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Ieri, a avut loc la Petroșani

Adunarea festivă consacrată

I Sărbătoarea minerilor
întreaga țară sărbătorește, astăzi, Zi

ua minerului — moment de înaltă cins
tire adusă muncii rodnice, desfășurate 
pentru extracția și valorificarea bogă
țiilor minerale ale patriei. Expresie preg
nantă a> sentimentelor de stimă și pre
țuire pe care poporul nostru le nutrește 
față tie cei ce lucrează in adincuri, săr
bătoarea de astăzi pune in strălucită lu
mină locul de frunte pe care detașamen
tul minerilor il ocupă in societatea noas
tră, rolul deosebit ce-i revine in înfăp
tuirea amplului Program elaborat de 
Congresul al XI-lea al partidului cu pri
vire la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

Ziua minerului ne prilejuiește, ca în 
fiecare an, o retrospectivă istorică. In 
cronica mișcării muncitorești din Româ
nia, minerii au înscris pagini de nepie
ritoare glorie. Luptele minerilor pentru 
dreptate socială, pentru o viață mai bu
nă, eliberată de exploatarea și asuprirea 
capitalistă au culminat cu luptele din au
gust 1929, eveniment de puternică rezo
nanță pe plan politic, economic și so
cial, pe plan național și internațional. In 
contextul amplelor bătălii de clasă des
fășurate sub conducerea partidului co
munist, acțiunea minerilor de la Lupeni 
a dovedit înaintarea proletariatului ro
mân într-o nouă fază de maturitate po
litică. a ilustrat capacitatea de organi
zare a clasei muncitoare, înalta ei com
bativitate și solidaritate, puterea de a 
acționa pentru înlăturarea cîrmuirii ne
drepte a regimului burgliezo-mosieresc. a 
politicii cercurilor reacționare de 
dare 
țării

De 
rilor 
timp, 
antifasciste și antiimperialiste din 23 Au-

de 
sînt

pră- 
a bogățiilor naționale și aservire a 
față de monopolurile străine.
la marea bătălie de clasă a mine- 
au trecut 49 de ani. In acest răs
adul insurecției naționale armate

gust, săvîrșit de masele muncitoare sub 
conducerea Partidului Comunist Român 
a marcat cotitura istorică a eliberării ță
rii de sub dominația capitalistă, deschi- 
zînd calea marilor prefaceri socialiste. 
Sub conducerea înțeleaptă a partidului, 
an de an poporul român a dobîndit în
semnate victorii în toate domeniile vie
ții politice, economice și sociale. Mineri
tul. aflat mereu în atenția conducerii de 
partid și de stat, a înregistrat mutații 
profunde, ajungind să se prezinte astăzi, 
ca o activitate modernă, în plin proces 
de perfecționare, străbătută de preocu
parea muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor, în frunte cu comuniștii, pen
tru dezvoltarea continuă a extracției de 
cărbune. Preocupările colectivelor 
muncă din întreprinderile miniere
viu stimulate de măsurile ample între
prinse din inițiativa si la indicația tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, ’ secretar 
general al partidului, pentru moderniza
rea tehnologiilor de lucru și mecanizarea 
principalelor operații prin introducerea 
celor mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în procesul de extracție, în vede
rea creșterii producției de cărbune și a 
rodului muncii în abataje, reducerii e- 
fortului fizic și asigurării unui înalt grad 
de securitate în subteran. Măsurile între
prinse de partid se răsfrîng, și asupra 
vieții sociale, contribuind la îmbună
tățirea condițiilor de muncă și viață ale 
minerilor, ale tuturor oamenilor mun
cii și locuitorilor Văii Jiului, prin dez
voltarea activității din domeniile con
strucției de locuințe, învățămîntului, o- 
crotirii sănătății, aprovizionării populației, 
activității cultural-educative și sportive. 
De însemnătate deosebită sînt obiecti
vele aprobate suplimentar pentru cincina
lul in care ne aflăm cu privire la crea-

(Continuare în pag. a 4-a)y

La Casa de cultură din Petroșani "a avut loc ieri, într-o atmosferă de puternic entuziasm, adunarea festivă consacrată sărbătoririi Zilei, minerului.La această manifestare sărbătorească au luat parte cei mai buni dintre, cei buni, mineri, șefi de brigadă, maiștri, ingineri, e- nergeticieni, constructori de utilaj minier, cercetători și alți oameni ai muncii din Lupeni, Vulcan, Uricani, Petrila, Paroșeni și din celelalte centre muncitorești din bazinul carbonifer al Văii Jiului.Au luat parte tovarășii 
Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul minelor, petrolului și geologiei, 
Teodor Hâș, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular județean, alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ca-
• (Continuar» in pag. a 4-a)
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Oamenii muncii din Valea Jiului 
— mineri, preparatori ai cărbunelui, construc
tori și energeticieni — își îndereaptă, cu adîrică e- 
moție și respect, gîndurile și sentimentele către dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, Miner 
de onoare al Văii Jiului, cel mai iubit fiu al popo
rului nostru pe eare-1 reprezentați cu strălucire i- 
dentificîndu-vă cu cele mai luminoase năzuințe și i- 
dealuri de viață Și muncă. Indicațiile și îndemnurile 

dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar gene
ral, în timpul vizitelor de lucru în municipiul nos
tru, la locurile noastre de muncă din subteranul

• (Centinvare m pag. o 4-a| |

Ziua lor, cinstită prin fapte de muncă
LA LUPENI

Un nou abataj mecanizat
Ieri, la Lupeni in prezen

ța tovarășilor V ASILE 
l’ATlLiNEȚ, membru su
pleant al t onii telului Poli
tic Executiv, ministrul mi
nelor, petrolului și geolo
giei și TEODOR HAȘ prim 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid, au început 
probele tehnologice într-un 
nou abataj complex meca
nizat dotat cu combină de 
tăiere, introdus în stra
tul 13, blocul VI nord, 
sectorul VI. l’rin introdu
cerea acestor utilaje, pro

ducția sectorului va creș
te cu peste 400 tone pe 
zi. Noul loc de muncă, îm
preună cu dotarea mo
dernă sînt încredințate u- 
nor mineri, mecanici, e- 
iectricieni și lăcătuși cu 
o bună pregătire profesi
onală.

