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La sectorul VI al I.M. Vuican
PRODUCȚIA ZILNICĂ 

poate, și trebuie să se ridice ritmic 
la nivelul sarcinilor

Retrospectiva 
de la începutul 
pune in evidență 
Vulcan un fapt 
tabil : activitatea 
vă a sectorului V1 al mi
nei s-a situat lună de lună 
sub limita minimă a exi
gențelor, colectivul secto- 
ruluî înregistrând în pri
mele opt luni din an o 
restanță de 20 000 de- tone. 
Se 
rul 
are 
doi 
pi-c;lucție puse în funcțiu
ne in această nouă 
de exploatare contribuind 
în 
creșterea capacității în
treprinderii conform di
namicii de dezvoltare pro
gramată pentru finele cin
cinalului trecut și, mai 
ales, a cincinalului în care 
am intrat.

Care sînt cele mai re
cente corn luzii privind po
sibilitățile de redresare a

VI,
co

perioadei 
anului 

la I. M. 
incontes- 
producti-

pe întreaga 
Realizările lunii

cere precizat că secto- 
VI al minei Vulcan 
o existență de circa 
ani, capacitățile de

zonă

măsura hotărîtoare la

activității sectorului 
sporirii contribuției 
leetivului său la creșterea

extracției 
mină *1 
august și Începutul lunii 
septembrie sînt în măsu
ră să dea răspunsul cel 
mai apropiat de adevăr 
la această întrebare. Și 
anume, din cele două bri
găzi mari din frontalele 
sectorului — aceste capa
cități, printr-o plasare co
respunzătoare și o bună 
organizare a muncii în a- 
bataje pot acoperi planul 
pe sector — prima și-a 
realizat și chiar depășit 
sarcinile stabilite (cu 341' 
tone). în timp ce a doua 
s rămas mult 
Productivitatea 
care stă la baza realizări
lor Ia producția fizică de 
cărbune, a fost de aproa
pe două ori mai mare în 
abatajul brigăzii față de 
a celei râmase sub plan, 
deși condițiile de zăcămint, 
In front, nu se deosebesc 
în esență. Cîștigurile mi
nerilor au fost, cum e și 
firesc, diferite. în primele 
zile ale lunii septembrie, 
ortacii șefului de brigadă

sub pian, 
muncii,

Mihai Potsch 
să realizeze 
ale muncii 
prevederilor

6,4 tone pe post. Au sporit 
și realizările celeilalte bri
găzi, condusă de Gheorghe 
Țugurlan, dar, deocamdată, 
la un nivel încă 
scăzut — puțin 
peste 4,3 tone pe post. C'a 
urmare, și producția zilni
că a sectorului a urcat 
în unele zile chiar peste 
sarcini.

Este un rezultat încura
jator, dar redresarea secto
rului VI nu este încă de
plin realizată. în urmă cu 
o zi, sectorul mai înregis
tra un minus de 140 de 
tone. Și, pentru că redre
sarea depinde evident de 
„mersul" brigăzii conduse 
de Gheorghe Țugurlan, am 
purtat o discuție pe aceas
tă temă cu minerii schim
bului II al brigăzii, condus 
de Constantin Gîtan.

au continuat 
productivități 

superioare
— de peste

Anton HOFFMAN

(Continuare tn pag a 2-a)

Consfătuire de lucru
la C.C. al P.C.R.

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, în zilele 
de 9 și 10 septembrie ac. 
a avut loc, la sediul C.C. 
al P.C.R., o consfătuire de 
lucru cu cadrele din 
cetare și învâțămînt 
agricultură, 'industria 
mentară, silvicultură 
gospodărirea apelor.

A luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovară
șul Ilie Verdeț, alți tova
răși din conducerea de 
partid și de stat.

La lucrările consfătuirii, 
organizată din inițiativa

Nicolae 
participat 

minlste- 
și Indus- 
Economi-

cer- 
din 
ali- 

și

tovarășului 
Ceaușescu, au 
reprezentanți ai 

relor Agriculturii 
triei Alimentare,
ei Forestiere și Materiale
lor de Construcții, Educa
ției și Invățămîntului, Con
siliului Național al Apelor, 
ai Academiei de Științe A- 

și Silvice ca- 
conducerea Con- 

Național pen- 
Știință și Tehno- 

secretarii comitete-

gricole 
dre din 
siliului 
tru 
logie, 
lor de partid, ai organizați
ilor de bază din cadrul A- 
cademiel de Științe Agrico
le și Silvice, institutelor de 
cercetări de învâțămînt su
perior și din stațiuni expe-

rimentale, directori și di
rectori științifici ai insti
tutelor și stațiunilor de 
cercetări, ai stațiunilor di
dactice experimentale, res
ponsabilii programelor do 
cercetare, rectori, prorec
tori, decani ai unităților 
de învâțămînt superior, ca
dre didactice, cercetători, 
alți specialiști din dome
niul agriculturii.

Organizarea consfătuirii 
se înscrie în suita de în- 
tilniri de lucru ale secre
tarului general al partidu
lui cu cadrele de conduc ere 
din economie, cu specialiș
tii, cu oamenii muncii in

(Continuare pi puf), u l-a/

încheierea lucrărilor celui de-al E-fca
Congres național de chimie

Joi s-au încheiat la 
București lucrările celui 
de-al li-lea congres națio
nal de chimie, desfășurat 
sub înaltul patronaj al to
varășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al Guvernului Repu-

blicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și 
Tehnologie.

Prestigioasa manifestare 
științifică a reunit, timp 
de patru zile, numeroși 
cercetători, proiectanți, teh
nologi, conducători de 
combinate și mari între
prinderi chimice, specia-

ale 
ca-

liști din alte ramuri 
economiei naționale.
dre didactice din învăță- 
mîntul superior de profil, 
invitați de peste hotare.

Secțiunile de lucru, con
ferințele științifice și me
sele rotunde au relevat 
cele mai noi realizări din

(Continuare in pag. a 4-a)

LA I.M. URICANI

Un nou succes 
în abatajul marelui 

complex

Preocupări continue 
pentru îmbunătățirea 

întregii activități
Ieri, de la mina ' ricani 

ne-a parvenit o știi'e îm
bucurătoare: minerii bri
găzii lui Ilie Amorăriței, 
prin tăierea în ziua 
cedentă a 3 
jumătate, s-a 
o productivitate 
tone/post și 
lizat o avansare 
s-a atins o productivitate 
de 27 tone'post și s-a 
lizat o producție de 
tone cărbune față 
1 000 de tone cit are 
văzut pentru 24 de 
Noul succes are 
strădaniile minerilor 
toate cele 4 schimburi, 
conduse de Nicolae I.icâ, 
Toader Neutsh, Petru 
Mandriș și Genorghe Ra
tes, precum și ale combai- 
nerilor Ernest Dobai, Cons
tantin
Piesa 
pentru întreținerea și ex
ploatarea la parametri su
periori a utilajelor mo
derne din dotarea 
jului. La reușitele 
își aduc din plin 
buția și minerii 
Buraga, Mihai Mir 
Ilie Lițcan.

pre- 
fî.șii și 

realizat 
de 27 

S -a rea-
de 2,1 ml,

la

rea-
1564 

de
pre- 
ore. 

