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Chemarea la întrecere
adresată de întreprinderea 

minieră Lupeni tuturor unităților 
din industria minieră

Colectivul de oameni ai muncii de la 
întreprinderea minieră Lupeni, însuflețit 
de hotărârile Congresului al XII-lea al 
P.C.R. și răspunzînd Chemării secretaru
lui general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, de a da patriei cit mai mult căr
bune, raportează că planul la producția 
fizică de cărbune extras în anul 1981 a 
fost depășit cu 30.5 mii tone, iar la pro
ducția netă cu 10,7 la sută. Aceste rezul
tate^ se datoresc creșterii productivității 
murteii în abataje, introducerii și folosirii 
tot mai eficiente a tehnicii și tehnologi
ilor noi. mecanizării principalelor opera

țiuni grele și cu un volum mare de mun

că «lin subteran ; in anul 1981 producția 
obținută cu tăierea mecanizată și cu com
plexe de abataj a reprezentat 70 la sută 
și respectiv 57 la sută din totalul pro
ducției extrase.

Prin înfăptuirea programelor speciale 
de mecanizare a minelor, elaborate din 
indicația conducerii partidului, in cadrul 
întreprinderii noastre în perioada 1976— 
1981 au fost puse în funcțiune 13 comple
xe de susținere mecanizată, 32 combine 
de abataj și de înaintare, precum și alte 
utilaje miniere, care au contribuit la creș
terea eficienței întregii activități econo-
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T.a Palatul Consiliului de 
Stat au continuat, joi, 21 
ianuarie, convorbirile ofi
ciale între președintele 
Republicii Socialiste Romă, 
nia, tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu. și președintele 
Republicii Islamice Pa
kistan, general Mohammad 
Zia-ul Haq.

Noua rundă de convor
biri a fost Consacrată exa
minării în continuare a 
unui cerc larg de proble
me ale actualității politice 
internaționale.

A fost reliefată însem
nătatea rezolvării tuturor 
stărilor conflictuale care 
se mai mențin în lume nu.

mai și numai prin mijloace 
pașnice, prin tratative, evi- 
tîndu-se cu desăvârșire folo. 
sirea forței și amenințarea 
cu forța.

De comun acord, s-a su
bliniat că reglementarea 
justă și durabilă a proble
melor complexe ce preocu
pă omenirea reclamă parti
ciparea activă, în deplină 
egalitate, a tuturor state
lor, un rol deosebit reve
nind țărilor mici și mijlo
cii, țărilor în curs de dez
voltare, nealiniate, care 
constituie marea majori
tate a lumii și sînt nerpij- 
locitt interesate într-o poli
tică de independență și 
pace.

Președinți: Nicolae
Ceaușescu și Mohammad 
Zia-ui Hap au relevat bu
na colaborare a României 
și Pakistanului în cadrul 
Organizației Națiunilor U. 
nite șj în alte organizații 
internaționale și au reafir
mat dorința celor două 
țări de a întări conlucrarea 
dintre ele pe arena mon
dială, in slujba nobilelor i- 
dealuri ale popoarelor, de 
libertate și independență, 
de pace, securitate și pro
gres./,7;

Convorbirile se desfă
șoară într-o atmosferă de 
prietenie, stimă și înțele
gere 'reciprocă.

La întreprinderea de mașini grele București
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovară. 
șui Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Is
lamice Pakistan, general 
Mohammad Zia-ul Haq, 
au fost ieri oaspeții colec
tivului de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de 
mașini grele București.

Vizita la această repre

zentativă unitate economi, 
că bucureșteană a oferit 
președintelui Pakistanului 
posibilitatea de a cunoaște 
dotarea tehnică deosebită, 
tehnologiile de vîrf aplica
te aici, precum și o serie 
de produse, cunoscute și 
peste hotare, destinate u- 
nor sectoare de o deosebi
tă importanță — energeti

ca, metalurgia, chimia și 
industria materialelor de 
construcții.

La sosire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și pre- 
ș«»dintele Mohammad Zia- 
ul Haq au fost salutați de 
ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, de di-
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Au mai adresat che
mări la întrecere pe anul 
1982 : întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița Ro
șie" București, tuturor 
întreprinderilor din in
dustria construcțiilor de 
mașini ; Trustul de cons

Prii? realizarea a 400 m_ ml . de 3So pianmca. erigăda condusă de mine
rul Nicolae Ungcweanu din cadrul se-'oruluj XI investiții de la IM. Lup -’i 
se situează în rîndul forma iilor de lucra fruntașe. In imagine br g^die uț ală
turi de ortacii Nicolae Cre țu, Mihai Secară și ion Mucea.

trucții industriale Craiova, 
tuturor unităților de cons- 
trueții-montaj ; Regiona. 
la de Căi Ferate Cons
tanța, tuturor unităților 
de Cale Ferată ; Coope
rativa agricolă de produc, 
ție Schela, județul Galați, 

tuturor unităților agricole 
cooperatiste ; Institutul de 
cercetări pentru plante 
tehnice Fundulea, județul 
Călărași, tuturor inșii tu. 
telor de cercetare științi
fică din țară.

(AGERPRES)

Astăzi, în jurul orei 9,30, posturile de 
radio și televiziune vor transmite, direct, 
solemnitatea semnării documentelor ofi
ciale româno-pakistaneze, iar în jurul o- 
rei 10,15, ceremonia plecării președintelui 
Republicii Islamice Pakistan, general 
Mohammad Zia-ul Haq, care, la invita

ția președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena CeaUșescU, a efec
tuat, împreună cu doamna Zia-ul Haq, 
o vizita oficială de prietenie 1 în țara 
noastră, :

Lucrările celui de-al VII-lea Congres 
al cooperației de consum

In sala Ateneului Român 
din Capitală s-au deschis 
joi, 21 ianuarie, lucrările 
celui de-al VI 1-lea Con
gres al cooperației de. con
sum. Eveniment de o deo
sebită însemnătate în via
ța celor 8 milioane de 
membri ai acestei largi or
ganizații obștești cu ca

racter economic, gongresul 
este chemat să analizeze, 
cu toată răspunderea, acti
vitatea desfășurată de uni
tățile cooperației de con
sum si de credit în perioa
da care a trecut de la ulti
mul său forum. Rarticipsn- 
ții la, lucrări/dezbat, toto
dată, sarcinile mari ce re
vin acestui sector în lumi
na istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea al 
partidului, a prețioaselor 

îndrumări și orientări da
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele- Re
publicii Socialiste România» 
pentru continua sporire a 
contribuției mișcării coope
ratiste la înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare e- 
conomico-socială a patriei 
socialiste, pentru înainta
rea ei neabătută pe noi 
trepte de civilizație și pro
gres.

in sala con iresului sînt 
prezent: 800 de delegați — 
români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
aleși in cadrul conf rințe- 
lor județene ale cooperati
velor de consum si de cre
dit. precum si numeroși 
invitați — conducători ai

unor instituții economice 
centrale și organizații obș
tești.

Cu multă însuflețire și 
profund int.res a fost pri- 
mit, de toți cei prezenți. 
Mesajul adr sat Congresu
lui cooperației de consum * 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în numele Comi
tetului Central al Parti
dului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al 
guvernului.

