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încheierea vizitei oficiale 
de prietenie în țara noastră 

a tovarășului Hu Yaobang, 
secretar general 

ai Comitetului Central 
ai Partidului Comunist Chinez 

încheierea convorbirilor oficiale

MINERITUL VĂII JIULUI

UN IMPERATIV ACTUAL IN

ȚÂRII, CIT MAI MULT CĂRBUNE!

de săptâmină
succese pe fron-Noi 

tul cărbunelui, la înce
pută acestei săpiămîni. 
Iată „clasamentul" frun
tașilor pentru ziua de 
’uni, 9 mai : cariera
Cîmpu lui Neag (plus 
600 tone). I.M. Uricani 
(270), I.M. Bărbătcni 
(260), I.M. Vulcan (100), 

I.M. 
rea- 
zil-

Fiecare utilaj complex — 
introdus în circuitul productiv!

MECANIZAREA COMPLEXĂ
•Producte 9Product;v;tate • Efîcîențâ |

în
pe

miniere 
benefi- 

prin 
care 

nostru

Marți, 10 mai, s-au în
cheiat. la Snagov, convor
birile oficiale între tovară
șul Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
IIu Yaobang, secretar ge
neral al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Chinez.

în aceeași atmosferă do 
caldă prietenie, înțelegere 
și stimă reciprocă, cei doi

conducători de partid — 
îmbarcați la bordul unui 
vaporaș special, care ar
borase. in semn sărbăto
resc, drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii 
Chineze — au 
cere în revistă 
lor vizitei^ a 
abordate și a 
stabilite în cadrul convor
birilor purtate împreună.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu și tovarășul

Populare 
făcut o tro- 
a rezultate- 
problemelor 
înțelegerilor

Hu Yaobang au exprimat 
deosebita lor 'satisfacție 
pentru rezultatele foarte 
bune ale actualului dialog 
româno-chinez, pentru con
cluziile la care s-a ajuns, 
reafirmînd hotărîrea co
mună de a face totul pen
tru dezvoltarea și mai pu
ternică a colaborării și 
cm. icrării dintre Partidul 
Cmnunist Român și Parti-

(Continuare in pag. a La)

Ceremonia plecării

I.M. Paro.șeni și 
l’etrila (care și-au 
lizat preliminarul 
nic).

• Pe primul loc 
întrecerea socialistă
luna mai se situează 
mina Petrila, care a re
alizat o producție su
plimentară dc 1500 tone 
de cărbune. Aceasta, a- 
dăugată la plusurile lu
nilor precedente, rotun
jește cifra realizărilor 
suplimentare pe anul în 
curs la 15 000 tone de 
cărbune. Cele mai bu
ne sectoare de produc
ție 
(plus 
bune 
torul 
mate

Va-

sint sectorul II 
1500 tone dc câr
pe ’una mai), sec- 
IV (plus 778). ur- 
de 1 și V.

• în cronica realiză
rilor, noi fapte de mun
că înscriu minerii și 
mecanizatorii de la ca
riera Cîmpu lui Neag, 
care au extras luni 600 
de tone peste plan, ri- 
dicind plusul lunii mai 
la 1200 tone de cărbune.

• Luni, 9 mai, cele 
trei întreprinderi pro
ducătoare de cărbune 
cocsificabil, minele Lu
peni, Uricani și Bărbă- 
teni, au extras 11 560 
tone. Cele mai bune 
realizări le-au obținut 
minele Uricani și Băr- 
băteni care au depășit

întreprinderile 
ale Văii Jiului au 
ciat în ultimii ani, 
grija deosebită pe 
partidul și statul
o acordă dezvoltării și mo
dernizării mineritului, de 
însemnate fonduri pentru 
lărgirea bazei tehnico-ma- 
terialc. Ca urmare, în ac
tivitatea minieră din
lea Jiylui, a pătruns im
petuos progresul tehnic, 
au fost modernizate teh
nologiile de exploatare. 
S-au obținut in consecin
ță importante creșteri ale 
ponderii producției extrasă 
în abataje dotate cu com
plexe mecanizate, 
sură să asigure
an o producție de 4,2 mi
lioane tone din

în ma
in acest

tracțici de 12,2 milioane 
tone de cărbune.

Grija cu care este gos
podărită această bogată 
zestre, condițiile concrete 
in care se asigură folosi
rea extensivă și intensivă 
a complexelor mecanizate 
trebuie să constituie o 
preocupare de prim ordin 
pentru conducerile colec
tive, pentru factorii de de
cizie la nivelul fiecărei 
întreprinderi miniere In
tre altele, este de mare 
însemnătate ca utilajele 
complexe să se afle o du
rată cît mai îndelungată 
in circuitul productiv, pen
tru ca valoarea lor — zeci

Marți, 10 mai, s-a înche
iat vizita oficială de prie
tenie pe care a efectuat-o 
in țara noastră, la invita
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul Hu Yaobang, se
cretar general al Comite-

Brigadierul 
Szocsi (in centru), 
turi de doi ortaci — 
mineri fruntași din 
drul sectorului de 
vestiții de 
băteni.

Dionisie 
aiă-
trei
ca- 
in- 

la mina Băr

l oto :

(Continuare io pag. a 2-a)totalul ex-

NEMECSEK

LA INSTITUTUL DE MINE

Nou, în mineritul Văii Jiuluii
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început examenele...

uni- 
con- 
inte- 

in~

încă din primele zile 
ale lunii mai, la Institu
tul de mine din Petroșani 
a început sesiunea de e- 
xamene. Este o atmosferă 
cu totul deosebită de ace
ea din timpul anului 
versitar. mai multă 
centrare, tensiune 
leduală, se vorbește
cet, se deschid, cu dege
te înfrigurate, cărți 
• ursuri. Și, desigur, 
citabilele emoții 
rhează studenții in i 
de situații.

— Examenele au 
pu. in 4 mai și se vor în
cheia in 31 mai, ne 
nea tovarășul con], 
ing. Ionel Crăcscu, 
decan la Facultatea 
mine Această perioa tă 
este deosebit de impor
tantă, finalizîndu-se pro
cesul instructir-educativ

și 
. ine- 

mar- 
astfel

în e-

spu-
dr. 

pra
de

desfășurat in acest an și 
verificindu-se calitatea, 
temeinicia cunoștințelor 
studenților, continuita
tea lor in pregătire. După 
această sesiune va începe 
practica în producție, timp 
de G săptămâni, in unită
țile miniere din întreaga 
țară. A’-înd în vedere ro
lul pe care îl are institu
tul nostru în formarea 
viitorilor specialiști pen
tru una dintre cele mai 
importante ramuri ale e- 
'conomici naționale — mi
neritul — examenele 
constituie un prilej de 
verificare atentă și exi
gentă a muncii noastre, 
a cadrelor didactice și 
studenților.

T SPXTARU

(Continuare in p.ig. a 2-a)
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Partiduluitutui Central al 
Comunist Chinez.

Ceremonia plecării înal
tului oaspete a avut loc 
pe aeroportul Otopeni.

Tovarășul Hu Yaobang 
a sosit împreună cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Aeroportul era împodo
bit cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste Româ-

nia si Republicii Populare 
Chineze.

