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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te^ România, a început, joi, a 
vizităm, de lucru în județul Hu- 
ngdoiSa.

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru, se 
află tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin' Dăscăles- 
cu. losif Banc, Emil Bobu, Pe
tru Enache.

Prima parte a vizitei, 
surată în cursul dimineții, 
fost consacrată examinării 
lor și modalităților prin 
marele Combinat minier 
Valea Jiului poate să-și aducă 
o contribuție sporită la crește
rea producției de cărbune, la 
dezvoltarea bazei de materii 
prime a țării, la asigurarea in
dependenței energetice a Româ
niei, potrivit prevederilor ac
tualului cincinal, orientărilor 
și hotărîrilor Congresului al 
XI î-lea al partidului.

La plecarea din municipiul 
Deva, numeroși locuitori ai 
acestei așezări au făcut tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășei Elena CeaUșescu, ca 
și la sosire, o caldă și entuzias-

(Continuare in pag. a 5-a)

V,

I

prilejul vizitei de lu- 
în județul Hunedoara a 

tovarășului Ni c o l a e 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, as
tăzi ..va avea loc în munici
piul Hunedoara o adunare 
populară pe care posturile 
de radio și televiziune o vor. 
transmite direct în jurul o- 
■ei 12,00.

Întîlnire de lucru
sep- 

trece la (Continuare în pag. a 2-a)

a

directorii, șefii de 
de sectoare de la 
prinderile miniere 
Jiului. In cadrul

sa
și 

de 
oamenilor
cu mai 

a crea 
toți in- 
exirae-
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adunare populară din municipiul Petroșanila marea

al partidului, a Consiliului 
Stat și guvernului, precum 
mea personal. împreună cu 
mai bune urări — și „Noroc 
I". (Aplauze și urale puter- 

, prelungite; se scandează:

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să vă adresez dum

neavoastră minerilor, tuturor lo
cuitorilor Văii Jiului și munici
piului Petroșani un salut căldu
ros din partea Comitetului Cen
tral ‘ - - - - "
de 
și a 
cele 
bun 
nice, 
„Ceaușescu și minerii !“)

Ne aflăm în județul Hune
doara într-o vizită de lucru. în 
acest cadru, am început cu Va
lea Jiului, cu municipiul Petro: 
șani. Am dorit să discutăm cu 
minerii, cu conducerile,colective, 
consiliile de conducere, cu or
ganizații de partid, cu oamenii 
muncii, cum se înfăptuiesc ho- 
tărîrile Congresului al XII-lea 
al partidului, și ce trebuie să 
facem pentru realizarea pro
gramului energetic,’- pentru asi
gurarea independenței energeti
ce a țării. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite; se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R.!“)

în vizitele și convorbirile 
care le-am avut am <___
cu multă satisfacție 
importante obținute în ultimii 
ani. într-adevăr, de la ultima 
vizită în Valea Jiului s-au rea
lizat progrese însemnate în me
canizarea și în dezvoltarea acti
vității miniere și în creșterea 

- producției de cărbune, în reali
zarea altor obiective industria- 
’e, social-culturale, în ridicarea

j pe 
constatat 
succesele

nostru 
condi- 

pro- 
econo- 
asigu-

cu dezvoltarea 
a țării — ridicarea

bunăstării generale a oamenilor 
muncii. Toate acestea atestă cu 
putere faptul că partidul 
face totul pentru a ! crea 
țiile necesare înfăptuirii 
gramului de dezvoltare 
mico-socială a patriei, de 
rare a independenței energetice 
și de a realiza, pe această bază,
— odată 
generală 
continuă a bunăstării poporului
— țelul suprem al politicii parti
dului nostru. (Urale și aplauze 
puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu și poporul!“)

Deși tovarășii ne-au vorbit de 
unele rămîneri în urmă, de u- 
nele greutăți care s-au ivit, am 
ajuns împreună la concluzia că 
acestea sînt trecătoare, că, de 
fapt, s-au creat condițiile pen
tru a fi depășite încă în 
tembrie si pentru a se

recuperarea unor rămîneri 
urmă, astfel ca, pe întregul an, 
să se realizeze producția de 
cărbune stabilită. Pe ansamblu 
deci, impresiile noastre despre 
munca minerilor sînt bune. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează : „Ceausescu —
P.C.R.!“)

Doresc să adresez minerilor 
din Valea Jiului felicitări pen
tru realizările din primii doi 
ani ai cincinalului și urarea 
de a obține rezultate cit mai 
bune, atît în încheierea cu suc
ces a planului pe acest an, cît 
și în realizarea prevederilor 
pentru acest cincinal în dome
niul producției de cărbune. 
(Urale și aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează : 
„Ceaușescu și minerii!“)

Am vizitat, de asemenea, în
treprinderea de utilaj minier.

N i c o 1 a e 
tovarășa Elena 

ceilalți tovarăși din 
și de 

noua 
în județul Hu- 

au participat, La Lu-

Indata după sosirea in 
mai important centru minier al 
țării, tovarășul 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
conducerea de partid ș 
stat, Care îi însoțesc în 
vizită de lucru 
nedoara, 
peni., la o întîlnire de lucru cu 
secretarii comitetelor de partid, 

brigăzi și 
toate între- 
din Valea 
întîlnirii s-a 

analizat stadiul .îndeplinirii pla
nului la producția de cărbune 
pe primele opt luni ale acest ii 
an și măsurile ce se impun pen
tru creșterea în continuare a 
producției de Cărbune cocsifi- 
cabil și energetic.

„Minerul de onoare al țării'* 
a fost primit, și aici, cu cele 
mai alese sentimente de stimă 
și dragoste, cu profundă recu
noștință pentru neîncetata sa 
preocupare pentru munca și 
viața celor rare, neîntrerupt,

Am constatat și aici, cu multă 
satisfacție, progresele înregis
trate, utilajele moderne care se 
realizează acum în această uz:- 
nă — ceea ce demonstrează că 
a fost un lucru bun trecîndȘ» 
la crearea unei întreprinderi 
constructoare de mașini, de utii J • 
laje miniere, aici, în Valea Jiu-';' 
lui, pentru că aceasta va asigu-’-. 
ra, în condiții mai bune și mai ’ 
rapid, mecanizarea lucrărilor în ■ 
Valea Jiului, realizarea de utilaje ! 
de înaltă calitate. Doresc să , i 
felicit pe constructorii de mașini vj. 
pentru rezultatele obținute șițj 
să le urez și lor succese tot mai' 
mari pentru a da complexe și 
combine, utilaj minier de cali
tate cît mai bună. (Urale și a-* 
plauze puternice ; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“)

tovarășul uîl'Jf 
tovarășei ' 

Humele tu- ? 
Valea Jiu- ' 

salut mine- 
mujtă 

r personală 
organele 

consiliile 
vor acționa

scot Ta suprafața cărbunele. !.ț| 
Deschizînd consfătuirea de Tu-A 

cru, primul secretar al Co- j 
miletului ,j u ci e ț e a n d

Hunedoara al P.C.R., IJadu Bă- * 
lan, a adresat 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu, în 
turor minerilor din 
lui, tradiționalul 
resc . „Noroc bun !-‘, 
nătate și ferici 
a asigurat că 
partid, 
muncii 
multă, hotărîre pentru 
condiții îndeplinirii, la 
dicatorii, a planului da 
ție.

In continuare, în ca 
tilniiii de isor'j. au 1. 
viatul Dan Su. ulcscu, d.:\ . -• 
general al Combinatul ui ir. - 
pier a1 Văii Jiului, CuT.-'j 
Titus, directorul minei Lupan!, 
C.lieirghe Scorpie, șef de Irigu- 
dă la mina Uricani, Arpad CT-



Steagul roșu vineri, 3 septembrie 1982

■• • - • ■■ ■ •■•.; • ’ .1 ‘ ' ' ■ • ' • ' ■

Cuvînfarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la marea adunare populară din municipiul Petroșani
(Urmare din. pag. I)

Drag! tovarăși,
. După cum este bine cunoscut, 
Congresul al XII-lea al partidu
lui — trasînd obiectivele dez
voltării pe noi trepte a societă
ții noastre socialiste, realizării 
unei noi calități a muncii și 
vieții în toate domeniile de ac
tivitate — a pus ea un obiectiv 
fundamental asigurarea, pînă în 
1990, a independenței depline a 
țării din punct de vedere ener
getic. în acest cadru producția 
minieră, de cărbune are un rol 
deosebit de important, deoarece 
în 1990 cea mai mare parte din 
energia electrică și termică tre
buie să o realizăm pe cărbune. 
De aceea. Comitetul Central a 
elaborat, în primăvara acestui 
an, un program special pentru 
dezvoltarea producției de căr
bune, pentru problemele energe
ticii, în acest cadru, minerii din 
Valea Jiului și din întreaga țară 
au un rol deosebit de important 
— și eu am convingerea că 
se vor achita co cinste de a- 
ceastă îndatorire de onoare fa
ță de patrie, față de socialism ! 
♦Urate și aplauze Puternice, pre
lungite).

De la această mare adunare 
populară din Valea Jiului do
resc să adresez tuturor mineri
lor din patria noastră felicitări 
pentru rezultatele obținute pî
nă acum, urarea și chemarea 
de a face totul pentru realiza
rea planului pe acest an, a 
programului pe întregul cinci
nal, pentru a spori astfel con
tribuția deosebit de importan
tă a minerilor Ia dezvoltarea 
patriei, la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în România, (Urale și aplauze 
puternice; se scandează: 
„Ceaușescu — F.C.R.!“)

Pentru realizarea programu
lui energetic am prevăzut lu
crări însemnate de investiții, 
de dezvoltare, atît în Valea 
Jiului, cit și în alte zone minie
re ale țării. Acum este necesar 
să acționăm cu toată fermita
tea pentru realizarea în între
gime și la timp a tuturor a- 
cestor programe. Și aici sînt 
anumite rămîneri în urmă, 
dar avem toate condițiile pen
tru a le recupera și a realiza 
programul pe cincinal atît în 
privința deschiderii de noi 
mine, cit și în ce privește creș
terea producției miniere.

Desigur, este vorba să dez
voltăm minele pe o bază nouă, 
să asigurăm mecanizarea com
pletă a noilor unități și, ta a- 
celași timp, să le modernizăm 
pe cele vechi. Toate acestea 
cer eforturi serioase. Am alo
cat din bugetul statului, din 
veniturile întregii noastre na
țiuni, sume însemnate pentru 
activitatea minieră. Numai în 
Valea Jiului am realizat în 
ultimii. 10 ani o creștere de 
10 ori a fondurilor fixe. Am 
creat deci o puternică bază ma
terială. Acum trebuie să ac
ționăm pentru a obține, cu a- 
ceastă bâză materială, cu do
tarea și cu mijloacele moder
ne pe care le avem, creșterea 
mai rapidă a producției. A- 
ceasta înseamnă să folosim mai 
bine combinele, utilajele de 
înaltă tehnicitate, . să asigurăm 
ca ele să funcționeze complet 
și să dea maximum de pro
ducție. Am investit mult, tova
răși, dar trebuie acum să dăm 
producție pentru a recupera a- 
eeste cheltuieli și a asigura 
dezvoltarea mai puternică a 

patriei noastre și ridicarea bu
năstării gengrale a poporului. 
(Aplauze și urale puternice; se 
scandează: „Ceaușescu și po
porul !")