Odată cu montarea com
plexului și a combinei de 
tăiere a fost amenajat și 
fluxul de transport ne
cesar evacuării producți
ei, format din benzi cu 
cotor de cauciuc avînd o

lungime totală de peste 
700 metri.

Crearea noului loc de 
muncă înzestrat cu meca- 

- nizare complexă reflec
tă preocuparea constantă 
a întreprinderii, a com
binatului minier și con
ducerii ministerului pen
tru materializarea indi
cațiilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu privi
re la creșterea gradului de 
tehnicitate în abataje, redu
cerea efortului fizic.

Noi colective în detașamentul 
fruntașilorMunca plină de elan a minerilor Văii Jiului desfășurată în întînipinarea Zilei minerului și a marii sărbători a Eliberării s-a concretizat în producția de cărbune extrasă în ziua, de 4 august. Patru întreprinderi miniere — Petrila, Livezem, Paroșeni și Bărbâteni —- s-au situat, în ziua amintită, în fruntea întrecerii socialiste din bazin prin producțiile extrase suplimentar.Demne de laudă sînt colectivele celor două întreprinderi minere Livezeni și Bărbâteni care, prin realizările obținute, s-au alăturat celorlalte colective miniere din Valea Jiului care ocupă in continuare locuri fruntașe in ierarhia realizărilor — Uricani. Paroșeni .; V : -m.
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EUGEN VOICU FRANCISC FAZAKAS
Mina Petrila Mina Paroșeni

ION SALAGEAN 
Mina Lupeni

GIIEORGHE SCORPIE
Mina Uricanj

Mecanizarea - prezentul 
viitorul muncii în subteran■ » Strădaniile și rile partidului și nostru pentru țirea zestrei tehnice 

minelor, materializate prin dotarea întreprinderilor din bazinul nos
tru carbonifer cu 13 complexe mecanizate, 21 de combine de abataj și 
4 combine pentru lucră
rile, de pregătiri și investiții și aceasta în mai puțin de un an, s au regăsit în producția de 
cărbune obținută. Astfel producția medie zilnică a crescut în a- cest an, fața de anul trecut, cu 1200 de tone cărbune, iar . productivitatea muncii la .Lupeni și Paroșeni, . ca să dăm exemplu doar două din întreprinderile cele mai mecanizate, obținută de cei ce muncesc în a- bataje cu complexe mecanizate a crescut față \ de tehnologiile anterioare cu .3 tone . pe post la Lupeni, iar la Paroșeni s-a dublat. Vorbind de dotarea tehnică nu putem să nu amintim că în acest an, la sfîfșitul primului semestru, loarea fondului celor fixe 

1 000 200 000 lei mare față de anul 1975.Mecanizarea lor din subteran, si re a complexelor nizâte, a susținerii talice în abataje, le-a permis minerilor obținerea unor importante economii, de materiale. La lemn de mină, prin ; reducerea consumului cil 0,3 la 1000 de tone ne extras la nivelul tregului combinat nier, se va obține o conomie de 2700 mc, la cherestea printr-o ducere cu 0,25 mc/1000 de tone cărbune extras se va obține pînă la sfîrșitul anului o economie de 2250 mc.

ofortu- statului îmbogă Cc reprezintă mocani zarea pentru minerii Văii Jiului ? Răspunsul a ni-1 dă minerul șef de brigadă Ilie Filiche de la I.M. Paroșeni: „Ca să vă. dau un singur e- xemplu : azi, împreună cu încă 5 ortaci nu ,__reușit să împăcăm 100 de găuri în abatajul cu susținere individuală,
am

m

Inițiativele minerești - expresie 
a înaltei conștiințe muncitoreștiCîmp larg de afirmare a destoiniciei minerilor, a dăruirii lor în muncă, inițiativele minerești izvorîte din mijlocul colectivelor de muncă: au avut rod bogat în acest an. 467 de brigăzi și formații de lucru, to.ta- lizînd un număr de 8677 de membri au preluat și aplicat creator, cu simț

Mutații structurale 
în mineritul Văii Jiului

vani ijloa- era cu mailucrări-. folo-. meea-me-
me cărbu- în-mi- - e- iar re

timp ce șeful de schimb cu patru oameni a tăiat o fîșic și a dat a- proximativ 200 de tone Ia complexul mecanizat. Asta-i mecanizarea, diferența dintre complexele mecanizate și celelalte tipuri de abataje".Ea toate cele amintite pînă acum trebuie să adăugăm, și nu în ultimul rind. abnegația și dăruirea in muncă a minerilor, strădaniile conducătorilor procesului de producție, pentru continua îmbunătățire a organizării muncii. Elocventă în acest sens este creșterea numărului brigăzilor care sl-an realizat, și depășit sarcinile în de a- 155

ta de so- a-150 că rb ti

acest semestru față ■ultimul trimestru al jiului trecut -— de la 202 brigăzi.Sînt doar cîteva realizările obținute harnicul detașament clasei noastre muncitoare — minerii ■— care prin sporirea producției de cărbune răspund apelului secretarului general al partidului, tovarășul Nicolas Ceausescu, de a livra economiei naționale cantități tot mat mari de cărbune energetic și mai ales de cărbune cocșificabil.