bază 
din

Deși tînără, întreprin
derea comercială mixtă 
de stat Lupeni, colectiv 
ce se afirmă pe zi ce ve
ce și își cîștigă un pres
tigiu binemeritat. Reali
zările obținute in prime
le opt luni ale anului o 
înscriu printre întreprin
derile comerciale frunta
șe din municipiul nostru 
și chiar din iudeț. Buca 
servire a populației prac
ticarea unui comerț ci
vilizat au făcut să creas
că volumul desfacerilor 
față de aceeași perioadă 
a anului trecut cu 
15 400 000 lei. depășind 
sarcinile de plan pe cele 
8 luni ale anului cu a- 
proape 5 milioane de lei. 
Intrucît planul de pro
ducție este bine corelat 
cu fondul de marfă, rea
lizările peste plan au fost 
obținute pe seamă rela
țiilor directe cu furnizo
rii precum și creșterea 
producției proprii din 
laboratoarele întreprin
derii. Numai din rela
țiile directe cu furnizo
rii am achiziționat 
desfăcut mărfuri in

loare de peste 4,5 milioa
ne lei. Am făcut această 
precizare pentru că mu- 
furile achiziționate 
relații directe 
zorii lipseau 
respectiv din 
noastre și ale 
lor locali. Dintre mărfu
rile solicitate de cum
părători și aduse direct 
de la furnizori prin re
lații directe, amintim 
conservele de legume șt 
fructe, conservele 
carne, mierea de 
perdele, tricotaje

Concomitent cu 
Cerea acestor categorii de 
mărfuri am intensificat 
producția proprie de la
borator ceea ce a dus la 
depășirea sarcinilor de 
plan pe această perioada 
amintită cu 37,25 la sulă 
procent care reprezintă 
o depășire valorică de 
peste 450 000 lei. Pentru

Ion P1RVULESCU, 
director al I.C.S. Mixtă

Lupeni

prin 
cu furni- 
la timpul 
depozitele 
turnizori-

de 
albine, 
etc. 
desta-

(Continuare in pag. a 3-a)

Corbeanu. Ludovic 
și Victor Moldovan

abata- 
brigăzîi 
contri- 
Nieolae 

roaneac,

In cartierul Aeroport — Petroșani, blocur le 
moderne cu spații comerciale ce poartă atribute 
ale confortului și civilizației.

(în pac. a 3-a)
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și discipline de 
în treapta i a 
Avînd largi a- 

practice și con-

i eie- 
șco- 

in- 
teh-

căi, 
per-

îndeplinirea 
anui șeo- 

trasînd, tot-Reparații de calitate
Harnicul colectiv de Ia Atelierul de reparații e- 

lectrîce Varnița al IJl.I.U.M.P. a obținut în luna au
gust o depășire la producția marfă de 301 000 lei. 
Formațiile conduse de Viorica Păstrăveanu, Geor- 
geta Chircu, Elena Balti, Gabriela Pop, Aurelian 
Oprea și Marin Boned se evidențiază prin depășirea 
sarcinilor zilnice, eît și executarea lucrărilor de ca
litate. într-un timp record, a fost terminată rebobi- 
narea motorului de la mașina de extracție a puțului 
Aninoasa-Sud de către echipa condusă de Ludovic 
Bicskei sub îndrumarea maistrului principal specia
list Franc isc Lazăr.

In ziarul de azi :

■ DIALOG CETĂ
ȚENESC

S Programul TV.
■ Rubrica noastră 

Vă informăm”
(în pag. a 2-a)

Educația tinerilor prin și pentru muncă 
sinteză a calității și eficienței invățămintului
Prin spiritul analitic 

și dezbaterea probleme
lor de fond ale invăță
mîntului din Valea Jiu
lui, consfătuirile ce au 
avut loc ia începutul a- 
cestei săptămini, au exa
minat, in spirit critic și 
autocritic rezultatele ob
ținute în
sarcinilor din 
iar trecut, 
odată, direcțiile de acțiu
ne în noul an care, în 
mod logic, trebuie sa lie 
o etapă superioară (n ca
litatea procesului ins 
tructiv și eficiența edu- 
catlv-formatlvă.

In ședințe plenare șl, 
mai ales, în secțiuni s-a 
adîncit problematica spe
cifică fiecărui obiect de 
Învâțămînt, educatorii 
dovedind o atitudine de 
analiză a activității din

care își fac apariția 
metode, mijloace de 
fecționare a procesului 
instructiv-educativ. Ast
fel de propuneri realiza
te și constructive, 
șite din experiența 
Iară sînt necesitatea 
ființării unei comisii 
nice pentru elevi, In lo
calități și în municipiu, 
care să îndrume activi
tatea tehnico-științifică 
și de cercetare șl ideea 
colaborării bilaterale din
tre licee și gimnazii, a 
profesorilor de la obiec
tele fundamentale și ca
re sînt 
concurs 
liceelor.
plicațil 
tribuind la sporirea ca
lității și eficienței In- 
vățămîntului, în timpul 
consfătuirilor s-au făcut 
șl alte sugestii și propu-

neri (relațiile dintre în
vățam intui preșcolar și 
primar pot fi inii mult 
îmbunătățite, și cu efec
te pozitive in integrarea 
școlară a copiilor, prin 
formarea claselor 1 din 
grupe compacte de la 
grădinițe; in scopul lăr
girii metodelor destina- 

. te orientării școlare si 
profesionale, cine Iubi
rile din Valea JiU'iii tre
buie să realizeze, in în
treprinderi, filme des
pre profesiile specifice 
municipiului, prezentate 
apoi în gimnazii șl licee). 
Pornind de la experiența 
personală, de la 
de perfecționare 
țămîntului și de 
a randamentului 
cadrele didactice, 
levat în timpul 
tuifilor, au 
ample de a desfășura (

efortul 
a învă- 
sporire 
școlar, 

s-a re- 
consfă- 

posibilități

cercetare metodic-.științi- 
fică in fiecare an, ulti
mul cerc pedagogic (care 
are loc în luna mai) să 
aibă caracterul unei se 
siuni de referate și co
municări, integrate In 
acțiunea de autoperfec- 
ționare profesională.

Prin modalitățile con
crete și specifice de a- 
naliză, prin orientarea 
către realizarea integra
lă a sarcinilor ce st.au în 
fața invățămîntului ro
mânesc contemporan, 
consfătuirile celor apro
ape 1 800 de cadre di
dactice din Valea diului 
au evidențiat înseși di
recțiile de desfășurare a 
noului an școlar pentru 
obținerea unor rezultate 
superioare în procesul 
instructiv și educativ.

I 
I 
I
I
I*
I
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I
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Meci
de adio

Arena de popice Parîn- 
gul din Lonea a găzduit o 
interesantă întrecere de 
popice, organizată cu pri
lejul retragerii din activi
tate a veteranului Bella 
Schuller. Acest eveniment 
a adus pe pistele de joc 
echipa gazdă și diviziona
ra A Jiul din Petrila, pre
cum și un mare număr de 
iubitori ai acestui sport

Victoria a revenit echi
pei oaspete, dar Bella 
Schuller a ținut ca și cu 
acest prilej să-și depă
șească partenerul de în
trecere. Cei care-1 cunosc 
pe Bella Schuller a cărui 
activitate ca jucător 
a depășit cu mult trei de
cenii, știu că a apărat 
culorile Asociației sportive 
Minerul Vulcan, timp de 
peste 20 de ani, iar mai 
tîrziu a activat la Jiul 
Petrila unde prin promo
varea în divizia A cunoaș
te cea mai mai-e satisfac
ție din cariera sa spor
tivă.

în ultimii doi ani a ju
cat la Parîngul Lonea un
de alături de Eduard Te- 
kar, Ilie Dobrică, Vale- 
riu Piscoi etc. încearcă ca
lificarea acesteia în divi
zia A.

La turbina de termoficare nr. 2 de la U. E. Pa- 
roșeni, sub directa coordonare a cadrelor tehnico- 
inginerești, se urmărește comportarea sistemului 
modificat de livrare a energici termice spre magis
trala de termoficare a Văii Jiului, în fază de probe 
tehnologice.

• „Koroc bunl“
. Coborîsem la margi-
I nea cîmpiei despicată deJ benzile înfierbîhtate aleI asfaltului. Acolo unde

pămintul parcă s-aplea- 
J că pentru a săruta al-
| bastrul mării. Intrînd in
» hotel, la răcoarea ca-
| merei, după zeci de si
, lometri de . drum par-
| curși, ai senzația cobo-J rîrii în adînc, in căuta-
Irea rocilor strălucitoare.