Mesajul, prezentat Con
gresului de tovarășul 
Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, 
secretar al Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, viceprim-- 
ministru al guvernului, a 
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Dacă la încheierea pri
mei decade a lunii consem
nam îndeplinirea ți depăși
rea sarcinilor de plan doar 
la două întreprinderi mi
niere — Uricani și Paroșeni 
- iată că la încheierea ce
lei de-a doua decade sîn- 
tem hevoiți să consemnăm 
îndeplinirea prevederilor tot 
la două întreprinderi mi
niere - Paroșeni-și Vulcan 
de această dată. Paroșeniul 
rămîne singura mină care 
își realizează în mod rit
mic planul înregistrind de
pășirea constantă a planu
lui zilnic. Acestei între
prinderi miniere,' alăturin- 
du-i-șe, în cea de a doua 
decadă, așa cum mai spu» 

I neăm, mina Vulcan,; cu a- 
celedși caracteristici, - cons

tanța și ritmicitatea in rea
lizări.

La celelalte întreprin
deri miniere, inclusiv la U- 
ricani, realizările se si
tuează sub Aivelul sarcini
lor de plan, sub nivelul po
sibilităților de care dispun 
aceste întreprinderi miniere. 
Situația este cu atît mai 
surprinzătoare întrucît prac
tic la nici una dintre între
prinderile miniere nu sînt 
cauze obiective care să con
ducă la asemenea rezultate. 
De fapt la jumătatea aces
tei luni - insistăm la jumă
tatea acestei luni și nu la 
început sau cu o lună înain
te, cadrele din conducerile 
minelor, cu excepția condu
cerii minei Livezeni. - se

u

angajau că își vor realiza 
integral sarcinile de plan 
lunare. Este foarte adevărat 
că luna încă nu s-a înche
iat, cum tot atît de adevă
rat este că în ultima zi a 
decadei, 7 întreprinderi mi
niere și-au depășit sarcini
le de plan ale zilei, iar la 
nivelul combinatului, două 
zile consecutiv prevederile 
de plan au fost depășite 
dar, cu toate acestea, mi
nusurile acumulate pun sub 
semnul întrebării . realizarea 

lunar 
mi-

integrală a planului 
la unele întreprinderi 
piere.

Argumentăm Îndoiala 
care ne am exprimat-o 
unele realizări obținute
încheierea celei de a doua

pe 
prin 

lq

- minus
- minus 
rău este
înregis- 

întreprin-

decade : mina Lonea ■ 
nus 7976 tone de cărbune; 
Aninoasa - minus 5472 de 
tone ; Bărbâteni 
4578 tone; Petrila 
3571 tone. Și mai 
că nerealizări au 
trat două dintre .... ____
derile miniere producătoa
re de cărbune cocsificabil 
— Lupeni și Bărbâteni.

Față de o asemenea si
tuație nu putem să nu în
trebăm : cit de temeinică 
a fost baza angajamente- 
Jor-preliminar asumate 
de conducerile respectivelor 
întreprinderi miniere ?
Și, o spunem ca să adu
cem aminte : a nu te ține 
de cuvint nu înseamnă a fi 
priceput în conducere !

Manifestări dedicate Uniriii
ilustrative despre event- I 

se | 
de

y v
I II

!
I ț ț ț

.ului manifestări o- 
le care se desfăsoa-

Punînd bazele Româ
niei moderne, Unirea în
făptuită la 24 ianuarie 
1859 — despre care Mi
hail Kogălniceanu decla
ra în 1862 : „Unirea na
țiunea a făcut-o“ — a 
însemnat o etapă esenția
lă pe drumul unității na
ționale, a cărei întregire 
deplină avea să se reali
zeze în 1918. Aniversării 
a .123 de ani de la Unire 

‘ îi sînt consacrate în Va
lea Ji\
magiale tare se desfășoa
ră în aceste zile, rememo- 
rînd strălucite pagini de 
istorie, de luptă a popo
rului român pentru uni
tate, realizată definitiv în 
anii socialismului, sub 
conducerea Partidului Co
munist Român.

@ La bibliotecile clubu
rilor sindicatelor au fost 
deschise expoziții care 
cuprind cărți și materiale

și 
sub 
un

mentele istorice care 
desfășurau acum 123 

. ani.
• „Uniți în cuget 

simțiri" este genericul 
care are loc astăzi 
spectacol omagial al pio
nierilor și elevilor de la 
Școala generală din Ani
noasa.:
• „Horă străbună pe 

plai românesc", „Hai să 
dăm mină cu mină" 
sînt alte manifestări o- 
magiale organizate mîine 
în detașamentele și unită
țile de pionieri din șco
lile generale nr. 1, 6 și 7 
Petroșani. Cu acest ' pri
lej pionierii rememorează 
marile acțiuni populare 
care au însoțit înfăptui
rea Unirii la 2-1 ianuarie 
1859, căreia îi consacră 
programe cultural-artis- 
tice omagiale, versuri, 
ctntece patriotice.

L
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* Conducerile unităților care au instalații, utilaje și mașini cu 
regim de funcționare continuu sau cu grad ridicat de pericol în 
exploatare răspund de funcționarea, utilizarea și exploatarea si
gură și fără întrerupere a acestora, de respectarea riguroasă a 
disciplinei tehnologice și aplicarea tuturor normelor privind buna 
desfășurare a procesului de muncă.

I
(Din DECRETUL 400) i resursă de mar

Progresul tehnic impune
mobilitate în gîndire și acțiune

****

CREȘTEREA PROD
dovedească mai multă exi
gență pentru respectarea 
cu strictețe a tehnologiilor 
de lucru pe fiecare din ci
clul de abatare astfel incit 
productivitatea fizică a 
muncii să ajungă la para
metrii proiectați pe fiecare 
tip de utilaj.

Trebuie intensificate ac
țiunile organizate pentru 
folosirea integrală a tim
pului afectat producției, 
pentru producție și numai 
pentru producție. In acest

AUREL NICOLA, secre
tar al Comitetului munici
pal de partid Petroșani:

întreprinderile miniere 
din Valea Jiului dispun în 
prezent de o bogată zestre 
tehnică, de utilaje moder
ne și de mare productivi
tate.' Conducerea de partid 
și de stat, ne-a sprijinit 
foarte mult în realizarea 
programului de mecanizare 
elaborat la inițiativa se
cretarului general al parti, 
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ponderea pro- sens reglementările recen-
ducției extrasă mecanizat tului Decret al Consiliului

' " toa. de Stat, sînt cît se poate
în-
or- 
de

a crescut an de an. Cu 
te acestea, colectivele 
treprinderilor miniere, 
ganele și organizațiile 
partid mai au încă multe 
de făcut în ceea ce priveș
te folosirea intensivă și ex. 
tensivă a acestor utilaje, a 
complexelor mecanizate în 
special. Trebuie intensifi
cată în primul rînd gene

ralizarea experienței înain
tate cUm este cea dobîndi- 
tă de minerii Lupeniului.

