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ȚÂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

Cu planul semestrial îndeplinit
I. M. Paroșeni

Mecanizarea, productivitățile înalte 
în abataje — temelia 

depășirii sarcinilor de plan
Acționînd cu fermitate 

pentru înfăptuirea indica
țiilor date de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
pentru creșterea producției 
de cărbune, colectivul în
treprinderii miniere Paro- 
șeni a raportat de ieri în
deplinirea sarcinilor de plan 
Pe primul semestru al a- 
nului.

In perioadei care a tre
cut de la începutul anului 
din abatajele minei au fost 
extrase 6 764 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan. Acest succes are la 
bază folosirea judicioasă a

utilajelor moderne, produc- 
tivitățile înalte, cu mult 
peste cele planificate, rea
lizate în abatajele dotate 
cu complexe de susținere 
mecanizată 
combina.

Cea mai 
de cărbune 
ceputul anului peste 
vederile de plan — 18 000 
tone de cărbune — au rea
lizat-o minerii din cadrul 
sectorului I. Brigada frun
tașă a acestui sector este 
cea condusă de Gavrilă Me- 
saroș, care și-a depășit, în 
luna iunie, în medic, cu 3

și tăiere cu

mare cantitate 
extras de la în- 

pre-

Primul complex mecanizat 
a intrat in funcțiune

î

Din anul trecut, se 
știa că la I.M. Bărbăteni 
ultimul an al actualului 
cincinal va marca un e- 
veniment deosebit pen
tru acest colectiv, monta
rea primului complex me
canizat în subteran. Lu
crările pentru conturarea 
abatajelor din stratul 13, 
unde urma să fie montat 
modernul utilaj, au de
marat la timp pentru ca 
la sfîrșitul trimestrului I 
din acest an să fie extrase 
primele tone de cărbune 
cu un complex mecanizat.

Operațiile de montare 
a primelor 
amînate nu 
nu au fost 
crârile de 
datorită 
stratului de cărbune. Pa
ralel, la o distanță de 
117 m, pentru conturarea 
panoului s-au săpat două 
galerii, respectiv galeria 
de bază și de cap, amîn- 
două pe o lungime de 
aproape 300 m. Pe toată 
lungimea, cît au fost 
pate pînă la limita 
conturare a panoului 
s-au întîlnit falii sau 
crofalii. S-a trecut la 
parea suitorului de atac

secții au fost 
din cauză că 
terminate lu- 

pregătiri, ci 
neconfirmării

să-
de 
nu 

mi
să-

unde trebuiau să fie mon
tate secții de complex. 
După 50 m avansare, a 
apărut prima din cele 3 
sărituri cu amplitudine 
care nu permitea avan
sarea secțiilor pc direc
ție. In această situație, pe 
baza unor cercetări geolo
gice și măsurători topo
grafice s-a hotărît renun
țarea la această lucrare și 
săparea unui nou suitor 
de atac la 50 m, mai în 
spate, față de primul. E- 
vident, acest lucru a con
dus la întîrzierea pune
rii în funcțiune a com
plexului. Au fost execu
tați 
200 
noul 
cele 
rămas numai una cu 
dințe de dispariție după 
o avansare 
15—20 m.

La începutul 
prilie, au fost 
primele secții, lucrările de 
introducere fiind încre
dințate maistrului meca
nic Grigore Popescu, cu 
cîțiva ani în urmă, fost 
sef de brigadă. începutul 
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fără folos 
ml de galerie, 
sui toi* de atac, 
trei sărituri a

aproape
In 

din 
mai 
ten-

de circa

lunii a- 
introduse

(Continuare in pag. a 2-a)

Sfîrșit de an școlar, 
început de vacanță

Astăzi este ultima zi a 
actualului an de învăță- 
mînt pentru cea mai mare 
parte a elevilor, cei din 
clasele I—VIT. După orele 
de curs va începe multaș- 
teptata vacanță mare, pe
rioadă de odihnă, recreere 
și fortificare a copiilor in 
atmosfera îndrăgită a ta
berelor, de cunoaștere prin 
excursii a mărețelor înfăp
tuiri socialiste din cea mai 
rodnică epocă Istorică — 
„Epoca Ceaușescu". Invă-

1

tone pe post productivita
tea planificată într-un aba
taj echipat cu un complex 
de susținere mecanizată 
tipul SMA-2, produs 
I.U.M. Petroșani.