Am discutat în cursul acestei 
dimineți, în cadrul unei cons
fătuiri de lucru restrînse cu 
consiliile de conducere, cu con
ducerile întreprinderilor, cu 
reprezentanții organelor cen
trale, problemele care trebuie 
soluționate rapid, în vederea 
realizării în bune condiții a 
programului de dezvoltare a 
activității miniere în Petroșani. 
In general, este necesar să 
se lucreze mai organizat, mai 
disciplinat, trebuie să punem 
mai multă ordine și disciplină 
în toate sectoarele de activita
te. Este un lucru nu prea nor
mal ca din 40 000 de oameni 
care lucrează în Combinatul 
minier din Valea Jiului numai 
5 800 să lucreze propriu-zis în 
producția de cărbune, iar res
tul în alte activități — impor
tante, dar auxiliare. Pină la
urmă, tovarăși, esențialul este 
să scoatem cărbune cît mai
mult' Este necesar să schim
băm acest raport nu prea bun, 
între cei care lucrează direct 
pentru a da patriei cărbune și 
cei care lucrează în celelalte 
activități. Trebuie să crească 
numărul celor care lucrează 
la cărbune și să se reducă nu
mărul celor care muncesc în 
alte activități. Baza organizării 
trebuie să fie cei care lucrează 
în mină, cu combina. în aba
taje. Pe această bază trebuie 
să axăm întreaga activitate mi
nieră, și ea trebuie să stea în 
centrul activității atît a orga
nizației de partid și sindicatu
lui, cît și a - consiliului de con
ducere al fiecărei întreprinderi 
și al centralei. Numai așa vom 
reuși să punem ordine și să 
asigurăm, într-adevăr, ca mi
nerii adevărați, cei care lu
crează in mină, să constituie 
baza principală a întregii ac
tivități. (Urale Și aplauze pu
ternice ; se scandează: 
„Ceaușescu și minerii!")

Ministerul Industriei Meta- 
1 urgiee, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini ne-au 
asigurat că vor da toate mate
rialele și utilajele stabilite, în 
conformitate cu planul și cu 
necesitățile înfăptuirii progra
mului, că vor recupera și ei 
răniînerile în urmă și că vor 
asigura în întregime tot ceea 
ce este prevăzut pentru reali
zarea programului, inclusiv 
măsurile de dezvoltare și per
fecționare a utilajelor și mij
loacelor tehnice. Împreună cu 
Ministerul Minelor și consiliul 
de conducere al combinatului 
am stabilit să se aducă îmbu
nătățiri în organizarea activi
tății în Valea Jiului, să acțio
năm în așa fel incit să se asi
gure un sistem complex de 
mecanizare a tuturor activități
lor, inclusiv a transportului, 
pentru desfășurarea în condiții 
cît mai bune a întregii activi
tăți. Putem deci afirma că, 
din punct de vedere . material, 
al bazei tehnice, avem .condiții 
și vom dispune, atît în Valea 
Jiului, cît și în toate. minele 
din țara noastră, de tot ce este 
necesar pentru realizarea pro
gramului de dezvoltare a mine
ritului, de asigurare a indepen
denței energetice, a țării. (Ura- 
le și aplauze puternice: se 
scandează; „Ceaușescu și mi
nerii")

Este însă necesar ca, odată 
cu preocuparea pentru a asi
gura o bună bază tehnică, să 
acordăm mai multă atenție ri
dicării nivelului de calificare a 
oamenilor muncii, a cadrelor, 
pregătirii temeinice a viitori
lor mineri. Din păcate, și în dis- 

. cuțiile de azi am constatat că 
în această privință sînt defec
țiuni foarte mari, că atît com
binatul, cît și ministerul' nu 
au o concepție clară, nu au un 
program bine pus la punct pri
vind necesarul de muncitori 
calificați, nu au stabilit prea 
clar ce fel de muncitori califi
cați să avem în viitor în mine
rit și cum să asigurăm pregăti
rea minerilor de care avem ne
voie. Aceasta este una din 
problemele cele mai importan
te, tovarăși. Nu se poate face o 
industrie minieră modernă, me
canizată, cu utilaje -de înaltă 
tehnicitate, fără mineri cu o 
înaltă pregătire tehnică, fără 
mineri cu temeinice cunoștințe 
electromecanice. Acest lucru — 
pe care l-am mai discutat, de
altfel, și în 1979 — trebuie să 
ne propunem să-l realizăm 1 Să 
luăm toate măsurile și, încă din 
acest an, să trecem Ia pregăti
rea temeinică, tehnică și profe
sională, a muncitorilor mineri, 
pentru a putea mînuî utilajele 
de înaltă tehnicitate. Același lu
cru este necesar să facem și în 
ce privește pregătirea ingineri
lor, a maiștrilor, a tuturor ca
drelor din domeniul minier.

Consider că aceasta reprezintă 
una din cele mai importante 
probleme pentru realizarea pro
gramului de dezvoltare a mine
ritului, pentru că, pînă Ia urmă, 
oricît de moderne ar fi utilaje
le, complexele, dacă nu avem 
oameni care să le mînuiască, e- 
le nu produc nimic. Deci, hotă- 
rîtor sînt tot oamenii, minerii ! 
Și trebuie să facem totul pen
tru a avea mineri cu o înaltă 
pregătire tehnico-profesională, 
care să poată, într-adevăr, mî- 
nui în Cele mai bune condiții u- 
tilajele de înaltă tehnicitate. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează: „Ceaușescu și mine
rii!"!

In același timp va trebui să 
se stabilească un program precis 
de perfecționare a cunoștințelor 
muncitorilor și cadrelor existen
te — de reciclare, cum se nu
mește în limbajul mai general, 
tehnic — pentru a asigura pre
gătirea și ridicarea continuă a 
nivelului de cunoștințe al tu
turor oamenilor muncii. Trebu
ie să înțelegem că meseria de 
miner a devenit acum o mese
rie de înaltă tehnicitate, că 
minerul devine un om cu o 
înaltă cultură tehnică. Minerii 
trebuie să acționeze pentru a-și 
ridica necontenit nivelul profe
sional. cunoștințele tehnice și, 
desigur, nivelul de cultură și 
nivelul politic, spre a deveni 
astfel un detașament și mai pu
ternic al clasei noastre munci
toare — detașamentul .minerilor 
revoluționari în lupta pentru So
cialism și pentru comunism I 
(Urale și aplauze puternice, în
delungate ; se scandează :
„Ceaușescu și poporul!**, 
„Ceaușescu și minerii !“)

După cum vedeți, tovarăși, eu 
folosesc calitatea de miner 
de onoare, și vă vorbesc deschis 
atît despre ceea ce e bun, cît 
și-despre ce e rău, precum și 
despre ceea ce trebuie să fa
cem ; vă vorbesc ca miner — și, 
trebuie. să lucrăm ca atare ! 
(Urale și aplauze puternice, pre

lungite ; se scandează: „Ceaușescu 
și minerii!“)

Dragi tovarăși,
în cursul acestei vizite de azi 

am constatat că s-au obținut 
realizări însemnate și în ce pri
vește înfăptuirea celor stabilite 
cu cîțiva ani în urmă privind 
dezvoltarea industriei care să a- 
sigure mai multe locuri de mun
că și pentru femei, condiții mai 
bune de muncă și de viață pen
tru toți oamenii muncii din Va
lea Jiului. Am constatat că 
s-au dezvoltat și activitățile de 
comerț, și activitățile cultural- 
artistice. Am auzit că ați cons
truit și un nou centru sportiv 

. chiar prea scump, și cu unele 
nereguli —, dar, din păcate, nu 
aveți o echipă prea bună, (A- 
plauze puternice). Vedeți, chiar 
și în sport, tovarăși, nu e sufi
cient să aveți un complex spor
tiv foarte bun ; trebuie să aveți 
sportivi foarte buni ! Chiar da
că terenul e mai prost, dacă 
aveți sportivi buni, puteți cîștiga! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite)

Trebuie ca sindicatele, tine
retul, organizațiile de partid 
să acorde mai multă atenție, fl
tit activității politico-educative, 
cît și activității culturale și 
sportive, pentru ea, într-adevăr, 
și din acest punct de vedere Va. 
Iea Jiului să cunoască o dezvol
tare puternică.

Am dezvoltat puternic, unită
țile de comerț. în general, după 
informațiile mele, există o bună 
aprovizionare. Mai apar, din 
cînd în cînd, unele lipsuri. Și 
in comerț, ca și în minerit, mai 
avem mulți birocrați care r,u-și 
fac întotdeauna datoria. Dar 
avem condiții și facem totul 
pentru a asigura și minerilor, 
tuturor oamenilor muncii — o- 
datfi cu dezvoltarea țării — o 
bună aprovizionare din toate 
punctele de vedere, creșterea 
bunăstării generale a. poporului. 
(Urale și aplauze îndelungate; 
se scandează : „Ceaușescu și 
poporul!")

Am deplina convingere că 
oamenii muncii din Valea Jiu
lui, minerii, consiliile de con
ducere, organizațiile de tineret, 
Se sindicat, de femei, organiza
țiile de partid, comitetul muni
cipal de partid vor acționa în 
așa fel îneît să asigure realiza
rea în cele mai bune condiții, și 
în toate domeniile, a sarcinilor 
pe acest an și pe întregul cin
cinal, astfel ca Valea Jiului 
să reprezinte o puternică cita
delă muncitorească, dar și o ci
tadelă revoluționară, un detașa
ment de frunte ah partidului și 
al patriei noastre iu lupta pen
tru înfăptuirea Programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia. (Urale și aplauze puternice, 
îndelungate ; se scandează înde
lung : „Ceaușescu și minerii !“,. 
„Ceaușescu și poporul!“)

Nu trebuie să uităm nici un 
moment că cea mai bună con
tribuție:'.și cel mai bun sprijin 
dat politicii externe de pace și 
independență desfășurate de 
partidul și de patria noastră îl 
reprezintă dezvoltarea tot mai 
puternică a întregii activități, 
înfăptuirea Programului parti
dului, a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea, pentru că de fe
lul în care fiecare țară socialis
tă își asigură dezvoltarea tot 
mai accelerată pe calea făuririi 
noii orinduirj, depind creșterea 
prestigiului socialismului, întă. 
rirea forței sale în lume, pre
cum și,trecerea a noi și noi po
poare pe calea socialismului, 
a -libertății și « bunăstării. 
(Urale și aplauze puternice; se 
scandează : „Ceaușescu — pace!**)

Dragi tovarăși,
în strînsă concordanță cu po

litica internă, cu hotărîrile Con
gresului al XII-lea, România so. 
eialistă desfășoară o activitate 
intensă pe plan internațional 
pentru dezarmare, pentru opri
rea cursei înarmărilor, pentru 
o politică dc pace și de inde
pendență a fiecărei națiuni.

Deși în viața internațională 
sînt multe complicații, există 
încă zone unde se desfășoară 
lupte, războaie, cad victime, se 
intensifică cursa înarmărilor; 
totuși, putem afirma că — cu 
toate problemele existente în* 
lumea de azi — popoarele 
își manifestă cu tot mai -multă 
hotărîre voința de a ifchida cu 
desăvîrșire eolonialismur im
perialismul, de a asigura dez
voltarea fiecărei națiuni pe ca
lea pe care o dorește, fără nici 
un amestec di,n afară. Șl avem 
ferma convingere că, acționînd 
în deplină unitate, forțele anti- 
imperialiste, popoarele de pretu
tindeni dispun de capacitatea ne., 
ceșară pentru a pune capăt po
liticii de război, cursei înarmă
rilor, pentru asigurarea păcii, a 
dreptului vital al oamenilor, al 
națiunilor, la existență, la viață, 
la libertate. (Urale și aplauze 
puternice. îndelungate; se scan
dează : „Ceaușescu — pace!")

