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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

pe șantierul 
Canalului Dunăre-Marea Neagră și ia 
Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
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CONDUCĂTORII MINELOR VULCAN, D1I.JA SI ANINOASA 
S-AU ANGAJAT, 1N NUMELE COLECTIVELOR DE MUNCĂ, SA 
SPOREASCĂ DIN 15 IULIE PRODUCȚIA DE CĂRBUNE.

CUM ȘI-AU ÎNDEPLINIT ANGAJAMENTELE? ÎN CELE CE 
URMEAZĂ:

Tovarășul Ni c o .1 a e 
Ceausescu, secretar .'ge
nerai al Partidului Co
munist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a făcut, vineri 
16 iulie — la puține zi
le după întâlnirea Cu lu
crătorii ogoarelor jude
țului Constanță — o no
uă. vizită de lucru în a- 
cest județ. De această da
tă, secretarul general al 
partidului s-a întîlnit cu 
constructorii a trei mari 
obiective de investiții 
prevăzute pentru peri
oada actualului plan cin
cinal — Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, Centrala 
atomo-electrică : de la 
Cernavodă și noul port 
Constanța Sud,

împreună cu- secreta
rul general al partidului, 
la această vizită au par
ticipat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil 

Bobul Nicolae Constan
tin, Ion Pățan, Constan
tin Olteanu, Gheorghe 
Petrescu, viceprim mi
nistru al guvernului, Ion 
Stoian, prim secretar al 
Comitetului județean Cons
tanța al P.C.R.,. Nicu 
Ceausescu. secretar al 
C.C. al U.T.C.

Desfășurată sub sem
nul muncii pline de ab
negație depuse de oame
nii muncii din întreaga 
țară, al profundului o- 
magiu pe care toți cetă
țenii patriei noastre, fără 
deosebire de naționalita
te, îl aduc tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la 
împlinirea a 17 ani de la 
alegerea sa în fruntea 
partidului, dialogul ’de 
lucru cu - oamenii mun
cii din această parte a 
țării a constituit,' pentru 
colectivele de construc
tori încă un prilej pen

tru a exprima, din adîn- 
cul inimilor, sentimente
le lor de nețărmurită 
dragoste, de înaltă sti
mă și respect față de 
conducătorul iubit al na
țiunii noastre, de numele 
căruia se leagă cele mai 
mari înfăptuiri din isto
ria țării.

Vizita din acest an pe 
traseul Canalului Du
năre — Marea Neagră, a 
fost consacrată analize» 
stadiului de execuție a 
lucrărilor, la punctele che
ie ale acestei mărețe cons
trucții, acum cînd a mai 
rămas mai puțin de un 
an pină la deschiderea na
vigației pe noua magistra
lă de transport pe apă,

Elicopterul prezidențial 
a aterizat pe platforma

(Continuare în pag, a l-a)

La ce slujesc angajamentele 
iară acoperire în fapte ?

In ziarul de ieri con
semnam preliminarele-an- 
gajament luate de condu
cătorii întreprinderilor mi
niere în cadrul unei ana
lize efectuate la C.M.V.J. 
Trei dintre aceștia preli
minau creșteri de produc
ție îneepmd chiar din 
ziua respectivă, 15 iulie. 
Astfel, directorul minei 
Vulcan, ing. Ioan Durni- 
traș. promitea. în nume
le' colectivului minei, o 
producție de 4 750 tone de 
cărbune, ing. Aurel Mar- 
han, directorul minei Dîl- 
ja, se angaja pentru ziua 
respectivă la 1400 de 
tone, iar inginerul șef al 
minei Aninoasa, Teodor 
Cosma, era conving că 
producția extrasă in ziua 
de 15 iulie va fi de 2 700 
tone efe,,'cărbune. Sublini
em căClcestc prelimin.are- 
ang'ajament, au fost for
mulate în 15 iulie la ora 
15,30, deci la trecerea u- 
nui schimb și jumătate 

din ziua de lucru și prin 
urmare se cunoșteau toate 
posibilitățile reale existen
te la unitățile miniere res
pective sail așa trebuia să 
fie. Sigur se cunoșteau re
alizările schimbului I și 
rărninea de ■ aproximat 
doar producția ce urma să 
fie extrasă în celelalte 
schimburi. De- ce am fă
cut aceasta precizare ? 
Pentru că din- cele trei 
preliminarii - angajament 
doar unul șingur a fost 
îndeplinit. Numai colecti
vul minei Vulcan s-a ți
nut de cuvânt, realizînd în 
15 iulie nu 4 750 tone-cit 
preliminase, ci 4 814 tone 
de cărbune. în rest... La 
mina Dîlja î.n loc de 1 400 
tone de cărbune cit se an
gajase directorul, ing. Au
rel Marhăn, nu s-au ex
tras decît 1041 de tone, 
deci cu 359 tone mai pu
țin, iar la mina Aninoasa 
producția extrasă (2 053 
tone de cărbune) era cu 

647 de tone sub pro
priul preliminar-angaja- 
ment pe care și-l asumase 
inginerul șef al minei, Te
odor Cosma.

Să fi avut cele două în
treprinderi probleme deo

sebite de rezolvarea căro
ra depindea realizarea 
propriilor preliminarii în
tocmite ? în 15 iulie, deci 
cu o zi iii urmă, cei doi 
conducători afirmau : „Pro
bleme deosebite nu avem 
decît numărul în creștere 
al concediilor medicale" — 
ing. Teodor Cosma, și 
„Concediile medicale sînt 
mai mari decît în perioa
dele anterioare și crește 
numărul absențelor nemo- 
tivatc după zilele de re
tribuție. Alte probleme nu 
avem".

Dorin GHEȚA

'Continuare In pag. a l-a

Cînd a început constru
irea (în 1953),. termocen
trala Paroșeni — care 
intra în sistemul energe
tic național în 15 aprilie 
1956, zi întipărită nu nu
mai în memoria cdlecti- 
vul.ui de oameni ai mun
cii, era un obiectiv eco
nomic important hi de
ceniului șase. De-a lungul 
anilor termocentrala Pa
roșeni — la Citeva. luni 
înaintea Congresului al 
IX-lea al partidului,/care

Termocentrala Paroșeni, 
școală a răspunderii 

muncitorești
deschidea o nouă epocă 
în dezvoltarea .multilate
rală a patriei, se punea 
in. funcțiune grupul 4 de 
150 MW, dublindu-i ca
pacitatea — a rămas o 
adevărată școală a mun-

■ cii și responsabilității co
muniste. formînd multe 
generații.. de energetici-: 
eni.

Eveniment politic de 
importanță cardinală în 
viața României socialis
te, ' stimu.lînd ■ energiile 
creatoare, ale poporului, 
român in edificarea celei 

mai drepte oi'înduiri din 
istoria societății, Congre
sul al IX-lea a determi
nat, ca pretutindeni in 
țară, o activitate supe
rioară și ia termocentra
la Paroșeni, ■ uzină în 
care' oameni cu compe
tență înaltă veghează, zi 
și noapte, la producerea 
energiei electrice. Printre 
ei sînt Aurel Bolosin, 
Dragomir Lucacl, Dornik

Tibcriu SPAȚARU

'Continuare in pag o l a

Judecata muncitorească ■
La I. M. Petrila

Societății trebuie să-i și dai 
nu numai să primești

Și la sfirșitul acestei 
săptămîni, casele de cul
tură și cluburile sindica
telor organizează acțiuni 
politice, cultural-artistice 
și distractive care vor a- 
trage sute de partici- 
panți. Vremea caprici
oasă nu oferă condiții 
pentru organizarea acțiu
nilor distractive la locu
rile de agrement și, în 
acest caz, acțiunile se 
desfășoară la sediile așe
zămintelor de cultură.