Colectivul sectorului
a contribuit, de asemenea, 
la realizarea înainte de 
termen a planului trimes
trial 
bune extras 
Din cadrul 
merită să 
contribuția 
nerilor din

de 
la

in

■Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
a făcut, vineri, 28 iunie 
1985, o vizită de lucru în 
unități economice din ju
dețul Gorj cu deosebire in 
unități mari pro
ducătoare de cărbune și 
energie electrică.

Vizita s-a desfășurat în 
zilele premergătoare ani
versării a două decenii de 
la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, de cînd tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a fost 
ales în funcția supremă de 
conducere a partidului, i- 
naugurîndu-se astfel pe
rioada celor mai strălucite 

înfăptuiri din întreaga is
torie a patriei. Locuitorii 
Gorjului s-au convins prin 
puterea faptului că „Epoca 
Ceaușescu" reprezintă și 
pentru ei anii unei impe
tuoase dezvoltări, a unei 
vieți trăite în demnitate și 
bunăstare. In acest rodnic 
interval de timp, județul 
Gorj s-a impus ca un 
viguros centru economic al 
patriei, deținînd un loc de 
frunte în producția de 
cărbune și energie electri
că a țării.

Mîndri de noua înfățișa
re a județului lor, a între-

județul Gorj
gii țări, și deplin încreză
tori în viitorul prefigurat 
de documentele Congre
sului al XIII-lea al parti
dului, gorjenii l-au întîm- 
pinat, la sosire, ca și pe 
întreaga durată 
pe tovarășul 
Ceaușescu cu 
calde simțăminte de 
goste și prețuire.

Elicopterul prezidențial 
a aterizat pe platoul din 

fața întreprinderii Electro- 
centrale Turceni.

Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu a fost salutat cu 
deosebit respect 
de tovarășul Du
mitru Alecu, prim-secretar 
al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R.

Miile de oameni ai mun
cii veniți în întîmpinare au 
ovaționat cu înflăcărare pe 
conducătorul partidului și 
statului nostru, exprimîn
du-și bucuria și satisfacția 
de a-1 avea din nou oas
pete drag. Ei au scandat 
îndelung, cu dragoste și 
stimă, numele partidului și 
al secretarului său general, 
al patriei socialiste.

Tovarășul Nicol 
Ceaușescu a răspuns 
prietenie manifestărilor 
tuziaste ale celor prezenți.

Secretarul general al 
partidului s-a îndreptat a- 
poi spre întreprinderea E-

a vizitei,
Nieolae 

cele mai 
dra-

a e 
cu 

en-

lectrocentrale Turceni, un
de a început vizita de lu
cru, în județul Gorj, con
sacrată examinării — îm
preună cu cadre de condu
cere din economie, cu re
prezentanții organelor lo
cale de partid și de stat, 
cu muncitori și specialiști 
— a căilor și modalităților 
prin care județul poate să 
aducă o contribuție tot 
mai însemnată Ia ’creșterea 
producției de cărbune și 
de energie electrică. Cerin
țe esențiale pentru progre
sul accelerat al economiei 
naționale, al întregii țări.

Directorul întreprinderii. 
Victor Vaida, a prezentat 

dinamica producției, precum 
și stadiul realizării investi
ției, arătînd că, pînă acum, 
s-au dat în folosință 5 
grupuri energetice, al 6-lea 
este în probe tehnologice, 
iar alte două se află în 
diferite faze de construcție- 
montaj. S-a precizat că în
treprinderea va avea, în 
final, 8 grupuri energetice, 
cu o putere instalată de 
peste 2 600 MW, fiind 
cea mai mare unitate ener
getică a țării.

începută în fața unor 
machete, grafice și panouri, 
discuția de lucru a conti
nuat în cîteva sectoare

(Continuare in pag. a 4-a)

cu 8 6G8 tone de câr
pește plan, 

sectorului III 
fie subliniată 
deosebită a mi- 
brigada condu-

(Continuare în pag. a 2-a)

Innoiri în depozitul 
Varnita

Pentru o mai bună 
mai sigură circulație a

Și 
va

goanelor ce sosesc cu mar
fă în depozitul Varnița, de 
cîteva zile aici au început 
lucrările de înlocuire a 
liniei ferate pe o lungime 
de 256 m.