Precum este bine cunoscut, 
puternica mișcare pentru pace 
din Europa, și de pe alte conti
nente —, la care poporul nostru 
e-a alăturat în întregime atît
prin marile manifestări d: ‘
toamna anului trecut și din pr 
ma parte a acestui an, cît și 
prin cele 18 milioane de semnă
turi pe Ape Iul pentru 
dezarmare și pace — demons
trează cu putere forța popoa-, 
relor, care, pînă la urmă, au 
cuvîntul hotărîtor, și care, ac
ționînd tot mai unite, vor ini- 
pune-pacea, dezarmarea, o no
uă ordine economică internațio
nală, respectai independenței 
fiecărei națiuni ! (Aplauze și
urale puternice, prelun^Jj'-.fj» 
scandează : „Ceaușescu ‘ /
ce.'") -

Dragi tovarăși și prieteni,
In încheiere, aș dori, încă o 

dată, să exprim satisfacția 
noastră pentru lucrurile bune 
pe care le-am constatat în Va
lea Jiului, cît și convingerea că 
toți oamenii muncii, consiliile 
de conducere, organizațiile de 
masă, organizațiile de partid, 
consiliul municipal și comite
tul județean de partid vor ac
ționa pentru lichidarea cît mai 
rapidă a unor lipsuri și rămî
neri în urmă, astfel îneît, la 
sfîrșitul acestui an, Valea Jiu-_;, 
lui să se prezinte ca un detașă*'. ' 
raent fruntaș în rîndul detașa
mentelor clasei muncitoare din 
România. (Aplauze și urale pu
ternice; . - se scandează :
„C e a u Ș e s c u și minerii!“ 
„Ceaușescu și poporul!")

Cu acastă convingere și cu - 
această doriițță vă urez, dragi to
varăși, sîlcceșe tot mai mari în 
întreaga activitate ! Vă adresez 
tuturor urarea minerească de 
„Noroc bun !" Multă sănătate 
și fericire ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite; se scan
dează îndelung: „Ceaușescu și 
minerii!**, „Ceaușescu și ! popo
rul !", „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — pace !**). Intf-o 
atmosferă de mare însuflețire 
și de puternică unitate, toți 
cei prezenți la marea aduna
re populară aclamă și ovațio
nează minute în șir pentru 
Partidul Comunist Român, pen
tru secretarul general al parti
dului și președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.
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cupeți nici un efort, că organi
zațiile noastre de partid nu vor 
cunoaște liniște și tihnă, pînă 
cînd nu vom aduce producția de 
cărbune la nivelul cerut, 
cînd nu vom face ca toate co. 
lectivele 
sarcinile de plan. Vă asigurăm 
în același timp, că minerii își 
vor respecta mai mult ca ori- 
cînd cuvîntul. și se vor achită 
cu cinste și profund devotament 
revoluționar, așa cum ne-o ce
reți dumneavoastră, de toate 
îndatoririle pe care le au față 
de partid, față de scumpa noas
tră patrie, Republica Socialistă 
România.

Dorim să vă încredințăm, tot
odată, că minerii Văii Jiului 
dau o înaltă apreciere politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, elaborată și promovată 
cu consecvență și măiestrie de 
către dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, 
nenumăratelor inițiative pe 
care le-ați întreprins pentru so
luționarea pe cale pașnică a tu
turor problemelor lumii con
temporane. pentru statornicirea 
unui adevărat climat de pace, 
prietenie și colaborare între toa
te popoarele, pentru instaura
rea unei noi ordini economice 
internaționale.

Reînnoim la această mare a- 
d un are populară din Petroșani 
angajamentul nostru ferm de a 
urma neabătut minunatul dum
neavoastră exemplu de dăruire 
și pasiune revoluționară, că ne 
vom înzeci eforturile, consacrîn- 
du-ne întreaga energie, pricepere 
și putere de muncă îndeplinir-ii 
integrale și Ta un nivel înalt și 
de calitate a tuturor sarcinilor 
ce ne revin din Programul glo
riosului nostru partid comunist.

Luînd cuvîntul Dan Surulescu,
' directorul general al Combina

tului minier Valea Jiului, a
■ spus :

pînă

să-și realizeze ritmic

I

Valea Jiului au sporit de patru 
ori. S-a introdus mai accelerat 
mica mecanizare, s-a moderni
zat dispecerizarea producției.

Realizăm în prezent un vast 
program de investiții, cu un vo
lum anual de peste 2,3 miliarde 
lei, pentru punerea în valoare 
a noi cîmpuri miniere la Valea 
de Brazi, Hobiceni, Lupeni Est, 
Lupeni Sud, Petrila Sud, Răscoa
la și pentru extinderea exploa
tării cărbunelui la 
cariera Cîmpu lui 
peni.

Exprimînd ..cele 
țumiri conducerii 
statului, dumneavoastră, 
stimate tovarășe 
Ceaușescu pentru grija 
nică ce o 
sporirea și modernizarea dotării 
tehnice a unităților miniere, 
pentru asigurarea unor condiții 
tot maj bune de muncă și viață 
minerilor Văii Jiului, trebuie 
să recunosc că pînă în prezent 
producția de cărbune nu este pe 
măsura posibilităților de 
dispunem. Sîntem comuniști 
trebuie să arătăm deschis 
fața secretarului general 
partidului, că ceea ce am 
zat în ultimele trei luni, 
departe de a ne mulțumi. . 
restanțe mari la producția 
cărbune, deficiențe în exploata
rea rațională a utilajelor, în ca
litatea lucrărilor miniere de în
treținere, revizii și reparații, în 
aprovizionarea și deservirea sec
toarelor și brigăzilor miniere, 
în formarea și folosirea raționa
lă a personalului muncitor.

In această direcție, doresc să 
subliniez că nici conducerea 
combinatului nu a reușit să a- 
jute mai concret întreprinderile 
miniere pentru organizarea mai 
judicioasă a producției și a mun
cii în subteran, pentru folosi
rea rațională a forței de muncă 
și a utilajelor din dotare, stabi
lizarea oamenilor în unitățile 
noastre. Trebuie să subliniez că 
eforturile însemnate pe care le-a 
făcut și le face conducerea parti
dului și statului nostru de a ne 
dota tehnic, de a fi la înălțimea 
dotării mondiale nu au fost pe 
deplin răsplătite de rezultatele 
obținute și care ar fi trebuit să 
se regăsească 
răspunzătoare 
cărbune.

însușjndu-ne 
precierile critice ce le-ați făcut 
la obiectivele miniere vizitate, 
aplicind cu strictețe toate indi
cațiile pe care ni le-ați dat. ne 
angajăm și vă asigurăm că in- 
cepînd cu această etapă, sarci
na noastră de producție, sarcina 
de producție pentru cărbune de

suprafață în 
Neag și Lu-

mai vii mul- 
partidului și 

mult
Nicolae 

.. _ . stator- 
manifestați pentru

rie pentru noua prezență aici, 
în Valea Jiului, a scumpului 
nostru secretar general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Am ma
rea cinste ca la această aduna
re populară să aduc vibrantul 
omagiu conducerii partidului și 
statului ’ nostru, personal tovară
șului Nicolae Ceaușescu, care 
zi de zi se preocupă pentru a 
face munca și viața poporului, 
a minerilor noștri, tot mai fru
moasă și îmbelșugată.

Noi, tovarășe secretar general, 
vă sîntem profund recunoscă
tori pentru grija permanentă pe 
care o purtați îmbunătățirii con- 

' tinue a condițiilor de muncă în 
abataje, ridicării permanente a 
nivelului de trai material și spi
ritual al familiilor noastre. Sîn
tem coriștienți că statul a făcut
eforturi mari pentru mecaniza- ' 
rea lucrărilor miniere pentru ca 
munca să ne fie mai ușoară și 
mai spornică. Azi în exploată
rile miniere avem mașini și uti
laje moderne, de mare ■ randa
ment. Eu însumi, împreună cu 
cei 56 ortaci din brigada pe ca
re o conduc, lucrăm într-un a- 
bataj frontal, echipat cu un 
complex mecanizat de susținere 
și tăiere a cărbunelui. Avem da
toria patriotică, obligația mora
lă, să întreținem și să exploatăm 
rațional aceste utilaje, să 
cu ele cantități tot mai 
de cărbune de care țara 
mare nevoie.

Noi ne-am confruntat în 
ma vreme cu unele greutăți de 
natură tectonică și de exploata
re a complexului. Le-am depășit 
însă și acum treaba merge bi
ne. De fapt, întreg sectorul nos
tru este în redresare Sîntem ho- 
tărîți să depunem eforturi stă
ruitoare pentru recuperarea 
restanțelor și îndeplinirea rit
mică și integrală a planului de 
producție.

Ați fost de multe ori la 
stimate tovarășe secretar 
neral. Ne cunoașteți bine 
curiile și necazurile. Pentru 
ce ați făcut și faceți pentru noi, 
vă făgăduim că vom răspunde 
acestei griji, dînd mai mult 
cărbune patriei, sporind.u-ne 
contribuția la obținerea inde
pendenței .energetice a țării.

Acum, cînd vă aflați din nou 
in mijlocul nostru, minerii Văii 
Jiului vă adresează din toată 
inima, dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
minerul de onoare al țării 
distinsei tovarășe 
Ceaușescu 
mineresc „Noroc bun■!“ 
preună cu urările de a 
mul ți și fericiți, spre 

cocs se va realiza în cote aseen- și fericirea întregului 
denie. Acum, cînd vă aflați din 
nou în mijlocul nostru, dînd 
expresie sentimentelor de dra
goste și știmă ale tuturor oame
ni'. muncii din unitățile 
niere • din Valea Jiului. vă 
fim dumneavoastră și tovarășei 
Elena Ceaușescu multă sănătate, 
ani mulți și fericiți pentru ' a 
putea conduce națiunea noastră 
pe noi culmi de civilizație și 
progres. Noroc bun 1

Tovarășul loan Buduliceanu, 
-miner șef de brigadă, sectorul 
VI, întreprinderea minieră Lu
peni, luind cuvîntul, a spus:

Mult stimate și iubite 
șe Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Ceaușescu, 

Tovarăși,
>»' Trăiesc; împrctină cu 
mei de la mina Lupeni niPinente 
de .ifitensiăt satisfacție și .. bucii-

care 
și 
în 
al 

reali- 
este 

Avem 
i de dăm 

mari 
are

ulti-

de grija sa statornică pentru 
dezvoltarea necontenită a loca
lităților Văii Jiului, laolaltă cu 
toate celelalte așezări ale țării. 
Ei fluturau sțegulețe și flori, 
scandau cu însuflețire și mîn- 
drie numele partidului și a! 
secretarului său general. For
mații artistice, printre care și 
cea de dansuri pădurărești din 
Feregi, comuna Cerbăl, forma
ție la care participă tot satul, 
interpretau cîntece și dansuri 
din . bogatul folclor al Văii Jiu
lui. Totul se constituie într-o i- 
inagine sărbătorească, cu va
loare de simbol, devenită atît 
de familiară, relevînd unita-' 
tea de nezdruncinat a poporu
lui în jurul pa. .dului și all 
secretarului său general. .

La plecare, o gardă alcăttft- 
tă din membri ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor d<W~wțf? 
gătire a tineretului pentru 
părarea patriei 
norul. Tovarășul 
Ceaușescu trece 
da de onoare.

Răsună acordurile 
de Stat al Republicii 
România.

Adresîndu-se celor 
pe stadion, secretarul 
al partidului le-a 
sănătate și fericire.

Pionieri și șoimi ai patriei, 
tineri și tinere oferă fiori oas
peților dragi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
luat rămas bun’de la reprezen
tanții organelor locale de partid 
și. de stat, de la petroșănenii 
prezenți la ceremonia plecării.

Primul secretar' al Comite
tului municipal de partid, to
varășul Viorel Faur, a 
încă o dată cele mai 
mulțumiri tovarășului 
Ceaușescu, tovarășei 
Ceaușescu pentru 
luată, reafirmînd 
mă a minerilor, a tuturor lo-< 
cuitorilor Văii Jiului pentru 
transpunerea în practică a sar
cinilor ce le revin pe acest ah 
și pe întregul cincinal, pentru 
creșterea Continuă a producției 
de cărbune și' consolidarea in
dependenței energetice, a țării..

