
OR&UliM COWTHtlUJt MtlHICIPM MT»OȘlHtatPC.fc 
Șl ft WMSIUIltin MW MIIMCIPOi

Vizita de lucru 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
și Gorjîn județele Dolj
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ȚÂRII, CÎT MAIMULTCÂRBUNE!

Utilaje miniere de 
tot mai buna calitate
pentru întreprinderile

Vdii Jiului
Imperativul major al actualei etape de dezvolta

re a economiei românești — creșterea necontenită a 
producției de cărbune extras, asigurarea independen
ței energetice a țării — a determinat în ultimii ani 
o efervescență creatoare în rindul specialiștilor din 
domeniul cercetării și proiectării mașinilor și utila
jelor miniere, atît de necesare sporirii productivității 
.....*------------------ *— i-:-x >----x ----------X---------- <------- jn_ 

pro-
muncii — temelie trainică, bază sigură pentru 
deplinirea și depășirea prevederilor de plan la 
ducția de cărbune.

Filiala din Petroșani a C.C.S.I.T.U.M. Satu 
re, înființată cu numai cinci ani în urmă, și-a 
gat prin produsele realizate — susțineri mecanizate 
si combine de abataje, instalații mobile de perforare 
și pentru umectarea stratelor de cărbune, instalații de 
\ ulcanizat benzi, instalații de automatizare a trans
portoarelor, de semnalizare și convorbire în abataje, 
blocuri de comandă pentru combine și transportoare 
— un binemeritat prestigiu în țară și peste ho
tare, utilajele și instalațiile realizate fiind tot mai 
mult solicitate la export, cea mai elocventă dovadă 
a calității și fiabilității lor deosebite, a nivelului teh
nic atins, nivel tehnic care le înscrie printre produ
sele competitive pe piața mondială.

O succintă trecere în revistă a celor mai impor
tante realizări evidențiază nu numai problematica 
majoră și principalele preocupări spre care și-au 
ndreptat atenția cercetătorii și proiectanții Filialei, 
i și paieta largă, variată a tipurilor de utilaje rea

lizate.

Ma- 
cîști-

Dr. ing.
Alexandru SCROBAN, 

șeful Filialei din Petroșani 
a C.C.S.I.T.U.M. Satu Mare

(Continuare în pag. a 2-a)
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la coincfiv fruntaș și-a sărbătorit 
prilej de cinstire a muncii, dar și de elevat

i 
I
i
1
I 
i 
i 
i 
I i

zi 
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către un colectiv fruntaș 
a propriilor sale succese 
in munca unui an, nu 
poate avea altă rațiune 

decit cinstirea muncii, a 
vredniciei, a celor mai 
buni, a celor mat destoi
nici membri ai colectivu
lui. Ziua de duminică 
a fost pentru minerii sec
torului Xl-investiții al 
minei Fetrila tocmai o a- 
szmenea sărbătoare. .4 
f>5£ „Ziua sectorului" sau 
..Revehonu'. sectorului"

a:

A

o zi consacrată marcării, 
intr-un cadru festiv cu
venit, a îndeplinirii cu 
două luni mai devreme 
a planului pe anul 19S3. 
Festivitatea a răspuns cu 
prisosință rațiunii ei — 
adică cinstirii muncii și 
vredniciei. încă din mo
mentul inaugural al festi
vității și pină la plugu- 
șorul dedicat minerilor, 
tradiționalul „Mulți ani 
trăiascăcîntat de mi
neri șt soțiile lor. prezen
te si ele la festivitate, 
felicitările, inclusiv mi-

4 TAG. — 50 BANI

I.M. PAROȘENI

Productivități 
sporite 

în abataje
.cele a p r o a pCu 

5000 
trase 
tă lună, 
Paroșeni 
fruntea întrecerii socialis
te pentru 
mai mult 
hotărît ca pină la sfîrșitul 
acestei luni să sporească a- 
cest plus la producția fi
zică de cărbune. Brigăzile 
conduse de Gavrilă Mesa- 
roș și Nicolae Brutu din 
sectorul I, de Constantin 
Ciobănoiu din sectorul II 
și de Francisc Fazakaș din 
sectorul III, printr-o bună 
organizare a muncii pe 
cele trei schimburi și prin 
folosirea la parametri ri
dicați a zestrei tehnice pe 
care o au în dotare, 
reușit să depășească 
ductilitatea 
peste 
ce a
nică 
bilit.

e 
tone de cărbune ex- 
suplimentar în aceas- 

colectivul minei 
se află în

a da țârii cît 
cărbune, fiind

au 
pro- 

cu 
fapt 
zil- 
sta-

muncii
1000 kg pe post, 
dus la depășirea 
a preliminarului

Patru ortaci, patru 
component: de bază ai 
brigăzii conduse dc Mi
nerul Constantin Borș 
din cadrul sectorului XI 
investiții dc la I.M. Pe- 
trila: Dumitru Lileanu, 
Ionel Ardeleanu, Aurel 
Moraru și Colincă Ma- 
nafu.

croexpoziția 
turi expusă 
Iul clubului

de 
chiar 

sindicatelor 
— deci toate momentele 
festivității s-au constituit 
intr-un emoționant elo
giu adus muncii acestui 
destoinic colectiv, com
petenței și dăruirii sale 
in efortul de a-și onora 
exemplar menirea de 
mare responsabilitate — 
asigurarea noilor capaci
tăți de producție ale mi
nei pe măsura sarcinilor 
ei mereu sporite. S-a

al 
îm-

Tovarășul -N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
a făcut marți, 22 noiembrie, 
o vizită de lucru în județe
le Dolj și Gorj.

Secretarul general 
partidului a analizat, 
preună cu cadre de condu
cere și specialiști din Mi
nisterul Energiei Electrice 
și Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, cu 
reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, 
modul cum se înfăptuiesc 
prevederile Congresului a' 
XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, în
treg ansamblul de măsuri 
privind asigurarea inde
pendenței energetice a ță
rii. în acest cadru au fost 
examinate posibilitățile de 
valorificare superioară a 
cărbunelui energetic, de

Lupta muncitorimii din Valea Jiului 
în preajma iui 1 Decembrie 1918, 

pentru dreptate socială și națională
Datorită situației geo

grafice pe care Transilva
nia o avea în cadrul Au- 
stro-Ungariei și ca urma
re a descompunerii aces
tui imperiu sub loviturile 
maselor 
ferite 
sfîrșitul lunii octombrie 
și începutul lunii noiem
brie 1918 avîntul revolu
ționar al muncitorimii 
din Valea Jiului cunoaș
te un puternic impuls. 
Acest fapt s-a concreti
zat la 29 octombrie cind 
muncitorimea de pe aces
te meleaguri a declarat 
grevă generală.

Muncitorii a căror si
tuație materială a scăzut 
în anii războiului s-au 
solidarizat din punct dc 
vedere politic, sub influ
ența elementelor revolu
ționare, reușind să pună 
slăpînire pe toate între

asuprite de di- 
naționalități, la

CONCURSUL DE 
PROTECȚIE A MUNCII 

mijloc de perfecționare 
profesională și creare a 

cadrului propice înfăptuirii 
in condiții de siguranță 
a obiectivului mineresc 

i, cît mai mult 
cărbune !

In pagina a 3-a
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vorbit în acest cadru 
cei peste 400 ml lucrări 
miniere executate supli
mentar, de importantele 
lucrări și instalații mi
niere predate, de altele 
atacate, tot în cursul a- 
nului, și care vor deter
mina destinul producției 
minei pe următorii 10 
ani,- s-a vorbit de faptele 
de vrednicie ale forma

de

Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a 2-a)
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cale, 
c-

exploatare intensivă a ter
mocentralelor, pentru a se 
asigura, pe această 
sporirea producției de 
nergie electrică și termi
că în vederea acoperirii in
tegrale a cerințelor exis
tente. Indicațiile secretaru
lui general al partidului, 
măsurile stabilite în ca
drul acestei analize au pre
figurat un amplu program 
menit să ridice pe o treap
tă superioară întreaga ac
tivitate de concepție șl 
realizare a termocentrale
lor, echipamentelor, pre
cum și în exploatarea a- 
cestora.

întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu lo
cuitorii județului Dolj are 
loc pe platforma industria
lă de vest a municipiului 
Craiova. La sosirea elicop
terului prezidențial, mii de 
locuitori ai orașului se 
aflau aici pentru a intim.

prinderile miniere. A fost 
înlăturat din conducerea 
politică și cea a între
prinderilor carbonifere 
personalul vechiului re
gim, pentru conducerea 
treburilor politice și a în
treprinderilor, creindu-sc 
consiliile muncitorești. 
Un raport al misiunii mi
litare franceze care a 
vizitat A’alea Jiului in de
cembrie 1918, arată că 
autoritatea 
nelor nu 
Consiliile 
interveneau 
repartizării 
a fost introdusă 
tot ziua de muncă de opt 
ore. 
sar al aprovizionării 
exercita controlul 
întreprinderilor 
ciale. Delegați ai 
ilor muncitorești 
vent gria t mărfurile

mai exista, 
muncitorești 

in problema 
cărbunilor și 

peste

S-a numit un comi
ce 

asupra 
corner- 
consili- 
au iu

de

Onisnia a încălzit
■ • a ”4

De sîmbăta trecută, din 
jurul orei 16, cind in zo
na Uricani s-a produs o 
avarie la magistrala de 
apă potabilă, la I.G.C.L. 
Petroșani începea o acti
vitate febrilă pentru a a- 
sigura oamenilor apa ne
cesară. A urmat o noap
te geroasă in care o 
chipă de muncitori 
specialiști a lucrat 
de orc, neîncetat.

— N-a trecut o oră de 
cind am aflai și au în
ceput manevrele de opri
re a apei, ne spunea in
ginerul Alexandru Todor, 
directorul I.G.C.L. Pe
troșani, Intervenția a 
fost promptă, echipa noas
tră de specialiști a fost 
sprijinită efectiv și 
minele Uricani și
peni cu muncitori și ma
teriale. Dar iată ce se în- 
timplase în acea zonă : a 
avut loc o mișcare de te
ren în urma căreia con
ducta a fost secționată 
in partea inferioară. în 
timp ce terminam acolo 
s-a produs o altă avarie, 
chiar în orașul Uricani.

e- 
și 

zeci

de
Lu-

in anii de după 
al IX-lea al 
o creștere pu- 
forței industria-

pina, ca de fiecare dată, cu 
cele mai alșse sentimente, 
pe conducătorul iubit și sti
mat al partidului și statu
lui, pentru a-i adresa din 
adîncul inimii bun sosit 
aici la Craiova, așezare ca
re, asemenea tuturor locali
tăților patriei, s-a dezvol
tat șl modernizat continuu, 
cunoscînd 
Congresul 
partidului 
ternică a
le, o schimbare a înfățișă
rii sale urbanistice, ridica
rea, an de an, a nivelului 
de trai material și spiritual 
al tuturor oamenilor mun
cii.

în intîmplnarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu au 
venit Ion Radu, prim-se- 
cretar al Comitetului ju
dețean Dolj al P.C.R.,

(Continuare în pag. a 4-a) 

la magazinele din zonă, 
s-au redus prețurile și au 
introdus un control ri
guros asupra vînzării 
mărfurilor la prețuri re. 
duse.

Concomitent cu înfi
ințarea consiliilor mun
citorești în centrele mi
niere din Valea 
au luat ființă 
muncitorești care 
deau numeroși 
tori. Referindu-se 
zile muncitorești din Va
lea Jiului un buletin de 
informații al marelui 
cartier general român a- 
rată, la începutul lunii 
decembrie 1918 că ..în 
Petroșani ordinea era 
menținută de muncitorii 
de la minele de cărbuni, 

■în majoritate români...
Prof. Ion FRĂTILA

Jiului 
gărzile 
cUprin- 
munci- 
la găr-

(Continuare în pag. a 2-a) 

acest 
loc conducta, 
avea două 
care se scur- 
Era sîmbătă 

eforturile au 
și duminică, e- 
intervenții în

gerul aspru 
remedia avari- 

oamenilor

la toată această acțiune, 
care a durat aproape 48 
ore, am fost sprijiniți 
îndeaproape ' de corni
țele municipal și orășe
nesc de partid. în 
al doilea 
din premo, 
orificii prin 
gea apa. 
noaptea, 
continuat 
chipa de 
fruntînd 
pentru a 
ile și a crea 
posibilitatea să aibă apă 
in căminele lor. Au fost 
necesare alte manevre, 
impunindu-se închiderea 
apei chiar de la baraj, 
pentru a se crea posibi
litatea efectuării unei îm
binări între oțel, și pre- 
mo. Conducta a fost a- 
dusă urgent de la Vulcan, 
unde o echipă de suderi 
de la preparația Corcești, 
înțelegînd urgența lucră
rii, a sprijinit și ea acți
unea.

Tiberiu SPATARU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Comunișîii-prezență activă în 
„punctele fierbinți** ale

Utilaje de
(Urmare din pag. I)

tot mai bună calitate

înfăptuirea obiective
lor de mare complexitate 
și de maximă urgență ce 
se află 
tivului 
Lupe ni 
supune 
zației de partid, a tutu
ror comuniștilor șantie
rului desfășurarea unei 
activități politice susținu
te la fiecare punct de kl- 
cru, în rîndul 
constructorilor și 
torilor.

— Cuprinderea

în execuția colec- 
șantierului nr. 4 
al pre-
din partea organi-

tuturor 
mon-

tutu
ror formațiilor, afirmarea 
rolului conducător al or
ganizației noastre de 
partid la toate punctele 
de lucru ar fi imposibi
lă, afirmă secretarul or
ganizației de partid de 
pe șantier, Petru Fusu, 
fără repartizarea judi
cioasă a tuturor comu
niștilor pe obiectivele a- 
flate în execuție, fără a 
le direcționa atenția, pre
ocupările spre cerințele 
prioritare ale activității 
de construcții-montaj. Bi
roul organizației noastre 
de bază a urmărit în 
cest sens ca sarcina 
partid să constituie 
mijloc real și eficient 
activizare a tuturor 
muniștilor.

Am reținut din relata
rea secretarului de partid 
că prin trasarea de sar
cini Concrete, biroul or
ganizației de bază a a- 
vut în vedere 
rea 
comuniștilor.
ale întregului colectiv spre 
finalizarea obiectivelor 
ceior mai stringente din 
pianul de execuție, sti
mularea și menținerea 
iesponsabilității lor dl- 
k____________________

recte față de finalizarea 
In termen a obiectivelor, 
în această repartiție s-a 
pornit chiar de la mem
brii b.o.b., de la cadrele 
de bază ale șantierului. 
Astfel, maistrul princi
pal Ion Bălan, membru 
în b.o.b., a răspuns de 
desfășurarea lucrărilor de 
montaj la instalația 
transportorului cu ban
dă, maistrul electrome
canic Constantin Lal a 
primit sarcina să coordo
neze lucrările la monta
rea echipamentului de 
automatizare din puțul
tiînnniniiînnuHui.uiii.