De la șeful de depozit 
Vasilică Vladislav, am 
aflat că în paralel cu a- 
ceastă lucrare se mai e- 
xecută încă trei. Este vor
ba de betonarea magazi
ilor; acoperirea unui șo
pron unde se va amenaja 
un atelier de timplărie, a- 
vind drept scop reparatul 
ambalajelor. Ion Brîndușă, 
Nandra Firea, Ana Despa și 
Albu Dănuț sînt numai cîți
va dintre harnicii munci
tori de aici care depun e- 
forturi atît la încărcatul 
și descărcatul vagoanelor și 
al autocamioanelor cît și 
la executarea acestor lu
crări gospodărești.

Vasile BELDIE

Marea
*• Un moment deosebit al 
vizitei de lucru efectuate 
de tovarășul Nicolac 
Ceaușescu în județul Gorj 
l-a constituit marea aduna
re populară 
Rovinari.

Și-aU dat 
peste 60 000 
muncii din 
Jiu, din orașele Motru, 
vinari, Tg. Cărbunești, 
eleni, Novaci, de pe platfor. 
mele industriale Turceni, 
Turburea, Stoina, din co
munele învecinate.

La aterizarea elicopteru
lui prezidențial pe platoul 
din fața Combinatului mi
nier Rovinari, unde a avut 
loc impresionanta adunare 
populară, secretarul gene
ral al partidului a fost sa
lutat cu deosebită căldură, 
participanții exprimîndu-și 
cu entuziasm deplina satis
facție pentru noua întîlnire 
cu tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, moment de în
semnătate hotărîtoare pen
tru 
laterală 
Gorj, 
sporire a nivelului de trai 
material și spiritual al ce
lor ce trăiesc și muncesc în 
această parte a țării.

Marea adunare populari» 
a fost deschisă de tovarășul

desfășurată la

întîlnire 
de oameni 
municipiul

aici 
ai 

Tg. 
Ro- 
Ti-

dezvoltarea multi- 
a județului 

pentru continua

adunare populară
Dumitru Alccu, prim-sccre- 
tar al Comitetului județean 
Gorj al P.C.R.

In continuare au luat cu. 
vîntul tovarășii: Emil ITui- 
du, director general al Com
binatului minier Rovînari, 
Victor Vaida, directorul 
termocentralei Turceni, Ion 
Scurtu, miner la mina Mo- 
tru-vest.

Dînd glas dorinței unani
me a participanților, a tu
turor oamenilor muncii 
gorjeni, primul secretar al 
comitetului județean de 
partid a adresat tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu ru
gămintea de a lua cuvîn- 
tul la adunarea populară. 
Este un moment de puter
nic entuziasm și însufleți
re patriotică, în care se o- 
vaționează din nou pentru 
partidul nostru comunist și 
secretarul său general, 
pentru patria noastră so
cialistă.

Intimpinat cu uraie și o_ 
vații, ia cuvîntul tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu

viu interes și subliniată în 
repetate rînduri cu uraie și 
ovații, cei prezenți mani- 
festîndu-și hotărîrea fermă 
de a înfăptui neabătut in
dicațiile secretarului ge
neral al partidului, de a 
munci cu devotament și 
dăruire pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, 
pentru înfăptuirea exempla
ră a obiectivelor stabilite 
de cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului.

Adunarea ia sfîrșit într-o 
atmosferă entuziastă, de a- 
leasă sărbătoare. Partici
panții aplaudă și ovaționea
ză îndelung, scandează din
nou numele partidului ș i al
secretarului său general.

Tovarășul Nicol a e
Ceaușescu răspunde cu
căldură manifestărilor de
dragoste și stimă ale oa-
menilor muncii gorjeni.

In această ambianță săr
bătorească, de puternică an
gajare patriotică, 
torul partidului și 
nostru își ia rămas 
la participanții la 
adunare populară.

