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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOIAE CEAIIȘESCU 

in întreprinderi industriale din Capitală

f .-------------------------- ------------------ -- ---
Zi de cinstire a minerilor, 

a muncii lor eroice
Poporul nostru. sărbătorește azi, cu 

gînd de vibrantă omagiere și neasemuită 
prețuire, vrednicul detașament de frun
te al clasei noastre muncitoare — MI
NERII. Ziua minerului, intrată în tra
diția sărbătorilor muncitorești în anii 
socialismului, poartă în sine profunde 
sșn^ifjeații. Sărbătorindu-i azi pe mi- 

1 neri, Ii înconjurăm cu fierbinte dragoste 
și stimă pe acești bravi fii ai patriei, 
pe acești curajoși și dîrji. bărbați care 
în galeriile minelor din subsolul bogat 
al țării — în Valea Jiului sau în mun
ții Poiana Ruscăi, în Subteranele și ca
rierele Gorjului, în munții Harghitei, 
Apusenilor, ai Maramureșului — sau în 
tunelele viitoarelor hidrocentrale. Aco
lo în adîncuri ei realizează, o operă de 
inestimabilă valoare descătușînd din a- 
dîncul pămîntului resursele minerale și 
redîndu-le industriei pentru satisfacerea 
nevoilor de dezvoltare mereu ascends 
tă a economiei noastre naționale, pen
tru progresul și propășirea României 
socialiste.

Ziua minerului este sărbătorită în a- 
cest an sub semnul puternicelor re; 
nanțe pe care le : au în conștiința tni- 

l________________________ ____

lioanelor de Oameni ai muncii din pa
tria noastră, a întregului nostru popor, 
cei 17 ani trecuți de la istoricul Con
gres al IX-lea al Partidului Comunist 
Român, care a încredințat destinele e> 
munișților și ale partidului, ale națiu
nii noastre. înflăcăratului revoluționar 
și neîntrecutului luptător pentru cauza 
socialismului, progresului și independen
ței. țării, pentru pace în întreaga lume 
— tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
OMUL clarvăzător care a condus Româ
nia pe drumul epocii celei mai strălu
citoare din întreaga sa istorie milenară. 
Este, in același timp, epoca de aur și. a 
mineritului românesc, grație politicii 
novatoare a partidului, a grijii față de 
munca.și viața minerilor noștri. Aflată 
în centrul atenției și grijii partidului, 
personal a secretarului general, munca 
minerilor a fost în toți acești ani sti
mulată și înnobilată cu virtuțile meca
nizării și reducerii efortului fizic, iar 
viața celor ce-și desfășoară activitatea 
productivă în adîncuri. a urcat la înal
tele cote ale bunăstării. Drept răspuns,

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretai’ gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România,, 
a vizitat, sîmbătă diminea
ța, importante întreprin
deri industriale din Capi
tală. împreună cu secre
tarul general al partidu
lui, la vizită au participat 
tovarășa Elena Ceausescu, 
tovarășii constantin ■ Dăs- 
călescu, Emil Bobu, Ghe
orghe Oprea și Gheorghe 
Pană,

Desfășurată in atmosfe
ra de patriotism revoluțio
nar, de muncă intensă, de 
puternică emulație speci
fică întrecerii socialiste ce 
se intîlnește pe întreg cu-, 
prinsul țării în aceste zile 
premergătoare aniversării

zilei de 23 August — ma
rea noastră sărbătoare na
țională —, noua întîlnire 
de lucru a prilejuit un di
alog direct și aprofundat 
al secretarului general a! 
partidului cu colectivele de 
oameni a: muncii din u- 
nitățile vizitate, cu factori 
de răspundere din centra
lele industriale și ministe
rele de resort despre mo
dul în care se realizează 
sarcinile pe anul în curs. 
In acest cadru s-au stabi
lit, totodată, măsurile ce 
se impun pentru îndepli
nirea integrală și la timp 
a prevederilor actualului 
Cincinal.

Vizita a început la între
prinderea de utilaj chimic

„Grivița Roșie", unje mun. 
citorii, inginerii și teh
nicienii au făcut o en
tuziastă primire tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Dialogul de lucru începe 
în fața unor grafice ilus- 
trînd activitatea întreprin
derii. Raportînd secretaru
lui general că indicațiile 
date la vizita precedentă, 
din luna august a anului 
trecut, au fost transpuse 
întocmai in fapt, directo
rul întreprinderii, a arătat 
că, pe baza acestor preți
oase orientări, colectivul 
unității și-a realizat și de
pășit toți indicatorii de 
plan pe primele șase luni

(Continuare in pag a 4-a)
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■ OAMENII
CĂRBUNELUI

gîndurile lor - 
fapte împlinite - 
reportaj anchetă 
despre mineri, 
despre realizările 
lor cu care își 
cinstesc ziua
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De ziua lor, minerii 
Viii Jiului înscriu în 
cronica întrecerii pen
tru cît mai mult cărbu
ne dat țării — coman
dament major aJ econo
miei românești de ca
re depinde în măsură 
hotărî toare dezvoltarea 
bazei energetice cores
punzător sarcinilor Con
gresului al XII-lea al 
partidului — fapte de 
muncă notabile, expre
sie '«•' abnegației și re
cunoștinței față de con
dițiile de muncă și via
ță ce Ie sînt create. Iată 
un mănunchi din suc
cesele lor, raportate de 
Ziua minerului.

Raport muncitoresc
• Cele mai rodnice im-• 

pliniri ’ ale vredniciei și 
competenței raportează mi
nerii, mecanizatorii, ca
drele tehnico-ingihereștr de 
la Cariera Cîmpu lui Neag, 
cea mai tînără exploatare 
minieră a Văii. Ei au atins 
în aceste zile cifra de 
62 000 tone de cărbune coo 
sificabil extrase peste pre
vederi de la începutul a- 
nului. Mineri și mecaniza
tori, între care Florea Stăn- 
culea, Zoltan Zapp, Anton 
Dumitrescu, Nicolae Sat-

riiari și numeroși alțij ex
trag zilnic cărbune peste 
sarcinile planificate. • A- 
proape 14 000 tone de căr
bune peste plan au extras 
minerii sectorului 1 al 
I.M. Vulcan, din. abataje 
în care lucrează oameni cu 
renume in Vale : Mihai 
Neștian, Mihai Dudescu, 
Gheorghe Săva- și Ștefan 
Gantz. • Peste 10 000 to
ne da cărbune coesjficabil 
în plus au trimis la. zi de 
la începutul anului mine
rii, inginerii și tehnicienii 
sectorului I al IM. Lupeni.

• De la aceeași întreprin
dere, ortacii' șefului de 
brigadă Constantin Popa 
raportează depășirea pla
nului de la începutul anu
lui cu. 15 000 tone de căr
bune cocsifieabil. • Peste 
18 000 tone de cărbune în 
plus față de sarcinile pri
melor șapte luni ale ■ anu
lui a extras dintr-un aba
taj dotat cu complex me
canizat de. susținere fa
bricat în Valea Jiului bri
gada Condusă de Ștefan 
Alba, de la sectorul IV al 
I.M. Petrila.