ia

ți în
de' 

al

de răspundere inițiativele : „Brigada înaltei productivități", „Brigada producție și educație cialistă", „Să realizăm vansări lunare de, ml la lucrările înne și 120 ml la lucrările în steril, la brigăzile dotate cu combine", „Prietenul noului încadrat" și „Utilajul întreținut și reparat de formația noastră să func- . ționeze fără întreruperi în procesul de producție". Lor11 se adaugă încă 38 sectoare eu un număr12 277 de încadrați, < aplică o altă inițiativă osebit de valoroasă — „Contul colector de economii". 865 de cadre teh- 'nico-ingînereșți și maiștri au preluat și aplicat la rîndul lor inițiativele „Di-: rigențiă muncitorească" și „Fiecare cadru tehnic ingineresc să rezolve anual o problemă tehnică sau organizatorică, echivalentă cu retribuția pe un an". Numai prin aplicarea iniți- țiativei „Brigada înaltei productivități" — s-au extras suplimentar în a- ccst semestru, de către formațiile care o aplică, 50 116 tone de cărbune iar, la două întreprinderi Lupeni și Paroșeni,' s-au realizat avansări suplimentare la lucrările de . pregătiri de 322 ml, La „Contul colector de economii"

de■ de care, de-

al sectoarelor de la minele Paroșeni, Elipeni, Vulcan, Dîlja și Uricani s-au acumulat economii. în va
loare , de 3 259 556 de -Iei. Valoarea problemelor .tehnice sau organizatorice rezolvate de cadre * tehnico- inginerești s-a ridicat, pe semestrul I ai anului 1978, 
lă peste 6 900 000 lei.

Realizările economice de prestigiu, dovada înaltei ■ conștiințe revoluționare a minerilor Văii Jiului, sînt .întregite, în mod fericit, prin aplicarea altor inițiative cu o valoare ins- . tructiv educativă deosebi- Astfel, prin aplicarea no- pa- de la mini- 
(I.M.Săoau Gheorghe si.Atii- 
prin per- taet, 1 sosiți in amintite, prin apli- .

tă.inițiativei „Prietenul ului încadrat" doar țru șefi de brigadă patru întreprinderi ere — Ilie Filiche Paroșeni). Dumitru (I.M. Vulcan), Gliicioiu (I.M. Dîlja) ■Nicolae Bocor (I.M. noasa) au stabilizat, puterea exemplului sonul, cu răbdare și ■19 de tineri nou întreprinderile : De asemenea.carea inițiativelor ..Diri- genția muncitorească" (398 de maiștrii dirigiriți) și „Brigada de . producție și educație socialistă" s-a îmbunătățit simțitor. situația disciplinară în brigăzile și formațiile de lucru, pe schimburile în care se aplică.— In aplicarea inițiativelor, spunea minerul șef de brigadă Ioan Moldovan de la mina Petrila, oamenii au rolul hotărîtor pentru că înainte de toate inițiativa cere ca fiecare lă locul său de muncă să-și facă datoria conștiincios.Iată de muncitorești reprezintă cîmp larg de afirmare destoiniciei minerilor, dăruirii lor în muncă, profundului atașament față de partid, țară și popor.
ce inițiativeleun• a a a

VULCAN Două imagini care vorbesc de la sine despre viața de ieri și de azi a minerilor.

„Dorim ca prin urgentarea mecanizării lucrărilor 
xe, de mare productivitate, să ușurăm munca minerilor 
că in general și, totodată, să asigurăm o creștere mai 
rea producției de cărbune de care patria noastră are n 
co-sociâlă“.

„Avem in vedere ca, odată cu mecanizarea lucră 
și perfecționării calificării oamenilor muncii care lucr< 
ma că utilajele moderne care sînt, și vor fi introduse it 
schimbarea concepției însăși despre minerit și o calif 
deveni un tehnician capabil să stăpinească mașina, î 
nu numai un miner specialist, ci și un miner tehnician 
din dotare, să știe să le folosească cu randament înal 
pare, atunci cind e nevoie".

Totul pentru om, pentru bunăstareaîmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale minerilor, preocupare statornică, de prim ordin, a partidului și statului nostru, a cunoscut în ultima vreme un salt calitativ impresionant. Celor aproape 46 000 a- partamente, cite sînt astăzi pe cuprinsul întregului municipiu, Ii. se vor adăuga încă 1052 in acest an, din care 492 au fost construite deja în primul semestru, iar în perioada 1978—1980 se vor mai construi 3288 de apartamente. Numeroase magazine asigurate din belșug cu mărfuri variate sortimental și de bună calitate înlesnesc aprovizionarea din abundență a familiilor minerilor. Suprafața comercială utilă era la 31 ini ie 1978 de 40 816 mp, iar prin fondul de investiții alocat suplimentar, în valoare de 140 milioane, prin măsurile luate în toamna anului trecut în urma vizitei președintelui țării înValea Jiului, pînă lasfîrșitul anului 1980 se vor mai construi unități comerciale care vor totaliza o suprafață co