Mii dc oameni ai muncii 
bucureșteni au venit pe ae
roport pentru a saluta pe 

Nicolae 
și Hu Yaobang, 
stcgulețe ale 
țări, exprimîn-

tovarășii
Ceaușescu 
ei flutură 
celor două
du-și astfel deplina satis-

(Continuare în pag. a 4-a)

Sistematizările în mile cartiere
problemă centrală la Lupeni

civic 
date 

apar- 
blo- 

conti-

accstei proble-

*SiJ

r\

în zona centrului 
din Lupeni au fost 
in folosință sute dc 
tamente. Construcția 
cucilor de locuințe
nuă în ritm susținut. Pen
tru anul 1983 ________ ___
aici urmează 
să fie date 
în folosință 
438 de aparta
mente, 
curile 
în 
stadii 
cutie. < 
nelc 
cepțf 
sapientele pentru toate o- 
biectivelc cuprinse in plan 
sint eliberate. Există și 
documentațiile necesare. 
Din discuțiile la fața locu
lui, desprindem, 1 
cipal. că pe acest 
există inadmisibile 
neri în urmă la 
de sistematizare 
a cartierelor 
cu rețelele 
rării confortului 
proiectului 
re. La un 
de blocuri 
tă nici în
ma alimentării cu 
electrică în soluție 
tivă. în comandamentele 
de investiții s-a stabilit un 
program de lucru pentru

Blo- 
sc află 
diferite 
de exe- 
Cu u- 

mici ex- 
, ampla-

rezolvarea
me. Dar n-a fost rezolvată. 
Vina o poartă în principal 
constructorii șantierului 3 
Lupeni al T.C.H., care 
n-au finalizat la termen 

construcția ți
nui nou trans
formator, de 
lingă pîrîul 
Mierlea sa. To
varășul Otto 
Corceam, șe
ful șantieru
lui, a promis 
că piuă la 
sf ieșitul pri
mei decade 
construcția va

PROIECTANȚI 
CONSTRUCTORI 
BENEFICIARI 

prezență 
pe șantiere!

în prin- 
șantier 

! rămi- 
lucrările 

și dotare 
și' blocurilor 

necesare asigu- 
conform 

de sistematiza-' 
însemnat număr 
nu este rezolva-- 
prezent proble- 

energie 
defini-

din luna mai 
fi gata. Pînă în 22 mai cons
trucția și reprezentantul 
S.D.E.E. Petroșani promit 
că va fi dat în folosință și 
celălalt punct dc transfor
matoare, 
59.

Pentru 
mentării 
lit, la cererea beneficiaru
lui, să fie făcute demersuri 
pentru construirea 
noi rezervoare lingă 
tierul Bărbătcni V.

Prezența la Lupeni 
reprezentantului proiec
tantului I.P.II. Deva a fost

de lingă blocul

asigurarea 
cu apă s-a

ali - 
stabi-

unor 
car-

a

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Peste 2 milioane lei au costat puicții plantați în această primăvară

Sa ocrotim cu grijă pomii, florile !
Odată cu armindeniul, 

am pășit în ultima lună 
de primăvară. O primă
vară, in fine, mai puțin 
întîrziată, mai generoa
să -.i în Valea Jiului ca 
in anii precedenți. O spun 
livezile înflorite, codrii 
verzi 
fagi 
care 
n-au 
leva
' Ș>> 

ra.â,

și 
pe 

iernii 
decît cî-

de mesteceni 
de sub crestele 
din hlamida 
mai rămas 
pete albe.
spre bucuria gene- 

a celor care iubesc 
livezile și codrii, deci na
tura, o informație de ul
timă oră, cîteva date de

bilanț al unei acțiuni re
cent încheiate — plantă-

Roa- 
tra- 

ano- 
mai bogate

cile de primăvară, 
dele acestei acțiuni 
diționale in acest 
timp au fost 
ea in toți 
anii preceden
ți. Valoarea 
materialului

dendrolcgic cu care s-a 
îmbogățit „zestrea verde" 
a localităților munici
piului în primăvara lui 
’83 întrece 2,2 milioane 
lei. (.) sumă de două ori, 
iar, la unele siv-ii, chiar

de trei ori mai mare ca 
fondurile alocate în alți 
ani pentru procurarea 
materialului vegetal. Can
titativ, acestea reprezin- 
  tă mii 

bori si 
l>J 1 1____ de mii
” buști,

gard viu, 
re s-au plantat pe zonele 
verzi ale noilor cartiere, 
pc peluzele arterelor de 
circulație, ale bazelor 
de agrement etc. Și o 
noutate de ordin calitativ:

siv fire de

de ar- 
zeci 

de ar- 
inclu- 

ca-

în această primăvară s-au 
plantat numeroase spe
cii noi, adecvate climei, 
cu efect decorativ sporit. 
E vorba de 20 de specii 
de conifere, inclusiv bra
dul alb, dc cireși, pruni, 
și meri ornamentali, de 
salcîmi cu coroana glo
bulară. Numai în Petro
șani s-au plantat 500 de 
tei și 200 de magnolii. La 
speciile aduse din diferi
te pepiniere din țară, se

Ioan DU BEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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Este în plină desfășu
rare „Luna culturii cine
matografice hunedorene", 
acțiune organizată de Co
mitetul județean de cul
tură și educație socialistă 
și întreprinderea cine- 
matog-afică a județului 
Hunedoara—Deva. Acțiu
nea cuprinde o largă pa
letă de manifestări, dez- 

. bateri, procese literar-ci- 
nematografice, evocări ci
nematografice, prezentări 
festive ale unor filme de 
circulație, acțiuni „Carte- 
film", montaje literar-mu- 
zical-cinematografice, pro
iecții în aer liber, mese 
rotunde, simpozioane, 
medalioane cinemato
grafice, procese cinema- 

, tografice, cineinterviurl, i cinecaleidoscoape de e- 
/ ducație materialist știin- 
J țifică și alte manifestări 
J specifice muncii cu fil- 
* mul, la care vor partici- 

pa mii de oameni ai 
i muncii, tineri și vîrstnici.

început 
examenele...

lUrmare din pag. 1)

In fața amfiteatrelor 
sînt grupuri-grupuri de 
studenți din anii I, II, 
III, și IV, ingineri, I și II 
subingineri de la cursu
rile de zi ale ambelor fa
cultăți, așteptînd să a- 
jungă in sală, pentru a 
face dovada cunoștințelor 
care sint direct proporțio
nale cu notele acordate de 
examinatori. Rezultate bu
ne s-au obținut la „Pros
pecțiuni și explorări mi
niere", „Prepararea subs
tanțelor minerale utile", 
„Aeraj și protecția muncii" 
și alte discipline de specia
litate la care studenții și-au 
pus in valoare și capacita
tea de creație, realizînd 
multe lucrări științifice, 
sintetizind cunoștințele te
oretice și cele practice.

Sesiunea din vară a exa
menelor studențești se a- 
flă încă la început. In ve
derea acestui eveniment 
din viața universitară ca
drele didactice, sub îndru
marea comitetului de partid 
din institut, acordă con
sultații studenților dornici 
să-și însușească în profun
zime cunoștințele științi
fice și tehnice. Examenele 
reprezintă o etapă de mare 
importanță în viața insti
tutului, sugerată de ținuta 
și comportarea studenților, 
de caracterul oarecum so
lemn al atmosferei din am
fiteatre.