Sentimentul devine și 
' mai puternic atunci cină
I auzi mereu „noroc
> bun!-, formulă cu care
I se salută oamenii cărbu-
' nelui, cînd la recepția
{hotelului citești „inscrip

ția- „destinat pentru mi- 
' neri".
’ — Este extraordinar!
Iîmi spune nea Alexe 

Furdui de la mina Lu-
' peni pe care-1 întîlnesc

în holul hotelului ,Me-
• teor" din Eforie Nord, 
| tocmai întorcîndu-se 
' dintr-un „șut" pe nisipu- 
| rile fierbinți ale plajei**.»

la zero metri
Alți cunoscuți, tot oa

meni ai cărbunelui din 
Valea Jiului, îmi arăta
seră biletele de odihnă 
pe care scria negru pe 
alb, cu aldine tipografice 
„rezervat pentru minerii 
de la Lupeni**.

Ne-am antrenat în- 
tr-o discuție a- 
prinsă, despre tot felul 
de treburi, dar din care 
nu lipsea cărbunele. Un 
ortac din Baia Mare 
(căci ortaci se conside
rau între ei, indiferent 
din ce județ al țării ve
niseră) ne explica cum a 
obținut optsprezece to
ne pe post, cărbune ca 
aurul, răsplătit ia sfîrși- 
tul lunii cu peste nouă 
mii de lei pe statul de 
retribuții. Nici unui n-a 
pus la îndoială recordul, 
nici nea Alexe care toc
mai așternea cîteva rîn- 
duri pe o ilustrată, or
tacilor de la sectorul IV.

Val. URICĂNEANU

*

Ii
I*I I i *
I*
I*
I*
Ik
Iw
Ii*
I*
Ii

(Urmare din pag, I)

— Se manifestă interes 
din partea majorității or
tacilor din brigadă față 
de realizarea sarcinilor — 
ne spunea șeful de schimb. 
Ne confruntăm însă cu 
mari greutăți în asigura
rea materialelor la front 
și evacuarea cărbunelui. 
Căile de acces sînt lungi 
și deosebit de presionate 
din cauză că metoda de 
exploatare folosită este în 
avans. Pe de altă parte, 
defecțiunile electromecani
ce, opririle accidentale pe 
traseul de evacuare sînt 
numeroase, pînă la rolul 
de încărcare în vagonete 
existînd nu mai puțin de 
șapte transportoare. Pla
sarea în front este, de a- 
semenea, diminuată, cu 
3—1 oameni pe schimb, 
așa că operațiile întirzie. 
Mulți absentează. (Am no
tat cîteva nume de mi
neri din sector care „ex
celează" prin numărul ab
sențelor nemotivate, dezor- 
ganizînd astfel munca or
tacilor din brigăzile în 
care sînt plasați : loan Du
mitru-, loan Vasilache, 
Francisc Szabo, Gigei Ivu, 
Octavian Simoancă).

— Adevărul e, ne relata 
minerul Gheorghe Bobu, 
că în această lună toți or
tacii ne-am mobilizat mai 
bine pentru a ieși din a-

ceasta situație care, firește, 
nu ne place. Trebuie să 
spun însă, că numai efor
tul nostru nu ajunge. S-a 
îmbunătățit organizarea în 
sector. Drept urmare, am 
avut cîteva zile bune, am 
putut produce la plan și 
peste. Dar nu ne sosesc 
întotdeauna „goalele" Ia 
vreme. Puțul 4 face greu 
față la trei sectoare, iar

precierile șefului de sector, 
ing. Dumitru Buică :

— Premisele acestei luni 
sînt bune, atît pentru sec
tor, cît și pentru brigada 
din abatajul din stratul 
15, la a cărei conducere a 
fost numit de la finele 
lunii august un miner cu 
experiență, cu multă capa
citate organizatorică — 
Gheorghe Țugurlan — ce-

Producția zilnică
cel mai depărtat front de 
Ia puț este al nostru. Cre
dem că se va ține mai 
mult seama de aceasta în 
repartizarea și trimiterea 
la timp a goalelor.

Opinii optimiste am pu
tut culege și de la cei
lalți muncitori din schimb: 
Adalbert Mezofi — mi
ner, 'Loader Ivan — ajutor 
miner, Ștefan Szekely — 
vagonetar. Iar ca o con
firmare a acestui optimism, 
de două zile brigada rea
lizează extracții de peste 
300 vagonete pe zi, ceea 
ce corespunde cu sarcinile 
brigăzii calculate după pos
turile prestate.

Iată în. acest sens și a-

rut chiar de ortacii săi să 
asigure coordonarea muncii 
m brigadă. Din „mers", 
am schimbat în ultima 
decadă susținerea abataju
lui, introducînd stîlpi me
talici care se adaptează 
mai bine condițiilor con
crete de zăcămînt. Prin 
program de lucru, maiștrii 
de revir se ocupă timp de 
3 ore efectiv, pe fiecare 
schimb, de munca nemij
locită din front. Am con
centrat efective de întreții 
nere în zona abatajului 
pentru a lărgi căile de ac
ces și de evacuare. Pen
tru o perspectivă ceva

mai îndepărtată, -am îna
intat conducerii minei o 
propunere-program pen
tru devansarea lucrărilor 
de pregătire în acest pa
nou, astfel îneît ultima 
porțiune a abatajului să 
poată fi exploatată în re
tragere, cu intenția decla
rată de a mări vitezele de 
avansare și productivitatea 
muncii în abataj, concomi
tent cu reducerea consu
mului de materiale. Avem 
convingerea că această 
lună — realizările de pînă 
acum o confirmă — va 
constitui o etapă de coti
tură, de mult dorită de 
noi, pentru redresarea ex
tracției și realizarea rit
mică a sarcinilor de pro
ducție.

Subscriem fntrutotul Ia 
această apreciere, argu
mentele prezentate avînd 

puterea de convingere a 
faptelor. Colectivul secto
rului VI al I. M. Vulcan 
dispune de puterea de mo
bilizare necesară pentru 
a-și îndeplini țelul — el 
poate și trebuie să ri
dice ritmic realizările zil
nice la producția fizică de 
cărbune la nivelul sarcini
lor stabilite.

< CASE NOI. La Fe- 
trila s-a dat în folosin
ță blocul nr. 38, scara 
G, H, I. Cu acest prilej 
s-au mutat în case noi 
34 de familii de mineri 
din localitate. Tot la 
Petrila constructorii 
T.C.H. au început lu
crările la centrala ter
mică (CT 4), care va 
furniza încălzire și-apă 
caldă pentru complexul 
de blocuri de 345 apar
tamente.

A CURS DE CALI
FICARE. Recent, ia mi
na Bărbăteni, s-a des
chis un nou curs de ca
lificare pentru meseri
ile de mineri, ajutori 
mineri, lăcătuși, elec
tricieni si sudori.

< AVANPREMIERA. 
La Teatrul de stat „Va
lea Jiului" a fost pre
zentat miercuri în a- 
van premieră spectacolul 
cu piesa „Paracliserul** 
de Marin Sorescu. Pli
nă de sensuri și idei 
piesa a fost primită 
foarte bine de public.
< CUPA HIDKOMIN. 

Asociația sportivă „Hi- 
dromin" a I.R.I.U.M.P. 
organizează în perioada 
11-13 septembrie, pe te
renul Școlii sportive 
Petroșani cupa „llidro- 
min" la 'handbal femi
nin.la care în afara e- 
chipei organizatoare 
participă încă 5 forma
ții din țară.

