
Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNITI-VĂl

SI*

in
Gorj și
In mijlocul minerilor 
en er geticienilor gorjeni
dialogulContinuînd

fructuos și permanent cu 
făuritorii bunurilor mate
riale și spirituale din 
patria noastră socialistă, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a început joi, 9 au
gust, o vizită de lucru în 
județul Gorj. Secretarul 
general al partidului este 
însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, 
sif Banc, 
Constantin

Avionul 
aterizat la

de tovarășii 
Emil Bobu 
Dăscălescu.

prezidențial

Io-

a
Craiova, unde

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați de tovarășul 
Petre Preoteasa, prim-se- 
cretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R., pre
ședintele Consiliului 
Iar județean.

Numeroși locuitori 
Craiovei, muncitori 
marile întreprinderi, 
meni ai 
nități, 
membri 
triotice 
port, au făcut o primire 
călduroasă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, expri- 
mîndu-și dragostea fier-

popu-

ai 
din 
oa- 

muncii din alte u- 
elevi, studenți, 
ai gărzilor pa- 
aflați la aero-

binte față de secretarul 
general al partidului, ho- 
tărîrea nestrămutată de a 
îndeplini sarcinile 
stau în față.

De la aeroportul
iovean, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
cu ceilalți tovarăși 
conducerea partidului și 
statului au plecat cu 
licopterul spre meleagu
rile Gorjului, ca oaspeți 
de seamă ai energeticieni- 
lor, minerilor, al tuturor 
oamenilor muncii ce 
iese și lucrează aici.

(Continuare în pag. a 4-a)
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e-

din

E cunoscută astăzi vrednicia 
Acestui om stimat de un popor. 
De lumea-ntreagă: azi în România 
Dă-n floarea verii mare viitor.

E luptător de pace și dreptate, 
Un fiu iubit al nației străbune;
E omul împlinirilor visate, 
Din piepturi dară, cîntece să șune!

Se-mbracă Valea pentru Președinte 
In straiul românesc de ospeție ; 
Izvorul de la inimă și-minte
Ii spune iar : drag oaspe să ne fie !

Valea-n sărbătoare
Se-mbracă Valea-n strai de sărbătoare 
Pentru Minerul brav șl iubitor, 
Ortacul comunist, întîiul de Onoare, 
Cel mai stimat și bun conducător.

Eugen VOICU,
miner șef de brigadă I.M. Pelrila

Bine-ați venit, vă spun acum minerii 
Cu zîmbetul în cuget și-n simțire; 
Și vorba prinde-n buze gustul mierii 

. Ortacilor uniți toți într-o fire!
Ioan Dan BALAN

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au sosit în cursul după-a- 
miezii de joi în județul 
Mehedinți.

La această vizită de lu
cru a secretarului general 
al partidului în județul 
Mehedinți au participat to
varășii Iosif Banc, Emil 
Bobu, Gheorghe Cioară, 
Constantin Dăscălescu, Ion 

. Dincă, Virgil Trofin, Va- 
sile Patilineț, Ilie Rădu- 
lescu, precum și Mihai Flo- 
rescu, ministrul industriei (Continuare în pag. a 4-a)

i

un 
ju-

al

in slujba înfloririi României. socialiste
CAPRIȘ,

I.M. Loneacu ortacii

a-

aba- 
meca- 
capaci-

complexe 
combine

este 
mai 
din 

Și

privind 
lucrărilor 

sarcini

de briga- 
Livezeni

obiectivelor 
în documentele 
de-al XII-lea 

al partidului, 
retribuției es-

șarcinilor 
pe baza 

productivității 
Productivita-

Teofil KISS, 
lăcătuș, șef de 

brigadă la 
I.U.M, Petroșani

Aurel NELEPCU, 
maistru principal, 

sectorul III al

produc- 
de 10 la sută, 
a crescut la 45 
iar în decem- 
trebui să atin-

Mircea SECRIERU 
miner, șef 

dă, I.M.

Vasile 
șeful formației

„service",
I.M. Paroșeni

Punem întreaga noastră capacitate de muncă

împreună 
mei execut magistrala de 
la orizontul 300 —
Livezeni. Avem 
deja, în acest an, 168 
mi executați peste sar
cinile de plan. Conș
tient! de faptul că de 
această lucrare depin
de viitorul 
croni, împreună cu 
tacii din 
hotărît 
termenul 
funcțiune
crâri. Deschizînd 
nou cîmp minier, 
tribuim la asigurarea 
bazei energetice a ță
rii, contribuind la mate
rializarea 
înscrise 
celui 
Congres 
Mărirea
te o dovadă în plus a 
grijii pe care o 
nifestă față de 
conducerea de 
și de stat. Ca un 
puns 
time 
viață, 
tacii

minei Is- 
or- 

brigadă am 
să devansăm 
de punere în 
a' acestei lu- 

un 
con-

ma- 
mineri 
partid 

răs- 
op- 
de 

or-

la condițiile 
de muncă și 
împreună cu 

din brigada mea 
am hotărît ca pînă la 
finele anului să reali
zăm, peste sarcinile 
planificate, 300 ml lu
crări de descindere. 

chimice, și Cornel Mihule- 
cea, președintele Comitetu
lui de Stat pentru Energia 
Nucleară.

Sosirea în județ a avut 
loc la Hinova, localitate 
situată în vecinătatea mu
nicipiului Drobeta-Turnu 
Severin. Mii de locuitori ai 
municipiului și ai satelor 
din zonă au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
o entuziastă primire.