mercială de 92 245 mp. Dar cele mai elocvente e- xemple care ilustrează creșterea nivelului de trai sînt valorile mărfurilor cumpărate de cetățenii Văii Jiului. Fă- eind o comparație între valoarea volumului total de desfacere realizat în primul semestru al acestui an cu cel realizat în aceeași perioadă a anului trecut constatăm că pe primele 6 luni ale anului 1978 este cu 124 mii lei mai mare, în- registrîndu-se. o depășire, față de sarcinile de plan anuale, de 112,3 la sută. Ponderea a revenit sectorului alimentar și industrial..Pe aceeași linie a îmbunătățirii condițiilor de muncă și de trai se înscriu și numeroase alte măsuri adoptate de con- ■ ducerea partidului și statului nostru, exemple ale grijii deosebite pe care o poartă celor ce muncesc. Un exemplu numai — valoarea meșelor gratuite acordate minerilor la intrarea în șut se ridică anual la 15 milioane de lei. A- cestei sume impresionante trebuie să-i adăugăm

și cele 82 d reprezintă nuală a gr; care benefit Văii Jiului.Numeroas i'ămîn' în ,c< ocupările și nite să du< nătățirea s tate a mint facerii ca muncă. Ni an vor ben lete de tratl oameni ai î alți 1453 de dihnă.Elocventă■ cuparea pen tățirea cor muncă pent nui climat ș Optim mine turtle de 1 care în ani alocat 50 31(Cifrele I vidențiază faptele, rod pârii pentru rea condiții că și de vi nerilor Văii sintetizate i frază — tot 
pentru buni
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Minerul-tehnician, stâpîn pe tehnica modernă.
Minerul tehnician

NICOLAE CEAUȘESCU

Deschizători de drumuribunăstăriiSinteze ale
spre bogățiile pămîntului

PETRE ROMAN 
Mina Aninoasa

ILIE CHIRON 
Mina Vulcan NICOLAE OPREA 

Mina Bărbăteni

cărbune, program început
Mine-

CONSTANTIN SOLOMON
Mina Lonea

gura
om,

de azi de-acum mină au utilaje de si

Cu un pas înaintea 
producției

acordăm o atenție mai mare 
i domeniul minier. Ținem sea- 
imp mai rapid în mine, impun 
ouă, superioară* Minerul va, 
să lucreze cu ea. Vom avea 

rebuie să cunoască mașinile 
tie să le întrețină și să le're-:

Receptivi, minerii treprinderilor din lea Jiului au îmbrățișat căldură noutățile teii- Au început o luptă îritot- de .cîști-

și cărucioare de perforat (cu unul și două brațe), iar in ultimul an cu combine de înaintări în steril, utilaje de mare productivitate. Dacă am
Dacă ar trebui șă e x emplificăm realizările oamenilor de la investiții am face-o cu minerii Paroșeniului, care Ia sfîrșit de semestru

ntroducerea utilajelor comple 
ibunătățim condițiile de mun 
uetă a productivității și spori- 
entry dezvoltarea sa economi-

aveau planul realizat în proporție de 126 la sută. De la sectorul de investiții al acestei întreprinderi miniere, șeful de brigadă Mihăi Ba- ltoș ne mărturisea : „Noi, cei care pregătim producția de mîine sîhțem conștienți de importanța muncii noastre și tocmai de aceia ne străduim să ne depășim sarcinile planificate. împreună

face o singură" comparație, intre anul 1973 cînd încărcarea mecanică în galerii (steril și cărbune) reprezenta doar 31,19 Ia sută și anul 1977 cînd se realiza 49,13 la sută, saltul făcut de mecanizare apare evident. In 1978 pe primul semestru încărcarea mecanică în. galerii a atins 51,84 la sui tă urmînd ca în 1980 să crească la 70 la sută.

calificare.Unul dintre absolvenții acestor cursuri organizate la mina Lupeni, minerul Constantin Ni- chita, ne spunea cu cît- va timp în urmă : „După mai bine de 20 de ani de minerit am urmat cursurile de policalificare pentru meseria de lăcătuș. Mineritul nu mai este cel 20 de ani. In fost introduse noi, perfecționate, mare productivitate dacă nu le sțăpînești, dacă nu le știi întreține, mînui și repara nu obții cu ele mare lucru“.Acesta este de fapt rolul și rostul cursurilor de policalificare.

® l-'iecare familie din Valea Jiului dispune de un 
aparat de radio ; fiecare a doua familie are un tele
vizor șt o mașină de spălat; un frigider revine la 3 
familii, iar un autoturism la 24 de familii.

• In ultimii 5 ani a fost cumpărată mobilă în 
Valoare de 2 mii de lei pe locuitor (6 000 lei pe fami
lie) ceea ce corespunde cu mobila unui apartament.

• 1,3 perechi de încălțăminte anual revine fiecă
rui locuitor.

• Din totalul volumului mărfurilor vîndute în 
municipiu în semestrul I 1978 ponderea o au mărfu
rile alimentare cu 43,6 la sută, urmînd mărfurile in
dustriale cu 42,6 la sută, iar alimentația publică cu 
13,8 la sută, din care produselor și preparatelor culi
nare le revine 49,5 la sută față de numai 30,1 la sută 
în 1977.

