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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

la întreprinderea 
„23 August11

În fruntea clasamentului 
hărniciei

în fruntea c'.a umentuiui întrecerii socialiste 
pentru mai mult cărbune din Valea Jiului se si
tuează colest’vul carierei Cîmpu lui Neagx cu o pro
ducție suplimentară de 6 227 tone de cărbune reali. 

<, zaW de la începutul lunii februarie pînă ieri. Și, 
în prima zi de lucru din această săptătvtnă din ca 
rieră s-a trimis spre prepara ția T.upeiii cărbune coc- 
sificabii peste sarcina preliminată.

Datorită depășirilor zilnice, de la începutul a- 
cestui an pînă în prezent, din cariera Cîmpu lui 
Neag au fost extrase și livrate 15 620 de tone de 
cărbune peste sarcinile de plan. Prin faptele lor de 
muncă, minerii, mecanizatorii și tehnicienii din ca
drul acestui harnic colectiv își exprimă hcîtărîrea 
de a da țării cit mai mult cărbune.

Pe primele locuri
Primele trei locuri ale nă ieri, peste prevederi, 

întrecerii minerești pen- 722 tone de cărbune, spo- 
tru a da țării cit maT rind cu circa 30 la sută 
mult cărbune sint ocu- productivitatea medic i ! 
pate la I.M. Vulcan de muncii in abataje, com- 
colectivele sectoarelor parați' cu vechiul pro- 
VI, V șî Vil în condiți- gram de muncă în sub
ite îmbunătățirii activi- ler&n Cea mai rodnică 
tații productive prin tre- ac tivitele productivă o 
cerea la noul program d-=fășoa:ă două brigăzi 
de lucru in trei schim- de frurtc ale sectorului, 
buri a 8 ore, minerii, teii- conduse de cimpscutii j 
nicienii și inginerii sec- mine i fronlaliști ion ' 
torului VI au extras pî- Ci'can și Mihai Putsch. *

„Surprizele" din „brutul" sosit pe benzile
Am întreprins, în seara 

zilei de 15 februarie a.c., 
in schimbul II, un raid 
la recepția minei I.upeni 
și Uzina de preparare a 
căntpnelui Lupeni. Cons
tatările noastre s-an tăcut 
în prezența unor persoa
ne autorizate (însoțiți fi
ind de ing. Maria Șer- 
ban — ofițer de serviciu, 
maistrul principal Eugen 
Mărăcine (I’rcparație), 
și tehnicianul Flori Dan
te (responsabil cu calita
tea la I.M. I.upeni}.

SURMIZE LA...
START

Intrăm -dc la recepția 
I.upeni la benzile 1 și 2 
de la-Uzina de preparare, 
dar nu ușor.., ci după ce
ns încercăm „aptitudi
nile" de alpiniști, esca- 

ladînd „muntele" de pie
se metalice șl bolovani 
din fața intrării. Con
semnăm dintre piesele 
„recoltate" de pc benzi : 
cabluri (zeci de metri).

Ancheta noastrâ
angrenaje, lanțuri TR, 
roți de vagonete, plasă. 
Pătrundem pe ușa ben
zilor și imediat lingă in
trare nc întîmpipă... doi 
bolovani care cu greu ar 
Încape într-ua vagonet. 
Pentru coborîrea lor de 
pe bandă a fost nevoie 
de o oprire a hertzii dc 
10 minute și de... 4 oa
meni 1

Ziin'c, depășiri 
da pian

Succesele raportate de 
minerii, tehnicienii și in
ginerii de la I.M. Lenea 
in ultimele două săptă
mâni tic lucru dovedesc 
prin evidența faptelor că 
in condițiile noului pro
gram de lucru este posi
bilă nu numai realizarea, 
ei ș; depășirea sarciuilor 
de plan la producția de 
cărbune. Pînă în ziua de 
22 februarie a.c. a fost 
raportată astfel recupe
rarea integrală a rămînc. 
rîi in urmă (de peste 1006 
tonei din prima săptămî- 
nâ de lucru a lunii fe
bruarie. precum și o pro
ducție suplimentară, la 
zi. pe întreprindere de 
130 tone de cărbune c- 
nergetic.

Astfel, după o îndelun
gată perioadă în rare la 
această întreprindere mi
nieră nu s-au realizat 
sarcinile de plan, in pre
zent există perspectiva 
clară a depășirii ritmice 
a producției de cărbune.

RECLAMATIILE
SE CONFIRMA...

...In primul rind la li
nia veche a separației 
Aici „recolta” zilelor de

14 și 15 februarie (doar 
un schimb) este consti
tuită din circa 10-12 va
gonete de bolovani, cir
ca lă m lanț pentru com
bine, 10 roți de vagonete, 
plasă de sirmă, cîteva 
zeci de role și suporți de 
role. Dincolo, Ia separa
ția nouă, unde banda 
merge în plin, odată cu 
producția minei, întîlnim

o l a e 
ge- 

Comu-

Tovarășu] N i c 
Ceaușescu, secretar 
neral al Partidului 
nist Român, președintele 
Republicii, a făcut marți 
o vizită de lucru la între
prinderea „23 August".

Vizita a prilejuit o ana
liză temeinică, exigentă, a 
realizărilor obținute, a po
sibilităților și căilor pe 
baza cărora acest puternic 
colectiv poate să-și spo
rească aportul la înfăptu

Adunarea generală a
muncii de ta întreprinderea 

u„23 August
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretai- gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii, a participat, după 
rodnica vizită de lucru fă
cută. în cursul dimineții de 
marți la întreprinderea 
„23 August" din Bucu

în sprijinul producției, muncă politico dinamică, eficientă

Realizarea exemplară a sarcinilor de plan - 
preocupare majoră a întregului colectiv

Acționînd pentru reali, 
zarea hotărîrilor Confe
rinței Naționale a parti
dului, comitetul dc partid 
de la S.S.H. Vulcan a luat 
măsuri de însușire temei
nică de către comuniști, 
dc către toți oamenii mun
ci', a documentului con
ferinței, mii ițind pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce

preparațiilor 
o altă colecție de... „ca
douri" nedorite de pre
paratori, dar cai c vin cu 
consecvență din subte
ran mai ales de la mina 
I.upeni,
UN AJUTOR CURIOS Șl... 

NEDORIT
Maistrul principal Eu

gen Mărăcine ne invită 
să vedem rampa dc de
pozitare a pieselor, lem
nelor. materialelor ce vin 
în cărbune din mină. în 
drum remarcăm că spa
țiul de depozitare este ’ 
blocat cu circa o .iumăta- i 
te de vagon de lemne > 
(cam atît se strînge în 
două schimbări !). Ram.

loan TĂTAR

(Continuare în pag. a 2-a)

l’rin punctajul rea
lizat conform criteri
ilor întrecerii socialis
te, brigada 
de mineri condusă de 
Gheorghe Stoica, de la 
sectorul V al I.M. Dîlja 
a ocupat treapta cea 
mai înaltă a podiumului 
pe anul 1982. Adoptînd 
același stil de muncă și 
ia începutul anului în 
curs, membrii acestei 
harnice brigăzi se men
țin pe primele locuri în 
întrecerea socialistă.