In aplauzele și 
celor prezenți, elicopterul 
prezidențial a decolat in- 
dreptîndu-se spre București. ’

conduc-ă- 
statuhu 
bun de 

marea

uratele

«iWWV***

simbol al înfloririi urbanisticeOrașul Vulcan
a localităților Văii Jiului

țămîntul din Valea Jiului, 
din întreaga țară, s-a dez
voltat și modernizat în a- 
ccste două decenii care au 
trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului por
nind de la principiul potri" 
vit căruia școala este prin
cipalul 
tinerei 
muncă

factor de formare a 
generații pentru 

și viață.

T. spAtaru

(Continuare în pag a 2-a)

Epoca de înflorire fără 
precedent a patriei, epocă 
pe care și-a pus pecetea 
hotărîtoare puternica per
sonalitate a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, 
a constituit pentru localită
țile Văii Jiului un arc de 
timp înăuntrul căruia s-au 
petrecut transformări pro
funde, multilaterale. Loca
litățile municipiului s-au 
dezvoltat considerabil. Iar 
o expresie vie a acestei 
dezvoltări o constituie și 
înflorirea urbanistică a o- 
rașului Vulcan. Cîteva re-

memorări slnt deosebit de 
semnificative în acest sens. 
La scurt timp după vizita 
de lucru din octombrie 1966 
a tovarășului Nieolae 
Ceaușescu în Valea Jiului, 
din inițiativa secretarului 
general al partidului vo
lumul fondurilor de inves
tiții alocate Văii Jiului a 
crescut substanțial. Ca ur
mare orașul Vulcan a cu
noscut o dezvoltare ver
tiginoasă. 'A început o am
plă acțiune de construcții 
de locuințe.. Din cele peste 
10,5 miliarde lei fonduri de 
investiții alocate în cinci-

nalele 1971—1975 și 1976—• 
1980 pentru dezvoltarea mi
neritului și localităților Văii 
Jiului, o bună parte a re
venit orașului Vulcan. In 
această perioadă s-a deschis 
și s-a modernizat mina Pa- 
roșeni, a fost construită în
treprinderea de confecții, 
care a asigurat noi locuri 
de muncă pentru soțiile și 
fiicele minerilor. In prezent 
această întreprindere rea
lizează o însemnată produc
ție de confecții destinată 
exportului, fapt care atestă 
saltul calitativ al compe
tenței colectivului, salt pe-

într-o scurtă perioa- 
timp. Următorul cin- 
1981—1985 a repre- 
un nou salt calitativ

trecut 
dă de 
cinai, 
zentat 
în dezvoltarea orașului. Au
fost modernizate Preparați» 
Coroești și Secția de stîlpi . 
hidraulici. Orașul a fost 
racordat la magistrala ter-, 
moficării. S-a pus în func
țiune baza pentru prefabri
cate a I.A.C.M.M. „Este 
deosebit de semnificativ 
faptul că fondurile de in-

V.S. FENEȘANU

(Continuare h> pag a 2-a)
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Recrutarea, calificarea 
și stabilizarea forței de muncă

Biroul comitetului de 
partid al minei Uricani a 
analizat, recent, modul în 
care s-a acționat, la nive
lul întreprinderii și în 
cadrul principalelor sec
toare, pentru asigurarea 
forței de muncă, stabiliza
rea cadrelor și desfășura
rea activității de perfec
ționare profesională. Con
semnăm de la început că 
analiza a dobîndit un plus 
de eficiență datorită im
plicării organului de 
partid în problematica 
complexă a forței de mun
că, în spiritul indicațiilor 
trasate, cu privire la sec
torul minier, de secreta
rul general al partidului, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu.

Analiza întreprinsă la 
Uricani a condus la cons
tatări ce-și păstrează va
labilitatea și pentru alte 
întreprinderi miniere. In 
general, buna desfășurare 
a extracției cărbunelui es
te stînjenită din cauza lip
sei forței de muncă, în
deosebi a celei calificate, 
a cărei pregătire nu se 
situează în toate formați
ile .de lucru la nivelul ce
rut de tehnica din dotare. 
La realizarea planului de 
recrutare a forței de mun
că, aportul recrutărilor 
este încă slab. Din nece- 

V________ __________ __

Primul complex mecanizat
(Urmare din pag. 1) 

a lost mai greu. Zilnic se 
transportau și se montau 
în suitorul de atac doar 
cîte două secții. Expe
riența căpătată, o- 
dată cu timpul, a condus 
lă mărirea numărului de 
secții montate într-o zi, 
ejungîndu-se ca în final 
să fie montate cîte 8 sec
ții.