* SCHIMB DE EX
PERIENȚA. Comitetul 
sindicatului de la 
I.P.C.VJ. a urba
nizat în zilele de 8 și 
9 septembrie a.c. îm
preună cu Întreprinde
rea minieră Aghireș din 
județul Cluj, un util 
schimb de experiență 
pe tema: „Stațiile cîe e- 
purare a apelor rezidu
ale dotate cu filtre de 
presă". Au participat 
membrii comisiei ingi
nerilor și tehnicienilor 
de la cele două unități 
economice.

Rubrică realizată de
C. GRAURE

vo itfofmâm
Staicu BALOI

Duminică, 13 septembrie

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

copii. Jachetele gal
bene.

10,00 Viața satului.
11,50 Premieră muzicală 

TV. Oedip.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.

• Cu o floare nu se 
face... toamnă ! „Flo

rile" cîntecului 
popular din Bihor.

15.30 Șah.
15,45 Telesport. Campiona

tele mondiale de. ci
clism de la Brno. In- 
tîlnirea de natatie 
U.R.S.S. — S.U.A. 
„Cupa Mondială" la 
atletism de la Roma. 
Fotbal : Cehoslova
cia — Țara galilor în 
preliminariile campi
onatului mondial. 
Handbal masculin : 
Minaur Baia Mare — 
Dinamo București 
(repriza a Il-a) în 
campionatul național-

17,15 Ecranizări din lite
ratura universală : 
Chibritul suedez. Du
pă o nuvelă de A.P. 
Cehov. Premieră TV.

18,10 Călătorii spre viitor. 
Concurs pionieresc.

19,00 Telejurnal.
19,20 Cîntarea României. 

Laureatii festivalului 
(III).

20,40 Film artistic. Quen
tin Durward. Premi

eră pe țară. Produc
ție a studiourilor a- 
mericane.

22.15 Telejurnal.
Luni, 14 septembrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1 001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea econo

mică.
19,40 Pe băncile școlii — 

șase milioane de ti
neri.

20.10 Roman foileton. \ in
tui speranței. Episo
dul 3.

21,05 Cadran mondial.
21.30 Poema română de 

George Enescu.
22,05 Telejurnal.

Marți, 15 septembrie
9,00 Șoimii patriei.
9,30 Film serial Dallas. 

Reluarea ultimului e- 
pisod.

10.15 Armonii de toamnă.
10,45 în lumea enigmelor. 

Serial științific.
11,10. Tinerețe, ani de aur. 

Program artistic.
11.30 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
17.10 Moment folcloric.
17.30 Oameni în uniforme 

albe.
.18,00 Almanah pionieresc.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,40 Actualitatea econo

mică.
20,05 Școală, bine te-am

, găsit 1
20,45 Teatru TV. Ilenric 

al IV-lea de William 
Shakespeare. Partea
I.

22,05 Telejurnal.
Miercuri, 16 -septembrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Imagini din Mexic,
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzrzz/zzzzzzzzzzzzzzzz

WZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZ/ZZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZi

16,55 Fotbal : Universitatea 
Craiova — Olympi- 
akos Pireu în „Cupa 
Campionilor Euro
peni" și Dinamo 
București — Levski 
Spartak Sofia în 
„Cupa UEFA", Trans
misiuni direcre al
ternative de la Cra
iova și București.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Universul femeilor. 
20,00 Festivalul interna

țional George Enes
cu — ediția a IX-a 
— București 1981.

20,45 Teatru TV. Henric 
al IV-lea de William 
Shakespeare. Partea 
a Il-a.

22,10 Telejurnal.

Joi, 17 septembrie
9,00 Teleșcoală.

10,20 Muzică ușoară.
10.35 Omul și sănătatea,

10.55 Roman foileton. Vin- 
tul speranței. Relu
are.

11.55 Moment folcloric.
12,10 Tribuna TV.
12.35 Telex.
16,00 Telex.
16,0a Viața școlii.

16,55 Șlagăre dansate.
17.15 Viața culturală.
18,00 Agenda festivalului 

George Enescu.
18,20 Fotbal internațional. 

Rezumatele meciu
rilor disputate mier
curi în cupele euro
pene inter-cluburi.

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

mică.
20,00 Din sălile de concert 

și de spectacol ale 
Festivalului interna
țional George Enescu.

20.30 Ora tineretului.
21.15 Lumea enigmelor.

Serial științific. Epi
sodul 8 : Enigma
stîncilor.

21,40 La izvoarele cântecu
lui.

22,05 Telejurnal.

Vineri, 18 septembrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,30 Emisiune în limba 

germană.
18,15 Agenda festivalului 

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

mică.
19.45 Oameni care apropie

viitorul. Căutătorii 
de comori.

20,05 Din sălile de con
cert și de spectacol 
ale Festivalului in
ternațional George 
Enescu.

20.45 Film artistic. Balada 
iui Andy Crocker. 
Producție a „studio
urilor americane.

22,10 Telejurnal.
Simbătă, 19 septembrie
9,00 Curs de limbă spa

niolă.
9,20 Curs de limbă 

franceză.
9,40 Film artistic. întîlni- 

re la New York. (Re-
luare).

11,25 Limba si literatura
română. Cum vor-
bim, eu scriem 
rect.

co-

11,50 Dați copiilor 
sele !

vop-

12,00 Din sălile de con-
cert si de spectacol
ale Festivalului in-
ternaționa) George
Enescu.

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

dere din port. Re
portaj. ’ Melodii 
populare cu Maria 
Cornescu. * Din car
tea naturii. * O ilus
trată muzicală din 
Havana. • Gala de
senului animat. * Au
tograf muzical : El
vira Cîrje. ’ Film ar

tistic în serial : Bu
nicul. Producție a 
studiourilor america
ne. * Caleidoscop mu
zical. * Sport : La
ora 17,00 Campiona
tul european de vo
lei masculin : Româ
nia — Finlanda.
Transmisiune direc
tă de la Varna • 
Marele Premiu auto
mobilistic al Olandei.

18,00 Agenda festivalului 
George Enescu.

18,35 Săptămîna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,30 Călătorie prin țara 

mea. Reșița — foc 
nestins.

20.00 Din sălile de concert 
și de spectacol ale 
festivalului interna
țional George Enescu.

10.30 Teleenciclopedia.
11,15 Film serial. Sfidarea. 

Episodul 2.
12,10 Telejurnal. * Sport,
12.30 Nocturna TV.
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Magazinul nu-i proprietatea vînzătoarei

Trei scrisori adresate re
dacției în aceste zile sem
nate de locatari din blo
cul nr. 20 din cartierul 
8 Martie, din orașul Pe- 
trila, sesizau faptul că de 
multă weme, și doar une
ori, este respectat pro
gramul de apă caldă. Spi
cuim doar cîteva din ce
le sesizate : „Subsemnatul 
loan Mațanga, locuiesc de 
5 ani în blocul amintit și 
mereu am avut probleme 
cu apa caldă și căldura 
din apartament. In ultimii 
trei ani n-am avut apă 
caldă mai mult de zece 
ori. Am trei copii cărora 
trebuie să le facem baie, 
iar cînd e frig consumăm 
mai multă energie 
trică deoarece stăm 
diatoarele în priză, 
stînd lucrurile, vă 
respectuos să veniți 
fața locului pentru a cons
tata pe viu cele relatate 
mai sus". Același neajuns 
îl relata și scrisoarea sem
nată de Marin Tuțuc, pre
cum și aceea semnată de 
alți locatari.

Problema a fost 
tă cu tovarășul 
Josan, maistru la 
Petroșani, secția 
-•■are răspunde 
p’ oblema 
calde. Ne-a răspuns 
că situația nu-i chiar 
Dar marți, 
'î.c., ziua 
noastre, zi cînd 
programului, între 
8—13 trebuie să fie 
caldă, n-a fost. N-a

rămite la cele patru etaje 
cite are blocul, fapt cons
tat, intrînd în cîteva a- 
p îrtamente.