Adunare festivă dedicată 
„Zilei minerului"

Casa de cultură a sin- chîș, director tehnic, al 
dioatelor dim Petroșani a C.M.V.J.
găzduit, ieri după-amia- în atmosfera 'de 
ză, adunarea festivă con- profund atașament față 
sacrată Zilej minerului, de politica partidului și 
Sute de mineri, tehnici- statului nostru,, de puter- 
eni și ingineri din între- nîcă angajare pe frontul 
prinderi extractive ale bătăliei pentru cărbune 
municipiului și din uni- mai mult, mai bun și maț. 
tățile aparținătoare Corn- ieftin, reprezentanții, mi- 
binatului minier Valea ilor de mineri din Valea 
Jiului au fost prezență la Jiului au adoptat textul 
sărbătoarea care omagia- unei telegrame adresate 
ză și cinstește munca e- C.C. al P.C.R... personal 
roică, dîrză și curajoasă secretarului general, Mi- 
a bărbaților ce scot din nerul de onoare a! Văii, 
adîncuri bogățiile pamin Jiului, tovarășului Nicolae 
tului, Ceausescu, prin care își

Adunarea festivă a fost exprimă hotărîrea de a 
deschisă de tovarășul Vie- contribui cu abnegație 
rel Faur, prim-secretar al muncitorească la întări - 
Comitetului municipal de rea bazei energetice și de 
partid Petroșani, primarul materii prime a țării, ia 
municipiului, Despre sem- dezvoltarea economică și 
nificația Zilei minerului, socială a frumoaselor a- 
despre locul și rolul de- .șezări minerești din. Va- 
dsebit pe care acest îns- tea Jiului, la înflorirea 
intat detașament munci- patriei noastre socialiste, 
tocesc îl are în dezvolta- în încheierea adunării 
rea economică a țării, festive a avut loc un sem- 
despre Condițiile noi de nificativ și reușit spec- 
tnuncă create prin rne- îao°l deciieat mi-ner.lor, 

, la care au colaborat for- camzarea procesului de (natfl artisti(,e prof<?sio- 
extracție din adîncuri a njste și de amatori din 
vorbit ing. Gheorghe Mar- municipiu.

OAMENI DIM LINIA ÎNTÎI

Gheorghe NISTOR, _ 
miner șef de brigada 

Uricani

Azi, țara întreagă îi 
sărbătorește pe mineri, 
pe bărbații bravi și cu
tezători ai adîncurilor, pe 
combatanții ■ bătăliilor 
subterane angajați într-o 
misiune pe cît de dîrză, 
pe atît de nobilă : 
smulgă cit mai 
bogății pămîntului și 
le trimită la „ziuă“ 
măritor cetăți metalur
gice și uzine energetice. 
Dar, dincolo de noblețea 
ei, munca de miner are 
în prezent o încărcătură

să 
mv.lt e

să

de responsabilitate so-, 
dală, patriotică, mai bo
gată ca. aricind.

In acest al șaptelea 
cincinal, ale cărui pre
vederi stabilesc dezvol
tare? bazei energetice a 
țării un dinamism, deose
bit, in care asigurarea 
independenței energeti
ce a țării constituie un 
obiectiv . fundamental, 
cărbunele a devenit mai 
valoros, iar răspunderile 
minerilor, chemați să-l 
asigure în cantități spo-

rite, sînt mai mari ca o- 
ricincl.

Iată de ce, 
noastre, ale 
îndreaptă in această 
cu stimă și <

gîndurile 
tuturor, se 

î zi 
considerație 

spre bărbații care se re
marcă priit puterea lor 
de dăruire și abnegație, 
prin competență și pa
siune, prin responsabili
tatea și cutezanța lor în
flăcărată, însuflețind. co
lectivele în care; muncesc 
la eforturi tenace pentru

a face roadele abatajelor 
cît mai bogate.

Sînt oameni care știu 
ce înseamnă munca și 
valoarea ei. caic înțeleg 
rostul cărbunelui si pa
loarea lui. ca și prop: 
lor datei ie de a-l asigu
ra gentili țară, pentru 
prosperitatea ei. Sînt oa
menii din linia iutii. a 
mersului nostru avintat 
înainte, spre împlinirile 
zilei de. inline. Constantin COSMA, 

miner set de brigadă 
'Petrila ...loan DUBEK

Geza KALMAN, 
miner șef de brigadă 

Paroșeni
Constantin SORESCU, 
miner șef de brigadă 

Uricani

Gheorghe GHICIOIU. 
miner șef de brigadă 

Dîlja
Teodor BONCALO, 

miner șef de brigadă
Lupeni

Ion BUDILICEANU. 
miner șef de brigadă 

Lupeni

Iosif CLAMBA, 
miner șef de brigadă 

’ Lonea



mecanizarea| Stăpîni pe
• XA lna 'Jrican' este ’ una dintre între-
; ” < " prinderile minie-
' re din Valea Jiului care 
S dispune de un înalt 
S grad de dotare ’tehnică, 
J' Pențrul prima dată în a- 
’. bătajele de la Uricani, 
” în abatajele din Vale.

llie Amorâriței a 
dus, împreună cu ortacii 
cei mai modern complex 
mecanizat. Cu 
laj de mare • 
și randament 
exploatat stratele 17—18 
din panoul VIII, unde 
a obținut
Superioare
fi. ca te. In 
de ortaci
electromecanic 
trodus complexul 
alt panou, panoul V.
Ziua minerilor, au făcut 
primele probe tehnolo
gice.

Șeful de brigadă 
mărturisea : ..De ia

I»

B»

at

intro-

acest uti- 
tehnicitate 
brigada a

VIII, 
productivități 

celor plani- 
prezent cei 40 
ai maistrului 

au rein- 
într-un 

De

nistă pentru prelungirea 
duratei de viață a aces
tuia. De fapt, pentru bu
na funcționare a moder
nelor instalații cu care 
este dotată mina noas 
tră este nevoie, așa cum 
spuneam; de o adevăra
tă cultură tehnică, 
maț de aceea în 
formațiilor care 
tează asemenea 
la mina Uricani 
numiți maiștri 
mecanici, mineri 
liști, cadre cu o 
pregătire tehnică, 
înaltă conștiință 
s.ională".

Se poate spune 
mina Uricani se 
tuiește cu multă 
sabilitate și
programul de mecanizare 
a lucrărilor din subteran, 
program inițiat de con
ducerea de partid si de 
stat, pe baza indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vi
zitelor de lucru în Valea 
Jiului Ca răspuns 
grija ce li se 
tacii lui llie 
au răspuns și 
prin fapte de
Astfel, producția extrasă 
cu acest utilaj în panoul 
VIII s-a ridicat la peste 
220 000 tone de cărbune,

Toc- 
f run tea 
exploa- 
utilaje 

au fost 
electro- 
specia- 

bună 
o

profe-
CU

că la 
înfăp- 

respon-
competență

ne 
în ce

rn: trebuie spus că mon. 
tarea. întreținerea și ex
ploatarea unui aseme
nea utilaj, o adevărată 
uziriă subterană,^ presu
pune o temeinică pregă
tire profesională și poli
tică. Orice ortac din bri
gadă este conștient 
valoarea acestui 
plex și acționează 
-responsabilitate

la 
poartă, or- 
Amorăriței 

răspund 
muncă.

de
com-

cu
comu-

productivitatea medie a 
fost de 20 tone pe post, 
„în acest panou, ne măr
turisea interlocutorul, pe 
care începem să-l ex
ploatăm dorim să sporim 
atît producția cit și pro
ductivitatea. Consider 
că acest lucru este posi
bil dacă mă gîndesc la 
faptul că toți ortacii mei 
au o bună pregătire pro
fesională, majoritatea 
sînt policalifieați, știu 
deci să stăpînească cea 
mai modernă tehnică din 
dotare, știu că mecaniza
rea este singura cale 
sporire a producției 
cărbune și acționează 
atare". Cu oameni 
Nicolae Buraga,
Hulubei, constantin Cor- 
beanu, Petrică Neagu 
și mulți alții din brigadă 
poți să extragi ușor pes
te 1000 tone de cărbune 
pe zi.

Colectivul minei Uri
cani, îndrumat și spriji
nit concret de către 
ganizația de partid, 
conducerea tehnică
minei, este ferm hotărît 
să-și îndeplinească exem
plar sarcinile de plan 

angajamentele asuma, 
în întrecerea socialis- 
pe acest an.

de 
de 
ca 
ca

lorgu

or- 
de 

a

Și 
te 
tâ

Cornel BUZESCU

Ce poate constitui pentru reporter o temă mai generoasă și 
mai tentantă pentru un dialog cu minerii, de ziua lor, decît Faptele 
de muncă, de vrednicie, ale căror autori sînt chiar ei, bărbații a- 
dîpcurilor I

Minerii, este un adevăr binecunoscut, nu sînt adepții vorbe
le înflorite, frumos meșteșugite. Ei sînt oamenii faptelor; autorita
tea lor morală se întemeiază pe faptele de muncă, pe bărbăteas' 
ca, dîrza confruntare cu' vicisitudinile inerente lumii subpămîntene. 
Dar atunci cînd e vorba, totuși, de... vorbe, ei preferă replicile 
prompte, simple, afirmații sau negații bazate pe fapte, cuvintele 
cu miez, cu încărcătură de viață. Și, oricît de seci par uneori aceste

Depășirile de acum-chezășia 
succeselor viitoare

ele apro£ 
ț tone de

■«* extrase peste pre
vederi
anului ... .. _ ....
vul sectorului I al I.M.
Vulcan constituie 
cea mai însemnată 
contribuție prin fapte la 
cinstirea Zilei mineru
lui.

