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CALITATEA CĂRBUNELUI
[ ojdwf’fetuM de coitștiiiitu mutCjicoAfa-

Experiența bună cîștigată trebuie 
continuată pentru a se lichida penalizările

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

in Județul Caraș-Severin

în cele cinci luni care 
au trecut din acest an, 
colectivul de oameni ai 
muncii de la I.M. Aninoa- 
sa a fost penalizat, pen
tru neîncadrarea cărbu
nelui extras în indicii de 
calitate, cu aproape 14 000 
tone. în medie, procentul 
de cenușă a fost depășit 
cu peste 2,5 puncte, iar 
cel de umiditate cu 0,2 
puncte.

Cele mai mari penali
zări au fost înregistrate 
in lunile primului trimes, 
tru cînd procentul de ce
nușă a fost depășit cu 
3,5 puncte — în luna ia
nuarie, cu 4 puncte în lu
na februarie și cu 2 
puncte în luna martie, re- 

ț Două decenii de muncă
j la întreprinderea minieră Paroșeni
| DEMNĂ CINSTIRE
! BĂRBĂȚIEI Șl HĂRNICIEI

butîndu-se în această pe
rioadă 10 600 tone de 
cărbune. în ședința c.o.m. 
din luna aprilie care a 
analizat activitatea des. 
fășurată la I.M. Aninoa- 
sa pe primul trimestru, 
un punct distinct l-a 
constituit analiza calită
ții cărbunelui. Cu acest 
prilej a fost analizat 
compartimentul C.T.C. al 
minei și comisia pentru 
calitate de pe lîngă c.o.m., 
au fost stabilite măsuri 
concrete ce trebuiau luate 
pentru încadrarea cărbu
nelui extras în norma de 
cenușă și umiditate ad
mise. Printre aceste mă
suri se numără alegerea 
sterilului în abataje și 

depunerea lui pe vatră ; 
separarea fluxului de 
transport al cărbunelui 
de fluxul de transport 
al sterilului ; vagonetele 
cu conținut mare de 9te. 
ril și umiditate să fie dil 
rijate spre halda de ste
ril ; să se respecte teh
nologia de lucru în toate 
abatajele-minei pentru a 
se evita surpările și al- 
tele. Odată cu aplicarea 
lor în practică, în luna 
aprilie, ca do altfel și în 
luna mai procentul de 
cenușă realizat a fost în 
medie de 40 la sută, foni—

Gheorglie BOȚEA
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Vineri, 3 iunie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a 
continuat vizita în județul 
Caraș-Severin.

Prima parte a zilei a 
fost consacrată vizitării u- 
nor mari obiective indus
triale din Reșița, puternică 
citadelă muncitorească, 
veche vatră a siderurgiei 
românești.

în cadrul dialogului de 
lucru al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu siderurgiștii 
și constructorii de mașini 
reșițeni, cu minerii din A- 
nina, cu reprezentanți ai 
organelor locale de partid 
și de stat, ai unor ministe
re, s-a analizat modul în 
care se acționează pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale parti
dului, pentru realizarea 
prevederilor de plan pe a- 
cest an și pc întregul cin
cinal.

Vizita în municipiul Re
șița a început la marele

Marea adunare populară din municipiul Reșița
Vizita de lucru a tovară

șului Nicolae Ceaușescu în 
județul Caraș-Severin. a- 
semenea celorlalte întîlniri 
ale secretarului general al 
partidului cu oamenii 
muncii-din orașele și satele 
țării, s-a încheiat printr-o 
mare adunare populară, ca
re a avut loc în Piața 1 
Decembrie 1918 din muni
cipiul Reșița Cei peste 
70 000 participant — mun
citori, țărani. intelectuali, 
elevi, tineri și vîrstnici, fe
mei și bărbați, români, 
germani, sîrbl și de alte 
naționalități, ce trăiesc și 
muncesc înfrățiți pe aceste 
meleaguri românești — au 
venit să salute pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pc 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
cu toată dragostea și recu

Combinat siderurgic. Sosi
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu în stră
vechea cetate dc oțel a 
fost salutată cu deosebită 
satisfacție de colectivul 
de furnaliști, oțelari, lami
natori, cocsari.

Răspunzînd acestei pri
miri entuziaste, tovarășul 
Nicolao Ceaușescu a adre
sat siderurgiștilor reșițeni 
un salut călduros și cele 
mai bune urări. în centrul 
analizei s-au aflat proble
me esențiale ale acestei mari 
unități industriale, sporirea 
contribuției Reșiței la 
creșterea producției de 
metal a țării pentru satis
facerea necesităților in
terne, cît și a exportului. 
Gazdele raportează că in
dicațiile date de secreta
rul general al partidului 
cu prilejul vizitei anterioa
re au fost transpuse în 
practică, determinînd di
versificarea producției și 
ridicarea calității aceste
ia, a eficienței întregii ac
tivități. Aproape 90 la su
tă din totalul producției de 

noștința pentru activitatea 
neobosită consacrată în
floririi României socialis
te, creșterii prestigiului ci 
în lume, pentru eforturile 
pe care le depun pentru 
salvgardarea păcii, pentru 
crearea unor noi relații 
internaționale mai drepte 
și mai echitabile.

Piața centra’ă a orașului 
este împodobită sărbăto
rește cu drapelele statului 
și partidului.

Apariția tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu 
la balconul sediului Comi
tetului județean de partid 
este întîmpinată cu aplau
ze însuflețite, cu vii și în
delungi ovații.

Adunarea a fost deschisă 
de tovarășul Ilie Matei, 

oțel a combinatului reși- 
țean o dețin în prezent) 
mărcile de oțel aliat.

Gazdele informează, tot
odată, despre preocupările 
lor în direcția recuperării 
materialelor refolosibilc. 
Anul viitor va fi pusă în 
funcțiune o instalație în 
măsură să asigure recupe
rarea metalului din. zgura 
rezultată în procesul de e- 
laborare a oțelului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu referindu-se la 
însemnătatea pregătirii 
fierului vechi pentru re
ducerea duratei de elabo
rare a șarjei de oțel, a in
dicat să fie accelerat pro
gramul de dotare a tutu
ror unităților cu instalațiile 
necesare pentru pregătirea 
fierului vechi și în special 
a spânului.

Secretarul general al
partidului a ana’izat în
continuare, cu ministrul de 
resort și conducerea cen
tralei, obiectivele prevăzu-

(Continuare în pag. a 4-a) 

prim-secretar al Comite
tului județean Caraș-Seve
rin al P.C.R.

Au mai luat cuvîntul to
varășii Constantin Savu, 
director la Combinatul 
siderurgic Reșița, Ghcorghe 
Ciorman, director general 
al Direcției generale . a 
agriculturii și industriei a- 
limcntare, loan Ludovik 
Sterianko, maistru la Gru- 
pul dc șantiere energo- 
montaj Anina, Grigore Tă- 
nasă, secretar al Comitetu
lui de partid de la între
prinderea de construcții de 
mașini Reșița, Corne ia

(Continuare în pag. a 4-a)

• Ctitori veșnic 
\ tineri.
i • Pionierii meca-

nizării ,,prind" ade- 
ț vârâte vîrfuri de pro- 

ducție.
j • La ceas aniver- 

sar.
\ ® Cronica „dinas-
' tiiloir” minerești.