Responsabila blocului, 
Gheorghița Gheorghiu, lo
cuiește în apartamentul 47, 
la etajul I. Arareori se 
intîmplă să aibă apă cal
dă, potrivit programului. 
Ba că se fac revizii și re
parații la centralele ter-

sau reșou. Consumăm deci 
energie electrică mai 
scumpă și care poate fi 
folosită în alte scopuri, 
dar de taxat ne taxează 
și pentru apă caldă.

Despre lipsa apei cal
de ne-a vorbit și Ludovic 
VențeJ, locatar în apar
tamentul 76, etajul 
muncitor la preparația 
trila, pensionarul loan

PE TEME DE SEZON

3, 
Pe- 
Di-

cauze: Datorită unei de
fecțiuni, ce se cere urgent 
remediată, apa rece intră 
și răcește apa caldă. In 
plus, canalul termic prin 
care trec conductele cu a- 
gentul termic este plin cu 
apă rece, așa că e firesc 
ca pe cînd ajunge la des
tinație și apa caldă să fie 
rece.

Anotimpul friguros 
apropie. Pe lîngă apă 
dă apartamentele din 
cui 20 și nu numai de 
vor avea nevoie și de

Or, trecînd prin ca
plin cu apă rece ca- 
iarnă va fi și mai 
atingînd temperatu- 
îngheț, nu prea sînt 
de a da căldura și

se 
cal- 
blo- 
aici 
eăl-

Noi, locuitorii din Răscoala și Tirici sîntem foarte 
mulțumiți că avem o unitate de desfacere a produ
selor alimentare. ~ 
Marina Nicolaescu s-ar comporta așa cum o eer re
gulile comerțului nostru socialist, 
unele produse, ne adresează cuvinte jignitoare.

La începutul lunii august a fost plecată în con
cediu, unitatea fiind închisă, iar după cum afirmă 
chiar responsabila, va închide din nou unitatea deoa
rece, va pleca din nou în concediu, împreună cu fiica 
sa Claudia Nicolaescu, care i-a fost ajutor de vîn- 
zător în perioada vacanței de vară. Noi am dori șa 
fim serviți prompt și conștiincios, să nu fim jigniți 
și amenințați cînd facem cumpărături, că doar maga
zinul nu-i proprietatea vînzătoarei.

Totul ar fi bine dacă gestionara

Cînd solicităm

elec- 
cu ra- 

Așa 
rugăm 

la

mice sau conductele de 
transportare a agentului 
termic, ba cică e slabă ca
litatea cărbunelui, dar de 
neajunsuri ale personalu
lui de servire a centrale
lor nu se prea vorbește, 
nici de faptul că 
persoane sustrag 
de la centrala

discuta- 
Nicolae 

E.G.C.L.
Petrila, 

direct de 
căldurii și apei 

cum 
așa.

1 septembrie 
documentării 

potrivit 
orele 

apă 
fost 

nici măcar la parter, da-

unele 
cărbuni 
termică. 

Personal am văzut o fetiță 
cu o găleată de cărbuni, 
dar a refuzat, cu toate in
sistențele mele, să-și divul
ge numele, iar după cum 
se vede apa caldă e rece. 
Am verificat temperatura 
apei calde și la aparta
mentul 44 de la parter, lo
cuit de familia lui loan 
Molnar, ajutor miner la 
I.M. Lonea. Apa caldă era 
aproape ca și aceea de la 
robinetul cu apă rece.

ciuc, apartamentul 78, eta
jul IV și alți interlocu
tori.

„Că nu avem apă caldă 
este o realitate, în schimb 
vedeți, la subsolul blocu
lui cum curge apa ? Și 
cînd te gîndești că doar 
anul trecut la sfîrșitul lu
nii august am plătit 3 500 
leî pentru igienizarea sub
solului, în plus au dat și 
unii locatari o mină de 
ajutor. A fost într-adevăr 
curat, dar n-a durat mult 
deoarece nu s-a remediat 
cauza infiltrațiilor de 
apă", a ținut că 
teze Gheorghița 
ghe, responsabila 
lui. Intre timp a 
maistrul Nicolae
Verificând la centrala ter
mică nr. 4, care alimen
tează cu apă caldă și acest 
bloc, termometrul indica 45 
grade la plecarea din cen
trală. Din discuțiile avute 
cu personalul de la cen
trală, am aflat și una din

eomple- 
Gheor- 

blocu- 
sosit și 
Josan.

X

— Cum vă descurcați
cînd spălați rufe sau fa-
ce ți baie celor patru co-
pii ? am pus în mod fi-
resc întrebarea.

— O încălzim pe aragaz

X «MX X BBM» X

dură, 
naiul 
re la 
rece, 
ra de 
șanse 
apă caldă.

Ulterior, am discuțat diD 
nou cu maistrul Nicdae 
Josan în legătură cu mă- . 
șurile întreprinse pentru 
remedierea cauzelor ce au 
condus la alimentarea de
ficitară cu apă caldă și căl
dură a apartamentelor din 
blocul 20. „Am luat măsuri 
pentru a devia in altă di
recție apa rece care um
ple canalul termic. In 
plus, vom reduce numătul 
blocurilor care vor primi 
apă caldă concomitent cu 
blocul 20, ne asigură mais
trul. Toate bune, dar lu
crurile trebuie urgentate. 
In plus, se cere un con
trol permanent al activi
tății celor ce asigură apa 
caldă și 
mentelor. 
convinși,

Mai mulți locuitori 
din Răscoala și Tirici

Preocupări continue
■ Urmare din pag. I)

X f r a

Răspundem cititorilor
< CONSTANTIN IG

NAT, Petroșani : Indig
narea dv. este îndreptăți
tă. Pentru remedierea ne
ajunsurilor semnalate au 
fost puse în cunoștință de 
cauză forurile tutelare ale 
unității respective, pen
tru, ca asemenea abateri 
să nu se mai repete în vi
itor. Dacă, totuși, ele per
sistă vă ritvăm să ->’ti

< VAL NTIN POPES
CU, Vulcan . Aveți per
fectă dreptate. Pentru ve
rificarea celor semnalate 
de dv. s-a deplasat la ca
bana Rusu un tovarăș din 
redacție. A așteptat mult 
si bine la masă să fie ser-

O 
de 

timp 
cu

vit, dar n-a fost, 
parte din personalul 
servire purta în acel 
discuții chiar în bar

cîțiva prieteni, așa că nu 
avea „timp" să se ocupe 
de clienți. In același timp, 
așteptau cu răbdare 
întrebe 
vreo 
ini.
re a 
tem 
I.A.C

♦ 
Lupeni : 
mica publicitate 
citate de dv. să . 
dea lumina tiparului 
necesar să veniți la 
viciul administrativ 
ziarului, unde se percepe 
o taxă în acest scop. Pen
tru eventuale informații 
telefonați la redacție, te
lefon 41662 sau 41663.

SILVIU NASTASE 
Lupeni :

sâ-i 
de „sănătate” și 

opt tineri turiști stră- 
Măsuri de îndrepta- 
lucrurilor 
convinși,

.C.V.J.
GRETI

Fiind

■ '■*

va lua, sîn- 
condlicerea

APETREI, 
vorba de 
cele soli- 
poată ve- 

e 
ser

al

Am dori să ne

Intervenție de noapte

căldura aparta- 
Atunei, sîntem 

totul va fi bine.

D. CRIȘAN
X «WW X «M* t

dintre 
jurul o- 

la dis- 
Petro-
Aero- 
Dispe-

Era în noaptea 
27-28 august. In 
rei 3, telefonul de 
peceratul E.G.C.L. 
șam din cartierul 
port sună prelung, 
rul Gheorghe Burlec ridi
că receptorul. De ia celă
lalt capăt al firului o vo
ce da alarma cum că pe 
magistrala de apă Valea 
de Pești — Petroșani ;-a 
întîmplat o avarie. Deci a- 
limentarea cu 
tor locuitori 
Petroșani era

— Și unde 
— a întrebat

apă a mul- 
din orașul 
întreruptă, 
este avaria ? 
dispecerul.