Organizațiilor de partid, 
le revine sarcina de a în
druma, controla și coordona 
mai îndeaproape, de a sti
mula însușirea de către 
toți cei care mînuiesc uti
lajelor de mare productivi, 
.țațe a caracteristicilor teh
nice a acestora, a modului 
de întreținere, exploatare 
optimă, să insiste și să

de clare.
Exigența organelor și or

ganizațiilor de partid de la 
întreprinderile miniere 
trebuie să conducă la in
tervenția promptă și de 
calitate în rezolvarea pro
blemelor, a neajunsurilor 
ivite în procesul de pro
ducție și mai ales trebuie 
să se manifeste permanent 
această exigență la prelua
rea și predarea între schim
buri a utilajelor pentru că 
din experiența controale
lor efectuate s-a constatat 
că timpul afectat reviziilor, 
între schimburi, nu se res. 
pectă și de aici numeroase 
defecțiuni în exploatarea 
utilajelor. O altă sarcină 
care stă în fața organelor 
de partid, legat de aceeași 
problemă a reviziilor și re
parațiilor, constă în respee-

tarea cu strictețe a progra
melor întocmite pentru a. 
ceste genuri de lucrări și 
mai ales respectarea cu 
strictețe a timpului, cum 
mai spuneam, afectat aces
tor lucrări între schimburi 
și a zilelor de repaus în 
care se pot și trebuie exe
cutate lucrări de revizii și 
reparații în condiții optime 
fără să creeze probleme 
producției. Mai mult, exe
cutarea lor conform pro
gramelor stabilite din timp 
pe baza unor verificări pre
alabile sînt o garanție a 
desfășurării normale a pro. 
cesului de producție în 
cursul întregii săptămîni. 
Un lucru este cert: dacă 
se așteaptă pînă cad utila
jele, oricît de temeinic 
pot fi făcute reviziile și 
reparațiile, producția tot 
va avea de suferit prin 
stagnările care au loc da
torită acestor evenimente.

Azi, în Valea Jiului a- 
vem creat cadrul necesar 
creșterii gradului de me
canizare, avem oameni bine 
pregătiți profesional și dor
nici de introducere a nou
lui, a progresului tehnic, 
trebuie însă — șî aceasta este 
o altă sarcină a organiza
țiilor de partid — să im
prime o mai mare mobili
tate de gîndire și acțiune 
la toate nivelele. Progre
sul tehnic o cere.

Numai exigența poate asigura 
bunul mers al

Colectivele de muncă ale 
acestor trei unități miniere 
pot fi considarate ea un 
exemplu pentru toate cele
lalte întreprinderi ale Văii 
Jiului, care au în dotare u- 
tilaje de mare productivi
tate. Avansările 
la unele abataje 
au ajuns la aceste „„„c, 
în anul trecut, la 25—30 de 
ml. Minerii Paroșeniului 
au obținut producția cea 
mai mare pe un abataj 
frontal echipat cu complex 
mecanizat.

Aceste unități au oameni 
cu o bogată experiență în 
montarea utilajelor, exploa
tarea, repararea și întreți
nerea lor, experiență care

lunare 
frontale 

mine.

Cînd metoda de exploatare 
respinsă" de zăcămînt

Ing. ION DABULEANU, șeful sectoru
lui II, I.M. Paroșeni

+ In luna decembrie ’81, productivita
tea medie a muncii obținută în abatajele 
sectorului II al I.M. Paroșeni a fost de 
12,5 tone pe post — cu 3,2 tone/post su
perioară celei prevăzute. Din cauza pres
tării unui volum suplimentar de posturi 
auxiliare pentru întreținerea căilor de ae- 
raj, circulație și transport a utilajelor — 
determinate de aplicarea unor metode de 
exploatare inadecvate — media „în căr
bune" este mai mică decit cea planificată 
cu 1,6 tone pe post. '

—- Specificul muncii 
in sectorul II al I.M. 
Paroșeni trebuie să fie 
determinat de gradul _ _______ ______
ridicat de mecanizare al tone, și prin cele 
operațiilor din subteran. 
Vă rugăm să ne preci
zați, pentru început, si
tuația liniei de front la 
ora actuală.

— Dispunem de un aba
taj frontal dotat cu susți
nere mecanizată și combi
nă de tăiere și de două a- 
bațaje frontale cu suțtaere 
individuală. Chiar în aces
te zile am terminat lucră
rile intr-un alt abataj în
zestrat cu. complex meca
nizat. Pregătim linia de 
front, pentru un nou aba
taj în care vom introduce 
mecanizarea complexă.

“ înțelegem că, din 
trei complexe, funcțio
nează doar unul. De ce?

— Prin capacitatea pro
ductivă pregătită la ora ac
tuală, aceasta e singura

posibilitate pe care o a- 
vetn. Prin utilajul meca
nizat în funcțiune, cu b 
Capacitate zilnică de 1000 
_____ ... .. . .* două 
frontale in care efectuăm 
curățire de pilier, ne rea- 
1 izăm sarcinile planîficar 
te. înregistrând o depășire 
de la începutul anului de. 
498 tone de cărbune.

— Din’ datele ce

fapt creează greutăți în di
rijarea presiunilor, a CU- 
renților de aeraij 
area apelor. Am 
voisți să prestăm 
mare volum de

nu mai trebuie

le 
deținem privind realiza
rea productivității mun
cii, rezultă unele con
tradicții. Sectorul a ob
ținut, de pildă în luna 
decembrie '81, o depă
șire de peste 3 tone pe 
post în activitatea din 
abataje și o nerealiza- 
re de peste 1,6 tone pe 
post „în cărbune". Cum 
se explică aceasta?

— Este o problemă 
II 

ultimul 
stratul

Acest

tehnologică. . Sectorul 
exploatează > în 
timp „in jomp" 
13. în blocul 2 B.

și evacu- 
fost ne- 

astfel un 
___,muncă 

pentru lucrări aferente a- 
batajelpf, pentru întreți
nerea lor și menținerea în 

, stare de funcționare. întâr
zierea în ultimii ani a lu
crărilor miniere de pregă
tire în adîncime ne-a o- 
bligat, în plus, să adoptăm 
forțat ca tehnologie de colectivului
exploatare metoda în 
vans, întîmpinînd și 
această cauză stagnări . 
producție, accidente, greu-' 
tăț; în asigurarea aerajului 
și aprovizionarea materială 
a formațiilor de lucru.

a-
din

tn

—- Se poate aprecia a- 
ceasta ca fiind indisci
plină tehnologică ?

— Ara respectat prelimi- 
parele anuale, dar dacă 
o tehnologie se dovedește a 
fi inadecvată, ca în cazul

de fată, ea 
impusă...

— Să 
blemele 
desfășurarea normală a 
procesului extractiv în 
aceste condiții, care es
te contribuția formați
ilor’de lucru?

— Respectarea’ discipli
nei tehnologice presupune, 
în primul rînd, calitatea 
bună a lucrărilor pe care 
le execută fiecare brigadă 
sau echipă. Am rebutat re
cent lucrări efectuate de 
brigada condusă de Bela 
Peterfi în axul colector nr. 
3 din cauza bandaiării su
perficiale. Am sancționat 
administrativ pe minerii 
de întreținere Vasile Tusi- 
neanu si Victor Căbulea 
pentru nerespec tarea 
gramului de lucru.

— Mecanizarea impu-
. ne funcționarea irepro

șabilă a tuturor utilaje
lor. Cum se acționează 
in acest domeniu ?