In aplauzele și uratele mulți
mii, elicopterul prezidențial a 
decolat, ! Ș/i' '■

nerii„Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporul!“ .

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la sfîrșitul 
cuvîntării, primul secretar âl 
Comitetului municipal de 
partid, dînd expresie gînd urilor 
și sentimentelor comuniștilor, 
ale tuturor oamenilor muncii 
din bazinul Văii Jiului, a spus : 

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Vibranta dumneavoastră cu- 
vîntare, la marea adunare popu
lară de la Petroșani, prețioase
le indicații pe 
dat de-a lungul 
constitui pentru 
rat program de 
lăuză permanentă pentru per
fecționarea întregii noastre ac
tivități.

Ne angajăm să nu precupe
țim nici un efort pentru a da 
viață înălțătoarelor îndemnuri, 
tuturor orientărilor formulate 
cu atîta generozitate în cadrul 
acestui nou dialog al dumnea
voastră cu cei care muncesc 
aici, pentru a ne aduce o con
tribuție și mai mare la reali
zarea tuturor obiectivelor sta
bilite de partidul nostru co
munist.

Vă mulțumim pentru noua 
dovadă a grijii ce ne-o purtați 
și vă dorim, din adîneul inimii, 
dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, sti
matei tovarășe Elena Ceaușescu, 
multă sănătate, ani mulți și 
rodnici spre binele și fericirea 
întregului nostru popor.

Trăiască Partidul Comunist 
Român, în frunte cu cel 
iubit fiu al poporului său, 
varășul Nicolae Ceaușescu 1

Mulțimea aclamă minute- în 
■șiî? pentru Partidul Comunist 
Român, pentru secretarul său 
general, adunarea populară in- 
cheindu-se în aceeași atmosfe
ră vibrantă, însuflețită, de înăl
țător patriotism.

La sfîrșitul vizitei în munici
piul Petroșani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu,, ceilalți tovarăși, din 
conducerea partidului și statu
lui s-au îndreptat spre stadio
nul orașului, unde s-a desfășu
rat ceremonia plecării.

Pe întregul traseu mii de ce
tățeni .și-au manifestat cu .deo
sebită căldură dragostea și sti- 
jna față de secretarul general 
al partidului, recunoștința .fâță;.

le-ați 
. vor 

adevă- 
o că-

oare ni 
vizitei 

noi un 
muncă,noi, 

ge- 
bu- 
totMult stimate tovarășe secretar 

general Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu, ,
Stimați tovarăși,
Cu cele mai alese sentimente 

de ' bucurie, de dragoste și res
pect nețărmurit vă rog să-mi 
permiteți, mult iubite tovarășe 
secretar general, să vă transmit 
atașamentul și recunoștința fier
binte ce v-o poartă cei peste 
40 000 de oameni ai muncii din 
mineritul Văii Jiului, dumnea
voastră, celui mai iubit și stimat 
fiu al poporuluj român, strălucit 
conducător al partidului și sta
tului nostru, personalitate de 
excepție a lumii contemporane.

Oamenii muncii din minerit 
trâiest: plenar binefacerile poli
ticii revoluționare, profund u- 

‘manistea J’artiduliii Comunist 
Român 
cturiine.
v, 
m

în creșterea 
a producției

în întregime

co- 
de

a-

♦
E le n a 

tradiționalul salut
— îm- 
trăi ani 

binele 
nostru

a prezentat o-
N i c 0 1 a e 

în revistă gar-

Imnului
Socialiste

prezenți 
general 

urat multă

i, al cărei ctitor sînteți 
■avoastră, -mbit stimate to- 

râșe secretar .general. In mi
rii pătrunde puternic; tehnica 

nouă: mecanizarea și automati- 
urnaare a înfăptuirii pro- 

. gramului de măsuri întocmit pe 
baza indicațiilor stabilite de 
dumneavoastră cu prilejul vizi
telor de lucru ce le-ați efectuat 
la noi în anii 1977 și 1979.

Față de anul 1979, astăzi in 
minele din Valea Jiuluj dispu
nem în plus de 17 complexe de 

: susținere mecanizată, 42 combi- 
; ne de abataj și 25 combine de 
{ înaintare. în ultimii cinci ani, 
[ ca urmare a grijii dumneavoas- 
j, Xră pentru dezvoltarea produc- 
ț ției de cărbune, fondurile fixe 
j jjirl ■ întreprinderile miniere din 
r •

zărea,

mi- 
do-

tovară-

Elena

ortacii

popor.
Dind glas . dorinței

celor prezenți, a tuturor, locui
torilor Văii Jiului, primul se
cretar al Comitetului municipal 
de partid a adresat tovarășului 
Nicolae Ceausescu ‘ .rugămintea 

cadrul

tuturor. mai
to-

en-

de a lua cuvîntul in 
marii adunări populare.

Intîmpinat cu deosebit 
tuziasm, cu puternice sentimen
te patriotice! a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu deosebit interes, cu 
deplină aprobare și satisfacție, 
ea fiind subliniată în repetate 
ritiduri de îndelungi aplauze, 
tirale și ovalii. Se scandează cu 
înflăcărare : „Ceaușescu și mi-

adresat 
calde

Nicblae 
Elena

vizita efec- 
voința f er
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șan, secretarul Comitetului de 
partid al minei Vulcan, Vasile 
Mirăuță, șef de brigadă la A-, 
ninoasa, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Neculai Agachi, ministrul 
industriei metalurgice, Ștefan 
Alba, șef de brigadă la mina 
Petrila, Ion Buduliceanu, șef 
de brigadă la mina Lupeni, Ion 
Lăzăreseu, ministrul . minelor, 
Dolha Tivadar, maistru minier 
la mina Lonea și Grigore Grăj- 
dan, inginer șef la mina Pe
trila. ;'

Vorbitorii au adresat secre
tarului general al partidului 
cele mai vii mulțumiri și pro
funda recunoștință pentru spri
jinul permanent pe care îl a- 
cocdă activității de extracție a 
cărbunelui, pentru grija neoste- 
a#ă'Tnanifestată față de mun
ca și viața minerilor. Ei au in
format despre modu! in care 
se acționează pentru îni'plihL 
rea planului de extracție Ia 
toți indicatorii, arătînd că, în 
primele opt luni ale anului. 
Combinatul minier din Valea 
Jiului a rămas dator economiei 
naționale cu o cantitate de căr
bune, ca rezultat al neîndeplini- 
rfi cu șapte procente a planu
lui anual.

In spirit muncitoresc, de res
ponsabilitate comunistă, cei ce 
au luat cuvintul au scos în e- 
vidență lipsurile care s-au ma
nifestat în activitatea de ex
tracție a cărbunelui, precum 
și măsurile ce au fost luate de 
organele și organizațiile de 
partid, de conducerea minelor, 
a Combinatului Văii Jiului, de 
ministerele economice care 
concură la buna desfășurare a 
muncii în această ramură de o 
deosebită importanță a econo
miei noastre naționale. Vorbi
torii au făcut, în același timp, 
numeroase propuneri 
vizînd mai buna organizare a 
producției și a muncii, asigura
rea forței de muncă și ridicarea 
calificării acesteia, buna apro- 

toate ie-

șament al minerilor din Valea 
Jiului, vorbitorii l-au. . asigurat 
pe secretarul general al parti
dului că vor acționa cu dărui
re patriotică și spirit mineresc 
revoluționar pentru recupera
rea integrală a producției res
tante, pentru îndeplinirea ritmi
că. la toți indicatorii, a planu
lui de extracție pe perioada ca
re a mai rămas din acest an 
cit și perintr.egi.il cincinal.

în încheierea întîlhiriț de lu
cru a luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceausescu.

Secretarul general al .partidu
lui a subliniat că s-a organizat 
această întîlnire, avîndu-se în 
yedere sarcinile mari și com
plexe ce le pune în fața mine
rilor Programul de extragere, 
■pînă în 1985, a peste 15 milioa- 
.ne tone de cărbune, din care 

5 milioane cărbune cocsifica- 
bil, producție ce poate fi reali
zată în întregime, pornindu-se

de. la baza tehnico-material5 de 
care dispune acum industria mi
nieră. în legătură cu rămînerile 
în urmă înregistrate de la în-, 
ceputul anului, .conducătorul 
partidului și statului nostru 
și-a exprimat convingerea că 
această cantitate de cărbune 
restanță va fi recuperată.

Referindu-se la problemele ri- 
• dicate în cadrul discuțiilor, to

varășul Nicolae Ceausescu a 
precizat că în minele din Valea 
Jiului se menține încă un raport 
neechitabil între numărul de 
muncitori ce participă nemijlocit 
în procesul de extracție a căr
bunelui și restul personalului 
muncitor, indicînd ca într-un 
timp scurt, să fie luate măsuri 
pentru îndreptarea acestei si
tuații, să fie prezentate măsuri 
pentru simplificarea organiză
ri i muncii și producției, pornin
du-se de la unitatea de lucru, 
de la utilajul folosit în abataj. 
In acest cadru, secretarul gene
ral al partidului s-a referit pe 
larg la problema transportului 
în mină, apreciind-o. ca o latară 
esențială a mecanizării mumfîî 
în subteran. De aceea, a indi
cat să se formeze un colectiv —

nișt-ri —• șl alcătuit din specia
liști ai institutelor de cercetări, 
ai ministerelor minelor,' cons
trucțiilor de mașini și meta
lurgiei, care, piriă ;ia șfirșitul. 
lunii octombrie, să elaboreze 
programul mecanizării comple
te î,p /subteran — tăierea steri
lului, scoaterea la suprafață a 
Cărbunelui, transportul .în sub
teran al muncitorilor,, al mate
rialelor.

în scopul evitării întrerupe
rii funcționării ■combinelor și 
a celorlalte mijloace de meca
nizare din subteran, ce influen
țează negativ îndeplinirea pla
nului, s-a îndkat ca fiecare u- 
riitate s<i dispună de un stoc 
propriu de pifese de schimb, ce
le de dimensiuni mici depozl- 
tîndu-se chiar în subteran. în. 
acest scop — a precizat tovară
șul Nicolae Ceaușescu — minis
terul care produce utilajele tre- 

. bule să-și dezvolte ' capacitatea 

de producere a pieselor de 
schimb și să aibă în vedere 
fabricarea pieselor de schimb 
pentru toate tipurile de utilaje 
pe care le produce. Pentru a 
cunoaște temeinic problemele 
concrete ale mecanizării muncii 
în subteran și modul de com
portare a tehnicii pe care o 
produc, constructorii de mașini, 
metalurgiștii trebuie să vină 
mai -des în mijlocul minerilor, 
să colaboreze strîns cu ei în 
scopul producerii mașinilor, pie
selor de schimb, materialelor 
care să corespundă cît mai bine 
nevoilor reale, condițiilor spe
cifice muncii în subteran.

Arătînd că industria noastră 
dispune de tot ceea ce este ne
cesar pentru a asigura mecani
zarea completă a extracției de 
cărbune, secretarul general al 
partidului a subliniat necesita, 
tea luării de măsuri ferme pen
tru pregătirea cadrelor de mi
ner) in numărul și la nivelul 
de cunoștințe cerut de tehnica 
avansată care se folosește acum 
în industria noastră carbonife
ră. Ne trebuie acum un miner 
— a precizat tovarășul Nicolae 
Ceausescu — care să știe să 
conducă combina, să știe să o 
întrețină și să-i facă reparațiile 
curente. Pornind de la această 
necesitate, s-a cerut să fie re
văzut grabnic programul școli
lor și al institutelor do speciali
tate și. in termen de două luni, 
să fie elaborat un program de 
perfecționare a pregătirii cadre
lor de muncitori și specialiști 
pentru :industria extractivă la 
nivelul .sarcinilor și exigențelor 
ei actuale. î.n același timp, este 
necesar să se folosească mult 
maț rațional, cu mai mult spi
rit, gospodăresc, cadrele exis
tente în fiecare mină, ayind gri. 
jă zilnic șă fie complet perso
nalul muncitor.ee lucrează în 
subteran; orice lipsă din subte
ran trebuie automat acoperită 
cu personal de la suprafață.