< LA CASA DE CUL

TE ll A A SiAD/C. IȚE
LOR DIN URIC/1A7 are 
loc astăzi, ora 19, c sca
ră cultural educativă și 
distractivă pentru tine
ret. In cadrul acțiunii, 
se organizează și o dez

batere pe tema „Muncă, 
idealuri, creație — secre
tele făuririi și împlinirii 
personalității". l'inerii 
pot participa, apoi, la o 
seară de dans. Mîine, ora 
10, la același- așezământ, 
taraful și formația de 
dansuri vor susține în 
sala mare un micro-spec- 
tacol folcloric.

& ACȚIUNI CULTU
RAL-EDUCATIVE ȘI

Mircea BUNU

(Continuare în pag. a l-a) 

Șaptesprezece oameni 
si un șei de formație 
destoinic : brigada con
dusă de Mihai Nister, 
de la sectorul IV al 
minei Lupeni. în pre
zent, ortacii din briga
dă lucrează la pregă
tirea unui nou front de 
lucru, capacitate de 
producție ce va fi ata
cată. încă din această 
lună.

în imagine : brigadie
rul Mihai Nistor împre
ună cu o parte din or
tacii săi.

meni.care nu s-au obișnuit 
cu munca nici pe departe 
de a fi luate în seamă de 
instanța colectivă. Un lu
cru este cert. La 
masa muncii . qpastre 
— se afirma în in
stanța muncitorească de-la 
mina Petrila — nu este 
lo,c pentru leneși și absen- 
tomani. Ei dacă nu vor să 
se încadreze în normele 
eticii și echității socialiste, 
in legile morale ale mi
neritului, să plece unde 
vor. Dar, cel puțin acum, 
i_n al 12-lea ceas, trebuie 
să înțeleagă că în societa
tea noastră nu este posibil 
nici, muncă fără pline nici 
pîine fără muncă. * 1

— De ce lipsești de la 
șut, ortace ?

— Nu aud ceasul și. 
apoi... nu-mi prea place 
să muncesc...

Răspunsul acesta care 
sfidează bunul simț, nor
mele eticii și echității so
cialiste este dat de oa
meni în floarea vi: stei, 
oameni în stare să urneas
că,: cum spunea Traian 
Chelba, secretarul comite
tului de partid de la
I. M. Petrila, munții din 
loc. Unii, după cum a- 
veam să aflu în cursul re
centei judecăți muncito
rești de la mina Petrila, 
lipsesc nemotivat de la 
șut, fie pentru că întîr- 
zie la un pahar în plus, 
fie Că „au uitat cheile a- 
casă“ sau că au fost... 
„bolnavi*1, altora le este... 
lene sau' rușine să lucre
ze în abataj.

Motivele celor 64 de „oa- 
meni-problemă“, de oa

Așadar, Mircea Bejena- 
ru, Cornel Michi, Constan-

Constantin GRAURE

'Continuare în pag a Z-a.)
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în ultimele zile, î__
mulți cititori ai ziarului 
nostru, printre care Au
rel Roman, din Lupeni, 
și Wapke Wilhelm, din 
Vulcan, ne-au sesizat a- 
supra faptului că în lo
calitățile în 
care domi
ciliază nu 
s-a respectai 
prețul de vîn- 
zare a bu 
taliilor de a- 
ragaz. Igno
rarea prevederilor legale 
este o problemă cu con
secințe nu numai disci
plinare, ci și penale. 
Principiul rentabilizării 
oricărui sector de activi
tate din economia noas
tră națională a determi
nat adoptarea Decretului 
Consiliului de Stat cu 
privire la stabilirea unui 
sistem de măsuri pentru 
gospodărirea judicioasă 

.șl reducerea în continu
are a consumului de 
energie electrică, energie 
termică, gaze naturale și 
alți combustibili. La 
centrul de livrare din
Lupeni s-au perceput 41

a buteliilor de aragaz
mai lei pentru o butelie, iar convenții adiționale 

la Vulcan 42 lei. Pentru 
că cititorii nu ne-au fur
nizat detalii despre 
ceasta situație (data, 
mărul mașinii sau 
mele distribuitorului),

solicitat explicații de Ia 
tovarășul Ghirciș Imre, 

. șeful depozitului din Vul
can al I. L. P. P. Timi
șoara.

, — Este adevărat că în 
prima zi a acestei luni 
am greșit, deoarece
am cunoscut noile pre
țuri care se aplică 
Valea Jiului. Buteliile 
s-au vîndut numai la 1 
iulie — zi în care a in
trat în vigoare Decretul 
Consiliului de Stat —, cu 
41 lei, cbnsiderîndu-se că 
este servire la domiciliu. 
Accentuez că numai la 
1 iulie, deoarece ulterior 
I. L. P. P. Timișoara ne-a 
comunicat să încheiem

consiliile populare 
baza n l'.ir prețuri de li
vrare. aplicate din ziua 
următoare, 2 iulie. In 
Valea Jiului nu este pre- . 
țul de 35 lei butelia, a- | 

ceasta î---~ ■ 
nînd 
re 
din 
sau i 
pozit. în ora
rele Petrila, 
Lupeni, Vul

can și Uricani. unde e- ț 
xistă puncte volante de 
schimbare, prețul este 
de 39 lei, iar in Petro
șani, localitate cu servire 
la domiciliu, costul bu
teliei de aragaz este de 
41 lei. (:,;('■((, (1

Orice abatere de la a- i 
ceste reglementări ru-1 
găm să ne fie sesizată, 1 
concret și operativ, re- |
dacția intervenind cu ț
promptitudine în vederea i 
perfecționării sistemului ’ 
de servire către popu- ț 
lație, în spiritul eticii și 1 
echității socialiste, al le- J 
gilor țării. 1

Tiberiu SPATARU |

însem- i 
vînza- ;

firelor 
secției filatu- 

I.F.A. Vîscoza 
bobinele sînt 
in baia de 

pentru 
substan- 

pe

După Blajul 
în cadrul 
ră de la 
Lupeni. 
introduse
spălare eu apă 
îndepărtarea 
țelor chimice de 
fire.

Foto: Șt. NEMECSEK

Cît mai multa valoare educativa activităților 
din vacanța elevilor

Cercul de orientare 
turistică și excursii „Mon
tana" de la Școala gene
rală nr. 1 Petrila s-a 
remarcat de-a lungul ani
lor ca un mijloc eficient 
de continuare a . procesu
lui instructiv-educativ în 
timpul- vacanțelor, cînd 
mii de elevi străbat pa
tria in lung și în lat, cu- 
noseîndu-i atît frumuse
țile naturale, cit și ma
rile înfăptuiri economi- 
co-socîale din anii socia
lismului. La începu
tul acestei săptămîni, 
elevii care participă la 
activitățile cercului au

pornit într-o nouă expe
diție despre al cărui scop 
ne vorbea prof. Dan Co
cor : „în această lună
încheiem un ciclu din 
programul acțiunilor care 
au fost concepute să se 
desfășoare în trei ani 
pentru cunoașterea Carpa- 
ților Meridionali. Expedi
ția se va încheia la 29 
iulie, după ce vom par
curge munții Piatra Cra
iului și Bucegi. Ex
cursiile și expediți
ile, efectuate cu grijă 
față de particularitățile 
de vîr.stă ale copiilor, sînt 
mijloace integrate în me.

todele de învățămînt, a- 
vînd o incontestabilă va
loare educativă și de cu
noaștere".