Tinărul subinginer loan 
Tureanu, șeful acestui 
sector fruntaș, om format 
ca specialist aici, la Vul
can, la școala bărbăției

ele aproape 14 000
* cărbune

de la începutul 
de către colecti-

replici, 
jare, r 
rele tr 
nilor ci

As 
dialog 
ritul d<

n plenul democra
tic al reprezen
tanților minerilor, 

în recenta adunare ge
nerală a oamenilor mun
cii, formația de fronta- 
liști a lui Matyus Laszlc 
a fost declarată brigada 
fruntașă a minei Lupeni 
pe semestrul I. Pe ce 
ternei? Pe temeiul sim
plu, specific unei jude
căți de valoare minerești 
— FAPTELE.

Să punctăm aceste fap
te: depășire de vîrf la 
producția de cărbune —
1.4 000 tone de cărbune, 
iar la productivitatea 
muncii — peste 4 tone/ 
post. Mai precis, față de
9.5 tone/post, brigada a 
realizat o productivitate 
medie pe semestrul 1 de 
13,70 țone/pust. 
fapte, nu lipsite de sera-

.nificație : , din *79, de 
cînd a preluat brigada 
de frontaliști și comple
xul romanesc de susține
re SMA-2, fabricat aici 
la noi. la Petroșani, bri
gada a exploatat trei fe
lii. deci a reciclat com
plexul de 3 ori. fără re

I

Alte

parații capitale, iar în- 
tr-o lună va porni „ofen
siva" în cea de-a 4-a 
felie. Și tot fără repara
ții capitale, doar prin tre
cerea secțiilor comple
xului prin camera de 
montaj pentru revizie și

plexul mecanizat < 
combina de abataj ca să 
funcționeze ireproșabil, 
să dea maximum de ran
dament, ele trebuie să 
fie in echilibru cu oame
nii, cu gradul lor de 
profesionalitate. La acest

sau ti, fără să te pricepi nu

Vocația competenței, 
a lucrului bine făcut

e ne- 
briga- 

bun

unele remedieri la cite 
un cadru. „...Dacă 
voie", precizează 
dierul. E atît de
complexul ? „Nu e bun... 
e foarte bun !" vine răs
punsul,

O fj bun .complexul și
an 
a- 
și 

să-l 
mai ales, 

ca o-

acum în al patrulea 
de exploatare, dar.

■ ■-ceasta presupune că 
brigada e bună, știe 
stârnească și, 
să-l întrețină. Dar, 
rice utilaj modern, corn-

echilibru așteptam să se 
refere brigadierul. să 
destăinuie „secretele" reu
șitelor brigăzii sale. Dar, 
la întrebări, răspunsuri
le vin în aceeași manie
ră : lapidare, seci; „Lu
crăm cum ne-o cere teh
nologia..,, nu n« scapă 
Illci uit șurub slăbit, nici 
o garnitură uzată...".
tul e să înlăturăm
timp brice defecțiune și, 
mai. ales, să le prevenim", 
„Desigur, fără să cunoș-

„Tp- 
la

faef nimic...1'.
Aflăm ulterior că timp 

de opt luni, cit a ex
ploatat felia a doua a 
stratului 3, in abatajul 
brigăzii lui Matyus nu 
s-a înregistrat nici o a- 
varie, că în fața oricăror 
dificultăți brigada, aba
tajul s-au menținut în 
perfectă ordine, în pozi
ția normală — a realiză
rilor de vîrf. Mai aflăm 
că brigada nu cunoaște 
ce înseamnă rămînerea 
sub plan sau absențele 
nemotivate, nici chiulul, 
delăsarea sau dezordi
nea. Toți minerii brigă- 

i sînt polidalificați, iar 
electrolă- 

nu-

• z
împreună cu 
eătușli formează un 
eleu omogen, inimos 
mai ales competent.

Da, competența și 
dinea, ambiția

or-
1 mirului 

bine făcut sînt atribute
le, vocația brigăzii, 
ce poate înnobila 
mult profilul 
de tip nou, al 
tehnician ?

Or, 
mai 

minerului 
minerul ui-

loan

și abnegației,' găsește 
„explicația" -acestui ..suc
ces in munca și dăruirea 
exemplară a ' membrilor 
colectivului, oameni ală
turi de care angajamen
tele devin întotdeauna 
fapte, „Ne-am propus să 
extragem în august pes
te prevederi cel puțin 
1200 tone de cărbune — 
apreciază șeful de sector. 
Brigăzile lui Gheorghe 
Sava, Mihai Neștian, Ște
fan Gantz sau Mihai Du- 
descu au fiecare plusuri 
de la începutul anului 
între 3200 și 4800 de to
ne, Lunar, ele duc o a- 
devărată bătălie pentru 
a da țării cît mai mult 
cărbune, lupțîndu-se 
permanent pentru locul
I al întrecerii, pe care, 
pe rind. l-au deținut fie
care. Am realizat un ni
vel al productivității 
muncii pe sector superior 
planului cu 800 kg/post. 
în abataje, același 
dicator este depășit 
1,2 tone pe post, 
lunile iulie și august pro
ducția pe sector a cres
cut cu -50 de tone pe zi. 
Discutarea preliminaru
lui pe trimestrul urmă
tor ne-a pus în fața ne
cesității de a spori în 
continuare producția zil
nică, odată cu meșterea 
sarcinilor pe întreaga 
mină la 5000 de tone pe 
zi. Oamenii — cei nomi
nalizați, dar și toți cei
lalți — peste două 
— s-au angajat 
nească această 
a economiei - 
iar faptele de 
chezășie a succeselor vi
itoare".;'

Locul de frunte, 
prin muncă angă 
r’ j* ihar, dar puternic 
I implicat în efor- 
* tui’ile detașamen.

. tulul minerilor, colecti
vul carierei Cimpu lui 
Neăg dovedește și în acest 
an o mobilizare exempla
ră. Acțiunea „Huilă 
Cîmpu lui Neag—82“, la 
care, alături de cei „de 
aici“, din Vale, participă 
num e roș i mec a niz a to r i
din întreprinderi din ju
deț, „etalează" azi, de 
Ziua minerului, cu pri
sosință, roadele vredni
ciei și abnegației : peste 
plan, 62 000 tone de căr
bune cocsificabil și mai 
mult de 160 000 mc ex-

cava ți de 
pertă, ace 
constituiri, 
plinirilor 
șitul anul 
cuvintele 
le semestr 
șeful carii 
Nicolae V 
vom opri 
și în iulie 
debut ale 
ruperi: ea 
ce astă pei 
rieră au 
în plus ft 
aproape 3 

' cărbune c<
A.

in- 
cu 

între

sute' 
să împli- 
necesitate 
naționale, 
azi stau

Implicare, pi
ii și mii de mo
toare pulsează, zil
nic, ceas de ceas, 

în adîncurile Văii Jiului. 
Ele dau viață abatajelor, 
combinelor .care smulg 
din straturi cărbunele, 
transportoarelor, locomo
tivelor și șchipurilor care 
aduc cărbunele la „ziuă**, 
compresoarelor, 
toacelor, acești 
voioși oare insuflă aerul 
proaspăt labirinturilor'*., 
subterane.,. Dar ce nu fac 
motoarele, sau ce ar fa
ce minerii fără omnipre
zența lor.