(în p.igina a 3-a)

Urgențe în investițiile anului 1983

Biocuriie nu pot fi finalizate 
doar cu promisiuni!

în orașul Lupem, cu 
prilejul unui comanda
ment de investiții care a 
avut loc la începutul lu
nii mai a.c. au fost sta
bilite etape concrete, con
form graficelor de execu
ție, pentru finalizarea u. 
nor lucrăpi de construc
ție a blocurilor prevăzu
te în plan pentru 1983. 
Cu acest prilej, construc
torii din cadrul T.C.I 
Brașov și T.C.I. Cluj, ca
re au de executat în Lu 
peni un Important volum 
de lucrări la noile blo
curi de locuințe au pro.

mis „în mod ferm" că 
vor respecta termenele 
de execuție. Pe faze do 
lucrări s-a pr. mis, astfe. 
că. la 31 mai va fi gata 
pentru recepție blocul 
59 cu 34 de apartamente. 
De asemenea, s-a stabilit 
repararea a 9 blocuri ca
re însumează un impor
tant număr dc aparta
mente improprii pentru 
locuit, „cel mai tirziu la 
15 mai”. Termenele au 
trecut, iar multe din Ifl- 
crări n-au fost finalizate 
conform promisiunilor. La 
blocul 59 mai sînt de e

fectuat incă multe lu
crări de finisaje. Din ce
le 9 blocuri care trebu
iau pregătite pentru a fi 
date in folosință n-au 
fost reparate, decît două. 
Continuă să se mențină 
situația de provizorat in 
alimentarea cu energic e 
lectrică la alte cinci blu. 
curi de ocuințe care au 
fost date deja in folosin
ță generînd justificate

Viorel STRAUȚ

(Continuare In pag » 2-a) 

Festivalul național 
„Cîntarea României** 

Spectacol dc 
preselecție

Astăzi, începind cu ora 
9, la Casa de cultură din 
Petre șani va avea .oc, in 
cadrul Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
un spectaco' de preselecție 

La care vor participa formați
ile din Valea Jiu.ui ocu
pante ale locului I la faza 
județeană. Este vorba de 
23 de formații și interpret! 
individuali (teatru, fanfară, 
brigăzi artistice, grupuri 
satirice, formații vregrafi- 
ce, coruri, taraf. muzică 
cultă, grupuri vocal-ins- 
trumentale de muzică u- 
șoară, muzică folk), dintre 
care se va face preselecție 
pentru faza republicană.

Dezbaterile recapitulative
Prilej de aprofundare a cunoștințelor 

politico-iMogice a cursanți.or
In perioada 1—15 iunie 

se vor desfășura convor
birile recapitulative în 
toate cercurile și cursuri
le învățămîntului politi- 
co-ideologice, etapă deo
sebit dc importantă în 
procesul ridicării conți, 
nue a pregătirii po.itico- 
ideologice a membrilor 
de partid, a tuturor oa
menilor muncii. Impor
tanța acestor dezbateri, 
care finalizează de fapt 
anul de studiu ideologic 
1982/1983, rezidă în reca
pitularea și -aprofundarea 
principalelor teze și o- 
rientări cuprinse în Ra. 
portul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
a Conferința Națională a 
partidului din decembrie 
1932 — document de ex
cepțională valoare teore
tică și practică, capito
lele căruia au stat la ba
za studiului în toate for
mele învățămîntului po. 
litico-ideologic în anul 
de studiu 1982—1983.

Dată fiind importanța 
dezbaterilor recapitula
tive, pregătirea temeini
că a acestora incumbă 
organelor și organizați
ilor de partid, celor de 
masă și obștești respon
sabilități deosebite. în ve
derea asigurării unui con. 
ținut bogat și unui nivel 
calitativ ridicat convor
birilor recapitulative, în-( 

tre 15—28 mai a avut 
loc instruirea propagan
diștilor din întregul mu
nicipiu care a asigurat a- 
profundarea unor aspec
te dc sinteză din docu. 
mentele Conferinței Na- 
ționa’e, din cuvântările 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sub îndruma
rea nemijlocită a organe
lor și organizațiilor de 
partid, punctele de in
formare și documentare 
trebuie să vină în spriji
nul atit al propagandiști
lor, cît și al cursanților 
cu întreg materialul do. 
cumentar — planșe, plian
te, afișe, materiale edi
tate de secția de propa
gandă a C.C. al P.C.R., 
de Comitetul județean 
de partid, precum și cele 
realizate pc plan local — 
pe tema aezvoltării eco- 
nomico-sociale a țării în 
cincinalul actual, mai a- 
les în anii 1983—1985. Cu 
o deosebită răspundere 
trebuie să acționeze or. 
ganele și organizațiile de 
partid în vederea stabili
rii temelor propuse pen
tru dezbaterile recapitu
lative (să asigure din 
timp anunțarea temelor, 
data și locul desfășurării 
convorbirilor) și pentru 
buna pregătire a tuturor

inuare în pag. a 2-a)
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Acțiuni politice, educative și artistice
jnîmă fierbinte de patrie®. 
Au participat echipaje de 
la Liceul industrial mi
nier și Liceul economic 
din Petroșani. Inexplica
bilă absența din concurs 
a echipajului de la Liceul 
dc matematică-fizică. în 
urma răspunsurilor la în
trebări, organizatorii ■— 
Comitetul 
U.T.C. — au
cîștigător echipajul 
ccului industrial 
șani (Liliala Butnaru. Co
rina Iuga și Mlădica Tru
faș).

Pentru astăzi sînt 
gramate următoarele 
țiuni :

municipal 
desemnat

Li- 
Petro-

• Joi, după-amiază, în 
cadrul manifestărilor po- 
litico-ideolcgice, cultural- 
educative și sportive 
„Laudă omului muncii și 
creației sale", la sala mi
că a Casei de cultură din 
Petroșani a avut loc un 
concurs „Cine știe, cîști- 
gă“ pe tema „Județul Hu
nedoara — vatră dc țară.

• în întreprinderile mi
niere, la ora 13 sînt pre
văzute să se desfășoare 
dezbateri ideologice pe 
tema „Politica Partidu
lui Comunist Român în 
procesul făuririi econo
mici socialiste unitare. 
Tendințe actuale și de 
perspectivă ale dezvoltă
rii economico-sociale, pre
figurate de Congresul al 
XTI-lea și Conferința Na
țională ale partidului".

I

I
I

Dezbaterile recapitulative
(Urmare din pag. 1)

pro- 
ac-

ca-în acțiunile din 
„Nedcii vulcănene" 
prevăzut pentru as

drul 
este 
tă-seară, începînd cu ora 
17, în parcul de lingă 
clubul sindicatelor „Car
navalul tineretului".

• în cadrul „Săptăminii 
dramaturgiei", prilejuită 
de aniversarea a 35 de 
ani de activitate a Tea
trului de stat „Valea Jiu
lui". în sala modernizată 
a acestuia va avea loc, 
la ora 19, spectacolul „Re
vista la ora exactă", pre
zentat de Teatrul de es
tradă din Deva. (Bujor 
MIRCESCU)

Recitaluri de poezie în sălile de apel
Grupul de recitatori 

„Omule, ție", al comitetu
lui U.T.C. de la mina Lu
peni, formație care a o- 
cupat locul 11 la faza ju
dețeană a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei", și-a propus să în
treprindă în acești? zile o 
acțiune generoasă, demnă 
de laudă : un turneu de 
recitaluri in sălile de a* 
pe] ale minelor Văii Jiu
lui.