• Fiecare elev poartă o uniformă nouă in fieca
re an școlar.

zările vor bate pasul pe 
loc, și ei doreau să obțină mai mult S-a stabilit un judicios care a să prindă viață.■rii vechi, .ctt o bogată experiență îi regăsim pe băncile , școlilor de policalificare alături de ‘ortacii lor. mai tineri. Se pregătesc să devină, și >mii au devenit deja, lăcătuși și electricieni. La rîndul lor lăcătușii și e- lectrieienii au început să deslușească tainele mineritului care va deveni a doua calificare pe care o vor obține.In acest semestru prin cursurile de calificare a- le întreprinderilor miniere s-au pregătit pen-

executate în ceasornicărie sau ăerd'nautieă:Topografii minieri, oamenii aplecați asupra aparatelor de măsură, a- supra hărților miniere croiesc cu mînă sigură, aleg la suprafață și materializează apoi îh subteran prin „puncte'* și „ștufe" varianta optimă, contribuind prin munca lor migăloasă la obținerea unor producții de cărbune mereu sporite. Minerii știu că ei sînt cei care-i călăuzesc spre bogăția adîncului, că ei sînt cei care veghează ca întreaga activitate să se desfășoare după planuri bine stabilite, și tocmai de a- ceia, le respectă munca plină de răspundere,
ortacii din brigada mea țșîntem hotărîți să ne tdepășim sarcinile plani- « ficate pînă la sfîrșitul a- fnului cu 40 ml“. Mineri ♦ca Bakoș sînt multi în țValea Jiului la sectoare- fle de investiții ale în- ?treprinderilor miniere — țla Lonea, Dumitru Cos- ftinaș, Gheorghe Lițcan , tAugustin Demeter la Li- fvezeni , Ilie Chiron la Vulcan, ca să nu amin- *tim decît cîțiva, dintre *oamenii care nu mai au fnevoie de prezentări. ♦Pentru ei vorbesc rea- ♦Uzările, galeriile exe- |cutate prin tăria munte- £lui spre cărbunele mile- £nar. țLor 10 urmează întotdea- «una „cărbunarii", cei care ♦ajun.Șiîn inima stratului fîl scot la lumină pe a- |celeașj drumuri durate *cu de „oamenii investițiilor". f

Cînd un nou eîmp minier a fost conturat, după ce echipele de geologi și prospectpri au plecat, ei sînt cei care sosesc și încep primii lupta cu muntele. Ei, minerii investițiilor, deschizători de drumuri spre bogățiile subterane, durează căi trainice de acces, galerii, magistrale care, de cele mai multe ori, durează cît mina.Anual se alocă peste 1 miliard de lei pentru crearea de noi capacități de producții subterane, pentru dezvoltarea celor existente, pentru deschiderea de noi mine și punerea în valoare a cărbunelui din noile cîm- puri miniere. Mecanizarea a venit și aici în a- jutorul minerului. Lopata și mașina manuală de perforat, au fost înlocuite cu mașini de încărcat

tril meseriile de mineri, lăcătuși și electricieni 1100 de muncitori ur- . mînd ca pinii la sfîrșitul anului să mai obțină calificările dorite încă 1100. Pentru anii 1978—1980 nivelul de școlarizare cuprinde ci-■i .......— fre între 2200de

în- Subteran — viitorul mi- Va- neritului modern.Dar oamenii nu se mulțumesc cu ceea ce au obținut, își dau scama că fără o înaltă calificare, fără un bagaj complex de cunoștințe, fără policalificare, reali-

I------------------------------------
Mașini moderne, de 

mare randament au u- 
șurat munca minerului, 
făcînd-o mai spornică.

1________________________________

Cu aparatele de măsură în spate, cu trepiedele sub braț și carnete în mînă îi întîlnim dese
ori, aproape zilnic, pe galeriile minelor, la fronturile de lucru. Sînt topografii minieri, cei care sînt întotdeauna cu un pas înaintea producției, sînt oamenii care știu- azi ce producție se . va realiza mîine, sînt cei care îi pilotează pe mineri că- lăuzîndu-le drumurile subterane spre bogăția milenară —• cărbunele.Pentru ei fiecare colțișor al minei, oricît de îndepărtat ar fi, este < n- noscut și trecut pe hartă cu exactitatea pe care o mai au doar lucrările de mare finețe și precizie

cunice.■aprigă, 'dîrza, nu deauna .încununată:. succes, pentru a, ga cea mai de seam tălie șurată dineul lor -KS'de oT ; prezență activă ' Greutățile i- la locurile de muncă nerențe ori- ________•.cărui început, ccînd oamenii mai bîjbîiau printre manete și butoane, au fost depășite. Pentru minerii Paroșeniului, pionierii .mecanizării în Vale, complexele de tăiere și susținere mecanizată au început să nu mai aibă secrete. Același lucru se întîmplă la Lonea, la Lupeni, Petrila și Vuldan și la alte întreprinderi miniere. Producția de cărbune extrasă c.u aceste utilaje începe să crească simțitor, iar productivitatea muncii, cunoaște ‘ salturi impresionante,/: :demoriș- trînd, fără echivoc, justețea măsurilor întreprinse de partid ul și statul nbstru privind mecanizarea lucrărilor din
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Adunarea ■ minerului
• (Urmare din pag. I)teh- mi- De fost știiai or- și ob- și din

a fost

dre de conducere și nice din combinatul nier Valea Jiului, asemenea, au prezenți ac ti v de partid și de stat, ganizațiilor de masă ștești din municipiu județ.Adunarea festivădeschisă de tovarășul Cle
ment Negruț, prim-secretar al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R., președintele Comitetului E- xecutiv al Consiliului popular municipal.