La coborîrea din elicop
ter, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați

Anul 1979 constituie 
anul certitudinilor în 
materializarea progra
mului de mecanizare și 
modernizare a tehnolo
giilor din subteran la 
majoritatea întreprin
derilor miniere din 
Valea Jiului. Și la Lo- 
nea. în acest proces 
s-au cules primele roa
de, fiind adaptate con
dițiilor specifice de ză- 
cămînt noi 
mecanizate, 
și fluxuri de transport, 
funcționând deja 
taje complet 
nizate de mare 
tate, cu randamente ri
dicate. de 10-11 tone pe 
post, în condiții de re
ducere a efortului fi
zic al minerilor. Se 
fac intense eforturi 
pentru consolidarea a- 
cestor rezultate. Par
ticip direct la introdu
cerea celui de-al 3-lea 
complex mecanizat din 
sector, ceea ce expri
mă, de fapt, generali
zarea metodelor de ex
ploatare bazate pe teh
nologii avansate, pro
motoare ale 
lui tehnic în 

progresu- 
subteran.

de tovarășul Iulian Ploș- 
tinaru, prim-secretar al Co
mitetului județean Mehe-

■ dinți al P.C.R., de mem
brii Comitetului județean 
de partid, care le-au urat, în 
numele locuitorilor, 
călduros bun venit în 
dețul Mehedinți.

Secretarul general 
partidului a fost invitat să 
analizeze diferite variante 
de amplasare a unor obiec
tive economice care vor fi

Mina Paroșeni 
una dintre cele 
mecanizate mine 
V ale. Prod tic ț iile 
productivitățile superi
oare pe care dorim să 
le obținem prin meca
nizare impun o folosi
re cît mai judicioasă a 
utilajelor. Experiența 
pe care am căpătat-o 
atît în exploatarea uti
lajelor— producția ex
trasă mecanizat are o 
pondere de 85 la sută 
—, au condus în mod 
firesc la realizarea și 
depășirea 
planificate 
creșterii 
muncii, 
tea muncii obținută în a- 
batajele mecanizate es
te cu 1,6 tone pe post 
mai mare decît planul 
stabilit. Vom ridica 
tot mai mult cotele a- 
cestor indicatori, dota
rea tehnică de care 
dispunem, calificarea 
și policalificarea pe 
care ne-am însușit-o 
fiind garanții sigure ale 
hotărîrii noastre de a 
prelua în bune con- 
dițiuni sarcinile tra
sate de documentele ce
lui de-al XII-lea Con 
greș ăl partidului.

Astăzi, în jurul orei 11,30 posturile de radio și te
leviziune vor transmite direct de Ia Lupeni marea a- 
dunare populară organizată cu prilejul vizitei de lu
cru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, in Valea Jiului.

Tot astăzi, în jurul orei 17,00 va fi transmisă de 
Ia Craiova marea adunare populară organizată cu 
prilejul vizitei de lucru a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, în județul Dolj.

Conduc o brigadă de 
lăcătuși care execută 
confecția metalică a 
complexelor mecani
zate. Acum avem 
gata de livrare la 
tățile miniere un 
plex mecanizat 
S.M.S., un 
o combină 
utilaje care vor 
tribui din plin la 
lizarea unei 
superioare de 
ne, la ușurarea 
cii fizice 
Lucrez în uzină de 
de ani. Pot spune 
an de an condițiile 
muncă și de viață 
constructorilor de 
laj sînt tot mai 
Din documentele 
de-al XII-lea 
al partidului, se

deja 
uni- 

com- 
țip

transportor, 
de abataj, 

con- 
rea-

producții 
cărbu- 

mun- 
a minerilor.

23 
că 
de 

ale 
uti- 

bune. 
celui 

Congres 
des

prind noi măsuri pri
vind creșterea nivelu
lui de trai al, oameni
lor muncii din patria 
noastră, dar și sarcini 
mobilizatoare 
mecanizarea 
din subteran, 
pe care constructorii 
de utilaj le vor duce 
la îndeplinire cu fer
mitate.

Ing. Carol SCHRETER, 
directorul

I.M. Uricani

O relație logică, 
profunde semnificații 
patriotice, ne îndeam
nă să muncim din ce 
în ce mai bine, mai e- 
ficient — țara are ne
voie de 
bun și 
Ies de 
nevoile 
noi în 
Uricani 
cocsificabil. Rămîne doar 
să-l scoatem cît mai 
ieftin și în cantități cît 
mai mari. Pentru 
ceasta am introdus me
canizarea complexă. In 
ianuarie, ponderea pro
ducției extrase mecani
zat din totalul 
ției era 
în iulie 
la sută, 
brie va 
gem aproape 70 la su
tă. In anul viitor, cînd 
producția minei va 
crește față de produc
ția acestui an cu 3,3 la 
sută, ponderea produc
ției extrase mecanizat 
va fi, față de același 

■ an de referință, cu 16 
la sută mai mare. Așa 
înțelegem noi minerii 
de la Uricani să parti
cipăm la construirea 
vieții de mîine.

cărbune mult,. 
ieftin și mai a- 
cărbune pentru 
siderurgice, iar 
cîmpul minier 
avem cărbune

GHEORG1IE TOMA, 
miner șef de brigadă 

I.M. Lupeni
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În anii luminoși ai socialismului
IDEALURILE DE LUPTĂ

AU DEVENIT FAPT
Minerul, prețuit și respectat 

pentru munca lui nobilă

împreună cu TITU TEA- 
CENCO, brigadier la I.M. 
Paroșeni, încercăm o corn 
parație a minerului de 
cu cel din anul 1929 
chiar de mai încoace, 
este imposibil. „Pentru 
— zice interlocutorul 
ceea ce minerii de atunci 
visau doar, pentru noi a 
devenit realitate". Fără a 
mai aminti ce a fost ne 
spune ce este, ce se poa
te vedea, adică incompa
rabilul.

Din abatajul său dotat 
cu un complex mecanizat, 
brigada pe care o condu
ce a extras peste plan de 
la începutul anului vreo 
17 000 tone de cărbune, în 
condițiile depășirii frec
vente a productivității 
muncii cu 3—4 tone pe
post, și chiar mai mult.' 
Este unul din motivele 
pentru care se bucură de 
un deosebit respect 
partea colectivului.