înaintea unui aseme
nea recital la mina Vul-, 
can, ne-a sunat la redac
ție chiar animatoarea 
grupului, Teodora Mesa- 
roș, operator la oficiul 
de calcul și secretara cu 
problemele de propagan
dă a comitetului U.T.C. 
de la I.M. Lupeni. Ne-aV _____ ___

vorbit despre intenția gru
pului, aceea de a Se a- 
dresa minerilor înainte 
de intrarea în șut cu ce
le mai frumoase versuri 
create despre și pentru 
ei, despre satisfacția gru
pului, care nu e alta de- 
cît satisfacția și bucuria 
minerilor prilejuită de 
aparițiile celor șase tineri 
în sălile dc apel, despre 
programul turneului. Pro
gramul s-a realizat par
țial : tinerii cu versurile 
și muzica lor — recitalu
rile de poezie se reali
zează cu concursul for
mațiilor dc muzică ușoa
ră de' la minele respecti
ve — au fost primiți 
căldură și răsplătiți 
aplauzele minerilor
Lupeni, Paroșeni, Vulcan.

Itinerariul continuă ; Pe- 
trila, Lonea, Bărbăteni, 
Uricani, in aceste zile, a- 
poi celelalte mine.

Un itincrariu al poeziei, 
pornit din propria iniția
tivă a acestor tineri 
dornici să se adreseze din 
inimă, conștiinței, inimi
lor minerilor pentru a le 
face să vibreze la frumos, 
la mesajul poetic, pentru 
a le tonifica vigoarea și 
elanul în confruntarea 
cu adîncurile. Cine 
acești tineri ? Trei
ieți : minerii londl Turcii, 
loan Picu și lăcătușul 
Dezidcriu Darlaczi și 
trei fete — operatoarele 
Teodora Mcsaroș, Rozalia 
Zeng și Ana Pop, electri
cian. (loan DUBEK)

sînt 
bâ-

I

cursanților în vederea 
participării active la dez
bateri.

Moment important în 
perfecționarea pregătirii 
comuniștilor, convorbiri
le recapitulative trebuie 
să contribuie la aprofun
darea tezelor principale 
ale Raportului tovarășu 
lui Nicolae Ceaușescu pre
zentat la Conferința Na
țională a partidului, 
multitudinea temelor in
dicate pentru convorbi
rile recapitulative, se re
comandă să se acorde a- 
tenție următoarelor : im. 
portanta vitală a înfăp
tuirii ferme a noului 
mecanism economico-fi- 
nanciar, a principiilor au- 
loconducerii și autoges- 
tiunii muncitorești, și 
creșterea rolului statu
tului democrației munci, 
torești, revoluționare în 
conducerea întregii vieți 
economico-sociale. Desi
gur, este bine ca în ca
drul dezbaterilor să fie 
aprofundate și alte teze, 
dar, ceea ce e mai im
portant, temele puse în 
dezbatere, să fie actuali- 
lizatc, să sublinieze sem
nificația indicațiilor și o. 
rientărilor secretarului

Din

cu 
de 

din

Ancolatoarea 
Bal fixează firele 
mașina de „apretat" 
vederea ridicării 
tenței lor mecanice
secția preparare de 
Țesătoria de mătase din 
Lupeni.

\ iorica 
in 
în 

rezis- 
în 
la

in recentele cu
la consfătuirea 

al

general 
vîntări 
de lucru de Ia C.C.
P.C.R. pc problemele in
dustriei și agriculturii 
și la ședința comună de 
închidere a lucrărilor Pic- 
narei Consiliului Național 
al oamenilor muncii din 
industrie și ale Plenarei 
Consiliului Național al 
Agriculturii. Dezbaterile 
trebuie să se refere la 
modul cum acționează or
ganele și organizațiile de 
partid, de masă și obș
tești, toți oamenii muncii 
din unitățile respective 
pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului. 
Concomitent cu dezbate
rea problemelor principa
le teoretice, o deosebită 
atenție se va acorda sub
linierii activității 
te desfășurate do 
brii de partid în
colectivelor de muncă 
vederea realizării 
plare a sarcinilor econo, 
mico-sociale și perfec
ționării muncii politico- 
educative. In scopul asi
gurării unui nivel ridicat 
al dezbaterilor, este nece
sar ca organele dc partid 
să-și repartizeze membrii, 
activul de partid, mai a.

eoncre- 
mem- 

rîndul 
în

exem-

Ies membrii grupurilor 
de propagandiști pe în
treprinderi și instituții, 
pentru a sprijini concret 
comitetele de partid, 
rourile organizațiilor 
bază în pregătirea 
meinică a dezbaterilor, 
în desfășurarea lor la un 
nivel calitativ superior.

După încheierea con
vorbirilor recapitulative, 
organele și organizațiile 
de partid sînt chemate 
să asigure continuitate 
acțiunilor de ridicare a 
pregătirii politico-ideolo- 
gice a comuniștilor, a 
celorlalți oameni ai 
muncii, inițiind in acest 
scop expuneri, dezbateri, 
simpozioane etc. pe teme 
de maximă actualitate. 

. In luna iulie, 
și organizațiile de 
vor dezbate modul 
desfășurare a anului 
învățămînt politico-ideo
logic. analize care odată 
cu evaluarea rezultate
lor in anul de studiu 1982 
—1983, trebuie să se fina
lizeze cu concluzii și mă
suri practice pentru vi
itor, în vederea perfec
ționării continue a pregă
tirii politico-ideologice a 
comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii.

bi- 
de 
te-

organele 
partid 

de 
de

I

Experiența bună cîștigată
continuatătrebuie

(Urmare din pag. I)

te aproape de cel plani
ficat. în aceste luni 
crescut insă procentul 
dc umiditate, aceasta a- 
jungînd la 9,4 și, respec
tiv, 9,7 la sută, față de 
8,5 cit este admis. Cauza 
principală a fost intensi- 

căr- 
13, 

mari

a

deoarece 
pierde 

calitate.
o

■ a

abataje, 
de aici se 
mult la 
mare, deși are

Blocurile nu pot îi 
finalizate doar cu 

promisiuni !
tUrma'e din pag. 1)

ficarca exploatării 
bunelui din stratul 
care arc infiltrații 
de apă. Pentru a reduce 
procentul de umiditate 
la limita admisă s-au 
luat măsuri de captare a 
apelor de către toate 
sectoarele de producție, 
care exploatează stratul 
13 și alte zone cu infil
trații mari. Totodată se 
urmărește ca lucrările de 
captare și drenare a a- 
pelor din subteran să fie 
întreținute în bună stare, 