Răspunsul e la îndemî- 
na oricui. Remarcăm doar 
că există aici; în centrul 
Văii, un colectiv de 150 
de muncitori, alcătuit mai

inii

ventila. 
plămîn.i

« tilajele cp 
ieran. 

Aceste 
re sînt m 
leagă inirr 
mineri, d 
nobilă de 
aciînci br 
tăm cu u 
nii repre; 
cestui inii 
nîaistrul

,p cisc itazăi 
, ■ de eii 

telierului 
ța al l.R.

— îmi 
prima săi 
iei mineri 
ani. Pe p; 
tului de 
ganizat o

ales clin tineri, care au strat ie ai
misiunea s.ă asigure ca' mine, plar
aceste motoare să fie- atracție, o
stare de funcționare, să bă toace, D
pulseze, . să asigure for- am sărbăt
ța ce pune in mișcare U- crat toată

.  . ...........................      a...........

mineriloi

Foto : Ion I.1CIU

Tehnologiile moderne, mecanizarea 
bulele productivității înalte, securității depline.

Pentru ca munca să le fie sporn 
viața prosperă și fericită

V aleanul, ca de altfel toate localitățile Văii 
Jiului, a Cunoscut o puternică urbanizare și 
dezvoltare social-economică în anii socialismului, 
miile de mineri cu familiile lor clin acest oraș 
muncitoresc beneficiind de condiții din cele mai 
bune în noile și numeroasele blocuri înălțate 
aici.

în imagine, noul eartier Coroești.

Tinerele vlăstare din orașul l’etri 
fiice ale minerilor, se bucură <le la frai 
stă de O aleasă îngrijire, de o atentă 
în cămine și grădinițe.

Clișeul nostru înfățișează un crîiny- 
activitatea practică desfășurată de copi 
din grupele mijlocii ale grădiniței eu 
prelungit dim I’etrila,
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vorbe, ele exprimă valori morale — dăruire și anga
jare și intransigență - valori decantate în laboratoa 
te ale abatajelor subterane, ale confruntării oame- 
și, cu rigorile muncii lor bărbătești.
j valori au urmărit reporterii să evidențieze cu prilejul 
lurtate cu interlocutorii cei mai nimeriți despre mine- 
iespre satisfacțiile, bucuriile și răspunderile minerilor 
tapă a marilor răspunderi ale mineritului Văii Jiului 
ață de satisfacerea cerințelor de cărbune ale econo-
e.

i
Calitatea muncii preparatorilor 

r' in continuă ascensiune

ncă din sala de a- modul în care sînt con- 
pel a minei Lonea 
aflăm amănunte 

despre Grigpre Mîndruț, 
de fapt despre colectivul 

miner
atît

in meseria 
6700 tone 
extrase pes- 

la începutul

desco- 
urmă 

ul îiri- 
la sfîr- 

altfel, 
a fine- 
e către 
ginerul 
,Nu ne 
u avut 
lele de 
gust a- 
, în a- 
.in ca- 
pediate 
sarcini-, 
e de 
îl.
AN

îrid în urmă cu 
. două luni .sorti

mentul pentru 
cocs depășea cifra de 19 
la sută din totalul can
tității- de cărbune prepa
rat la Petrila, inginerul 
Victor Chiaburu. șeful a- 
cestei preparat ii; „Am de
pus eforturi, stăruitoare, în 
primul rind pentru a a- 
sigura o exploatare in
tensivă a instalațiilor spe
ciale de preparare", 
această 
nele zile proporția 
cel mai 
preparat 
de 20 
litatea muncii

în 
lună, eînd in u- 

dili 
nobil cărbune 
a depășit cifra 
la sută. Ca

ri araen i lor

cunoaște aie? conti
nue ,,Urcușt1rj“, Mai ales 
că,- preparatorii s-e pre
gătesc să realizeze aici, 
la Petrila, uri salt orga
nizatoric —- trecerea pî- 
nă la finele, anului la 
exploatarea noilor linii 
tehnologice de prepara
re — odată cu care va 
urma, firesc, și un salt 
cantitativ: dublarea de 

fapt, a cantității de căr
bune înnobilat.

H. ANTON

condus de acest
pe 
de 
sa. 
de 
te
anului, brigada Iu; Mîn- 
druț se detașează net ca 
fruntașă pe 
re. Faptele 
■le acestei 
desfășoară i 
taj frontal 
individuală, situat 
stratul 3, strat de 
productivitate, și 
drept autori 40 de 
tineri mineri, cu 
entuziaști, 
firmare.

— Sîntem o brigadă de 
tineret, ne spune de la 
început șeful de briga- 
dă. Media de vîrstă a 
colectivului nostru se si
tuează în jurul . vîrstei 
de 26 de ani.

La prima vedere,' toa
te sînt simple. Brigada 
este formată din tineri, 
aceștia sînt entuziaști, 
dornici de eîștig, de a- 
firmare. Au condiții bu
ne de muncă, stratul le 
permite realizări frumoa
se, ceea ce se și petre
ce. Brigada e fruntașă, 
tinerii sînt mulțumiți de

cît de tînăr Pe 
apreciat 
Cu cele 
cărbune 

plan de

■ intreprinde- 
de muncă a- 
formații se 

intr-un aba- 
cu susținere 

în 
mare 

au 
alți 

toții 
dornici de a-

duși.
Și totuși...

— Totuși ?
— Nu sintem chiar pe 

deplin mulțumiți. Ne gin-, 
dim, bunăoară, că intr-o 
bună zi ne vor aștepta 
sarcini mai dificile. Eu, 
ca brigadier, îi îndrum 
pe ortaci să învețe cît 
mai multe lucruri, dacă 
se poate să obțină chiar 
a doua calificare. Vrem 
să fim pregătiți, inclusiv 
pentru lucrări în condi
ții de mecanizare, și e 
bine ca . pregătirea să o 
facem din timp...

Nu e nimic simplu în 
această brigadă. In pri
mul rînd, este destul de 
complicată orientarea 
spre continua perfecțio
nare profesională. Este 
complicată dorința tine
rilor de a face față și în 
viitor unor sarcini, chiar 
mai grele, cum este me
canizarea complexă, si
tuație în care sînt nece
sare cunoștințe multiple. 
Surprinde, de asemenea, 
faptul că un tînăr briga-r 
dier are formată, de a- 
cum. imaginea unor sar
cini de perspectivă, în di
namica lor.

Grigore Mîndruț, pe 
cît de tînăr, pe atît de 
stăpîn pe meseria sa. con
duce o brigadă frunta
șă pe întreprindere. (I.M.)

mii de fire
nerea în funcțiune a. tur
bogenerator ului, trăznit

. într-o furtună cu o noap
te înainte, a fostei ter
mocentrale de la Varni- 
ța, care alimenta cu e- 
nergie minele. De atunci, 
multe sărbători am con
sacrat reparării motoa
relor electrice de la mi
nele Văii Jiului..*

Este o realitate ; oame
nii acestui colectiv spun 
prezent întotdeauna eînd 
se ’hpeleaZă la interven
ția lor pentru a repune 
in 
tor electric. Tot ei repa
ră -anual cele 2 000 de 
motoare electrice „bolna
ve" ce ajung în atelierul 
lor. Fie că e zi sau noap
te, zi de lucru sau săr
bătoare, ei sînt prezenți 
la datorie cu. o abnega
ție și competență în spri
jinul minerilor, al pro
ducției: de cărbune./ /

i'n sub-

motoa
re care 
ectiv de 
:a lor 
tie- -maț 
' Discu-.