La 24 de ani încă

azi 
si 

Ne 
câ

din

mai

era țăran pe plaiurile gor- 
jene, de unde a venit în 
Valea Jiului să fie cons
tructor, să dureze edificii. 
Aidoma multor mineri, de
venirea lui Teancenco s-a 
produs sub atracția acestei 
meserii bărbătești, 
finalul lucrărilor la 
parația Coroești era 
minat de o neliniște 
fletească. Ii încolțise 
gînd : să se facă 
Aflase multe despre 
ceastă meserie grea, dar 
frumoasă. Hotărirea 
luată. A început, firește, ca 
vagonetar și astăzi este 
unul din cei mai renumiți 
șefi de brigadă. Struneș
te un colos de oțel, 
modern complex.

A coborît tehnica 
dernă la nivelul mineritu
lui ? Nu. S-a ridicat mi
nerul la nivelul acesteia 1 
A învățat și el și ortacii. 
Din cei 50 de' oameni pe 
care-i conduce, printre 
care și fiul său — lăcătuș 
— jumătate sînt policali- 
ficați, cunosc toate opera
țiile la complex. Cînd ce
va „nu merge" se 
pînă „sus“, acolo 
găsește oricînd înțelegere, 
se consultă cu cadrele teh
nice și acestea cu el, dia
loguri din care întotdea
una triumfă ideea cea mai 
bună. Aceasta îi dă și cu
rajul să fie mereu preo
cupat de creșterea 
ducției de cărbune, 
țină cit mai mult 
cîșlige pe măsura 
lor sale, o deaptă 
tâ a muncij neîngrădite a 
minerului zilelor noastre, 
a minerului-tehnician.

Spre 
pre- 
do- 
su- 
un 

miner, 
a-

era

un

mo-

duce 
unde

pro- 
să ob- 
și să 
fapte- 

răspla-

ÎMPLINIT

Introducerea mecanizării în subteran a schimbat condițiile de muncă și viață ale minerilor dinjf- 
Valea Jiului. în foto : aspect dintr-un abataj mecanizat.

Sansa de a te9

realiza ca om
A învăța, 

a fi mereu tînăr

Nu este ușor să scrii des
pre organizația U.T.C. nr. 
5 de la mina Vulcan. Poa
te pentru că aici, în sec
torul V, muncește marea 
majoritate a tinerilor cei 
mai buni pe care-i are mi
na.

Sectorul V, ca de altfel 
întreprinderea dispune în 
prezent de tineri minunați.

Cu ALENE FURDUI, 
tehnician — normator la 
sectorul IV al minei Lu- 
peni. am discutat de ne
numărate ori. De fiecare 
dată l-am ascultat cu plă
cere.

In primul an după eli
berarea țării se angaja la 
mina Lupeni, după ce 
muncise pe defileul Jiu
lui, pe marele șantier al 
tineretului. A trebuit 
învețe mineritul 
mers, cum se spune.

_ Am îmbrățișat 
ceastă meserie, înțelegînd 
că numai prin muncă te 
poți realiza, afirmă fos
tul brigadier.

Alexe Furdui a simțit

Ființa mereu trează 
tinerilora

spunea
secre-

să 
din

„Așa este _ ne 
AVRAM VARJAN, 
tarul organizației U.T.C. — 
pentru că ortacii noștri 
mai vîrstnici așa ne-au 
crescut, este meritul lor". 
Intr-adevăr, cu caracte
ristică vîrstei, tineretul 
sectorului constituie o 
forță care a reușit să or
ganizeze acțiuni mult prea 
greu de realizat cu ani 
în urmă. Periodic, tinerii 
organizației nr. 5, în afara 
orelor de program, în plus 
față de sarcinile de 
viciu, aprovizionează 
batajele cu materiale, pre
gătite în prealabil tot de 
ei, evacuează cărbunele 
din fronturile de lucru,

ser-
a-

colectează fier vechi, cu
pru, lună de lună depă- 
șindu-și prevederile ; din 
cei 110 tineri, peste un 
sfert din efectivul secto
rului, doar 20 nu sînt ca
lificați, dar și aceștia ur
mează cursurile de aju
tori mineri ; sînt împreu
nă la activități culturale și 
sportive, toți au locuința 
asigurată (în cămine sau 
garsoniere), masă bună, 
câștiguri frumoase, în bri
găzi renumite, sînt încon
jurați cu dragoste de toți 
ortacii, sînt ajutați să 
crească profesional, să se 
formeze ca oameni de nă
dejde ai societății socia
liste.

la început toate greutăți
le acestei meserii, 
are puțin pînă la 
Nu se gîndește la 
te convins că nu 
trăi fără muncă.

Discutăm despre 
despre izbînzi. Ca secretar 
de 
l-am 
nei, 
cînd 
producții, 
ajutînd oamenii să-și rea
lizeze planul. Se interesea
ză de fiecare om cît mun
cește, cît cîștigă și surîde 
satisfăcut cînd îi spune ți
nui miner, șef de brigadă 
că va cîștiga chiar peste 
8 000 de lei pe lună, prin 
aplicarea noilor măsuri de 
majorare a retribuției. 
Pentru el munca înseam
nă totut, de la datorie pî
nă la satisfacție, unica 
șansă de a trăi bine, de 
a te realiza ca om.

Mai 
pensie, 
ea. Es- 

poate

șanse,

partâd al sectorului 
văzut în adîncul rrii- 

sau la suprafață, fă- 
calcule, estimînd 

îndemnînd și

Cu 21 de ani în urmă, 
cînd GHEORGHE SCOR- 

. PIE din Uricani îmbrățișa 
această meserie frumoasă, 
de miner, învingînd timi
ditatea tînărului de la 
țară, nu se gîndea să a- 
jungă ceea ce este astăzi 
— un miner de nădejde, 
un tehnician al adîncului, 
învățat să stăpînească teh- 

. nica nouă. Căci a învăța, 
a-ți îmbogăți cunoștințele, 
înseamnă pentru el o preo
cupare de prim ordin, poa
te chiar o deviză. Cei 
21 de ani de muncă, din 
care aproape 15 ca șef de 
brigadă, au constituit 
pentru el nu numai o lup
tă cu cărbunele, 
ales o 
nire în 
învețe 
tainele 
niere.