întrucît sorturile mici 
au o pondere dc peste 90 
la sută din cărbunele ex
tras dc la Aninoasa și dat 
fiind faptul că aceste 
sorturi se încadrează in 
procentul de cenușă ad
mis, se cere să se acțio
neze in c'ohtinuare cu 
toată hotărîrea pentru a- 
legerca blocurilor de ste-

vil in 
tocmai 
foarte 
Sortul 
pondere de numai 10 
sută, și deși aici se poate 
interveni cel mai eficient, 
pentru reducerea eanti. 
tații de cenușă, depășeș
te procentul admis cu 
5, 6 și chiar 7 puncte. Mi
nerii din 
Aninoasa 
leagă că 
lului din 
cu consum 

crește prețul

abatajele minei 
trebuie să înțe- 
scoaterea steri- 
subteran se face 

de energic 
care crește prețul de 
cost pe tona de cărbune 
extrasă și, totodată, se 
măresc și cheltuielile de 
preparare a cărbunelui. 
•Piatra, oricît ar fi plim
bată pe galerie tot piatră 
rămîne și nu poate să fie 
folosită in loc de cărbu
ne in termocentrale, iar 
lipsa claubajuluî de la 
suprafață face ca sterilul 
care se extrage din sub
teran împreună, cu cărbu
nele să fie transportat la 
preparație. Nu este nici 
o posibilitate de alegere 
a acestuia la suprafață și 
de aceea se impune ca el 
să rămînă pc vatra aba
tajelor.

Azi, fotbal pe stadionul „Jiul
Azi, 4 iunie, ora 18. echipa noastră ..Jiul" susține 

pe gazonul cochetului ei stadion un meci amical cu 
caracter de pregătire cu colega de divizia A „Chimia" 
Rîmnicu Vîlcea. Informăm iubitorii fotbalului din 
Valea Jiului că in meciul susținut la 1 iunie la Me
tru cu „Minerul" din localitate, gazdele au ciștigat eu 
1—0, iar în 2 iunie jucătorii noștri au învins cu ace
lași scor pe „Pandurii" Tg. Jiu, prin golul înscris dc 
Șumulanschi. Invităm și pe această cale iubitorii fot
balului din Vale să participe în număr mare la „ami
calul" in care pot vedea stadiul de pregătire al echi
pei înaintea dificilului meci din campionat cu „Uni
versitatea" Craiova.

i

I • ÎN GRAFIC. In ciuda 
Iunor dificultăți, printr-o 
mobilizare exemplară, cons-

■ iructorii șantierului 3 Vul-
•can al T.C.H. au reușit. 
| in ultimele 3 săptămîni să
I recupereze din rămînerea 
I în urmă la lucrările de la

tămîna și etajul" de către 
formațiile de lucru din 
subordinca maistrului A- 
lexandru Anghel. (V.S.)

• CHIOȘC DE INCIN
TA. La Școala generală nr. 
2 din Petrila (Lonea), din 
inițiativa I.C.S.A. și A.P. 
Petroșani s-a deschis ieri 
un chioșc de incintă, unde 
se pot găsi dulciuri, produ
se de patiserie și cofetărie,

perea unui nou curs de ca
lificare în meseria de mi
ner. Vor participa un nu
măr de 30 de tineri din

I blocul 3 B
I vardul
Ise datorește aplicării 
I țiativei

3 de pe bule- 
,Victoriei". Reușita 

ini- 
muncitorești „Săp-

răcoritoare.

• CALIFICARE. 
I.M. Bărbăteni este 
curs de definitivare

sectoarele productive ale 
minei, care întrunesc con
dițiile de stagiu in vederea 
promovării in categorii pro
fesionale superioare.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

La 
în 

înce-

a.c. 
lo- 
al 

răs- 
e- 
la

Nu

Dar 
echipat 

Nici

nemulțumiri in rîndul 
locatarilor.

Pentru a constata care 
sînt cauzele acestor intîr- 
zieri, luni 30 mai 
l-am căutat pe șeful 
tului din Lupeni 
T.C.l. Brașov, care 
punde de asigurarea 
chipărilor electrice 
blocurile în cauză,
l-am găsit la fața locului. 
La postul de transforma
toare de lingă blocul 42, 
partea de construcție s-a 
terminat doar după înde
lungi tergiversări, 
acest post este 
„cu încetinitorul",
blocurile 26 A și 26 B, 
pe care constructorii de 
la T.C.l. Cluj, au promis 
că le vtfr pregăti pentru 
recepție... „cel tirziu in 
20 mai" nu sînt în între
gime terminate.

în schimb, în total con
trast cu cei de la - 
constructorii de pe 
tierul 4 al Grupului 
Petroșani al T.C.H. 
pun mari strădanii 
tru a finaliza ce 
fost încredințat. Ei 
raportat recent predarea a 
40 garsoniere in blocul 23 
și execută in ritm susți
nut un mare volum 
lucrări de finisaje și 
tematizări.

Am intrat in luna 
nie, iar din planul 
166 de apartamente 
văzute să fie predate be. 
neficiarului 
constructori 
semestru al 
nu au fost 
cit 40 Ie

T.C.l.,
șan- 

i din 
de.

pen- 
le-a 
au

de 
sis-

iu
de 

pre-

de către 
in primul 
acestui an, 
raportate de- 
apartamente.

Este adevărat că există 
condiții pentru finaliza, 
rea pină ia sfîrșitul lunii 
iunie a blocurilor 4 A, 59 
și 48, care însumează alte 
98 de apartamente. Dar 
aceasta reprezintă prea 
puțin.

încercînd să motiveze^ 
întîrzierile, constructorii 
din cadrul T.C.l. Cluj și 
Brașov invocă de mai 
multe luni aceleași moti
ve : lipsesc efectivele și 
mijloacele de transport. 
De ce nu se rezolvă a- 
ceste probleme, deși be
neficiarul face eforturi 
pentru sprijinirea activi
tății constructorilor pe 
șantier ? Mergind pe fi. 
rul întrebării, am primit 
răspunsul de la tovarășul 
Friederic Daradics, vice-j 
președinte al consiliului 
popular al orașului Lu
peni : „De ani de zile,
constructorii de la T.C.l. 
s-au obișnuit să facă pro
misiuni pe care, din pă
cate, nu Ic onorează cu 
fapte. Așa se face că in 
comandamentele de in
vestiții evaluăm posibi. 
litățile împreună eu cons
tructorii, stabilim de co
mun acord noi termene', 

ter- 
respec-

dar de fiecare dată 
meneie nu sînt 
tate".

Se conturează 
serioase 

de 
se

fermitatea 
cînd condi.

În
de 
dc 

planul cons- 
apartamente

deci în- 
față de 
execuție, 
acționea-

tîrzieri 
graficul fizic 
Iar dacă nu 
ză cu toată 
acum, vara, 
țiile sint favorabile 
tensificării ritmului 
execuție a lucrărilor 
pe șantiere 
trucțici dc 
nu va putea fi respectat.

* Centrul de primire 
a obiectelor de îmbrăcă
minte in vederea curăți
rii, spălării și vopsirii al 
cooperativei „Unirea" 
funcționează în prezent 
la parterul blocului 1 A 
de pe strada Republicii, 
bloc recent dat în fo- ? 
losință în Petroșani.

® într-un alt spațiu a- 
menajat corespunzător în 
același bloc se mută ate
lierul de croitorie mixtă 
care a funcționat pină a-

cum in localu, din Piața 
Victoriei. La noua adre
să, atelierul își începe 
activitatea de luni, 6 iu
nie a.c.