în acest an, cînd se 
finalizează acest program 
al expediției, elevii 
cercul „Montana" 
instala două plăci 
marchează acțiunea

din 
vor 

care 
lor 

în munții Piatra Craiului 
și în Bucegi. „Omagiul și 
adeziunea pionierilor pe- 
trileni lă efortul general 
de pace și' înțelegere în
tre toate popoarele lumii" 
se scrie pe aceste plăci, 
exprimind dorința lor de 
a trăi fericiți într-o țară

ce acționează cu consec
vență pentru o lume lip
sită de pericolul unui 
război nimicitor. Expe
diția pionierilor de la 
Școala generală nr. 1 Pe-- 
trila se integrează în ac
tivitățile de vacanță ale 
elevilor din Valea Jiului, 
care le prilejuiesc 
noașterea istoriei.și a 
alizărilor obținute de 
porul nostru în cei
ani trecuți de la Congre
sul a! IX-lea al partidu
lui.

cu
re.
po-
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T. SPATARU

(Urinare din pag. 1)

Deci alte „probleme" nu 
aveau decit cele de indis
ciplină și care erau cunos
cute cînd și-au luai anga
jamentele amintite. A- 
tunci,. cit "de bine erau cu
noscute condițiile existente 
la mină, dacă nu s-a putut 
prelimina producția 
cel puțin 
schimburi

Societății trebuie să-i și dai 
nu numai să primești

(Urinare ' din pag. 1)

mci(
pentru două 
și jumătate ? (

La ce slujesc 
angajamentele 
fără acoperire 

în fapte ?

tiu Bo.ri'an, Constantin I- 
chim, Nieblae F Aioahei, 
Victor Păun, Teodor Ava- 
siloaie, Nicoîae Qorbu, care 
nu muncesc cinstit și 
demn, așa cum fac miilb 
de ortaci de-ai . lor, pot fi ■ 
intilmți frecvent la dife
rite restaurante, la... țun 
șpriț. Ion Cruceru, Dumi
tru Gherghereș, Dorel Mol
dovan, Dumitru; Merărîu,. 
Mihai Buciu, .Alfred Ga
ter ,1 ucreaza mai mult pe 
pofte. Desigur,, pentru- fap
tele 
trași 
către 
cată"

lor au fost; aspru 
;la' răspundere; de 
„completul de jude- 
compus ; dini (. mineri

Termocentrala Paroșeni
necesară ter- 
Văii Jiului, 

sfîrșltul anului 
realiza integral 
în condiții de 

a cdnsuîMujjjir, 
de. combustibil.

Ce a stat la baza acestor 
promisiuni : care nu s-a.U' 
rcaii-zat de la o zi la ăita ? 
Cu cită răsp-uheiere : au. 
fost elaborate și făcute 
public angajamentele res
pective ?

Oricum un lucru trebuie 
să fie c.ît șe poate, de lim
pede ; , Cu angajarHențe
fără acoperire, nu crește 
producția de cărbune.
itJ'-F. S. : De I a dispecerul 
minei Aninoasa. subingi- 
ner Maria Max iman, am 
aflat ieri că în ziua 
cede-ntă nu au avut 
cv eu i m en te deosebite 
această întreprindere , 
că nici cel p.uțin cărbune 
în stoc nu ; a existat., tn 
15 iulie mina Aninoasa a.

mare 
Jiului

șefi de brigadă, maiștri și 
ingineri. ;. '

„Luna 
acoperit 
cate în 
lor. Așa- 
vați 
ii ei. 
suri. Eu propun 
un ultim avertisment' 
sile Veiiei, maistru), 
nul la producția de căr
bune nu se face fără res-

trecută.
posturile i 
abataj din', 
că ei se f ac v 
nerealizărilede

Trebuie să .luăm
să

nu . ș-au. 
planifi

că uză 
zțno- 

mi- 
mă- 
dăm 
(V 3- 

„Pla-

pectarea strictă a discî- 
. plinei muncii și tehnolo
gice, Ei au greșit si, din 
pă ale, nu o singură dată 
pentru care trebuie trași 
la .răspundere". (Constan
tin Mărghitan, maistru).

Alții cum ar fi, Constan
tin Pîslăru, Constantin 
Stan. unu. Andrei Bucur, 
Constantin Băsescu,- Dumi
tru , Buza, Ion Codreanu, 
Petru Mibdldclie, Nicolae 
Jiji,; Francisc Hela:- s-au 
plictisit de „atîta" muncă, 
au început de mai multe 
luni să lipsească nemoti
vat. Față de acești oameni 
care Su -depun' nici un 
efort.- pentru redresarea 
producției- de' cărbune, 
care știrbesc prestigiul co
lectivului, instanța : munci
torească ia - hoțărît Șă -li 
se desfacă contractul de 

, muncă,'.țr '■ d-ț ț ' ,
Consemnăm din opiniile 

celor care nu precupețesc 
nici un efort pentru spo
rirea producției de căr- 

bune : „Cei judecați as
tăzi. aici nu sînt la prima 
abatere. Ei nu au înțeles, 
ajutorul acordat, așa . :că

acum ne lipsim de servi
ciile lor". (fon Boantă, 
maistrul) -Jn brigada mea 
cine nu muncește se aut.o- 
exclude" (Alexandru La- 
zov, șef de brigadă), „Pe 
acești ortaci ai noștri care 
ne-au tăcut numai greu
tăți;, am încercat nu.o 
dată să-i aducem în rînd 
cu noi, cu cei mulți, dar 
n-au înțeles. Așa eă sînt 
de acord, icu sancțiunea 
supremă ; — ;. desfacerea 
contractului de. muncă". 
(Dumitru Liteunu, maistru).

La mina Petrila 
p. puternică opinie 
tri v a; a! rsen torn an i I or. 
procesul de întărire a 
dinii (și disciplinei: ;. 
implicate organele și 
ganizațiile de partid, 
sindicat și U.T.C., 
niștii, cadrele 
iginerești care 
prin toate formele, și mij
loacele muncii politico-e
ducative de a călăuzi pe 
cei care lipsesc nemotiv at 

-pe drumul corectării, al 
muncii, al cinstei, al e- 
chitații. și demnității mi
nerești...

Carol, Iosif Făt, Traian 
Albu, Vriss Amos, Titu 
Birău, ' Aurel . Leorinț 
(care muncește de la in
trarea iii funcțiune a ter
mocentralei) și mulți^ 
mulți alții din cei aproa
pe 700 de oameni ai 
muncii.

In acești 17 ani din is
toria patriei,; ani de mai'i 
înfăptuiri în epopeea 
construcției Socialiste, în
demnurile tovarășului 
Nicolae Ceausescu, se
cretar generai ai parti
dului, adresate minerilor 
și enei’geticieniior de: a 
asigura necesitățile cco- 1982 
noniice și independența 
patriei în domeniul e- 
nergiei, au avut un pro
fund ecou in colectivul 
de oameni ai .muncii de 
la Paroșeni,

— în primul semestru 
al acestui an, ne spunea 
ing. Alexandru Ar uncii" 
teanu, directorul Uzinei 
electrice Paroșeni, ne-am 
realizat și depășit prin
cipalii indicatori de pro
ducție, fiind conștienți 
că numai asfel putem 
răspunde la importante^, 
le sarcini desprinse din 
Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu la Ple
nara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1-2 iunie, do
cument cu înalță valoa
re principială și practi
că, .sinteză a: 
construire a societății so
cialiste pe pămîntul pa
triei,; Planul de produc
ție, a energiei ele< trice a 
fost depășit cu 4 377 mii 
KW, indicatorul; produc
ția marfă fiind de așe-

■ menea - realizat eu în sem-» 
nate depășiri, Iar la e- 
nergîa termică a fost de
pășit -cu 44 387 Gcal., 

euzina noastră lin trînd din 
toamna anului 198.1 în 
.sistemul producerii ener
giei combinate, electrice 

k ■____________________

și termice; 
moficării 
Pînă la 
ne vom 
sarcinile, 

■ redlieere 
..specific
T n - aceastăperioadă 
pul 1, de 50 MW, este în 
reparații 
Zindu-se 
turbinei a doua in scopul 
trecerii ei în .sistemul 
termoficării orașelor Pe
troșani. Vulcan și, par
țial, Lupeni. 
ceste lucrări, 
desfășoară în 
graficului, avem siguran
ța că în yîrful' de iarnă 

1983 vom func
ționa eu toate .grupurile 
din care nr. 1 și 2 în (fe";. 
giin de producție a ener- 
giei-.combinate.