La montarea ultimelor 
secții, a transportorului din 
abataj și a combinei, oa
menii brigăzii lui Grigore 
Popescu au fost asistați 
de cîțiva ortaci cu ex
periență de la mina Pa
roșeni. Au fost trimiși 
aici 4 mineri cu experien
ță, unii, dintre ei pionieri 

ai mecanizării — Ion Diaco- 
nu, Victor Romeghea și 
Eugen Lucu, coordonați 
de maistrul mecanic loan 
Chiosa.

In decada a Il-a a lunii 
iunie, primul complex de 
la mina Bărbăteni intra 
în probe tehnologice, cei 
care coordonează activita
tea pe schimburi fiind mi
nerii Gheorghe Istrate, 
Francisc Șanta și Petru 
Potolincă. Ei, împreună cu 
minerii de la Paroșeni, e- 
xecută operațiile de tăie
re cu combina, riparea 
transportorului, pășirea 
secțiilor. Pentru început, 
ceilalți ortaci privesc cu 
atenție și învață cum și 
ce trebuie făcut, ca pe di
recție să avanseze combi
na însoțită din spate, de 
cele 117 secții, cîte sînt 

sarul de 825 muncitori 
stabilit pentru acest an, 
pînă în prezent au fost 
recrutați numai 335 mun
citori, din care prin re- 
crutori 94. Fluctuația se 
menține la un nivel ridi
cat, cu toate că între
prinderea asigură toate 
condițiile materiale celor 
nou încadrați, în vederea

PE AGENDA 
ORGANIZAȚIILOR 
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integrării în colectiv, în 
viața socială. Intre aceste 
condiții se înscrie și asi
gurarea cadrului necesar 
calificării dar, și în a- 
cest sens, preocupările, 
mai cu seamă la nivelul 
sectoarelor se cer mult 
intensificate. Analiza a 
scos în evidență că sec
toarele nu se preocupă 
suficient de stăruitor pen
tru a asigura prezența ti
nerilor muncitori la cursu
rile de calificare, nu ur
măresc, prin discuții co
lective sau de la om la 
om, cu fiecare tînăr, să 
sădească interesul acesto
ra pentru dobîndirea me
seriei de miner. Această 

montate pe întreaga lun
gime de front a abataju
lui. De altfel, mai întot-' 
deauna introducerea nou
lui, la aproape fiecare mi
nă din bazin, a fost greu 
îmbrățișată de forța de 
muncă direct productivă. 
Dar aceasta a fost pentru 
început. Astăzi, nici un 
miner de la Paroșeni, de 
la sectorul IV și III I.M. 
Lupeni nu ar mai conce
pe să lucreze în condiți
ile clasice de exploatare 
a cărbunelui. Așa că și 
celor din brigada lui Gri
gore Popescu de la mina 
Bărbăteni le revine sar
cina majoră ca în cel mai 
scurt timp să aducă com
plexul din stratul 13 la 
un numitor comun cu ce
le de la minele Paroșeni 
și Lupeni, mai ales, dacă 
ținem cont că după cum 
ne spunea minerul spe
cialist Ion Diaconu de la 
mina Paroșeni, condițiile 
de zăcămînt unde este 
montat complexul sînt 
dintre cele mai bune, și 
se pot realiza productivi
tăți medii de 12—13 tone 
pe post, cu vîrfuri de 
15—16 tone pe post. A- 
<_um totul depinde nu
mai și numai de oamenii 
brigăzii, care trebuie ca 
în cel mai scurt timp să 
învețe toate operațiile ne
cesare pentru exploatarea 
în condiții de eficiență 
sporită a complexului. 
Așteptăm să vedem cît 
de scurt este timpul și să 
prezentăm această pre
mieră la mina Bărbăteni. 

constatare a determinat, de 
altfel, ca prima măsură 
propusă de organul de 
partid în vederea îmbu
nătățirii activității de ca
lificare și perfecționare 
profesională a cadrelor, 
să se refere la creșterea 
contribuției sectoarelor la 
optimizarea cursurilor or
ganizate de întreprindere. 