• Ieri au fost termina
te lucrările de igienizare 
Ia magazinul alimentar 
nr. 138 Bănița, iar astăzi 
6e va petrece același lu
cru la magazinul a'-imen- 
tar din Merișor, activita
tea de servire a populației 
intrînd pe făgașul nor
mal.

v Astăzi, de dimineață, j 
centrul de desfacere a = 
plinii nr. 133 din centrul ț 
vechi al Petroșanîului va i 
întîmpina cumpărătorii i 
într-o ținută Îngrijită, : 
proaspătă. Aceasta ca ur- i 
mare a igienizării unită- ' 
ții în cursul nopții de 3 i 
spre 4 iunie. . !

• Din ciupercărla pro- ? 
prie a I.C.S.A. — A.P. Pe- ! 
troșani au fost recoltate ț 
primele 400 kg de ciu- ț 
perei.
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Două decenii de muncă Ia întreprinderea minieră Paroșeni ! 
i

DEMNA CINSTIRE BĂRBĂȚIEI Șl HĂRNICIEI

CTITORI La ceas 
aniversar

La numai 37 de ani, lă
cătușul revizor de puțuri 
Aurel Zare, este căutat 
de cei care vor să scrie 
cronica minei Paroșeni, ca
re astăzi, sărbătorește 20 
do ani de existență.

— Aveam 17 ani pe a- 
tunci. M-am încadrat mun
citor necalificat. La înce
put m-au pus la tăiat de 
tufe, pe unde-i acum sediul 
administrativ. După 8 luni 
de școală de calificare !a 
locul de muncă, mi s-a 
dat în primire un compre
sor, adus de la Lupeni, 
pentru aerajul galeriei de 
coastă, de la 630.

Strămoșii lui Zare păs- 
euseră vitele pe coclaurile 
Paroșeniului, fără să știe 
de comoara subterană. 
Petru Manea a veniț de la 
Lupeni, în casa nevestii, 
tot neam de jicni, să fie 
aproape de mină, că nu 
prea erau autobuze. Din 39 
de ani, 21 i-a dăruit mine
ritului, electricianul de o- 
dinioară este acum mais
trul electromecanic, ad
junct al șefului sectorului 
III.

— Am crescut odată cu 
mina, mecanizarea lucrări
lor ne-a impus policalifica
rea și specializarea. Nc-am 
format ca meseriași, dar și 
ca oameni, întregul nostru 
colectiv acționează cu . o 
înaltă exigență muncito
rească.

•— De ce să nu recunoaș
tem, subliniază sing. llici 
Garaliu, șeful sectorului 

Cronica „dinastiilor"minerești
— Am venit la Paroșeni, în urmă cu 

20 de ani, ca muncitor necalificat. își a- 
duce aminte Ion Grigorescu, și acum sînt 
maistru minier în același sector. Am par
curs to-atc treptele calificării, 14 ani am 
condus o brigadă care și-a făcut un nume 
prin rezultatele foarte bune. La noi s-au 
format Nicolae Popa, Petre Antohi, loan 
Tomuș, șefi de brigadă, maistrul Nicolae 
Crăciun și alții. Cit mă privește personal 
sînt fericit, am o familie bună, cu doi 
copii, cu tot ce-mi trebuie în casă. De a- 
eum sînt la a treia mașină.

Destinul lui Ion Grigorescu nu este sin
gular la Paroșeni, dimpotrivă, biografia 
lui seamănă cu cele multe ale ortacilor 
săi. Șefii de brigadă Nicu Croitoru, Ion 
Vîtcă, Gheorghe Lebădă, Rudolf Karacso- 
ny și alții au ieșit în pensie. A urmat ge

nerația lui Grigorescu. Al. Lasz.lo, Vasile 
Cereeja, Ion Danie:.

Se întîmplă însă un fenomen emoțio
nant la această mină. Ca și în alte colec
tive miniere din Valea Jiului. în vreme 
ce unii specialiști, mineri sau ingineri, au 
ieșit la pensie sau au fost promovați în 
alte colective, alții le iau locul, cu împli
niri superioare. De-acum a urmat mese
ria tatălui, a fi legat prin destin dc mina 
Paroșeni, a devenit deja o mult respecta
tă tradiție muncitorească. Sînt deja cu
noscute „dinastiile" muncitorești : loan 
Bigu, Octavian Diaconcscu, Ștefan Pa- 
vlovschi, Francisc Kasza, Petru Manca, 
Radu Panțiru și alții, ai căror membri de 
familie (soții, fii sau fiice) muncesc cot 
la cot cu ci, în subteran sau atelierele 
minei.

11. mineritul nu este așa 
de ușor, dar împreună am 
biruit greutățile. Mineri, 
■maiștri și ingineri s-au dă
ruit pentru a scoate la 
lumină cit mai mult căr- 
bti ne.

Alt „ctitor", minerul Dio- 
nisie Varodi n-a atins încă 
40 de ani și totuși mun
cește la mină din ’57. La 
Lupeni fusese și bătrînul 
Varodi, dar, la Paroșeni, 
Dionisie a lăsat dulgheria 
în favoarea subteranului. 
A lopătat cărbune alături 
de forhaieri de odinioară, 
Constantin Zabaria și Ion 
Spînu.

— Dacă aF ambiție și 
curaj, dacă simți la greu 
umărul ortacului și ajuto. 
rul întregului colectiv tre
buie să te descurci, ai răs
plata muncii îndeplinite.

Pină acum la Paroșeni 
au fost săpați peste 135 
kilometri de galerie- și lu
crări de pregătiri, unii or
taci au ieșit in pensie, alții 
le-au luat locul, într-un e. 
popcic destin de prometei, 
de vrednici bărbați ai 
breslei minerești, demni 
voievozi ai luminii și căl
durii patriei. Cu două de
cenii în urmă majoritatea 
erau tineri. Și acum, in 
ampla ctitorie socialistă, 
colectivul mineresc de aici 
a rămas tînăr, entuziast, 
fie că este vorba de „vete
ranul" miner Andrei Câr
pi neanu (37 de anii sau de 
frații Constantin și Ion Mi. 
titelu abia încadrați în bri
gada lui Vasile Cereeja.

10000000
în ultimul trimestru al 

anului 1966 a intrat în 
funcțiune primul abataj 
al minei Paroșeni. De a- 
tunci, harnicul colectiv mi
nier ' a extras aproape 
9 300 000 tone de cărbune, 
obținînd prestigioase suc
cese în întrecerea socialis
tă. De remarcat faptul că 
in anul 1977, cele 43 273 
tone extrase suplimentar 
au adus minei titlul de 
unitate model pe ramură 
și primul loc in întrecerea 
socialistă. De-a lungul ce
lor două decenii de fruc
tuoasă activitate, minerii 
din Paroșeni și-au cîștigat 
ren urnele de pionieri ai 
mecanizării lucrărilor din 
subteran. în galeriile și a- 
batajele Paroșeni’.or au 
fost experimentate și func
ționează complexele me
canizate, benzi transpor
toare, combine de înainta
re, televiziunea in circuit 
închis ele.