_ A nu fi în pas cu 
cerințele noului _ spune 
el astăzi — este ca și cum 
n-ai avea toate simțurile...

Acum opt ani, după ce 
dobîndise o experiență va
loroasă în domeniul mi
neritului, a cerut să i se 
încredințeze sarcina for
mării -unei brigăzi com
plexe, cu un număr mare 
de oameni, în majoritate 
convinși și aduși de el, 
între care nu lipseau cei 
doi frați, Eustațiu și Spi
ridon. Așa a apărut „a 
doua sa familie", peste 
100 de oameni care, în

ci mai 
perioadă de impli
care a trebuit să 
pentru a descifra 
noilor utilaje mi-

în
250

fără 
de 
te

bună parte, au învățat de 
la Scorpie tainele adîncu
lui. Astăzi sînt aproape 
toți împărțiți pe trei aba
taje frontale, cu un cîmp 
de peste 200 de metri, tri- 
mițînd la suprafață, 
fiecare zi, cel puțin 
tone de cărbune.

Partidul ne-a învățat 
să ne perfecționăm necon
tenit, se confesează el. 
Tehnica nouă de care dis-' 
punem nu poate fi mînu- 
ită fără a cunoaște, 
a-ți însuși tehnologia 
lucru. Invățind, parcă
simți mereu mai tînăr...

Chemat în diferite orga
nisme colective, la nivel 
de oraș sau municipiu, mi
nerul Gheorghe Scorpie 
își aduce o contribuție im
portantă la dezvoltarea a- 
șezarii noastre, în acești 
ani luminoși ai socialis
mului.

Trăim acea stare în care

Noua arhitectonică a orașelor Văii Jiului, ;

te simți participant

apartamentele noi și -conforta-
i traibile în care locuiesc oamenii muncii, exprimă creșterea nivelului de 

material și, spiritual.

Comunistul PETRU PU- 
IAN, șef de brigadă la 
sectorul VII al minei Pe- 
trila, a fost pus în situația 
să găsească o soluție pentru 
îmbunătățirea procesului 
de evacuare a apelor din 
subteran. S-a consultat cu 
colegii de muncă — Ion 
Mladin, Zoltan Mikola, 
Ioan Teodoru, Leonte Iva
nov și ceilalți. Cu alți teh
nicieni de la mina Petrila. 
A studiat cîteva cărți de 
specialitate. Așa s-a năs
cut procedeul său, de sifo
nare a bazinelor la insta
lațiile de evacuare a a- 
pelor din subteran. O me
todă nouă prin care ape
le din puțuri și de pe ga
lerii sînt evacuate la su
prafață cu operativitate.

_ Trebuie să te simți 
participant, să știi că este 
nevoie de tine, de cunoș
tințele tale, că poți rezol
va probleme care să asi
gure bunul mers al pro
ducție, spune Petru Pu- 
ian.

In consiliul oamenilor 
muncii de la Combinatul 
minier Valea Jiului, al că
rui mebru este, se con
fruntă cu zeci de proble
me. își aduce o contribu
ție activă, pe măsura ex
perienței de muncă pe care 
a dobîndit-o, Ia luarea u- 
nor decizii și înfăptuirea 
lor.

— Largul democratism 
care caracterizează - astăzi- 
societatca noastră, afirmă

el, ne oferă posibilitatea 
de a lua hotărîri, de a 
participa la înfăptuirea 
lor, în scopul soluționării 
unor probleme importan
te pe care le ridică pro
cesul de producție.

Pagină realizată de:
Valeria COANDRAȘ 

Constantin IOVANESCU 
Foto: Ion LICIU



VINERI, 10 AUGUST X979 Steagul roșu 3

Cu documentele Congresului al Xll-lea pe masa de lucru

Așa înțelegem noi 
să construim viața de mîine

„Industria extractivă se va dezvol
ta într-un ritm mediu anual de 4,5 — 
4,9 la sută. Se prevede creșterea accen
tuată a extracției de cărbuni, care va 
ajunge în anul 1985 la Un nivel de 
85 — 88,3 milioane tone cărbune net, 
din care circa 85 Ia sută lignit. Produc
ția de huilă spălată pentru cocs va 

crește cu 59 la sUtă“.
(Din. proiectul de Directive ale 
Congresului al 'Xll-lea al 
Partidului Comunist Român)

a Valoarea utilajelor introduse în subteranul minelor din Valea 
Jiului în ultimii doi ani este de peste 2,2 miliarde lei

B Producția medie zilnică extrasă din abatajele cu complexe 
^mecanizate este superioară anului trecut cu aproape 2000 de tone

H Productivitatea muncii realizată în acest an este superioară 
celei obținute în anul precedent cu 1000 kg de cărbune pe post

Brigada pe care o 
conduc a experimen
tat, în ultimii ani, 
la Lonea, mai multe ti

puri de complexe me
canizate. Ni s-a dat li
bertate deplină în a le 
încerca și adapta condi
țiilor de zăcămînt, ală
turi de brigadă, frămîn- 
tîndu-se permanent, in
ginerii din sector, cadre
le de conducere pe mină. 
S-a muncit din greu, s-a 
gîndit mult, iar din a- 
cest efort creator comun 
s-au născut soluțiile noi 
care ne-au condus spre 
rezultatele de azi — te
melia unora superioare în 
viitor. Am pornit în ur
mă cu doi ani de la ran
damente modeste — de

