelierelor, ca 
urmare a indicațiilor pe 
care secretarul general al 
partidului le-a dat cu pri
lejul vizitelor de lucru 
precedente.

Secretarul general apre
ciază că unitatea merge in
tr-adevăr pe un drum bun, 
dar cere să se persevere
ze în această direcție, 
pentru obținerea de rezul
tate tot mai bune, pe linia 
introducerii tehnicii mo
derne.

a-
Și

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează apoi 
cea mai mare și mai im
portantă secție a uzinei : 
Cazangeria grea.

Se vizitează în continua
re cazangeria ușoară, 
cretarul general 
dului se oprește și 
cu muncitorii, se 
sează de condițiile 
cru, cum muncesc, 
cîștigă. Avem tot 
trebuie, tovarășe Ceaușescu, 
să lucrăm bine să 
tigăm bine, a fost 
sul celor întrebați.

Cerînd explicații 
tor la funcționarea în ex
ploatare a utilajelor fa
bricate aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indi
cat ca în întreprindere să 
se facă probe cît mai com
plexe, cît mai aproape de 
condițiile de exploatare a 
utilajelor.

în încheierea vizitei se
cretarul general al parti
dului a adresat colectivu
lui de muncă felicitări 
pentru rezultatele bune ob
ținute, urîndu-le noi rea
lizări, de cît mai mare 
prestigiu.

în continuare s-a vizitat 
întreprinderea textilă „Do
robanțul" situată în zona 
de Sud-Est a municipiului 
Ploiești. Profilată pe pro
ducerea stofelor fine din 
lînă pieptănată și din lină 
in amestec cu fibre sinte
tice, utilizate in confecțio
narea unei multiple game 
vestimentare, unitatea a 
devenit astăzi, datorită mo
dernizării și integrării 
tehnologice, o întreprin
dere prestigioasă.

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu. cei
lalți tovarăși din 
rea de partid și 
sînt salutați de 
industriei ușoare, 
prezentanți ai 
industriale de resort și ai 
întreprinderii care, urîn
du-le bun venit, le mul
țumesc pentru 
cinste de a-i 
oaspeți.

Tovarășului 
Ceaușescu îi sînt 
date privind 
întreprinderii.

Sînt vizitate, Filatura de 
lînă pieptănată, secția țe- 
sătorie și în continuare, o 
expoziție, unde sînt înfă
țișate cîteva dintre cele 
mai frumoase realizări ale 
secțiilor de producție, ca 
și ale colectivelor de crea
ție. Aici, într-o veritabilă 
șl spontană efuziune su' 
fletească, zeci și zeci 
șoimi ai patriei, ale 
ror mame lucrează în

Se
al parti- 

discutâ 
intere- 
de lu- 

cuni 
ce ne

să ciș- 
răspun-

privi-

conduce- 
de stat 
ministrul 
de re- 
centralei

deosebita 
avea ca

Nicolae 
înfățișate 

dezvoltarea

treprindere, fac tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu o 
primire 
rindu-le 
Nicolae 
varășa 
răspund 
tor 
brățișează și îi sărută 
copii, fotografiindu-se 
mijlocul lor.

Secretarul general 
partidului a felicitat 
mod călduros colectivul 
întreprinderii pentru fru
moasele succese obținute.

Următorul obiectiv 
vizitei 
binatul 
leajen.

Ea
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din condu
cerea partidului și 
tului care îl însoțesc 
secretarul general 
partidului în vizita de lu
cru în județul Prahova, 
sînt întimpinați de mi
nistrul industriei chimice, 
ministrul construcțiilor in
dustriale, de reprezentanți 
ai conducerii centralei și 
a combinatului.

Directorul unității pre
zintă date care demons
trează rapida dezvoltare 
a combinatului, inițiată în 
anul 1977 cu prilejul pre
cedentei vizite de lucru 
secretarului 
partidului.

Secretarul 
partidului subliniază 
cesitatea finalizării în 
mai scurt timp a tuturor 
investițiilor care asigură 
adincirea

emoționantă, ofe- 
flori. Tovarășul 
Ceaușescu și to- 
Elena Ceaușescu 
cu dragoste aces- 

manifestări, îi îm- 
pe 
in

al 
in

al
îl constituie Com- 
petrochimic To-

sosire, tovarășul

general 
rt

general

care
procesului 

prelucrare a țițeiului, 
lorificarea superioară 
eficientă a materiilor 
me. 
doctor 
Ceaușes' u, 
Consiliului 
Știință și 
vidențiază

sta- 
pe 
al

a 
al

al 
ne- 
cel

unde se află în construcție 
o instalație similară de 
piroliză.

La plecare, colectivul 
combinatului a fost felici
tat călduros pentru rezul
tatele obținute pînă in 
prezent și i s-a urat să 
obțină succese și mai mari 
în viitor, pe 
rii tehnice 
pune.