Pionierii mecanizării 
„prino“ adevărate vîrfuri 

de producție
— îmi aduc aminte cu 

cită bucurie am trăit suc
cesul reușitei in premieră 
pe bazinul carbonifer Va
lea Jiului, cînd pe trans
portor a prins să curgă 
cărbunele tăiat de primul 
complex mecanizat. Pu
neam de fapt prima piatră 
la temelia mecanizării lu
crărilor din subteran, măr. 
turisește cu mîndrie, șeful 
de brigadă Francisc Faza
kaș. E drept, am avut și 
destule greutăți cu această 
tehnică modernă.

Drumul dificil, al cărui 
punct de plecare este în
semnat cu roșu la sfîrșitul 
lui octombrie ’69. a fost 
parcurs cu multă ambiție 
și dăruire, necesltînd, în 
primul rind, pe lingă acu
mulările profesionale, mu
tații -structurale in conș
tiința oamenilor.

— Am urmat cu dăruire 
sfatul secretarului general 
al partidului. Minerul nos
tru de onoare, ni se des. 
tăinuic șeful de brigadă. 
Victor Romeghea ai cărui 
ortaci strunesc cu pricepe
re un modern complex 
românesc. în beneficiul 
țării, al jiostru, al mineri
lor-tehnicieni de azi. Efortul 
fizic nc este mai mic, au 
sporit productivitățile, dar 
și retribuțiile noastre pen
tru depășirile suplimenta
re de plan.

— Avantajele mecaniză
rii, remarcă ing. losif Bo. 

can, tînărul director al 
minei, pot și trebuie valo
rificate de un colectiv bine 
închegat sufletește, cu o 
înaltă conștiință muncito
rească, receptiv la nou. 
Determinant în această 
continuă muncă de aut >- 
depășire este insă factorul 
angajare. Or, dacă la în
ceputul acestui an. colecti
vul nostru traversa încă 
o stare critică, printr-o mo. 
bi’izare exemplară, din a- 
prilie am reușit să ne de
pășim sarcinile dc p'an. 
Pentru început cu puțin, 
cite 300 tone dc cărbune, 
30 ml la pregătiri si 20 ml 
la investiții. Cti 800 ml 
pregătiri pe lună realizați 
rivalizăm cu cea mai ma
re mină din bazin, Lupe
ni ul. Acum insă obținem 
70 ml în medie pe brigadă 
și pe lună, adică dublul 
realizărilor din trimestrul 
I. Brigada lui Bela Peter- 
ffi, a obținut în luna mai 
137 ml, iar ortacii lui Mi. 
hai Agoston — 104 ml. For
mația lui Daniel, de la 
deschideri, a atins 60 ml. 
La complexe, brigăzile lui 
Victor Romeghea și Fran
cisc Fazakaș „prind" o 
medic de 18 tone pe post, 
productivitățile medii ale 
formației lui Nicolae Bru- 
tu, care exploatează cărbu
nele prin procedeele c’asi- 
ce, s-au stabilizat în jurul 
cifrei de 10 tone.

Zilele aniversare sînt în- 
timpinate cu mult entu. 
ziasm de oamenii muncii 
de la LM. Paroșeni. Pre
ședintele comitetului sin
dicalului pe mină, Cons
tantin Matei, ne oferă, in 
acest sens, o promptă și 
prestigioasă evidență.

— Vrednicii bărbați ai 
abatajelor au declanșat în 
perioada care precede săr
bătoarea minei, zilele de 
producție record. Astfel, 
în zilele de 30 și 31 mai, 
ortacii lui Brutu au depă
șit productivitățile planifi
cate în abatajele cu susți
nere individuală cu peste 
4 tone pe post Brigada lui 
Fazakaș întrece producti
vitatea medie cu 8 tone, 
iar în cadrul abatajelor 
dotate cu complexe meca
nizate, în zilele amintite, 
formația lui Romeghea și-a 
bătut propriile recorduri : 
27, respectiv, 28 tone pe 
post, față de 14 planifica
te. La investiții, ortacii lui 
Danie] și Al. Laszlo avan
sează eu un plus zilnic de 
3 ml.

— Cit privește condițiile 
sociale, concluzionează in
terlocutorul nostru, coi 
mai mulți dintre cei 1870 
oameni ai muncii de la noi 
locuiesc în apartamente 
confortabile. își cresc în 
condiții excelente copiii. 
Să nu uităm și faptul că 
fiecare al 10-lea om al 
muncii de Ia mina noastră 
arc dc acum mașină pro
prietate personală.

La Paroșeni, sărbătorirea 
aniversării minei înseamnă 
sărbătorirea întregului co
lectiv, angajat plenar să-șî 
sporească eforturile pentrU 
a contribui la asigurarea 
independenței energetice a 
țării.

Pagină redactată de
Ion VULPE

I oto : Șt. NEMECSEK
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul Caraș-Severin
I (Urmare din pag. 1) 

le în programul de dezvol
tare a combinatului indi- 
Cînd să fie luate cele mai 
'eficiente măsuri în vederea 
’desfășurării în bune condi
ții șl finalizării într-un 
timp scurt a acestor lu
crări de investiții.

Tovarășul N i o o 1 a e 
Ceaușescu a cerut condu
cerii combinatului, specia
liștilor, ca lucrările de 
modernizare a oțelăriei să 
fie astfel organizate încît 
pe această durată să nu fie 
în nici un fel influențată 
desfășurarea normală a 
producției.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt invitați în 
continuare să viziteze oțe- 
lăria combinatului.

Secretarul general ăl 
partidului s-a oprit la cup
torul Martin nr. 4, unde a 
urmărit procesul de elabo- 
rare a unei șarje de oțel 
aliat Aici, au fost analiza
te măsurile ce se impun 
pentru desfășurarea în cele 
mai bune condiții a moder
nizării oțelăriei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indi
cat să fie stabilite căile 
de sporire a producției de 
oțel cu 200 000 tone, inclu
siv posibilitatea construi, 
rii unui nou agregat de c- 
laborare.

Secretarul general al
partidului a cerut să se 
intensifice acțiunile desti- 
nate recuperării aliajelor 
care conțin elemente de a- 
li ere.

în același timp, tovarășa 
academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a cerut 
specialiștilor combinatului 
să analizeze soluțiile teh
nologice de realizare a ma
terialelor folosite în cons
trucția căilor de rulare în 
ăcopul ridicării în conti
nuare a performanțelor a- 
cestora. S-a indicat organe
lor de resort să stabilească 
norme tehnice care să a- 
sigure o perioadă cît mai 
îndelungată de folosire a 
căilor de rulare și să gă
sească, totodată, soluții pen
tru refolosirea acestora la 
scoaterea din circuitul pro
ductiv.

Gazdele au mulțumit to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru indicați
ile și orientările date cu 
prilejul vizitei și s-au an
gajat să nu precupețească 
nici un efort pentru înfăp

tuirea lor, pentru sporirea 
producției de metal, pentru 
continua îmbunătățire a 
calității șl onorarea exem
plară a sarcinilor de plan 
pe acest an și pe întregul 
cincinal.

Secretarul general al 
partidului s-a întîlnit, în 
continuare, cu un alt pu
ternic colectiv muncito
resc — cel al întreprinde
rii Constructoare de ma. 
sini Reșița.