— In general, membrii 
își exercită cu 

atribuțiunile.
că insistați, a-, 
CÎnd au avut 

și in domeniul

trecem la pro- 
interpe, Pentru

pro-

.răspundere
Dar, pentru 
vem cazuri 
loc abateri 
întreținerii utilajelor. După 
operațiile din ultima du
minică. luni, in schimbul 
I s-au înregistrat stagnări 
pe fluxul de transportoare 
al panoului 4. Dovadă că 
maistrul electromecanic Io
sif Șinca și șeful de echipă 
Marin Hîriașu nu și-au e- 
exereitat exigent obligațiile 
de serviciu ce le revin.

r nea c
— Co 

tului a 
terială : 
canizări 
lor de p 
tea repe 
piesele c 
samblelt 
pus și 
depliniri 
privind 
căilor d< 
asigurări 
unui mi 
schimb ș 
tru trar 
bine jde 
reduceri 
diere a 

în fie.
•ale de 

- - _ ‘ ginerii ș
mine amintite”anterior. La- 
Lonea intervenția la o 
combină de abataj durează 
de obicei foarte mult timp 
din cauză lipsei pieselor 
de schimb la fața locului 
sau din magazia sectorului. 

La Livezeni unii mese
riași nu cunosc utilajul, 
cum a fost cazul combinei 
de la abataiul frontal do
tat cu complex SMA-2 din 
stratul 5. blocul VI, panoul 
5 cînd aceasta a fost de
montată și montată și pînă 
la urmă tot nu a funcțio
nat. Din această cauză a- 
batajul a fost oprit aproa
pe 24 de ore. .Toate aceste 
aspecte înseamnă indiscipli
nă tehnologică și lipsă de 
preocupare, care se regă
sesc în nivelul scăzut al 
realizărilor.

— Cum acționează 
combinatul petUru eli
minarea unor asenrn^ bazin.

Sarcinile anului 1982
• 10.820.000 tohe de huilă brută
• 7.703.000 tone de huilă spălată
• 2.285.000 tone de huilă spălată 

pentru cocs
. Pentru îndeplinirea acestor indi

catori este necesar ca indicele de u- 
tilizare intensivă a utilajelor să

întregii activități

Ing. (JHEORGHE DAVIDESCU, director 
tehnic al C.M.V.J. „■

< Unde există preocupare susținută 
pentru întărirea disciplinei de producție 
și a respectării disciplinei tehnologice, 
rezultatele obținute în abatajele frontale 
mecanizate sînt pe măsura dotării tehnice, 
ca de exemplu la întreprinderile miniere 
Lupeni, Paroșeni și Uricani.

se regăsește și Ia personalul 
mediu tehnic. La aceasta 
se adaugă experiența con
ducerii minelor, care prin 
măsurile luate asigură 
condiții optime de func
ționare a acestora.

— Ce se 
celelalte 
miniere ?

— La alte 
miniere 
trei exemple : Lonea, Li- 
vezeni și Petrila — exigen
ța cadrelor din conduceri
le acestor unități și sectoa
re 1 nu se ridică la nive
lul impus de dotarea tehni
că de care dispun, tn pri
mul rînd accesul la abataje, 
le dotate cu complexe 
foarte greoi, galeriile 
umplute de cărbunele 
versat din care cauză, 
intervenție, în caz de 
voie, durează de trei 
mai mult decit la celelalte

întimptă la 
întreprinderi

întreprinderi' 
și dau din nou

este 
sînt 
de-

o
ne-
ori

treprind 
nalizeaz, 
losire e: 
vă'a ut 
stabilinc 
trare și 
ție a c< 
zate car 
zarea n 
ție plan 
luna iai 
producți 
analizat 
la fiecai 
realizări 
plan, ut 
bă folos 
a stab” 
împreu. 
tehnice 
asigurai 
necesari 
lor de ] 
pentru i 
mestrul 
se văd 
producț 
ultimek

crească în anul 198
• 89,5 la sută la 

bataj
• 85 la sută la c 

naintări -
• 79 la sută la 

cărcat.

Competența | 
la cunoașterea

Dotat cu două complexe 
mecanizate sectorul III de 
Ia mina Lonea se confrun
tă totuși cu multiple greu
tăți în realizarea produc
ției de cărbune.

Cerința trecerii Ia o su
perioară calitate a activi
tății economice din indus
tria minieră necesită inten
sificarea măsurilor de ex
ploatare rațională și eu

GIIEORGIIE MORAR, 
echipă la sectorul III al

< tn 1981 : Avansare; 
s-a realizat cu 272,76 m

+ Productivitatea mur 
complex, cu 0,66 tone/p<

< Nereaiîzarea planul 
tras mecanizat cu 55 242 
timp ce posturile presta 
893 pe cele planificate !

mare eficacitate a utilaje
lor din dotare. în acest 
sens am discutat cu tova
rășul Gheorghe Morar, lă
cătuș, șef de echipă la sec
torul III al minei Lonea 
(abataj frontal 64 grupa Ion 
Cojocariu — dotat cu corn- 
plex mecanizat);

— Rezultatele arăta
te mai sus vă sînt bine 
cunoscute. Care credeți

C»- si 
le a

— Ni 
scuză, 
tulul e 
ză cari 
zarea ii 
lari le 
cui IV 
se rupe 
moale 
com pier 
lăți în



directorul

inecanizat, 
din Valea 
condusă de

valoare pentru
W

CȚIEI DE CĂRBUNE
■ 7'

întreprinderii.

+ Cu un singur complex 
cel mai mare și mai modern 
Jiului, o singură brigadă, cea
Ilie Amorăriței, obține spectaculoase de
pășiri ale sarcinilor de plan. Este, de fapt, 
singurul complex în funcțiune din cele 
ti care se află in dotarea

Ing. CAROL SCIIRETER, 
l.M. Uricani

Maiștrii și ceilalți conducători ai formațiilor de lucru răspund g 
pentru organizarea și desfășurarea activității.de producție în de
plină securitate și pentru realizarea integrală ^măsurilor privind 
buna funcționare, exploatare și întreținere a instalațiilor, utila
jelor și mașinilor încredințate.

(Din DECRETUL 400)
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Experiența proprie — 
cea mai bună școală a disciplinei

TEODOR BONCALO, Erou al Muncii 
Socialiste, maistru electromecanic, șef de 
brigadă la sectorul IV al I.M. Lupeni, vi
cepreședinte a! consiliului oamenilor mun
cii pe întreprindere

< într-un ciclu de exploatare a com
plexului inecanizat de abataj pe care l-a 
utilizat, brigada condusă de Teodor Bon- 
calo, a extras timp de un an și jumătate, 
o producție de cărbune cocsificabil peste 
prevederi de 5ti 000 de tone.