Secretarul 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu răspund cu 
prietenie gesturilor de a- 
leasă prețuire ale oame
nilor de aici, care își ex
primă marea bucurie de 
a-1 fi avut ca oaspete pe 
conducătorul partidului și 
statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți to
varăși care l-au insoțit în 
această vizită.

Vizita secretarului ge
neral al partidului în uni
tățile agricole prahovene, 
ațată pe modul cum se 
înfăptuiesc orientările sta
bilite la recenta consfătu
ire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., a început la Insti
tutul de cercetări pentru 
viticultură și vinificație 
Valea Călugărească.

Dialogul de lucru a a- 
vut în centru probleme le
gate de dezvoltarea viti
culturii in actualul cin
cinal, valorificarea terenu
rilor cu pante accentuate 
prin terasare și plantarea 
lor CU viță de vie din so
iuri de mare productivi
tate, 
lului sădltor 
strugurii de 
tru vin, 
plantațiilor 
ducerea consumurilor ma
teriale și energetice, creș- 

a 
ști- 
a-

măsura do til
de care dis-

general al

de mare
producerea materia- 

viticol pentru 
masă și pen
modern izarea 

existente, re-

întreaga lui activitate ce-, 
rințelor concrete ale a- 
griculturii, printr-o mai 
strînsă legătură cu pro
ducția, să urmărească a- 
plicarea în practică a re
zultatelor cercetării. Tot
odată, institutul și stațiu
nile subordonate trebuie 

materialul sS- 
pentru unită ți- 
de stat și co- 
cit și pentru

să asigure 
ditor atît 
le agricole 
operatiste, 
gospodăriile individuale.

în încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut 
minister 
agricole 
fețe eu 
că totul 
întregii 
guri în 
astfel ca întreaga produc
ție de struguri să fie va
lorificată.

Vizita în județul Pra
hova, discuția cu specialiș
tii din agricultura județu
lui, cu lucrătorii ogoarelor 
prahovene a continuat la 
C.A.P. Bueov.

Au fost prezentate preo
cupările actuale, succesele 
obținute de 
Prahovei.

Tovarășul 
Ceaușescu 
cu privire 
o! ținute de 
gricolă de producție 
cov.

In continuare, se vizitea
ză o expoziție ce cuprinde 
produsele agricole.

Vizita se încheie la 
torul zootehnic.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu a felicitat 
agricultori pentru realiză
rile lor și-i îndeamnă ea 
in viitor să obțină recolte 
mai mari, producții spo
rite de carne pentru < a in 
felul acesta să contribuie 
în mai mare măsură ia ri
dicarea nivelului lor de 
trai, la bunăstarea tuturor.

Prima zi a vizitei de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unități 
dustriale și agricole 
județul Prahova s-a înscris 
ca un nou și important 
moment în viața și acti
vitatea locuitorilor din a- 
ceastă parte a țării, ea re- 
prezentînd, ca în atîtea 
rînduri, prin importantele 
indicații și orientări date 
de secretarul general al 

. partidului, un îndemn la 
muncă avîntată, pentru 
dezvoltarea și mai rapidă 
a economiei județului, 
îmbunătățirea continuă a 
nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor ce
lor ce muncesc și trăiesc 
in această parte de tară.

specialiștilor din 
și din unitățile 

care dețin supra- 
vie pe rod să fa- 
pentru recoltarea 

producții de stru- 
maxirn zece zile.

agricultorii 
B

N i c o 1 a e 
este informat 
la realizările 
cooperativa a- 

Bu-

sec-

a e
pe

terea mal accentuată 
contribuției cercetării 
ințifice în realizarea 
cestor obiective.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu a indicat ea, in 
cadrul programului de dez
voltare a agriculturii, mo
dernizarea plantațiilor e- 
xistente și crearea altora 

realizeze 
soiurilor

de 
va- 

și 
pri-

Tovarășa academician 
inginer Elena 

președintele 
Național de 

Tehnologie, e- 
posibilitățile de 

care dispune acum colec
tivul combinatului de a 
produce întreaga gamă de 
aditivi necesari fabricării 
în țară a tuturor sorti
mentelor de 
rale utilizate 

Secretarul 
partidului a 
cerilor ministerelor 
miei și construcțiilor 
dustriale să ia toate măsu
rile necesare pentru res
pectarea termenului de pu
nere în funcțiune a insta
lației de piroliză. De ase
menea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat acce
lerarea ritmului de execu
ție la Midia-Năvodari, un 
alt mare șantier al in
dustriei noastre chimice,

uleiuri mine- 
în economie, 
general al 

cerut condu- 
chl- 
in-

strun-
de cote, 

mașini agregat, de dantu
rat și găurit — a cunoscut 
și ea o permanentă dez
voltare și diversificare.
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încheierea lucrărilor celui de-al XVHaa Congres 
de istorie a științei

noi să se 
prin extinderea 
de mare productivitate.