Dialogul de lucru, înce
put la secția de motoare 
navale și compresoare, s-a 
concentrat, în principal, 
pe problemele sporirii pro
ducției și calității motoare, 
lor realizate la Reșița, care 
a acumulat o valoroasă ex
periență în acest domeniu.

în cadrul discuției, s-a 
informat că indicațiile da
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au fost transpu
se în viață, aslgurîndu-se 
înnoirea continuă a no
menclatorului de fabricație, 
ridicarea performanțelor 
tehnico-calitative ale pro
duselor. în acest cadru, s-a 
relevat că, prin mobiliza
rea colectivului, a fost re
alizată o accentuată diver
sificare a motoarelor Die
sel rapide. ajungîndu-se 
de la 5 variante dc bază 
la 34 în prezent.

Totodată s-a trecut la 
realizarea celei dc-a doua 
generații de motoare na
vale, care au un consum 
dc combustibil mai redus 
și asigură un randament 
de propulsie îmbunătățit.

Gazdele informează, dc 
asemenea, că cci ce lucrea
ză în întreprindere își con- 
centrează eforturile în di
recția integrării complete 
a producției.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu vizitea
ză apoi atelierele de pre
lucrare a pieselor compo
nente, de mașini grele cu 
comandă-program și de 
montaj, unde se aflau în 
lucru noile motoare nava
le de 6 120 CP și 8 160 CP. 
Acestea inaugurează a 
doua generație de astfel 
de motoare.

Secretarul general al 
partidului a urmărit pro
cesele tehnologice comple
xe și s-a interesat de mă
surile luate pentru realiza
rea întregii producții de 
motoare prevăzute.

Adresîndu-se muncitori
lor și specialiștilor pre- 

zenți, și prin ei întregului 
colectiv, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Vă felicit, dragi tova
răși, pentru rezultatele ob
ținute pe primele cinci 
luni ale anului, pentru
realizările înregistrate în 
ridicarea continuă a calită
ții și nivelului tehnic al 
producției! Vă urez, tot
odată, succese tot mai mari 
în întreaga activitate, mul
tă sănătate și fericire ! La 
revedere, dragi tovarăși!“.

în continuare, este vizi
tată cea mai tînără unita
te a întreprinderii cons
tructoare de mașini din 
Reșița, înălțată, în ultimii 
ani, pe platforma Clinicei.

Concepută pentru a con
tribui într-o mare măsură 
la realizarea programelor 
naval, energetic și ale ce
lor pentru agricultură, uni
tatea a asimilat, în numai 
cîțiva ani, o largă familie 
de agregate hidroenergeti- 
ce, subansamble sudate 
grele pentru motoare elec- 
trice, motoare navale și 
motoare de tracțiune, uti
laje pentru platformele 
de foraj marin, utilaj me
talurgic, piese de schimb, 
ansamble șl subansamble 
pentru diferite sectoare a- 
Ie economiei naționale.

Vizita s-a desfășurat în 
două sectoare de bază ale 
fabricii, unde au fost ur
mărite cu deosebit interes 
procesele tehnologice de 
sudare la diferite ansam- 
ble și subansamble. Toate 
aceste produse, aflate în 
diferite stadii de fabrica
ție, se regăsesc reunite în 
cadrul unei expoziții, unde 
se remarcă motoarele e- 
lcctrice de mare putere, 
compresoarele și utilajul e- 
nergetic. în expoziție este 
ilustrat sectorul turbinelor 
hidraulice care constitu
ie o adevărată mîndrie 
pentru constructorii de ma
șini din Reșița.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu cercetea
ză cu interes rotorul tur
binei de 175 MW destinată 
hidrocentralei de pe Riul 
Mare — Retezat, conceput 
de specialiștii români și 
pentru realizarea căruia 
s-a asimilat un»nou tip dc 
oțel. Este prezentat, de a- 
semenea, un alt produs cu 
caracteristici tehnico-cons- 
tructoare deosebite : arti
culația sferică a turbinelor 
pentru hidrocentrala Porți

le de Fier II, avînd cea 
mai mare tipodimensiune 
consemnată pînă acum în 
literatura de specialitate.

Expoziția înmănunchea
ză, de asemenea, diferite 
tipuri de microturbine ce 
se realizează în întreprin
dere. Se relevă cu acest 
prilej, că față de cele 20 mi- 
crOturbine livrate în 1981, în 
1985 întreprinderea va pu
ne la dispoziția economiei 
naționale 300 de asemenea 
produse, destinate centra
lelor care se construiesc 
pe rîurile interioare. Gaz
dele subliniază că, stră- 
duindu-se să realizeze cu 
cinste sarcinile ce le re
vin din programul energe
tic național, Reșița a livrat 
pînă acum țării turbine cu 
o putere totală de 3 540 
MW.

La încheierea vizitei în 
întreprinderea construc
toare de mașini Reșița, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat încă o dată pe 
muncitori și specialiști 
pentru rezultatele obținute 
și le-a cerut să acționeze 
în continuare pentru dimi
nuarea consumurilor speci
fice, reducerea greutății 
motoarelor, pentru crește
rea producției și realizarea 
produselor la un nivel cît 
mai înalt de tehnicitate și 
calitate.

în cadrul vizitei de lu
cru efectuate în județul 
Caraș-Severin, secretarul ge
neral al partidului s-a de
plasat la Anina, pentru a 
se întîlni cu muncitorii șl 
specialiștii întreprinderii 
miniere de exploatare a 
șisturilor bituminoase și 
de la termocentrala de 
aici, una dintre cele mai 
importante investiții cu
prinse în programul ener
getic național.

Traduse în viață, indica
țiile date de secretarul 
general al partidului au 
făcut să răsară în această 
parte a Banatului impor
tantul complex energetic, 
care va avea o putere ins
talată de -990 MW, care fo
losește drept combustibil 
șisturile bituminoase de 
valoare calorică scăzută.

La aterizarea elicopteru
lui prezidențial, miile de 
oameni ai muncii, briga
dieri din cadrul Șantieru
lui național al tineretului, 
prezenți pe platoul din a- 
propierea termocentralei au 
aplaudat îndelung, au ova

ționat cu putere, minute 
în șir.

Dialogul secretarului ge
neral al partidului cu 
muncitorii și specialiștii de 
aici a început în cadrul ca
rierei, unde au fost pre
zentate structura și volu- 
mul rezervelor, caracteris
ticile zăcămîntului, rezul
tatele obținute la descoper- 
tare. A fost evidențiat fap
tul că, în urma excavării a 
peste 20 milioane m.c. de 
steril, s-a încheiat practic 
pregătirea exploatării la 
suprafață a șisturilor, în
treprinderea minieră fiind 
în măsură să asigure com
bustibilul necesar termo
centralei.

Examinînd stadiul lucră
rilor și metodele folosite, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să se analizeze cu 
atenție procedeele de ex
ploatare, pe criteriile ma
ximei eficiențe economi
ce, în așa fel încît, în vi
itor să se poată organiza 
și extracția din subteran, 
cu productivitate mai ma
re și cheltuieli reduse.