Foto: Șt. NEMECSEK

I. M.
U R I C A N I

MATURITATEA UNUI COLECTIV DESTOINIC, 
GARANȚIA ÎMPLINIRILOR VIITOARE

(în pag. a 3-a)

prevederilor planu- 
obicctlvc-

irea 
lui cincinal, a 
lor stabilite de Congresul 
al XII-lea și 
Națională i '

Dialogul 
varășului 
Ceaușescu 
răspundere 
de resort și centrala 
dustrială de 
muncitorii și 
întreprinderii 
o arie largă 

Conferința 
ale partidului.
de lucru al to- 
Nicolae 

cu factorii de 
? din ministerul 

in- 
cuprofil.

specialiștii 
a cuprins 
de preocu-

rești, în după-amiaza a- 
celeiași zile, la adunarea 
generală a oamenilor 
muncii de Ia această mare 
și reprezentativă unitate 
Industrială a Capitalei.

Poroindu-se de la ana
liza exigentă, responsabilă, 
a principalelo • probleme 
dc care depinde realizarea 
integrală, ritmică a tu
turor indicatorilor de plan.

revin colectivului din a- 
ceste documente in pro
cesul muncii productive de 
zi cu zi.

Comitetul de partid a 
căutat ea învâțămintul 
politico-ideologic, propa
ganda prin conferințe, di
versele forme ale muncii 
politice de la om la om, 
propaganda vizuală să 
redea concret sarcinile ce 
revin in acest an fiecărui 
om al muncit din secția 
noastră. Avem preocupări 
însemnate in ceea ce pri
vește sporirea producti
vității, aplicarea tehnicii 
și tehnologiilor „de vîrf", 
a folosirii integrale a ca
pacităților de producție, 
îmbunătățirii și perfecți
onării continue a procesu
lui tehnologic de fabrica, 
ție, întăririi ordinii și dis
ciplinei de producție și a

Sub semnul urgențelor pe șantiere

Graficele de lucru sînt 
judicioase. Dar trebuie să fie 

și respectate!
Șantierul 1 Petrila al 

întreprinderii de cons
trucții și montaje minie
re. Din cele 49 de obiec
tive de investiții aflate în 
curs de execuție, 20 au ter
mene de predare eșalo
nate pînă la sfîrșitul lunii 
iunie. Lucrarea cu pon
derea valorică cea mai 
importantă, de peste 32 
milioane lei, o reprezintă 
amplificarea și moderni
zarea Preparației Petrila. 
Mai sînt de pus în 
funcțiune, la același ter
men, alte șase lucrări la 
întreprinderile miniere 
Lonea, Dîlja și Petrila. 
Deși am trecut de jumăta
tea lunii februarie docu
mentațiile nu sînt asigura
te încă pentru toate obiec.

[ări vizînd ’problematica 
specifică industriei cons
trucțiilor de mașini.

La sosirea pe platforma 
industrială din această 
zonă a Capitalei, mii de 
muncitori au făcut tovară
șului Nicolae Ceaușescu o 
caldă si entuziastă mani
festare de stimă și dragos
te.

(Continuare în pag. a 4-a)

oamenilor

îr. cadrul adunării gene
rale a oamenilor muncii 
de la cunoscuta între; r a
dere bucureșteană s-au 
dezbătut și adoptat' pla
nul pe anul în curs le 
venituri și cheltuieli ai u- 
nității, precum și hotă riri 
de însemnătate deoseoi- 
tă, cu privire la perferțio- 

(Continuare in pag a 4 -u 

muncii, a autoconduccrii 
muncitorești și autogesti- 
unii, valorificării superi
oare a energiei și com
bustibilului, recuperării, 
recondiționării și refoiosi- 
rii unor repere și sut>- 
ansamble, sporirii ?fic;en- 
ței economice.

Pornind dc la condițiile 
concrete ale fiecărui loc de 
muncă, în activitatea i- 
deologică și politico-ed i- 
cativă, comisia de prora- 
gandiști și agitatori a ins ș. 
tat mai ales pc proble
matica realizării produc
ției fizice, a producției 
nete și a beneficiilor Ce.i-

lonel ȚABREA, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid. 
S.S.H, Vulcan

(Continuare ta pag a 2 a)

ti vele cuprinse în planul 
de puneri în funcțiune 
pentru anul 1983. Astfel, 
din cele 49 de obiective, 
sint asigurate documen
tații numai pentru 46 de 
obiective. Nu sînt asigura
te documentațiile pentru 
spațiile noi de cazare — 
problemă de stringentă 
actualitate la L.M.. Lonea 
—. blocul intervenție Pe
trila și blocul intervenție 
Petroșani. Pentru crearea 
condițiilor de resp’-tare 
a planului de puneri în 
funcțiune este necesar să 
se urgenteze demersurile 
pentru asigurarea tuturor 
documentațiilor.

Viorel STRĂUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Pregătirea temeinică a viitorilor specialiști, 
esența activității universitare

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
rostită cu prilejul celei 
de-a XH-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din 
România, subliniază încă 
o dată importanța formă
rii specialiștilor cu o soli
dă bază de pregătire teo
retică și practică, specia
liști capabili să asigure 
productivități și producții 
sporite în condițiile intro
ducerii necontenite a ce
lor mai noi cuceriri ale 
tehnicii, în toate ramurile 
activității economice. în 
acest sens, în învățămîntul 
superior s-au înregistrat 
progrese remarcabile, atât 
în domenipl perfecționă
rii pregătirii, cit și în cel 
al cercetării și asimilării 
rapide a rezultatelor ei în 
producție.

învățământului superior 
minier îi revin sarcini de 
mare însemnătate, într-o 
ramură prioritară a. eco
nomiei naționale menite 
să contribuie hotărâtor la 
asigurarea independenței 
energetice a țării. Studen
ții Institutului de mine 
Petroșani, viitori organi
zatori și conducători ai 
proceselor de producție 
în subteran, reprezintă im 
remarcabil potențial ale 
cărui valențe pe linie po
litică și profesională tre
buie plenar valorificate.

Cele 30 de cercuri de 
cercetare din institut a- 
bordezaă peste 250 de teme 
din domenii diferite, dar

Realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan

r (Urmare din pag. 1)

trul de greutate al mun
cii politice a fost axat pe 
modernizarea continuă a 
producției și tehnologiilor 
de uzinare, pe pregătirea 
forței de muncă, ridicarea 
și perfecționarea profesi
onală, întărirea spiritului 
de răspundere și dezvolta, 
rea creativității fiecărui 
om al muncii.

Propaganda tehnică des
fășurată în cadrul secției
are un rol deo
sebit în stimularea capa
cităților novatoare ale co
lectivului nostru. Rubri
cile gazetei de perete „Cre
ația tehnică in sprijinul 
producției", „Vitrina ca
lității", respectarea
N.D.P.M. contribuie la cre
area conștiinței de pro
prietari, producători și bc-' 
neficiari ai mijloacelor de 
producție, la implicarea 
cu o responsabilitate spo
rită a tuturor oamenilor 
muncii în autoconducerea 
și autogestiunea muncito
rească. Trecerea la fabri
cația stilpilor hidraulici 
din țeavă indigenă, eli- 
minîndu-se astfel efortui 
valutar, a necesitat o am
plă mobilizare a tuturor 
muncitorilor, a conducă
torilor formațiilor de
muncă, a cadrelor tehni- 
co-inginerești în găsirea 
unor soluții tehnologice 
optime, eficiente. 