oame-
■ al a- 
ectiv — 
1 I'ran- 
peeialist 
1 a-

Varmi-

sc de 
i a Zi- 
eam .19 
teropor-
6-.a oi/- 
demon- 
pentru 
fost o 

ată săr-
i cum 
Am lu-•
ii repu-

I uncț i u n e vr e u n mo -

Tehnologii noi, moderne, 
pentru ușurarea efortului fizic 
înfăptuind cu
I severență 
“ le trasate cu prile

jul vizitelor de lucru în 
Valea Jiului de secreta
rul general al partidu- 

Nicolae 
Ceaușescu, specialiștii din 
întreprinderile miniere, 
cadrele de cercetători de 
la Institutul de proiectări 
și cercetări miniere pen
tru cărbune au depus 
strădanii pentru a pune 
la dispoziția minerilor 
tehnologii noi, / moderne, 
cu ajutorul cărora să se este mereu vie indicația 

tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge
nera! al partidului, de a 
.aplica cele mai recente 
cuceriri ale științei. 
Tocmai de aceea princi
palele noastre eforturi au 
-fost îndreptate cu pre
ponderență către îmbună
tățirea condițiilor de lu
cru în abataje..

prin aplicarea 
tehnologii

Iui, tovarășul

per- 
sarcini-

și sporirea siguranței în 
exploatare s-a aplicat me
toda de bandaj are a ta
vanului cu plasă din sîr- 
mă și elemente de rezis
tență din toroane și ca
bluri. Metoda se aplică 
in prezent cu rezultate 
bune la Lonea, Petrila, 
pîlja, Aninoasa, Vulcan 
și Lupeni. „Pentru noi, 
cercetătorii, ne-a decla
rat intr-un recent inter
viu ing. Constantin Das- 
călu, cercetător principal 
la I.P.C.M.C, Petroșani —

realizeze producții mari 
de cărbune în condițiile 
ușurării considerabile a 
efortului fizic.

Printre noile tehnolo
gii elaborate și aplicate 
se numără susținerea 
mecanizată a lucrărilor 
miniere în «tratele 17 și 
18 ou grosimi medii și 
înclinări de peste 25 de 
grade. Pentru econom,isi- 

materialului lemnos

cru s-au redus și chel
tuielile materiale de pro
ducție. Numai în primul 
semestru al acestui an, 
prin promovarea și apli
carea noilor tehnologii în 
mineritul Văii Jiului, s-au 
realizat economii de a- 
proape patru milioane 
lei la cheltuieli materia
le, iar importurile în 
devize libere au fost re
duse cu peste 2 milioa
ne lei prin asimilarea în 
producție proprie a mai 
bine de 600 repere de 
piese de schimb pentru 
utilajele și instalațiile 
miniere. în domeniul au
tomatizărilor este în curs 
de finalizare prototipul 
unui sistem central de 
conducere a proceselor 
tehijolpgiee din- subteran 
la nivel de întreprinde 
re minieră prin micro
procesoare.

V. S. FENEȘANU

comerciale, in lucrările 
de termoficare a Văii Jiu
lui ce se apropie de fina
lizare, în construirea mo
dernului Complex sportiv 
„Jiul", de noi școli, în 
crearea de noi și moderne 
baze sportive și edificii 
de cultură — toate aces
tea și alte realizări de 
seamă neamintite confe
rind vieții materiale șl 
spirituale a minerilor din 
bazinul nostru dimensiu
nile unei înalte prosperi
tăți.

Cu gîndul plin de recu
noștință la aceste dimen
siuni ale propriei bunăs- 
tări, minerii fruntași ai 
Văii Jiului ca Ion Budili- 
ceanu și Teodor Boncalo 
de la Lupeni. Dumitru 
Bornoiu, Gheorghe Nistor 
și Constantin Sorescu le 
La Uricani, loan Pintecan 
de la Bărbăteni, Gheorghe 
Dineu și Geza Kalman de 
la Paroșeni, Mihai Dudes- 
eu și Ștefan Gantz de ia 
Vulcan, Pavel Dediu și 
Dumitru Luca de la Ani- 
noasa, Gheorghe Ghicioiu 
de la Dîlja, Viorel Cor- 
chis de la Livezeni, Ște
fan Alba și Constantin 
Cosma de la Petrila, Iosif 
Clamba de la Lonea și. 

mulți alții, se află anga
jați in .primele rînduri ale 
bătăliei pentru mai mult 
cărbune. Alătur; de mi
neri, numeroase cadre teh- 
nico-inginerești, specialiș
tii din institutele de cer
cetare și proiectare, pre- 

unitate 
de voință și acțiune, mo
bilizați de organizațiile 

.' :/ă- 
sărbătbreșc 

■m le- 
ide 

pe 
a

minerii și-au strîns rîn- 
durile în jurul . partidu
lui, a secretarului său 
general, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, nepregetînd 
să se avînte cu abnegație 
și devotament patriotic în 
bătălia rodnicelor cinci
nale, crescînd necontenit 
extracția de cărbune și mi
nereuri, furnizînd econo
miei naționale mai multe 
materii prime, energie 
lumină, contribuind 
puternica dezvoltare 
forțelor de producție 
țara noastră, a siderurgiei, 
energeticii, metalurgiei și 
altor ramuri ale indus
triei românești.

Sărbătorindu-și Ziua în 
cel de-al doilea an al cin
cinalului calității și efi
cienței, minerii Văii Jiului 
consemnează mari izbîn-, 
zi în dezvoltarea mineri
tului carbonifer în bazinul 
nostru pe coordonatele 
mecanizării tot mai com
plexe, trasate de conduce
rea partidului, la inițiati
va directă a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, 
amplificării extracției 
cărbune și creșterii 
iului lor de viață, 
vante sînt în acest 
cîteva cifre 
ve, faptul că prin grija 
partidului și statului nos
tru, Valea Jiului a bene
ficiat pentru dezvoltare 
de 13 miliarde lei fonduri 
fixe investite în între
prinderile miniere, în do- părătorii, într-o
tarea acestora intrînd 53 
complexe de susținere me
canizată, 98 combine de a- 
bataj, 58 combine de î- 
naintare și numeroase alte 
utilaje și instalații minie
re menite să confere înal
tă tehnicitate și producti
vitate muncii minerilor, 
în condiții de efort fizic 
redus și de securitate de
plină Nu mai puțin 
gate au fost împlinirile 
pe plan social, ele care au

« beneficiat minerii din 
tea Jiului și familiile 
aceasta oglindindu-se, 
mai în ultimii cinci 
de exemplu, în miile 
locuri de muncă 
pentru soțiile și 
minerilor noștri, 
cile de confecții, 
taje, mobilă, de 
a euarțului. In cele 
moderne cantine
■late in folosință, in cele 
peste 5000 de apartamen
te construite și peste 1300 
locuri în cămine, in vasta 
extindere suprafețelor

w

*

■I

■

și 
la 
a 

în

ale 
de 

nive- 
Rele- 
sens 

semnifieati-

bilizați de 
de partid, folosesc și 
cest moment 
pentru a face un f 
gărnînt muncitoresc 
a-și îndeplini datoria 
frontul cărbunelui, de 
munci cu răspundere, fo
losind întregul - potențial 
productiv ai minerilor, 

bo- modernele mașini și ca
pacități de extracție, de 
a întări ordinea și disci
plina muncii, pentru a 
spori continuu producția 
de cărbune, pentru 'reali
zarea sarcinilbt’ trasate de 
Congresul al Xlt-lea al : 
partidului.