a- 
de 
un 
de 

co-

concentra- 
precisă a eforturilor 

și prin ei,

Viața de partid
r/zzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

cu schip. Maistrul cons
tructor loan Dascălu, 
membru în b.o.b., îm
preună cu comuniștii Mi
hai Haivas și Petru Voi- 
cu, răspund de urgenta
rea lucrărilor de dare în 
funcțiune a zonei E de 
la cariera Cîmpu lui 
Neag, iar maistrul Nico- 
lae Belgun de execuția 
funicularului de steril și 
a stației de expediție de 
la I.M. Uricani. Sarcina 
de partid nu înseamnă 
simpla împărțire a efec
tivului organizației de 
bază pe obiective. Dim
potrivă, ea incumbă res
ponsabilitate politică pen
tru întreaga activitate a 
formațiilor de lucru de 
la obiectivele respective, 
pentru modul în care se 
preocupă acestea de ex
ploatarea și întreținerea u- 
tilajelor, de respectarea 
tehnologiilor de lucru, fo-

șantierului
losirea timpului de mun
că, de reducerea consu
mului de materiale și e- 
nergie etc. Și, desigur co
rolarul acestor 
pări nu poate fi 
cît acela de a 
toate „punctele 
ale șantierului un climat 
de muncă de înaltă res
ponsabilitate, de ordine 
și disciplină, de inițiati
vă1 și emulație pentru 
respectarea termenelor 
de execuție și realizarea 
unor lucrări de bună ca
litate. Despre modul cum 
se înfăptuiesc aceste sar
cini în fiecare adunare 
generală sînt solicitați să 
raporteze cîte 2—3 co
muniști. De asemenea, 
discuțiile individuale cu 
membrii de partid, vizea
ză și ele același scop : 
întărirea răspunderii lor 
față de sarcinile încre
dințate, față de educa
rea oamenilor și stimu
larea spiritului de exi
gență în colectivele de 
care răspund.

Faptul că de curînd co
lectivul șantierului 
îndeplinit cu două 
mai devreme sarcinile a- 
nuale, că au fost preda
te la termen o seamă de 
obiective de maximă im
portanță pentru dezvol
tarea și modernizarea 
unităților miniere din 
vestul bazinului denotă 
că prin activizarea mem
brilor săi, organizația de 
bază își îndeplinește cu 
bune rezultate menirea, 
reușind să mobilizeze cu 
succes colectivul șantieru
lui la muncă responsabi
lă, eficientă.

Dan STEJARU

preocu- 
altul de- 
crea la 

fierbinți1*

și-a 
luni

Astfel, în cei cinci ani 
cîți au trecut de la înfiin
țarea Filialei din Petroșani 
a C.C.S.I.T.U.M. Satu Ma
re — unicul colectiv din 
tară specializat în proiec
tarea utilajului minier de 
abataj pentru minele de 
cărbuni — în domeniul 
susținerii mecanizate de 
abataj au fost proiectate și 
s-a asigurat asistența teh
nică de execuție și în ex
ploatare la următoarele u- 
tilaje principale: susține
rea mecanizată de abataj 
tip S.M.A.-l, destinată a- 
batajelor cu front lung sub 
tavan natural pe strate cu 
grosime medie, cuprinsă 
între 2,5—3,5 m, executa
tă la I.U.M. Petroșani și 
care funcționează la între
prinderile minere Lupeni 
și Paroșeni; susținere me
canizată!. de abataj, 
S.M.A.-2, pentru 
rea abatajelor, 
lung sub tavan 
pe strate cu grosime 
die cuprinsă între 2,1—3 
m, executată la I.U.M. Pe
troșani și care funcționea
ză la întreprinderile mi
niere Lupeni, Aninoasa, 
Iăvezeni și Petrila ; susți
nere mecanizată de abataj 
S.M.A.-P2H, destinată sus
ținerii abatajelor cu front 
lung sub tavan natural, pe 
strate cu grosime mică, 
cuprinse între 0,8—2,2 m

mi-

tip 
susține- 

cu front 
artificial, 

me-

șl înclinare pînă la 35 gra
de, executată la I.U.M. Pe
troșani și care funcționea
ză la întreprinderea 
nieră Paroșeni.

Dar, pe lîngă susțineri
le mecanizate, Filiala din 
Petroșani a C.C.S.I.T.U.M. 
Satu Mare, a mai proiec
tat și a asigurat asistență 
tehnică la execuție și în 
exploatări și pentru com
binele de abataj dintre ca
re amintim : combina de 
abataj CA-1 pentru aba
tajele frontale de pe stra- 
tele cu grosime medie din 
minele de lignit, executată 
la I.U.M. Petroșani și care 
funcționează la întreprin
derile miniere Motru, Vo
ievozi, Filipeștii de Pădu
re și Horezu; combina 
abataj CA-2, 
batajelor cu 
pe strate cu 
die, cuprinsă 
m si înclinare pînă la 30 
grade, executată la I.U.M. 
Petroșani și care funcțio
nează la întreprinderile 
miniere din Valea Jiului.

Pe lîngă aceste utilaje 
moderne, de mare com
plexitate aria preocupări
lor cercetătorilor și pro- 
iectanților de la Filiala din 
Petroșani s-a extins și a- 
supra altor instalații cum 
sînt : instalația mobilă de 
perforare I.M.P.-2 realiza
tă în colaborare cu Institu
tul de mine din Petroșani 
și solicitată la săparea ga-

de 
destinată a- 

front scurt, 
grosime me- 
între 1,7—2,5

leriilor, pentru mecaniza
rea operației de perforare 
a găurilor de mină, execu
tate la I.U.M. Petroșani și 
care funcționează la în
treprinderile miniere Bu
cium și Lupeni; instalația 
pentru umectarea strate- 
lor de cărbune — IVS 
250/32 destinată furnizării 
apei sub presiune necesa
ră umectării stratelor de 
cărbune pentru reducerea 
conținutului de praf și 
degazarea stratului, exe
cutată la I.U.M. Petroșani 
și care funcționează în mi
nele din Valea Jiului și din 
țară; instalațiile de vulca- 
nizat benzi — V F 
2500 executată la 
timiș** Timișoara 
funcționează în 
carbonifere Motru 
vinari: instalația 
nalizare și convorbire în a- 
bataje executate la I.U.M. 
Petroșani și care funcțio
nează în toate abatajele 
din Valea Jiului.

Aceste cîteva realizări, 
unele dintre cele mai im
portante obținute de Filia
la din Petroșani a 
C.C.S.I.T.U.M. Satu Mare 
ilustrează pe deplin preo
cupările colectivului de 
cercetători și proiectanți, 
dorința lor de a veni în 
sprijinul minerilor, de a 
contribui cu toată pricepe
rea la cîștigarea indepen
denței energetice a țării

B 500 — 
„Electro- 

și care 
bazinele 

i și Ro
de sem-

(Urmare din pag. 1) românilor. Vrem ca toa
tă suflarea românească 
să viețuiască într-un stat, 
vrem ca prin unirea tu
turor țărilor române 
devenim 
înaintea 

Valea Jiului- deschise 
duc spre 
cire“.

Muncitorimea din Valea 
Jiului a fost prezentă și 
și-a spus cuvîntul în toa
te marile momente ale 
istoriei moderne ale po
porului nostru a adus o 
contribuție substanțială la 
făurirea statului național 
unitar român ca parte in
tegrantă a luptei pentru 
eliberare socială și națio
nală, pentru dezvoltarea 
națiunii române, pentru 
înfăptuirea societății fără 
exploatare.