în timpul vizitei s-a a- 
cordat o atenție deosebită 
conținutului și caracteris
ticilor resurselor exploa
tabile, gazdele menționînd 
că din prelucrarea cenuși
lor rezultate de la termo
centrală se pot extrage a- 
lumină și compuși ai fie
rului. S-a precizat, totoda
tă, că, pe baza unor studii 
de laborator, s-a trecut la 
cercetarea metodelor de 
prelucrare prin pirogenie 
a șisturilor bituminoase, în 
urma cărora se pot obține 
țiței, cocs, compuși ai alu
miniului și fierului, alte 
substanțe utilizabile.

Secretarul general al 
partidului a cerut să se 
grăbească definitivarea 
tehnologiilor pentru extrac
ția acestor produse atît 
prin prelucrarea șisturilor, 
cît și a cenușilor, să 60 
facă totul pentru valorifi
carea complexă a tuturor 
substanțelor ce se află în 
componența șisturilor și a 
sterilului din'straturile ex
cavate.

S-a indicat, în același 
timp, ca stația pilot semi- 
industrială să fie amplasa
tă în această zonă.

S-a vizitat, în continuare, 
termocentrala de la Anina, 
construită din indicația to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, obiectiv aflat 
în prezent în stadiu avan
sat. Secretarul general al 
partidului a fost informat 

că agregatele de bază și 
majoritatea celorlalte ins. , 
talații au fost montate, iar 
în unele sectoare au și în. 
ceput probele.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat 
sala mașinilor, unde se a- 
flă prima turbină și gene
ratorul de curent electric, 
sala cu panourile de co
mandă.

Secretarul general al 
partidului s-a interesat în
deaproape de modul de 
funcționare a agregatelor, 
de nivelul consumurilor, 
de eficiența cu care ur. 
mează să se producă ener
gia electrică.

în sala cazanelor, unde 
se găsesc cele două utila, 
je gigant de 525 tone abur 
pe oră, s-au efectuat pînă 
acum probele de presiune, 
care au confirmat calitatea 
și parametrii lor funcțio
nali ridicați.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut condu
cerii ministerului de resort, 
factorilor de răspundere, 
să facă totul pentru a se 
asigura încheierea în cît ( 
mai scurt timp a montaju
lui tuturor componentelor 
și începerea probelor.

La plecare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus ;

„Dragi tovarăși,
Aș dori să adresez un 

salut călduros. tuturor 
constructorilor și munci
torilor minieri din' partea 
Comitetului Central al 
Partidului, a Consiliului 
de Stat și Guvernului, pre
cum și a mea personal, îm
preună cu ce'e mai bune u- 
rări

Doresc să urez încheie
rea cit mai grabnică a u- 
crărilor centralei, punerea 
în funcțiune și realizarea 
de energie electrică. De a- 
semenea, urez miticilor să 
realizeze în condiții le e- 
conomicitate maximă șis
turile pentru funcționarea 
acestei centrale.

încă o dată, urez tutu
ror constructorilor, mineri
lor, brigăzilor de tineret 
succese tot mai mari, mul- 
tă sănătate și fericire !“.

Numeroșii oameni ai 
muncii prezenți la ceremo
nia plecării au primit cu 
deosebită satisfacție apre
cierile și îndemnurile to
varășului Nicolae 
Ceaușescu.

în aplauzele și ovațiile 
celor prezenți, elicopterul 
prezidențial a decolat, în- 
dreptîndu-se spre Reșița.

Marea adunare populară din municipiul Reșița
(Urmare din pag. 1>

Bagiu, profesoară, secre
tar al organizației de partid 
de la Liceul industrial nr. 
2 Reșița și loan Ștefănescu, 
secretar al Comitetului 
U.T.C. de la întreprinde
rea de construcții de ma
șini Caransebeș.

în numele participanți- 
lor la adunarea populară, 
al locuitorilor municipiu
lui Reșița, al tuturor cetă
țenilor din județul Caraș- 
Severin, primul secretar al 
Comitetului județean de 
partid a adresat tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîntul.

(’limit cu vii și înde
lungi aplauze, cu puterni
ce urale și ovații, a luat 
cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
general al partidului, trans

misă în direct de posturile 
noastre de radio și tele
viziune, a fost urmărită cu 
viu interes, cu profundă 
satisfacție și aprobare, fi
ind subliniată în repetate 
rînduri cu puternice a- 
plauze, cu îndelungi urale 
și ovații.

Aprecierile, indicațiile 
și îndemnurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au găsit 
un profund ecou în inimi
le participanților la adu
narea populară, care, conș- 
tlenți de sarcinile și înda
toririle ce le revin, au re
afirmat profunda lor ho- 
tărîre de a acționa cu toa
tă răspunderea și puterea 
lor de muncă pentru în
făptuirea neabătută a poli
ticii interne și externe ă 
partidului și statului nos

tru, pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe noi trep
te de civilizație și progres.

La încheierea adunării 
populare, în piața 1 De
cembrie 1918 răsună din 
nou puternice urale și 6- 
vații pentru partid și. se
cretarul său general, pen
tru patria noastră socia
listă, liberă, independentă 
șl suverană, pentru viitorul 
fericit al întregului nostru 
popor.

După marea adunare 
populară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, într-o 
mașină deschisă, s-au în
dreptat spre stadionul mu
nicipal în aclamațiile en
tuziaste ale zecilor de mii 
de cetățeni, care au ținut 
să mulțumească încă o 

dată pentru vizita dc lucru, 
deosebit de rodnică, efec
tuată în județul lor, pen
tru indicațiile date vizînd 
dezvoltarea economico-so- 
cială tot mai susținută a 
acestei zone a țării, pentru 
grija permanentă pe care 
o poartă ridicării continue 
a nivelului de trai mate
rial și spiritual al poporu
lui.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns cu 
multă căldură și dragoste 
manifestărilor entuziaste 
ale reșițenilor.

Luîndu-și r"mas bun de 
la reprezentanții organelor 
locale de partid și de stat, 
de la cel prezenți pe sta- 
dion, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus : „La re

vedere dragi tovarăși din 
Reșița, vă adresez cele mai 
bune urări, multă sănătate 
și fericire !“.

în aclamațiile miilor de 
cetățeni ai Reșiței și ai 
localităților învecinate, e- 
licopterul prezidențial de
colează îndreptîndu-se spre 
Caransebeș.

Aceeași manifestare en
tuziastă are loc și pe aero
portul municipiului Ca
ransebeș.

Din mii de piepturi au 
răsunat urale și ovații, s-a 
aplaudat îndelung, cu deo
sebită însuflețire.

Adresîndu-se miilor de 
oameni ai muncii prezenți 
pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
„Dragi tovarăși și prieteni, 
doresc . să vă adresez dv. 

tuturor locuitorilor din Ca
ransebeș un salut călduros 
și cele mai bune urări. 
Multă șănătate, succese in 
întreaga activitate !“.

în această atmosferă de 
puternic entuziasm, tovară. 
șui Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu își 
iau rămas bun de la locui
torii județului Caraș-Seve
rin, care, în cele două zile, 
ale vizitei de lucru între
prinse in județ, i-au încon
jurat, ca pretutindeni în 
țară, cu multă dragoste și 
stimă, cu sentimente de 
mulțumire, de profundă re
cunoștință.

în uralele și ovațiile ce
lor prezenți pe aeroport, 
într-o atmosferă de vibran
tă sărbătoare, aeronava 
prezidențială decolează, 
îndrcptîndu-sc spre Bucu
rești.
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