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I Vizita de lucru
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marii sărbători
In întîmpinarea

a Eliberării patriei

Decadă fructuoasă
forestierineutru

,/rima decadă a lunii august s-a 
dovedit fructuoasă pentru forestierii din 
Valea Jiului. Bilanțul realizărilor de la 
începutul "anului în cadrul Unității fo
restiere de exploatare și transport Pe
troșani înregistrează astfel un plus de 
9500 mc bușteni de fag, 1500 mc bușteni 
rușinoase, 500 mc lemn construcții ru
rale și 110 mc cherestea fag. Se esti
mează depășirea sarcinilor la export, 
pe lunile iulie și august, cu peste 240 000 
lei. în fruntea întrecerii socialiste con
tinuă să se afle colectivele sectoarelor 
Iscroni și Cîmpu lui Neag.

- —s

Cu sarcinile la expert 
depășite

Formațiile de lucru, conduse de maiș
trii Cătălina Bloc, Victoria Ene și Ma
ria Mandea, din cadrul întreprinderii 
de confecții Vulcan, își respectă anga
jamentul asumat în . cinstea Zilei Eli
berării. Astfel, datorită sirgiuinței și 
priceperii muncitoarelor din această 
întreprindere care lucrează pentru ex
port, în prima decadă a lunii august au 
fost expediate in plus beneficiarilor ex
terni 4000 bucăți confecții, urmînd ca, 
pînă la sfîrșitul lunii, desfacerea supli
mentară către export să fie dublată. în 
acest sens, în. cadrul. întrecerii socialis
te dedicate Zilei de 23 August, miercuri 
se va desfășura o zi record de producție.

a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in județul Argeș

w

Cerințe de prima urgența
pentru colectivele miniere

Realizarea integrală a prevederilor 
de plan, grabnica recuperare 

a restantelor la cărbune
S-a încheiat o nouă eta

pă, prima decadă a lunii 
august, iar rezultatele în
registrate de minerii Văii 
Jiului sînt situate mult sub 
nivelul posibilităților e- 
xistente și al prevederilor 
de plan. Nici una dintre 
întreprinderile miniere nu 
a ridicat cota realizării 
sarcinilor peste 90 la sută, 
dacă facem abstracție de 
cariera Cîmpu lui Neag, 
singura unitate extractivă 
a combinatului cu planul 
realizat și depășit dar a 
cărei producție extrasă su
plimentar nu acoperă nici 
pe departe minusurile a- 
cumulate de celelalte u- 
nități miniere. întreprin
deri ca Livezeni, Dîlja, 
și Urieani și-au realizat 
prevederile de plan doar 
în proporții cuprinse între 
62,6 la sută și 68,2 la sută. 
Realizările de la Bărbă- 
teni si Lonea sînt situate 
în im de 75 la sută, cele
lalte depășind 80 la sută.

O excepție total nedorită 
o constituie mina Aninoa- 
sa ale cărei rezultate nu 
s-au ridicat nici cel puțin 
pînă la 50 la sută din pre
vederile’ de plan. Toate 
aceste nereălizări sînt 
concentrate la nivelul Văii 
Jiului, indicînd o restanță 
de aproape 60 000 tone de 
cărbune.

Situația creată prina_ 
ceste nerealizări este cu 
atît mai gravă cu cît nici 
una dintre întreprinderile 
miniere nu se poate plîn- 
ge că îi lipsesc condițiile 
tehnico-materiale necesa
re îndeplinirii integrale 
a prevederilor de plan. 
Fără excepție, toate între
prinderile miniere au în 
dotare utilaje complexe de 
mare productivitate, com
bine de abataj și de î- 
naintări, fluxuri de trans
port moderne, personal 
tehnic ingineresc cu o

fContinuar» in pop. a t-a.

Minerii din imagi
nea de față fac parte 
din brigada condusă de 
Aurel Cizmaș, din 
torul VII al I.M. 
can, brigadă care 
cută o gamă largă 
lucrări miniere.

sec- 
Vul- 
exe- 

de

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
rai ai Partidului Comunist 
Roman, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a început, miercuri, o vi
zită de lucru în județul 
Argeș.-

împreună cu secretarul 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, la 
vizită participă - tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bobu, Ion Dincă. 
Gheorghe Oprea.

Noua vizită de lucru a 
secretarului general al 
partidului pe străvechile 
meleaguri argeșene se des
fășoară în aceste zile 
Intensă activitate, în 
colectivele de oameni 
muncii din: întreaga 
iți sporesc eforturile 
țiu a dobîndi noi și 
portante succese 
te marii noastre sărbători 
de la 23 August. în acest 
climat de muncă respon
sabilă, plină de abnegație, 
ce caracterizează activita
tea tuturor colectivelor din 
industrie și agricultură, 
din toate sectoarele în pe
rioada premergătoare Con
ferinței naționale a parti- 

. dului, noul dialog al se
cretarului general al parti
dului cu locuitorii jude- 

evidențiază 
...... ela-

Și 
fața 
fău-

de 
care 

ai 
țară 
pen- 
im- 

înehina-

Nicolae Ceaușescu l-a ri
dicat la rang de principiu 
călăuzitor al întregii sale 
activități, ăl dezvoltării și 
întăririi necontenite a de
mocrației noastre socialiste.

La prima oră a dimine
ții, elicopterul preziden
țial a aterizat la Curtea 
de Argeș, prima din loca
litățileînscrise in traseul 
acestui nou dialog de lu
cru.

La aterizarea elicopteru
lui prezidențial, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, sînt 
intimpinați cu aplauze și 
urale, cu entuziaste ma
nifestări de dragoste.

Cuvinte de bun venit, de 
aleasă prietenie, de deose
bită stimă sînt -oștite, în 
numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor jude
țului, de tovarășul 
Sîrbu, prim-seeretar 
Comitetului județean 
geș al P.C.R.

în aplauzele și ovațiile 
celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat se 
îndreaptă apoi

al

Ion 
al

Ar-

spre

întreprinderea de biopro- 
teine, aflată îrf imediata 
apropiere a platoului pe 
care a aterizat 
prezidențial.

La sosirea în 
dere, directorul 
prezintă stadiul de execu
ție a lucrărilor la acest 
nou și modern obiectiv e- 
conomie, date despre pro
ducția obținută la primele 
linii tehnologice intrate în ", 
producție. Moderna unita
te argeșeană produce fu
raje proteice din . derivate 
petrochimice furnizate 
combinatele 
tră.

Tovarășul 
Ceaușescu, 
fața locului 
specialiștii unității, posibi
litatea de extindere a a- 
cestei capacități care să 
asigure o folosire mai bună- 
a derivatelor petrochimice, 
în condiții de . maximă e- 
ficiență economică.

Secretarul general al 
partidului a apreciat gra
dul de înzestrare a între
prinderii, dotarea ei cu 
instalații de înalt nivel

(Continuare in pag. a ia)

elicopterul

tntreprin- 
unității

de
din țara noas-

Nicol a o 
analizează la 
împreună cu

tului Argeș 
din nou, cu deosebită 
ritate, însemnătatea 
rodnicia analizei la 
locului. împreună cu 
ritorii de bunuri materia
le și spirituale, a proble
melor fundamentale ale 
dezvoltării economieo-so- 
ciale a țării — mod de 
lucru pe care tovarășul

Transmisie directă la posturile 
de radio șl televiziune

Cu prilejul vizitei de lucru în județul Argeș, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general -al. 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, astăzi, în jurul orei 12,30, va 
avea loc in municipiul Pitești o adunare populară pe 
care posturile de radio si televiziune o vor transmite 
direct.

Adunări generale ae oamenilor muncii
Indicatorii economico-financiari sînt favorabili. 

Esențiale sînt însă
PRODUCȚIA FIZICĂ,

utilajele, piesele de schimb, calitatea acestora
Adunarea .reprezentan

ților oamenilor muncii din 
cadrul I.R.LIJ.M. Petro
șani a prilejuit colectivu
lui întreprinderii satisfac
ția unor realizări merito
rii — principalii indica
tori economico-financiari 
fiind îndepliniți exemplar. 
La producția netă, marfă, 
globală, la productivita
tea muncii calculată 
baza producției nete, 
treprinderea a 
primele șapte luni 
anului,, cu depășiri, 
lectivul a obținut și la in
dicatorii de eficiență re
zultate meritorii, respec

Re 
în- 

încheiat 
ale 
Co-

tiv, un beneficiu la chel
tuielile totale la 1000 lei 
producție marfă de peste 
53 000 lei.