Se știe că pregătirea e- 
xamenelor începe încă din 
prima zi a cursurilor. Dar 
aceste înțelepte cuvinte 
nu-i împiedică pe studenți 
să repete cu multă sir- 
guință în biblioteci și în 
cămine, unde liniștea, atît 
de necesară, parcă vibrea
ză de atenție, tensiune și 
concentrare.

cinematografice hunedorene ?
Și în Valea Jiului vor 

fi organizate, în perioa
da următoare, acțiuni de 
interes, care vor atrage, 
fără îndoială, numeroși 
participanți. Cinemato
graful „7 Noiembrie" din 
Petroșani va realiza în 
data de 12 mai un inter
viu cinematografic cu te
ma „Valențe educative 
ale comediei cinemato
grafice", însoțit de pre
zentarea în premieră a 
noului film românesc 
„Buletin de București", 
în ziua de 13 mai, la a- 
celași cinematograf se 
va desfășura o proiecție 
în aer liber a unui pro
gram de filme documen
tare din istoria patriei.

Marți, 17 mai, la cine
matograful „Retezat" din 
orașul Uricani se organi
zează un cineinterviu sub 
genericul „Sub soarele 
democrației socialiste", cu 
prezentarea filmelor „Fa
milia mea", „O echipă 
de tineri" și „Din nou 

Sistematizările în noile cartiere
(Urmare din pag. 1)

salutară, utilă. A fost ac
ceptată pe loc sugestia de 
a se îmbunătăți dotarea 
fațadelor simple ale blo
curilor aliniate paralel cu 
calea ferată, avîndu-se în 
veder-’ perspectiva circu
lației de călători pe C.F.R. 
Au fost rezolvate și alte 
probleme care necesită 
timp și avizul proiectan
tului și al beneficiarului. 
Au fost stabilite unele mă
suri pentru accelerarea 
ritmului de execuție a lu
crărilor de finisare a fa
țadelor și a sistematizărilor 
unde s-au constatat rămî- 
neri în urmă îngrijorătoare.

La blocurile 21, 22 din 
Uricani, 26 A și 26 B din 
Lupeni și altele din zona 
Bărbăteni s-a constatat că 
fundațiile au fost săpate 
mai adine decît se preve
dea în proiect. De aici au 
rezultat cheltuieli supli

acass“. în 25 mai, la că
minul cultural din Cim- 
pa va avea loc o dezba
tere pe tema „Sarcini ale 
industriei miniere în lu
mii,a documentelor Con
ferinței Naționale a par
tidului". Vor fi prezen
tate filmele „Minerii" și 
„Inițiativa".

Pînă la 30 mai, în ace
eași organizare, vor avea 
loc, în cadrul desfășură
rii „Lunii culturii cine
matografice hunedorene", 
întîlniri cu personalități 
de frunte ale scenei și 
ecranului românesc, care 
realizează în județul nos
tru exterioarele la filmul 
„Un petic de cer", în re
gia lui Francisc Mun- 
teanu. Vor participa ac
torii Mircea Diaconu, O- 
vidiu Iuliu Moldovan, 
Constantin Diplan, Diana 
Lupescu, Jean Constan
tin, cîntărcața Corina 
Chiriac și alții.

Mircea BUJORESCU

mentare la turnarea be- 
toanelor și un lanț de ne
ajunsuri în desfășurarea 
lucrărilor de sistematiza
re. S-a cerut constructori
lor să respecte în mod ri
guros prevederile proiec
tului.

în concluzie, s-a trasat 
ca sarcină Consiliului 
popular orășenesc Lupeni, 
conducerii I.G.C.L. Petro
șani să-și concentreze e- 
forturile pentru punerea 
la termen în funcțiune, î- 
nainte de a începe ano
timpul friguros, a puncte
lor termice ce vor fi ra
cordate la magistrala ter- 
moficării. Programele sta
bilite cu prilejul coman
damentelor săptămînale din 
investiții să fie întocmite 
mai realist și să se înde
plinească întocmai. Proiec
tantul să clarifice cu mai 
multă operativitate proble
mele de detaliu din zona 
de sistematizare a noului

(Urmare din pag. I)

pot adăuga sute de pini șl 
mesteceni procurați pe 
plan local. La îmbogăți
rea vegetației urbane con
tribuie tot mai mult pepi
nierele proprii din locali
tățile Văii Jiului. Și în 
acest an, dar mai mult în 
anii viitori, aceste pepinie
re vor contribui cu un 
număr sporit de puieți — 
de plopi, sălcii, castani, co
nifere și trandafiri, de bu
tași pentru gard viu — la 
îmbogățirea vegetației spa
țiilor publice.

Deci, dovezi elocvente 
ale unor strădanii merito
rii, într-un domeniu a că
rui însemnătate nu e ne
voie să se mai demonstre
ze și anume că vegetația, 
deci natura, a încetat să 
fie un adaus decorativ și 
întimplător al aspectului 
urban, că, dimpotrivă, ea 
reprezintă un element ca
re servește necesităților vi
tale ala colectivității. Mai 
mult, în Valea Jiului, unde 
dezvoltarea industrială și 
extinderea concentrațiilor 
urbane cunosc o amploare 
fără precedent, iar prin 
sistematizările edilitare a 
dispărut în multe zone 
arboretul plantat cu dece
nii în urmă, prezența și 
extinderea spațiilor plan
tate, a vegetației se impu
ne cu necesitate. Iată ra
țiunea investițiilor și pe 
planul spațiilor verzi, iată 
de ce se plantează mult.

Dar, deși s-a plantat și 
se plantează mult, deși, da
că s-ar face o însumare a 
fondurilor alocate în ulti
mul deceniu pentru vege-

Fiecare utilaj complex- 
introdus în circuitul productiv!

Se conturează noul 
parc din vecinătatea 
sediului noului Teatru 
d- stat din Petroșani.

Foto : Cristian ȘTEFAN 

centru civic. Pentru mai 
buna utilizare a parcului 
de utilaje al S.U.T. s-a ho- 
tărît organizarea unei plat
forme provizorii pentru 
parcaj în apropierea blo
curilor 58 și 59. Astfel se 
vor crea condiții pentru a- 
tacarea lucrărilor la hala 
agroajimentară, o investi
ție căreia Direcția comer
cială municipală trebuie 
să-i deschidă urgent finan
țarea.

Conducerea S.D.E.E. a 
promis, cu acest prilej, că 
pînă î.. 12 mai a c. va re
zolva problema racordării 
definitive la rețeaua de e- 
nergie electrică a celor 9 
blocuri de locuințe aflate 
în prezent în „provizorat", 
iar iluminatul public în 
întreaga zonă a centrului 
cr i va fi pus la punct în 
cel mai scurt timp, satis- 
făcîndu-se astfel, două din
tre doleanțele locatarilor 
noilor blocuri. 

tațla urbană ar rezulta o 
cifră de mai multe milioa
ne, rezultatul acestei in
vestiții nu pare a fi pe mă
sura eforturilor. în multe 
locuri, chiar între unele 
blocuri ale noilor cartiere, 
supără tabloul fad al pe
luzelor neîngrijite, supra
fețe de zeci de metri pă- 
trați călcate în picioare, 
presărate cu niște bețișoa- 
re — botezate arbori. în 
multe locuri arborii sînt 
uscați, mulțl rupți care nu

Să ocrotim 
cu grijă 

pomii, florile!
promit că vor deveni o 
vegetație cît de cît percep
tibilă, în măsură să satis
facă sub raport funcționa] 
și estetic necesitățile ur
banizării. Desigur, calita
tea și efectul acțiunilor 
de plantare ar impune o 
analiză de specialitate — 
vizînd mai în detaliu ce 
și cum se plantează, cum 
și cine întreține plantațiile 
— pentru ca dincolo de 
realizarea unor indicatori 
de plan cantitativi, plantă
rile să-și dovedească pe 
deplin efectul atît din 
punctul de vedere al este
ticii urbane, cît și al efi
cienței economice. Dar, 
judecind lucrurile după

(Urmare din pagina I)

de milioane de lei pe fie
care complex — să fie 
„acoperită" cu tone de
cărbune.