Secretarul general al partidu
lui a subliniat.că. Programul de 
Creștere a extracției de cărbune, 
atîț energetic cît mai ales coc- 
sificabjl, înșuțrie.ază sarcini deo
sebite pentru ministerele mine
lor, geologiei, construcțiilor de 
mașini, : siderurgiei, pentru cer
cetarea științifică, pe care Con
siliul de Miniștri trebuie să le 
urmărească eu toată hotărîr.ea. 
Realizarea lui integrală incum
bă răspunderi deosebite pentru 

. conducerea întreprinderilor mi
niere, pentru organele și organi
zațiile de partid, pentru fiecare 

. om ah muncii din acest sector 
deosebit de important al eco
nomiei naționale.

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceausescu și-a exprimat ferma 
convingere că minerii — deta
șament de frunte a] clasei mun
citoare, stimați , și apreciați de 
întregul popor — își vor face 
p>e deplin datoria, ..contribuind 
la asigurarea Independenței e- 
nergetice" a țării, la progresul în
tregii economii naționale. 

tă manifestare de simpatie. 
De la reședință și pînă la sta
dionul orașului, pe întregul 
traseu, se aflau la această oră 
a dimineții mii de oameni al 
muncii care purtau cu dragos
te portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, și ale tova
rășei Elena Ceaușescu, stegule- 
țe roșii și tricolore, lozinci de 
urări la adresa partidului, a 
secret vului său general, a pa
triei, pancarte pe care era îns
cris „Ceaușescu — Pace“. Ti
neri și tinere îmbrăcați în fru
moase costume naționale au 
dat expresie acestei bucurii prin 
cîntece și dansuri specifice lo
cului. Aceeași atmosferă sărbă
torească s-a regăsit și la sta
dionul orașului, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu deosebită stimă și res
pect de reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat. Pionieri și șoimi ai patriei 
au oferit, cu emoție, din adîn- 
cul inimilor lor tinere, buchete 
de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In aclamațiile și ovațiile mul
țimii, elicopterul prezidențial 
a decolat, îndreptîndu-se spre 
Lupeni.

Minerii din cel mai important 
bazin carbonifer al țării au fă
cut o impresionantă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
intîmpinîndu-i cu toată căldura 
inimii. Reîntîlnirea cu secreta
rul general al partidului a cons
tituit pentru oamenii muncii 
din această zonă a țării un 
așteptat și fericit prilej spre 
a-i exprima direct, vibrant, ne
țărmurita dragoste, stimă și re
cunoștință pentru tot ceea ce 
a făcut și face ca înfățișarea 
localităților miniere din Valea 
Jiului, a județului Hunedoara, 
a întregii țări, să devină me
reu mai frumoasă și mai pros
peră, pentru grija statornică ce 
o poartă ca. viața minerilor, a 
întregului popor, să fie tot mai 
luminoasă și mai îmbelșugată.

Aceste simțăminte profunde 
și-au găsit o expresie emoțio
nantă încă din primele clipe 
ale venirii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Valea Jiului.

Sosirea a avut loc. în cunos
cuta așezare minieră Lupeni.

La cbborîrea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, au fost salu
tați de tovarășii Radu Bălan, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Hunedoara al P.C.R., 
Viorel Faur, prim-Secretar. al 
Comitetului municipal Petro
șani al P.C.R., Hori a Toma, 
prim-secretar al Comitetului o- 
rășeneșc, Lupeni al l'.C'.i-?., de 
alți reprezentanți ai organelor 
locale de. part'd și de st.it care 
le-au urat un călduros și res
pectuos bun venit.
< Se aflau, de față Gheorghe 
Petrescu. ' viceprinișminiștrU al 
guvernului, Ion Lăzăreseu, mi
nistrul minelor, Ion I’olea, mi-. 
nistrul geologiei, Ion Avram, 
ministrul construcțiilor de ma
șini, Neculai . Agachi, ministrul 
industriei metalurgice..'

O gardă alcătuită din mem
bri ai gărzilor patriotice și ai 
formațiunilor de .pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorii’.

A fost intonat I/mul de Stat 
ai Republicii Socialiste Româ
nia.

A urinat un mohient deosebit. 
Bătrînui miner pensionar Aron 
Cristea, care a lucrat *35 de ani 
la' întreprinderea minieră "din 
Lupeni, s-a apropiat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu și de 
tovarășa Elena Ceaușescu, a- 
dresîndu-le cuvintele; „Cetățe
nii din Lupeni vă primesc cu 
drag și bucurie, cu pîine și sa
re, după un vechi obicei ro
mânesc — și din care vă rog 
să gustați”. 'Tineri și" .tinere au 

invitat apoi, pe iubiții oaspeți 
să guste din ploștile cu vin. 
Pionieri și șoimi ai patriei, ți
neri în uniforme de miner, au 
oferit buchete de flori.

La locul aterizării erau pre- 
zenți mii de mineri, care au o- 
vaționat îndelung pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu, manifes 
tîndu-și intensa satisfacție de 
a-i avea din nou în mijlocul 
lor. Dînd glas gîndurilor - și 
sentimentelor pe care le îm
părtășeau, ei au scandat neîn
trerupt, cu î n f 1 ă c ă r a r e, 
„Ceaușescu — P. C. R. !“, 
„C e a u ș eseu și popo
rul !“, „Ceaușescu și minerii!”, 
Ceaușescu fiu iubit, la Lupeni' 
bine-ați venit !“, Mai multe 
ansambluri corale au interpre
tat cîntece închinate partidului 
și secretarului său generat, 
patriei noastre socialiste; . Fan
fare și orchestre ale minerilor,, 
echipe de dansatori întregeau 
atmosfera sărbătorească a . zi
lei. Aplauze, urale și ; ovații fă
ceau să vibreze văzduhul. To
tul se constituia într-o imagine 
cu valoare de Simbol, care pu
nea pregnant în lumină unita
tea strînsă, indestructibilă, a 
puternicului detașament al mi
nerilor, a întregii noastre clase 
muncitoare, a tuturor cetățeni
lor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, în jurul partidu
lui, aț secretarului său gene
ral — unitate ce reprezintă
forța esențială a mersului îna
inte al țării spre socialism,

' spre comunism.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena 'Ceaușescu 
au răspuns cu prietenie mani
festărilor entuziaste ale mul
țimii.

In această ambianță însufle
țită, a început vizita de lucru.

O primă discuție a avut loc 
la Lupeni în fața unor grafi
ce, care înfățișau dezvoltarea 
actuală și în... perspectivă, a 
Combinatfilui minier din Valea 
Jiului. Directorul general al 
combinatului,. Dan Surulescu, a 
informat că. prin transpunerea 
în .Viață a indicațiilor tovară
șului Nicolae Cleaușescu, între-' 
prinderile miniere din. Valea 
Jiului au cunoscut o continuă 
extindere și modernizare. El 
a relevat realizările și preocu
pările celor care lucrează în a- 
cest bazin carbonifer al : țării, 
evidențiind' hotărîrea lor de a 
da patriei cît mai mult cărbu
ne. S-a’ arătat că, 'însuflețiți de 
mobilizatorul. îndemn al * se
cretarului general al partidului, 
mineriil.și specialiștii de aici 
vor face totul pentru sporirea 
producției de cărbune a combi
natului Care . se prevede ca,. la 
finele actualului cincinal, să 
fie de peste 15 milioane tone, 
o atenție' deosebită acordiiid u-se 
cărbunelui cocșificabil. In a- 
cest scop, vor fi. date în ex
ploatare noi cîinpuri miniere, 
va fi extinsă mecanizarea în 
subteran, vor. fi luate măsuri 
care ; să* asigure mai liulia or
ganizare a producției si a mun
cii, folosirea mar judicioasă a 
tehnicii de care dis'pun acum 
minele din Valea Jiului, a for
ței de muncă, pregătirea și 
formarea noilor cadre de mi
neri;, * ; :-l .

Inc continuare a * fost vizitată 
o expoziție care ilustra re/ulta- 

; tele 1 obținute de întreprinderea 
de reparații și întreținere a uti
lajului minier, din Lupeni.

Problemele privind dezvolta
rea producției Combinatului 
minier din Valea Jiului au fost 
reluate apoi și examinate pe 
larg,în .cadrul întîlnirii de < lu
cru pe care tovarășul LNicolae 
Ceaușescu a avut-o la Lupeni 
cu reprezentanții organelor lo
cală de partid ?și de stat. cu 
cadre de conducere din eco
nomie, cu mineri și specialiști.

După întilnirea de lucru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
■'Ondulatori de partid <i de 
sbat, au fost invitați să viziteze

(Continuare în. p'âg. a C'eî
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ministrul 
Gheorghe 
trustului

Trandafir Cocârlă, 
energiei electrice, 
Sălăgean, directorul 
de construcții hidroenergetice 
București, Viorel Dănilă, direc
torul grupului de șantiere Rîul 
Mare — Retezat, Silvestru Jele- 
dințeân, secretarul comitetului 
de partid.

O gardă 
ai gărzilor 
mațiunilor 
retulul pentru apărarea 
prezintă onorul.

Este o atmosferă de 
sărbătoare. Constructorii de pe 
impresionantul șantier hidroe
nergetic fac tovarășului Niciolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, aici în decorul feeric 
al munților Retezat, o primire 
deosebit de călduroasă, entu
ziastă, Ei își exprimă satisfacția 
de a-1 avea în mijlocul lor pe 
conducătorul iubit al partidului 
și statului, pe cel dinții bărbat 
al țării, pe omul care își închi
nă întreaga viață și deosebita 
sa putere de muncă binelui și 
fericirii întregului nostru po
por, ridicării României socialis
te pe cele mai înalte cumi

.și civilizației, 
minute în

și p o p.o r u 1 !
— P.C.R.!“. Pe

alcătuită din 
patriotice și 
de pregătire

membri 
ai for- 
a tine- 
patrie;

mare

ale
Se 
șir

• r“

(Urmare din pag. a 5-a) principalilor indicatori de plan
--------------------------- — ca și a realizării utilajelor mi

niere noi, asimilate sau de pro
ducție curentă, directorul unită
ții, ing. Iosif Kelemen, a infor
mat despre etapa a doua de 

ei

stația automatizată de conduce
re a proceselor de producție și 
sectorul de transport al mine
reului de la întreprinderea mi
nieră Lupeni.

Părăsind Lupeniul, coloana 
de mașini s-a îndreptat spre 
întreprinderea de utilaj minier 
din Petroșani. S-au străbătut 
așezările Paroșeni, Vulcan, Is- 
croni'. Pretutindeni, oamenii 
au ieșit în fața caselor, împo
dobite de sărbătoare, pe tra
seu, aclamând cu căldură pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
adresîndu-ie din suflet cuvinte 
de bun venit, oferindu-le 
— florile dragostei și ale 
noștinței,

Stăruitoarea preocupare 
cretarului general al partidului 
pentru realizarea programului 
energetic și, în acest scop, pen
tru mecanizarea . lucrărilor mi
niere în vederea sporirii pro
ductivității muncii în abataje 
și reducerii efortului fizic al 
minerilor s-a reflectat elocvent 
și prin vizita de lucru efectua
tă la întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani, care, prin 
producția de utilaje miniere, 
este direct implicată în efortul 
colectivelor miniere de realizare 
a programului energetic.