.Bilanțul pozitiv este cu 
atît mai meritoriu, cu cit 
in perioada analizată co
lectivul a avut de înfrun
tat o seamă de greutăți în 
aprovizionarea tehnico- 
materiâlă, — mai ales cu 
țevi pentru stîlpi hidrau
lici și conductori pentru 
reparați; electrice. Deși 
tînăr, colectivul a găsit 
însă resurse, reușind să 
învingă o seamă de greu
tăți și să încheie prima 
parte a anului cu realizări

favorabile — ceea ce de- t 
hotă pașii însemnați tă
cuți pe calea maturizării, ' 
a afirmării puterii sale 
de creație, precum și. pre
ocuparea consecventă a 
organului colectiv de con
ducere față de soluționa
rea promptă și eficientă 
a problemelor de care de
pinde înfăptuirea sarci- 
nHor-de plan. S-au stă- 
pînit mai bine pîrghiile

, care condiționează desfă
șurarea optimă a precesu-

Ioan DUBEK
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De la centrele de colectare, la fabrica din Livezeni
Laptele trece pe la... I.T.S.A.I.A; Deva

Necazul Anei Motoi, ges
tionara unității nr. 28 A- 
limentara din Aninoasa, 
nu se datorează faptului 
că vînzarea la acest ma
gazin ar merge prost. Alta 
e cauza supărării ei. A- 
ceastă unitate alimentară 
servește și ca punct de 
colectare a laptelui de la 
cetățenii comunei. Și, tot 
de aici, laptele este pre
luat pentru a fi transpor
tat la fabrica din Live
zeni. Tocmai acesta este 
necazul. în ziua de 28 iu
lie, a venit autocisterna 
care urma să ridice lap
tele. Șoferul a încărcat 
laptele preluat în zilele de 
27 iulie (28 litri) și 23 iu
lie (81 litri), dar a refuzat 
pe cel din 26 iulie, moti-

vînd că n-a fost el de ser
viciu în acea zi, A pre
luat, în schimb, cantitatea 
de 81 litri lapte, deja aci
dulat, din 23 iulie zi în 
care fusese de serviciu, 
dar nu venise la preluare. 
Astfel, 74 litri de lapte au 
rămas în ziua de 28 iulie 
la centrul de preluare a 
laptelui din Aninoasa. A- 
cesta s-a alterat, vînzătoa- 
rea l-a transformat în brin- 
ză și l-a vîndut c-u preț ofi
cial. Nu știa însă ce să fa
că cu suma de 126 lei re
zultată din vînzare. De 
contabilizat în gestiune, 
nici vorbă...

Porniți pe firul acestei 
sesizări, iată-ne la Fabrica 
de produse lactate Live
zeni. Din discuția purtată 
cu tovarășul Vasile Băl-

tărețu, șeful fabricii, și 
Marin Antonescu, șeful 
compartimentului contrac- 
tări-preluări, aflăm că în 
intervalul 21—27 iulie, Ia 
nivelul municipiului Pe
troșani, s-au depreciat ca
litativ peste 4000 litri lap
te (?!), deoarece nu a fost 
ridicat la timp de la cen
trele de colectare. Cum 
este posibil ca, în condiți
ile în care planul de con
tractări al fabricii este 
în acest an de 8000 hl lap
te de vacă și 1500 hl lapte 
de oaie, să se întîmple așa 
ceva ? Această saraban
dă a neglijențelor pe fir 
liera centre de colectare — 
fabrica de lapte a început 
cu un an—doi în urmă, de 
cînd unitatea din Live
zeni este (de)servită de

autocisterne ale întreprin
derii de transporturi spe
ciale pentru agricultura 
și industria alimentară 
(I.T.S.A.I.A.). Cu toate că 
peste 30 de sesizări cu pri
vire la greutățile create de 
șoferii de pe autocisterne
le de colectare au fost tri
mise în 1931 și 1982 con
ducerii I.T.SA..I.A. Deva, 
ele au rămas fără răspuns.

Conducerea Fabricii de 
produse lactate din Live
zeni a invitat luna trecută 
reprezentanți ai întreprin
derii de transport din De
va să participe la adună
rile oamenilor muncii-' din 
Livezeni și Simeria. Ni-

Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pap a J-aj
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Tinerețe,
Tinerețe, optimism, vo

ie bună, recreere. Iată 
cum se poate defini, în 
cîteva cuvinte, starea de 
fapt din tabăra studen
țească găzduită de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Este prima tabără de a- 
cest fel, deci un fel de... 
premieră absolută în via
ța ți activitatea studen-

optimism, recreere
zultaie deosebite in pre
gătirea de specialiști mi
nieri, atît de necesari 
economiei noastre națio
nale".

Prima serie de 150 stu- 
denți, care și-au petrecut 
o parte din vacanță în 
Valea noastră, a plecat. 
La comandamentul tabe
rei se primesc ilustrate 
din toate colțurile țării, 
prin care studenții din 
centrele universitare mul-
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minat organizarea unei 
tabere studențești ta Pe
troșani ? Ne răspunde 
tovarășul Ion Ghețu, din 
partea Uniunii Asociați
ilor Studenților Comu
niști din România, direc
torul taberei 1 „Intenția 
noastră, a organizatori
lor, a fost să oferim stu
denților care vin în a- 
ceastă tabără posibilita
tea de a cunoaște 
tățile economice și 
le ale Văii Jiului, 
vatră de cărbune,
vatră de istorie,
față a acestor meleaguri. 
Apoi, frumusețea inega
labilă a împrejurimilor, 
locurile de agrement, ca
banele din Paring sau 
Retezat au constituit 
punctul forte de atracție.

Nu trebuie, așadar, să 
mire pe nimeni că, în a- 
cest an, in loc să orga
nizăm, ca de obicei, ta
bere la Sinaia sau Pre
deal, ne-am orientat spre 
Valea Jiului, spre Insti
tutul de mine din Petro
șani,-' acest centru uni- autocarul asociației
versitar- mic, dar cu re- dus de „nea Savel" 
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In tabăra 
studențească 

din Petroșani
reali- 
socia- 
veche 
nouă 
noua

ospițali-țumesc pentru 
tate. Peste cîteva zile, 
cei 170 studenți din seria 
a doua se vor întoarce, 
acasă, păstrînd o aminti
re frumoasă de la prima 
tabără organizată la Pe
troșani. •

Acțiunile cultural-e
ducative, excursiile (la 
Geoagiu-băi, Tg. Jiu, Băi
le Săcelu, la cabanele 
Valea de Pești, Peștera 
Bolii, Rusu, I.E.F.S., 
munții Retezat), au 
rit studenților clipe 
relaxare de neuitat.

In ultimii ani, în ora
șul Petriia a fost ctito
rită o emblemă econo
mică nouă — Fabrica 
de mobilă. împreună cu 
alte cîteva unități re
prezentative ale indus
triei ușoare, construite 
în Valea Jiului la in
dicația conducerii parti
dului, fabrica asigură 
locuri de muncă și po
sibilități de a dobîndi 
o profesie pentru femei 
— soții și fiice de mi
neri.

Clișeul nostru înfă
țișează un aspect 
muncă din fabrică.

Foto; Șt. NEMECSEK
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(Urmart din pap. 1,
le cîntă studenților ji la 
armonică, un instrument 
uitat) a plecat la Tg. Jiu, 
azi o ' 
ge la Geoagiu, joi a avut 
loc o 
ganizată de Centrul u- 
niversitar 
N-au lipsit 
sportive. Echipele de 
fotbal tineret de la „Pe
trolul" Ploiești și juniorii 
„Sportului studențesc" și 
de baschet „Politehnica" 
București au beneficiat 
de zile minunate de o- 
dihnă aici, la Petroșani. 
In fiecare seară, discote
ca devine neîncăpătoa
re.