Colectiv harnic, (; pri
ceput (și talentat, ener- 
getleienii ( de la Parpșgm 
— unde muncesc mulți 
tineri' ■— au o bogată via
ță socială, educativă și 
culturală. Baza sporti
vă „Energia*’ din cartie
rul Soliodol (eu strand 
termofieat.i realizat în 
1906, terenuri de( tenis 

și volei), fotoelubul „E- 
lertron" (unde _se întîl- 
nesc în pasiunea lor Ne
meth, Francisc, președin
tele comitetului .sindical 
din uzină, Dan Petcules- 
cu, Pavel Pișcoreanu, 
loan Pardoș, î’uldp Ati- 

operei de la), alte modalități de 
irerfecțtonare moral-pro- 
fesională din uzină'șii'u- 
pc&ză oamenii inun/Pț. la 
acțiuni eficiente în pro
cesul de producție. Rea
lizare a anilor sbeialis- 
mului, termocentrala Pa
roșeni s-a dezvoltat si s-a 
implicat profund. îh via
ța patriei; îri acești 17 ani 
lumihbși care au trecut 
de la Congresul al 1 X-lea. 
memoi abilă paumă a is
toriei României contem
porane.

capitale, reaii-
niod'er!TÎzarea:

J

pre- 
loc 
la 
și

r lie m un c i io resti și 
d-e . cultură.'

■ AMENAJĂRI 
P.ODAREȘTi au fost

casele

înregistrat cel mai 
minus dini Valea 
(față de sarcina de plan, 
nu' de preliminarul 
lit) 1 347 tone de

amin-
Xrbuue.

■ 1N ZONELE de agre
ment din pitordștilfe împre. 
jurimi ale localităților 

Jiului, inîine, in cin- 
Zilei constructorului, 

fi prezentate progra- 
artistice de către ar- 
amatori de la clubu-

GO.S- 
. făcu

te recent ia Cîmpu lui Neag 
prin betonarea a circa 2 
km de drum îri zona plat
formei industriale, unde 
vor prinde 
biec.tive de

■ cu o
die.. zilnică.

■contur noi 
investiții.

VÎNZARE 
de 12-15

o-

me-
mi.i

există
împo-

In
or- 

sînt
or- 
de

JOinil- 
tehnico-in- 

activează

E

i 
i

(Urmare din pag. 1)

Di ST! IAC TIVE PEN T RU 
TINEIUiȚ vor avea loc 
și la clubul tineretului 
din Vulcan, cluburile sin- 
dicatelaf din i.upeni, A- 
miioasa și Petrila.

ziua sectorului VI, sub 
genericul „Azi clubul vă 
aparține". .Se va desla- 
șura un schimb de .ex
periența pti tema „Din. 
experiența ^maiștrilor l și 
șefilor de brigadă în ac- 
diviiaieai : invest iții"..
Participă oamenii muncii 
din ’ cadrul sectorului, eu» 
familiile.

I
5

i

1

lei, unitatea de alimenta
ție publică deschisă lingă 
stația PECO Livezeni se 
dovedește foarte solicitată 
de cumpărători. Personalul 
unității dă. dovadă de 
multă solicitudine șl ope
rativitate în asigurarea 
servirii.

țîei de lupte 'libere a 
C. £>. Ș, Petroșani, se a* 
flă între 15 iulie — 3 au
gust, într-un cantonament 
al lotului republican 
juniori,.. organizat

F.R.L. ia Tg. Jiu.

de 
de

lor mineri din județ j au ■ 
loc pe stadionul Jiul (atle
tism r și tenis de 
renul de sport al 'ttceu!iii 
industrial (volei), Petrila 
(popice), ;Gasă de cultură 
(șah); ; r -

-imp), • te-

■ ÎNTORS DIN R.P.U., 
unde a participat la un 
concur» individual de lup
te'' libere, tînărul Aron 
Cîndea, component al sec-

■ MIINE, de . la ora 10, 
în cadrul marii manifte- 

; țări naționale „Daciada", 
în Petroșani și Petrila se 
desfășoară faza județeană ■ 
a „Cupei minerul". între
cerile sportive ale tineri-

Rubrică realizată de
vr. s. feneșanu
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noastrăEi merită recunoștința
i vedem zilnic, îm-

este

mai

Nicolae 
Borșodi, 

Tot con- 
au

r i vedem zilnic, im- 
S brăcați în salopete 
* pe schelele, pe 

șantierele din acest 
șantier care efte

„Dispunem de tot ceea ce este ne
cesar și avem toate condițiile pentru reali
zarea și chiar depășirea prevederilor pla
nului cincinal, atît în domeniul investiți
ilor cit și în alte sectoare".

NICOLAE CEAUSESCU

toate
mare ,
Valea Jiului. Prin munca 
lor prinde conturul fap
telor politica partidului 
de dezvdtare necontenită 
a bazei tehnico-materiale 
de construcții: social-cul- 
turale. ’ Realizările lor sînt 
vizibile la tot pasul. Sînt 
noile obiective industria- . 
le construite la indicația 
tovarășului ■ NICODAE 

CEA UȘESClj, secretarul 
generai al partidului pen
tru ‘ă asigura noi locuri 
de muncă; sînt .miile de 
apartamente, școlile, cine
matografele,. unitățile de 
ocrotire a sănătății, cre- 
șele și grădinițele și aiî- 
tea alte obiective de in
vestiții. Plin faptele lor 
de muncă, acești neobo
siți făuritori de istorie 
nouă — constructorii — 
merită pe deplirî stima 
și recuiwștința noastră. O 
expresie a prețuirii de 
care se bucură acești oa
meni harnici o constitu
ie sărbătorirea în fiecare 
an in iniez de vară a Zi
lei constructorului. Este, 
edificator făptui, că oda
tă cu înfăptuirile din izi-f 
vestii ii s-a" ridicat con- 
comiten t nivelul’ calității 
vieții const rUcorilOr.

că fiul său a devenit sub- zidarii Alexandru Szabo, 
inginer constructor. Vi- , Gheorghe Girbu, loan 
orei Cimpoia, este omul. Gruian, De:ide'iu Nagy, 
care împreună cu un ve- fierar betoniștii Arislică 
teran al șantierelor Ilie 
Catilina, poartă în pre
zent răspunderea cons
trucției primelor două 
blocuri, (blocurile 59 A 
si 59 B) din cartierul Pe- 
troșani-Nord. Dulgherul 
Gheorghe Neagoie are o 
fată care a absolvit In
stitutul de mine, iar cea
laltă e studentă. Mozaica
rii Gheorghe Bețivii și 
Victor Uțu au, de aseme
nea, copii studenție Zida
rul Sandu Tudor, care a 
dîștigat în anul trecui lo
cul I in întrecerea socia
listă pe .Grupul de șantie
re Petroșani, Nicolae A- 
vram, Gheorghe Ristea, 
Marin Di agu, Ion Tobă, 
Dumitru Poșțolache, A- 
dalbert Peter, Constantin 
Tonciu, Paraschiv Frîn- 

cu. Ion Staneu și atîția 
alți constructori care și- 
au cîștigat aici în Valea 
cărbunelui un binemeri
tat renume în branșă, au 
biografii comune. Și es
te semnificativ că toți lo
cuiesc în apartamente 
moderne, construite 
ei în ultimii 17 ani.,.