în special teme legate ne
mijlocit de producție. în 
vederea intensificării a- 
cestei activități, trebuie ac
centuată cuprinderea în 
sfera ei de preocupări a 
studenților din anii I și 
II. Pregătirea temeinică 
pentru profesia de mîine 
este completată, de aseme
nea, prin integrarea în 
producție, practica fiind e- 
fecuată de studenți în în
treprinderile miniere. Pen
tru o mai bună angrenare 
a practicanților în proce
sul productiv, în timpul 
verii această activitate se 
desfășoară aproape în to
talitate în regim de înca
drat în muncă la între
prinderile miniere.

în domeniul pregătirii 
profesionale teoretice re
zultatele obținute, spre 
exemplu, în sesiunea de 
examene recent încheiată 
— numai 45 la sută inte- 
graliști — pot fi substan
țial îmbunătățite. Consi
liul U.A.S.C. din institut 
își va augmenta efortu
rile pentru îmbunătățirea 
frecvenței la cursuri, pen
tru întărirea ordinii și dis
ciplinei în cămine, ceea 
ce va înlesni crearea unui 
climat cit mai prielnic pen
tru studiu. Trebuie accen
tuat rolul grupelor de stu
denți în buna desfășurare 
a procesului instructiv-e- 
ducativ. Grupele trebuie să 
devină microcolective a- 
vînd rol de mecanisme de 
autoreglare cu acțiune i- 
mediată — abaterile de la 
disciplină, deficiențele ivi
te să fie prompt analizate

în condițiile în care, co
lectivului nostru ii revin în 
acest an sarcini mobiliza
toare — fabricarea unor 
mașini și utilaje miniere,' 
stîlpi hidraulici SVJ, piese 
de schimb, confecții meta
lice, armături de mină, țevi 
flanșate, armaturi din pa
nouri de sîrma în cons
trucție sudată ș.a. — rea
lizarea producției încă 
din primele luni ale anu
lui suB bune auspicii, cons
tituie chezășia sigură de 
respectare a angajamente
lor asumate in întrecerea 
socialistă. Acest lucru im
plică muncă intensă, ordi
ne, răspundere, discipli
nă în fiecare comparti
ment și sector de activitate, 
obligația situării acestui 
deziderat în centrul aten
ției fiecărei organizații de 
partid, a tuturor comuniș
tilor.

Cu sprijinul conducerii 
I.P.S.R.U.E.E.M, Petroșani, 
sub îndrumarea comitetu
lui de partid, a conduce
rii secției, oamenii muncii 
de la S.S.H. Vulcan, în 
frunte cu comuniștii, sînt 
ferm hotărîți să-și pună 
în valoare întregul poten
țial tehnico-profesional, în 
vederea realizării de 
produse de bună calitate, 
competitive, destinate 
muncii minerilor, care se 
străduiesc să dea țării cit 
mai mult cărbune. 

și găsite soluțiile de reme
diere.

Viața cultural-educativă 
și artistică a studenților 
trebuie scoasă din lânce
zeală. Formațiile artistice 
și cercurile de creație se 
pregătesc pentru etapa zo
nală a Festivalului artei 
și creației studențești, edi
ția a XV-a (Timișoara, 18 
—20 martie). Situație iden
tică cu ediția anterioară 
— activitatea se alertează 
în preajma concursurilor, 
ca apoi să reintre lent în 
anonimat. Ar fi păcat ca 
obiceiul folcloric, dansuri
le populare, taraful, for
mațiile de teatru și muzi
că ușoară, brigada artistică, 
corurile, folkiștii să... în
florească numai în această 
primăvară. Eforturile care 
se depun acum merită re
zultate de durată, care să 
contribuie la diversifica
rea și ridicarea calitativă 
a muncii politico-educa
tive în rîndurile studenți
lor,

„Sîntem o singură fami
lie", genericul sub care 
se organizează concursu
rile semestriale între că
minele studențești, trebu
ie să fie principiul pe care 
să se fundamenteze în
treaga activitate a studen
ților ; o familie care are 
sentimentul unității, care 
luptă să-și sporească în 
permanență prestigiul, să-și 
realizeze toate idealurile, 
intr-un spirit de înaltă e- 
xigență și responsabilitate.

Ioan LASCU

Șeful de echipă Mar
tin Ciclovan și electri
cianul Herman Miiler 
de la I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani, în timpul li
nei intervenții operati
ve Ia remedierea unei 
defecțiuni.

Foto : Șt. NEMECSEK 

(Urmare din pag. /)

i pa arată ca un „bazar" 
1 așa plină cu pinioane, 
i angrenaje, brățări TH, 
i sute de role de benzi, su- 
ș porți de role, zeci de roți 
i de vagonete, lanț trans- 
i portor (zeci de metri), 
1 turbine de acționare de 
î la transportor, șine, tam- 
î poane de vagonete și că- 
; rucioare, stîlpi hidrau- 
i lici (1). Toate acestea de- 
; monstrează o crasă nc- 
i glijență din partea celor 
i din subteran.

ATENȚIE,
RUMEGUȘ !..,

f Revenim în separația 
; nouă. Nu stăm decît cî- 
i teva minute și, la ora 20 
; și 10 minute, prin telefon, 
i sîntem chemați de urgen-

Graficele de ’ucru sînt judicioase
'Urmare din pag. IJ

O problemă care se cerc 
rezolvată cu preponderen
ță o constituie corelarea 
mai judicioasă a planului 
de puneri în funcțiune cu 
mijloacele tehnice și uma
ne existente Ia nivelul șan
tierului 1. Mijloacele de 
care dispune șantierul în 
prezent, permit doar rea
lizări de circa 180—200 mi
lioane lei anual, dar în 
plan se prevede o valoare 
de 300 milioane lei la ca 
□itolul construcții și men- 
taje. Pentru sporirea ca
pacității de lucru la nive
lul șantierului s-au întoc
mit programe speciale. 
Copform programului ela
borat pentru asigurarea 
respectării termenului de
punere în funcțiune la
30 iunie a.c. a investiției 
„Dezvoltarea capacității 
Preparației Petrila", piuă 
la 15 februarie a.c. se pre
vedea o creștere a efecti
velor la 350 de oameni. 
Dar această prevedere n-a 

„Surprizele" din „brutul" sosit
ță de maistrul Dumitru 
Florescu de la benzi. Co. 
borîrn în grabă și ceea ce 
vedem întrece toate aș
teptările : întreaga ban
dă nr. 1 este acoperită 
nu cu cărbune, ci cu... ru
meguș (?!!). Ce se întîm- 
plase ? Vagonetele în
cărcate cu rumeguș, de 
la atelierul de tîmplărie 
al minei, din neglijența 
cuiva, se rătăciseră a- 
jungînd în mină, unde 
încărcătura lor a fost 
completată cu cărbune (I). 
Așa au ajuns vagonetele 
respective să-și deșarte 
conținutul' de... rumeguș 
pe benzile de la... pre
parație i Maistrul E.M. ne 

tost realizată. Efectivele 
existente depășesc doar ci 
fra de 200 de oameni zil
nic. Nu se poate spune că 
nu s-au depus eforturi 
pentru sporirea efectivelor 
Dimpotrivă, conducerea 
întreprinderii a repartizit 
șantierului cîteva forma
ții întregi de lucru retra
se de pe alte șantie’-e. Iar 
conducerea șantierului 1 
Petrila a trimis in țară 
delegați competenți pen- 
t: u recrutarea forței de 
muncă din județele unde 
activitatea de investiții 
s-a restrîns. Pe această ca
le au fost făcute unele 
completări pe structuri de 
meserii deficitare, dar de
ficitul de forță de muncă 
se menține. Există o mare 
fluctuație. Mulți vin și 
multi pleacă de pe șantier 
în principal din cauza nea- 
sigurării spațiilor de caza
re pentru familiști.