&

* de a-

de î-

— Ați exploatat îm
preună cu ortacii abata
je dotate cu complexe 
mecanizate de susținere 
și tăiere realizînd pro
ductivități de vîrf. Ati 
participat, de asemenea, 
la evacuarea complexe
lor din abataj muncind 
efectiv Ia repararea și 
recondiționarea lor pen
tru a le prelungi dura
ta de funcționare — 
chiar dincolo de perioa
da de amortizare —• 
acum am aflat Că exe
cutați un complex de 
lucrări miniere de pre
gătire a unei noi capa
cități productive. Ce în
semnătate se acordă în 
brigada pe care o con
duceți, în întreaga mi
nă Lupeni, disciplinei 
tehnologice?
-Disciplina tehnologi
că este o condiție de baza 
pentru realizarea olanului. 
Iată un aspect pe care, 
atunci cînd vorbim de mi
nerii din Lupeni, trebuie 
să-1 subliniem : aici. la 
noi si în sectorul IV în
deosebi, au fost aplicate 
în premieră tehnologii mi
niere de mare randament. 
Tot aici tehnologiile au 
fost perfecționate si de

pornțt propunerile 
pentru modernizarea uti
lajelor de mecanizare. 
Este firesc deci să se 
poată spune, fără teamă de 
a greși, că tehnologiile sînt 
temeinic însușite, binecu
noscute. ceea ce este si
milar cu a spune că în 
ansamblu ele se respec
tă. Consider ca atare că 
respectarea disciplinei teh
nologice. constituie punc
tul de plecare. suportul 
sigur al obținerii unor re
zultate de vîrf în exploa
tarea utilajelor de mare 
productivitate , din dotare. .

— Concret, faceti-ne 
cunoscute cîteva măsuri 
care favorizează întări
rea disciplinei tehnologi-
'ce.-'
— La sectorul IV al mi

nei Lupeni, conducerea 
brigăzilor de la complexe 
este încredințată unui sub- 
iriginer — Paul Grasu. u- 
nuî maistru electromecanic 
— subsemnatul, unor mi
ner, specialiști, policalifi- 
cați — cum sîcit Constantin 
Popa si Aurel Manda. Ca
pacitatea tehnică si Pre
gătirea politică a unor a- 
semenea oameni, consoli
dată de însușirile profesio
nale ale celorlalți ortaci, 
le conferă calitatea să ac-

£........_...  ........................................

iională, obligă 
cfă

f de
:a
xe nu

ită, Ia

e ex- 
in 
cu

rințeipa- 
:uații ?

ncerc o 
a stra
ta cau- 
nereali- 
Denive- 
3, blo- 
stratul 
d prea 
tip de 

ă greu-

a situației !
—■ Ce căi de creștere fost de găsit (era la baie, 

a randamentului ati pro- ni s-a 
pune, ca un viitor mais
tru? . .

— Ridicarea nivelului de 
cunoștințe tehnieo-profe- 
sionale si întărirea discipli
nei ia toate nivelele.

0 Facem o completare 
la ideea exprimată de in
terlocutorul nostru : în
documentarea noastră
ne-am „lovit" și de un as
pect neplăcut. Ni s-a spus 
că cel mai nimerit ar fi 
pentru dialogul nostru to
varășul inginer electrome
canic Emanoil Bucur, șef 
adjunct sector. Dar la ora 
11,30 nu era de găsit ! 
(Ni s-a spus că este în 
incintă, iar ulterior că a 
plecat ?!!) In această situa
ție ni s-a propus o discu
ție cu maistrul Nicolae Be- 
rindea sau maistrul loan 
Horvath. Primul s-a eschi
vat spunînd că este nepo
trivit (?S) fiind prea nou, 
iar cel de-al doilea nu a

spus !) In cele din 
urmă ne-a fost propus in
terlocutor cel ale cărui 
păreri le-am expus fiind 
considerat de șeful de sec
tor „ca cel mai indicat fi
ind un meseriaș exemplar". 

Nu punem la îndoială a- 
cest lucru, dar firesc era 
să ni se înlesnească discu
ția cu unul din cei ară- 
tați, un maistru sau ad
junct electromecanic de 
sector, cel care cunoaște 
mai îndeaproape proble
mele și cauzele stărilor de 
lucruri amintite.

Rolul maistrului nu 
reduce doar la 
ne și a face 
Competența sa 
lă (atunci cînd 
obligă la cunoașterea amă
nunțită a situației, la asi
gurarea funcționării, utila
jelor la cei mai înalti pa
rametri, într-un cuvînt la 
asigurarea disciplinei teh
nologice. .

tioneze eficient pentru pre
venirea opririlor acciden
tale. ea .si pentru înlătura
rea operativă a unor situa
ții grele.

— La mina Lupeni, 
inclusiv la abataje do
tate cu susțineri meca
nizate s-au înregistrat, 
totuși surpări. Cum Ie 
explicați ?

— Jn procesul exploată
rii abatajelor, presiunea 
minieră se manifestă u- 
neori excesiv, nefiind cu
noscute la- această oră 
modalitățile de prevedere 
exactă a unui asemenea 
fenomen. In exploatarea 
complexului nr. 5, timp 
de aproape doi ani, am 
trăit de două ori asemenea 
surprize, fără însă să în- 
trerupem activitatea pro
ductivă mai mult de două 
ore. In primul moment al 
apariției semnelor ce pre
ced o „descărcare" a pre
siunii am oprit lucrul in 
abataj. coneentrîndu-ne 
spre aplicarea grabnică a 
măsurilor suplimentare im
puse. Urmările au l'bst. 
minime, producția fiind 
recuperată în cîteva schim
buri.

— Este vorba, așadar, 
de experiență și răspun
dere ?

. — Fără îndoială. La noi 
în sector s-a însușit bunul 
obicei ea Ie întocmirea 
programului de lucru pen
tru fiecare front nou să 
participe si șeful de bri
gadă. Aceasta nu numai 
că obligă pe executant la 
o bună cunoaștere teoreti
că a tehnologiilor de ex
ploatare înainte de aplica
re, ci creează posibilitatea . 
îmbunătățirii programului 
de lucru la intervenția șe
fului de brigadă, funcție de 
propria șa .experiență, 
deosebit de utilă aș zice.

se 
a da ordi- 

prezența. 
profesiona- 

o are) îl

, a.

Gîndirea de perspectivă 
trebuie să acționeze 

nu să imobilizeze utilajele '

Cînd am avut condiții 
bune pentru utilizarea com
plexelor în exploatarea 
stratelor subțiri, acestea 
au funcționat. Acum, din 
cele 6 din dotare funcțio
nează doar complexul ma
re. La nivelul conducerii 
tehnice a minei există o 
gîndire de perspectivă bi
ne orientată care vizează 
direct și concret posibili
tățile de exploatare a stra
telor subțiri cu complexe. 
Este vorba de perspectivă, 
dar perspectivele nu trebu
ie neglijate niciodată. Pen
tru acest an avem prevă
zut să introducem încă 
trei complexe în subtera
nele minei : unul mic, care 
va 
că 
re 
un
stratele 17 și . 18 pe 
urmează să-l primim 
cursul lunii viitoare.

— Totuși ce 
prinde pentru 
rea celorlalte 
din dotare ? 
mentele...