G uvihte de stimă
prețuire merită

uvihte de stimă

f Constructorii înșiși
au devenii alți oa
meni, și-au înfăp

tuit propriile fisuri și as
pirații. Tîmplarul șef de 
echipă loan Cimpoia, de 
pe șantierul din Vulcan, 
după mai bine de 25 de 
arii de muncă pe șantier 
se mindrește în prezent

de

și 
cu 

prisosință și fău- 
obiecti velor i mluș- 

La punerea în
ritorii 
triale, 
funcțiune a instalației de 
extracție și a noii stații 
de ventilatoare, a alimen
tării cu apă la Petrila- 
Sud și-au adus contribu
ția maiștrii Iosif Tomșa, 
Anton Dotzauer, dulghe
rii Ion Dobref Vasile Au
rel, Nicolae Gheorghe,

De Ziua constructorului
----------------- —------------------------------------------------------------------- ■;

Oameni cu vocația viitorului
Dinamică 

edificatoare

Bolan, Grigore Gașpar, 
lăcătușii Petru Albu, Au
rel Ghiban, loan Popa, 
Mihai Ratz, betoniștii Va
sile Boboc și Nicolae Mă- 

■ ciucă și mulți alții. Pe 
șantierul din Lupeni au 
fost reluate lucrările de 
glisare spre ultima cotă 
a celui mai înalt puț cu 

. schip din țară și se lu
crează intens la cele do
uă instalații de extracție. 
Aici își fac cu prisosință 
datoria oameni harnici 
cum sînt cei din forma
țiile conduse de Ioan Vir
gil, Emerik Favkaș; To
ma Achiriloaie, 
Dragoș, Iosif 
Ioan Dascălu.
structorii din Lupeni 
dat în folosință în acest 
an instalația telescaunu- 
lui spre cabana Straja. 
Sub conducerea șefilor de 
formații Petru Iorga, 
Gheorghe Chelaru și Ni
colae Bogdan în prezent 
se efectuează ultimele lu
crări de finisare la noul 
complex sportiv.

fkJK rine, cînd sărbăto- 
lyl rim Ziua const ruc- 
* torului, multe alte 
nume de oameni harnici, 
care meritau cu prisosin
ță să fie amintite cu a- 
cest prilej și n au fost 
fiindcă numărul lor este, 
mult prea mare, giriduri
le noastre se îndreaptă 
au recunoștință și respect 
pentru faptele lor demne 
de toată lauda. pentru 
munca lor de făurari de 
viață nouă, de nouă isto
rie a patriei.

1 :

Volumul investițiilor 
prevăzute în țara noastră 
pentru actualul cincinal ■ 
este aproximativ egal cu 
cel realizat în primele 
cinci cincinale. De la 330,8 
miliarde lei în anii 1966— 
1970, în actualul cincinal 
volumul investițiilor
de 1 200 miliarde Iei, deci 
de aproape 3 ori 
mare. Fondurile de in
vestiții prevăzute pentru 
cincinalul 1981—1985 asi
gură punerea în funcțiune 
a unor noi obiective, dez
voltarea bazei de materii 
prime și energetice, pre
lucrarea și valorificarea 
resurselor refolosibile, mo
dernizarea bazei tehnico- 
materiale existente.

Blocul 5 zona
noului centru civic al 
orașului Lupeni.

Foto: C. ȘTEFAN

Iată o imagine care 
grăiește de Ia sine des
pre ceea ce fac prin 
munca lor de zi cu zi 
constructorii, acești a- 
devărați făuritori de is
toric nouă. Vechile co
lonii muncitorești 
pe cale de 
iar în locul 
rut blocuri 
parlamente 
pentru
muncii, cum 
vedea și în 
imagine din orașul Pe- 
trila.

sînt 
dispariție, 

lor au apă- 
moderne, a- 
confortabile

toți oamenii 
se poate 

această

HI

(■

Ow

t'

Obiective puse in funcțiune în acest an
Constructorii din cadrul șantierelor Lupeni și Bă: buton:, mode na instalație 

Petriia, Livezeni, Vulcan și Lupeni ale de dispecerat de la I, M. Lupeni. 
întreprinderii de construcții și montaje Harnicii constructori de pe șantierele 
miniere Petroșani au desfășurat în a-v’ ................. —
Cest an o rodnică activitate pentru 
creșterea capacităților de producție din 
unitățile miniere, modernizarea instala
țiilor și dotărilor de la suprafața mine
lor, dezvoltarea și îmbunătățirea activi
tății de preparare a cărbunelui. Printre 
obiectivele puse în funcțiune de Ia în
ceputul acestui an se numără:
• Instalația de extracție și stația de 

ventilatoare, alimehtărea cu apă la Pe-, 
trila-Sud
• 315 garșdniere pentru tinerii mi

neri nefărhiliști la Aninoasă, Vulcan și 
Lupeni
ț Baza de producție;secundară 

Vulcan
• Funiculaful de la preparațiă 

roe.ști. Instalația teleșcaunulm de .,..........„ 
Braița— Lupeni, pină la; cabana Strajă Uzată ' in 1971‘ s-ă'ajunria^peste;' 154'mî-

Stații de com.presoare la minele lioane lei în 1981.

din

Co
la

locuințelor din Petriia, Petroșani, Vul
can și Lupeni ale Grupului Petroșani 
al T.C.H. au predat la recepție nume
roase obiective din planul fizic. Prin
tre acestea se află

® Blocurile 39 și 36 G, care însu
mează 74 de apartamente ,1 a Petriia

H Blocul. 3 E, cu. 32 . apartamente în 
zona centrală și blocul 5, cu 15 apar
tamente (pentru constructori) în cartie
rul Aeroport din Petroșani >
• Blocurile 8 și 62 insumînd 44 a-

părtaiftente lă: Vulcan ,.:
• Blocul 40 cu 24 apartamente în 

Lupeni
• Căminul cultural din Cimpa'
• în perioadă: 1971—-1981 producția' 

globală ă Grupului de șantiere Petro
șani- a crescut de peste două ori. De 
la o producție de 75 milioane lei rea-

Expresie a grijii 
pentru cei ce muncesc 

pe șantiere

și de măsu- 
: pentru' pro- 
: în cadrul 
șantiere Pe- 

T. C. li. An 
e he 11 uie Iile 

protecția

un

Astăzi, cu ; începere <de
■ la. ora rljl, în sala Casei de 
cultura din Petroșani va 

: .avea Joc 6g adunare festi
vă dedicată sărbătoririi 
Zilei constructorului. Cu 
acest: prilej va fi prezen
tată o: expunere privind 
semnificația și importanța

ADUNARI
FESTIVE

acestui eveniment, precum 
și un bogat program cultu
ral artistic care va fi sus
ținut de formații artistice 
ale cașei de-cultură. -

O manifestare omagială 
asemănătoare va avea- loc 
și in orașul' Ltipeni, unde 
programul artistic va fi 
susținut de formațiile clu
bului tnqneitpresc ‘ din 'lo
calitate.