Datorită acestei situații, 
în ciuda bunei colaborări 
existente între beneficiari 
și constructori, a sprijinu

relatează că uneori mina 
mai trimite în vagonete... 
zgură scoasă de la caza- 
nele centralei termice ! 
Asemenea neglijențe sînt 
mai mult decît condam
nabile !

La activitatea și stră
daniile pentru desfășu
rarea normală a produc
ției am prezentat și nea
junsurile constatate ale 
raidului nostru. Pe lîngă 
ele, încă una de la recep
ția Lupeni : vagonetele 
goale care ies din cul- 

O preocupare mai mare din partea comisiei de 
calitate a minei, o mai bună conlucrare a comisiilor ț 
respective, de la mina Lupeni și preparație, mai ț 
multă responsabilitate din partea celor din subte- ( 
ran pentru puritatea cărbunelui brut — este calea i 
ce se impune cu fermitate !

lui primit în elective de 
lucru de la beneficiar, com
parativ cu prevede: ile gra
ficului de puneri î:i func
țiune au începui sâ se 
constate de pe acum ră- 
mîneri în urmă Bunăoa
ră la Preparația Petrila. 
principalul obiecții din 
plan a! șantierului 1. s-au 
acumulat deja serioase ră- 
mineri în urmă. Intîrzieri 
se constată și în livrarea 
unor utilaje pe faze dc lu
crări ; confecții metalice 
și cabluri pentru noua ins
talație de automatizare a 
preparației, centrifugele 
de desecare și altele.

Pentru respectarea ter
menelor de punere în 
funcțiune se impune deci 
luarea unor măsuri ferme, 
eliminarea neajunsurilor 
constatate, pentru respec
tarea riguroasă a grafice
lor de lucru stabilite pe 
obiective Ia începutul anu
lui. v

Teatrul 
muncitoresc 

„Ana Colda“ 
în turneu

Teatrul muncitoresc „Ana 
Colda" al sindicatului în
treprinderii miniere Lu- 
peni se află, începînd de 
astăzi. într-un turneu cu 
comedia „Opinia publică" 
de Aurel Baran'ga, în re
gia actorului de la Tea- 
trai de stat „Valea Jiu
lui" Petroșani Nicolae 
Gherghe, instructor loan 
Roșu, miner la I. M. 
Lupeni.

Astăzi, miercuri, 23 fe- 
b. darie a.c . artiștii ama
tor, ai teatrului „Ana Col
da” prezintă spectacolul 
în fața studenților de la 
Institutul de mine din 
Petroșani, iar joi, 24 fe
bruarie, în localitatea Sa- 
du din județul Gorj. (A.M.) 

butor nu sînt chiar atit 
de... goale 1 Sînt vagonftr 
te in care rămîn, beto- ; 
nate, lipite pe fundul va- 
gonetelor uneori chiar ! 
200-300 kg de cărbune. î 
Cărbune care se în- ; 
toarce din nou în subte- 1 
ran, diminuînd capacita- 1 
tea de încărcare a par- i 
cului de vagonete. Că î 
există căi practice de cu- j 
rățire a vagonetelor, dar ț 
și de oprire în subteran ț 
a diverselor materiale și i 
piese metalice pentru a ; 
nu ajunge la preparație 
— este sigur.

REC u LUAȘ» i ERE AR- 
I TIST1CA. La Sibiu, unde 
Is-a organizat de curînd, 

pentru prima dată în țară, 
I Salonul internațional de 

artă fotografică, la care 
au participat artiști foto- 

I grafi din 24 de țări, a fost 
prezent șl cunoscutul fo- 

I toamator din Vale, Fran- 
,1 cisc Nemeth, președinte

le fotoclubului „Elec- 
1 tron" al Uzinei electrice

Paroșeni. Din creațiile ar
tistului fotograf din Valea 
Jiului, in cadrul prestigi
osului salon au fost expu
se și apreciate două ima
gini al căror conținut re
flectă principalele -sale 
surse de inspirație : „Sa
tisfacție", (titlu de por
tret de miner) și „Mun
tele", fotografie publica
tă nu demult în paginile 
ziarului nostru. (A.II.)

RENOVĂRI. După in
troducerea noului program 
de lucru în 3 schimburi, 

la baia minerilor de la 
I.M. Lupeni au fost mon
tate 45 dușuri pentru apă 
caldă, urmând să se mai 
monteze în curind încă 
100 de dușuri. Se iau mă
suri și pentru mărirea gar
derobelor, a numărului de 
dulapuri pentru păstrarea 
hainelor. (A.M.)

PREGĂTIRI DE PRI
MĂVARA. In orașul Vul
can a început o amplă ac
țiune de pregătire a uni
tăților comerciale pentru 
desfacerile specifice se

zonului de primăvară. în 
acest context, pînă în pre
zent au fost igienizate și 
dotate cu mobilier nou u- 
nitățile de patiserie „Cer
bul de aur" și „Doina". 
Au mai fost igienizate u- 
nitățile nr. 104 și 42. (C.G.)

NOI OBIECTIVE SOCI- 
AL-CULTURALE vor în
tregi zona centrului ci
vic al orașului Lupeni. 
în această zonă, în cursul 
anului 1983, vor fi atacate 
lucrările la un magazin u

niversal și la o hală agro- 
alimentară. Tot in cursul 
acestui an vor fi puse în 
funcțiune noul complex 
de alimentație publică și 
noua clădire a oficiului o- 
rășenesc al P.T.T.R, (V.S.).

INVITAȚIE LA CÎMPU 
LUI NEAG. In zona bara
jului de la Valea de Pești, 
la Cîmpu lui Neag, în a- 
propierea bazei turistice 
a B.T.T. datorită zăpezii 
abundente care s-a așter
nut în ultimele zile există 
condiții favorabile practi

cării sporturilor de iarnă. 
Reamintim amatorilor de 
schi că la baza turistică 
„Valea de Pești" există 
condiții optime de cazare, 
iar pe o pîrtie din apro
piere este instalat un schi- 
lift. (V.S.).