— Situația complexelor 
din dotare ne preocupă în 
permanență (normal, din

lucra în stratul 18. în- 
unul, din actuala dota- 
(pentru trimestrul 111), 
complex mare pentru 

care 
în

se între- 
utiliza- 

complexe 
Amortis-

Fagină realizată de

Dorin GHEȚA

Anton HOFFMAN

Mircea BUJORESGU

Alexandru TATAR

♦ Conform programelor de lUcrtf Stabilite 
prin preliminarele de producție în anul 1982 
se vor afla în funcțiune i

• 37 de complexe mecanizate

• 23 de combine în abatajele cu susținere 
individuală

• 40 de combine de înaintare

moment ce amortismentele „zestrea" noastră (două la 
lunare pentru cele care 
nu funcționează se ridică 
la peste 790 000 lei — 
n.n.). Problema este cunos
cută și de conducerea teh
nică a C.M.V.J., a fost

, nalizată în detaliu și 
s-a promis tot sprijinul 
ce privește repartizarea 
nuia din complexe (repa
rat deja de echipa service 
a minei noastre) la o altă 
mină care are posibilitatea 
să-l utilizeze în exploata
rea stratelor subțiri.

— Păstrarea în dotare 
a complexelor se justifi
că ? Mai aveți posibili
tăți de folosire a lor în 
subteran ?

— Tot în perspectivă, și 
la noi vor mai exista posi
bilități de exploatare a 
stratelor subțiri, tn acest 
sens revizuim și reparăm 
celelalte complexe din

a-
ni 
în
u-

I
I
I
I
I
I
I
I
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iar, pe de altă parte, de

III
I
I
I

număr). Deja s-au reparat, 
într-un atelier special 
menajat, 21 de secții și a- 
ceastă activitate continuă.

— Este, nu în ultimă 
instanță, o expresie a 
disciplinei tehnologice...

— Colectivul nostru a 
înțeles așa cum se cuvine 
prevederile recentului De
cret al Consiliului de Stat, 
privind disciplina tehno
logică, Una din pîrghiile 
cele mai importante ale 
noului, mecanism economi- 
co-financiar. Sîntem per
fect conștient! și respon
sabil mobilizați ca prin 
folosirea judicioasă a do
tării tehnice să realizăm în 
bune condițiunî sarcinile ce 
ne stau în față, pentru. a 
dovedi și în acest an. ma
turitatea colectivului i 
tru, capacitatea sa de 
spori mereu producția 
cărbune pentru cocs.

nos-
a

de

1
I 
I
I
I
I 
II i
I
I
I
I
I
I 
I

inii ea- ■ 
i contex- I 
lontenite ■ 
cărbune |

I
întrona I

_______  de mun- - 
disciplină fermă, de I 

..___________ . 1

' Am prezentat părerile principalele capacități de 
I și opiniile exprimate de, producție care să contn- 

interlocutorit noștri, ca- buie din -plin la redresa- 
I dre de conducere cu func

ții de răspundere în niu- 
| nicipiul nostru, în Corii- 
I binatul minier Valea Jiu- 
I lui, ale conducătorilor 

procesului de prodticțiă 
I și formații de lucru pen

tru a evidenția, pe de o 
' parte, sarcinile ce stau 
I în fata întreprinderilor 
| miniere în întărirea dis- 
i ciplinei tehnologice Peii- 
| tru folosirea eficientă a 

complexelor mecanizate.

a împărtăși din experien
ța fruntașilor si a punc
ta neajunsuri care mai 
există 
ne.

Am 
cestea, 
rea celei de a doua de
cade a lunii, cînd rezul
tatele obținute la produc
ția de cărbune extras nu 
se ridică la nivelul sar
cinilor stabilite pentru 
toate întreprinderile mi
niere, în ideea de a sti
mula preocuparea tutu
ror oamenilor muncii, de 
la toate nivelele, pentru 
3 acționa mai ferm pen
tru folosirea intensivă si 
extensivă a, dotării teh
nice, astfel incit utilaje
le moderne, de mare pro
ductivitate să devină

mai
încă la unele mi-

prezentat toate a- 
acum, la încheie-

rea producției.
Dispunem de o bogată 

zestre tehnică, avem oa
meni bine pregătiți Pro
fesional, cadre’ tehnico-in 
gineresti cu o experiență 
îndelungată în minerit si 
in introducerea montării 
si exploatării complexe
lor mecanizate, trebuie 
însă o mai intensă preo
cupare pentru valorifi
carea acestui potențial. 
Iar valorificarea integra
lă si eficientă a poten
țialului uman st tehnic 
stă în puterea de. mobi
lizare a colectivelor mi
niere. Aria de a conduce 
a organelor si organizați
ilor de partid depinde de 
dăruirea în muncă ajte- 
cărui miner, a fiecărui 
om al minei, indiferent 
de funcție si calificare.

Conducerilor colective, 
organelor și organizațiilor 
de partid le revine sac 
cina, cu un profund ca
racter patriotic în < 
tul creșterii necontenite 
a producției de < 
extras pentru cîștigarea i 
independentei energetice j 
a țării — de a i 
la toate locurile de mun- J 
că o < 
a întări disciplina ieh- i 
nologică. -

activit%25c4%2583%25c8%259bii.de
iwau.ua
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Vizita oficială de prietenie 
in țara noastră a președintelui 

Republicii Islamice Pakistan
'■fir, O<10 1 •:

rectorul întreprinderii, de 
numeroși muncitori, care 
l-au întîmpinat cu deosebi
ta căldură, i-au ovaționat 
îndelung pe cei doi șefi de 
stat.

Gazdele au prezentat 
Informații cuprinzătoare 
despre profilul și dezvolta
rea acestei mari unități in
dustriale. De-a lungul tra

Primirea șefilor misiunilor diplomatice
Președintele Republicii 

Islamice Pakistan, general 
Mohammad Zia-ul Haq, a 
primit, joi, după-amiăză, la

doi dimineață, general 
Mohammad Zia-ul , Haq, 
președintele Republicii Is
lamice Pakistan, a depus 
o coroană de flori la Mo

Lucrările celui de-al Vll-lea Congres 
al cooperației de consum

(Urmare din pag. 1)

fost subliniat. în repetate 
rînduri. cu vii si îndelungi 
aplauze.

Au fost alese apoi orga
nele de lucru ale congre
sului, după care delegații 
au aprobat regulamentul 
de desfășurare a lucrărilor 
și au adoptat, în unanimi
tate, următoarea ordine de 
zi:

1. Darea de seamă a 
Consiliului Uniunii Centra-, 
le a Cooperativelor de 
Consum asupra activității 
cooperației de consum de 
la ultimul Congres si sar
cinile ce-i revin pentru în
făptuirea hotărîrilor celui 
de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Ro
mân :

.2. Darea de seamă a Co
misiei de Cenzori a Uniu
nii Centrale a Cooperati
velor de Consum ;

3. Propuneri privind li
nele modificări și comple
tări la statutul organizați
ilor cooperației de consum;

4. Alegerea Consiliului 
Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum și a 
Comisiei de Cenzori.

seului străbătut prin ■ mo
dernele hale de fabricație, 
oaspeților li se aduce la 
cunoștință că întreprinde, 
rea a cunoscut o dezvolta
re continuă prin sprijinul 
personal al președintelui 
Nicolae Ceaușescu și se 
mîndrește astăzi cu reali
zări deosebite, apreciate 
în multe țări ale lumii.

înaltul oaspete a semnat 
în Cartea de onoare a uzi- 
nei. - < ;

Palatul din Piața Victoriei, 
pe șefii misiunilor diploma-, 
tice și pe reprezentanții u- 
nor organizații internațio

Depunerea unei coroane de flori
numentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru so
cialism.