Măsurile stabilite de 
biroul comitetului de 
partid atrag și alte res
ponsabilități: găsirea u- 
nor noi soluții de organi
zare a cursurilor, îmbună
tățirea conținutului calita
tiv al acestora, respecta
rea întocmai a programe
lor de recrutare și perfec
ționare a forței de mun
că, intensificarea colabo
rării cu școlile pentru o- 
rientarea elevilor spre ac
tivitățile din minerit, 
creșterea aportului șefilor 
de brigadă și al minerilor 
cu practică îndelungată la 
recrutarea de noi munci
tori, asigurarea unor con
diții tot mai bune pentru 
desfășurarea cursurilor ți- 
nînd cont că pentru în
deplinirea planului spo
rit de școlarizare este ne
cesară funcționarea simul
tană a cel puțin trei 
cursuri pentru meseriile 
necesare cu prioritate în
subteran. (I.M.)

Lucrări 
de întreținere

In această perioadă, lu
crătorii Ocolului Silvic Pe
troșani execută ample lu
crări de întreținere a cul
turilor din pepinierele pro
prii pentru a crea puieți- 
lor condiții optime de dez
voltare. Astfel, pe întreaga 
suprafață cultivată cu pu- 
ieți se execută prașile în 
vreme ce în pepinierele cu 
material săditor pentru a- 
nul viitor se execută pliviri 
și alte lucrări de sezon. E- 
forturile lucrătorilor sînt 
îndreptate pe toată perioa
da de vară în direcția e- 
xecutării la timp a tuturor 
lucrărilor pentru ca anul 
viitor, necesarul de puieți 
și alt material săditor să 
fie asigurat din pepiniera 
proprie. (G.B.)

Ecaterinei Zuba, respon
sabila magazinului I.C.S.M.l. 
nr. 62 Solduri, din cartie
rul Aeroport, nu-i este de 
loc incomod să „răstoarne" 
mărfurile din raft sau să 
ia „la rînd" — de pe ume
rașe — întreaga gamă de 
confecții, pentru a găsi ceea 
ce gustul cumpărătorului 
pretinde. Utecistei Vasilica 
Vasiliu nu-i vine „greu" 
să caute, la înălțimea raf
tului, în maldărul de con
fecții, culoarea, mărimea 
și modelul cerut de client. 
La raionul tutungerie-cos- 
metice, vinzătoarea Edith 
Paczier oferă cu larghețe

Cu planul 
semestrial 
îndeplinit 

(Urmare din pag. 1) 

să de Francisk Fazakaș, 
care au obținut în mod 
constant productivități de 
22—24 tone de cărbune pe 
post, cu vîrfuri de 30 de 
tone, pe post într-un abataj 
cu susținere și tăiere meca
nizată.

Merită să fie subliniată 
și contribuția minerilor din 
brigăzile conduse de Mihai 
Șchiopu, Nicolae Andrașic 
și Constantin Ciobănoiu la 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

Realizarea sarcinilor pla
nului semestrial la scurt 
timp după decernarea Or
dinului Muncii clasa I, dis
tincției „Steagul roșu" și a 
Diplomei de întreprindere 
minieră fruntașă în între
cerea socialistă pe țară în 
1984 situează în continuare 
colectivul I.M. Paroșeni pe 
un loc de frunte în între
cere, exprimă hotărîrea 
minerilor de a da țării cît 
mai mult cărbune, de a 
contribui la înfăptuirea nea
bătută a programului pre
figurat în documentele Con
gresului al XIII-lea al 
partidului. (V.S.) 

Unitate nouă, creată în anii de puternică înflo
rire a României, S.S.H. Vulcan reprezintă un eta
lon al industriei moderne a Văii Jiului, in care com

plexitatea tehnică a operațiilor executate pentru pro
ducerea instalațiilor hidraulice miniere iși găsește o 
armonioasă îmbinare cu măiestria și competența 
profesională ale lucrătorilor. In imagine, aspect din 
laboratorul unității, în care laboranta Cerasela Bog.vo 
efectuează măsurătorile pentru determinarea băii de 
cadmiere.