Rubrică realizată de 
Viorel STRĂUȚ
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I
In condițiile noului program de lucru

MINERII VĂII JIULUI
UN SINGUR GÎND, 0 SINGURĂ VOINȚĂ

ȚÂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Maturitatea unui colectiv
destoinic, garanția

împlinirilor viitoare

Masuri tehnico-organizatorice menite 
să conducă ia realizarea producției fizice

MUNCA POLITICA

Sarcinile stabilite la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. cu cadre 
de conducere, specialiști 
și muncitori din industria 
minieră și geologie au 

colectivul de oa- 
ai muncii de la 

noastră pregătit 
mobilizeze toate e-

necesi- 
liniei de 

realiză- 
în afara 

deschidere

. găsit 
' meni 

mina 
să-și 
forturile, toată capacita
tea organizatorică, pen
tru a răspunde cu cinste 
chemării adresate de 
partid, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de a da țării 
tot mai mult cărbune, a- 
tît de necesar economi
ei noastre naționale.

La întreprinderea noas
tră a fost adoptat un 
amplu program de mă
suri tehnico-organizato
rice, menite să asigure, 
în primul rînd realiza
rea preliminarului zilnic 
pentru îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor la 
producția fizică și depă
șirea 
lunare, 
ale producțiilor de 
bune extras (numai 
cazul producției 
creșterea pe acest 
față de 1982, este 
peste 22 000 tone de căr
bune) impun mutații 
sențiale în organizarea 
muncii în condițiile nou
lui program de lucru, ca
re, și la mina noastră, 
și-a dovedit eficiența 
scontată.

V _______

Pornind de la 
tatea menținerii 
front, necesare 
rii sarcinilor, 
lucrărilor de
și pregătire conform pre
vederilor preliminari
ilor, se va dirija intrarea 
și ieșirea din funcțiune 
a abatajelor în așa fel 
îneît să se asigure o lun
gime medie a liniei de 
front de 440 m. Această 
măsură va crea posibi-

utilizarea rațională a do
tării 
care 
prin 
vom 
capacitatea de producție 
rămîne executarea lu
crărilor de montare a 
complexului de înălțime 
mare nr. 2, în panoul 9, 

I 
a- 
a- 
in.

tehnice. O problemă 
ne frămîntă, dar 

realizarea căreia 
spori apreciabil

stratul 17—18, blocul 
conform programului 
probat. Introducerea 
cestuia va asigura, la

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Prioritățile anului 1983

angajamentelor 
Creșterile mari 

căr- 
în 

nete, 
an, 
de

e-

litatea realizării produc
țiilor zilnice planificate 
pe sectoare (547 tone la 
sectorul I, 1 444 tone la 
sectorul II și 600 tone la 
sectorul III), Tot din 
punct de vedere organi
zatoric, la nivel de sec
toare se vor întreprinde 
lunar măsuri ferme pen
tru stabilirea structurii 
formațiilor de lucru, re
partizarea sarcinilor șl 
productivităților pentru 
fiecare dintre acestea. 
Conducerea tehnică, toți 
factorii de 
vor urmări 
asigurarea

răspundere 
îndeaproape 

tuturor con
dițiilor de lucru 
re funcționării în 
de foc continuu, 
măsuri tehnico-organiza- 
torice adecvate, pentru

necesa- 
regim 
luînd

trarea în funcțiune, o 
capacitate de 1 000 tone 
pe zi.

în ceea ce privește fo
losirea intensivă și 
tensivă a utilajelor 
nologice din dotare, 
vcm în vedere, încă 
trimestrul I, 
lucrărilor de 
necesare punerii în func
țiune a unui abataj fron
tal în stratul 18, blocul 3 
Nord, echipat cu un com
plex pe care-1 avem în 
dotare. Aceasta va asi
gura creșterea capacită
ții de producție, a pro
ductivității muncii și a 
cheltuielilor de produc
ție. Tot în această pri
vință vom urgenta ela
borarea cu -sprijinul 
I.C.P.M.C, a unui studiu

ex- 
teh- 

a- 
din 

realizarea 
pregătire

cu privire la folosirea 
susținerii corespunză
toare a presiunilor ce se 
declanșează în lucrările 
săpate cu combina în ca
zul rocilor slab consoli
date.

Nu neglijăm și nu fa
cem rabat calității căr
bunelui extras. Pentru 
realizarea acestui indi
cator vom realiza fluxuri 
de transport indepen
dente în cazul execută
rii lucrărilor în steril, vom 
spori numărul posturilor 
plasate la claubaj și vom 
retribui maiștrii și per
sonalul tehnic de la sec
toare în funcție de cali
tatea producției extrase.

Prin aplicarea tuturor 
acestor măsuri și a alto, 
ra pe care le vom lua 
în funcție de condițiile 
concrete, avem 
gerea că vom 
cu noi fapte 
frumoasele tradiții mine
rești, pe care le închinăm 
patriei și partidului, ca 
răspuns la grija cu ade
vărat părintească de care 
ne bucurăm în crearea 
tuturor condițiilor de 
muncă și viață. Este răs
punsul nostru muncito
resc la chemarea parti
dului de a crește necon
tenit producția de căr
bune, de a asigura inde
pendența energetică a 
țării.

Ing, Carol SCHRETER. 
directorul I.M. Uricani 

_____________ __ ___________ /

convin- 
îmbogăți 

de muncă

Una dintre formațiile 
de frunte ale minei 
Uricani — brigada 
condusă de Dumitru

ț

.'■7
Bornoiu.

&

wi® ;<•

PREVENIREA cea mai eficientă acțiune 
de protecție a muncii

gj 5 milioane lei alocate pentru protecția muncii 
■ In 1982 accidentele au scăzut cu 24 față de 

anul 1981 ; cele grave și foarte grave au scăzut cu 75 
Ia sută Q Durata medie a incapacității de muncă, 
coeficientul de frecvență și coeficientul de gravitate 
au scăzut cu aproape 1 000 zile/om £ Valoarea bă
nească a concediilor medicale a scăzut cu 15 la sută, 
adică aproximativ 120 000 lei.

Munca și preocupările 
noastre în domeniul pro
tecției rruincii pleacă de la 
deviza „Totul pentru om“, 
o deviză pe care o regă
sim în toate documentele 
partidului și statului nos
tru. Activitatea de pro
tecție a muncii, pentru 
care în anul 1983 avem a- 
locate 5 milioane lei se 
desfășoară nu în salturi, 
nu atunci cînd este cazul, 
ci permanent, printr-o 
continuă muncă de preve

nire, care este cea mai 
eficientă formă de a ac
ționa în acest domeniu.

Instruirea și reinstrui- 
rea personalului pe schim
buri, controalele încru
cișate între sectoare, insti
tuirea, la toate locurile de 
muncă, a unui autocontrol 
riguros, constituie formele 
și metodele cele mai uzi
tate de compartimentele de 
protecție a muncii de la 
fiecare sector. în vederea 
reducerii numărului celor

care se abat de la normele 
de securitate a muncii, a- 
nalizele acestei activități 
au căpătat statut de punct 
distinct în adunările ge
nerale ale organizațiilor de 
partid pe sectoare. 
Avem în atenție 
o preocupare mai bună 
pentru instruirea, califi- 
earea și policalificarea ca
drelor din acest domeniu.

Este de datoria
noastră, ca prin activitatea 
de prevenire să asigurăm 
protecția omului, să con
tribuim la obținerea unor 
rezultate bune la extrac
ție în condiții de deplină 
securitate a muncii.