Duminică, ecourile ta
berei studențești se vor 
stinge. Despre această 
acțiune se va mai vorbi 
mult, poate pînă la anul 
viitor cînd, din nou, stu
denții din întreaga țară 
își vor exprima dorința 
să vină în tabără la Pe
troșani. Este meritul tu
turor organizatorilor,- al 
comandamentului con
dus de Valeriu Ursan 
(studenții Ovidiu Gomo- 
iu. Emil Găvan, Dionisie 
Gheonea, Cristina Gro- 
su, Laurențiu Grama, I- 
lie Morariu și Ion Flu- 
ierașu). Este meritul Ins
titutului de mine, care 
a asigurat toate condiți
ile pentru ca studenții o 
oaspeți să se simtă cu a- f 
devărat în vacanță.

altă grupă va mer- »• 
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lui productiv ; autocon- 
ducerea muncitorească 
și-a dovedit cu prisosință 
virtuțile prin participarea 
activă a colectivelor de 
muncă la găsirea de solu
ții și înfăptuirea măsurilor 
elaborate în vederea utili
zării raționale a capacită
ților de producție, a forței 
de muncă, recondiționarea 
și refolosirea pieselor de 
schimb, a subansamble- 
lor, gospodărirea raționa
lă a materialelor și ener
giei. Vorbitorii, între care 
lăcătușul Ion Ioana, de lă 
S.S.H., Ștefan Furdui. șef 
brigadă la atelierul me
canic, Ludovic Bicskei, șef 
de echipă la secția bobi- 
naj, Ștefan Danko, mais
tru la atelierul de metro
logie, au reliefat 
pările colectivelor
pentru obținerea unor 
lizări cit mai bune în 
țiunea de recuperare 
refolosire a pieselor 
schimb, a materialelor, 
vidențiind colectivele 
la S.S.H. și atelierul
lectric care au reușit să-și 
realizeze producția 
proporție de peste 
sută din materiale 
rate.

Desigur, obiectul 
cipal al dezbaterilor l-au 
constituit sarcinile de răs
pundere ce revin colecti
vului în sprijinirea efor
turilor minerilor din Va
lea Jiului pentru creșterea 
producției de cărbune. A. 
cest obiectiv fundamental 
depinde în mod hotărîtor

de funcționarea utilajelor 
și instalațiilor miniere, de 
calitatea utilajelor, piese
lor, subansamblelor pe 
care I.R.I.U.M. le produce 
sau le repară, deci a ser
viciilor pe care întreprin
derea le asigură unități- miniere, 
lor miniere. Or, tocmai la 
acest capitol întreprinde
rea a înregistrat nereali- 
zări, bunăoară, o restanță ■ 
de 160 tone de mașini și 
utilaje miniere. Cauza prin-

ADU NARI 
GENERALE ALE 

OAMENILOR 
MUNCII

preocu- 
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(Urmare din pag. 1)

meni însă nu a catadicsit 
să răspundă invitației. Și 
astfel, în Valea Jiului, lap
tele continuă să fie adu6 
de la centrele de colectare 
tot cu o autocisternă de 
4,5 tone și cu îrițîrziere, cu . 
toate că în minuta din 13 
aprilie 1982 conducerea 
l.Ț.S.A.I.A. Deva promi
tea că Livezeniului i se 
vor livra 2 autocisterne de 
capacitate mică — 0,8 tone: 
Da, cu înfîrziere ! Pentru 
că mai în.tîi mașina plea
că, pe la Orele 5—6 dimi
neața (asta în cazurile 
fericite, cînd șoferii 
sesc la această oră în 
fate ;. de obicei o fac 
orele 10—11) la 
în partea estică 
poi in jurul orei 
la fabrică, unde

tră. încheie șeful fabricii 
de lapte din Livezeni. Poa
te, la intervenția ziarului, 
se vor înlătura neajunsuri
le cu care ne confruntăm".

La sediul coloanei nr. 1 
I.T.S.A.I.A. din Petroșani, 
aparținînd Autobazei nr.

înștiințat și pe tovarășul 
Radu Cristescu, inginer șef 
în cadrul conducerii 
I.T.S.A.I.A. Deva. Și dum
nealui era la curent cu 
neregulile privind modul 
in care se colectează lap
tele în municipiul Petro-

Laptele trece pe la... 
l.Ț.S.A.I.A. Deva

cipală a nerealizării pro
ducției fizice a constituit-o, 
aproape În exclusivitate, 
lipsa țevii pentru stîlpi 
hidraulici, la care au con
curat greutățile în apro
vizionarea și cu alte ma
teriale. Există însă restan
țe și la reparația capitală 
a unor utilaje de mare ur
gență pentru producția mi
nieră — locomotive de 
mină, combine, compre- 
soare. pompe, în furniza
rea pieselor de schimb. Re
cuperarea restanțelor 
producția fizică, cit și 
reparațiile capitale 
tituie o cerință de primă 
necesitate și de maximă 
urgență pentru producția 
de cărbune. Concomitent, 
o deosebită atenție trebu
ie acordată îmbunătățirii

la 
la 

cons-

calității utilajelor, piese
lor de schimb livrate mi
nelor, lucrărilor de re- 
vizii și reparați, pe cânrff 
echipele service, specia-' 
liștii întreprinderii le e- 
xecutâ pentru unitățile

Aceasta presu
pune întărirea autocon
trolului pe toate fazele 
producției, sporirea auto- 
exigenței fiecărei formații 
de lucru, a fiecărui lucră
tor. • ’ ’

Asigurarea funcționării 
ireproșabile a utilajelor 
miniere impune, de . ase
menea, strădanii pentru 
întărirea ordinii și disci
plinei, a conlucrării per
sonalului I.R.I.U.M. cu cel 
al unităților miniere, pre
ocupări consecvente din 
ambele părți pentru per
fecționarea pregătirii pro
fesionale, a celor care în
trețin, repară și exploa
tează utilajele miniere.

Soarta producției de 
cărbune depinde de func
ționarea intensivă a utila
jelor din subteran Aceas
ta. presupune implicarea 
directă și mai ej'?pț\.evta 
a colectivului 
în activitatea p v 
a minelor Este uri dezide
rat, dar este și hotărîrea 
Colectivului de a participa 
eu dăruire, răspundere și 
inițiativă la eforturile mi
nerilor de creștere a pro- 
d'beției .de cărbune — ho- 
tărire pe care adunarea 
generală a sublimat-o cu 
pregnanță.

a

mai
so

il ni- 
la 

Nucșoara, 
a Văii, a- 
14,00 este 
se 

cârcă laptele colectat, 
bia după orele 14,30 
15,00 se pornește 
tu] municipiului, 
du-se colectarea 
Cîmpu lui Neag. 
vorbim despre ,,. 
de carburanți care se face 
O autocisternă de 4,5 tone 
vine, din fiecare extremi
tate a municipiului, cu 
2—3 mii litri de lapte, iar 
la fabrică se depășește lu
nar consumul âe combus
tibil calorifer (30 tone doar 
in iulie); pentru că insta
lațiile trebuie să funcțio
neze, neștiindu-se precis 
ora Ta care sosește mași
na cu laptele. „Vă rugăm 
să insistați și dumneavoas-

des-
A-

spre ves- 
începîn- 

de Ia 
Nu mai 

„economi a“

2 Hațeg, dialogăm cu Ion 
An.ghe.1, șeful coloanei. 
„Mașinile care colectează 
laptele aparțin de Autoba
za 4 Simeria, ne spune 
dumnealui' Coloana noas
tră pune la dispoziție ma
șini doar pentru transpor
tul pîinii și al laptelui 
spre centrele de desface
re, Cei de : pe mașinile de 
colectare a laptelui vin 
aicj doar pentru alimenta
rea cu carburanți a auto
vehiculelor". Din biroul șe
fului de coloană, purtăm 
o discuție, prin telefon, cu 
loan Tihu, locțiitorul șe
fului autobazei nr. 4 Si
meria. îl încuno.ștințăm 
despre neregulile existen
te la Petroșani, Nu era ne
voie. Le cunoșteau și dum
nealor, cei din 
Promite că va 
personal ziarului, 
tor la măsurile ce vor fi 
luate chiar în această săp
tămînă, Tot telefonic, am

șani, cu indisciplina șofe
rilor de pe autocisterne. 
Și, culmea, tot „în această 
săptămînă — sună ' pro- - 
misiunea — problema se 
va rezolva 1". Fabrica. de 
produse lactate din 1 
zeni va fi dotată cu o : 
cisternă de 0,8 tone,

L ive
au to- 

iar

roprnom

Simeria. 
răspunde 

referi-
I
I

• LA LUPENI, în se
diul oficiului P.T.T.R. 
din cartierul Braia, a 
fost deschis un nou chioșc 
pentru difuzarea presei 
și a revistelor periodice. 
Noul chioșc este deschis 
zilnic între orele 8—12 și 
16—20, cu excepția zilei 
de luni,
• ÎNTÎ1.N1RE. Cunos

cutul prozator ardelean

mașinile și șoferii vor fi 
transferați unei coloane a 
I.T.S.A.I.A. Deva di,n Pe
troșani. în acest fel se va 
urmări îndeaproape mo
dul în care conducătorii 
auto îșî fac datoria. Sin- 
tem siguri că aceste mă
suri vor limpezi situația. 
Ne punem însă întrebarea: 
nu se putea, oare, face a- 
cest lucru mai devreme, 
cînd neregulile erau încă 
în fașă ? De ce s-a tergi
versat — în miez de vară 
— pînă cînd mii de litri 
de lapte s-au depreciat ca
litativ la punctele de co
lectare ? Cine plătește ? 
De ce conducerea 
l.Ț.S.A.I.A. Deva n-a luat 
măsurile cuvenite de Ia 
primele sesizări ?... între
bări la care factorii răs
punzători sînt datori să 
răspundă !