A luat cuvîntul tovarășul Vasile Pațilineț care 
a spus : „îmi este deose

bit de plăcut de a vă 
mite dumneavoastră 
prin dumneavoastră 
turor muncitorilor, 
nerilor și tehnicienilor din 
industria minieră româ
nească, un călduros salut 
mineresc „Noroc bun" din 
partea celui mai iubit fiu 
al clasei muncitoare, Mi
ner de onoare al Văii Ji
ului, ales de dumneavoas
tră, patriot înflăcărat, e- 
minentă personalilate a 
lumii contemporane, to
varășul NICOLAE 
C E Â U Ș E SCU, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România".

Salutul transmis din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost primit cu 
profundă bucurie și satis
facție, cu puternică în
suflețire, participanții la 
adunare scandînd înde
lung, cu entuziasm, 
„Ceaușescu — P.C.R.". Ei 
au dat o vibrantă expresie 
sentimentelor de nețărmu
rită dragoste și înaltă sti
mă pe care toți minerii 
țării le nutresc față de 
gloriosul nostru partid co
munist, față de conducă
torul iubit al partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.Sărbătorirea Zilei nerului — a spus în tinuare vorbitorul are loc anul cesta în condițiile toți minerii, împreună întregul popor acționează cu fermitate și hotărîre pentru traducerea în viață 
a istoricelor hotărîri ale Congresului al Xl-lea, ale Conferinței Naționale ale partidului și ale plenare- din care mi- sar- a

trans-

ingi-

mi- con-a- eînd cu

lor C.C. al P.C.R., martie și iulie a.c., pun în fața industriei niere din țara noastră cini deosebite pentru contribui la dezvoltarea continuă a economici noastre naționale.In magistralare, bogată în idei și semnificații multiple tît pe practic pentru partidului și statului ținută în urmă
expune- 

cu 
a- plan teoretic cît și activitatea nostru, ținută în urmă cu cîteva zile, de tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața activului central de partid, și de stat, s-a subliniat u- nitatea indisolubilă politica internă și 

a partidului și nostru, necesitatea acționa cu toată 
rea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin în acest cincinal.Avîn.du-se în vedere ritmul înalt de dezvoltare a economiei naționale, conducerea partidului și statului nostru acordă o a- tenție deosebită sectoru
lui minier care asigură baza de combustibil, energie și materii prime pentru celelalte ramuri ale economiei.Cunoașteți că, odată măsurile pentru gradului de dotări canizare a minelor, ducerea partidului și tului acordă o grijă manentă pentru îmbunătățirea condițiilor de mun-

între externă statului de a hotărî-

cu creșterea e și me- con- sta- per-

că și viață ale minerilor. Ca expresie grăitoare a acestor preocupări, nivelul de trai al minerilor este cel mai ridicat din țara noastră și cunoaște o creștere simțitoare țață de prevederile planului cincinal. Avi nd în vedere importanța și contribuția de seamă 
a minerilor la dezvoltarea economiei naționale, ducerea partidului și tului nostru a hotărît veniturile minerilor crească în continuare proporție mai mare i 
a celorlalte categorii oameni ai muncii.Pentru îmbunătățirea condițiilor de trai se construiesc continuu în centrele miniere locuințe, cămine, cluburi și alte o- biective soci al-cui turale.Sînt alocate sume importante pentru condițiilor de muncii și de îngrijirea sănătății minerilor.Din inițiativa tovarășului secretar general Nicolae Ceaușescu, s-a elaborat și aprobat lin vast program de dotare a minelor cu utilaje și instalații necesare pentru creșterea gradului de mecanizare a o- perațiilor de tăiere și susținere în abataje, din lucrări miniere dere și pregătire și Astfel, ca urmare surilor Juate, numai curs de un an de gradul de tăiere și care mecanizată a cărbunelui în abataje a crescut de la 16,5 la suta în anul 1976 la 22 la sută învinui 1978, ceea ce reprezintă o creștere cu 33 la sută. La lucrările de deschidere și pregătiri, gradul de , canizare în anul 1978 ajuns la 45 la sută.Creșterea gradului mecanizare a minelor acest mare bazin al pe lingă ușurarea substanțială a efortului fizic al oamenilor în subteran, va conduce la creșterea în viitor a producției de huilă din Valea Jiului la cel mai înalt nivel gîndit ca posibil pentru acest bazin.Doresc în acest forturile tului nostru, se impune să luăm de urgență noi suri pentru creșterea dului de calificare a drelor, pentru a putea să sțăpînească utilajele cu care sînt și vor fi dotate minele, de creștere a nivelului de cultură nerală, a conștiinței cărui miner, să se asigure respectarea cu rigurozitate a disciplinei tehnologice. și a muncii.La grija deosebită a partidului și statului pentru sectorul minier, trebuie să răspundem prin- tr-o mobilizare a tuturor resurselor de care dispunem, prin perfecționarea și organizarea exemplară a muncii, prin respectarea întocmai a disciplinei tehnologice și de muncă,, pentru a realiza și depăși planul de producție.In încheiere, vă felicit cu prilejul „Zilei minerului" și vă urez noi succese în muncă, multă sănătate și fericire dumneavoastră și familiilor dumneavoastră, minerilor din Valea Jiului și tuturor minerilor din țara noastră11. A luat apoi cuvîntul tovarășul Teodor Haș a spus„îmi plăcut lături