Astăzi, în zi de sărbă
toare muncitorească; <;înd 
țara întreaga îi omagiază 
și cinstește pe mineri, se 
cuvine ca, de ziua lor, tu
turor celor aflați în bă
tălia cărbunelui, a înălță
rii patriei pe cele mai 
înalte culmi .de progres ■ și 
civilizație, sîi 1<? . adresăm 
din: inimă - Un călduros</■ 

' . XOItOf Bl \ /■;/■

Va
lor, 
nu- 
ani 
de 

create 
fiicele 
fabri- 
trico-

în 
de

preparare 
trei 

miniere 
in

Cugetări în fața unui bulgăre de cărbune

și

dreptate, 
dintot- 

lumii, 
imn

forță, și nu 
zică,

/gii, 1 .
cu implicații sociale, 
tru că el a 
mari - transformări in 
civilizației umane, a 
chis marea epocă a 
n i lor, 
continentelor c 
fier, micșcrînd 
dintre locuri și 
împinzit globul 
uzine: și ■ furnale, 
tăș la i lumina r

/e- 
î- 
o 

întreagă ore nevoie 
rărbune. Iar cei care

trebui
Jiului
mai potrivite ■ locuri 
el.' Și,

tranș
ai ci 

ne de 
i, 

năzuințelor unui 
de generații. Ei 

vorbi despic cei 
fost și au trudit,

și ou sperat, des. 
are au luptat și

s-au jertf t pentru mai bi
ne și pentru un înrăit i-
deal, despre cei .oro cru

Văii 
grandios al 

bulgărele 
stea neagră 
gîndul te 
cu milioane

să existe. Iar Valea 
ar fi unul din cele 

pentru 
totuși, acest monu

ment există aici, nu întru
pat în formă’ artistică, ci 
in muncă concretă, l-au 
înălțat minerii prin străda
nia lor și il desăvîrșesc zi 
de zi.

cărbunelui, dar 
încape îndoială că un 

monument cr

fel de 
ă pie- 
dcelași

... un 
/ exisțenței 
noastre : . îri 

țârii.
cu 

și de 
poate 

■■;.■" de

■4r
Privind un bulgăre 

cărbune de Valea 
ai in lotri mobilul 
formărilor petrecute 
în decurs : de mai bl 
un veac,/emblema mu 
luptei și 
șir Întreg 
iți poate- 
ca re o u 
au suferit 
pre cei c

Un bulgăre negru, 
cios de cărbune, acest .rod 
al pămîntului smuls cu 
multă cheltuială de mun
că, sudoare și pricepere, o 
fărîniă din roca miraculoa
să care aici,/'in Valea Jiu- 
iui, e o prezență la ' 
obișnuită ca aceea 
trei, dar este în 
timp și un simbol, 
semn-sirhbȘI al 
specifice 
peisajul

Privind 
luciri de 
abanos, 
întoarce 
ani in urmă, cind el: a fost 
o. parte a unei imense pă
duri înghițită . apoi în ra
dine die pâmînt și de ape, 
în enormele cutremurări 
orogen etice. Gîndul /■ :. te 
poate purta /prin ere șj- ani 
in care, el și-a împlinit for
ța ascunsă, pînă cind oa
menii i-au descoperit-o și 
ou învățat să o folosească. 
Da, el, cărbunele, este o

riumaî una fi- 
o însumare ds ener- 

ci poate că și o. forță
‘ ' pen- 

fost părtaș la 
istoria 

des- 
mași- 

a facilitat învîrStarea 
:u șine de 

distanțele, 
oameni, a 
terestru cu 

, a fost păr- 
•Șg. nopților, • 

a adus progres dar. și răz
boaie, bunăstare dar și su
ferință. /: - :/ ...?’/.'

■ Un bulgăre de cărbune 
este unul din simbolurile 
devenirii ultimelor veacuri, 
Nu știu dacă undeva ran 
lume'a fost ridicat un' mo
nument al
nu
asemenea

scris cu sudoarea și sînge- 
le lor o pagină zguduitoa
re de istorie. El îți poate 
vorbi despre/ cei care sînt 
și munceșc azi, despre cei / 
care înalță un loc și o ța- 
ă, inălțîndu-se totodată 

pe sine.
4r

De veacuri, de cite ori 
istoria a fost in impas, în
totdeauna ea a fost salva
tă de cei care iși ciștigă 
pîinea in lupta grea cu 
părriînftll, Astăzi, cind una 
din cauzele neliniștii:/./, ce 
bîntuie■ planeta pe care 

■ trăim este criza de ener
gie, speranțele' se îndreap
tă spre cei care asigură a- 
ceasta energie. O lume 
întreaga are nevoie de 
nergie pentru a merge 
nainte și a trăi in pace, 
lume 
de c

scot cărbunele din adîncul 
pămîntului ' au toț ■ dreptul 
să-î ceară/lumii să fie rndi 
bună și măi/ dreaptă. Mi
nerii au fost întotdeauna 
în avangarda luptei pen
tru mai bine și - < 
ei s-au îngrijorat 
debuna de soarta 
o spune și bqtrinul 
mineresc : ,/Ne doare că-n 
lumina sa/Pămîntul ține-o 
lume rea", Ei au tot drep
tul să ceafă ca forța, căl
dura și lumina pe core lie 
oferă lurriii să fie spre 
hunăștgfe, ■ fericire și pace. 
Ei / urează / dintotdeduna. i și 
tuturor „Nor<c bun

O știm cu toții, - .orice 
muncă adevărată este fo
lositoare și nobilă, 
mai știin . că .există 
perlatjVe ale muncii,

tive /- alături/ dc al:/ celor 
caie plonjează în /adîhciil 
oceanelor și al cutezători
lor Ce trec dincolo de gra
nițele: planetei, cpsînonau- 
ții - este cel al minerilor, 
al cuceritorilor - spațiului 
subpămîntean/ Desigur, me. 
ca ni zarea, mașinile ou 
sch'mbat radical munca șl 
statutuE profesional al mi
nerilor, /dar nu uităm -1 'că 
în spatele Uneltelpr. per
fecționate, ale progresului 
tehnic rămîne binul d-n- 
totdeauna, omul care în
vinge cu brațele și cu min
țea adîncurile ostile die 
planetei.

In .contextul vieții / : dm 
România socialistă de azi, 
munca celor ce cupereșc 
spațiul subpămîntean este 
un exemplu de dăruire 
patriotică, de bărbăție și

/ demnitate.: Despre ei i multe 
cărți așteaptă/încă șă fie 

■/ scrise. : ./.'// //.i/'i^ :. /

Corneliu RADULESCU
i
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in întreprinderi industriale din Capitală

(Urmări Un pag. I)

ale anului, sarcinile de 
export de pildă, au fost 
depășite cu 8,2 la sută.

A fost prezentat în con
tinuare noul depozit-ateli- 
er de materiale de sudură, 
care înglobează ideea păs
trării acestor materiale 
scumpe în condiții irepro
șabile și care asigură, cu 
ajutorul calculatorului, un 
control riguros asupra con
sumului lor

In fiecare' hală, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
discutat cu muncitorii și 
tehnicienii, interesîndu-se 
de condițiile lor de mun
că, de preocuparea pentru 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan, de câștigurile reali
zate, :

La încheierea vizitei, to
varășă» Nicolae Ceaușescu 
a tei < lat. călduros colec
tivii.' acestei mari între- 
prindyr' pentru realizări
le d p ni: acum și pentru 
p reo <; i. P' r i ie stă ru i to a re
îndreptate în direcția in
troducerii tehnicii iioi.

Cel de-al doilea obiectiv 
economie vizitat a fost în
treprinderea textilă „Da
cia". importantă unitate a 
industriei ușoare româ
nești. care, alături de alte 
întreprinderi similare din 
țară, a cunoscut, în ultimul 
deceniu și Jumătate, o pu
ternica dezvoltare.

Vizita la întreprinderea 
textilă „Dacia" s-a axat pe 
aspectele fundamentale ale 
îndeplinirii planului de 
producție, sporirii eficîen. 
țel economice, creșterii ca
lității produselor. Secreta
rului general al partidului 
îi sînt prezentate de 
către directorul teh
nic al întreprinderii, coor- 

. donatele esențiale ale mun
cii rodnice desfășurate de 
colectivul unității.

Pe parcursul vizitării sec
țiilor preparație și țesăto- 
rie, precum și în fața u- 
nor standuri înfățișînd 
principalele articole incluse 
în nomenclatorul de fabri
cație al întreprinderii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au interesat îndeaproape 
de calitatea produselor, a- 
preciind rezultatele bune 
obținute de textiliste.

Pe întreg parcursul vizi
tei . în întreprindere, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întîmpinați de mun
citoare cu multă dragoste 
și căldură.