Augustin Buzura se află 
intr-o. vizită de documenta
re în Valea Jiului, cu cșțre 
prilej se întîlnește

. mineri din Livezeni, U-
ricani și Lupeni. Astăzi, 
ia ora 17,00, autorul „Or
goliilor11 îșî confruntă 

unor ci- 
cadrul 

găzdui- 
așeză- 

al sln-

CU

opera cu opiniile 
titori tineri, în 
șezătorii literare 
te de biblioteca 
mintulul cultural 
dicatelor din reședința 
de municipiu.

• MICRORECITAL, 
Ansamblul folcloric al

Realizarea integrală 
a prevederilor de plan

vele miniere. La rindul lor, 
organizațiile de sindicat și 
U.T.C., trebuie să se im
plice mai mult în activi
tatea de producție, și să 
folosească cele mai adec- 

i vate metode și mijloace, 
organi

zații, pentru mobilizarea 
exemplară 
tnațiilor 
plinirea 
plan, a 

' sumate.
loacele care și-au dovedit 
eficiența atunej cînd au 

judicios 
și cu simț de răs,șund#re, 
și au fost, se pareh în ul
tima vreme negii jafsînt 
întrecerea socialistă'*și i- 
nițiativele muncitorești. 
Reactivizarea, revitaliza-
i;ea lor constituie una din
tre cele mai 
sarcini ale 
de sindicat.
la- formalismul unor ac
țiuni și trecerea neîntîr- 
aiată la matei’ializarea u- 
nor măsuri concrete, legate 
direct de îmbunătățirea 
procesului de producție, a 
stării de disciplină a deve
nit o necesitate de prim 
ordin pentru că realizarea 

' integrală a prevederilor 
de plan și grabnică recu
perare a restanțelor înre
gistrate sînt - sarcini a că
ror realizare nu mai poate 
fi amînată de la o zi la 
alta, de la decadă la de
cadă sau de la o lună la 
ăi ta. De promisiuni neo
norate nu mai este 10c a- 
cuiii. Țara*- economia noas
tră au nevoie de cărbune!

(Urmare din pag. 1)

înaltă calificare și o boga. 
tă experiență în activita
tea din subteran.

Or, dispunînd de o . bo
gată zestre tehnică, mine
le Văii Jiului, care bene- specifice fiecărei 
ficiază și de sprijinul 
titutelor de cercetare 
proiectare specializate 
probleme de minerit, 
cadrelor didactice de 
I.M Petroșani, 
să-și sporească 
pentru creșterea 
ției de cărbune. Prin ac- fost valorificate
țiuni conjugate și efi
cient coordonate de spe
cialiștii Combinatului mi
nier Valea Jiului, acest 
impas. în care se găsesc 
colectivele miniere, tre
buie depășit pentru a asi
gura economiei naționale, 
industriei românești 
bunele necesar.

Conducerile colective de 
la nivelul întreprinderilor 
miniere trebuie să acțio-- 
neze cu mai multă fermi
tate și exigență pentru 
valorificarea integrală a 
tuturor resurselor, de spo
rire a producției de căr
bune. Organele și organiza
țiile de părtid au datoria 
de a privi eu maximă răs
pundere transpunerea în 
viață a importantului rol 
care le revine de condu- 

ai acti-
Este

i ele 
de 

pătruns 
de 

nivelul scăzut al realizări
lor înregistrate de colecti-

ins- 
și 
în 
«1 la

trebuie 
eforturile 

produc-

car

a tuturor for- 
de lucru la inde- 
prevederiîor de 
angajamentelor a- 
Două dintre mij

im portante 
organizațiilor 

Renunțarea

că tori nemijlociți ; 
vitații productive, 
absoluta nevoie ca 
să-și impună un stil 
muncă dinamic, _ 
de exigențele impuse

Văii Jiului 
susține, astăzi și 
incepînd de ia ora 
microrecitaluri în 
de apei ale minelor 
și Livezeni.
• PAJIȘTI. în 

munților Bou și 
Voivodu din 
Șurean, Consiliul 
iar orășenesc

.Paring ul“ 
mîihe, 

11,00, 
sălile 
Dîlja

"X

zona 
Sterca- 

niasivul 
pOpU- 

_ Petriia
a desfășurat ample lu
crări de defrișări de ar
boret și întreținere . a pă
șunilor alpine.
• PLOMBE. De atita 

vreme, drumul spre Ani-

noasa provoacă necazuri 
conducătorilor auto, mai 
bine zis telescoapelor 
vehiculelor. Gropile as
faltului trebuie plombate 
de lucrătorii de la dru- ‘ 
muri, ori poate dânșii I 
cred că pentru o astfel | 
de treabă trebuie să se 
apeleze la... stomatologi?

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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jcale de sporire a producției de cărbune
mineritul

Văii Jiului

VALORIFICAREA REZOL TA TELOR
CERCETĂRII Șl PROIECTĂRII MINIERE

Mecanizarea susținerii și tăierii in strate 
mici și mare înclinarede grosimi

Continua lărgire a 
mei de utilaje folosite 
amplul 
nîzare
Valea Jiului, 
zeazâ la aceasta data prin 
introducerea la I.M. Petri
la. a primului complex de 
mecanizare a susținerii și 
tăierii îji strate subțiri de 
mare înclinare. Concret, un 
asemenea complex a fost 
introdus în această lună 
la sectorul V ai LM. Petri- 

stratul 6, strat cu ur- 
’■^SjJ’ărele caracteristici de

1 "prinia;isimea “ cca< 1,4 
them, iar înclinarea - in
tre 52 și 64 de grade.

Evident, este vorba de o 
premieră de mare valoare 
practică in ’ perspectiva 
creării condițiilor de meca
nizare complexă a operați
ilor în straiele subțiri, rela- 

estică 
scop 

un

ga
in 

program de meca- 
a mineritului din 

se materialî-

poa-nâlțimeo secțiilor
te varia in gama de ia 1 
m la 2,2 m, realizată prin 
culisarea stilpilor hidraulici 
in lungime de 1260 mm. 
Pasul de montare a secți
ilor este de un metru. Cit 
privește organul tăietor, vi. 
teza de avansare a plugu
lui este de 1,3 metri pe 
minut.

Premieră 
tehnologică 

la I.M. Petrila

Despre metoda de ex
ploatare și primele conclu
zii' privind experimentarea 
noii tehnologii, am primit 
succinte, relații la fața lo
cului de la inginerul Vale- 
riu Stanciu, director teh
nic al I.C.P.M.C. Petroșani:

— Tehnologia prezintă 
mari deosebiri ca metodă 
față de practicile din Va
lea Jiului. Exploatarea se 
face in acest caz cu stîlpi 
lungi pe înclinare, în timp 
ce in bazin este generali- 

pe 
Această

tiv extinse in zona 
a bazinului. în acest 
a fost introdus aici 
complex de tip 1-ASM, ale 
cărui caracteristici cores
pund exigențelor exploa
tării la parametri produc
tivi ridicați a stratelor res
pective. Părțile componen
te ale agregatului complex 
constau din elementele de 
susținere cu scut, de tip 
îngrăditor — susținător, din- zată metoda cu stîlpi 
tr-un plug-transportor pen- direcția stratului, 
tru tăiere și de echipamen- schimbă in esență regimul 
tele auxiliare de acționare de manifestare al presiunii 
a subansamblelor. I- miniere, de aici și un șir

de cerințe noi, nestăpînite 
inițial îndeajuns de către 
minerii și specialiștii prac
ticieni din Vale. A trebuit 
deci, să „cucerim" noul, 
ceea ce, firesc, prespune — 
impune chiar - dăruire to
tală, „foc" ăl creației, e- 
nergii consumate în plus 
pentru a învinge. Brigada 
care lucrează în 
condusă de Radu C. 
este o formație 
și, ca atare, cu 
cei mai buni ai 
s-a reușit manevrarea co
rectă a susținerii și asigu
rarea pășirii agregatului. 
Specialiștii din institutul 
nostru, alături de mineri, 
pe fiecare din cele patru 
schimburi, au transmis din 
experiența cîștigată prin 
literatură, astfel încît s-a 

• însușit prima etapă de lu
cru cu noua tehnologie.