— In apropierea Fabri
cii de produse lactate din 
Livezeni — veni răspunsul.

Dispecerul Gheorghe Bur
lec a dat semnalul. Pri
mul anunțat a fost mai
strul principal Grigore 
Pop. S-a îmbrăcat în gra
bă și a început să-și mo
bilizeze oamenii Instalato
rii Gheorghe Speriatu, Va- 
sile Cîmpeanu, A’ila Jido, 
muncitorul Vaier-Căldărar 
și alții de a căror activi
tate depinde alimentarea 
cu apă a orașului și-au în
trerupt somnul pornind 
grăbiți prin noapte să re

avaria. In ajuto-medieze
rul lor au venit și confra
ții de profesie din Vulcan, 
iar „ofensiva- pentru re
medierea avariei a început- 
c-u forțe unite. Se săpa de 
zor pentru a descoperi 
magistrala de apă, de
fectă. Orele tre
ceau pe nesimțite, dar in
stalatorii nu cunoșteau 
nici o clipă de răgaz.

„Acum nu-i timp de o- 
dihnă sau de luat maja. 
Trebuie să-i dăm zor alt
fel Oamenii n-o să aibă 
nici azi toată ziua apă." 
Cele opt ore de 
trecuseră de mult, 
meni n-a încetat 
pînă cînd avaria n-a fost 
remediată.

Cînd apa, . atît de indis
pensabilă vieții, 
noastre activități 
put să curgă 
șuvoi 
șarpe 
tralei, 
te cu 
Grigore Pop și-au permis 
să se odihnească. Aveau 
satisfacția datoriei împli
nite.

ni uncă 
Jar m- 
lucrul,

întregii 
a înce- 

din nou, în 
puternic, prin uriașul 
de metal al magis- 
muncitorii în frun- 
maistrul principal

D. CRIȘAN

scrieți despre activitatea 
de producție, acțiunile pa
triotice, viața cultural- 
sportivă și alte preocu
pări ale tinerilor din a- 
ceastă Importantă unitate 
economică a Văii .Jiului. 
Le înserăm cr. plăcere în 
coloanele ziarului.
r—------ -----

Instantaneu din ca
drul unității eu auto
servire nr. 280 •lin Uri- 
cani.

creșterea gradului de ren
tabilizare a unităților co
merciale in toate sectoare
le de activitale, condu
cerea colectivă a I.C.S. 
Mixtă a întocmit un pro
gram de măsuri care cu
prinde printre altele în
cadrarea în normativul de 
personal, creșterea volu
mului de desfaceri a creș
terii ponderii producției 
culinare din totalul 
facerilor.

La produsele de tip 
podina desfacerile 
făcut prin unitățile 
prezentative, de fapt 
ioane specializate în 
drul unităților alimentare 
nr. 267 și nr. 274. Un loc 
central în preocupările 
consiliului oamenilor mun
cii și al comitetului sin
dicatului a fost și este în 
continuare creșterea cali
tății servirii populației, re
ducerea 
rilor și 
partea 
Pentru 
tivită ții 
torii de la I.CjS.
Lupeni au participat în 
mod consecvent la cursu
rile de pregătjre organi
zate de direcția comercia
lă municipală împreună 

eu liceul de specialitate din

dcs-

gos- 
s-au 

re- 
ra- 
ca-

numărului sesiză- 
reclamațiilor din 

cumpărătorilor, 
perfecționarea a>> 
comerciale, lucră- 

Mixtă

Petroșani. Pregătirea pro
fesională prin cursurile a- 
mintite fiind completată 
«u intensificarea și di
versificarea formelor de 
învățămînt politic, unde 
au fost dezbătute teme le
gate în mod deosebit de 
activitatea comercială 
bineînțeles, teme cu ca
racter politic educativ. €u 
toate aceste< realizări tre
buie să amintim câ în ac
tivitatea noastră au exis
tat și unele lipsuri și ne
ajunsuri cum ar fi de e- 
xemplu, existența 
stoc de mărfuri greu 
dabile care se ridica 
peste 13 milioane lei, 
tru lichidarea cărora 
fost luate 
tare între 
ducere a 
mărfurile 
precum și 
merțului 
avem încă 
prejudiciile 
treprinderii 
crători, prejudicii cu ti
tluri executorii pentru re
cuperarea cărora s-au sta
bilit termene și respon
sabilități. S-au stabilit și 
se aplică măsuri pentru 
gospodărirea mai judicioa
să a fondului de mărfuri.

Toate aceste măsuri, În
treaga noastră activitate, 
este călăuzită spre 
cerea exigențelor 
de cumpărători.

și

unui 
van- 

la 
pen

au 
măsuri de recar- 
unități și de re- 

prețurilor la 
nealimentare 

extinderea co- 
stradal. Mai 

de lichidat 
aduse 

de unii
în- 
lu-

satlsfa- 
impuse

ta- 
f <c 
de- 
m-

presta-

Contul curent
persona!

Efectuarea unor plăți 
ca, de exemplu, abona
mentele de telefon, ra
dio și televizor, con
sumul de energie elec
trică, chiria, unele 
xe, impozite s.a. se 
de regulă, prin 
p.asăn ia casu-nilt 
treprinderilor
toare de servicii.
Prin contul curent per

sonal . deschis la Casa de 
Economii și Con semn a- 
țiuni, din localitățile 
Văii Jiului, se pot efec
tua în mod gratuit, în 
limita disponibilului 
din cont, toate aceste 
plăți și. în plus bene
ficiază și de celelalte 
drepturi și avantaje o- 
ferite depunătorilor la 
C.E.C.

n j-U.j.-SGK, Agă i Ai
iW

1 w
*

i
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CIN» VA CINTA CU
CUL ? Dorind să aibă în 
casă un ceas cu cuc, Ale
xandru Lia din Vulcan 
și-a cumpărat unul în 
luna august anul trecut. 
A cîntat cucul respectiv 
pînă în septembrie, iar 
de atunci, urmînd proba
bil exemplul cucilor din 
pădure, a ; 
dus omul la 
ceasuri din 
cooperativei 
Lupeni să-l 
de reparat n-a fost repa
rat nici pînă acum. Da
că o fi suferind de o 
„boală" gravă și nu sînt 
piese pentru „transplant", 
atunci de ce nu se re
zolvă problema prîntr-o

negație sau în alt mod, 
doar ceasul se afla 
termenul de garanție, 
de atunci cucii clin 
dure au mai cîntat o 
ră. Se pune deci firesc

le reparații necesare mai 
ales la acoperiș că le 

ca
să de le deteriorează a- 
partamentele- și mobila 
S-au găsit- însă mereu

în
iar plouă oamenilor în 
pă- 
va-

amutit. L-a 
i atelierul de 

Vulcan al 
„Straja,1 

repare, dar

Semne de întrebare
întrebarea : cînd va cînta 
cucul ?

TERGIVERSĂRI. Au 
solicitat locatarii blocului 
35 de pe strada Tudor 
Vladimirescu din orașul 
Lupeni, E.G.C.L.-ului din 
localitate, încă din lu
na mai, să execute une-

motive, e drept unele în
temeiate, de tergiversare 
a lucrărilor. Dar vara e 
pe ducă și, deci, și timpu! 
propice pentru repararea 
acoperișului. Nu se poa
te repara acoperișul pî- 
nă nu vin ploile, tovarăși 
de la E.G.C.L. Lupeni ?