Felicitîndu-Ie pe harni
cele textiliste pentru suc
cesele dobîndite, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a 
adresat, la plecare, îndem
nul de a continua seria rea
lizărilor de pînă acum, re- 
comandîndu-le să aibă per
manent în vedere utilizarea 
la parametrii maximi a 
capacităților, valorificarea 
superioară a materiilor pri
me, diversificarea sorti
mentelor și sporirea cali
tății acestora.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat s-au oprit apoi 
în zona Uranus a Capita
lei. Aici au început din a- 
nul 1980 însemnate lucrări 
edilitare, ce includ siste
matizarea unei cunoscute 
artere bucureștene, Calea 
13 Septembrie, Aceasta va 
avea în viitor șase benzi 
de circulație și va fi flan
cată de un ansamblu de 
locuințe cu circa 3 000 de 
apartamente, Pe; traseul 
noii artere au fost finali
zate pînă acum rețelele de 
apă, termoficare, gaze, te
lefon, canal.

Se face o scurtă oprire 
la intersecția Căii 13 Sep
tembrie cu viitoarea arte
ră „Izvor-Coșbuc“. In fața 
unor planuri și machete, 
vicepreședintele Consiliu-, 
lui popular al municipiului 
București, informează în 
legătură cu stadiul lucră
rilor grandiosului ansam
blu, precum și cu privire 
la cel mai important viitor 
bulevard al noului centru 
civic al Capitalei — Calea 
Victoria Socialismului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut arhitec- 
ților, constructorilor, edili
lor Capitalei să acorde o 
atenție deosebită concepției, 
liniei arhitecturale a fiecă
rei clădiri, astfel Incit tot 
ceea ce se realizează în a- 
ceastă parte a Capitalei să 
fie frumos, să confere Bu- 
cureștiului autentice valori 
urbanistice, să reprezinte o 
zonă de referință în arhi
tectura românească.

Următorul obiectiv al vi
zitei l-a constituit între
prinderea „Autobuzul**.

- Dialogul purtat de se
cretarul general al partidu. 
lui cu specialiștii, cu con
ducerea unității s-a axat 
pe probleme legate de rea
lizarea ritmică a produc
ției fizice, îndeosebi a ce
lei destinate exportului, di
versificarea producției de 
autobuze și autoutilitare, 
realizarea unor tipuri mo
derne, de putere mare și 
cu capacitate sporită de 
transport, aplicarea pro
gramului de dieselizare, 
reducerea ’consumurilor ma
teriale,

Secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este in
format de către directorul 
unității, Aurel Preda, că în 
urma indicațiilor primite 
cu prilejul vizitelor prece
dente ale consfătuirii de 

’ lucru cu specialiștii din 
acest domeniu, s-a trecut 
la realizarea unor produ
se noi, mai durabile, mai 
competitive.

. Secretarul general al 
partidului este invitat, în 
continuare să viziteze hala 
de montaj general a noii 
întreprinderi bucureștene, 
utilată cu agregate de înalt 
randament, concepute și 
realizate în țară, eu linii 
tehnologice complexe, care 
asigură mecanizarea opera
țiilor, o producție sporită. 
Tovarășul N i c o 1 a e ' 
Ceaușescu este informat 
despre modul cum se ac
ționează pentru asimilarea 
unor noi tipuri de autove
hicule, care pînă nu de 
mult se înscriau în profilul 
de producție al altor uni
tăți din țară.

Pa parcursul vizitei se
cretarul general al parti
dului a stat de vorbă cu 
muncitori, interested u-sd în 
legătură cu munca și via
ța lor, subliniind necesita
tea de a se acționa pentru 
realizarea unor produse de 
eît mai bună calitate.

In dialogul cu factorii de 
răspundere, cu specialiștii, 
secretarul general al parti
dului a cerut să se respec
te cu strictețe măsurile sta
bilite în direcția tipizării .. 
pentru adaptarea continuă 
a producției la cerințele 
beneficiarilor, pentru reali
zarea integrală a sarcinilor 
de plan.

La sosirea în întreprin
derea de mașini grele, tova
rășului Nicolae Ceaușescu 

și tovarășei Elena Ceaușescu 
li s-a făcut aceeași primire 
călduroasă, entuziastă.

Vizita secretarului gene, 
ral al partidului la I.M.G.B. 
începe în secția forjă grea 
nr. 2, unde sînt prezentate 
realizările pe primele șapte 

luni ale acestui an la pro
ducția netă, la beneficii și 
export, comparativ cu pri
mul an al cincinalului. 
Sînt prezentate, de a- 
semenea, tehnologiile mo
derne aplicate pentru obți
nerea oțelurilor de înaltă 
puritate.

In oțelărie, este exami
nat stadiul montajului ins. 
talației de tratare în vid 
pentru oțeluri speciale i- 
noxidabile și al noului cup
tor electric de 50 de tone. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază anga
jamentul colectivului, de 
punere în, funcțiune a a- 
cestuia cu mult înaintea 
termenului stabilit inițial, 
recomandînd, totodată, con. 
centrarea tuturor eforturi
lor pentru punerea în func
țiune în acest an a insta
lației de tratare în vid 
a oțelurilor.

Aceeași ambianță de lu
cru, ce caracterizează fie
care dialog pe care secre
tarul general al partidului 
îl poartă cu făuritorii de 
bunuri materiale, se regă
sește și în Fabrica de echi
pamente pentru centrale 
nuclearo-electrice din ca
drul întreprinderii, unde 
sînt prezenți Neculai Aga- 
chi, ministrul industriei me
talurgice, și Gheorghe Ca. 
ranfil, ministrul industriei 
chimice.

Secretarul general al 
partidului analizează cu 
specialiștii aspecte legate 
de pregătirea șt începerea 
fabricației utilajelor ce 
vor echipa primele unități 
ale centralei nuclearo-elec
trice de la Cernavodă, im. 
portantă investiție a cin
cinalului actual, precum și 
execuția ansamblelor pen
tru alte obiective econo
mice din țară. ,

Tovarășul, Nicolae 
Ceaușescu recomandă con
ducerilor ministerelor de 
resort, specialiștilor pre
zenți, ca în centrul aten
ției să se afle asimilarea 
tuturor materialelor ne<'C,- 
sare. . ’

In încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat colectivul de 
oameni ai muncii de la în
treprinderea de mașini gre
le pentru realizările obți
nute, îndemind să se depu
nă în continuare eforturi 
substanțiale pentru înde
plinirea integrală a im
portantelor sarcini ce le-au 
fost încredințate.

Subliniind că sînt în
trunite condițiile tehnico- 
materiale pentru realiza
rea centralelor nuclearo-e
lectrice, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat ■ că 
trebuie unite torțele din 
toate domeniile care parti
cipă la acest obiectiv in
tr-un colectiv puternic.

La întreprinderea „Repu
blica**, vizita a început în 
secția de țevi pentru caza, 
ne energetice, recent cons
truită.

Secretarul general al 
partidului, tovarășa Elena 
Ceaușescu, au fost invitați 
să cunoască principalele 
produse ale unității, dina
mica dezvoltării întreprin
derii.

Pe parcursul vizitei, se
cretarul general al parti
dului este informat, că în 
anii din urmă au fost mo
dernizate laminoarele ve
chi și secțiile de prelucrare 
și finisare, la care a crescut 
producția cu 20 la sută, ce
ea ce a permis realizarea 

unor produse la .nivelul 
tehnicii celei mai înaintate.

Oprindu-se la diferite lo
curi de muncă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a anali
zat împreună cu specialiștii 
prezenți probleme legate 
de executarea la timp și în 
bune condiții a investițiilor 
prevăzute, de creșterea și 
diversificarea producției, 
asimilarea de noi produse, 
utilizarea' unor tehnologii 
moderne, reducerea consu
mului de metal și a chel
tuielilor de materiale. Au 
fost examinate, de aseme
nea,probleme privind auto- 
utilarea, sporirea eficien
ței economice și îndeosebi 
îndeplinirea planului la 
export.