Partidul' și statul nostru 
manifestă o permanentă 
preocupare pentru a asi
gura constructorilor, tutu
ror celor ce muncesc., indi
ferent de naționalitate, 
condiții "rit măi bune de 
lucru. O edificatoare ex
presie a acestei preocupări 
este oglindită 
rile stabilite

. lecția muncii 
Grupului de 
troșani al 
de an,
pe n t r u 
muncii,: pentru asigurarea 
unor condiții corespunză
toare pe toate șantierele 
cunosc o dinarnica semni
ficativă, Bunăoară, în a- 
ceșt an sînt prevăzute fon
duri în valoare de peste 
324 0110 lei La toate punc
tele 
rat
bile 
case 
1 ații le. electrice de 
nare a 
dispozitive de 
de închidere a tablourilor- 
electrice, ja instalațiilor de 
comandă electrică etc. Pen-: 

: tru . asigurarea ;-unor ■ mă-•
suri 1. igienicorSanitare - ș-, 
dotarea punctelor de prim 
ajutor în caz. de accident: 

, este alopată trimestrial su
ma de 5 000 lei. Tinindu- 
se cont de condițiile spe- 
ci.de de lucru i ale r unor 
categorii de eonstruetbri, 
la dispoziția oanienjlpr sînt ■ 
puse . echipamente și acce
sorii speciale de protecție 
cum- sînt centurile de si
guranță, casca

■ lie, scurte caut 
pelerlme, ciorne 
eldctroizol ante,

. șorțuri și multe aitele.'iPen- 
trii perioada rece din a- 
cest an, de pildă, au fost 
alocate "fonduri de procu
rare a tinbr accesorii la 
echipament ca : bocanci cu ’ 

1- talpă de piele, - costume și 
veste .vătuite, cizmă ș.ă.m.d.

; Pe lingă acestea,: an umi
tor categorii de oamenii 
ai muncii li se asigură ali- 

.mentație specială, iar im
portante fonduri bănești 
sînt I destinate propagandei 
'și instimetajillur personalu
lui nou încadrat în muncă.

Man îfestînd receptivitate 
față de solicitările con
structorilor, conducereă 
Grupului de șantiere Pe-

de;lucru . s-au asigu- 
taltțStirade, scări mo- 
în timpul lucrării. oar
de’ protecție la insța- 

acțio- 
diferitelor utilaje, 

blocare. și

de- protec- 
tucate s.a,u 
și mănuși 
capișo-ane.

troșani a înființat în acest 
an o' nouă cantină ,1a că-, 
minul din cartierul Aero
port, de unde șe dime con
structorilor, în ora de pau
ză de masă, hrană -caldă 
la locurile de muncă din 
Petroșani. De posibilități 
Asemănătoare dispun și 
constructorii de pe șantie
rele din Vulcan și Lupeni, 
im în zona bazei p’-oprii 
de producție și Ș.tî.T. Li- 
vezeni a fost înființat
chioșc alimentar, ;care este 
bine aprovizionat. In fie
care' an; în tradiția 
structorilor s-a încetățenit 
și .organizarea, im or con
cursuri pe t e m e de . 
p r o t e c ț i e. a mun
cii,, „Ia care se asigură. ,o 
largă participare, îar cîs- 
tigățorilorț li se oferă I pre- l; 
mii în bani. Printre ,'ei ce 
s-au dovedit a fi cei mai 
buni ' în apăsțe, concursuri < 
se află ...zidarul loan Simi-

■ oii și dulgherul loan Dar 
vid, care iau ajuns pe pri
mele locuri pînă în faza 
pe, județ. O formă educa- i, 
tivă (.'i -e se buc.ură de a--- 
prerieie este miercuțea: de c 
protecție a inurieli. ilnifie.-
; are zi de miercuri, Ia toa
te, punctele de lumm la 
începutul programului, șe- . 
ful formației preluereâzâ'- ■ 
eu întregul person ăl din I
subordin? direrite- aspecte 
ile prs'.utei munciîr Fo- . .

" iosind această metodă, ' în 
inaiorilatea fu mâții Im uc 
lucru s-ă- creat un climat' ;, 
de respectare ă regulilor ■' 
do protecție a muncii. .Ăst- :, 
fel sînt formațiile, ;co nd usc" 
de Valentin < mra ■- Pe-

■ trila, ■ Petrei.Cosma lai Pe- . 
troșani. Emil Sui-dtt la Vul
can, : riOinstanțin Călătorii ; ■

„la Lupeni și multe *ÎUte)e 
care nu au. înfegiștrat ac- 
ci'dente.r

Evident, 
; riî.'câre se

te, icon d iții
. .recunoștința prin fapte de 

muncă, depun' strădanii
i pe®tru a finaliza la '; țimp 

șaiiȚinile care Ie sînt în- 
crikliniate, pentru a exe-

■. cuta lucrări . de . bună cali
tate. ;

Dumitru BAL AM
* responsabil cu protecția 

muncii Ia'Grupul 
de șantiere Petroșani

iâ-t T.CJI.

con-

t

toți ■ coh,st’riK:tb- 
btîcură de aees- 
își\: manifestă

Pagină realizată de VIOREL STRĂU J

ci.de
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu
pe șantierul Canalului Dunăre-Marea Neagră și la

Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
rUrmare din pag- 1)

noului port Cernavodă, 
obiectiv care, din acest 
an, conturează în linii bi
ne definite punctul de în
ceput al Canalului, res
pectiv locul de unde o 
parte din apele bătrînului 
Danubiu părăsesc albia lor 
milenară, pornind pe o 
tale mult mai scurtă, du
rată de om, din înalte ra
țiuni economico-sociale, 
pentru a se îngemăna cu 
cele ale Mării Negre.

In raportul muncitoresc 
prezentat secretarului ge
neral al partidului de ge
neral colonel Vasile Ionel, 
adjunct al ministrului 
transportului și telecomu
nicațiilor, directorul ge
neral al Centralei Cana
lului Dunăre — Marea 
Neagră precizează că, în 
momentul de față, lucră
rile se desfășoară din plin 
pe întreg traseul Canalu
lui. Cei 25 000 de cons- 
«ructori au excavat, pînă 
la sfîrșitul primului tri
mestru al acestui an, 175 
milioane mc pămînt,' 
cei 276 milioane mc 
văzuți în proiect și 
turnat aproape 1,9 
oane mc beton, din totalul 
proiectat de aproape 3 mi
lioane mc. La cele 
ecluze ale Canalului 
de la Cernavodă și 
gea — constructorii 
atins cotele finale, iar lu
crările de construcție a 
porturilor fluviale Cer
navodă. Medgidia și Ba- 
sarabi, precum și a portu
lui maritim Constanța Sud. 
se desfășoară în a- 
vans. La Agigea, podul 
de cale ferată a fost dat 
In funcțiune, iar celelalte 
poduri rutiere și ferovia
re care traversează în di
ferite puncte magistrala 
de transport pe apă, • se 
află în plină construcție.

In timpul dialogului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
cere tuturor factorilor care 
participă la înfăptuirea 
acestui important obiec
tiv al transporturilor ro
mânești să acționeze cu a- 
ceeași fermitate ca pînă 
acum, pentru îndeplinirea 
ritmică a prevederilor de 
plan. ?

In continuare, este pre
zentat noul port Cernavo
dă, care poate realiza în 
prima etapă un trafic a- 
nual de un 
capacitatea 
fie extinsă 
tone.

Apreciind 
puse în acest punct de în
ceput al canalului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă 
menținerea 
pînă acum 
construcție, 
măsuri pentru 
dealurilor care 
iese vastul platou al por
tului, astfel îneît cadrul 
natural să creeze împreu
nă cu impunătoarea cons
trucție portuară, un me
diu cu adevărat ambiant.

In continuare se vizi-

de

din 
pre- 
s-au 

mili-

două

Agi-
au

milion tone, 
sa putând să 
la 7 milioane

eforturile de-

ca paralel cu 
ritmului de 

al lucrărilor de 
să fie luate 

taluza rea 
împrejmu-

tează ecluza de la Cerna
vodă — poartă dinspre 
Dunăre a canalului —, 
care va asigura un trafic 
fluent, în dublu sens, al 
navelor.

Gazdele informează că, 
în prezent, aici se află în 
stadiu avansat de execu
ție montajul porților
la ecluză, operațiune ce 
urmează să fie încheiata 
pînă la sfîrșitiul acestui 
an. Se vor crea astfel con
diții ca, după betonarea 
pieselor înglobate și mon
tarea echipamentelor hi
dromecanice, la începutul 
lunii aprilie anul viitor să 
înceapă probele de apă.