A batajul frontal de pe 
£\ stratul 15, unde lu- 
v^'crez în prezent, es

te un abataj de capacita
te mare, dotat cu combi
nă de'tăiere , și cu susține
re individuală — primul 
de acest fel la I.M. Băr
băteni. Am preluat nu 
demult conducerea bri
găzii și mă preocupă în
deaproape ca fiecare or
tac să-și însușească noua 
metodă de exploatare și , 
să fie capabil să execute 
toate operațiile în orice

Noi decidem, 
noi înfăptuim

loan COJOCARIU, șef de brigadă la 
I.M. Lonea, vicepreședinte al consiliului 

oamenilor muncii pe mină

3—4 tone pe post, ca să 
ajungem în prima jumă
tate a acestui an la rea
lizări constante de 10—11 
tone/post. Și, chiar peste 
aceste cifre. Succesul l-a 
determinat nu numai gă
sirea celui mai adaptat 
complex mecanizat la con

Minerii și-au însușit exigentele 
noilor metode de exploatare

Androne GRUMĂZESCU, șef de brigadă, 
I.M. Bărbăteni

punct al abatajului. Am 
reușit să extragem zilnic 
între 400 și 500 tone de 

dițiile noastre concrete,- ci 
munca oamenilor din bri
gadă, de care au depins în 
măsură hotărîtoare urcu
șurile înregistrate. Disci
plina muncii, cea tehno
logică au contribuit în ma
re măsură la aceasta. A- 
poi, faptul că aveam li- 

cărbune, la un nivel al 
productivității muncii su
perior cu 3 tone mediei 

bertatea de acțiune, de 
a decide alegerea utilaju
lui pe care-1 considerăm 
cel mai potrivit, ne-a cre
at convingerea în reuși
tă, încrederea că putem 
să ne realizăm și chiar 
să depășim sarcinile pro
prii Îq abatajul de mare 
capacitate încredințat 
spre exploatare. Intre 
timp, ne-am însușit teh
nologia, cea mai mare 
parte a membrilor bri
găzii devenind muncitori 
înalt calificați și polica
lificați, formați ca. pro
fesie și conștiință pentru 
noile condiții de dotare 
ce ni s-au pus la dispo
ziție, prin grija partidu
lui. Lunar, alături- de 
oamenii vechi ai brigăzii 

pe celelalte abataje ale 
minei. Prin punerea "în 
funcțiune a celor trei benzi 
cu covor de cauciuc care 
preiau producția din sec
torul I și o transportă di
rect în preparație s-au e- 
liminat multe greutăți de 
transport. Sporind doar 
în cîteva luni producția 
zilnică extrasă de la 200 
de tone la 600 de tone, 
membrii brigăzii pe care 
o conduc sînt hotărîți să 
obțină producții și mai

„brigadă de producție 
și educație" —, formăm, în 
disciplină fermă și res
ponsabilitate înaltă cîte 
doi—trei tineri muncitori. 
In primul semestru al a- 
nului, am extras astfel 
peste prevederi, mai mult 
de 12 000 tone de cărbu
ne. Tot ceea ce am în
făptuit pînă acum vom 
consolida în viitor, noi, 
minerii, fiind deopotrivă 
cei care decidem și în
făptuim sarcinile maxi ce 
revin mineritului din Va
lea Jiului , corespunzător 
exigențelor documentelor 
de partid, în prezent și 
perspectivă.

mari. Avem asigurată li
nia de front și pe anul 
1980, rămîne numai să ne 
organizăm mai bine mun
ca și să conlucrăm mai 
strîns cu cadrele tehnice 
din sector. Industria are 
mare nevoie de cărbune. 
De acest fapt sînt conști- 
enți oamenii din abatajul 
nostru. Posibilitățile cre
ate, le vom folosi cît mai 
eficient, pentru a crește 
mereu producția de căr
bune.

Perfecționăm 
tehnologiile

Ing. Virgil IONES- 
CU, șeful sectoru
lui II al I.M. Dîlja

Creșterile anuale la 
producția de cărbune prin 
care vor fi atinse prevede
rile documentelor Con
gresului al Xll-lea al 
P.C.R. sînt reflectate la 
I.M. Dîlja prin sporul de 
50 000 de tone pe care-1 
înregistrează planul în- ■ 
tre 1979—1980. Ce înseam
nă aceasta pentru secto
rul II producție ? In pri
mul rînd să acționăm pen
tru concentrarea produc
ției în abataje de mare 
capacitate, mecanizate, 
începînd încă din a- 
cest semestru, vom lucra 
cu trei combine de tăiere 
moderne, cu atac frontal, 
utilizîndu-se pentru sus
ținere tehnologia tava
nului de rezistență. Prin 
aplicarea acestor 
măsuri va crește cu 1000 
kg pe post productivitatea 
muncii ia operația de tăie
re.

în utilizarea complexelor mecanizate 

Productivități ridicate
Dionisie SOCOL, maistru principal 

electromecanic, sectorul I al I.M. Aninoasa

;..a sectorul I al minei 
.ri moașa se află in 

iimcțiune două complexe 
m -canizate de susținere cu 
combine de tăiere, iar un 
al treilea se află în fază 
de montaj. In perspecti
vă va avea loc extinderea 
acestei tehnologii atît în 

sector, cit și pe mină. Ia
tă de ce cele două brigăzi de 
mineri din abatajele meca
nizate, conduse de Vasile 
Burlec și Simion Moraru 
au în componență numai 
muncitori policalificați sau 
în curs de policalificare. 
Brigăzile și-au însușit 

tehnologia ; cea condusă 
de Simion Moraru a reali
zat peste prevederi 4 500 
tone de cărbune, în semes
trul I, cu „vîrfuri" ale 
productivității muncii de 
pînă la 12 tone pe post.

Ca să atingem în conti
nuare sporurile de pro
ducție și productivitate, 
perfecționînd activitatea 
de exploatare a complexe
lor mecanizate, la secto
rul I a fost înființată o 
echipă „service11, cuprih- 
zînd personalul muncitor 
de înaltă calificare. Aceas
tă inițiativă urmează să 
fie extinsă la nivelul în
tregii mine.