După depunerea coroanei

Intrîndu-se în ordinea de 
zi, tovarășul Paul Niculescu, 
președintele Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de 
Consum a prezentat da
rea de seamă a Consiliului 
CENTROCOOP.

In continuare, tovarășul 
Grigore Cecan, vicepreședin. 
te al Comisiei de Cenzori a 
Uniunii Centrale a Coope
rativelor de Consum, a pre
zentat darea de seamă a 
comisiei.

La dezbaterile în plen au 
luat cuvîntul numeroși to
varăși..

Președintele Comisiei de 
validare, Ion Vetrineanu, a 
prezentat apoi raportul co
misiei.

In cursul după-amiezii, 
lucrările congresului s-au 
desfășurat în cadrul a cinci 
secțiuni privind: activita
tea de contractări — achi
ziții, valorificarea produ
selor agricole, . exportul, 
sprijinirea gospodăriilor 
populației pentru creșterea 
animalelor, păsărilor și 
dezvoltarea producției agro- 
alimentare, aplicarea noului 
mecanism economico-finan- 
ciar și pregătirea cadrelor,

Președintele Republicii 
Islamice Pakistan a mulțu- 
mit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru posibili
tatea oferită de a cunoaș
te această modernă între
prindere industrială, su
bliniind că este deosebit de 
satisfăcut de cele văzute.

La încheierea vizitei, cei 
doi președinți au fost ova
ționați din nou, cu deose
bită căldură de mii de 
muncitori.

Chemarea la întrecere
i

adresată de întreprinderea 
minieră Lupeni tuturor unităților 

din industria minieră
(Urmare din pag. 1)

nale .acreditați în tara 
noastră, cu care s-a între
ținut intr-o atmosferă cor
dială.

de flori, s-a păstrat un 
moment de reculegere. A 
fost vizitată, apoi, rotondă 
monumentului.

dezvoltarea industriei mici 
și a prestărilor de servicii 
către populație prin folo
sirea în mai mare măsură 
a resurselor locale, dez
voltarea bazei tehnico-ma- 
teriale, aplicarea cu con
secventă a principiului au- 
togestiunii, noului meca
nism economico-financiar 
și pregătirea forței de 
muncă ; activitatea de a- 
provizionare cu mărfuri a 
populației, de alimentație 
publică, reducerea cheltu
ielilor de circulație și 
creșterea eficienței econo
mice ; activitatea coope
rativelor de credit, acorda
rea cu prioritate de împru
muturi pentru scopuri pro
ductive. care să contribuie 
la creșterea volumului de 
contractări-achizitii și apli
carea noului mecanism e- 
conomico-financiar; proble
mele muncii și conducerii 
colective, adîncirea de
mocrației cooperatiste, im. 
bunătățirea activității po
litice și cultural-educative 
de masă.

Lucrările congresului 
continuă.

(Agerpres)

mice, la reducerea substanțială a efortu
lui fizic al minerilor.

Puternic mobilizați de îndemnul secre
tarului general al partidului nostru la ple
nara C.C. al r.C.R. din noiembrie 1981, 
de a spori continuu producția de cărbune, 
profund recunoscători pentru grija pe care 
ne-o poartă tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
minerul de onoare al Văii Jiului, oamenii 
muncii din întreprinderea minieră Lupeni, 
în frunte cu comuniștii, adresează tuturor 
colectivelor de muncă din industria mi
nieră, o vibrantă chemare la întrecerea 
socialistă pe anul 1982, angajîndu-se să 
realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului la. producția de 
cărbune cocsilicabil cu 25 000 tone.

2. Depășirea planului la producția netă 
cu 2 milioane lei și a producției marfă 
vîndută și încasată cu 4 milioane lei.

3. Depășirea planului la producția mar
fă cu 6,5 milioane lei.

4. Depășirea planului la lucrările de 
deschidere și pregătire cu 350 metri liniari.

5. Depășirea planului productivității 
muncii cu 1 la sută.

6. Reducerea consumurilor specifice
normate de materiale combustibil și e- 
nergie, economisindu-se : 330 mc lemn
mină ; 200 mc cherestea ; 60 tone combus
tibil convențional ; 6 600 MWh energie e- 
lectrică.

7. Reducerea cheltuielilor totale de pro
ducție planificate la 1000 lei producție 
marfă, cu 4 lei și cu 2 lei a cheltuielilor 
materiale.

8. Extinderea muncii în acord la 85 la 
sută, cu 3 Ia sută mai mult decît în anul 
precedent.

9. Depășirea cu 50 tone a sarcinilor pla- 
nificate privind recuperarea fierului vechi 
și cu 15 Ia sută Ia lemnul de mină ; vor 
fi recondiționate piese de schimb și sub- 
ansamble in valoare de 1 milion lei și vor 
fi realizate suplimentar piese de schimb 
în valoare de 1,5 milioane lei.

10. Recuperarea și recondiționarea a 
peste 1000 armături metalice necesare sus
ținerii lucrărilor miniere.

11. In vederea realizării angajamentelor 
așumate pentru depășirea planului de 
cărbune cocsificabil, o atenție prioritară 
vom acorda extinderii mecanizării și mo
dernizării tehnologiilor de lucru din sub
teran, perfecționării, organizării și condu
cerii producției, folosirii integrale a ca
pacităților de producție, utilizării raționa
le a forței de muncă, creșterii gradului 
de securitate a muncii, în care scop vom 
acționa pentru :

— Punerea în funcțiune înainte de ter
menele stabilite a 9 abataje frontale do
tate cu complexe de susținere mecanizată 
cu o capacitate de producție de peste 540 
mii tone. ;

— Creșterea ponderii producției extrase 
cu complexe de susținere mecanizată la 
60,5 la sută.

— Sporirea vitezelor medii de avansare 
cu 5 la sută la abatajele frontale și cu 4 
la sută la. lucrările de pregătire, față de 
sarcinile planificate.

— Creșterea indicelui de utilizare a fon
dului de timp a personalului muncitor cu 
1 la sută față de anul 1981.

— Reducerea conținutului de cenușă în 
cărbunele extras cu 0,2 la sută față de 
prevederile planului.

— Calificarea și perfecționarea profe
sională a unui număr de 1220 muncitori 
și cadre tehnico-inginerești și policalifi
carea a 70 mineri și lăcătuși pentru aba
tajele mecanizate.

Vom acorda o atenție deosebită îmbună
tățirii condițiilor de muncă și viață ale 
minerilor prin :

— Creșterea gradului de securitate a 
muncii, prin extinderea dotării cu apara
tură și materiale de protecție, folosirea în 
cele mai bune condiții a rețelei de dega- 
zare și de telegrizumetrie, îmbunătățirea 
aerajului, întărirea controlului atmosferei 
din subteran, întreținerea în cele mai bu
ne condiții a căilor de acces și respecta
rea strictă a normelor de protecție a 
muncii ;

— îmbunătățirea condițiilor d« locuit 
ale personalului muncitor, prin darea în 
folosință a unui număr de peste 300 a- 
partainente și asigurarea a 150 locuri îrț>»A- 
cămine pentru nefamiliști ;

— Trimiterea unui număr Re "peste'l 150 
mineri în stațiunile balneo-climaterice și 
în stațiunile de odihnă.