Afirmîndu-se In arena 
politică, după 1918, în 
împrejurările unei puter
nice ofensive a claselor 
exploatatoare, forțele re
voluționare și progresis
te, clasa muncitoare, con
dusă de partidul său re
voluționar, pe care l-a 
făurit în mai 1921, a în
scris pagini nepieritoare 
de eroism și abnegație 
revoluționară. Infruntînd 
prigoana regimului bur
ghez, Partidul C„. 
Român a organizat 

___ __,___ , le muncitoare în 
destul slug'le altora, am pentru drepturi și 
trăit în mizerie și nești
ință, in întuneric, am a- 
dunat destule comori al
tora, deci vrem să fim 
liberi odată, vrem să fim 
singurii stăpîni pe desti
nele noastre. Dar mai 
mult, Unul din visurile 
noastre cele mai frumoa
se e și unitatea tuturor

Comandanții gărzilor din 
Petroșani, Aninoasa, Vul
can și Lupeni sînt mun
citori...**. La 17 noiem
brie 1918 gărzile munci
torești din 
au respins un tren blin
dat trimis de Mi
nisterul de război ungar 
pentru a înăbuși acțiu
nile revoluționare ale mi
nerilor, forțîndu-1 să se 
retragă. A doua zi consi
liul muncitoresc din Pe
troșani a declarat comi
sarului trimis de guver
nul maghiar că „minerii 
vor să-și hotărască 
guri soarta**.

Ținînd seama de

sin-

do
rința unanimă a munci
torilor de a se înfăptui 
unitatea națională în ca
drul unei Românii demo
crate, conducerea 
ei române t. - . 
social 
România 
ziarul „. 
noiembrie 1918 
de poziție în 
spunea: „Partidul social 
democrat român din Un
garia și Transilvania stă 
pe baza dreptului de li
beră dîspcziție a popoa
relor... Am suferit destul, 
am suportat veacuri de-a 
rîndul tușinosul jug al 
robiei naționale, am fost

------1 secți- 
a Partidului 

democrat din 
a publicat în 

.Ade'ărul** din 24 
o luare
care se

0

să 
un popor mare, 

căruia să fie 
toate căile ce 
progres și feri-

Foto: Șt. NEMECSEK

Controloarele dc ca
litate Doina Sălișteanu 
și Elena Marcu efectu
ează o verificare în 
cadrul atelierului CTC 
de la I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani.

(Urmare din pag D

Omenia a încălzit întreaga
intervențiiechipă de

(Urmare din pag. I)

Munca echipei n-a în
cetat pînă duminică 
noaptea, executindu-se 
suduri. Oameni inimoși, 
pătrunși de responsabili
tatea muncii lor deosebi
te, lucrătorii și-au învins 
oboseala cu gîndul la lo
cuitorii Văii Jiului. Este 
o dovadă concretă a înal
tei omenii manifestate de 
un grup de oameni care 
acționează prompt — fie 
noapte, fie zi, fie ploaie, 
fie ger — pentru a asi
gura cetățenilor un ele
ment indispensabil con
fortului — apa. Au mun
cit neîncetat, cot 
cu ceilalți, într-un 
vîrșit spirit de 
maiștrii Ion Ulari 
beriu Suba, sudorii loan 
Dascălu, Reisz Tiberiu 
loo Iosif, Gheorghe Fi- 
lipaș, subinginerul Kiraly 
Atila și conducătorii au
to Dumitru Cantor, Va
ier Draia, Stelian Șoimu,

la cot 
desă- 

cchipă, 
și Ti-

Mihai Damian, Marini- 
că Mihai. După încheie
rea lucrărilor, luni di
mineața, au reînceput 
manevrele și apa a intrat 
în rezervoare.

Dar abia se încheiase 
această importantă acți
une că în dimineața zilei 
de luni s-a anunțat o al
tă avarie, de această da
tă la Livezeni. A fost 
necesară înlocuirea unei 
vane înghețate, fapt re
mediat operativ, în apro
ximativ o oră.

Iată de ce, atunci, tind 
deschidem robinetul șt 
în pahar curge apa, tre
buie șă ne gîndim cu sti
mă la eforturile conside
rabile pe care lucrătorii 
de la I.G.C.L. Petroșani, 
învingînd omeneasca o- 
boseală și tăișul gerului, 
le consacră întreținerii și 
reparării tuturor instala
țiilor din Valea Jiului. 
Omenia, ea le-a încălzit 
mîinile și inimile acestor 
bravi muncitori din 
chipa de intervenție.

e-

ii

I

Comunist 
mase- 
lupta 
liber- 

contra 
pen- 

; suve- 
avînd 

unei 
noi,

tăți democratice, i 
pericolului fascist, 
tru independența și 
ranitatea țării, 
drept țel făurirea 
orînduiri sociale 
luptă la care au partici
pat cu avînt și eroism 
oamenii muncii din Valea 
Jiului.

țiilor de mineri și de elec- 
trolăcătuși, de reușitele 
brigăzii săpătorilor de pu
țuri și lucrări speciale a 
lui Vasile Pavel, de calita
tea ireproșabilă a lucrărilor 
executate de brigăzile lui 
Constantin Borș și Francisc 
Barabaș, de deschizătorii 
noului orizont plus 100 a 
lui Ioan Pop, de tinăra 
brigadă în plină afirmare 
a lui Grigore Moldovan, 
precum și de iscusința e- 
lectrolăcătușilor din echi
pele de montări ale lui 
loan Buzaș, loan Obrocea, 
Francisc Thirjung, 
Toth, Ion Sima și 
Szilagyi, de aportul 
tuos al maiștrilor 
Stanciu, secretarul 
nizației de partid, Alexan
dru Trufaș, Nicolae Ze- 
cheru, Alexandru Bolunduț 
și al inginerilor Mircea 
llusu, conducător de for
mație de lucru, și Steluța 
Naidin. Un emoționant mo
ment în cadrul festivității 
l-a prilejuit sărbătorirea 
ieșirii la pensie după 30 
de ani de muncă, a bri
gadierului Alexă Șimon.
Cadoul oferit și felicitările 
călduroase ale ortacilor
s-au constituit într-o fru-

moașă cinstire adusă mun
cii consecvente și pline de 
dăruire a acestui iscusit 
săpător de puțuri și lucrări 
speciale.

Elogiul muncii, evoca
rea reușitei colectivului și 
a oamenilor lui au fost bi
nevenite și pe deplin me
ritate. Dincolo de aspectul 
ei sărbătoresc, întrunirea 
minerilor de duminică se

formație de lucru. Aceasta 
înseamnă nu numai destin
dere, ci și educație stimu
larea integrării 
in colectivitate. Or, 
avem in 
program 
vorbi și 
educație.

Dar, pe această 
despre programul 
al zilei brigadierului care

vedere 
al zilei, se 
mai mult

tinerilor 
dacă 

întregul 
poate 

despre

temă, 
integral

Un colectiv fruntaș

Eugen
Iosif 

meri- 
loan 

orga-

si-a sărbătorit succesele
poate aprecia însă și din- 
tr-un alt punct de vedere.

— Intilnirile noastre, ca 
cea de azi, nu ne oferă 
doar satisfacția succeselor 
în muncă pe care le săr
bătorim — ne spunea șeful 
de brigadă 
Sintem aici 
majoritate 
vestele, așa 
ritate, tinerii formează 
brigada noastră, 
ptnd împreună cu familiile 
la sărbătorirea rezultatelor 
noastre, ne cunoaștem mal 
bine, ne apropiem, ca oa
meni, ne închegăm ca

Vasile Pavel.
11 ortaci, în 
tineri, cu ne
cum, în majo- 

fi 
Partici-

a început de dimineață cu 
vizionarea piesei „Domni
șoara Julîe" la Teatrul din 
Petroșani și a „Salonului 
umorului", conferind 
tr-adevăr o veritabilă 
loare educativă „Zilei 
torului", ne-a vorbit 
tînăr vagonetar, student 
la I.M.P., Vasile Docan i

— Sigur, îmi place reu
niunea, e ca un adevărat 
revelion. Ne place să dan
săm, și mie, și soției. Dar 
ne-a plăcut mult și piesa, 
o piesă educativă, mai ales 
pentru tineri, o lecție des
pre omenie, despre binele

in
ca

se c-
un

și răul din viața oamenilor. 
Mi-a plăcut mult și jocul 
actorilor.

A fost, așadar, o zi reu
șită, o acțiune iudieios 
concepută și bine finaliza
tă, pe măsura strădaniilor 
organizației de partid, a 
conducerii sectorului.