„in pofida a numeroase 
greutăți — ne spunea loan 
Cesăuan, locțiitorul șefu
lui sectorului V al minei - 
în momentul de față colec- 
tivul brigăzii, cu concursul 
cadrelor tehnice, este pu
ternic mobilizat să atingă, 
pînă la sfîrșitul lunii, pa
rametrii productivi stabiliți. 
Se manifestă un viu spirit 
de emulație pentiu a asi
gura mecanizarea operați, 
ilor și in straiele subțiri cu 
mare înclinare".

Ing. Anton HOFFMAN

Cercetarea științifică 
în promovarea noilor tehnologii

abataj, 
Ion, 

omogena 
oamenii 
brigăzii

mo-

H ■ /Ew 5 vHo

Pagma realizată Ia
cererea Combinatului
miiijer Valea Jiului

mare :

in
ia 

do- 
re- 
de

Complexul de 
capacitate pentru stra
te cu grosimi mari, 
trodus și exploatat 
mina Uricani, și-a 
vedit eficiența prin 
zultatele obținute 
minerii din formația 
condusă de maistrul e- 
lectromecanic Ilie A- 
morăriței. Experiența 
cîștigată de minerii 
brigăzii amintite, re
zultatele obținute au 
determinat extinderea 
încă în acest an a a- 
cestui gen de susținere 
și în alte cîmpuri mi
niere din Valea Jiului, 
contribuind? în mod 
direct Ia creșterea pro
ducției de cărbune prin 
sporirea necontenită a 
productivității muncii 
realizată în abatajele 
dotate cu aceste 
derne utilaje

Valea Jiu- 
în ultimii 

ani o dezvoltare fără pre
cedent Aplicîn.d ,cu con
secvența. sarcinile stabilite 
în *îsâst ‘domeniu cu prile
jul wzitelor de lucru ale 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, în 
toate unitățile miniere sînt 
în curs de înfăptuire am
ple programe de mecani
zare a lucrărilor de 
tracție. La 
programelor ■ 
zare are 
nat aport Institutul 
cercetări și proiectări 
niere pentru cărbune din 
Petroșani. Această tînără 
unitate de cercetare ști
ințifică, înființată după 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R., a-a impus pițin pro
movarea unor noi tehno
logii de lucru, care au la 
bază rezultatele celor mai 
noi cuceriri ale științei: și

Mineritul din 
lui a cunoscut

ex- 
înfăptuirea 

de mecani
cii însem- 

de
mi-

tehnicii contemporane. An 
de an lucrările de cerce
tare și proiectare s-au lăr
git și diversificat, ajun- 
gînd in prezent Să aborde
ze o gamă sporită de teme 
de mare actualitate, legate 
direct de eforturile de 
creștere a producției de 
cărbune. Despre noutățile 
din cadrul laboratorului 
de tehnologie minieră am 
aflat amănunte interesante 
de la ing. Vilhelm B.al-as- 
fco, șeful colectivului de 
meeanizare-autom atizare..

O problemă de mare 
actualitate în ingineria 
tehnologică este în curs 
de rezolvare in domeniul 
automatizării. Este vorba 
de prototipul unui sistem 
central de conducere a 
proceselor tehnologice din 
subteran, la nivelul de în
treprindere minieră, prin 
intermediul microproce
soarelor. Această lucrare,

implicată direct 
miniere
rezultat al aplicării studi
ilor privind reducerea ba
lanțelor energetice, pentru 
anul 1982 se poate estima 
de pe acum că se vor 
realiza, în bazinul carbo
nifer al Văii Jiului, eco
nomii de circa 1500 Mega. 
wați-oră, comparativ eu 
consumurile energetice din 
anul trecut.

„Numai în primele 6 
luni ale acestui an, prin 
aplicarea în producție a 
studiilor, proiectelor și 
programelor de exploatare 
a cărbunelui, elaborate în 
cadrul I.C.P.M.C. Petro
șani —- ne-a informat jng. 
Constantin Dascălu, cer
cetător principal în cadrul 
laboratorului de tehnolo
gie minieră — se estimea
ză că vor fi realizate pes- • 
te 35 milioane lei econo
mii la cheltuielile materia
le de producție".

Viorel STRAIT

Asimilarea de noi 
susțineri pentru abataje | 

O importanță deose
bită pentru valorifica
rea rezultatelor cerce
tărilor științifice în mi
neritul Văii Jiului o re
prezintă și activitatea 
colectivului de la Pilia-

a 
Ma- 
uti- 

de 
pro-

de mare complexitate, își 
extinde posibilitatea de a- 
plicație și La preparați! și 
instalații de bricheta j.^Sis
temul de conducere 
microprocesoare 
operativitate în 
rea deciziilor, 
clară, în orice

de 
ing.

; Din luna iulie, noua hală de hidraulica 
• I.U.M.P. produce .elemente din hidraulica de 
i mandă minieră, executate la mașini automate 
! producție românească, Colectivul condus de 
î Gheorghe Iliescu raportează în cinstea marii ani- 
; versări a Eliberării o producție în valoare de 500 000 
; Lei, urmînd ca în lunile următoare realizările să spo
ri rească in mod considerabil.' De remarcat faptul că 
‘ noul obiectiv al I.U.M.P, produce în devans cu un 

an de zile, performanță care relevă hotărîrea cons
tructorilor de utilaj minier din Valea Jiului de a 
contribui la eliminarea importurilor și materializa
rea mai devreme a programului de mecahizăire 
complexă a lucrărilor miniere din subteran. .

prin 
permite 
stabili- 

evidență 
___ , „„ ___ moment, 
a consumurilor energetice, 
cunoașterea simultană a 
stării și stadiului lucrări
lor miniere, a microclima
tului din subteran.

în preocupările labora
torului de tehnologie mi
nieră ocupă uri loc central 
și studiile pentru reduce
rea consumurilor energe
tice, eliminarea surselor 
de pierderi electro-pneu- 
matice. în acest domeniu 
s-a instaurat o strînsă le
gătură de colaborare a cer
cetătorilor de la I.C.P.M.C. 
cu specialiștii din cadrul 
C.M.V.J. și a întreprinde
rilor miniere, ale cărei, re
zultate sînt vizibile. Ca

------------- ------ .--------- —------
• Pe lîngă unitățile 

miniere și întreprinderile 
de construcții și reparații 
de utilaj minier din Va
lea Jiului își desfășoară 
activitatea 17 cercuri de 
inovatori, în cadrul că
rora colective de munci
tori specialiști, maiștri și 
ingineri contribuie, prin 
investiții și inovații, la 
îmbunătățirea parame-

■ trilor tehnici ai fluxuri
lor productive și reduce
rea efortului fizic,, a con- 
,'sumurilor de materiale și 
materii prime, combus- 