In continuare, se dau 
explicații în legătură cu 
podul combinat de cale 
ferată dublă și șosea cu 
două benzi de circulație, 
care va trece pe deasupra 
ecluzei. Constructorii ra
portează că la începutul a- 
nului viitor podul va pu
tea fi dat circulației.

In încheiere, tovarășul 
. Nicolae Ceaușescu a urat 

succes constructorilor de
pe șantierul de la ecluză, 
aceștia asigurîndu-1, la
rîndul lor, că vor acționa 
cu hotărîre pentru înde
plinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor ce le 
revin.

Elicopterul prezidențial 
aterizează apoi pe șantierul 
Centralei nuclearo-eleetrL 
ce de la Cernavodă — 
obiectiv deosebit de 
portant înscris în 
mul energetic al țării.

Constructorii și specialiș
tii, cărora li s-a încredin
țat sarcina realizării a- 
cestei unități ce marchea
ză începutul energeticii 
nucleare românești, pri
mesc în mijlocul lor pe 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu cu deo
sebită bucurie, cu senti
mente de dragoste și alea
să stimă.

In centrul 
de lucru 
general al partidului 
constructorii centralei 
află analiza

. fața locului, 
lucrărilor, a modului cum 
sînt transpuse în practică 
măsurile stabilite cu pri
lejul vizitei făcute în iulie 
anul trecut în vederea gră
birii ritmului de execuție. 
Gazdele raportează . că, 
pe șantier s-a înfăptuit 
o mai judicioasă eșalona
re a muncii,- astfel că. în 
prezent, construcțiile se 
desfășoară pe tin front 
iarg la toate obiectivele 
de bază și că au început 
lucrările la unitățile ’ II 
și III ale centralei. "* :

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu este informat 
despre folosirea unor teh
nologii noi, specifice, și 
asimilarea în țară de ma
teriale și 
pentru centrale 
Sînt prezentate unele 
duse siderurgice și 
mice, ce înlocuiesc 
cele din import.

Specialiștii arată eu

țificată satisfacție că lu
crările realizate la prima 
centrală nucleăro-electri- 
că a țării sînt la nivelul 
cerut de normele și prac
ticile internaționale pen
tru obiective de acest gen.

Secretarul general al 
partidului urmărește pe 
grafice și la fața locului 
stadiul lucrărilor de cons
trucție 
mului 
cum se desfășoară 
rile la unitățile II

a radierului pri- 
reactor și modul 

lucra
și

Negru Vodă, o reușită re
alizare a constructorilor 
români. Este informat că 
podul, cu o deschidere cen
trală de 135 metri și cale 
ferată dublă, va putea fi 
traversat încă de la în
ceputul anului viitor.

Felicitînd proiectanții și 
constructorii pentru rea
lizările de pînă acum, se
cretarul general al parti
dului a indicat să se rea
lizeze, în continuare. o 
amplă mobilizare de for-

la

im- 
progra-

dialogului 
al secretarului 

cu 
se 

concretă, lâ 
a stadiului

, - -- - . ----- CĂ”

echipamente 
nucleare.

pro- 
ehi-

pe

j uș

III
ale centralei. țe, să se lucreze cu toata

Secretarul general al abnegația, pentru ca
partidului a indicat cons- biectivele prevăzute în
tructorilor, factorilor de plan să se realizeze în
răspundere chemați să timpul fixat.
contribuie la realizarea • 
acestui obiectiv de im
portanță deosebită pen
tru înfăptuirea programu
lui energetic al țării, să 
urgenteze ritmul lucrări
lor și șă asigure asimila
rea în țară a materialelor 
și utilajelor conform mă
surilor stabilite.

La plecarea din șantier, 
a e 

pe 
rea-

tovarășul Nicol 
Ceaușescu a felicitat 
constructori pentru 
Uzările obținute.

O scurtă vizită la 
18. Aici funcționează 
ma multă vreme i 
de pompare care 
vește sistemul de 
din această parte , 
țului. Deoarece 
canalului va trece 
acest loc, stația 
să fie dezafectată, funcția 
sa fiind preluată de o sta
ție similară la km 4 —
Cernavodă. Lucrările de 
transferare a pompelor la 
noua stație au început.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, atrage atenția, 
atît celor care construiesc 
Canalul Dunărea — Ma
rea Neagră cît și cadre
lor din conducerea Mi
nisterului Agriculturii și 
Industriei Alimentare ca 
pe măsură ce se încheie 
lucrările pe șantierele a- 
cestei. mari construcții, 
terenurile ocupate acum 
de diverse depozite, de 
pămîntul și sterilul exca
vate să fie de urgență re
introduse 
gricoi.

De aici 
zidențial 
spre Medgidia, alt 
cheie;, al canalului, 
se vizitează podul, 
de la Medgidia, cu 
gime totală de 688 
va avea patru benzi de 
circulație, cite două pe 
sens, și va prelua tot tra
ficul rutier din zonă. Se
cretarul general al parti
dului este informat că in
frastructura și suprastruc
tura podului sînt termi
nate, montarea părții cen- . 
trale — un tablier meta
lic cu o deschidere de 130 
metri —, urmind să 
încheie în trimestrul 
al anului viitor.

Tovarășul Nicol 
interesează 
lucrărilor

km 
de 

o stație 
deser- 

irigații 
a jude- 
traseul 

i prin 
urmează

în circuitul a

elicopterul pre
se îndreaptă 

punct
ând e

Podul 
o lun- 
metri,

se 
doi

a e
Ceaușescu se 
despre stadiul 
la podul de cale ferată 
care leagă Medgidia . de

IN LOC DE... MUZICĂ

Marcel Pirtea, condu-
Autobaza 

J. Petroșani, eța
zilei de 12. iu

deserviciu pe 
de- intervenții

câtor auto la
C. M. V. 
in seara 
lie a.c .
mașina
(autoduba 31 HD 3448) la

I. M. Dîlja. Nefiînd soli
citat... i-a venit dor de 
puțină muzică. Cum avea 
mașina 
stat pe 
mașină 
erul Aeroport după două 
casete. Finalul nu a fost 
cu... muzică, ci cu... a- 
mendă. Acum ce „ton" ii 
va da conducerea unită
ții- acestui meloman ?

„la seară" nu a 
gînduri. Sus în 

și fuga în car ti

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut con
structorilor să țină cont' 
de termenele de punere 
în funcțiune a capacități
lor din prima etapă de 
dezvoltare a portului că
rora să Ie acorde - priori
tate, în același timp a re
comandat să se asigure 
cît mai rapid umplerea și 
amenajarea spațiilor îndi-

încheierii lucrărilor 
termenul prevăzut.

Următorul moment 
dialogului cu constructorii 
canalului s-a desfășurat 
la kilometrul 58, punct a- 
flat pe traseul celor doi 

vizita 
ah în 
gene- 

fost 
execuție 

guițe precum și utilizarea 
cît mai eficientă a supra
fețelor portuare.

în legătură cu dezvolta
rea ulterioară a marelui 
complex portuar tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
proiectanților șl construc
torilor să studieze posibi
litățile optime de amena
jare în această zonă a u- 

repS^Bțîi- 
pentru nave românești și 
străine.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu con
structorii marelui port 
constănțean s-a extins a- 
poi la problemele dezvol
tării unui alt port din a- 
eeastă zonă — cel de la 
Midia. Pornind de la e- 
xaminarea stadiului actual 
al lucrărilor de extindere 
a portului Midia situat în 
imediata vecinătate a 
Combinatului petrochi
mic, tovarășul N i c o-l a e 
Ceaușescu a insistat asu
pra necesității executării 
la termen a digurilor de 
larg și ,a capacităților por
tuare, arătând că este mo
mentul să înceapă și ame
najarea unor capacități de 
reparare. și întreținere a 
navelor. în legătură cu 
modul în care vor fi exe
cutate, secretarul general 
al partidului a subliniat 
că trebuie să se opteze 
pentru soluții constructive ' 
rapide, fără construcții 
mari și costisitoare, iar 
dezvoltarea lor să se facă 
pe parpprs, în etape, după 
darea în exploatare.

în încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat pe constructori 
pentru realizările obținute» 
și le-a urat să muncească 
cu spor pentru- fini
rea angajamentelor'* asu
mate.

Miile 
prezenți 
mat, din 
nice 

.uralsj

al

kilometri care, la 
făcută exact cu un 
urină de secretarul 
ral al partidului, a 
repartizat pentru 
armatei.

Secretarului general al 
partidului îf sînt prezen
tate. în fața unor planșe, 
situația la zi a lucrărilor 
din zona de platou a ca
nalului, cuprinsă între ki
lometrii 49 și 60, respectiv 
localitățile Straja și Agi-., 
gea, precum și măsurile 
luate astfel încit să fie 
îndeplinit angajamentul a- hui șantier de 
sumat ca la jumătatea a- 
nului viitor acest grandios 
obiectiv să fie finalizat, 

în încheierea vizitei to
varășul Nicolae Ceaușescu 
recomandă să fie mobili
zate toate forțele materi
ale și umane existente și 
în această zonă a canalu
lui, astfel îneît lucrările 
prevăzute să fie executate 
în termenele stabilite, 

raportează că , condițiile evitării 
pierderi de teren

La ecluza de la 
poartă dinspre 
Canalului Dunăre 
rea Neagră sînt prezenta
te secretarului general al 
partidului stadiile avansa
te ale lucrărilor la acest 
important obiectiv.

Constructorii de la I.C.H, 
— Constanța și mentorii 
de la Trustul Energomon- 
taj — București, au înre
gistrat aici ritmuri înalte 
de lucru. Tovarășul 

t Nicolae Ceaușescu apreci
ază că ecluza de la Agi
gea se prezintă 
biectiv conturat, în pragul 
finalizării.

în continuare, 
general al Centralei Cana
lul Dunăre — Marea Nea
gră prezintă programul de 
lucrări la cele două poduri 
din zonă : cel de cale fe
rată de pe magistrala fe
roviară Constanța — Man
galia, în lungime de 348 
metri, care a fost recent 
dat în funcțiune, și podul 
rutier de pe autostrada 
E15, ce leagă stațiunile 
turistice de pe litoral, cu 
patru benzi de circulație, 
avînd o lungime de 264 m, 

Analiza efectuată de se
cretarul general al parti
dului a fost axată și la 

■ ultimul obiectiv al l vizitei 
— Portul Constanța Sud 
— pe 
bleme 
în exploatare la termen a 
acestui important obiectiv 
al economiei naționale. 
Noul port — situat in 
punctul terminus al Cana
lului 
Neagra 
șantier.
forturi

Se survolează o porțiune 
a arterei de apă ce va le
ga Dunărea de Marea 
Neagră și se ajunge. în 
sectorul în care î.și des
fășoară activitatea, cu toa
tă vigoarea tinereții, mi
litari ai forțelor noastre 
armate,

Conducătorul partidului 
șt statului nostru, co
mandantul suprem al for
țelor armate este întîm- 
pinat de general-locote- 
nent Constantin Olteanu, 
ministrul apărării națio
nale, care 1 . " "
sarcinile încredințate mi
litarilor, la precedenta vi
zită au fost îndeplinite e- 
xemplar.

Adresîndu-se 
constructori, 
Nicolae Ceaușescu a trans
mis calde felicitări tuturor 
militarilor care lucrează 
pe acest mare șantier.

Ca și în alte puncte 
vizitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului 
și statului au fost întâm
pinați cu deosebit entuzi
asm, cu însuflețire la Șan
tierul național al tineretu
lui de la km 50.

La coborîre din elicop
ter, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați de 
tovarășul Pantelimon Gă- 
vănescu, prim-secretar al 
Comitetului Central al 
U.T.C., Teodor Mohora, 
președintele Consiliului U- 
niunii Asociațiilor-Studen
ților Comuniști.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat sînt invitați a- 
poi în fața unor planșe, 
unde ■ comandantul Șantie
rului național al tineretu
lui, Nicolae Ivanov, infor
mează. despre realizările 
de pînă acum ale briga
dierilor.

Tovarășul- Nicolae 
Ceaușescu a apreciat mo
dul de organizare a șan
tierului pe trepte de ■.■:<- 
cayăție fapt cp conduce la 
utilizarea eficientă a mij
loacelor mecanice, și a ce
rut ministerelor aprovizio
nării tehnico-mațeriale și 
gospodăririi fondurilor fi
xe și transporturilor și te
lecomunicațiilor șă asigure 
cele necesare în vederea

ostașilor- 
tovarășul

în 
oricărei 
arabil. 
Agigea, 

mare a 
— -Ma-

ca un o-

di rec torul

principalele pro- 
legate' de darea

Dunăre — Marea
— este un imens, 
unde se depun . e- 

fioncentrate peptru
accelerarea ritmului de e- 
xecuție a capacităților pre
văzute.

de constructori 
aici și-au expri- 
nou. prin puțer- 

âplauzc, . îndelungi 
și ovații, sentimen

tele ele înaltă stimă și pre
țuire, dragostea lor fier
binte față de eel care, în 

‘ fruntea partidului și sta
tului, asigură, 
clarviziune și 
patriotism, • 
multilaterală 
contemporane, 
neabătuta a destinelor sale 
comuniste. Atmosfera, vi
brantă ce domnește acum, 
la încheierea vizitei- de 

IVlucrU; și care s-a re
găsit pe întreg parcursul 
ei, vorbește io același ; 
timp de hețărirea oameni
lor muncii -..-on stanțe ni de 
a întâmpina • pu noi fapte 
de muncă . ffbnferînța Na
țională â .partidului; * .

cu deplină
- neasemuit 
dezvoltarea 

a României 
împlinirea

CÎND NU SE RESPECTĂ
LEGEA

Agenții de circulație (în 
civil) au efectuat în- ’ 
ir-un a din zilele trecute 
un . raid pe B-dul Repu
blicii cu" scopul de a ob
serva modul cum se res
pectă regulile de circula
ție și indicatoarele de pe 
cea mai aglomerată ar
teră din municipiul Pe
troșani. Cu acest prilej

s-au constatat multe aba
teri ale conducătorilor 
auto de la regulamentul 
de circulație. Șoferii ama
tori care mai poartă 
semnul începătorului — 
Augustin Mocian (3 HD

• 1274) și Bella Domoth, 
care circulau pe banda 
de lingă axul drumului, 
loan Bălășoiu de la în
treprinderea de tricotaje 
Petroșani (31 HD 720) a

• oprit în stația de auto

buz. Ion Nedelcu 
3271) a circulat pe 
interzis, iar- Vasile 
(1HD3026) circula 
viteză excesivă.

Pentru toți acești 
ducători auto 
sau profesioniști 
șira spus, auvîntul.

ll GJ
sens 
Jitea 

cu

con
siliatori 

legea

☆

Duminică. 18 iulie, pot 
circula autoturismele pro-

prietate personală înma
triculate sub nujnăr 
FARA SOȚ.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Biroului circulație 
al Miliției municipiului 

Petroșani

<cJ<»C|iA S ADMiNlSIRAȚA ; Pet.-ojani ita. Nicoloe Băi cescu - 2, teieloane 4 16 62 (sacrelarint), 4 16 63. 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipogrofio Pehojani, sta. N Sâ'eescu -2.
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