— Dacă te ocupi serios 
de o treabă, trebuie Să-ți 
reușească, afirma cu deplin 
temei șeful sectorului, ing. 
Bujor Bogdan. Peste jumă
tate din efectivul sectoru
lui îl formează tinerii. Prin 
tot ce am făcut, tot ce fa
cem, in general, pentru 
educarea și destinderea 
lor, a oamenilor, — excur
sii, reuniuni, vizionări de 
spectacole, standul de 
cărți al sectorului — ur
mărim să oferim mineri
lor momente de satisfacții, 
nu numai morale, pe care 
le merită pe deplin, ci și 
estetice, de elevare spiri
tuală. Și toate acestea cu 
scopul evident de a edu
ca, de a închega colecti
vul, de a-i spori potenția
lul de muncă, de creație, 
ambiția de autodepășire.

...O viziune, pe cît de 
judicioasă, pe atit de efi
cientă și merituoasă,
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CONCURSUL DE PROTECȚIE A MUNCII

APRECIERILE SPECIALIȘTILOR

binemai

Ă T O R I I
a muncii

crescut

Foto: Șt. NEMECSEK

POPEA-

la
Și

de dcs- 
acestuia.

interlo-

Pagină realizată
la cererea C.M.V.J.

concursul și s-au 
pentru faza pe 

Din toată inima 
Rezultatele

în acest an

tocmai prin 
ei s-au pregătit 

și au răspuns 
întrebărilor din 
renunțîndu-se la

compo- 
concursu- 

ridi-

Virgil STANESCU, 
șef securitatea 

‘ I.M. Diija ; „Mă 
satisface partici- 
rezultatele obți-

a- 
reci- 
răs-

PARERI, OPINII
VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZrZ-rZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ«zzzzzzzzzz«zzzzz;»»zzz*zz»zz
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I
\propice înfăotuirii în condiții de siguranță a obiectivului mineresc^

mijloc de perfecționare profesională și creare a cadrului

Ascensiune calitativa, 
dar și resurse pentru

concursul 
pe teme de protecție a 
muncii s-a desfășurat, 
putem spune, la un nivel 
mai ridicat decît în anii 
precedenți Pregătirea 

concurenților s-a ridicat 
la nivelul așteptărilor.

Calitatea mai ridicată a 
concursului organizat în 
acest an, derivă dealtfel 
și din îmbunătățirile a- 
duse regulamentului de 
desfășurare, de punctare 
a răspunsurilor la între
bări în vedera departajă
rii câștigătorilor, în anii 
anteriori, concursul s-a 
desfășurat pe echipaje; 
astfel rezultatul apărea* 
sub forma contribuției u- 
nei echipe, membrii 
cesteia ajutîndu-se 
proc în formularea 
punsurilor, în susținerea 
probelor. Or, în cursul a- 
cestui an, conform regu
lamentului, concursul s-a 
desfășurat pe temeiul cu- 

a 
de protecție 
susținerii tot 
a probelor 

ceea ce este 
față de anul 

indi- 
un aju- 
echipei, 
pregătit

noașterii individuale 
problemelor 
a muncii și 
individuale 
de concurs, 
total diferit 
trecut. Concurînd 
vidual, fără nici 
tor din partea 
concurenții s-au 
cu seriozitate.

în acest an a 
ți numărul întrebărilor 
la proba orală — cu pu
blic — ajungînd la 10. A 
crescut în același timp și 
gradul de dificultate al 
probei practice, pe baza 
căreia se face departaja
rea concurenților clasați 
la proba orală și se sta
bilește ocuparea în final 
a locurilor I, II și III de 
către cîștigătorii concur
sului. Cele 4 probe prac-

Din dorința de a a- 
fla păreri despre con
curs, ne am adresat u- 
nor factori de speciali
tate, autorizați să-și 
spună aprecierile compe
tente, părerile și opiniile 
despre nivelul 
fășurare a 
Dăm cuvîntul 
cutorilor :

Ing. Dumitru
NAȘ, șeful serviciului pro
tecție a muncii, C.M.V.J., 
membra al Juriului con
cursului : „Apreciez ca po
zitiv faptul că majorita
tea concurenților la testul 
scris au dat răspunsuri co
recte. Aceasta denotă gra
dul ridicat de stăpînire a 
cunoștințelor teoretice și 
practice din domeniul pro
tecției muncii. O sublinie
re aș dori să fac : cei 69 
de participanți în concurs, 
care au susținut proba în 
scris, sînt Cei mai bine 
pregătiți și mai buni cu
noscători ai normelor de 
tehnică a securității mun
cii. Ar fi bine ca după a- 
eest examen exigent al ve
rificării cunoștințelor pro
fesionale, reîntoreîndu-se la 
locurile de muncă, ei să 
fie un exemplu și îndemn 
pentru ortaci privind pre
gătirea lor teoretică și

speciali- 
primului 
accident, 
stingere 

Punctarea 
între-

tice au fost: de 
tate, acordarea 
ajutor în caz de 
de prevenire și 
a incendiilor,
răspunsurilor la 
bări — atît la testul scris 
cît și la proba orală — 
s-a făcut cu maximă exi
gență.

Un mare accent s-a pus 
pe respectarea discipli
nei de concurs. Cu toată 
părerea de rău, organiza
torii s-au văzut nevoiți 
să nu-i primească la sus
ținerea probelor fazei pe 
C.M.V.J. a concursului pe 
unii concurenți (de la 
minele Petrila, Lonea, 
Livezeni, Aninoasa și Pa- 
roșeni) deoarece, uitîn- 
du-și acasă, din neglijen
ță, legitimațiile de ser
viciu nu și-au putut do
vedi meseria în care ur
mau să susțină concursul. 
Această exigență a disci
plinei de concurs și pu
nerea accentului pe buna 
pregătire teoretică și 
practică a fost imprima
tă încă de la început, în
că din faza de masă a 
concursului, iar rezulta
tele nu au întîrziat să se 
arate în pregătirea con
curenților, printr-o bună 
însușire a cunoștințelor 
de tehnica securității 
muncii.

Există resurse mari în 
toate colectivele miniere, 
pentru îmbogățirea 
cunoștințelor personalu
lui muncitor în domeniul 
tehnicii securității mun
cii. Rămîne ca în a- 
ceastă direcție să se ac
ționeze stăruitor.

Ing. Iosif REMETE, 
inginer șef probleme de 
securitate a muncii — 

C.M.V.J.

practică pentru stăpînirea 
tehnologiilor de lucru, cu
noașterea, aplicarea șl res
pectarea regulilor de pro
tecție a muncii".

Ing. Dumitru ZAMORA, 
inspector principal pro

iecție a muncii din cadrul 
l.S.T.P.M. — Hunedoara, 
grapa Petroșani, 
rient al juriului
lui : „Concursul 6-a 
cat, după părerea mea, la 
un nivel bun. Am i-eținut 
wiiiitiiiHiiiHiiiiiiiiuHuiiiiiMiiHiiiuuriiiimiiiiiiiiiiuiiii

răspunsurile exacte, temei
nic documentate, la proba o- 
rală date de minerii con- 
curenți de la Vulcan și U- 
ricani care dealtfel au și 
ocupat locurile 1 și II la 
faza pe C.M.V.J. a concur
sului. Felicitării Ca o su
gerare pentru viitorul con
curs : să fie mai bine ve
rificate în prealabil apa
ratele și materialele pen
tru probele practice pen
tru a se evita dificultățile 
de genul celei întimpinate 
de mineral Dionisie De
meter de la I.M, Vulcan 
care cu toată osteneala de
pusă nu a reușit să des
facă la timp masca de au- 
tosalvare —• probabil cu o

Duminică, 20 noiembrie, la Casa de 
cultură din Petroșani a avut loc faza pe 
C.M.V.J. a concursului de protecție a 
muncii. Organizat — în baza unui re
gulament îmbunătățit — de către servi
ciul de protecție a muncii din Combina
tul minier, concursul — cu public — 
s-a desfășurat anul acesta sub genericul 
„Cunoscind și aplicînd normele de pro
tecție a muncii, prevenim accidentele și 
îmbolnăvirile profesionale", el reunind 
la startul probelor 69 de particlpanți —

cei mai bine pregătiți mițieri și artifi
cieri, electricieni și lăcătuși din subte
ran, cîștigători ai fazei de masă a con
cursului din întreprinderi. Pagina de fa
ță o consacrăm evidențierii nivelului de 
desfășurare a concursului, evoluției con
curenților în susținerea probelor, rezul
tatelor obținute, cîștigătorilor locurilor 
fruntașe, premiilor și altor stimulente a- 
cordate precum și aprecierilor juriului 
ecoului concursului.