cOn- sta- 
; ca să în decit

de

asigurareaprotecția

de deschi- altele. a main de- zile, încăr-

rne-
ade din țări i,

să subliniez cadru că la partidului și sta-și e-
mă-gra- câ-
ge- fie-

carede
a-

este deosebit să iau parte, de dumneavoastră, la această adunare festivă consacrată omagierii minerilor — detașament de frunte al clasei noastre muncitoare, care, sub ■ conducerea partidului, își aduce o mare contribuție ‘ la progresul multilateral al Roma n iei sociali ste.
Aș vrea să folosesc a-

cest plăcut prilej pentru a sublinia că în acest an, minerii din județul nostru întîmpină cu rezultate bune „Ziua minerului" și măreața noastră sărbătoare națională — ziua de 23 August. Se realizează în mod ritmic și se depă
șesc prevederile la ducția de minereuri, celelalte resurse ' de terii prime. Minerii adus astfel un aport prețios la îndeplinirea cu 4 zile mai devreme a planului pe 7 luni pe județ și obținerea unei producții industriale suplimentare de peste 314 milioane lei. Ne bucură faptul că minerii Văii Jiului au reușit în unele luni din trimestrul al II-lea și în luna iulie să-și îndeplinească planul la producția de cărbune net.Pentru rezultatele ținute, angajare ■hotărîrilorXI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, înîndeplinirea planului peacest an ca și pe întregul cincinal, perriiiteți-mi săadresez. în numele Comitetului județean de partid și al Consiliului popular județean cele mai călduroase felicitări tuturor minerilor județului și să vă Urez noi și remarcabile succese !Anul acesta, „Ziua minerului" găsește întreprinderile din localitățile Văii Jiului, munca și. viața vrednicilor muncitori mineri de aici în mari prefaceri înnoitoare. Datorită grijii partidului și statului nostru, a atenției deosebite cu care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, urmărește înfăptuirea programelor de dezvoltare și modernizare rapidă a producției a- cestui important bazin carbonifer, s-a ajuns la un ritm înalt de canizare în toate prinderile miniere, eeastă puternică de mecanizare, urmată schimbarea însăși a concepției despre minerit și profesiunea de miner, reprezintă un mare salt revoluționar calitativ, o realizare remarcabilă a partidului și statului nostru.Atenția de care se bucură minerii din partea conducerii partidului și tului se regăsește, dată, în nivelul de creștere și ierarhizare a retri- supli- care de în- am- de so-

a-pro- la ma- au

ob- pentru puternica în înfăptuirea Congresului al

astăzi me- în tre-A-infuzie de

,sta-toto-și ierarhizare buției, în sporul mentar acordat celor lucrează la fronturile lucru, în multe alte lesniri, precum și în ploarea construcției locuințe și obiective cial-culturale. Programul suplimentar, inițiat personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prevede, asemenea, construcția acest cincinal a unor fabrici și capacități producție prin care asigure locuri de cial pentru femei.Ne face tatăm că lea Jiului aprecierii conjurați, tate din ce în ce mai. fructuoasă. Sub conducerea organizațiilor de partid, au crescut preocupările pentru sporirea producției de cărbune, creșterea randamentelor în abataje, pentru organizarea mai bună a producției și a muncii, pentru ridicarea calificării; și policalificării muncitorilor mineri, întărirea ordinii și disciplinei. In a- celași timp însă, observațiile îndreptățite făcute de secretarul general al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Plenara C.C. al P.C.R., din 5

de în n,oisă se circa 6 000 de noi muncă, în spe-plăcere să conș- . minerii din Va- răspund grijii și eu care sînt în- printr-o activi-

iulie trebuie să ne mobilizeze și mai mult la creșterea neîncetată a productivității in abataje, la folosirea chibzuită a forței de muncă și, pe a- ceastă cale, la recuperarea grabnică a râmîneri- 
lor în urmă și îndeplinirea ritmică a planului producției fizice și nete, a angajamentelor asumate. Propunerile, observațiile ce s-au făcut în adunările generale ale oamenilor muncii din le miniere, doptate trebuie transpuse înToți cei care participăm astăzi la această adunare trăim, asemenea întregului nostru popor, impresia deosebit de puternică a magistralei expuneri a secretarului general al partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu, la a- dunarea activului central de partid și de stat, care a avut loc joi, în Capitala patriei noastre.-Document de inestimabilă însemnătate “ teoretică și practică, cuvîmtarea secretarului general al partidului dă răspunsuri clare, constructive — pe baza unei ample, multilaterale și profunde analize științifice — marilor probleme cu care se confruntă lumea contemporană, mișcarea comunistă și muncitorească internațională.Studierea acestui remarcabil document, înarmează organizațiile noastre de partid, pe fiecare om al muncii cu uri neprețuit îndreptar în înțelegerea legăturii dialectice care e- xistă între activitatea pentru realizarea cu succes a sarcinilor construcției socialismului și _ creșterea prestigiului României în lume.Ingăduiți-'mi să adresez și cu acest prilej, în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județ, cele mai vii mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita activitate ce 6 desfășoară în fruntea partidului și statului nostru, pusă în slujba înfloririi României socialiste, creșterii prestigiului ei în lume.încheind cu aceste. gîn- duri, doresc din inimă să vă adresez, încă o dată, dumneavoastră, celor prezenți la adunarea de astăzi, tuturor.minerilor din Valea Jiului și din județ, calde fe- . licitări’ și să vă urez, noi succese în activitatea dumneavoastră de viitor, multă sănătate și fericire în viața personală.Intr-o atmosferă de însuflețire și entuziasm, participanții la adunarea festivă au adresat-o telegramă Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. Minute în șir participanții au ovaționat pentru partid' și secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceausescu. Ei au aclamat cu însuflețire, cu dragoste „Ceaușescu și poporul11, „Ceaușescu și minerii11.In, încheierea adunării festive a avut loc un bogat program cultural-artistic, susținut de artiști amatori ai Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani, cluburilor din Livezeni, , , .grupul vocal și dansatorii ansamblului „Mîndxa"' din Valea Jiului, grupul folcloric al căminului cultural clin Dăbîca, ansamblul folcloric „Hațegana" din Hunedoara, corul bărbătesc al I.M. Petrila, soliști și recitatori din Vulcan, Petroșani și Aninoasa.