Aceasta este ideea de la 
care am pornit în aborda
rea unui caz concret de 
la I.M. Livezeni. Practic, 
a existat și persistă teme
rea că un complex meca
nizat de susținere și tăie
re, cu care a fost exploa
tat panoul 5 al stratului 
5, va fi abandonat. Iată de 
ce, însoțiți de inginerul 
Vasile Popescu, șeful sec
torului III al I.M. Live
zeni, ne-am deplasat în 
zilele trecute în abatajul 
respectiv, pentru a urmări 
starea de lucruri la fața 
locului.

între prezentarea lucru
rilor pe hartă, la supra
față, și situația din front 
am găsit concordanța ne
cesară. La această oră, în 
abatajul ajuns la limită 
de panou, hidraulica de 
acționare și de comandă 
a fost în cea mai mare 
parte recuperată — de la 
mai mult de 45 de secții 
din cele 60. Provizoriu, pî
nă la evacuarea părții me
talice, secțiile sînt susținu
te cu stîlpi metalici indi
viduali și în lemn. Combi
na a fost, de asemenea, e- 
vacuată. Minerul Vasile 
Deac ne-a spus în abataj 
că activitatea o desfășoară 
pe fiecare schimb 5—6 
muncitori — mineri, .are, 
în paralel cu dezechiparea 

simplul șl bunul simț, ori
cine poate să remarce că, 
deși se cheltuiește mult, 
se distruge tot așa de mult. 
Tehnicianul horticol Cons
tantina Crișan, responsa
bila cu zonele verzi în 
cadrul I.G.C.L., ne vorbea 
cu amărăciune despre cî- 
teva exemple. în ’82, în 
Petroșani s-au plantat 300 
de tei, din care cîteva zeci 
în jurul Casei de cultură. 
Rezultatul : în prezent nici 
urmă de tei pe aleea ce 
s-a vrut a teilor în jurul 
acestui lăcaș de cultură. 
Și, cam aceeași soartă au 
avut-o teii, ca și nucii 
plantați în cartierul Aero
port. Dar, iată un exemplu 
mai recent. Pe bulevardul 
Republicii, în dreptul fos
tului stadion, au fost dis
truși numeroși salcîmi, fi
ind necesară completarea 
lor doar în cîteva săptă- 
mîni de la plantare.

O activitate nobi
lă își diminuează 
efectele datorită comporta
mentului agresiv al unor 
indivizi lipsiți de respon
sabilitate civică, de res
pectul cuvenit față de 
munca semenilor, față de 
natură. Ar fi firesc, așa
dar, în interesul general, 
al fiecăruia dintre noi, cei 
de azi și al generațiilor 
de mîine să reprimăm cu 
vigoare — în numele legii 
și al opiniei publice — a- 
tentatorii la un bun menit 
să p rifice aerul poluat 
al arterelor de circulație, 
să ne împodobească peisa
jul citadin, deci să ne în
frumusețeze viața și șă 
mențină natura binefăcă
toare în cadrul urban.

hidraulicii, de către o e- 
chipă de electromecanici, 
montează stîlpii metalici 
și lichidează cărbunele ră
mas „pe hotar" pentru a 
fi prevenită autoaprinde- 
rea acestuia.

Aceasta-i situația de mo
ment în panoul 5. Din dis
cuția purtată cu directorul 
și inginerul șef al între
prinderii am reținut că 
problema „cheie" a colecti
vului minei la ora actuală 
este punerea în funcțiune, 
peste numai iteva zile, a 
noului abataj dotat cu 
complex mecanizat în pa
noul 6. Finalizarea comple
xului de lucrări miniere 
necesare evacuării cărbu
nelui din această nouă ca
pacitate constituie, de ase
menea, condiția obligato
rie în vederea creării în 
continuare a lucrărilor de 
acces necesare evacuării 
părților metalice ale com
plexului din panoul 5. în
tregul program de lucru 
necesar în acest scop a 
fost întocmit și aprobat 
de combinatul minier. Am 
primit asigurări că mate
rializarea programului res
pectiv va trece în prim- 
planul preocupărilor con
ducerii minei după intra
rea în funcțiune a fluxu
lui și, respectiv, abatajului 
din panoul 6. Cît ne pri
vește, vom reveni în mo
mentul oportun pentru a 
urmări desfășurarea pro
gramului în cauză și re
cuperarea totală a com
plexului dezechipat de
partea hidraulică.

CURS. La C.C.S.M.
a început, în 3 

mai, un nou curs pentru 
salvatorii mineri. La a- 
cest curs participă ajutori I mineri, mineri, maiștri, I subingineri și ingineri din I toate centrele miniere ale 
țării. Această formă de i pregătire are loc sub în
drumarea și coordonarea 
specialiștilor de la C.C.S.M. 
(ing. Adrian POP)

• GRĂDINI DE LEGU
ME. Pe fostele terenuri vi
rane, în cartierul Bucura 
din orașul Uricani este 
lăudabilă preocuparea ce
tățenilor de a nu lăsa nici 
o palmă de pămînt necul
tivată sau neamenajată 
cu spațiu verde sau pelu
ze de flori. Această preo
cupare este vizibilă între 
blocurile de locuințe din 
apropierea noii cantine. Pe 
locurile virane care exis
tau aici în urmă cu alți 
ani, acum se pot vedea 
mici grădini înfloritoare,

cultivate și cu legume, ca
re anunță o bună recoltă, 

aO adevărată răsplată 
hărniciei. (V.S.)

e SUITA DE... SPECTA
COLE. Casa de cultură din 
Petroșani găzduiește joi, 
12 mai, spectacolul „Șla
găre în... revenire", susținut 
de Teatrul de estradă 
„Fantasio" din Constanța 
(cu Jean Constantin și Ge- 
lu Manolache). Vineri, din 
nou zi plină. La orele 10 
și 15, pentru cci mici,

„Fotbal cu peripeții", de 
G. Negraru, iar seara, la 
orele 17 și 20 spectacolul 
folcloric al ansamblului 
„Hațegana" din Hunedoara 
(invitați, frații Nicolae, 
Constantin și Ion Dolănes- 
cu și Tiberiu Ceia). (M.B.)

consemnat, că, în zona de 
fațadă a blocurilor res
pective se va realiza pri
ma porțiune a 
bulevard, cu patru 
de circulație, care 
ză să străbată în
orașul Petrila. (A.H.)

noului 
benzi 

urmea- 
viitor

explică faptul că, încă din A 
cel de al doilea trimestru I 
de învățămînt, și-au în
deplinit integral planul de 
muncă patriotică pe între
gul an școlar. Felicitări 
noi realizări 1 (D.C.)