Ing. Grigore PUPĂZĂ, 
compartimentul de 
protecție a muncii

desfășurată prin și pentru 
activitatea economica

I

Mobilizați de sarcinile 
deosebite desprinse 
Hotărîrea " 
Naționale a 
de la Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al P.C.R. 
cu cadre de 
specialiști și 
din industria minieră 
geologie, 
organizația noastră 
ționează neabătut pentru 
ridicarea necontenită a 
activității lor pe noi trep
te calitative, pentru a 
dovedi capacitatea lor de 
mobilizare în realizarea 
înaltului deziderat de a 
da țării cit mai mult căr
bune. Restructurarea or
ganizațiilor de partid, în 
condițiile noului program 
de lucru a crSat premise 

mai bunei 
procesului

, a 
pe

din
Conferinței 
partidului,

conducere, 
muncitori 

Și 
comuniștii din 

ac-

favorabile i 
desfășurări a 
de producție, 
zării lucrului 
buri.

Comitetul 
urmărește și 
îndeaproape 
numărului de 
abataje, i 
strictețe a 
de lucru, 
permanentă 
narului pe 
respectarea 
muncii, a 
de lucru, 
sențelor 
agenda organizațiilor 
partid un loc important 
îl ocupă preocuparea 
tuturor factorilor pentru 
asigurarea de forță 
muncă calificată 
cursurile pe care le 
deschise participă 
200 de muncitori).
tru ridicarea nivelului 
de cunoștințe tehnice ale 
comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii. De a.

organi- 
schim-

partidde 
controlează 
asigurarea 
posturi în 

respectarea cu 
tehnologiilor 

urmărirea 
prelimi- 

schimburi, 
disciplinei 

programului 
eliminarea ab- 
nemotivate. Pe 

de

a

de
(la 

avem 
peste 
pen-

semenea, acționăm ferm 
pentru creșterea eficien
ței economice prin 
ducerea 
consumurilor de 
ale, de 
energie 
cupările 
dreaptă 
și respectarea 
reviziilor 
conform 
puse de 
de lucru, 
partizarea 
schimburile a 
tehnice competente în re
zolvarea fiecărui 
al instalațiilor, 
lor și utilajelor, 
comitetului de 
birourile tuturor 
zațiilor vor acorda o a- 
tenție deosebită sporirii 
eficienței economice. au_ 
togestiunii și autocondu- 
cerii muncitorești.

In domeniul 
organizatorice ne 
orienta 
creșterea 
muniștilor 
realizării 
credințate 
producție, 
controlului 
toate domeniile de acti
vitate ale întreprinderii, 
creșterea rolului sindi
catelor în organizarea și 
desfășurarea întrecerii
socialiste, în aplicarea
inițiativelor muncitorești. 

Toate aceste o reocu
pări, întreaga noast-ă
muncă politică estp n- 
rientată spre un singur 
țe) — realizarea integra
lă a sarcinilor de 
extragerea unor 
ducții suplimentare 
cărbune cocsificabil.

Corneliu BOLOLOI, 
secretarul comitetului de 

partid

re-
permanentă a 

materi- 
Și 

Preo- 
în- 

asigurarea 
strictă a 

reparațiilor

combustibili 
electrică.
noastre se 
spre

Și
graficelor im- 
noul program 
precum și re- 

pe toate 
cadrelor

defect 
mașini-

Biroul 
partid, 
organi-

muncii 
vom 

pentruatenția 
răspunderii co- 

în vederea 
sarcinilor în- 
pe linie de 

exercitarea 
de partid în

plan, 
pro- 

de

j
l

Răspuns la o chemare

Co- 
cu 
de 
la

Chemarea la întrecerea socialistă a- 
dresată de întreprinderea minieră Ro- 
vinari din bazinul carbonifer Gorj a gă
sit la Uricani cadrul fertil, toate condi
țiile create pentru a-i răspunde prin an
gajamente mobilizatoare în realizarea 
nobilei misiuni -de a contribui la continua 
creștere a producției de cărbune, 
lectivul minei Uricani. în frunte 
comuniștii, analizînd posibilitățile 
valorificare a rezervelor existente
fiecare loc de muncă se angajează 
să realizeze și să depășească 
indicatorii de bază ai activității economi
ce.

Astfel, oamenii muncii de aici se an
gajează să depășească planul producției 
fizice cu 5 000 tone, al producției 
industriale cu 697 000 lei, al 
marfă vindută și încasată cu 
lei. Se vor reduce cheltuielile 
maxime cu 3 lei la 1 000 lei 
marfă, se vor executa, peste 
ml lucrări de pregătire, iar lucrările mi
niere de investiții vor fi executate cu 10 
zile în avans. Muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la Uricani se angajează să 
reducă consumurile specifice de materi
ale și energie după cum urmează i cu
1 295 000 kWh la energie electrică, cu
3000 kg la combustibil convențional, cu 
0,1 mc la 1000 tone pentru lemn de mi-

nete 
producției 
2 325 mii 
materiale 
producție 
plan, 200

nă și cherestea și recuperarea a 3900 
armături TH.

Pentru realizarea în bune condiții a 
acestor obiective, se va avea în vedere 
menținerea în funcțiune în cursul aces
tui an a două complexe mecanizate e- 
chipate cu combină de tăiere, două 
combine de înaintare în galerii și trei 
mașini de încărcat. De asemenea, vite
zele medii de avansare vor crește față 
de anul 1982 cu 1,5 m/lună în abatajele 
frontale și cu 2 m/lună la lucrările de 
deschidere și pregătire. Alte măsuri teh- 
nico-organizatorice. ca extinderea re
țelei de telegrizumetrie in subteran, ex
tinderea și generalizarea inițiativelor 
muncitorești cu eficiență sporită în pro
ducție sînt menite să contribuie la tra
ducerea in viață a acestor angajamente.

Acest răspuns la chemare este o do
vadă a maturității colectivului de mineri 
de la Uricani. Cu oameni ca Iosif Ro
ca, Victor Mezambrovschi, Ștefan Ba
ciu, Gheorghe Nistor, Constantin Sorescu, 
Ilie Amorăriței, Dumitru Bornoiu, Aurel 
Soșoi, Simion Budescu, Ion Nicolae, loan 
Brînzan și alți brigadieri mai vechi sau 
mai noi, fruntașii fruntașilor minei, to
tul este posibil pe frontul cărbunelui. 
Cele aproape 10 000 tone de cărbune 
cocsificabil extras peste plan de la în
ceputul acestui an sînt dovada cea mai 
elocventă.

£ B

î .
î ;
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Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la întreprinderea „23 August11

1 (Urmare din pag. 1)

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu a fost întâm
pinat de lean Avram, mi
nistrul industriei cons
trucțiilor de mașini, Flo
rian Ionescu, prim se
cretar al comitetului de 
partid al sectorului III, de 
repi ezentanți ai centralei 
industriale de profil, ai 
consiliului oamenilor mun
cii al întreprinderii.

Prezentînd rezultatele 
obținute de acest puternic 
detașament al industriei 
< onstructoare de mașini 
în primii ani ai actualu
lui cincinal, directorul în
treprinderii, Paul Blaicr, a 
subliniat că aceste succe
se sint nemijlocit legate 
de sprijinul și îndruma
rea permanentă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
care, cu prilejul repetate
lor vizite de lucru, a sti
mulat capacitatea creatoa
re a întregului colectiv.