★
Adunări festive consacra

te sărbătoririi „Zilei mine
rului1" au avut loc in toa
te localitățile Văii Jiului.

T E LE Q R A M Ă
COMITETULUI CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
SECRETAR GENERAL AL

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN,

CLI. să
întreprinderi- măsurile a- acest prilej fie grabnic practică.

Petrila, Lupeni, taraful, soliștii,

PREȘEDINTELE
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

• (Urmare din pag. I)

Văii Jiului, ne sînt proaspete în conștiință și ne sti
mulează eforturile de perfecționare moral-politică și 
profesională pentru a deveni mineri-tehnicieni, capa
bili să sporească necontenit cantitatea de cărbune 
extras din adîncurile minelor.

Vă aducem la cunoștință, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că măsurile luate, din inițiativa : 
și prin grija dumneavoastră, privind introducerea 
tehnicii și tehnologiilor moderne în mineritul acestui 
mare bazin carbonifer, se aplică cu succes. 
Cu inimile pline de satisfacție și mîndrie minereas
că, vă raportăm că, prin munca noastră, străbătută 
de înaltă răspundere comunistă, traducem în fapte 
indicația dumneavoastră de a face din Valea Jiului 
nu numai un centru minier puternic, ci și un cen
tru muncitoresc în care condițiile de muncă și viață 
să fie exemplare.

In această zi de sărbătoare, vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, 
minerii Văii Jiului — detașament înaintat al clasei 
muncitoare, care a luptat sub conducerea partidului 
pentru viața liberă și fericită de astăzi — vă urmea
ză neabătut îndemnul acționind zi de zi pentru în
făptuirea întocmai a documentelor Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Naționale ale Partidului 

Comunist Român.
Intr-o unanimitate <le gînilire și acțiune, pătrunsă 

de responsabilitate comunistă, ne exprimăm aproba
rea deplină față de ideile cuprinse în expunerea 
prezentată la adunarea activului central de partid 
și de stal, eminentă sinteză a fenomenelor și tendin
țelor actuale in viața politică internațională la care 

România participă activ, arin dumneavoastră, cel 
mai prestigios reprezentant a! poporului nostru, Ja 
realizarea unui climat de securitate, pace și colabo
rare in toate domeniile de activitate umană.

Minerii, preparatorii, mecanizatorii, cercetătorii și 
proiectanții din unitățile aparținătoare Combinatului 
minier Valea Jiului vă 
rășe Nicolae Ceaușescu, 
a da patriei mai mult 
vom indeplini neabătut 
ceasta etapă a făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltate, vom răspunde întotdeauna prezent 
la chemarea partidului, a dumneavoastră personal, 
făcind dovada grijii părintești ce ne-o purtați.

ADUNAREA FESTIVA CONSACRATA
„ZILEI MINERULUI"

asigurâm, mult iubite tova- 
că vorn face totul pentru 

cărbune, vă încredințăm că 
sarcinile ce ne revin in a-

Sărbătoarea minerilor
• (Urmare din pag. fi

rea in Valea Jiului a u- 
nor noi ramuri economi
ce ale industriei ușoare, 
pentru ocuparea mai bu
nă a forței de muncă e- 
xistente. Aflați permanent 
în atenția conducerii de 
partid și de stat, minerii 
sint cei dinții beneficiari 
ai prevederilor privind 
creșterea retribuțiilor si a 
nivelului de trai. Toate 
acestea reflectă grija cu 
adevărat părintească pe 
care conducerea de partid 
și de stat, personal to
varășul NICOLAE 
C E A U Ș E S C U, o 
poartă minerilor, creșterii 
bunăstării lor materiale și 
spirituale.
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Sărbătoarea de astăzi 
este un nou prilej de an
gajare comunistă, mun
citorească a tuturor „celor 
ce lucrează la extracția 
și valorificarea cărbune
lui pentru ridicarea acti
vității lă noi cote calita
tive, pentru înfăptuirea 
integrală a sarcinilor 
bilite de Congresul 
XI-lea și Conferința 
țională ale partidului 
privire la creșterea 
ducției de cărbune,
rirea continuă a economi
ei naționale, dezvoltarea 

, multilaterală a României 
"socialiste și înaintarea ne

întreruptă a țării noas
tre spre progres și civili
zație, spre comunism.

sta- 
al

Na-
cu

pro- 
întă-

lex. 1.3,05 Album duminical. 16,00 Campionatele europene de tenis de cîmp. Aspecte de la întîlnirile finale. Transmisiune directă de la Brașov. 17,50 Film serial „Linia Maritimă O- nedin", Episodul 50. 19,00 Telejurnal. 19,20 Programul partidului — programul poporului. 19,40 Gala antenelor — Moldova. 21,30 Fim artistic ’ Vînătăorii de u- ragane. Premieră pe țară. 22,40 Telejurnal, Sport.

I

I
I

I
I
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