și

• EDILITARA. în zona 
centrală a orașului Pctrila 
au început lucrările 
fundații pentru două 
blocuri, 36 B și 36 D.

de 
noi 
De

• PIONIEREASCA. Pio
nierii clasei a IV-a de la 
Casa de copii din Uricani 
se situează mereu pe pri
mul loc în organizarea di
feritelor acțiuni. Așa se

Rubrică realizată de 
Bujor MIRCESCU

I
I
I
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NOU. ÎN MINERITUL VĂII JIULUI
an 
de 

din

organizării muncii in a- 
bataje, la lucrările de 
înaintări, a aprovizionării 
care să conducă Ia o mai 
bună folosire a utilajelor 
din dotare.

O altă problemă 
ia în etapa actuală 
buie să i se acorde 
tenție deosebită de
CIT din întreprinderi 
este aceea a respectării 
caiității producției.

căre- 
tre- 

o a- 
către

re a celor mai noi solu
ții tehnice destinate să 
contribuie la un progres 
tot mai susținut al me
canizării cu efecte ergo- 
nomice, care să conducă 
la ușurarea muncii 
reducerea timpilor 
activitatea de bază 
nați operațiunilor 
montare și de demontare 
a utilajelor tehnologice 
din subteran. în anul

și 
din 

desti- 
de

ti
de 

Din acestea 
realizăm 

cocs (Lu- 
Bărbăteni), 
cocs de la 

tone

Comisiile bginerilor și tehnicienilor

Creșterea continuă, 
de an, a producției 
cărbune la minele 
Valea Jiului, în condiți
ile unei eficiențe econo
mice ridicate, face nece
sară tot mai mult spori
rea apor . cadrelor de 
muncitori, maiștri, ingi
neri și tehnicieni la ela
borarea și punerea în 
practică a unor soluții 
tehnice și organizatorice 
corespunzătoare.

Sarcinile de plan pe a- 
nul 1983 in bazinul Valea 
Jiului prevăd să se 
vreze 7 885 000 tone 
cărbune net. 
trebuie să 
1 217 000 tone 
peni, Uricani, 
1 185 000 tone
Coroești și 863 000 
scmicocs. în ceea ce pri
vește producția de 
și semicocs, 
superioară dc partid, 
trasat ca sarcină 
natului, tuturor 
velor miniere să 
ze 4 200 tone / zi 
3000 tone/zi 
care echiva.cază cu 
depășire a planului 
400 tone/zi, în total.

Pentru realizarea aces
tor obiective majore în 
etapa actuală, comisiilor 
inginerilor și tehnicieni
lor de la întreprinderile 
miniere și din combinat, 
inclusiv comisiei munici
pale, le revin sarcini de 
mare răspundere. Din
tre acestea, în etapa ac
tuală cele mai importan
te sînt : îmbunătățirea

V____ _ _________

cocs 
conducerea 

a 
combi- 
colecti- 
rcalize- 
cocs și 

semicocs, 
o 

cu

la creșterea proimcției!
Dintr-un studiu recent 

întocmit de I.C.P.M.C., 
privind inf.uența 
tățirii calității 
lui în recuperarea 
preparații, rezultă 
pentru un procent de ce
nușă în cărbunele 
scade recuperarea 
cărbune pentru 
semicocs cu 
puncte.'

Altă direcție 
trebuie să acționăm este 
aceea a extinderii micii 
mecanizări. Aria preocu
părilor pentru activita
tea de mică mecanizare 
comportă o permanentă 
adaptare la situația din 
subteran și de promova-

i înrău- 
cărbune- 

la 
că

brut 
în 

cocs sail 
1,2—1,5

în care

1983, întreprinderile com
binatului vor fi dotate cu 
un număr important de 
dispozitive de mică me
canizare și de o gamă 
variată. Pentru asimila
rea fabricării în țară a 
acestor dispozitive s-a 
depus o muncă intensă 
de proiectare, de concep
ție, desfășurată cu abne
gație de către specialiști 
din cadru) unităților com
binatului.

Cu privire la acțiunea 
de recuperare, recondi- 
ționare și refolosire a 
materialelor, pieselor de 
schimb și subansamble- 
lor, CIT din întreprinderi 
trebuie să promoveze mă-

suri și acțiuni pentru' 
încadrarea în consumuri
le specifice, respectarea 
disciplinei tehnologice.

La nivelul comisiei 
municipale a inginerilor 
și tehnicienilor, în etapa 
actuală ne propunem să 
acționăm în direcția spri
jinirii și îndrumării me
todologice a comisiilor din 
întreprinderi, instituții, 
în ceea ce privește : creș
terea în continuare 
gradului de 
tilajelor din 
complexe 
combine de 
înaintare și altele; perfec
ționarea tehnologiilor de 
exploatare existente pen
tru stratele 3 și stratele 
subțiri ; se vor monta și 
pune în funcțiune un nu
măr de 29 instalații mo
norai la minele Lupeni, 
Livezeni, Uricani, Lonea 
și Aninoasa.

Comisiile inginerilor și 
tehnicienilor din între
prinderi și instituții, co
misia municipală, sînt 
chemate să acționeze con
secvent pentru creșterea 
aportului cadrelor proprii 
la soluționarea probleme
lor producției, contribuind 
în acest fel la înfăptuirea 
eficientă a obiectivelor de 
’-----— economică și

la 
independenței 

a tării noastre.

a 
folosire a u- 

dotare — 
mecanizate, 

abataj și

dezvoltare
6ocială a Văii Jiului, 
realizarea 
energetice

Ing. Gh. 
președintele 
inginerilor și tehnicieni

DAVIDESCU, 
Comisiei

a
municipale a inginerilor 

și tehnicienilor

Puțul 3 est de la mina 
Petrila a fost săpat pînă 
la adîncimea de 19 m față 
de cota de suprafață, dar, 
din cauza debitelor mari 
de apă (5,7 mc pe oră cu 
o variație de 15 la 
nu era posibilă betonarea 
și hidroizolarea 
puțului. Gîndirca 
a cadrelor sectorului 
permanentul dialog 
muncitorii, colaborarea 
specialiștii I.C.P.M.C., 
condus la găsirea unei me
tode de drenare a apelor. 
S-a adoptat soluția săpă
rii a patru puțuri de dre
nare cu un profil pătrat, 
la adîncimea 
creîndu-se 
săpării unor jompuri

sută)

gulerului 
tehnică

Și 
cu 
cu 
au

de 10 m, 
posibilitatea 

de

im- 
vor 
cu 
al

Drenări 
si hidroizoiare f

2 m în roci argiloase, 
permeabile. Puțurile 
fi unite prin galerii 
diametrul de 2 metri
căror profil interceptează 
pe 50 la sută din suprafa- 

- ță 6tratul carbonifer, pre
venind în felul acesta pă
trunderea apelor- de infil
trație în perimetrul puțu
lui. Astfel turnarea beto
nului și hidroizolarea 
Ierului de puț se va 
tea realiza în condiții 
time.