C I ȘT I G
concursului de protecție 

faza pe combinat și premiile acordate
Au fost propuși a fi premiați, din fondul de 0,05 la sută al C.M.V.J., următorii 

concurenți:

Numele și prenumele Meseria Intrep. 
minieră

Locul ocupat 
în concurs

Suma a- 
cordată (lei)

loan Munteanu miner Vulcan I 2000
loan Macavei miner Uricani 11 1500
Vasile Bonțidean miner Bărbăteni III 1000
loan Prața electric. Aninoasa I 2000
Cuțui Danci „ electric. Dîlja II 1500
Gheorghe Diaconu electric. Petrila III 1000
Emil Marinescu lăcătuș Dîlja I 2000
Alexandru Tofănel lăcătuș Lupeni II 1500
Marcel Ilie lăcătuș Livezeni III 1000

gg CÎȘTIGĂTORII CON
CURSULUI clasați pe 
locurile 1, II și III au 
obținut totodată dreptul 
de participare la faza 
finală, pe ramura mi
nieră, a concursului de 
protecție a muncii. A- 
lături de concurenții 
fruntași ai întreprinde
rilor minere mai sus 
prezentați, la faza pe ra
mură participă și pre
paratorii cîștigători ai 
concursului pe I.P.C.V.J., 
respectiv, tovarășii Co
ca Cujereanu — locul 
I, Romeo Curetean — 
locul II și Petru Săcă- 
luș — locul III.

defecțiune — plerzînd ast
fel la punctaj și clasifica
rea pe locul III; la proba 
practică să se . prevadă și 
exerciții de folosire a a- 
paraturii de măsură și con
trol a metanului, prafului 
de cărbune; Ia electricieni 
să se dea probe practice 
mai complexe ca de exem
plu interpretarea unei 
scheme monofilare a unui 
întrerupător sau a unor u- 
tilaje electrice de comple

xitate mare cu care de 
fapt electricienii se confrun
tă în procesul de produc
ție. Același lucra este va
labil și pentru lăcătuși în 
domeniul lor. în acest fel, 
cred, ar crește șl gradul 
de interes al concurenți
lor pentru pregătirea lor în 
vederea concursului"

Ing. 
inginer 
muncii 
bucură 
parca și 
nute de concurenții de la 
întreprinderea noastră. O- 
cuparea locului 1 de către 
lăcătușul Emil Marinescu, 
a locului II de electricia
nul Cuțui Danci, reflectă

meni
al 
al 
al 
în

Rcriozitatea cu care ei au 
privit 
pregătit 
C.M.V.J.
îi felicităm !
lor bune aș dori să consti
tuie un exemplu și în
demn pentru ortacii lor, 
pentru toți oamenii mun
cii de la mina noastră în 
perfecționarea pregătirii 
profesionale și îmbogățirea 
cunoștințelor de protecție 
a muncii".

Mihai PlNTEA, 
bru al biroului executiv 
Consiliului municipal 
sindicatelor, component 
juriului : „Consider că 
acest an a fost mai bine
organizat concursul, con
curenții s-au prezentat bi
ne pregătiți atît la test, 
la proba orală și practică. 
Iar aceasta 
faptul că 
individual 
tot la fel 
concurs, 
soluția participării în echi
paj, care de fant este în
vechită, mai puțin eficien
tă. O remarcă pozitivă la 
adresa organizatorilor con
cursului și în ce privește 
stimularea concurenților 
clasați pe locuri fruntașe, 
prin instituirea pentru pri
ma oară a „Trofeului" con
cursului transmisibil între
prinderilor".

Cei trei mineri cîști
gători ai concursului : 
Ioan Munteanu (mijloc), 
locul I, loan Macavci 
(stingă), locul II, și Va- 
sile Bonțidean (dreapta), 
locul III.

Un gînd bun pentru finaliști
O știre de ultimă oră ne-a provenit de la servi

ciu] de protecție a muncii din C.M.V.J.: în zilele ur
mătoare, 24 și 25 noiembrie, cîștigătorii primelor trei 
locuri la meseriile mai sus menționate, se vor afla 
la I.M. Hunedoara — Tdiuc unde se desfășoară faza 
finală, pe ramură, a concursului de protecție a mun
cii. Așadar, reprezentanții noștri — mineri, artificieri, 
electricieni, lăcătuși, preparatori — vor cunoaște din 
nou emoțiile probelor de exigentă verificare a baga-

l tI r
i ț
i 
c
I
I

f 
I
f . _ — - - ______  _ ______

!julni de cunoștințe teoretice și practice în domeniul 
protecției muncii. Cu siguranță, toți se vor strădui 
t să reprezinte onorabil Valea Jiului, să ne facă cins- 

' te ocupînd locuri fruntașe și în acest final înalt al 
Ș concursului. Spre ei, spre finaliști, se îndreaptă în 
; acest moment decisiv gîndul bun al tovarășilor de 
î muncă rămași acasă, dorindu-le tuturor deplină reu- 
j șită. La rîndul nostru, le urăm mult succes !.

TROFEUL
Potrivit re

gulamentului — îmbu
nătățit — al concursu
lui, cu începere din 
acest an, pe lingă sti
mulente în bani, concu
renților cîștigători ai pri
melor trei locuri după 
proba orală și cele 
practice, li se înmînea- 
ză și diplome de merit.

Pentru prima oară 
s-a instituit acordarea 
„Trofeului" concursu
lui transmisibil între
prinderilor. Acest fru
mos stimulent moral, 
conform regulamentu
lui concursului, i se a- 
tribuie întreprinderii 
ai cărei concurenți reu
șesc să ocupe locul I 
la toate meseriile — 
miner și artificier, elec
trician, lăcătuș. Tro
feul este transmisibil. 
Dar regulamentul mai 
prevede ca, în cazul că 
una și aceeași întreprin
dere timp de 3 ani con
secutiv obține Trofeul 
concursului, acesta va 
rămîne definitiv în a- 
cel colectiv de muncă. 
Se prevede, de aseme
nea, înscrierea în cartea 
de onoare a întreprin
derii a oamenilor mun
cii care reușesc să cîș- 
tige locul I în concurs.

Anul acesta,. întrucît 
nici una dintre între
prinderile miniere din 
bazin nu a reușit per
formanța de a avea con
curenți clasați pe locul 
I la toate cele trei me
serii, Trofeul nu are 
candidat pentru atribu
ire, rămînînd în păs
trarea combinatului mi
nier.
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în județele Dolj și Gorj

(Urmare dit pagina I)

membri ai Biroului jude
țean de partid. O gardă 
militară a prezentat ono
rul.

A fost intonat Imnul de 
Stat al Republicii Socialis
te România.

în atmosfera plină de 
căldură specifică întîlniri
lor conducătorului partidu
lui și statului cu cetățenii 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să 
guste din plinea și sarea 
ospitalității.