LUCRARE ÎNTRE
RUPTĂ. Ca urmare a 
unor sesezări, a locatari
lor de pe strada Nedeii 
din Petroșani, făcută în 
luna aprilie a.c., mese
riași ai I.G.C.L. s-au de 
plasat la fața locului să 
desfunde canalul, dar 
după cum au afirmat, 
canalul cu pricina tre 
buia deviat. S-au adus 
tuburile necesare acestei 
lucrări, au fost făcute ș> 
două gropi prin care au 
sondat locul unde ca
nalul este înfundat și... 
atît. De ce s-au oprit lu
crările atîta vreme ?
(O.C.)
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î
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v u Tea asigurării noii ca
lități in toate domeniile 
și sectoarele producției 
materiale, înfăptuirii nea
bătute a hotărârilor Con
gresului al XII-lea al 
P.C.R., privind dezvoltarea 
continuă a patriei noastre, 
ridicarea nivelului de trai, 
material, și spiritual al po
porului.

Consfătuirea reflectă gri
ja pe care conducerea de 
partid și de stat, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o acordă traducerii în via
ță a obiectivului stabilit de 
Congresul al XII-lea al 
partidului privind înfăptu
irea unei profunde revolu
ții agrare. Tema consfătui
rii a constituit-o analiza 
largă a rezultatelor și obi
ectivelor cercetării, extin
derea și generalizarea rea
lizărilor obținute în activi
tatea științifică, promova
rea progresului tehnic în 
agricultură, adîncirea in
tegrării cercetării științifi
ce și învățămîntului cu 
producția, în lumina hotă- 
rîrilor Congresului al XII- 
lea al P.C.R. și ale celui 
de-al II-lea Congres al 
țărănimii.

Pe ordinea de zi a Con
sfătuirii s-au aflat urmă
toarele puncte ;

— Raportul privind re
zultatele și obiectivele cer
cetării științifice, introdu
cerii progresului tehnic în 
agricultură, industria ali
mentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor, adîn- 
cirii integrării cercetării și 
învățămîntului cu produc
ția, în lumina hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R. și a indicațiilor date 
de tovarășul Nicol.ae 
Ceaușescu, cu prilejul vi
zitelor de lucru în unită
țile agricole, precum și la 
Consfătuirea de lucru de 
J.a C.C. al P.C.R. din 27-28 
august 1981.

— Programul de cerceta
re științifică și introducere 
a progresului tehnic în 
agricultură, industria ali
mentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor în pe
rioada 1981—1985.

Lucrările Consfătuirii 
s-au desfășurat în plen și 
pe următoarele secțiuni : 
Cereale și plante tehnice ; 
Horticultura ; Creșterea a- 
nimalelor ; fond funciar, 
gospodărirea apelor și sil
vicultură ; industria ali
mentară.

In plenul Consfătuirii, 
tovarășul Nicolae Giosan, 
președintele Acadențjei de 
Științe Agricole și Silvi
ce, a prezentat Raportul 
înscris la ordinea de zi, 
și au luat cuvîntul tova
rășii Cristian Hera, di
rector adjunct științific al 
Institutului pentru cerea
le și plante tehnice Fun-

Încheierea lucrărilor ce’ui de-âl ll-lea 

Congres național de chimie
'Urmare din pag tl

domeniul cercetării știin
țifice și ingineriei tehno
logice, ilustrînd modul ân 
care specialiștii români 
și-au transpus întreaga ca
pacitate creatoare în teh
nologii moderne, de mare 
eficiență economică, hotă
rârea lor de a-și spori 

’contribuția Ia înfăptuirea 
amplului program de con
struire a societății socialis
te multilateral dezvoltate 
în patria noastră. "

în sj "’tul prețioaselor

Consfătuire de lucru
C. C. al P. C. R. FILME

dulea. Petre Baniță, di
rectorul Stațiunii centrale 
de cercetări pentru cultura 
plantelor pe nisipuri — 
Dăbuleni, Constantin O- 
laru, directorul Stațiunii 
de cercetări agricole Ca
racal, Ion Puia, rectorul 
Institutului agronomic din 
Cluj-Napoca, Lazăr Drâ- 
ghici, șeful Programului 
de cercetare pentru cul
tura orzului de la Institu
tul pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea, 
Constantin Pintilie, rec
torul Institutului agrono
mic din București, Mihai 
Macici, director adjunct 
științific la Institutul de 
cercetări pentru viticul
tură și vinificație Valea 
Călugărească, Lucian Ji- 
dav, director adjun.j știin
țific la Institutul de cer
cetări pentru leg'imicul-l. 
tură și floricultură — Vi
dra, Ioan Moldovan, di
rectorul Institutului de 
biologie și nutriție ani
mală Balotești, Matei Be- 
rindei, directorul Institu
tului de cercetare și pro
ducție a cartofului Bra
șov, Dumitru Tăriceanu, 
directorul Stațiunii de cer
cetare și producție a carto
fului Tulcea, Gheorghe 
Zarnea, decanul Facultă
ții de biologie de li Uni
versitatea din București, 
Parnia Pîrvan, directorul 
Institutului de cercetare 
și producție pomicolă Pi
tești—Mărăcineni, Cos ca
che Te.șu, rectorul Insti
tutului agronomic din 
Iași, Ștefan Moise, direc
torul Institutului de cer
cetare și producție pen
tru creșterea ovinelor și 
caprinelor Palas — Cons
tanța, Titus Șuba, direato- 
rul Stațiunii de cercetări 
îgricole Lovrin, Gheor
ghe Stoian, directorul Sta
țiunii centrale de cerce
tări pentru | combaterea 
eroziunii solului — Perie»!, 
Gheorghe Cremenescu, di
rectorul Stațiunii de cer
cetări agricole Albota, A- 
lexandru Volcov, directo
rul Institutului de studii 
și proiectări „Delta Dună
rii" — Tulcea, Gheorghe 
IIîncu, directorul Institu
tului de cercetare și ingi
nerie tehnologică pentru 
irigații și drenaj Bănea-' 
sa—Giurgiu.

In cadrul secțiunilor au 
luat cuvîntul un număr 
de 118 participant!.

Vorbitorii au dat o înal
tă apreciere rolului ho- 
tărîtor al tov irășului 
Nicolae Ceaușescu la e- 
laborarea și aplicarea po
liticii partidului și sta
tului nostru, pentru înfăp
tuirea unei profunde re
voluții în agricultura ro
mânească, ramură de ba
ză a economiei n iționale, 
pentru traducerea nea

idei formulate în cuvînta- 
rea ținută de tovarășa a- 
cademician doctor inginer 
Elena Ceaușescu la deschi
derea congresului, dezbate
rile au abordat cele mai 
actuale orientări și ten
dințe ce se manifestă în 
sfera cercetării științifice 
și aplicării, rezultatelor 
sale în industrie, degajînd 
propuneri concrete, cu 
aplicabilitate imediată sau 
de perspectivă. în timpul 
lucrărilor au fost eviden
țiate procedee' de mare 

bătuta în viață a politicii 
partidului de ridicare con
tinuă a nivelului de trai 
material și spiritual al po
porului.

De asemenea, participan- 
ții la dezbateri au evi
dențiat aportul deoseoit al 
tovarășei Elena Ceaușescu 
în orientarea cercetării 
către problemele funda
mentale ale agriculturii, 
în vederea creșterii rolu
lui științei în progresul 
general al țării.