Hidroizolarea gulerului

gu- 
pu- 
op-

puțului urmează să se rea
lizeze prin turnarea pînă 
la adincimea de 12 m a 
doi cilindri de beton între 
care se vor aplica 3—4 
straturi succesive de be
ton cauciucat. în funcție 
de efectul lucrărilor de 
hidroizolare există alterna
tivele lucrărilor de drenaj 
amintite sau a menținerii 
lor prin introducerea u- 
nor tuburi de oțel perfo
rat, cu diametrul de 1 m 
și umplerea cu pietriș a 
restului de spațiu excavat. 
Se va asigura astfel dre- 
narea apelor, permanent 
sau doar în perioada de 
creștere a precipitațiilor, 
pe durata exploatării pu
țului.

Pagină realizată la 
cererea C.M.V.J.

Redactare Dorin GHEȚA
Foto: Șt. NEMECSEK

în fața planșei, o ultimă consultare a inginerilor 
privind alegerea celor mai eficiente măsuri pentru 
aplicarea a noi metode de exploatare a stratului de 
cărbune.

Un nou tip de monorai
La -întreprind . ca minie

ră Lupeni se montează în 
■subteran un nou tip 
monorai pentru 
tul materialelor și 
naiului. Multiplele 
je oferite de noua 
ție de transport o 
mandă pentru generaliza
rea și la alte întreprinderi 
miniere din Valea Jiului, 
Instalația poate fi monta
tă pe lucrări miniere ori
zontale și cu înclinare mi
că și, ceea ce este foarte 
important, nu numai pe 
lucrările în linie dreaptă. 
Prin punerea sa în func
țiune crește operativita
tea aprovizionării fronturi
lor de lucru cu materiale
le necesare, aproviziona
re ce se realizează astfel 
în flux continuu și în can-

dc 
transpor- 

perso- 
avanta- 
instala- 

reco-

titățile dorite,' 
prin folosirea 
care va funcționa cu 
motor electrohidraulic, 
bună parte 
vagonete al 
lor miniere 
circuitul 
urmînd să 
destinații 
cărbunelui !
La toate acestea 
adăugată și ușurarea 
fortului fizic al muncito- 
lor care nu vor fi nevoiți 
să străbată distanța pînă 
la și de la locurile de 
muncă pe jos. în felul a- 
cesta timpul afectat pro
cesului de extracție poate 
fi folosit din plin în folo
sul producției, al creșterii 
cantității de cărbune ex
tras.

Totodată, 
instalației, 

un 
o 

dedin parcul
i întreprinderi- 

va fi scos din 
aprovizionării 

primească alte 
ca evacuarea 

sau a sterilului, 
trebuie 

e-

^-Susținerea cu profite grele 
aJ) a lucrărilor miniere

Experimente 
reușite 

lamina Petrila

Cadru de susținere al unui complex 
Petrila. Rezultatele obținute confirmă și 
câștigate.

mecanizat folosit în premieră la I.M. 
îndeamnă Ia generalizarea experienței

Modernizarea mineri
tului, în general, și me
canizarea complexă a lu
crărilor din subteran, în 
special, au impus în mod 
firesc orientarea cerce
tărilor și spre moderniza
rea susținerii lucrărtlor 
.miniere, care trebuie să 
răspundă tot mai mult 
condițiilor impuse de pro
cesul de modernizare și 
mecanizare amintit. Ast
fel, la întreprinderile 
miniere din Valea Jiului 
s-a trecut de la profile 
la care caracteristicile e- 
rau de 18 kg/ml la pro
file cu 29 kg/ml în pers
pectivă urmînd să se fo
losească profile mai grele 
— 32 kg/ml.

Odată cu folosirea pro- 
filelor grele, net supe
rioare celor amintite și 
devenite clasice, s-a ridi
cat o probl/mă țâre tre
buia grabnic rezolvată și 
anume ; creșterea greută
ții profilului duce la spo
rirea efortului fizic al 
oamenilor care trebuie să

le monteze, uneori aceste 
eforturi fiind mai mult 
decît dificile.

Orientîndu-și preocu
pările spre rezolvarea a- 
cestei laturi a problemei 
amintite, specialiștii Văii 
Jiului, — cercetători, pro- 
iectanți și constructori de 
mașini miniere — au rea
lizat un nou utilaj — ma
șina de montat armături 
(MMA 500). Proiectată la 
I.C.P.M.C. si realizată de 
I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani, mașina amintită 
este folosită cu deosebit 
sufeces, dovedindu-și din 
plinXpficiența la întreprin- 
derilmuniniere Dîlja, Lu
peni șrxUricani, fiind so
licitată intens.................... ‘
miniere ce\se 
ta la mineleS 
Aninoasa.

Această nouă rbalizare 
vine în sprijinul ușitrării 
efortului fizic al mineri
lor, conducînd totodată, 
la sporirea eficienței 
muncii acestora.

la lucrările 
vor execu- 

’aroșeni și

'șL' ■ Un studiu atent
. ,rezultatelor obținute 

perforarea găurilor de mi
nă în abataje a scos în e- 
vidență că performanțele 
realizate nu erau la nive
lul dorit, din cauza cape
telor detașabile folosite la 
perforajul rotativ. în urma 
colaborării dintre specia
liștii minei Petrila și ai 
I.U.M.P., s-a ajuns la con
cluzia că sînt necesare . 
modificarea geometriei a- 
cestor capete detașabile, 
ca și a unghiului de așe
zare și dimensiunilor tăi
șurilor. în urma modifică
rilor aduse timpul de per
forare a unei găuri s-are-, 
dus la jumătate.

gj Uneori în lucrările 
miniere acumulările dc
apă, deși în volum mic, nu 
puteau fi evacuate cu
pompele obișnuite datorită 
particulelor fine în sus
pensie. S-au construit și 
se folosesc ejcctoare pneu
matice care rezolvă în bu
ne condițiuni eliminarea 
acestor acumulări locale 
de apă.



4 Steagul roșu MIERCURI, 11 MAI 1983

încheierea vizitei oficiale de prietenie 
în țara noastră a tovarășului

încheierea convorbirilor oficiale Oaspeți ai
Hu Yaobang

unor unităti economice
9
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ciul Comunist Chinez, din
tre Republica Socialistă 
România și Republica 
Populară Chineză.

Cei doi conducători de 
partid au relevat că 
schimburile de păreri, avu
te in aceste zile, au evi
dențiat cu putere, prin re
zultatele lor, rodnicia în- 
tilnirilor româno-chineze 
la nivel înalt, care, de fie
care dată, s-au înscris ca 
momente de cea mai mare 
însemnătate în evoluția 
bunelor raporturi, de strîn- 
să prietenie, solidaritate 
și colaborare, dintre parti
dele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășul Hu 
Yaobang au subliniat, de 
comun acord, importanța 
înțelegerilor convenite cu 
privire la extinderea, _în 
continuare, a conlucrării 
fructuoase dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Comunist Chinez, con- 
siderînd că aceasta are o 
deosebită însemnătate pen
tru dezvoltarea, în general, 
a relațiilor tradiționale ro
mâno-chineze, pentru întă
rirea pe mai departe a 
prieteniei și colaborării 
dintre popoarele noastre. 
A fost reafirmată hotărî- 
rea ambelor părți de a 
conferi dimensiuni tot mai 
largi și un conținut tot 
mai bogat colaborării și 
cooperării multilaterale din
tre Republica Socialistă 

România șl Republica Popu
lară Chineză, în domeniile 
politic, economic, tehni
co-științific, cultural șl în 
alte sf“re de activitate, pe 
baza principiilor socialis
mului științific ale de
plinei egalități, respectu
lui independenței și suve
ranității naționale, nea
mestecului în treburile in
terne și avantajului reci
proc, ale întrajutorării to
vărășești.