' tibil și energie.
• Construirea unui 

. siloz-tampon pentru căr-
■ bune în subteran, cu 

descărcare acționată me
canic prin două guri și 
desfundare cu dispoziti
ve speciale de aer com-

la din Petroșani 
C.C.S.I.T.U.M. Satu 
re. care proiectează 
laje pentru abataje 
mare capacitate și .. 
ductivități înalte. Avînd 
în vedere vastul program 
de mecanizare a princi
palelor lucrări miniere 
stabilit în anul 1977 de 
conducerea superioară de 
partid și de stat, tînărul 
colectiv de 
proiectanți 
proiectarea 
de utilaje, 
experiență 
rea susținerilor 
zate, prin

i unor susțineri care 
j folosite în stratele 
, grosime medie din bazi

nul nostru carbonifer la 
I.M, Petrila, I.M. Lupeni

I ,și I.M. Livezeni, cereetă- 
I torii și proiectanții de
I ia această filială au tre-r 
|. cut la proiectarea unor 
I susțineri mecanizate ca

re se pretează la stratele 
de cărbune de grosime 
mică și mare care au o

I pondere ridicată în Va- 
prezent 
pentru 

me-

de tip pitic pentru stra
tele de grosime mică de 
pină la 1,8 m. La primul 
tip lucrează colectivul 
de cercetători și pro- 
iectanți, coordonați de 
ing. Toma Bălan, jar la 
cel de-al doilea tip lu
crează colectivul condus 
de sing. Victor Preldșec, 
Un alt colectiv îndrumat 
de inginerii Nicolae Ilîn- 
dereanu (partea electri
că) și Mihail Csizmadia 
(construcții metalice 
paraea hidraulică)

cercetători și 
a trecut la 
unor astfel 
Avînd deja 
în proiecta- 

mecani- 
omologarea 

sînt 
deI

I
I
I
I
I
I îea Jiului. în

sînt concentrați

Ia proiecta susțineri
canizate SMA-l și SMA-2

Și 
pro-, 

1 cedează susținerea me
canizată de tip CMA-4L. 
care urmează să fie in
trodusă în stratele de 
cărbune groase exploata
te prin felii de pină Ia 
4 metri. Aceste susțineri 
mecanizate, care sînt deo
camdată în fază de pro
iectare la C.C.S.I.T.U.M. 
— urmează să fie reali
zate de I.U.M. Petroșani 
și I.U.M Ei lipeștii de-
Pădure și sînt destinate 
pentru înzestrarea uni
tăților miniere 
în funcție de 
specifice de

I •
I
I
I
I
II

I
I
I
I

“I
Gheorghc BOȚEA |

cu ele, 
condițiile 
zăcămînt. 

Pentru ca aceste utilaje 
să poată atinge parame
trii proiectați și ceruți 
in exploatare, sînt supu
se probelor în standuri, 
care au fost concepute și 
proiectate tot de același 
colectiv.

_ primat aduce minei Lu
nca o eficiență econo
mică anuală de 982 000 
iei. Silozul-tampon a 
fost gindit și proiectat de 
un colectiv de specialiști 
ai minei, sub conducerea 
inginerului principal Mi
ron Rebedca, din cadrul 
C.M.V.J,
• Tandemul inovato

rilor ing. Titu Costache, 
directorul minei Lupenț 
și lăcătușul Vasile Bor- 
zan, a realizat, în luna 
noiembrie a anului tre
cut, un original monorai 
pentru transportul ma
terialelor și utilajelor, eu 
o eficiență anuală de 
peste 1 000 000 lei.

• Thg. Livia Gbnczi, 
care răspunde de activi
tatea de invenții și ino
vații din cadrul c.M.V.J,, , . 
a înregistrat în acest an 
10 propuneri de inovații, 
sosite din partea unor 
colective de oameni ai 
muncii din întreprinde
rile combinatului, tn a- 
eest sens, fertile se do
vedesc eforturile crea
toare ale unor colective 
de inovatori de la I.M. 
Vulcan, de unde au fost 
lansate recent trei noi 
propuneri de inovații, 
fete vorba, în primul 
tind, de microlanțul ele
vator pe orizontală pen
tru transportul vagone-

teilor goale, al Cărții au
tor este maistrul, Nicolâe 
Dtîmițraș. Alți doi ortficș 
de muncă ai maistrului, 
Ludovic Bloc și Mihai 
,Săreauu au proiectat 
curi speciale pentru 
comptivele LDM-45, 
caracteristici tehnice 
peri oare celor în 
țiune. De asemenea,
colectiv de inovatori

ap- 
lo- 
cu 
su- 

func- 
, un 

de 
la mina Vulcan a- propus 
o originală instalație me- 

. canică , pentru, - lungirea 
transportoarelor TR-3 
la halda 7 Vest.

încă înainte de aviza
re, unele dispozitive func
ționează deja, 
întreprinderii 
economii de 

.materii prime,
electrică si timp de lucru.

Ion VULPE

aducînd 
înseninate 
materiale, 

energie
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(Urmare ăin pag. 1) nente electronice pentru 
uz general și profesional, 
motoare electrice cu pu
teri mici și cu utilizări 
multiple, bunuri electro
tehnice.

Au fost vizitate princi
palele secții ale întreprin
derii.

Felicitind tînărul colec
tiv al întreprinderii, tova
rășul Nicolae 
a indicat șă se 
pentru 
iucției 
lizate 
iare, 
dernizării proceselor 
fabricație, a creșterii gra
dului de mecanizare.

După o scurtă perioadă 
de zbor peste colinele 
multicolore, elicopterul 
prezidențial a aterizat la 
Cariera Aninoas», si
tuată în vechiul’ bazin mi
nier din Cîmpulung Mus
cel, care dă țării cărbune 
de peste un secol.

Se aflau prezenți 
de mineri veniți să-i 
Iute ca oaspeți dragi 
stimați pe tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, pe to
varășa Elena Ceăușescu.

în această ambianță en
tuziastă a avut loc întîl- 
nirea tovarășului Nicolae 

se- Ceăușescu cu minerii mus
celeni, în cadrul căreia au 
fost examinate și stabilite 
căile și modalitățile con
crete prin care ei pot să 
dea patriei mai mult căr- 

o 
contribuție sporită la asi- 

e-

tehnic, ceea ce oferă con
diții optime de muncă și 
a indicat să se găsească 
soluții ca anumite părți 
din utilaje să fie confec
ționate din mase plastice, 
evitîndu-ee în acest fel 
consumul de metal.

In același timp secreta
rul general a cerut să fie 
luate toate măsurile ca, 
încă în acest an, unitatea 
să producă la întreaga ca. 
pacitate, să se acorde în 
continuare o atenție spo
rită eliminării importului, 
reducerii consumurilor de 
materii prime și energie.

Următorul obiectiv din 
programul vizitei de lucru 
l-a constituit întreprinde
rea de porțelan pentru me
naj Curtea de Argeș. 
Construită la indicația to
varășului Nicolae 
Ceăușescu, această moder
nă unitate a industriei u- 
șoare românești a intrat 
î'n circuitul productiv al 
țării la începutul cincina
lului precedent.

Prezentînd un bogat sor
timent de produse din 
„porțelan de Argeș". reu
nite în cadrul unei expo
ziții, directorul întreprin
derii. informează pe r~ 
cretarul general al parti
dului că unitatea și-a în
deplinit și depășit sarcini
le de plan Ia principalii 
indicatori pe perioada de 
timp care a trecut din a- 
cest an.

Vizitînd principalele sec
ții ale întreprinderii, tova- nergetice a țării.

‘ " ---- In cursul unei discuții,
desfășurate în cariera Ă- 
ninoasa, gazdele au 
zentat date sintetice 
vi,nd dezvoltarea 
prinderii miniere din Cîm- 
pulung.

Tovarășul Nicol 
Ceăușescu a apreciat 
zultatele obținute de 
lectivul întreprinderii 
îndeplinirea sarcinilor, 
a da, peste plan, importan
te cantități de cărbune. 
Totodată, a arătat că — 
avîndu-se in vedere pro
gramul energetic pînă în 
1990, necesitatea creșterii 
ponderii cărbunelui în e- 
nergia țării, precum și 
marile rezerve existente 
în această zonă — se im
pune să fie luate toate 
măsurile organizatorice 
și tehnice pentru ca, în 
următorii 3—4 ani, între
prinderea minieră CJîmpu. 
lung Muscel să-și dubleze 
actuala producție de căr
bune.

Făcîndiu-se 
sentimentelor 
de toți minerii 
Ion Ghizdavăț, 
Comitetului de partid, al 
întreprinderii miniere Câm
pulung, președintele Con
siliului oamenilor muncii, 
a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceăușescu, tovară
șei Elena Ceăușescu, la 
încheierea întîlnirii pentru 
vizita făcută, raportînd tot. 
odată despre realizările 
obținute.

Primit de către mineri, 
de către toți cei prezenți 
la această emoționantă în-, 
trlnire cu cele mai alese 
sentimente de dragoste și 
stimă, de profundă recu
noștință pentru grija ce o 
poartă muncii și vieții lor, 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEĂUȘESCU.