în aceeași arie de pre
ocupări s-a înscris și ana
liza unor experimente pri
vind aplicarea în planta
ții a unor densități diferi
te în vederea stabilirii ce
lor mai optime modalități 
de cultivare 
în funcție 
condiții de

Analizînd 
titutului de 
gărească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specia
liștilor să răspundă prin

vie
Șl

a viței de 
de soiuri 
teren, 
activitatea 
la Valea Călu-

ins-

La Universitatea din 
București a avut loc, joi, 
festivitatea de închidere a 
lucrărilor celui de-al 
XVI-lea Congres interna
țional de istorie a științei.

Desfășurat sub înaltul 
patronaj al tovarășei a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, prim 
vicepriin-ministru al Gu
vernului Republicii Socia
liste România, președinte
le Consiliului Național 
pentru Știință și Tehno
logie, Congresul a consti
tuit un eveniment științi
fic de primă mărime, atît 
prin amploarea participă
rii — al 200 de savanți 
ijin peste 50 de țări, cît 
și prin înalta ținută a co
municărilor și dezbaterilor 
pe care le-a prilejuit, prin 
analiza aprofundata a ce
lor mai diverse aspecte 
legate în egală măsură de 
momentele semnificative 
ilin istoria Științelor și

de cuceririle noi ale a- 
cestora. Nobila temă, în
cărcată de profunde sen
suri umaniste, pe care și-a 
propus-o ediția bucureș- 
teană a forumului mon
dial al istoricilor științei 
— „Știință, tehnologie, u- 
manism și progres" — a 
invitat, în același timp, la 
o reflecție adîncă, anga- 
jantă și responsabilă asu
pra relațiilor dintre evo
luțiile științelor și progre
sul social, asupra a ceea 
ce au de făcut savanții lu
mii pentru ca minunatele 
cuceriri ale geniului uman 
să servească exclusiv pro
gresului și prosperității tu
turor popoarelor planetei, 
idealurilor păcii și coope
rării.

Pornind de la relevarea 
unor momente semnifica
tive din istoria științei și 
tehnicii românești, comu
nicările specialiștilor din 
țara noastră au prezentat

pe larg cele mai noi rea
lizări în diverse domenii 
ale cercetării, subliniind 
contribuția însemnată a 
creației tehnice originale 
la dezvoltarea întregii ac
tivități social-economice, 
preocuparea constantă a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru crearea 
unei baze materiale din 
ce în ce mai puternice 
cercetării științifice și in
gineriei tehnologice, pen
tru orientarea investigații
lor în direcția soluționării 
problemelor prioritare ale 
economiei naționale.

Bucureștii au fost încă 
o dată gazdă primitoare a 
unei mari reuniuni inter
naționale, oferind partici- 
panților un climat propi
ce pentru un schimb fruc
tuos de idei, posibilitatea 
de a cunoaște politica 
României în domeniul ști
inței și tehnologiei, în ca
re valorificarea bogatei

tradiții naționale se îm
bină în modul cel mai fi
resc cu activitatea neobo
sită pentru îmbogățirea pa
trimoniului științific cu noi 
lucrări de valoare.

în deschiderea ședinței 
finale a luat cuvintul 
acad. Gheorghe Mihoc, pre
ședintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, 
președintele Comitetului 
român de organizare a 
congresului.

Au luat apoi cuvintul 
prof. Jose Jaz, reprezen
tant al directorului gene
ral al U.N.E.S.C.O., di
rectorul Biroului de coo
perare științifică pentru 
Europa și America de 
Nord, prof. A.T. Grigori
an, președintele în exer
cițiu al Uniunii Internațio
nale de Istorie și Filozo
fie a Științei.

în continuare, președin
tele U.f.I.F.S. a dat citire

Mesajului participanților 
la cel de-al XVI-lea Con
gres internațional de isto
rie a științei, ale cărui 
idei, reflectînd preocupa
rea oomenilor de știință 
și cultură pentru viitorul 
omenirii, au întrunit de
plina adeziune a partici
panților, exprimată prin 
puternice și îndelungi a- 
plauze.

în încheierea ședinței, a 
luat cuvintul președintele 
Academiei R.S.R.

In numele Comitetului 
român de organizare, acad. 
Gheorghe Mihoc a mulțu
mit tuturor participanților 
la lucrările celui de-al 
XVI-lea Congres interna
țional de istorie a știin
ței, pentru contribuția a- 
dusă la reușita deplină a 
acestei importante reuniuni 
științifice internaționale 
de la București.

TV

11.45 Program de mu
zică populară.

în jurul orei 12,00 — 
Transmisiune directă: 
Adunarea populară pri
lejuită de vizita de lu
cru în județul Prahova 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român. pre
ședintele Republicii So
cialiste România.

16,00 Telex.
16,30 Emisiune în lim

ba germană.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea eco

nomică.
19.45 Fapte de eroi ai 

muncii socialiste.
29,05 Film artistic i 

„Calabuch". Pro
ducție a studiouri
lor spaniole.

21,40 Patriotismul — 
mesaj șl angajare 
a cuiturii române.

22,10 Telejurnal.
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