Producții de cărbune 
superioare calitativ

Dumitru AGACHE, preparator șef de echipă, 
secția Coroești a I.P.C.V.J.

Alături de mineri, noi, 
preparatorii de la secția 
Coroești a I.P.C.V.J. ne 
vom uni eforturile pen
tru găsirea celor mai bu
ne și adecvate măsuri pen
tru extragerea din cărbu
nele brut supus spălării a 
unor cantități mai mari 
de cărbune special destinat 

^cocsului. Vom separa circui
tul de aer al turbosuflantelor 
ce merg la zețaj, lucrare pe 
care o vom începe în cu- 
rînd, îmbunătățind astfel 
extracția de cărbune spe
cial. Linia I de spălare, ie
șită din reparații capitale 
am pornit-o de curînd 

putînd prelua cantități 
mereu sporite de cărbune 
de la întreprinderile mi
niere. în primul se
mestru al anului, 
am realizat planul la re
cuperarea în cocs și semi- 
cocs. Vom căuta să găsim 
noi mijloace pentru creș
terea recuperării globale, 
acționînd astfel în 
sensul cerut de proiectul 
de Directive ale Congresului 
al Xll-lea al partidului.
Conlucrînd cu minerii mai 
strîns, în viitor vom îm
bunătăți calitatea producți
ei de cărbune, vom reduce 
și ‘mai mult consumurile 
tehnologice.

Xi
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in județele Gorj și Mehedinți

(Urmare din pag- 1)

La aterizarea elicopte
rului prezidențial. în ime
diata apropiere a termo
centralei Turceni. oaspe
ții au fost întîmpinați, în 
atmosfera specifică a în- 
tilnirilor de lucru ale 
secretarului general al 
partidului cu oamenii 
muncii, de mii și mii de 
locuitori din această par
te a județului Gorj. re
născută la viață nouă 
prin înfăptuirea politicii 
partidului, consecvent o- 
rientată spre dezvoltarea 
armonioasă, complexă, a 
tuturor zonelor țării.

In întîmpinarea secre
tarului general al partidu
lui se aflau tovarășii 
Gheorghe Cioară, Virgil 
Trofin, Vasile Patilineț, 
Ilie Radulescu, Ion A- 
vram, ministrul industri
ei construcțiilor de ma
șini.

Tovarășul Nicolae Ga- 
vrileșcu, prim-șecrețar al 
Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., președintele 
Consiliului popular ju
dețean, a dat expresie, în 
cuvinte calde, bucuriei și 
satisfacției locuitorilor a- 
eestor meleaguri de a 
se reîntîlni cu -secretarul 
general al partidului.

Imediat după sosire, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului au vizitat blocurile 
1 și 2, sala de comandă 
termică și gospodăria de 
cărbune ale termocentralei 
Turceni, prilej de analiză 
la fața locului a stadiu
lui de edificare a acestui 
mare obiectiv energetic.

Interesîndu-se îndea
proape de parametrii ob
ținuți de grupurile aflate 
în exploatare, secretarul 
general al partidului a
criticat faptul că nu se

In mijlocul minerilor și energeticienilor gorjeni
ating randamentele pre
văzute și se aplică după 
montarea agregatelor mă
suri de îmbunătățire a a- 
cestora, ceea ce duce la 
sporirea cheltuielilor și 
reducerea eficienței. Au 
fost abordate, totodată, 
măsuri vizînd îmbunătă
țirea utilajelor de trans
port din cadrul termocen
tralei, astfel incit acestea 
să aibă performanțe mai 
ridicate, o mai înaltă fia
bilitate. .* ■ i-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a dat sarcină 
ministerelor, care conlu
crează la realizarea acestei 
mari investiții șă asigure 
în termen cît mai • -scurt 
funcționarea ' la parametrii 
prevăzuți de studiile teh-' 
nico-economice a instalați
ilor de acum construite," 
astfel încît termecentrala 
Turceni să poată, corttri-' 
bui grabnic, cu capacități
le și la termenele prevă
zute, la balanța energetică 
a țării.

în continuarea vizitei în 
județul Gorj,' secretarul ge
neral al partidului a so
sit la mina Urdari. Mine
rii gorjeni l-au întîmpi- 
nat cu puternice ovații și 
urale, cu tradiționalul sa
lut „Noroc bun minerului 
nostru de onoare!", scan- 
dînd „Ceaușescu și mine
rii!", „Ceaușescu și popo
rul !“, în semn de prețui
re și respect pentru acti
vitatea neobosită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
pentru ridicarea continuă 
a nivelului de viață al 
muncitorilor din bazinul 
carbonifer al Gorjului, 
pentru grija permanentă 
ce o poartă pentru intro
ducerea progresului tehnic 
în munca minerilor, pen
tru îmbunătățirea condiți
ilor lor de muncă și de 
viață.

Imediat după sosire, pre
ședintele țării a fost in
vitat Să coboare în subte

ran", mină Urdari, prin 
hărnicia și priceperea mi
nerilor de aici, numărîn- 
du-se printre cele mai 
moderne abataje din ba
zin. în dialogul cu cadrele 
de conducere, cu specia
liștii, cu reprezentanți ai 
ministerelor de resort, cu 
minerii aflați în subteran, 
secretarul general al parti
dului a fost informat des
pre rezultatele obținute 
pînă acum în cinstea ma
rilor evenimente pe • care 
le trăiește țara în. acest an 
jubiliar.. Au fost . relevate 
cele mai de seamă succese 
ale minerilor de- la Ur
dari, printre, care obține
rea unui remarcabil re
cord național de tehnică 
minieră — 256 de metri de 
avansare într-o lună, în- 
tr-un abataj cu front lung, 
realizîndu-se o producție 
de peste 73 000 tone de 
lignit, cea mai mare pro
ducție obținută în bazinul 
minier al Gorjului.