Cuvintele calde, însufleți- 
toare ale secretarului ge
neral al partidului au fost 
primite eu satisfacție și 
deplină aprobare, ele gă
sind un larg ecou în conș
tiința partîcipanților la 
întâlnire.

După ce a survolat zona 
bogatelor livezi ale locali
tăților Berevoiești, Godenj 
și Schitu-Golești, elicop
terul prezidențial a ateri
zat pe platforma din fața

Ceauș eseu 
acționeze 

dezvoltarea pro- 
de utilaje rea- 
prin auiouti- 

vederea mo
de

în

mii
sa

și

• bune, să-și aducă

gurarea independenței

rășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au oprit, în repetate rîn
duri, la numeroase locuri 
de muncă, au discutat cu 
muncitorii.

Apreciind realizările ob
ținute, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu a indicat să. se 
sporească eforturile pe li
nia diversificării gamei 
sortimentale, a valorifi
cării la un nivel superior a 
creației artistice locale, in
troducerii în circuitul 
larg a motivelor de 

fol- 
tot-

pre- 
pri- 

între-

a e 
re
co
in 
de

a 
inspirație 
clorică. S-a indicat, 
odată, factorilor de răspun
dere din întreprindere, con- 
ducerii ministerului și cen
tralei de resort să ia mă
suri pentru sporirea pro
ducției de articole decora
tive din porțelan, atît în 
cadrul unității vizitate, cît 
și pe ansamblu] industriei 
de profil.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, tovară
șa Elena Ceăușescu se 
îndreaptă, într-o mașină 
deschisă, 6pre următorul 
obiectiv.

La întreprinderea de 
produse electrotehnice și 
electronice „Electro-Ar- 
geș“, se examinează as
pecte privind dezvoltarea 
economico-socială a ora
șului Curtea de Argeș. In 
fața schiței de sistemati
zare a localității, secreta
rului general al partidului 
i-au fost înfățișate schim
bările edilitar-gospodăreș- 
ti intervenite . în ulti
mii ani în viața orașului, 
precum și ceea ce este 
prevăzut 6ă se facă în con
tinuare în acest domeniu.

Secretarul general al 
partidului a cerut edililor 
să acorde cea mai 
atenție modernizării, 
frumusețării orașului, 
centrului civic.

în continuare, tovară
șul Nicolae Ceăușescu și 
tovarășa Elena Ceăușescu 
vizitează întreprinderea 
„Electro-Argeș“.

O imagine sugestivă a- 
BUpra profilului de fabri
cație al unității este ofe
rită de vizitarea expozi
ției special amenajate. 
Sînt reunite aici compo-

mare 
în- 

a

mesagerul 
împărtășite 
musceleni, 
secretarul

mecanice primă necesară pentru ca 
toate liniile de fabricație 
aflate în funcțiune sau 
prevăzute să fie integrate 
în circuitul productiv pînă 
la finele acestui an să 
poată lucra la întreaga lor 
capacitate. In același timp, 
s-a indicat să fie continua, 
tă acțiunea de asimilare 
în țară a unor piese și 
repere de complexitate 
ridicată, printre care și si
tele filtrante pentru poli
meri, de diversificare a 
sortimentelor de fibre, con
comitent cu îmbunătățirea 
permanentă a calității a- 
cestora.

In numele colectivului 
muncitoresc al întreprin
derii, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu este invitat să 
dezvelească o placă de 
marmură pe care este în
scrisă diata de 18 septem
brie 1976 — ziua cînd se
cretarul general al parti
dului a hotărît amplasarea 
aici a modernului combi
nat de fibre sintetice.

în “cumul după-aimiezii, 
tovarășul Nicolae 
Ceăușescu, tovarășa Elena 
Ceăușescu, ceilalți tova
răși din conducerea parti
dului și statului au vizitat 
unități agricole din jude
țul Argeș.

După ce a străbătut o 
pitorească zonă de livezi, 
coloana oficială a ajuns la 
sediul Institutului națio
nal de cercetare și pro
ducție pomicolă de la Mă- 
răcineni.

Vizita la această unitate 
a prilejuit o amplă ana
liză a dezvoltării agricul
turii județului în actualul 
cincinal.

Tovarășului Nicolae 
Ceăușescu îi sînt înfățișa
te modul de folosire a 
fondului funciar, structu
ra culturilor, producția 
medie și totală obținute la 
principalele culturi cerea
liere, de legume și fructe, 
livrările la fondul de stat, 
evoluția efectivelor de a- 
nimale in perioada 1981 
—1985. programele privind 
dezvoltarea pomiculturii, 
viticulturii, care au o ve- 

pînă Ia Combinatul tradiție în această
- • — - - — ~ă și largi posibilități

secretara, 
partidului 

autotu-

Intreprinderii 
Muscel,

Aici dialogul 
lui general al 
cu constructorii
rismelor de teren este a- 
xat, îndeosebi, pe proble
mele creșterii și diversifi
cării producției, concomi
tent cu îmbunătățirea con
tinuă a performanțelor și 
adaptarea autovehiculelor 
la condiții diferite de ex
ploatare, la cerințele pie
ței mondiale.

Specialiștii întreprinde
rii prezintă noul tip de 
motor Diesel realizat aici 
care, în comparație cu 
motorul folosit pînă acum 
are o greutate redusă cu 
circa 75 de kilograme, 
funcționează cu un con
sum mai mic de carburanți 
și este mai silențios.

Pe platforma dih incin
ta întreprinderii, sînt pre
zentate familiile de auto
turisme ARO-10 și ARO- 
24, realizate în șapte va
riante, produse solicitate 
în numeroase țări ale lu
mii.

Se vizitează apoi secți
ile de prelucrări mecanice 
și tratamente termice, de 
montaj general. Pe par
cursul vizitei conducerea 
întreprinderii informează 
pe secretarul general al 
partidului despre măsurile 
întreprinse în Ultimul 
timp în scopul asigurării 
unui control de calitate și 
de recepție mult mai efi
cient.

Apreciind 
constructorilor 
melor de teren, 
Nicolae Ceausescu a cerut 
conducerii întreprinderii 

îndeplinirea 
prevederilor

realizările 
autoturis- 
tdyarășul

conducerii 
să asigure 
integrală a 
de plan pe întregul an, să 
acționeze pentru creșterea 
producției de piese de 
schimb, în vederea satis
facerii atît a nevoilor in
terne cît și ale exportului.

Tovarășul Nicolae 
Ceăușescu, tovarășa Elena 
Ceăușescu străbat, apoi, 
orașul într-o mașină des
chisă, în aplauzele a mii 
de cetățeni, tineri și vîrst- 
nici, Z—1_.
de fibre sintetice. Unitate zona 
a industriei noastre chi- de^extindere, 
mice, combinatul a fost 
construit la indicația secre
tarului general al partidu
lui, în scopul valorifică
rii superioare a unor ma
terii prime obținute în ca
drul combinatului- petro
chimic Pitești și al ocupă
rii forței de muncă dispo
nibile din zonă.

Directorul unității a 
prezentat stadiul actual 
și perspectivele de dezvol
tare a combinatului.

Se vizitează apoi princi
palele secții de producție 
ale combinatului. In cea 
de sinteză a poliesterului, 
directorul general al Ins
titutului Central de Chi
mie, prezintă secretarului 
general al partidului efi
ciența noilor tehnologii 
de obținere a acestei ma
terii prime prin policon- 
densare.

In continuare, se vizitea
ză secțiile de filare și de 
etirare a polimerului, do
tate cu utilaje și instala
ții furnizate integral de 
unitățile constructoare de 
mașini din cadrai Centra
lei industriale de fire și 
fibre sintetice de la Săvi- 

. nești.
Apreciind înaltul grad 

de automatizare a proce
selor tehnologice, buna 
funcționare a instalațiilor 
și calitatea superioară 
produselor obținute 
precum și faptul că ins
talațiile date deja în ex
ploatare au atins într-un 
timp scurt parametrii pro
iectați, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu a cerat condu
cerii ministerului de re
sort să asigure materia

Secretarul general al 
partidului apreciază efor
turile lucrătorilor din a- 
gricultură, organelor lo
cale de partid și de stat, 
pentru ridicarea continuă 
a producției și diversifica
rea acesteia.