— Dezvoltare» în continuare, a bazei 
materiale pentru activitatea cultural-edu- 
cativă și sportivă.

Organele și organizațiile de partid, or
ganizațiile de sindicat și U.T.C., consiliul 
oamenilor muncii, vor acorda o atenție 
deosebită intensificării muncii politico-ide- 
ologice și cultural-educative pentru ridi
carea continuă a conștiinței întregului 
personal muncitor, pentru întărirea auto- 
conducerii muncitorești și imprimarea u- 
nui puternic spirit de ordine și disciplină 
în organizarea și desfășurarea procesului 
de producție, asigurind funcționarea cu 
randament maxim și în deplină siguranță, 
a tuturor mașinilor și utilajelor din dotare.

în cadrul festivalului „Cîntarea Româ
niei" vom antrena întregul colectiv de 
muncă la acțiunile educative, de creație 
tehnico-științifică și cultural-artistice.

Avem ferma convingere că, prin reali
zarea obiectivelor pe care ni le-am propus 
in întrecerea socialistă pe anul 1982, răs
pundem cu cinste insuflețitoareloY' Chemări . 
pe care le-a adresat minerilor VăiC JnlIto.’V 
cel mai scump fiu al poporului romiyi. to- *- 
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru a da 
patriei cit mai mult cărbune și de cea mai 
bună calitate.

Consiliul Oamenilor Muncii 
Comitetul de Partid 

Comitetul sindicatului 
Comitetul U.T.C.

, Duminică, 24 ianuarie
• 8,00—8,40 Teleșcoală.

8.40 Tot înainte !
9,15 Film serial pentru 

copii. Alarmă în Del
tă. Episodul 3.

9.40 Omul și sănătatea.
10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14,00 Desene animate ; Tom 

șl Jerry.
14.30 Unirea — aspirație 

istorică a poporului 
român, izvor al for
ței sale creatoare.

16,40 Telesport.
17.25 Film serial. Linia 

maritimă Onedin. E. 
pisodul 4.

18,10 Călătdrii spre viitor. 
Concurs pionieresc. 
Participă reprezenta
tivele pionierești ale 
județelor Vrancea și 
Vaslui.

19,00 Telejurnal.
19.25 Unirea — aspirație 

istorică a poporului 
român, izvor al for- 
ței sale creatoare.

19,50 E scris pe tricolor u- 
nire. Spectacol lite- 
rar-muzical-coregrafic.

20,45 Film artistic. Rure- 
bista. Premieră TV.

Producție a Casei de 
filme Cinci.

22,05 Telejurnal.
Luni, 25 ianuarie

15,30 Telex.
15.35 India.
16,0'J Emisiune în limba 

maghiară.
18.50 lQoi de seri.
19,00 Tel ej urnal.
19,25 Cincinal ’81—’85. Re

surse, priorități, direc
ții de acțiune.

19.50 Roman foileton. Do
uă generații. Episo
dul 3.

20.35 Pentru curtea și gră
dina dv.

20.45 Cîntarea României. 
Județul Olt.

21.45 Telejurnal.
22,05 Mic concert de seară.

Marți, 26 ianuarie
9,00-—11,15 Teleșcoală.
9,00 Partid, părinte drag.
9,15 Ora de fizică.
9,35 Legarea rezistențelor 

în circuitele electrice.
10,05 Laborator TV.
10,20 Limba engleză.
10.40 Limba germană.
11,00 Poșta teleșcoală.
11,15 Cincinal ’81—’85. Re

surse, priorități, di
recții de acțiune.

11.40 Plai de cîntec, plai de 
dor.

12,05 însemne ale înaltei 
prețuiri.

12,30 Clntece patriotice și 
revoluționare.

12.40 Telex.
16,05—17,00 Teleșcoală.
17,00 Clubul tineretului.
17,45 Viața satului.
18,50 1001 de seri. .....
19,00 Telejurnal.
19.40 Zbor în lumina re

flectoarelor. Moment •
1 coregrafic.

PROGRAMUL Țy

19,50 Treptele devenirii 
socialiste a patriei.
Marile transformări 
revoluționare infăp. 
tuite de poporul ro
mân pe calea socia
lismului, sub condu
cerea partidului, a se. 
cretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

20.20 Omagiu celui mai iu
bit fiu al poporului.
Spectacol muzicâl-li- 
terar-coregrafic.

21.20 Pentru pace, colabo
rare și securitate in
ternațională. 
Documentar.

21.45 Telejurnal.
22,05 Melodii îndrăgite.

Miercuri, 27 ianuarie
16,00 Telex.
16,05—17,00 Teleșcoală.
17,(Ml Tragerea pronoex-

pres.
17,10 Actualitatea ' muzica- 

)ă.
17.45 Australia. Documen. 

tar.
18,00 Almanah pionieresc.

18.25 Forum politico-ideo
logic.

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

mică.
19.45 Practic, utilr gospo

dărește.
19,55 Melodii populare.
20,10 Civica.
20,35 Film artistic. Bure- 

bista. Partea a II-a.
21.45 Telejurnal.
22,05 Sport și muzică. Pa

tinaj artistic.
Joi, 28 ianuarie

9,00—11,15 Teleșcoală,
10.25 Limba rusă.

10.45 Viața școlii. , , - ■
11.15 Film serial. Tranzac

ția. Episodul 1.
12,00 Forum politico-ideo. 

logic.
12.25 Vatră folclorică.
12.50 Moștenire pentru vi

itor. I. L. Caragiale.
13,20 Telex.
16,00 Telex.
16,05—17,00 Teleșcoală. 
17,00 Șah.
17.15 Sport și sănătate.
17.30 Viața culturală.
18.35 Desene animate. Po

vestiri din Pădurea 
verde,

19,00 Telejurnal,
19.30 Actualitatea econo-

■ mică. ?
19.50 Studioul tineretului.
20.35 Originea omului. Se

rial științific. Ulti. 
mul episod.

21.25 Cîntec nou de plai 
străbun. Program mu
zical folcloric.

21.45 Telejurnal.
22,05 Meridianele jazzului.

Vineri, 29 ianuarie
16,00 Telex. ; ■ <
16,05—17,30 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba 

germană,
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan. «
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.30 Actualitatea econo

mică. ■

19.50 Film artistic, Croni
că de provincie. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor 
cinematografice bra-

■ ziliene.
21,10 Dezbateri culturale. 
21;45 Telejurnal.
22,05 Arii din opere.

Sîmbătă, 30 ianuarie
8,30 Teleșcoală.
8,55 Civica.
9,20 Film artistic. Bure- 

bista.
11.50 Tragerea de amorti

zare ADAS.
12,00 Laureați ai Festiva

lului național „Cinta. 
rea României”. Spec
tacol folcloric.

13,00 Telex,
13,05 Desene animate.
13.30 La sfîrșit de săptămî. 

nă. /
18,35 Ianuarie — cronica 

evenimentelor politi
ce.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. .*
19.30 Reportaj ’82.

• Magistrala sus
pendată.

19.50 Teleenciclopedia.
20,25 Film serial. Tranzac

ția. Episodul 3,
21,10 Șlagăre în devenire. 

Emisiune concurs de 
muzică ușoară. Edi
ția I ’82. ’

22.30 Telejurnal. Sport.
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