Tovarășul, N i. c o 1 a e 
' Ceaușescu a recomandat 
generalizarea bunelor ex
periențe obținute la mina 
Urdari, extinderea gradu
lui de mecanizare, folosi
rea mai bună a complexe
lor utilaje instalate aici, 
acțiuni mai energice pentru 
economisirea cpmbustibili- 

* lor și energiei în toate 
fronturile de lucru. Se
cretarul general al parti
dului a indicat să se gă
sească cît mai urgent po
sibil soluții tehnice de 
mare productivitate, care 
să permită exploatarea în
tregului strat de cărbune 
aflat în subteran, a reco
mandat ca ministerul de 
resort, institutele de pro
iectare să modifice siste
mul de susținere existent, 
adoptînd soluții moderne.

Mulțumind pentru indi
cațiile date, minerii de 
la Urdari s-au angajat ca 
în cinstea celui de-al 
XII-lea Congres al parti

dului să dea peste sarci
nile de plan 150 000 tone 
de lignit, realizînd cons
tant viteze medii de înain
tare de 150 metri liniari 
pe lună.

Următorul obiectiv al 
vizitei l-a constituit ca
riera de extracție Tismana 
— unitate importantă a 
bazinului carbonifer Ro- 
vinari.

După întîlnirea cu bri
gadierii, de la șantierul 
național al tineretului de 
la Combinatul minier Ol
tenia, secretarul general al 
partidului este informat 
despre modul în care șe 
traduc în viață indicați
ile date, la vizita anteri
oară, de secretarul gene
ral 41 partidului privind 
modernizarea carierelor, 
îmbunătățirea funcționării 
sistemului de excavare- 
transport-depozitare, re
cuperarea întregii rezerve 
de cărbune.

Un nou obiectiv înscris 
pe itinerarul vizitei de 
lucru in bazinul carbonifer 
Rovinari l-a constituit 
cariera Gîrla. Aici tovară
șul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu 
coboară în carieră. Sint 
examinate autobasculan
te de diferite capacități, 
instalații de foraj, ma
șini de săpat canale, ma
șini de rulat covoare, di
ferite piese de schimb, 
multe realizate de indus
tria noastră constructoare 
de mașini, iar unele în 
cadrul Combinatului , mi
nier Oltenia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere factorilor 
de răspundere să treacă 
neîntirziat la asimilarea 
celor mai productive 
dintre mașinile expuse.

Ultimul moment al vi
zitei a avut loc la termo- 
centrala de la Rovinari, 
care a atins în acest an 
puterea instalată finală de 

1720 MW, devenind cea 
mai mare unitate de acest 
fel din țară. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cere co
lectivului întreprinderii să 
acționeze cu toată fermi
tatea pentru elaborarea 
neîntîrziată a unor soluții 
adecvate, eficiente, în așa 
fel încît toate grupurile să 
realizeze parametrii teh- 
nico-economici optimi, ca 
termocentrala să funcțio
neze constant la o putere 
ridicată, cu un consum cit 
mai redus de cărbune și 
în special de păcură.

Momentul culminant al 
vizitei de lucru a secreta
rului general al partidului 
l-a reprezentau marea a- 
dunare populară, desfășu
rată pe platoul situat în
tre termocentrala Rogo- 
jelu și rîul Jiu.

Au luat cuvîntul tovară
șii Nicolae Gavrilescu, Va
sile Ogherlaci, Constantin 
Mataca, Ana Costi, Emil 
Rus și Nicolae Olaru.

Intîmpinat cu ovații^ și 
urale, într-o atmosferă de 
puternic 'entuziasm, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvîntarea se
cretarului general al parti
dului a fost subliniată cu 
îndelungi aplauze, cu o- 
vații și urale. Cei pre- 
zenți și-au exprimat ho
tărîrea lor nestrămutată 
de a transpune în viață 
îndemnurile și orientările 
formulate de secretarul 
general al partidului, de 
a munci cu devotament și 
abnegație pentru a înde
plini marile sarcini ce le 
revin.

In această atmosferă 
de bucurie și nemărginit 
entuziasm tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu își 
iau un călduros rămas bun 
de la localnici, urîndu-le 
noi și tot mai mari suc
cese în muncă și în viață.

Fe platformele 
industriale 

(Urmare din pag. I) 

construite în acest județ 
în cincinalul următor.

în fața unor hărți și 
planșe, proiectanții și spe
cialiștii au prezentat solu
ții de amplasare a unei 
centrale electrice de ter- 
moficare care să foloseas
că cărbunii inferiori exis
tent! în zonele Balota, 
Ghelmegioaia, llusnicioara, 
Livezile și Izvorul Anești- 
lor.

Analizînd amplasamente
le propuse pentru viitoarea 
centrală termoelectrică, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a stabilit ca aceasta să fie 
situată cit mai aproape
de exploatările miniere
carbonifere, astfel încît 
cărbunele să poată W ' 
"transportat cu ajutorul 
benzilor rulante direct din 
abataj.

Obiectivele ale căror 
amplasamente au fost sta
bilite cu acest prilej și 
care se înscriu în amplul 
program de dezvoltare eco- 
nomico-socială a județului 
sint menite să confere în 
ansamblu soluții energe
tice îmbunătățite pentru 
viitoarele unități aflate în 
curs de realizare sau pe 
planșetele proiectanților.

Un program la fel de 
dinamic este prevăzut să 
aibă loc și în agricultură. 
Anul acesta, de pildă, se 
va ajunge la irigarea a 
90 000 hectare, proces ce va 
continua și în viitorul cin
cinal. Vor fi date, de ase
menea. în folosință 20 de 
complexe agroindustriale.

în continuarea vizitei de 
lucru întreprinse în jude
țul Mehedinți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sur
volat zonele carbonifere, 
precum și platformele in
dustriale ale municipiului.