Prin intermediul unor pa
nouri care ilustrau dinamica

flori 
recu-

a se-

mat despre etapa a doua 
dezvoltare după încheierea 
se va asigura triplarea capaci
tății de producție și îndeplini
rea în acest fel â sarcinii pe 
care tovarășul Nicol a e 
Ceaușescu a trasat-o cu prile
jul precedentelor vizite de lu
cru efectuate în această 
portantă unitate a 
trucțiilor de mașini 
industria minieră.

Vizita s-a constituit 
raport muncitoresc al 
destoinic colectiv prin 
fost reliefată preocuparea pen
tru aplicarea exemplară a indi
cațiilor’ date cu prilejul vizite
lor precedente — din noiembrie 
1977 și august 1979 — raport 
ilustrat convingător și prin ex
poziția de utilaje miniere noi 
sau modernizate care i-au fost 
prezentate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în cadrul expoziției 
— o veritabilă demonstrație a 
capacității creatoare a construc
torilor de acest tip de utilaje, 
a disponibilităților pe care le 
au — au fost prezentate 
ferite utilaje miniere ale 
prinderii „Unio" din Satu 
din Filipeștii de Pădure, 
Timișoara, Vaslui și Baia

im- 
cons- 

pentru

într-un 
acestui 

care a

și di- 
înțre- 
Mare, 

din 
Mare.

Urmărind utilajele puse m 
funcțiune, ca pe un autentic 
stand de probă, ca și explicați
ile date privind 
pentru eliminarea 
prin asimilarea unor utilaje de 
înalt randament corespunzător 
condițiile-,- specifice de exploa
tare, tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu a cerut proiectanților, 
constructorilor de utilaje mi
niere, forurilor de resort să a- 
ducă perfecționări utilajelor, 
construindu-ie pe module, ast
fel ca timpul de transport, de 
montaj și demontare în abata
je al combinelor, transportoa
relor și altor utilaje să fie re- ’ 
dus cit mai mult posibil,

în timpul vizitei, prin stan
duri de exponate aflate in ate
liere, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost prezentate 
diferite seule și dispozitive rea
lizate în cadrul acțiunii de auto- 
dotare, recuperare și recondi
ționară, precum, și piese de 
schimb confecționate în între
prindere pentru renunțarea 
procurarea lor din import.

Ambianța sărbătorească 
care s-a desfășurat vizita 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, primirea deosebit de 
călduroasă ce a fost făcută de 
constructorii de utilaje minie
re din Petroșani, uralele care 
i-au însoțit pe tot timpul vizi
te?- — in atelierele de montaj, 
combine, de prelucrările meca
nice grele și prelucrări mecani
ce ușoare, în. secția de hidrau- 
lică minieră — florile oferite au 
ilustrat în mod viu sentimente
le de cea mai aleasă stimă și 
recunoștință față de conducăto
rul partidului și statului nostru, 
pentru neprecupețita sa preocu
pare de a asigura progresul ne
întrerupt al patriei noastre 
socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, joi, după-amiază, ma
rele șantier hidroenergetic de 
la Rîul Mare — Retezat, 
impm-tant obiectiv economic ce 
va fj terminat în cursul actua
lului cincinal : și care Va aduce 
o importantă contribuție la în
deplinirea programului de asi
gurare a independenței ‘.energe
tice a țării.

Elicopterul prezidențial 
vizează, pe un teren special 
menajat deasupra barajului vi
itoarei hidrocentrale.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea par-

strădaniile 
importului,

ate-
a-

tidului și statului nostru se află

i-
ce

Rîul 
ara- 

în 
două etape. în partea superioa
ră se amenajează trei hidrocen
trale : Rîul Mare — Retezat, cu 
o putere totală instalată de 335 
MW, Clopotiva ce va avea 
MW și Ostrovul Mare de 
MW. Partea mijlocie vă 
șapte centrale însumînd 
120 MW.

în etapa următoare (1986— 
1990), în partea superioară a ba
zinului, pe traseul cuprins în
tre confluența Rîului Mare cu 
Streini și pîhă la vărsarea în 
Mureș, se vor amenaja alte 
hidrocentrale cu 
la de 30 MW.

în continuare, 
nergie! electrice 
cilul de execuție 
arătînd că, . _ _
să mobilizare a forțelor exis
tente și a mijloacelor din dota
re, la finele anului viitor lucră
rile vor fi terminate și vor în
cepe-probele de punere îivfdnc- 
țiune a primelor trei qdtkxțle. 
Construcția centralelor din eta- 
pa mijlocie se va încheia în pe
rioada 1984—1985. Producția de 
energie electrică care va fi li
vrată sistemului energetic na
țional de către această impor
tantă amenajare, se va ridica, 
la punerea ei în funcțiune, la 1 
miliard kilowați/oră pe an.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate- machetele 
întregului bazin și soluții adop
tate, tehnologiile utilizate în 
scopul impulsionării ritmurilor 
de execuție. Secretarul general 
al partidului a vizitat șantierul 
barajului, care a prins, vizibile 
contururi și a urmărit la fața 
locului tehnologia de depunere 
și de compactare a miezului de 
argilă, a filtrelor barajului de 
anrocamente.

ds, amenajare a bazinului 
Mare — Retezat. Lucrarea, 

. tă gazdele, este . împărțită

lozincile :
Comunist 
secretarul

Nicolae
scumpa

progresului 
scandează 
Ceaușescu 
„Ceaușescu
mensul perete ale muntelui 
străjuiește, de o parte 41 de alta 
barajul, se pot citi 
„Trăiască Partidul 
Român în frunte cu 
său general, tovarășul 
Ceaușescu", „Trăiască
noastră patrie, Republica Socia
listă România!“, Cei prezenți 
poartă cu bucurie, în semn de 
adînc respect și aleasă recunoș
tință, portrete ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale tovară-

o putere

14
15,9 

avea 
circa

cinci 
tota-

e- 
sta-

ministrul 
prezintă 
al obiectivelor, 

printr-o mal inten

/

pancarte sini înscrise urări la 
adresa tovarășului Nicolae 

( Ceaușescu, a partidului și a pa
triei, angajamentul minerilor 
și constructorilor hidroenerge- 
ticieni — fierar- betoniști, dul
gheri, macaragii, 
șoferi — dea face totul 
a încheia în timp optim 
grandioasă amenajare

■ nergetică. mîndria de a 
rii ei. Tineri și tinere, 
și șoimi ai patriei adresează to
varășului Nicolae.,. Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, cu 
emoție, cuvinte de bun venit, le 
oferă flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, răs
pund cu simpatie acestor mani
festări. ,. '■ ■

Secretarul general al partidu
lui este informat, de către m(i-

ei.

buldozerist!, 
“ pentru 

această 
hidroe- 

fi auto- 
pionieri

nistrul de resort, asupra schiței

tarul general al partidului a fe
licitat pe constructori pentru 
aceste minunate realizări și le-a 
urat să obțină suacese tot.- mai 
mari în materializarea acestui 
important obiectiv energetic.

Cei prezenți s-au angajat că 
vor face totul pentru a grăbi 
punerea în funcțiune a amenajă
rii de la Rîul Măre — Retezat.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost aclamați în
delung de cei prezenți. Din nou 
au fost adresate urări de salut 
la adresa secretarului general 
al partidului, dindu-se astfel 
expresie 'puternicelor sentimen
te de bucurie și satisfacție pen
tru această vizită, de recunoș
tință profundă pentru tot ceea 
ce face partidul și statul, pen
tru înflorirea continuă a patriei
noastre socialiste.
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Reușita, confirmare firească 

a vredniciei minerești
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eful de brigadă 
Buduliceanu de la 
Lupeni a fost solicitat a- 

cum 3 ani să preia un abataj 
complex mecanizat din secto
rul II. Un abataj nou, echipat 
cu utilaj modern, gata de 
pornire, a cărui brigadă, din 
cauza condițiilor tectonice di
ficile — o înclinare de 33 de slăbit în această perioadă vreo 
grade a panoului — nu reușea 
să demareze. Brigadierul și-a 
părăsit brigada fruntașă 
sectorul VI și a preluat 
abataj care în scurt timp 
ridicat la nivelul realizărilor 
de vîrf.

In urmă cu a lună, lucruri
le s-au petrecut asemănător, 
dar in. sens invers. Ioan Bu
duliceanu, a fost solicitat să 
revină la sectorul VI, unde, în 
blocul IV, pe stratul 8/9, a 
fost deschis un abataj frontal 
de mare capacitate — lung de 
150 metri -— dotat cu utilaje 
ultramoderne. Deși se puneau 
mari speranțe în noul panou 
pentru redresarea sectorului, 
brigada care echipase abatajul 
ș-a poticnit, nereușind să por
cească frontalul. Acest abataj, 

"'~bceastă brigadă le preluase 
loan Buduliceanu în urmă cu 
o lună. ,

Avea de îndeplinit o misiu
ne grea — să aducă abatajul, 
ca și brigada la linia de plu
tire. Cu ce a început ? Cu a- 
mîndouS. Abatajul trebuia în
dreptat, adus pe poziție per
pendiculară cu galeria de ba
ză. Pentru aceasta trebuiau re
pliate toate cele 87 cadre 
complexului de susținere, 
multe din ele răsturnate 
intrate în presiune au

Ioan 
mina

din 
noul 

s-a

ale 
iar 
și 

fost
V —U

îndreptate, repuse în perfectă 
stare de funcționare. A fost 
greu, a fost ușor ? Brigadierul 
zîmbește cu subînțeles. Am a- 
flat ulterior tîlcul acestui zim- 
bet. In trei săptămîni n-a pă
răsit abatajul în mai multe rîn- 
duri și cite 3—4 schimburi. 
Ceea ce recunoaște, e că a

l-a Preparația de cuarț din l’ricani se introduce 
un nou lot de mineral in cuptorul de calcinare.

Foto : Cristian ȘTEFAN

vîrstă al brigăzii, minerul Ba
lazs Kelemen, și tinerii com- 
bainieri Marin Oprea și 
Negrea, electricienii Ion 
pescu, Arșin și Ușurelu, hidra. I 
ulicienii Carp și Mihocea, mi
nerul Nicolae Uiți și, desigur, 
șefii de schimb Vasile Birsari, 
Ion Uie și fratele Ioachim. In 
brigadă lucrează, de fapt, doi 
frați ai brigadierului, șeful de 
schimb Ioachim și Emil, ur- 
mînd să vină și al treilea, Si- 
mion, nu demult lăsat- la va
tră. Cu ajutorul lor și al alto
ra a reușit să facă ordine în 
brigadă și abataj, să pună la 
lucru, toți oamenii. Și aceas
ta a fost reușita hotărîțoare 
pentru destinul brigăzii. !

Brigada a fost restructurată, j 
i-au fost uniformizate 
burile, au fost stabilite 
ponsabilități precise pe 
meni, pe specialități

15 kg. „Noroc-că am avut de 
unde..." spune tot el, în glu
mă.

Adevărul e ca n-a fost ușor.
Au fost săptămîni care 
solicitat din plin ; i-au 
citat capacitatea de miner-teh- 
nician, de organizator, de edu
cator — într-un cuvlnt, toate 
calitățile de brigadier, de 
conducător al unei formații 
complexe de mineri-tehnicieni. 
Punctul nevralgic a fost omo
genizarea brigăzii, deci oame
nii. Prea erau obișnuiți unii 
cu lucrul de mântuială; cum 
se apropia schimbul, plecau, 
indiferent cum era abatajul, 
dacă-și făcuseră datoria sau __ r
nu. Deci, trebuia făcută ordi- \ dar cu o condiție: să 
ne, restabilită disciplina, re- .. . - 
întronată răspunderea față de 
cerințele tehnologiei de lucru 
cu utilajul modern. Inerția, 
delăsarea erau parcă la ele a- 
casă. Ca să le elimini, 
trebuiau scuturați bine, 
prea obișnuiți eu „vine 
de plată șl fără ca si mă 
mor cu treaba", au fost 
din brigadă.