Gazdele l-au invitat pe 
secretarul general al parti
dului să viziteze cea mai 
veche hală a uzinei, deve
nită astăzi, în urma unor 
continue transformări și 
modernizări, secția de pro
totipuri și încercări, unde 
se vor realiza toate asi
milările de tehnologii 
pentru sectorul cald.

Alături de muncitori, 
aici își desfășoară activi
tatea de proiectare și cer
cetare colectivul Institutu
lui de profil de pe lingă 
întreprindere.

în cadrul unei expoziții 
special amenajate aici, con
ducătorului' partidului și 

statului i-au fost prezen
tate preocupările menite 
să conducă la reducerea 
importurilor, la asigura
rea unui nivel calitativ 
competitor pe plan inter
național întregii produc
ții de motoare, compre- 
soare și locomotive.

Tovarășul Nicolae 
Ccaușescu este invitat să 
cunoască o seamă de rea
lizări obținute în dome
niul elaborării unor teh
nologii moderne, de mare 
randament și productivi
tate, diverse piese și sub- 
ansamble, matrițe, scule și 
dispozitive, creații ale spe
cialiștilor întreprinderii și 
care înlocuiesc cu succes 
importurile de produse 
similare, contribuind la 
îmbogățirea continuă a 
zestrei tehnice a unității, 
precum și la ridicarea pa
rametrilor produselor ^ce 
se realizează aici.

Remarcînd modul în ca
re a fost transformată a- 
ceastă construcție, desti
nată secției de prototipuri 
și încercări, secretarul 
general al partidului a 
cerut conducerii întreprin
derii să găsească soluții 
pentru folosirea cît mai 
judicioasă a spațiilor din ha
lă pentru apropierea și mai 
mult a colectivelor de cer
cetare și proiectare de a- 
telierul de producție. Tot
odată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat speci
aliștilor să procedeze la 
folosirea diferențiată a a. 
luminiului în raport de
gradul de puritate real 
cerut în producția de ali
aje, utilaje și instalații, să fie 

generalizate tehnologiile o- 
riginale, care și-au con
firmat pe deplin eficiența. 
Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat 
specialiștilor să pu
nă la punct tehnologii ca
re să asigure o verificare 
complexă și concludentă 
a diferitelor produse, ast
fel îneît să fie redusă pe
rioada de probe, încercări 
șl asimilare în fabricația 
curentă.

în continuare, au fost 
vizitate fabricile de com- 
presoare și motoare. Se
cretarului general al parti
dului i-au fost prezentate 
noile linii de fabricație a 
arborilor cotiți, carterelor, 
chiulaselor, a altor piese 
de complexitate ridicată, 
care asigură o productivi
tate mult sporită, în com
parație cu vechile tehno
logii. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost, de ase
menea, prezentată familia 
de motoare Diesel, ce se 
disting prin performanțe 
deosebite. Apreciind a- 
ceastă realizare, secreta
rul general al partidului 
a indicat să se treacă la 
diversificarea producției 
de motoare, atît pentru 
locomotive, cît și pentru 
navele fluviale și mariti
me. S-a cerut conducerii 
ministerului de resort să 
asigure o redistribuire pe 
întreprinderi a producției 
de motoare, în funcție de 
puterea acestora.

O bună impresie au făcut 
rezultatele obținute în fa
bricația de compresoare, 
produse de înalt nivel 
tehnic, solicitate, ase

meni altor realizări ale 
întreprinderii .,23 August", 
atît in țară, cît și peste 
hotare. Secretarul general 
al partidului a indicat ca 
anumite utilaje tehnologi
ce să fie trecute în profi
lul altor întreprinderi, 
pentru a se crea toate con
dițiile ca, prin folosirea 
spațiilor existente și a ex
perienței dobîndite să se 
asigure o dezvoltare rapi
dă a producției de com
presoare, domeniu în care 
există condiții ca unitatea 
să devină unul din marii 
producători de asemenea 
utilaje Totodată, s-a ce
rut specialiștilor între
prinderii să dezvolte pro
ducția de gazomotocom- 
presoare, atît pentru ne
voile economici naționa
le, cît și pentru export.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-au fost pre
zentate cele mai noi rea
lizări în domeniul cons
trucției de locomotive Die- 
sel-liidraulice și Diesel-e- 
lectrice. O impresie deo
sebită produc prototipu
rile locomotivelor elec
trice de 1100 și 1 500 CP.

Ultima parte a vizitei a 
fost consacrată sectoarelor 
calde. Se vizitează noua 
forjă, dată în folosință a- 

, nul trecut, care oferă o 
imagine grăitoare a rezul
tatelor obținute de indus
tria noastră constructoare 
de mașini pe linia moder
nizării tehnologiilor și U- 
tilajelor a mecanizării u- 
nor operațiuni.

Secretarul general al 
partidului a atras atenția 
conducerii întreprinderii 

asupra necesității dotării 
cu noi utilaje a spațiilor 
existente în halele cons
truite pentru sectoarele 
calde. în același timp, s-a 
cerut specialiștilor să se 
preocupe pe mai departe 
de găsirea unor soluții 
care să permită mecani
zarea în continuare a o- 
perațiilor de la forjă, în
deosebi a lucrărilor grele.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat 
puternicului colectiv mun
citoresc și tehnic al între
prinderii „23 August" să 
acorde în continuare o 
deosebită atenție asimilă
rii de produse noi, com
parabile cu cele mai bune, 
cunoscute pe plan interna
țional, asigurării îndepli
nirii exemplare a planu
lui, valorificării superioare 
a metalului, a tuturor ma
teriilor prime și materia
lelor, concomitent cu re
ducerea consumurilor.

Pe tot parcursul vizi
tei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost primit cu 
nețărmurită dragoste șl 
stimă, cu cele mai alese 
sentimente dc prețuire și 
recunoștință,

în dialogul purtat cu fac
torii de răspundere pre- 
zenți la această vizită, 
conducătorul partidului și 
statului a cerut să fie am
plasate, în zona de la 
intrarea între
prinderii, magazine mo
derne, care să asigure o 
mai bună aprovizionare a 
oamenilor muncii de aici 
cu diferite produse.

în încheierea vizitei, di
rectorul întreprinderii a 

mulțumit cu deosebită 
căldură tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele tu
turor celor ce muncesc la 
„23 August", pentru in
dicațiile date și a exprimat 
hotărîrea întregului co
lectiv de a înfăptui în mod 
exemplar orientările se
cretarului general al parti
dului, sarcinile încredin
țate pentru acest an și în 
actualul cincinal.

XXX

După vizita de lucru e- 
fcctuată la întreprinderea 
„23 August", tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a o- 
prit la intersecția Căii Mo
șilor cu Bulevardul Re- 
•pubiicii, unde împreună cu 
factori de răspundere din 
Capitală a examinat o se
rie de probleme de urba
nistică și sistematizare.

Secretarului general al 
partidului i-au fost pre
zentate soluții pentru a- 
menajarea acestui tronsorf. 
al Căii Moșilor, aflat în 
fază avansată de cons
trucție.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat măsuri 
care să asigure realiza
rea corespunzătoare a noi
lor construcții prevăzute 
in această zonă situată 
in perimetrul central al 
municipiului București, 
conservarea unoi clădiri 
care prezintă interes din 
punct dc vedere arhitecto
nic și istoric, folosirea cît 
mai judicioasă a suprafe
țelor dc teren construibil.