în scopul examinării în 
continuare, a aspectelor 
privind dezvoltarea relați
ilor româno-chineze, pe 
plan economic și tehnico- 
științific, amplificarea
contactelor și legăturilor

Dejun
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit marți, 
la Snagov, un dejun în 

' cinstea tovarășului fiu 
; Yaobang, secretar general 
, ăl Comitetului Central al 
' Partidului Comunist Chi- 
ncz.

Dejunul a decurs într-o 
atmosferă caldă, priete
nească. 

între guvernele celor două 
țări, tovarășul Hu Yaobang 
a adresat. în numele pre
mierului Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Chineze, tovarășul Zhao 
Ziyang, primului ministru 
al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, 
invitația de a face o vizită 
de lucru în R.P. Chineză.

In cadrul convorbirilor, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu și tovarășul Hu 
Yaol -mg au reliefat. în a- 
celași timp, cu satisfacție, 
identitatea sau apropierea 
punctelor de vedere în 
principalele probleme in
ternaționale abordate. A 
fost subliniată — și de a- 
ceastă dată — voința Parti
dului Comunist Român și 
Partidului Comunist Chi
nez de a conlucra activ 
pentru realizarea unei co- 
laborări noi in mișcarea 
revoluționară, între parti
dele comuniste și muncito
rești, pentru o nouă unita
te, bazată pe deplina ega
litate, pe independența fie
cărui partid, pe respecta
rea dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, în 
concordanță cu condițiile 
concrete in care își desfă
șoară activitatea. A fost 
exprimată hotărîrea celor 
două țări și partide, de a 
acționa, împreună cu toate 
forțele democratice și pro
gresiste, pentru oprirea 
cursului periculos al eve
nimentelor spre confrun
tare și război, stingerea 
focarelor de conflicte și 
soluționarea prin mijloace 
pașnice, prin tratative, a 
diferendelor dintre state, 
pentru dezarmare, în pri
mul rînd dezarmarea nu
cleară, pentru destindere 
și securitate în lume, pen
tru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei 
noi ordini economice mon
diale, pentru a asigura 
popoarelor pacea și inde
pendența, dezvoltarea li
beră a fiecărei națiuni pe 
calea progresului economic 
și social, a bunăstării și 
civilizației.

Secretarul general al 
P.C.R. și secretarul gene

Ceremonia plecării
(Urmare din pag. I)

facție pentru noua întîlni- 
re dintre conducătorii parti
delor noastre, pentru re
zultatele rodnice ale dia
logului la nivel înalt ro- 
mâno-chinez.

în această atmosferă în
suflețită, a avut loc cere
monia oficială a plecării 
distinsului oaspete.

O gardă militară a pre
zentat onorul.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și IIu Yaobang 
au trecut în revistă garda 
de onoare. 

ral al C.C. al P.C. Chinez 
au apreciat că întărirea în 
continuare a colaborării 
dintre partidele și țările 
noastre, a relațiilor româ
no-chineze, este în intere
sul și spre binele ambelor 
popoare, al desfășurării cu 
succes a construcției so
cialiste in România și Chi
na, al cauzei generale a 
socialismului. progresului 
și păcii in lume.

Cei doi conducători de 
partid au stabilit să con
tinue dialogul româno- 
chin ia nivel înalt, care 
a avut și ace un rol de- 
terminan* în adîncirca con
tinuă a prieteniei și cola
borării dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Expritnind, încă o dată, 
deplina satisfacție pentru 
rezultatele fructuoase ale 
vizitei, pentru sentimen
tele de caldă prietenie și 
ospitalitate cu care a fost 
întîmpinat în România, 
tovarășul Hu Yaobang a 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Invitația de a 
vizita, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, Repu
blica Populară Chineză, In
vitația a fost acceptată cu 
plăcere.

Vizita întreprinsă în 
România de secretarul ge
neral al C.C, al P.C. Chi
nez, tovarășul Hu Yaobang, 
a convorbirilor purtate cu 
acest prilej cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, înțelegerile la 
care s-a ajuns se înscriu 
ca o nouă și valoroasă
contribuție la întărirea
prieteniei și intensifica
rea conlucrării multilate
rale dintre Partidul Co
munist Român și Partidul 
Comunist Chinez, dintre 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Chineză, atît pe plan bi
lateral, cit și pe arena in
ternațională, spre binele și 
interesul celor două po
poare, al cauzei socialis
mului, al afirmării politicii 
do independență, colabo
rare și pace in lume.

Tovarășul Hu Yaobang 
și-a luat apoi un călduros 
rămas bun de la persoane
le oficiale române venite 
să-l salute pe aeroport.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și a luat rămas 
bun de la persoanele ofi
ciale chineze.

La scara avionului tova
rășii Nicolae Ceaușescu și 
Hu Yaobang și-au strîns 
mîinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat prietenește.

La ora 14,30 aeronava 
specialii a decolat, îndrep- 
tîndu-sc spre Belgrad.

din
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Hu Yaobang, 
secretar general al Comi
tetului Central al Partidu
lui Comunist Chinez au 
fost marți dimineața oas
peții locuitorilor județu
lui Prahova.

La plecarea din Sinaia 
cei doi conducători de 
partid au fost salutați de 
reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. 
Pe străzile orașului, ca și 
prin frumoasele localități 
de pe Valea Prahovei, stră
bătute de coloana oficială, 
un mare număr de oameni 
ai muncii au făcut tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și 
Hu Yaobang o caldă ma
nifestare de stimă și pre
țuire.

Aceeași atmosferă entu
ziastă domnea și pe stră
zile municipiului Ploiești, 
unde zeci de mii de cetă
țeni au venit să-i salute pc 
cei doi conducători de 
partid.

In întimpinarea înalți- 
lor oaspeți au venit tova
rășul Virgil Cazaca, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al 
P.C.R . și membri ai Bi
roului Comitetului jude
țean de partid.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Hu Yaobang 
au fost invitați să viziteze 
două din cele mai moder
ne unități comerciale ale o- 
rașului — magazinele 
Mercur și Unirea — date 
in folosință în cursul ac
tualului cincinal. Noile ma
gazine ilustrează, laolaltă 
cu întreaga rețea corner- 
ci a fă a orașului, preocupa
rea pentru aprovizionarea 
corespunzătoare a popu
lației cu bunuri de con
sum, pentru organizarea și 
desfășurarea unui comerț 
la nivelul exigențelor spo
rite ale oamenilor muncii.

Prezentînd principalele 
caracteristici ale acestor 
unități, gazdele precizea
ză că ele însumează o su
prafață comercială de pes
te 14 000 mp, pe care au 
fost amenajate 40 de ra
ioane specializate în des
facerea bunurilor de con
sum industriale și a imen- 
tar'e.