Un grup de tineri și pio
nieri oferă frumoase bu
chete de flori.

Secretarul general al 
partidului răspunde cu prie
tenie tuturor celor prezenți.

Centrala electrică de ter- 
inoficare de la Ișalnița 
este primul obiectiv înscris 
în itinerariul vizitei de 
lucru.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este informat în 
legătură cu principalii in
dicatori tehnico-economici, 
puterea medie realizată, 
îndeplinirea programului 
de reparații. Centrala e- 
lectrică de termoficare de 
la Ișalnița dispune de opt 
blocuri cu o putere insta
lată de 1035 MW. în de
cursul celor 19 ani de ac
tivitate, această unitate e- 
nergetică, care funcționea
ză aproape în exclusivitate 
pe bază de cărbune infe
rior, a livrat economiei 
naționale de 83 de ori pro
ducția de energie electrică 
a României din anul 1938.

Apreciind rezultatele e- 
nergeticienilor de la Ișal- 
nița, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut minis
trului de resort, celorlalți 
specialiști prezenți să ana
lizeze în mod temeinic po
sibilitatea scurtării duratei 
de reparații a agregatelor, 
în vederea creșterii perioa
dei de funcționare a fiecă
rui utilaj, pentru sporirea 
livrărilor de energie în sis
temul energetic național.

în același timp, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
ministrului industriei cons
trucțiilor de mașini și spe
cialiștilor din cadrul Insti
tutului de cercetare științi
fică si inginerie tehnolo
gică pentru echipament e- 
nergetic ca, pornindu-se de 
la ceea ce este reușit în 
construcția acestor tipuri 
de agregate, să se acțione
ze de urgență pentru con
ceperea unor noi tipuri de 
cazane cu randamente su
perioare, cu deplină garan
ție în exploatare, la a că
ror producție să se treacă 
chiar din anul viitor.

în continuare, se vizitea
ză sala mașinilor și ca
mera de comandă, unde 
este analizat modul de 
funcționare a echipamente
lor energetice, a utilajelor, 
de organizare a producției 
și a muncii, lndicind să 
se acționeze în direcția re
ducerii procentului de com
bustibil gazos utilizat in 
centrală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat, tot
odată, necesitatea de a se 
întreprinde măsuri hotărî- 
te, cil mai eficiente, pen
tru sporirea producției de 
energie electrică, pentru a 
crește contribuția energeti- 
cienilor de la Ișalnița la a- 
coperirea cerințelor econo
miei noastre naționale.

Următorul obiectiv al vi
zitei de lucru l-a constituit 

Centrala electrică de ter
moficare Craiova — II.

în timpul vizitei, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a 
oprit în punctele principa
le de lucru de pe șantier, 
s-a interesat îndeaproape, > 
în dialogul purtat cu mi
nistrul energiei electrice și 
ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, cu con
ducerea unității, de stadiul 
lucrărilor, de soluțiile avu
te în vedere de proiectanți 
și constructori.

Subliniind că este ne
cesar să se facă totul pen
tru ca acest Important o- 
biectiv industrial să furni
zeze energie cît mai repe
de posibil, la capacitatea 
proiectată, secretarul ge
neral al partidului a for
mulat, în același timp, o 
serie de observații critice 
în legătură cu modul în 
care a fost proiectată cen
trala, cu consumul mare 
de materiale de construcție 
încorporate, cu modul ne
rațional de folosire a tere
nului pe care este ampla
sată, supradimensionarea u- 
nor structuri de rezisten
ță. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat în 
mod deosebit asupra nece
sității grupării construcți
ilor pe criterii funcționale, 
în flux, a soluțiilor ce tre
buie adoptate pentru a se 
asigura producerea atît de 
energie electrică, cît și ter
mică.

Adresîndu-se oamenilor 
muncii craioveni, la înche
ierea vizitelor în cele do
uă importante unități ale 
industriei noastre, secreta
rul general al partidului 
le-a urat succesa tot mai 
mari în întreaga activitate, 
realizarea în cît mal bune 
condițiuni a planului pe 
acest an, multă sănătate și 
fericire.

Dialogul de lucru al se
cretarului general al parti
dului a continuat în jude
țul Gorj.

Pa platoul întreprinderii 
electrocentralo Turceai, 
mii de oameni ai muncii 
au făcut conducătorului 
partidului și statului o cal
dă și entuziastă primire.

în numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor din 
Gorj, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat, 
cu înaltă considerație, de 
Ilie Cîșu, prim-secretar al 
Comitetului județean de 
partid.

Potrivit tradiției stră
moșești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să 
guste pline cu sare și vin. 
Un grup de tineri și titiere 
oferă secretarului general 
al partidului buchete de 
flori.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost pre
zentate stadiul actual și 
perspectivele de dezvolta
re a acestei puternice uni
tăți energetice.

Secretarul general al 
partidului a analizat cu 
factorii de răspundere pre
zenți stadiul de realizare a 
blocurilor energetice din 
cea de-a doua âtapă a în
treprinderii și îndeosebi, a 
cazanelor, soluțiile propuse 
penttu creșterea eficienței 
in exploatare a centralei. 
Specialiștii au raportat că 
potrivit indicației tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, blo
cul nr. 8 va fi prevăzut eu 
două cazane, ceea ce va a- 
sigura o exploatare judi
cioasă, în deplină siguran
ță, a acestuia. Secretarul 
geneial al partidului a ce

rut să fie construite încă 
două cazane — unul pen
tru rezervă la blocurile a- 
flate deja în funcțiune, și 
altul pentru cele ce se gă
sesc în faza de montaj. S-a 
indicat, totodată, ca aceste 
agregate să fie amplasate cît 
mai aproape de cazanele 
existente, pentru reducerea 
lungimii conductelor de a- 
bur de înaltă și medie pre
siune.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea ca la blocul e- 
nergetic nr. 7, la care au 
început unele operații de 
montaj, să fie realizate la 
cazanul respectiv o serie 
de îmbunătățiri care să 
conducă la mărirea sigu
ranței în exploatare. De a- 
semenea, secretarul gene
ral al partidului a indicat 
ca la blocul energetic nr. 
8 să fie instalate cazane 
din noile tipuri ce se vor 
produce înccpînd din anul 
viitor.

Vizitînd sala turbinelor 
și camerele de comandă a 
unor blocuri și cazane, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut să fie urmărită cu 
strictețe punerea în func
țiune, conform programului 
aprobat, a instalațiilor de 
automatizare a procesului 
de ardere la cazane, în ve
derea exploatării lor la pa
rametrii proiectați. Totoda
tă, s-a subliniat necesitatea 
verificării temeinice a Uti
lajelor și pieselor de re
zervă.

A fost formulată, ca o 
sarcină deosebită, găsirea 
de soluții pentru reducerea 
continuă a consumului de 
combustibil în centrală, 
îndeosebi a hidrocarburilor.

In dezbaterea probleme
lor privind sporirea fiabi
lității echipamentului, în
lăturarea unor deficiențe 
în calitatea țevilor folosite 
la construcția cazanelor, se
cretarul general al parti
dului a cerut specialiștilor 
din metalurgie și construc
ții de mașini să acționeze 
temeinic, pe baza unui pro
gram special, pentru îm
bunătățirea calității, înce- 
pind cu elaborarea oțelUr 
lui și terminînd cu pro
dusul finit, să asigure un 
control riguros pe tot flu
xul de fabricație.

In aceeași atmosferă vi
brantă, entuziastă ce a 

marcat întîlnirile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu 
oamenii muncii pe întreg 
parcursul vizitei a avut loc 
sosirea conducătorului 
partidului și statului nos
tru în Centrul industrial-a- 
grar Rovinari, unul dintre 
cele mai tinere orașe ale 
țării, apărut pe harta Ol
teniei ca urmare a dezvol
tării activității de valorifi
care a importantelor resur
se de lignit din această 
zonă.