Adunarea generală a oamenilor muncii 
întreprinderea „23 August"

de la

'Urmare din pap. li

narea întregului proces de 
producție a activității eco- 
nomico-financiare, la bu
na gospodărire a materi
ilor prime și energiei, la 
creșterea veniturilor și 
bunăstării oamenilor mun
cii

Participarea secretarului 
general al partidului la lu
crările adunării generale 
la această importantă u- 
nitate constructoare de 
mașini a pus în lumină 
preocuparea constantă a 
conducătorului partidului 
și statului nostru de a e- 
xamina în mod concret, la 
fața locului, realizările co
lectivelor unităților eco
nomice, de a discuta și 
hotărî împreună, pe baza 
experienței acumulate, 
măsurile cele mai potrivi
te pentru impulsionarea 
activității productive, pen
tru ridicarea acesteia pe 
o treaptă calitativ superi
oară.

La sosirea în sala clu

bului întreprinderii, unde 
s-a desfășurat adunarea, 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a fost întîmpi- 
nat de o atmosferă însu
flețită, de puternică vi
brație patriotică, cei pre- 
zenți au ovaționat și acla
mat îndelung.

Adunarea a fost deschi
să de tovarășul Petre 
Răducanu, președintele 
Comitetului sindicatului 
întreprinderii „23 Au
gust".

în continuare, s-au ales 
comisiile de lucru și a fost 
aprobată ordinea de zi. A- 
poi s-a trecut Ia discuții 
generale.

Adunarea generală a oa
menilor muncii este infor
mată că secretarul gene
ral al partidului, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, tovarășul 
Nicolae Cer.ușescu, a ho- 
tărît să participe cu părți 
sociale la constituirea 
fondului de dezvoltare e- 
conomică a întreprinderii 

„23 August", hotărîre pri
mită cu deosebită satis
facție și mîndrie de cei 
prezenți.

Tovarășului Nicolae
Ceaușescu i-a fost adresa
tă, în numele participanți- 
lor la adunare, al între
gului colectiv muncito
resc de la întreprinderea 
„23 August", rugămintea 
dc a lua cuvîntul la adu
nare.

Primit cu nwltă căldură 
și entuziasm, a luat cu
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Mundi.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului a 
fost urmărită cu deosebi
tă atenție, cu deplină apro

bare, cu legitimă mîndrie, 
fiind subliniată cu vii și re
petate aplauze, uralc și 
ovații.

Aprecierile și îndemnuri
le rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au în
suflețit și vor călăuzi e- 
forturile creatoare, întrea
ga activitate pe care puter
nicul detașament mun
citoresc al întreprinderii 
„23 August" o consacră, cu 
dăruire și abnegație, pro
gresului economiei națio
nale, înfloririi continue a 
patriei. Cei ce lucrează în 
această importantă unita
te a industriei construc
toare de mașini și-au ex
primat cu putere voința de 
a face totul pentru trans
punerea în fapte a indi
cațiilor și sarcinilor tra
sate de secretarul gene
ral al partidului, pentru 
a contribui, într-o măsură 
sporită, împreună cu în
treaga noastră clasă mun

citoare, cu întregul popor, 
la înfăptuirea obiectivelor 
Congresului al XI 1-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului, a luminosului 
Program de edificare a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și de îna
intare a României spre eo
ni unism.

Asigurîndu-1 de ferma 
lor hotărîre, de a munci 
mai bine, participanții la 
adunarea generală au fă
cut din nou tovarășului
Nicolae Ceaușescu, la ple-
care, o emoționantă nia-
nifestare de dragoste
prețuire.

XXX

Adunarea generală a a- 
probat darea de seamă pe 
bază de bilanț a Consiliu
lui oamenilor muncii pri
vind activitatea desfășu
rată și rezultatele obținu
te în realizarea planului 
și a bugetului de venituri 

și cheltuieli al întreprin
derii pe anul 1982 ; anga
jamentele asumate în în
trecerea socialistă pe anul 
1983; proiectul progra
mului unitar de măsuri 
al adunării generale a oa
menilor muncii din între
prinderea „23 August" — 
București pentru anul 1983; 
fabricile, secțiile, formați
ile de lucru fruntașe și oa
menii muncii fruntași pe 
întreprindere în întrece
rea socialistă pe anul 1982; 
contractul colectiv do mun
că pe anul 1983 ; progra
mul de reexaminare ș! 
îmbunătățire a normelor 
de muncă. Totodată, s-a 
aprobat volumul anual al 
depunerilor, pe ansamblul 
întreprinderii, de partici
pare a oamenilor muncii 
cu părți sociale la fondul 
de dezvoltare a întreprin
derii. Participanții Ia a- 
dunare au aprobat com
ponența Consiliului oame
nilor muncii al întreprin
derii.

n.uhîdăa
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : în spațiu ; U- 
nirea : Gozlan.

LONEA: Șapte zile
din ianuarie.

ANINOASA ; Legenda 
lui Ciun Hian, I-H.

VULCAN — Luceafărul; 
Astrid, dragostea mea.

LUPENI — Cultural i 
Tatăl meu Alfons.

URICANI ; Un om tră
ind în viitor.

TV

14,00 Fotbal : Universi
tatea Cluj-Napoca 
— F.C. A rgeș.

16,00 Telex.
16,05 Consultații in spri

jinul învățămîntu- 
lui politico-ideolo
gic.

16,25 Tragerea pronoex- 
pres.

16,35 Viața culturală.
17,00 Amfiteatru stu

dențesc.
17,50 1001 de seri.

20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea eco

nomică.
20,30 Ancheta TV i

„Noi, opinia publi
că"

20,50 Film artistic : 
„Stele de iarnă". 
Premieră TV.
O producție a Ca 
sei de filme numă
rul Patru.

22.00 Telejurnal

S P O R T •TELEX

Șah
ROMA 22 (Agerpres). — 

După desfășurarea a trei 
runde, în turneul inter
național de șah de la Ro
ma conduce Florin Gheor
ghiu (România) cu 2 punc
te, urmat de Eric Lobron 
(R.F. German a) — 1,5 (1)
puncte, losit Pinter (Un
garia) și Stefano Tatai 
(Italia) cu cîte 1.5 puncte. 
In runda a 3-a, Gheor
ghiu la învins pe Angel 
Martin (Spania).

Mica publicitate
VÎND Lada 1200. Infor

mații Vulcan — Paroșeni, 
strada Obreja 5 a (vizavi 
de Termocentrala Paro
șeni). (211)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Apostol 
Florian, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (214)

PlERDU'l legitimație de 
serviciu pe numele Delica 
Emilia, eliberată de Spita
lul Petrila. O declar nulă. 
1216)

PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Măr- 
cuș Koloman, eliberată de 
l.M. Bărbăteni. O declar 
nulă. (217)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Petri- 
leanu Ion, eliberată de 
S.T.RA. Petroșani O de
clar nulă. (218)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pilea 
Ileana, eliberată de 
I.PJS.R.U.E.E.M Petroșani. 
O declar nulă. (219).
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