In continuare, are loc 
o discuție asupra activi
tății institutului.

Apreciind rezultatele 
obținute de institut, pre-

a
aici,

cum și nivelul producți
ilor, tovarășul Nicolae 
Ceăușescu insistă să se a- 
corde în continuare toată 
atenția calității și diversi
ficării soiurilor de fructe. 
Totodată, secretarul gene- 
neral al partidului a cri
ticat faptul că prin cons
truirea noului depozit pen
tru păstrarea fructelor 
au fost scoase din circui
tul agricol importante su
prafețe de teren cultlvabil, 
cerînd factorilor de 
pundere ca pe viitor 
menea construcții să 
amplasate pe terenuri 
proprii agriculturii.

Vizita continuă la Coope
rativa agricolă de produc
ție Ungheni, unde gazdele 
raportează secretarului 
general al partidului că 
producția de grîu din a- 
cest an a fost foarte bună.

Tovarășul Nicolae 
Ceăușescu a apreciat suc
cesele înregistrate și a in
dicat ca la planificarea re
coltelor de anul . viitor 
să se pornească de la ni
velurile maxime obținute 
în prezent.

’ Un moment aparte 
constituit demonstrația 
cută de specialiști cu 
dispozitiv de pornire

răs- 
ase- 
fie 

im-

l-a 
fa
un 

__r____ _ a 
motoarelor de tractor fără 
utilizarea bateriilor de a- 
cumulatori.

Analiza condițiilor și a 
modalităților de sporire 
continuă a producțiilor ve
getale s-a extins apoi la 
calitatea solurilor din a-
ceastă regiune. Secretarul 
general al partidului a 
criticat faptul că nu se e- 
fectuează pe toate terenu
rile arăturj adinei, lucrare 
ce trebuie făcută în fie
care an, fără nici un fel 
de excepție. Tovarășul 
Nicolae Ceăușescu a indi
cat să se aplice, de ase
menea, amendamentele 
necesare acestui tip de sol 
și să se mărească 
mul îngrășămintelor 
turale administrate.

Tovarșul Nicol 
Ceăușescu a subliniat 
structura terenurilor 
pune pe lingă 
unor soiuri timpurii 
productive, și 
la timp și lâ un nivel ca
litativ corespunzător a 
lucrărilor de întreținere, 
care, alături de respecta
rea densității optime a 
plantelor, asigură recolte 
superioare.

Tovarășul 
Ceăușescu, tovarășa 
Ceăușescu. ceilalți 
răși din conducerea 
dului și statului au 
minat apoi starea vegeta-

volu- 
na-

a e 
că

im-
folosirea 

Și
efectuarea

N i c o 1 a e
Elena 
tova- 
parti- 

exa-

ției unor lanuri de floarea- 
soarelui. Secretarul gene
ral al partidului a remar
cat că densitatea nu este 
corespunzătoare, existînd 
destule goluri pe rînduri, 
ceea ce diminuează recol
ta. Tovarășul Nicolae 
Ceăușescu a cerut să se a- 
corde toată grija recoltării, 
care trebuie să înceapă cu
rând, pentru a nu se pier
de din producție, și să se 
asigure 
pentru transportarea 
pidă și uscarea recoltei de 
floarea-soarelui.

Ultimul obiectiv înscris 
pe agenda primei zile â 
vizitei de lucru întreprin
se de secretarul general al 
partidului, în județul Ar
geș, a fost Complexul de 
vaci Căteasca din cadrul 
I.A.S. Pitești.

Grafice și panouri ex
puse aici redau realizări
le obținute de județul Ar
geș în zootehnie, evoluția 
efectivelor de animale, dl- • 
namica livrărilor de pro
duse animaliere la fondul 
de stat. Sînt înfi*fesafe,. 
acțiunile ce uar4’ ‘• "'to, 
întreprinse la nine 's 
dețului, pînă în x« 5, pen-‘ 
tra creșterea--iepurilor de 
casă, dezvoltarea piscicul
turii, sericiculturii și a- 
piculturii, precum și pro
gramul de ameliorare a 
pajiștilor.

interesindu-se de pro
ducțiile obținute în cultu
ra păioaselor în campania 
recent încheiată la nivelul 
trustului I.A.S., tovarășul 
Nicolae Ceăușescu a fost 
informat că producțiile 
medii la hectar obținute 
au fost printre cele mai 
mari din ultimii ani.

Felicitîndu-i pentru re. 
zultatele înregistrate, se
cretarul general al parti
dului a recomandat spe
cialiștilor și factorilor de 
răspundere să acționeze în 
continuare pentru adopta
rea unor măsuri menite să 
conducă la obținerea unor 
recolte și mai bogate, ca 
și a unor producții ani
maliere superioare.

Oamenii muncii arge
șeni au apreciat această 
nouă întîlnire cu condu
cătorul partidului și statu
lui nostru ca pe un mo
ment de referință to viața * 
contemporană a j uut'Uli ui. 
Ei și-au manifestat^e^n- 
treg parcursul vizite»:-sen
timentele de adîncă dra
goste și stimă. de ne
țărmurită recunoștință față 
de tovarășul Nicolae
Ceăușescu, cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre.

toate condițiile 
ra-

Fotbal, diviza A j Jiul —Poli** lași 0-0

Minutul 90 — lovitură 
liberă în fața careului ma
re al fotbaliștilor din Dea
lul Copoului; șutul 
Dina ocolește însă I 
le și astfel ultima 
ranță a Jiului în 
victorie pe noul 
se năruiește... 90 de 
te fotbaliștii din Petroșani 
au dominat, au atacat însă 
haotic, în linia de mijloc 
s-au pierdut numeroase 
baloane, în vreme ce Bă
luță, Lăsconi și Sălăgean, 
n-au găsit culoarele fa
vorabile de șut. La lovitu
rile libere sau cornere au 
venit în sprijin Rusu și 
Vizitiu, fără succes însă; 
Dina a țintit mereu în ad
versari sau pe alături, Șu
mulanschi și Varga au de
ziluzionat...

Studenții ieșenii au „e- 
tanșeizat“ bine comparti-

l lui 
buturi- 

spe- 
prima 
gazon 
minu.

min. 
rari- 
deși 

al 
în- 
cu 
lui 
au 
că

mentul defensiv, am ieșit
în atac prin pase simple 
dar rapide, punând bază 
în special pe Nemțeanu,

dar și el a ratat în 
43 și 80 două- ocazii 
sime. După pauză, 
potențialul defensiv 
gazdelor a sporit prin
locuirea lui P. Grigore 
Stana, incursiunile 
Șumulanschi și Băluță 
eșuat tocmai pentru 
vizau numai centrul liniei 
de atac. In plus apărăto
rul buturilor ieșene s-a 
dovedit inspirat, Cîmpeanu 
deviind „bomba" lui 
Vizitiu (min. 49), 
pentru oa 4 minute 
mai tîrzlu să scoată mira
culos șutul lui Șumulanschi, 
care se îndrepta spre vin- 
clu. In alte două rînduri, 
la șuturile lui Lăsconi (56) 
și Dina (67) barele s-au 
opus deschiderii scorului. 
Nici introducerea lui M. 
Marian n-a îndreptățit 'aș
teptările tehnicienilor, în- 
trecîndu-se în execuții gre
șite jucătorii din Vale au 
suferit o severă lecție în 
fața propriei galerii, cînd

numai intervențiile lui 
Rusu, Vizitiu și Popa (u- 
neori dure) l-au scăpat cu 
fața curată pe Cavai.

tn consecință, nu ieșenii 
au cîștigat un punct ci 

' favoriții noștri, l-au făcut 
cadou adversarilor. In a- 
cest fel inaugurarea prin- 
partidă oficială a comple
xului sportiv „Jiul" 
transformat îfftr-un 
tacol fotbalistic de 
factură, ca într-o 
pugilistică oarbă. Jiul a 
acceptat remiza, care cre
ează deja probleme pen
tru configurația clasamen
tului. Terenul prea mare 
nu corespunde . unei e- 
chipe fără vedete, dar și 
fără... condiție fizică. A- 
șadar, cu doar un punct 
în clasament, după două 
etape și înaintea întîlnirii 
cu Steaua, situația devine 
dramatică. Iată de ce tra
gem cuvenitul semnal de 
alarmă...

s-a 
spec- 
slabă 
luptă

Ion VULPE
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