„Civilizația/* comerțului
seria de produse, denumind 
cile trei-patru atunci cînd 
clientela se hotărăște mai... 
greu.

Am făcut o scurtă intro
ducere pentru a caracteri
za răbdarea unui colectiv 
din comerțul Văii Jiului — 
și nu chiar cel ponderal — 
întrucît, zilele acestea, am 
trăit o surpriză.

La intrarea in magazin 
am încercat să cuprind cu 
privirea și să găsesc, din
tre sutele de rochii expuse, 
stativul de pe care să des
prind ceva ce mi s-ar po
trivi. In secunda următoa
re, o voce plăcută îmi in

Orașul Vulcan - 
simbol al înfloririi urbanistice

(Urmare din pag. I)

vestiții alocate dezvoltării 
orașului în anul 1985 repre
zintă echivalentul celor a- 
locate în întreg cincinalul 
1966—1970" ne-a spus tova
rășul loan Rujoi, vicepre
ședinte al Consiliului popu
lar orășenesc Vulcan.

Puternica dezvoltare e- 
conomică a orașului a a- 
vut un corolar pe planul 
urbanisticii. In locul ve
chilor colonii muncitorești 
din zona centrală a orașului 
au fost construite mii de a- 
partamente, cămine cu pes
te 1 000 locuri, 4 noi școli, 
un liceu industrial cu ate
liere și sală de sport, un 
cinematograf, o cantină res
taurant, o hală agroali- 
mentară, iar rețeaua spa
țiilor comerciale și pentru 
prestări de servicii s-a dez
voltat considerabil. Noul 
bulevard, intitulat atît de 
semnificativ Bulevardul 
Victoriei, conturează în 
prezent centrul civic al 
unui oraș modern. Cartie
rele de blocuri Coroești, 
Brazi, Straja, construite pe 
locurile fostelor colonii 
muncitorești reprezintă ac
tuala carte de vizită a o- 
rașului. Peste 90 la sută din 
populația orașului locuieș
te în apartamentele cons
truite în ultimii 20 de ani.

Acum, în preajma împli

dică: „poate aceasta ?!“,
„sau doriți un model mai 
pentru vară ?!“, „aș oferi 
această splendidă rochiță 
gri 1" „pentru volumul 
dumneavoastră, ar fi mai 
indicată o rochie dreaptă. 
Poate aceasta...". Surprinză
tor ! M-ain decis „foarte re
pede", întrucît, în magazin 
au intrat și alți clienți. Șe
fa de unitate ca și celelal
te două vînzătoare, ofereau, 
eu aceeași sprinteneală, fără 
nici o deosebire, și celor
lalți clienți mărfurile a- 
flate în magazin.

Maria DINCÂ 

nirii a două decenii de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului, deschizătorul ce
lei mai fertile perioade din 
multimilenara istorie a pa
triei, oamenii muncii din o- 
rașul Vulcan, în semn de 
profundă recunoștință față 
de nobila activitate desfă
șurată cu înțelepciune și 
clarviziune de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 
dezvoltarea economico-so- 
cială a patriei, pentru a- 
firmarea în lume a Româ
niei ca un stat iubitor de 
pace, se angajează să în- 
tîmpine momentul aniver
sar al celor 20 de ani ai 
„Epocii Ceaușescu" prin 
noi și remarcabile realizări. 
Printre aceste realizări se 
numără cele 6 764 de tone 
de cărbune extrase în plus 
față de plan de colectivul 
minei Paroșeni, stîlpi hi
draulici, însemnate canti
tăți de confecții realizate 
suplimentar. Pînă la sfîr- 
șitul anului constructorii 
din Vulcan vor preda be
neficiarului alte 200 de noi 
apartamente ridicate cu 
precădere în zona noului 
centru civic, finalizarea 
modernului complex de a- 
limentație publică și alte 
dotări edilitar-gospodă; ești, 
prin care se prefigurează 
viitoarea înflorire a .;"stui 
oraș.