Dezbaterile s-au caricte- 
rizat printr-un pronunța» 
caracter de lucru, inter
vențiile formulate în a- 
cest sens în plen de către 
secretarul general al 
partidului determinind o- 
rientarea analizei și a pro
punerilor de măsuri spre 
problemele fundament ile 
ale cercetării științifice și 
dezvoltării agriculturii. Pe 
baza concluziilor desprin
se din cuvântarea rostită 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru pe problemele a- 
griculturii din 27—23 au
gust, s-a examinat, în 
spirit critic și autocritic, 
activitatea desfășurată de 
Academia de Științe A- 
gricole și Silvice, de insti
tutele și stațiunile de cer
cetări. de cadrele didacti
ce din învățămîntul su
perior agricol, modul fă 
care acestea și-au înde
plinit rolul, atribuțiile și 
răspunderile ce le revm 
în promovarea progresu
lui tehnic în agricultură, 
industria alimentară, sil
vicultură și gospodărirea 
apelor, pentru realizarea 

’ unor producții vegetale și 
animale mari, constante și 
eficiente. Vorbitorii au a- 
nalizat atît realizările cit 
și neajunsurile existente 
în domeniul cercetării ști
ințifice, destinată asigu
rării progresului agricul
turii, și au făcut propu
neri de perfecționare a 
conducerii activității de 
cercetare, Introducere si 
generalizare a rezultate
lor descoperirilor științifice 
în întreaga agricultură.

Relevînd succesele obți
nute de cercetarea științi
fică, contribuția sa sporită 
la dezvoltarea agriculturii, 
la obținerea unor producții 

, vegetale și animale cît mai 
mari, vorbitorii au subli
niat că în acest domeniu 
există un mare potențial 
nevalorificat integral, po
sibilități umane și materi
ale care nu au fost folosite 
pe deplin, formulînd în 
acest sens propuneri de 
măsuri concrete, care să 
asigure o nouă calitate a 
întregii activități, pe măsu
ra exigențelor noii revolu
ții agrare, a rolului ce re
vine acestei principale ra
muri a economiei naționale 
în asigurarea unei tot mai 

valoare practică în do
menii prioritare ale econo
miei naționale, cum sînt 
reducerea consumurilor e- 
nergetice în instalațiile 
chimice, noi surse de e- 
nergie chimice, electro- 
chimice și biochimice, va
lorificarea resurselor na
turale cu conținut scăzut 
de substanțe utile, asigu
rarea tuturor produselor 
realizate de industria chi
mică necesare dezvoltării 
agriculturii și industriei 
alimentare.

în finalul ședinței festi

bune aprovizionări a popu
lației, a materiilor prime 
necesare industriei, a spo
ririi participării la export.

O atenție deosebită a 
fost acordată căilor de ac
țiune în vederea aplicării 
neîntîrziate și generalizării 
rezultatelor obținute de 
cercetare, a noilor semin
țe, soiuri, rase de animale, 
astfel incit, din această 
toamnă, să se asigure pre
misele creșterii rapide a 
producției în toate unități
le, la> nivelul celor frun
tașe, ale căror realizări de
monstrează că există toate 
condițiile pentru înfăptui
rea integrală a programu
lui de dezvoltare a agricul
turii. In acest sens, vorbi
torii au subliniat răspun
derea ce revine Academi
ei de Științe Agricole, in
stitutelor de cercetări, or
ganelor agricole la toate 
nivelurile, specialiștilor în 
stabilirea și aplicarea fer
mă a tehnologiilor nece
sare extinderii corespunză
toare a rezultatelor cerce
tării, la obținerea,- pe a- 
ceastă bază, a unei pro
ducții vegetale și animale 
la nivelul ridicat al unită
ților experimentale.

în același timp, au fost 
relevate sarcinile și răspun
derile tehnicienilor și spe
cialiștilor care lucrează ne
mijlocit în producție, a 
maselor de lucrători, co
operatori, țărani, care tre
buie să-și aducă o contri
buție tot mai mare la pro
gresul cercetării științifice, 
la aplicarea în producție 
pe scară largă a rezultate
lor activității științifice, în 
direcția obținerii unei pro
ducții agricole de înalt 
randament, dezvoltării a- 
griCUlturii pe o treaptă su
perioară.

Vorbitorii s-au angajat, 
în numele colectivelor pe 
care le reprezintă, să mun
cească cu dăruire și pasi
une, cu cea mai înaltă 
răspundere pentru perfec
ționarea continuă a activi
tății de cercetare în toate 
domeniile, pentru extinde
rea și generalizarea mai 
rapidă în producție a re
zultatelor obținute, pentru 
o reală integrare a învăță
mîntului cu cercetarea și 
producția, in vederea dez
voltării și modernizării 
continue a agriculturii, 
sporiri contribuției sale la 
progresul economiei națio
nale, înfăptuirii programu
lui de ridicare continuă a 
nivelului de trai, material 
și spiritual al întregului 
popor.

în încheierea Consfătui
rii a luat cuvîntul TO
VARĂȘUL NICOLA E 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

ve, din partea tovarășei 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a fost a- 
dresat un călduros salut 
tuturor specialiștilor ro
mâni șl străini care au 
luat parte la lucrări.

într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, partici
pant la congres au adop
tat textul unei telegrame 
adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România.
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PETROȘANI — 7 No- 

• ienibrie: lancu (Jianu 
î haiducul; Republicai 
: Par și impar ; Unirea l 
; Clinele electronic, 
î PETRILĂ ; încă o da- 
: tă la Veneția.

LONE A: Spectacolul 
î spectacolelor.

: ANINOASA: Pe drum.
VULCAN — Luceafă- 

i rul : Serpico 1-11.
LUPENI — Cultural: 

î lancu Jianu zapciul. 
; Muncitoresc: Vînâtoif- 
i re neobișnuită.

URICANI ; Stele de
■ iarnă.

întreprinderea de producție 
industrial pentru construcții 

C. F. 0 E V A
strada Gh. Bariiîu nr. 9-13, telefon 16353 

încadrează urgent

pentru cariera Bănița următorul personal : 
— 2 excavatofiști caleg. 2-6.
Se asigură locuință pentru fam fie și abo

nament C.F.S.

Retribuția tarifară se va acorda conform 
Legii nr. 57/1974.

Combinatul pentru lianți 
și a/buciment Fg. Jiu 

încadrează imediat următoarele categorii 
de personal muncitor

— strungari
— lăcătuși
— macaragii pod rulant și automacara- 

gii pentru macaralele de 5 tone
— sudori
— electricieni •
— manevranți CFN
— șef manevră CFN

— muncitori necalificați pentru secțiile 
de producție unde se lucrează în a- 
cord global, realizîndu-se o retribuție 
medie de 1 800 lei.

Pentru toi personalul unității se asigură 
masa contracost la cantina combinatului și 
cazare pentru nefamiliști ia căminele de 
nefamiîiști.

Informații suplimentare se primesc zilnic 
la biroul personal-învăîămînt-retribuire, te
lefon 929/12628, interior 212 sau 208.

Mica publicitate
V1ND urgent casă tn 

comuna Pul, strada Re
publicii nr. 84. (792)

I.L.P.P. PECO Timișoa
ra, Depozit Vulcan anun
ță j cu începere din IU 
septembrie 1981 încep ve
rificările anuale obligato

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în lim

ba germană.
18,15 Kuweit. f,a înce

put a fost nisipul. 
Reportaj.

18.30 Rezultatele tra
gerii loto.

18,35 La volan.
18.50 1001 de seri. ' 
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea eco

nomică.
19,40 Memoria docu

mentelor.
20,10 Film artistic. 

„Bako“. Premie
ră pe țară. Pro
ducție a studiou
rilor franceze și 
senegaleze.

21.50 ^Patriotismul — 
mesaj și angajare
a culturii româ

ne (I).
22,20 Telejurnal.

rii a aragazelor. Costul 
unei verificări este de 5,25 
lei. Pentru reparații ara- 
gaze vă adresați tot De
pozitului Vulcan. In caz 
de refuz al reviziei nu ne 
asumăm nici un fel de 
răspundere. (813) j>

REDACT» SI ADMINISTRAȚIA Petr< ;ai' -fi Nicolae Bălcescn, telefoane 4 16 62 (secretarial), 4 2464 (secții) TIPARUL t Tipografia Petroșani, sir Nicolae Băkescu

Nicol.ae