In cadrul acestui cuprin
zător și rodnic dialog cu 
metal urgiștii de la ..Repu
blica**, tovarășul Nicolae 
Ceau, cu a cerut specia
liștilor să sporească gradul 
de diversificare a . produ
selor si să asigure indus
triilor chimică șl petrolie
ră țevi de înaltă calitate, 
ia nivelul tehnicii celei mai 
înaintate, similare celor 
realizate în țări cu o înde
lungată tradiție în acest 
domeniu. De asemenea, se
cretarul general al partidu
lui a indicat să se aibă în 
vedere în continuare o va
lorificare tot mai avanse- 
tă a metalului și reducerea 
importului în acest dome
niu.
- Tovarășul N i col a e 
Ceaușescu a urmărit apoi 
fluxul tehnologic de ex
trudare a țevilor, premie
ră tehnică românească.

In încheierea vizitei, se-. 
cretar'ul general al parti
dului a felicitat pe mun
citori și tehnicieni pentru 
succesele obținute și a u- 
rat colectivului noi succe
se în îndeplinirea sarcini
lor de producție ce le au 
pe anul în curs și pe în
tregul cincinal.

La începutul vizitei de 
lucru în întreprinderea „A- 
versa“, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, le-au fost pre
zentate diferite tipuri de 
pompe de complexitate teh
nică ridicată, reprezentati
ve pentru actuala configu
rație a nomenclatorului de 
produse.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat rea
lizările obținute și a cerut 
să se generalizeze experi
ența bună dobîndită în do
meniul înlocuirii pieselor 
din bronz și alte metale 
neferoase.

In continuare, s-au vi
zitat secțiile de prelucrări 
mecanice și montaj, unde 
a fost urmărită executarea 
principalelor componente 
ale pompelor destinate e- 
nergeticii, industriei ex
tractive, agriculturii, me
talurgiei, chimiei, industri
ei alimentare.

Secretarul generai al 
partidului recomandă spe
cialiștilor să acorde în 
continuare cea mai mare
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8,00 Televacanța. 8,40 
Omul și sănătatea. 9,00 
De strajă patriei. 9,30 Bu
curiile muzicii. 10.00 Via
ța satului. 11,45 Lumea 
copiilor. 13,00 Album du- 

atenție calității produselor 
și să adîncească tipizarea 
subansamblelor.

Apreciind că întreprin
derea de pompe a devenit 
mai puternică are o struc
tură de fabricație mai bu
nă, iar colectivul său a do- 
bîndit o bună experiență 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat sa 
se facă, totul în vederea 
scurtării timpului de asi
milare a pompelor pentru 
energetică, în special a 
celor destinate centralelor 
nucleare. Secretarul gene
ral al partidului i-a feli
citat pe oamenii muncii 
de la „Aversa** pentru re
zultatele înregistrate și 
le-a urat noi succese.

La întreprinderea de 
prelucrare a maselor plas
tice vizita începe cu expo
ziția care cuprinde aproa
pe 1 300 de produse finite 
realizate șici, precum și 
panouri ilustrînd succese
le obținute de oamenii 

, muncii pe linia introduce
rii polimerilor tehnici în 
fabricație.

Sînt vizitate, în continu
are, 'Cîteva secții de pro
ducție. La atelierul de 
sculărie și matrițe, condu
cătorul'partidului și statu-, 
lui nostru subliniază ne
cesitatea de a se asigura în 
continuare creșterea pon
derii articolelor din mase 
plastice pentru construcția 
de mașini, electrotehnică și 
electronică» de a se crea, 
pe această platformă, o 
secție de scule și matrițe 
care să acopere nu numai 
necesarul întreprinderii, ci 
și al altor unități bucureș
tene.

în atelierul de indecție 
medie reține atenția bacul 
pentru acumulatori intro
dus recent în fabricația . 
de serie.

Constatînd că secția de 
fabricare a bacurilor de 
acumulatori nu oferă spațiu 
suficient și stînjenește pro
cesul de producție al ce
lorlalte ateliere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se analizeze posibilita
tea creării unei capa
cități în spațiul întreprin
derii beneficiare — „Acu
mulatorul**. Se apreciază, 

de asemenea, că secția de 
articole medicale ar putea 
funcționa pe platforma in
dustrială Dudești, evitîn- 
du-se în felul acesta. noi 
investiții.

Vizita secretarului gene
ral al partidului la aceas
tă unitate economică bu- 
eureșteană se încheie ,în- 
tr-o atmosferă entuziastă.

In încheierea vizitei în 
întreprinderi ale Capitalei 
'au fost examinate aspecte 
ale dezvoltării actuale șl 
în perspectivă, a industri
ei noastre electronice,' ra
mură de virf, determinantă' 
pentru progresul tehnic al 
economiei naționale.

Această analiză s-a des
fășurat la o importantă u- 
nitate pe profil : întreprin
derea „Electronica".

17,40 Teatru în 
„Mușatinii" epi- 

G — Vânătoarea,
18.40 Micul ecran pentru 
ce; miei, 19.00 Telejurnal 
Sport. 19,30 Patriei . cin
stire — moment poetic.
19.40 Arc peste timp „23 
August 1944-1982“ — re
portaj. 20,00 Cîntarea 
României — județul Dolj 
21,00 Film artistic: „Ca
valerii mesei rotunde" — 
ultima parte. 22,05 Tele

în cursul dialogului de 
lucru, gazdele au eviden
țiat însemnătatea hotărî- 
toare pe oare au avut-o 
orientările date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul vizitei preceden
te, pentru ridicarea între
gii activități la nivelul ce
rințelor și exigențelor ac
tualului cincinal.

Directorul întreprinderii 
l-a invitat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să vizi
teze o expoziție, care reu
nea cele mai recente ti
puri de televizoare,'stațio
nare și portabile, cu dia
gonale de diferite dimen
siuni, realizate aici.

în continuare s-au par
curs cîteva secții de bază 
ale unității.

Secretarul general al 
partidului a urmărit pro
cesele tehnologice, -a-tlai. 
de vorbă cu muncitori și 
muncitoare, interesîndu-se 
despre activitatea lor, fe- 
licitîndu-i pentru succese
le obținute.

Apreciind rezultatele do
bîndite de colectivul între
prinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se 
acționeze, în continuare, 
pentru creșterea calității 
producției. Totodată, secre
tarul general al partidului 
a indicat să se asigure di
versificarea pe mai depar
te a televizoarelor, să se 
continue procesul de reor
ganizare a fluxurilor teh
nologice și de dotare cu 
aparatură de măsură și 
control specifică.. In același 
timp, s-a subliniat necesi
tatea creării ' tuturor con
dițiilor pentru realizarea 
integrală a contractelor la 
export pe acest ân.

Prin întreaga sa desfă
șurare, acest amplu și sem
nificativ dialog, in care au 
fost antrenate colectivele 

.unor reprezentative între
prinderi industriale și de 
construcții din Capitală, a 
constituit o nouă și grăi
toare mărturie a preocu
părilor constante, manifes
tate de partid, de secreta
rul său general, tovarășul» 
Nicolae ceaușescu, p ,.itru 
asigurarea celor mai bune 
condiții de desfășurare a 
activității economice, pen
tru înfăptuirea cu succes 
a planului pe acest an și 
pe întregul cincinal.

Pretutindeni comuniștii 
Capitalei, toți oamenii 
muncii și-au reafirmat, și 
cu acest prilej, hotărîre’a 
fermă de a face din indi
cațiile secretarului general 
al partidului un mobiliza
tor program de activitate, 
de a-și onora în mod exem
plar sarcinile ce le revin, 
precum și angajamentele 
asumate în întrecerea so
cialistă, întîmpinînd cu cin
ste cea de-a 38-a aniver
sare a revoluției de elibe
rare socială, și națională, 
antifascistă și antiimperia- 
liștă, de a contribui ne
contenit la înălțarea patri
ei noastre socialiste pe noi 
culmi de civilizație si pro- 
greș;

jurnal. 22,30 Autografe 
muzicale de la mare.
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.15,00 Emisiune în lim
ba; maghiară. 17,50 1001
de seri. 18,00 închiderea 
programului. 20,00. Tele
jurnal. 20,20 „23 August 
1944-1982" 21,00 Fiicele 
doctorului. 21,50 Tele
jurnal. 22,00 Din albumul 
celor mai frumoase doi
ne și balade.
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