Vizita la Rovinari a avut 
ca obiectiv analiza modu
lui in care se acționează 
la această termocentrală, 
în momentul de față cea 
mai mare unitate energe
tică aflată în funcțiune.

în dialogul cu specialiș
tii de aici au fost aborda
te probleme legate de dez
voltarea unuia din sectoare
le de bază ale centralei 
termoelectrice — Gospodă
rirea de cărbune.

lndicind să se acționeze 
în continuare pentru ex
ploatarea intensivă a po
tențialului existent, în ve
derea sporirii producției de 
energie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să fie 
create condiții penuu a ->e 

ajunge în acest scop la un 
consum de cărbune de cir
ca un milion tone pe lună.

în acest context, secreta
rul general al partidului 
a continuat dialogul cu 
cnergeticienii de la Rovi
nari în sala de comandă a 
blocului energetic nr. 5, 
cu o capacitate de 330 MW, 
unde s-au analizat solu
țiile de modernizare, îm
bunătățirile aduse agrega
telor și instalațiilor.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat 
specialiștilor să generalize
ze, pe baza experienței bu
ne acumulate, modificările 
constructive necesare la 
toate cazanele și celelalte 
echipamente aflate în do
tarea centralei. S-a indicat, 
totodată, ca volumul mare 
de motoare, echipamente și 
subansamble rămase dis
ponibile în urma moderni
zării instalațiilor de aici 
să fie redistribuite în cît 
mai scurt timp altor unități 
ale economiei naționale. în 
același timp, secretarul ge
neral al partidului a cerut 
să se găsească soluțiile 
optime pentru construirea 
unui cazan de rezervă la 
cele patru grupuri energe
tice de 330 MW, astfel in
cit să se evite golurile de 
producție care apar în 
perioadele de reparații și 
revizii.

Secretarul general al 
partidului a apreciat efor
turile depuse de cnergeti
cienii de pe această puter
nică platformă industrială 
a Gorjului și a arătat că 
termocentrala de la Rovi
nari are în prezent toate 
condițiile pentru a func
ționa bine.

Totodată, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
să se elaboreze norme pre
cise de funcționare pe toa
te fazele activității din ter
mocentrale, de întreținere 
și de revizie a echipamen
tului.

Luîndu-și rămas bun de 
la cei prezenți, secretarul 
general al partidului a 
spus: „Dragi tovarăși, do
resc minerilor și energeti- 
cienilor rezultate cît mai 
bune în realizarea produc
ției de cărbune și energie 
electrică, în îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal. 
Vă urez multă sănătate și 
fericire!".

Cuvintele conducătorului 
partidului și statului au 
fost primite ca pretutin
deni cu puternice aplauze 
și ovații.

în aplauzele și ovațiile 
celor prezenți, elicopterul 
prezidențial a decolat, in- 
dreptindu-se spre Bucu
rești.

VÎNp urgent mobilier 
vechi, unelte de tîmplărie, 
material lemnos. Informații, 
Petroșani, Radu Șapcă, 
34/2. (1371)

VÎNP garaj, Aeroport. 
Informații strada Păcii 
4/5, Petroșani (1372)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Onea- 
să Traian, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1367)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Popescu 
Ion, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. 11 de
clar nul. (1370)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe nu

Vizita primului ministru 
al guvernului român, 

tovarășul 
Constantin Dâscâlescu, 

în R. P. Chineza 
începerea convorbirilor oficiale

BEIJING 22 (Agerpres).
La Palatul Adunării Na

ționale a Reprezentanților 
Populari, din Beijing, au 
început, marți dimineața, 

convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Zhao Ziyang, 
membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze.

Cei doi premieri au evo
cat cu deosebită satisfacție 
raporturile tradiționale de 
strinsă prietenie, colabora
re multilaterală și solidari
tate militantă dintre parti
dul Comunist Român șl 
Partidul Comunist Chinez, 
dintre România și R.P. Chi
neză, dintre popoarele ce
lor două țări, relații care 
se dezvoltă cu succes pe 
baza respectării principi
ilor independenței și su
veranității naționale, ega
lității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești.

A fost subliniat rolul ho- 
tărîtor al întîlnirilor la 
nivel înalt de la București 
și Beijing, al înțelegerilor 
convenite cu aceste prile
juri, care au deschis noi 
orizonturi și au dat noi di
mensiuni conlucrării dintre 
partidele, țările și popoare
le noastre, conferind pers
pectivă și dinamism an
samblului legăturilor din
tre România și R.P. Chine
ză.

Cei doi prim-miniștri au 
exprimat voința celor două 
guverne de a acționa ne- 
întîrziat pentru lărgirea și 
dezvoltarea mai rapidă, în
că din anii 1984 și 1985, a 
colaborării și cooperării e- 
conomice româno-chineze.

Primul ministru al gu
vernului român a prezen
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Telex.
Școli și tradiții.
Viața culturală.
Tragerea pronoex- 
pres.
Universul femeilor. 
1001 de seri.
închiderea 
inului.
Telejurnal. (PC) 
Actualitatea 
noinie.
Memoria documen
telor: 

în eco-

Mica publicitate
mele Păcurar Lucian, eli
berată de institutul de mi

ANUNȚI RI DE FAMILIE

PROFUND îndurerați, fiii Octavian și Oprea 
Borcea, foca Rodica Neeuia împreună cu familiile 
mulțumesc tuturor celor care au fost alături de ei 
la încer.area grea pricinuită de pierderea scumpei 
lor mame

1ANC ROZA (BORCEA, .
Nu te vom uita niciodată. (1373)

MULȚUMIM tuturor celor care au luat parte 
la durerea pricinuită de pierderea celei care a fost 
soție, mamă, bunică și străbunică

RADUCANU AURORA

tat pe larg poziția țării 
noastre, concepțiile și a- 
precierile președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind 
înfăptuirea dezarmării și, 
în primul rînd, a celei nu
cleare, asigurarea păcii, 
destinderii și colaborării 
internaționale.

Premierul chinez a ex
primat sprijinul deplin, so
lidaritatea și admirația 
R.P. Chineze față de acti
vitatea și propunerile to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, ale României 
socialiste, îndreptate spre 
asigurarea păcii și securi
tății, pentru eliminarea pe
ricolului unui război nu
clear în Europa, pentru o- 
prirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de 
acțiune, pentru reducerea 
și distrugerea celor exis
tente, pentru încetarea 
cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare. în 
primul rînd la dezarmare 
nuclcîlră.

Cei doi premieri -au rea
firmat hotărîrea României 
și Chinei de a conlucra 
strîns pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru relua
rea procesului de destinde
re, pentru promovarea pă
cii și securității în lume.

Convorbirile oficiale con
tinuă.

Tovarășul Constantin 
Dăscălescu a depus, marți 
dimineață, o coroană de 
flori la Monumentul Eroi
lor Poporului din Pia’a 
Tiananmen.

★
în aceeași zi, tovarășul 

Constantin Dăscălescu a 
vizitat Combinatul meta
lurgic „Capitala", unitate 
reprezentativă a munici
piului Beijing.

♦
Tovarășul Zhao Ziyang a 

oferit, marți, un dineu în 
onoarea tovarășului Cons
tantin Dăscălescu.

• 65 de ani Tie la fău
rirea statului națio
nal unitar român. 
România — militan
tă activă pentru u- 
nitatea popoarelor 
în lupta pentru pa
ce, dezarmare, de
mocrație și progres. 

20,50 Teatru. TV: „Răs- 
pintia cea mare" 
de Victor Ion Popa. 
Ultima parte. 

21,45 Stop-cadru pe 
pamond.

22,00 Melodii și interpreti.
(G)

22,30 Telejurnal. (PC)
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ne Petroșani. O declar nu
lă (13ii9)
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