A reușit. A reușit pentru 
că avea încredere în el însuși, 
în oamenii din jur care, în 
marea majoritate, i-au fost a- 
lături. Mai ales „tăticu", cum 
îi spun ortacii la decanul de

l-au 
soli- '

unii 
alții, 
ziua 

o- 
seoșt

Ion
Po-

schim- 
res- 
oa- 

pentru 
respectarea perfectă a operați
ilor, a tehnologiilor de lucru.

Pentru că, „mecanizarea e... 
lux, precizează brigadierul, 

’ . - ..i îndră
gești tehnica, să înveți să o 
stăpînești și să respecți eu 
strășnicie tehnologia de lucru"1. 
E profesiunea lui de credință 
după care se conduce zi de zi. 
Și rezultatul nu poate fi decît 
cel scontat: abatajul avan
sează ritmic, brigada extrage 
zilnic peste 500 tone de cărbu
ne ; randamentele, volumul ex
tracției cresc de la o zi la alta, 
pe măsura vredniciei și a am
biției brigăzii : să-și recupere
ze pînă la finele anului res
tanța de 10 000 tone de cărbu
ne.

Ioan DUBEK
r-'v:

însemnare

URBANIZARE

t

[

harnice, care valorează milioane
în urma programului de me

canizare a principalelor lucrări 
miniere stabilit de conducerea 
superioară de partid și de stat 
pentru Valea Jiului, întreprinde
rile miniere au fost dotate eu 
utilaje de înaltă productivitate. 
Pentru buna funcționare a a- 
cestora In subteran sînt nece
sare piese de schimb, care au o 
valoare destul de ridicată în 
costurile de producție. La l.M. 
Vulcan, valoarea pieselor de 
schimb se ridică pînă la 19 la 

... din costurile de producție. 
’r\jiUhjmai în primul semestru al 

anului au. fost necesare la a- 
ceastă mină piese de schimb în 
valoare de 20 milioane lei. A- 
vînd în vedere valoarea lor 
măre și faptul că nu întotdeau
na acestea pot fi procurate în 
timp util, s-a trecut la recupe
rarea și recondiționarea celor 
uzate și totodată la confecțio
narea lor în atelierul mecanic 
al minei. în atelierul mecanic 
de la mina Vulcan au fost recu
perate și recondiționate piese 
de schimb și șubansamble în 
primele șapte luni ale anului

în valoare de 4 381 000 Iei, iar 
valoarea recondiționării lor se 
ridică numai la 661 000 lei, adu- 
cînd astfel economii întreprinde
rii de peste 3,7 milioane lei. 
Colectivul atelierului recupe
rează și recondiționează piese 
de schimb pentru transportoare 
(paletele de la transportoarele 
cu raclele, tambură de întoarce
re și acționare, cap de întoar
cere și acționare, cap de întin
dere, reductoare și jgheaburi 
intermediare pentru TR-2, TR-3 
și TP-2, precum și role pen
tru benzi) la combine (papuci, 
pluguri, tambură de tăiere) la 
mașini de încărcat (cupa bas
culantă și trenuri de roți) 
și mu 1 t e a 1 t e pie
se de schimb pentru pompe 
centrifugale, locomotive, de mi
nă și de la alte utilaje. Pe lin
gă această preocupare de a re
cupera și recondiționa cît mai 
multe piese de schimb, atelierul 
mai are ca sarcină asimilarea 
unoj. astfel de repere și con
fecționarea lor în cadrul atelie
rului. Au fost asimiliate pînă în 
prezent peste o sută de astfel

de repere.
Pentru combine sînt confec

ționate în atelier, papuci, cilin
dru telescop, bucșă elastică, ax 
cuplare reductor motor, pentru 
transportoare se confecționea
ză semiaxe, bucșe, capete de 
întoarcere etc. Avînd în vedere 
nevoile producției, gama aces
tor repere asimilate și confec
ționate în atelier se mărește
mereu. Lăcătușii din echipele
conduse de Ioan Stark, Ștefan 
Surdu, Victor Purdescu, Dănilă 
Filștoe, Victor Rapoltean, Ale
xandru Vlădoiu, Toader Cizmaș, 
strungarii lui Tiberiu Covacs, 
Nicolae Gheorghe și sudorii Ma
nea Tunsoiu, Virgil Codreanu 
și Vasile Cismaș, forjorii Gheor- 

,ghie Manole și loan Achfan, fre
zorul Arpad Sipoș și vulcanîza- 
torul Ștefan Murari, coordonați 
și îndrumați de inginerul loan 
Tirea, șeful sectorului IX. aju
tat de sing. Francisc Streitferdt 
Și maiștrii loan Bălan și Tra
ian Moldovan, sînț numai cîțiva 
din colectivul atelierului care 
au contribuit prin munca loț la 
aceste frumoase realizări.

Vorbim și scriem despre im
plantarea în peisajul Văii Jiului 
a unui oraș nou — Uricani, des
pre un alt oraș nou — mai ma
re și mai frumos — Lupeni. Dar 
oare Vulcanul, Petroșaniul, Pe- 
trila 6e mai aseamănă cu ceea 
ce erau eu numai trei decenii 
în urmă ? Urbanizarea tuturor 
așezărilor minerilor din Valea 
Jiului, cu toate beneficiile pe 
care ea le aduce în condițiile 
de viață ale oamenilor — în 
domeniul locuințelor, dezvoltă
rii și modernizării rețelei co
merciale, deci aprovizionării, al 
alimentării cu apă, al circula
ției etc., etc. — cîștigă tot mai 
mult spațiu pe orizontală și 
verticală, ea fiind trăsătura ca
racteristică a evoluției noastre 
actuale. Realizăm, desigur, o 
urbanizare funcțională, care o- 
feră masei largi de oameni ai 
muncii maximum de confort, o 
dezvoltare conformă cu exigen
țele sistematizării și moderniză
rii. Paleta de fapte concrete re
cente și „la zi“ din acest do
meniu este deosebit de bogată. 
Cartierele M. Eminescu, 8 Mar
tie, 7 Noiembrie din Petrila, 
au trecut pe lista dotațiilor 
„vechi"', iar obiectivele sociale 
înălțate recent ori -în construc
ție încă între ultimele două car
tiere prefațează conturul nou
lui centru civic al localității. Le
gătura dintre Petrila și Petro
șani — cu deschidere spre Deva 
—, se face în prezent pe noul 
pod peste Jiul de Est cu 4 
benzi de circulație. Podul de 
fier, strimt, și dificila pantă de 
la Dărănești se mai păstrează 
doar ca relicve despre ce a fost.

în Petroșani, noile cartiere Ae
roport, Carpați și Constructorul 
au luminat ștafeta urbanizării și . 
sistematizării unor continua
toare de prestigiu cum sînt 
Hermes, V. Boaită, și celui maî 
tfnăr vlăstar — Petro.șani-Nord. 
Completări demne ale aceleiași 
urbanistici noi, socialiste a Pe- 
troșaniului, sînt, de asemenea, 
magazinul universal — unde au 
loc febrile pregătiri (interioare 
și exterioare) în vederea inau
gurării —, edificiile sociale de 
pe Aleea Poporului și cea a 
Trandafirilor, complexul sportiv 
Jiul, iar, în domeniul condițiilor 
de deplasare bulevardul. Repu
blicii —- care înaintează spre Li- 
vezeițl —, str. N. Bălcescu — 
jgtcent lărgită și reasfaltată —, 

TToul pod rutier cu 4 benzi de 
circulație de la Livezcni, lăr
girea celui peste Maleea. Ne
referim desigur doar la cîteva 
obiective reprezentative, mari.

Perspectiva apropiată înscrie 
în fruntea listei preocupărilor 
edilitare și urbanistice contura
rea noilor centre civice atît al 
Petroșaniulul cît Și ale Vulca
nului și Lupeniului, zone în care 
își desfășoară în prezent activi
tatea numeroase detașamente de 
constructori băștinași ori veniți t 
în Vale din alte colțuri a'le ță- ' 
rii pentru a grăbi edificarea ei 
socialistă. ;

Seva ce propulsează întreaga ' 
noasțră dezvoltare socială este ’ 
politica partidului și statului 
nostru, grija față de oamenii : 
care pun în valoare imensa bo
găție subpămînteană a acestor 
meleaguri — cărbunele dătător 
de energie și lumină.

Noul puț cu schip de !a l.M. 
Lupeni este o Construcție impu
nătoare care domină întregul 
peisaj industrial al întreprinde
rii, reflectind dezvoltarea și 
modernizarea extracției de căr
bune pe baza introducerii în 
producție a noilor cuceriri ale 
științei și tehnicii din industria 
minieră.

Instantaneu din hal strungurilor paralele de la S.S.H. Vul
can, unitate economică în care, prin înalta competență profesio
nală a oamenilor muticii, se produc piese de calitate, necesare 
procesului complex de mecanizare a extracției de cărbune dirt 
întreprinderile miniere ale Văii Jiului.

Foto Șt. NEMECSEK "
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Casă de cultură a prieteniei 
eleno-române și editura Barbu- 
nakis au organizat, la Salonic, 
o expoziție de carte româneas
că. La loc de frunte figurează 
operele tovarășului 
Ceaușescu, traduse în 
greacă, precum și în limbi de 
circulație universală. De aseme
nea, in standul lucrărilor ști
ințifice, de un interes deosebit 
s-au bucurat cele trei lucrări 
de specialitate ale tovarășei a- 
cademieian doctor inginer Elena 
Ceaușescu, traduse în limba 
greacă. Expoziția prezintă, pe 
de altă parte, realizări editoria
le din domeniul artei, literatu
rii etc.

In fața unui numeros public, 
despre semnificația evenimen
tului au vorbit T. Katrivanos, 
secretar general al Casei de 
cultură. V. Sakelaris, prefectul 
Salonicului, și Ion Brad, amba
sadorul României la Atena.

Posturile de radio și televi
ziune au transmis aspecte de la 
deschiderea expoziției, care se 
bucură de un deosebit succes.

■ ik
La .manifestarea organizată la

Nicolae 
limba

Consiliul național pentru prie
tenie, solidaritate și pace 
(NCFSP) din Khartum a rostit 
o cuvîntare Gaafar Shanteir, se. 
ere tar general adjunct al 
C o n s i 1 i u 1 u i suprem 
pentru sport, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie su- 
danezo-română Vorbitorul a e- 
vidențiat semnificația și impor
tanța evenimentului de la 23 
August 1944 pentru poporul ro
mân, rolul conducător al P.C.R. 
în luptg de eliberare națională 
și socială, marile realizări obți
nute de țara noastră. Au fost 
relevate, in mod deosebit, acti
vitatea plină de dăruire și de 
înalt patriotism a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și succesele 
deosebite obținute de țara noas
tră în ultimii 17 ani.

- " - T :
Asociația de prietenie India- 

România din statul Bihar a or
ganizat o adunare festivă, 
cursul căreia a fost scoasă 
evidență personalitatea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, „un 
conducător excepțional al so
cialismului, un promotor al pă
cii și prieteniei".

Filiala din Osaka a Asociației 
de Prietenie Japonia-România a 
organizat, în colaborare cu Am
basada română din Tokyo, o 
zi a prieteniei japono-române. 
Despre semnificația Zilei de 23 
August a vorbit Kyoko Kawa- 
mura, secretarul Asociației din 
Osaka.

Ou același prilej a fost inau
gurată expoziția documentară 
de fotografii „Nicolae Titulescu" 
dedicată împlinirii a 100 de ani 
de la nașterea 
român.