ZI cruzi Li 771TFZ1 ÎN LU /M B
Manifestări dedicate României 0 declarație a premierului libanez
cu prilejul celei 'de-a 35-a aniversări a 

Eliberării
O expoziție de carte 

românească, prezentând pes
te 1 200 de titluri, a fost 
organizată succesiv în o- 
rașele Novgorod și Riga, 
din U.R.S.S.

Un loc proeminent în 
expoziție l-au ocupat ope
rele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re- 
publicil Socialiste Romă-- 
nia.

La închiderea manifestă
rii, cărțile prezentate în 
expoziție au fost donate 
bibliotecilor centrale oră
șenești din Novgorod și 
Riga, precum și filialei re
publicane letone a Asocia
ției de- prietenie sovieto- 
romănă din Riga.

•ir
La Rabat a avut loc ver

nisajul expoziției de foto
grafii „Imagini din Româ
nia", precum și- al unei 
expoziții de carte și arti
zanat românesc. Atenția 
vizitatorilor marocani a 
fost reținută în special de 
lucrările dedicate persona
lității președintelui Nicolae 
Ceaușescu,' precum și de 
imaginile reprezentînd ma
rile realizări obținute de

poporul român în anii so
cialismului.

A fost organizată, de 
asemenăa, o seară de fil
me documentare româ
nești.

ȘF
La Universitatea Fili- 

pinelor, din Manila, a fost 
deschisă o expoziție docu
mentară de fotografii des
pre România și, cu acest 
prilej; ^au fost prezentate 
peste 150 de volume cu- 
prinzînd lucrări din bele
tristica și literatura poli
tică românească, care au < 
fost donate Universității 
din partea Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia.

BEIRUT 9 (Agerpres). — 
în cadrul declarației sale 
făcute în Parlament cu 
prilejul dezbaterilor asu
pra votului de încredere, 
primul ministru al Liba
nului, Selim Al-Hoss, a 
declarat că guvernul său 
va coopera cu forțele Na

țiunilor Unite din sudul 
Libanului pentru regle
mentarea situației din a- 
ceastă zonă a țării. El a 
declarat, de 'asemenea, că’ 
noul cabinet este ferm ho
tărât să restabilească su
veranitatea statului libanez 
asupra întregii țări.

Sonda mexicană continuă
să reverse petrol în mare

re. în prezent, a arătat el, 
echipele de intervenție fo-

lupta rează: în , apropiere . două

NEW YORK 9 (Ager
pres). — Red Adair, ex
pertul american în 
contra erupțiilor necontro
late, a apreciat într-un in
terviu televizat că vor mai 
trece patru sau cinci săp- 
tămîni pînă ce sonda me
xicană „Ixtoc-1“, din gol
ful Campeche, va înceta să 
mai reverse petrol în ma-

puțuri paralele care, se 
speră, vor reduce presiu
nea erupției.

„Mareea neagră" rezul
tată a atins, după cum se 
știe, coastele mexicane, la 
sud de Rio Grande.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Poliția este în
vinsă; Republica: Cor
sarul din insulă : U-
nirea : Vacantă tragică

PETRILA: ' Dansul 
tobelor, seriile l-II.

LONEA : Vestul săl
batic ;

ANINOASA: Prie
tena noastră veverița.

VULCAN: A fost re
găsită compania a 7-a;

LUPENI — Cultural: 
"Severind; Muncitoresc : 
Acțiunea arsenal ;

URICANI: Anima
lul.

ORGANIZAȚIA „flori 
PENTRU STUCKEN- 
BROCK", din care fac 
parte reprezentanți ai ce
lor mai diferite pături ale 
opiniei publice vest-ger- 
mane, a lansat un apel de 
a se convoca, pentru 1 sep
tembrie țs. ziua în care se 
împlinesc 40 de ani de la 
începutul celui de-al doi
lea război mondial, declan
șat de Germania nazistă 
—, un miting care să se

Pe scurt
desfășoare sub lozincile a- 
părării păcii și democra
ției.

STATELE UNITE AU 
PROCEDAT la o nouă ex
periență nucleară subte
rană la poligonul din de
șertul Nevada, a noua din, 
apest an — a anunțat De
partamentul american al

Energiei. A fost detonată 
o încărcătură nucleară cu
prinsă între 20 000 și 
150 000 tone de trinitroto- 
luen.

PREȘEDINTELE PRO
VIZORIU al Boliviei, Wal
ter Guevara Arce, a de
pus miercuri jurămîntul, 
.preluîndu-și astfel oficial 
atribuțiile sale.

TV

în jurul orei 11,30 — 
transmisiune directă de 
la Lupeni: Marea a- 
dunare populară orga
nizată cu prilejul vizitei 
de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se- 
.cretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, în 
Valea Jiului.

16,00 Emisiune în 
limba germană.

în jurul orei 17,00 — 
transmisiune directă de 
la Craiova : Marea a- 
dunare populară orga
nizată cu prilejul vizitei 
de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar generai al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, in 
județul Dolj.

19,00 Telejurnal. 19,40 
Odă țării — program de 
cîntece patriotice și re
voluționare. 19,50 Ori
zont tehnico-științific.
20.20 Estrada estivală. 
20,45 în dezbaterea țării. 
21,00 Meridiane cultu
rale. 21,30 Telejurnal.

RADIO

13,00 De la 1 la 
3. 15,00 Student-
club. 16,00 Radii,jurnal.
16.20 Coordonate econo
mice. 16,40 Cerul țării 
mele — muzică ușoară. 
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Festivalul național 
„Cîntarea României". E- 
diția a II-a. 17,20 Pen
tru patrie. 18,00 Orele 
serii. 20,00 lnterpreți ai 
cîntecului popular. 20,15 
Ancheta economică. 
20,45 Cadențe sonore. 
21,00 Buletin de știri. 
21,30 Consemnări. 22,00 
0 zi într-o oră. 23,00— 
3,00 Non stop muzical 
nocturn. • •
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