Oaspeții s-au oprit cu 
interes la diferite raioane. 
Tovarășul llu Yaobang a 
apreciat calitatea mărfu
rilor expuse, bunul gust 
al creatorilor de modele, 
atît în domeniul confecți
ilor, cît și în cel al produ
selor de folosință îndelun
gată sau al porțelanurilor, 
cristalurilor și sticlăriei, 
înaltul oaspete a adresat

județul Prahova
felicitări colectivelor ce
lor două magazine și le-a 
urat succes în activitatea 
lor.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Hu Yaobang au vizi
tat cunoscuta întreprinde
re „1 Mai“ cca mai mare 
producătoare de utilaj pe
trolier din țara noastră.

Pe traseul străbătut din 
centrul orașului pînă la 
marea uzină ploieștcană, 
numeroși cetățeni au sa
lutat cu vii și însuflețite 
aplauze, cu puternice ura- 
|e, trecerea coloanei oficia
le de mașini.

Vizita a început în fața 
unei machete unde gazdele 
au prezentat evoluția în
treprinderii in cei 75 de 
ani de existență, principa
lele etape ale dezvoltării 
fabricației de utilaj petro
lier.

Sint prezentate apoi ma
chetele celor mai noi și 
moderne instalații pentru 
forajul petrolier și minier 
realizate de colectivul uzi
nei, care reflectă capacita
tea creatoare a specialiști
lor de aici.

Este evocată buna colabo
rare a întreprinderii pio- 
ieștene cu parteneri din 
Republica Populară Chi
neză, unde au fost expor
tate. de-a lungul anilor, 
peste 300 instalații de fo
raj de diferite tipuri.

Tovarășul Hu Yaobang 
se interesează de calitățile 
platformelor de foraj ma
rin și ale altor instalații, 
de posibilitățile de export 
ale uzinei producătoare. 
Gazdele menționează că 
întreprinderea „l Mai“ poa
te spori livrările către be
neficiarii externi și că este 
interesată să extindă co 
operarea cu partenerii din 
R.P. Chineză.

Sint prezentate, de ase
menea, o serie de produse 
intrate de curînd in fabri
cație, la indicația tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Secretarul general ai 
partidului nostru a cerut 
intensificarea ritmului de 
fabricație a instalațiilor de 
foraj de mari dimensiuni 
pentru exploatările minie
re, în vederea sporirii 
producției de cărbune.

•Sint vizitate, apoi, unc
ie secții de fabricație, un
de se remarcă dotarea cu 
utilaje specializate, de ma
re randament, procesele 
tehnologice moderne, buna 
organizare a muncii.

Vizitarea secției meca
nică 1 a ilustrat preocupa
rea pentru continua diver
sificate, modernizare și 
îmbunătățire a calității 
componentelor instalațiilor 
de foraj petrolier și minier.

La standul de probe din 

cadrul secției, s-a urmărit 
modul în care sînt testate 
sapele cu role.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat specia
liștilor să acționeze pentru 
devansarea producției dc 
sape cu role pentru a se 
putea face față solicitări
lor interne și cerințelor 
exportului.

Diversificarea produse
lor și ridicarea parametri
lor tehnici șl funcționali 
a fost evidențiată 
și în secțiile de fabricare 
a sapelor de foraj și a uti
lajelor complexe.

Examinînd instalațiile 
și subansamblele prezen
tate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat că 
se impune devansarea pro
gramului de realizare a 
pieselor de schimb, pre
cum și accelerarea produc
ției de scule și dispozitive 
necesare procesului de pro
ducție.

în încheierea vizitei, 
pe o platformă din incin
ta întreprinderii a fost 
prezentată o expoziție cu- 
prinzind cele mai moderne 
utilaje complexe, pompe, 
prevenitoare de erupție, 
sape cu role multiple, ins
talații pentru forajul pe
trolier și puțuri de apă. 
întreaga gamă de echipa
mente utilizate în proce
sul de foraj și extracție, 
înalții oaspeți au asistat 
la o demonstrație de ridi
care în poziție de lucru a 
unei instalații de foraj FD- 
400 cu un echipament au- 
toridicător.

Tovarășul IIu Yaobang 
a avut cuvinte de aprecie
re la adresa colectivului 
ploieștean și i-a urat noi 
și importante succese în 
viitor. Secretarul general 
al Comitetului Central al 
P.C Chinez a semnat în 
Cartea de onoare, unde 
a notat următoarele ; „Tră
iască eroicul popor român 
care merge neabătut înain
te !“.

La încheierea vizitei 
in municipiul lor, oamenii 
muncii ploieșteni au făcut 
din nou o caldă manifes
tare de stimă și prețuire 
celor doi conducători de 
partid, exprimîndu-și sa
tisfacția pentru noul con
tact la nivel înalt româno- 
chinez, dorința de a extin
de și dezvolta conlucrarea 
frățească dintre partidele, 
țările și popoarele noastre. 
In aceeași atmosferă de 
puternic entuziasm, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și 
Hu Yaobang au părăsit 
Ploicștiul, îndreptîndu-se 
spre Snagov.

I
FILMEc

* PETROȘANI — 7 No- 
; iembrie : Buletin de Bucu- 
i rești ■ Unirea : Unde ești, 
f dragoste ?
E PETRILA : Prea tineri 
| pentru riduri.
| LONEA i Emigrantul. 

ANINOASA i între do-
l uă curente dc apă.
I VULCAN — Luceafărul: 
| Roberto Carlos cu 300 
i km/oră.

LUPENI — Cultural :

Slujbă temporară. 
URTCANI : Campionul, 

I-II.

TV.
14,00 Telcsport.

Sferturile de finală 
ale Campionatelor 
europene de box. 
Transmisiune di
rectă de la Varna. 

16,00 Telex.
16,05 Tribuna experien

ței.
16,30 Viața culturală. 
17,00 Universul femei

lor.
17,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal.

20,15 Actualitatea econo- = 
mică.

20,25 Forum politico-i- i 
deologic.

20,40 Melodii și interpreți i
— muzică ușoară. 1 

20,50 Stop-cadru pe ma- î 
pamond. O imagine i 

caleidoscopică a lu- 1 
mii de astăzi.

21,05 Film artistic. Arca i
Iui Noe. Premieră 
pe țară.

22,30 Telejurnal.

mernenlo

Mica publicitate
V1ND Dacia 1300 neridi

cată, număr nou. Telefon 
Cluj 951/37398 seara. 
(502)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nico- 
laescu Ioana, eliberată de 
I.U.M, Petroșani. (1 declar 
nulă. (501)

PIERDUI’ legitimație de 
serviciu pe numele Verzes 
loan, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
(504)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Benea A- 
drian Iosif, eliberat de Ins
titutul de mine Petroșani, 
în declar nul. (506)

ANUNȚURI DE FAMILIE

SOȚUL Andrei, fiica Mariana, ginerele Wilmoș, 
și nepoții Ana, Bela și Beatrice anunță cu adincă du
rere încetarea din viață a scumpei lor soție, mamă 
și bunică

KOVACS ELISA BETA
înmormînlarea are loc azi, ora 15 de la capelă. 

(507)

CU ochii înlăcrimați amintim împlinirea a 9 ani 
dc la moartea scumpului și neuitatului nostru soț 
și tată

VASINCA IOAN
Nu te vom uita niciodată. (508)
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