Pentru dezarmare, 
pace, destindere

MOSCOVA 2 (Agerpres).
La Moscova a avut loc un mi
ting pentru pace al oamenilor 
muncii din capitala sovietică, 
informează agenția TASS. Par
ticipant la miting purtau pan
carte cu inscripții ca „Nu! ar
mei nucleare și cu neutroni", 
„Să se pună capăt cursei înar
mărilor !", „Pace popoarelor lu
mii !“.

A fost adoptată o rezoluție în 
care este exprimată hotărîrea 
oamenilor muncii de a se situa 
în primele rînduri ale luptăto
rilor pentru pace și dezarmare, 
pentru destinderea internațio
nală.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Bonner fiul ; Unirea ; Destine 
romantice.

PETRILA : Cei șapte fantas
tici.

LONEA : Povestea lui Bud
dy Holly.

VULCAN : învingătorul,
LUPENI — Cultural: Ange

la merge mai departe.
URICANI : Călăuza, I-II.

TV

marelui diplomat

★
națională a po- 

a prilejuit, tot- 
în continuare în 

unor

in 
în

Sărbătoarea 
porului român 
odată, apariția 
presa din diferite țări a 
articole în care sînt evidențiate
marile realizări ale țării noas
tre în dezvoltarea social-econo- 
mică, pozițiile constructive și 
inițiativele românești în pro
bleme majore ale actualității in
ternaționale, rolul determinant 
al* tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în afirmarea pe plan 
mondial a României socialiste.

★
BERLINUL OCCIDENTAL 2 

(Agerpres). — Mai multe mii 
de locuitori ai Berlinului occi
dental au participat la un marș 
de protest împotriva hotărîrii 
NATO de a amplasa noi rache
te nucleare americane 
medie de acțiune pe 
Europei occidentale, 
tranții, printre care numeroși ti
neri și copii, purtau pancarte 
cu inscripțiile „Vrem să trăim!", 
„Să acționăm împreună pentru 
a opri înarmările NATO !“, „Nu 
dorim noi bombe, ci un sistem 
al păcii

cu rază 
teritoriul 
Demons.

BEIJING 2 (Agerpres). — 
Dezbaterile celui de-al XII-lea 
Congres național al Partidului 
Comunist Chinez au continuat 
joi pe grupuri de lucru, relatea
ză agenția China Nouă.

Pârtiei panții dezbat cuvînta-

In jurul orei 12,00 — Trans
misiune directă : Adunarea 
populară din municipiul Hu
nedoara, prilejuită de vizita 
de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Hunedoa
ra.
15,00 
15,05

Telex.
Invitație de vacanță. La 
muzeul de istorie și ar
heologie din Cluj-Napoca, 
La volan — emisiune 
pentru conducătorii #uto. 
Emisiune în limj 
mană. . ■

17,40 Tragerea loto.
17,50 1001 de seri.
20,00
20,55

15,30

15,45

21,05

m^ - j»er-

Telejurnal.
Pagini celebre 
zică vocală. '
Film artistic : 
secolului" —
TV. Producție _ 
rilor „Gruzia—Film" 
U.R.S S.
Telejurnal,

din mu-

„Meciul 
. premieră 

a studiou-

22,20

(Agerpres)

ile internaționale de presa 
remarcat, ca un element esențial 
al discursului președintelui ame-

rea rostită la deschiderea con
gresului de Deng Xiaoping, vi
cepreședinte al C.C. al P.C. Chi
nez, și Raportul de activitate âl 
Comitetului Central, prezentat 
de Hu Yaobang, președintele 
C.C. al P.C. Chinez.

WASHINGTON 2 (Agerpres). 
— Intr-un discurs televizat con
sacrat situației din Orientul 
Mijlociu — transmis de agen
țiile U.P.I. și A.P. —, președin-

rican, faptul că, deși a declarat
___ ________ ...... că Statele Unite nu sprijină 

tele Ronald Reagan a susținut „anexarea sau controlul perma- 
că „t_________________“ ......... ....................
lestinienilor de pe malul oc
cidental al Iordanului și din 
Gaza, în asociație cu Iordania", 
ar oferi „cea mai bună șansă 
pentru o pace justă și durabilă 
în Orientul Mijlociu". Agenți-

Declarația primului ministru al Marii Britanii
LONDRA 2 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Marii Britanii, 
Margaret Thatcher, a declarat 
că guvernul său este hotărît să 
impună respectarea contractelor 
de către firmele britanice care 
s-au angajat să livreze U.R.S.S. 
echipament pentru conducta de 
gaze dintre Europa occidentală și

Siberia, în pofida opoziției gu
vernului S.U.A. — transmite a- 
genția Reuter. Vorbind la o re
uniune organizată în Scoția, re_ 
giune puternic afectată de rece
siune, ea a spus că, deși Marea 
Britanie este un aliat al S.U.A., 
nu-și poate permite să lase fără 
lucru alte mii de britanici.

Deficit bugetar in Franța
PARIS 2 (Agerpres). — In Ca

drul unei întîlniri cu ziariștii, 
purtătorul de cuvînt preziden
țial Jacques Attali a declarat că 
în proiectul de buget pe anul 
viitor al Franței se. anticipează 
un deficit de 117,8 miliarde 
franci (circa 16,8 miliarde 
lari). Proiectul, aprobat în 
dința de miercuri a guvernului 
prezidată de președintele Fran
cois Mitterrand, reflectă noua 
politică de austeritate a guver
nului francez, determinată de

do- 
șe-

necesitatea de a apăra francul, 
care, de la venirea la 
a no'ului cabinet, a fost 
lorizat în două rînduri cu 
■total de 18,5 la sută, 
nează agenția UP1.

Deficitul bugetar 
rent se așteaptă să 
miliarde franci (16 
lari). Pînă la sfîrșitul lunii cu
rente, guvernul va împrumuta 
10 miliarde franci (1,6 miliarde 
dolari) pentru a-și acoperi chel
tuielile. ;; .'1

putere 
deva- 

un 
mențio-

pe 
fie 
miliarde

anul 
de

cu-
100 
do-

Prelungirea k stării de asediu 

în Salvador
SAN SALVADOR 2 (Agerpres). 

— Adunarea Constituantă a 
Salvadorului a aprobat miercuri 
un decret prin care este prelun
gită cu o lună starea de asediu, 
în vigoare pe tot teritoriul țării. 
După cum precizează agenția 
France Presse, starea de asediu, 
instituită inițial în această 
ră în martie 1980, suspendă 
ranțiile privind libertatea 
exprimare, inviolabilitatea 
respondenței și libertatea de
plasare pe ansamblu! teritoriu
lui național.

IN UNIUNEA 
fost

tă
ga
de 

co- 
cle_

SOVIETICA
lansat' satelitul
Pămîntului 

transmite
Aparatura 

la bord și destinată 
cercetăr’lor în spâ- 
funcționează . nor-

a
cial al
1 404", 
TASS.
instalată 
continuării 
țiul cosmic 
mal.

ORAȘUL
american Florida, a intrat în 
competiție cu un alt oraș din 
S.U.A. — Chicago — și cu o- 
rașul spaniol SeViila pentru a 
obține dreptul de a organiza

artifi- 
„Cosmos- 

agenția 
științifică

MIAMI, din statul
intrat

guvernarea autonomă a pa- nent" al Israelului asupra Cis- 
iordaniei și Gâzei, el a respins 
crearea unui stat palestinian 
independent în aceste teritorii. 

Ronald Reagan a mai decla
rat că „Statele Unite nu spriji
nă crearea de așezări israeliene 
pe noi teritorii, în perioada de 
tranziție" și a cerut înghețarea 
de către Israel a activităților de 
acest fel.

+
BEIRUT 2 (Agerpres) — In 

cursul invaziei israeliene în Li
ban care durează. de aproape 
trei luni, 17 825 de persoane au 
fost ucise și alte 30103 rănite, 
se relevă într-un bilanț provizo
riu publicat de cotidianul liba
nez „An Nahar", relatează a- 
genția France Presse.

Naționalizarea băncilor 
particulare din Mexic

CIUDAD DE MEXICO 2 (A-
gerpres). Președintele Mexicu
lui, Jose Lopez Portillo, a a- 
nunțat miercuri naționalizarea 
băncilor particulare din țară, 
excepție; făcînd cele străine — 
informează agenția Notimex. 
In raportul anual prezentat 
parlamentului (Congresul Uniu
nii), șeful statului mexican a 
justificat decizia privind națio
nalizarea prin dificultățile eco
nomice și financiare pe care le 
cunoaște în prezent Mexicul și 
a arătat, totodată, că existența 
sistemului bancar privat a faci
litat specula și exodul de capita
luri. Naționalizarea băncilor și 
instituirea unui control total a- 
supra schimburilor din acest 
sector vor permite „combaterea 
speculei fățișe și chiar institu- 
ționalizate, precum și suprimarea 
aspectelor de domeniul speculei, 
ale inflației" — a spus președin
tele,;;

Expoziția universală din 1992. 
Oficialitățile locale ar dori ca 
expoziția să coincidă în timp 
cu a 500-a aniversare a desco
peririi Americii de către Co- 
lumb. ’

PESTE 800 DE LUCRATORI 
ai atelierelor de mecanică și 
motoare industriale ale firmei 

din cartierul vest-berli- 
organizat o 

protest împo- 
închideri a 

transmite a- 
Publi- 

amintește că 
șapte luni 

în industria 
Berlinului occidental au 
suprimate .3 900 de locuri 
muncă.

„AEG" 
nez Wedding au 
manifestație de 
triva proiectatei 
întreprinderii lor, 
genția France Presse. 
cația „Volksbatt" 
in cursul primelor 
ale acestui an

■fost 
de

•••••••••••••••a
TELEX • TELEX

SOFIA 2 (Agerpres). — Cam
pionatul european de polo ~ pe 
apă pentru echipe de juniori 
a continuat la Varna cu me-, 
ciuri din cadrul turneelor se
mifinale. Selecționata Româ
niei a întîlnit formația Spaniei 
pe care a învins-o cu scorul 
de 10—5 (3—1, 5—2, 1—0, 1—2), 
avînd ca principal realizator 
pe Hagiu, autorul a șase go
luri. In celălalt meci al grupei, 
reprezentativa R. F. Germania 
a dispus cu 9—7 (3—2,
I— 2, 3—2) de echipa OlaifcX^A

Rezultatele din grupa semi
finală B: U.R.S.S. — Ungaria
II— 6; Italia — Iugoslavia 
12—6.5 ■ - ■

Autobaza C.M.V.J.
Petroșani

recrutează absolvenți a 10 clase, care nu au împlinit 
vîrsta de 19 ani, pînă la 15 septembrie 1982, pentru 

meseriile :

EH mecanici, conducători auto (cu durata de școlari
zare de un an)

■ electromecanici auto, cu durata de școlarizare de 
un an și jumătate

H tinichigii sudori auto, cu durata de pn an și ju
mătate

mecanici pentru mașini și utilaje auto, cu durata 
de un an

CONDIȚII:
— diplomă de absolvire a zece clase și cu copie

legalizată ; - . ,
— aviz medical, eliberat de policlinica C.F.K. Sime- 

ria și cu mențiunea : „apt conducător auto“ ;
— aviz psihologic, eliberat de laboratorul M.T.Tc. 

Deva.
Cei interesați să se prezinte la sediul Autobazei, 

strada M. Eminescu nr. 22 Petroșani, pînă Ia data de 4 
septembrie 1982, pentru a fi însoțiți de un delegat, la 
Simeria și Deva, în vederea rezolvării dosarelor.

----LI a Si aUMiNI6«KA|IA ; Petioșoni st» N aoicescu - 2, telefoane 4 16 62 Isectetonat), 4 16 63, 4 24 64 (secții) (ipARUl Itpoqroho Heuoșom, st» N, Saicsscu - 2.