S î î rs i t>

de. an scalar
(Urmare din pag. 1)

Anul școlar care se în
cheie astăzi a fost marcat 
în conținutul instrui tiv și 
educativ de hotărîrile Con
gresului al XIII-lea al 
partidului și de Forumul 
tinerei generații, eveni
mente politice cu profun
dă și constantă vibrație 
patriotică în conștiința ce
lor aproape 35 000 de elevi 
din Valea Jiului. Prin creș
terea calității și exigenței 
procesului de învățămînt, 
prin diversificarea metodo
logiei pedagogice a cadre
lor didactice și implicarea 
tineretului școlar în viața 
economică și gospodăreas
că a localităților, acest an 
de învățămînt are toate 
semnificațiile unei etape în 
care s-au obținut rezultate 
bune în nobila muncă de 
formare a viitorilor cons
tructori ai societății noas
tre socialiste.

In această dimineață mii 
de copii se îndreaptă spre 
școli lăurindu-și proiecte 
pentru această vară. Clo
poțelul sună astăzi pentru 
ultima oară în acest an 
școlar, anunțînd și înce
putul vacanței mari. Bucu
ria copiilor va fi deplină 
mîine dimineață cînd în 
școli se desfășoară frumoa
sele și tradiționalele ser
bări de sfîrșit de an, sin- 
tetizind cunoștințele elevi
lor și eficiența muncii în
vățătorilor și profesorilor.

ce asupra formării 
laterale a copiilor.

multi-
(Al. II.)

PROFESORII Adrian I- 
liuță și Nicolae Zăblău de 
la Casa Pionierilor și Șoi
milor Patriei din Petroșani 
participă astăzi la sesiunea 
județeană de comunicări 
științifice a cadrelor didac
tice organizată de C.J.O.P. 
și Casa Corpului Didactic 
Hunedoara Deva cu o lu- 

I crare care analizează im- 
I plicațiile educației esteti-

factorii
I.C.S.

ATENȚIONAM 
de răspundere ai 
Mixtă Vulcan că gradul de 
civilizație al unui local pu
blic trebuie să fie susținut 
și de stadiul igienic, al cu
rățeniei grupurilor sociale. 
Dacă n-au știut-o le-o a- 
mintim noi, excmplificînd 
cu restaurantul cu grădină 
de vară „Perla" de pe Bu
levardul Victoriei ca unul 
care face o proastă propa
gandă igienei, curățeniei, 
civilizației, prin aspectul

jalnic al grupului social. 
Cum este situat in plin cen
trul orașului, măsurile tre
buie aplicate cit mai grab
nic. Le așteptăm și noi 
și cetățenii orașului ! 
(Gh. C.)

CONTINUA intens lucră
rile la noua arteră de cir
culație care va permite 
prin deviere, autovehicule
lor grele să treacă pe șo
seaua națională Deva — Tg. 
Jiu ocolind centrul reședin
ței de municipiu. Construc
torii se grăbesc. (Al. H.)

SERBARE ȘCOLARĂ.
Ieri, elevii Școlii gene

rale nr. 1 din Petroșani, u- 
nitate .școlară cu clase cu 
program de muzică și artă 
plastică, au susținut tradi
ționala serbare de sfîrșit de 
an școlar. Micii instrumen
tiști au făcut, încă o dată do- | 
vada talentului lor muzical, | 
dar și a muncii susținute 
a cadrelor didactice și ele- | 
vilor depusă pe parcursul j 
anului școlar. (M.B.)

Rubrică realizată de
Viorel STRĂU’Ț i

Mica publicitate
CU ocazia aniversării a 

50 ani și a ieșirii la pensie, 
soția Nela, fiică Rita, gi
nerele Puiu și nepoțica A- 
dela urează scumpului lor 
Zupcu Petru tradiționalul 
„La mulți ani !“ (3830)

CU prilejul aniversării a 
50 de ani și a ieșirii la 
pensie, soția Maria și fiul 
Petru, urează scumpului 
lor soț și tată Creț Petru

un cald „La mulți ani !“, 
multă sănătate și fericire. 
(3879)

TA i Mihail, Mihaela 
soră, Adrian cumnat felici
tă pe scumpul lor Apetri 
Lucian cu ocazia împlini
rii frumoasei vîrsto de 18 
ani și transmite calde u- 
rări de succes în viață. 
(3932)

CORUL miiretilor Pețrila aduce un ultim oma
giu solistului formației

CĂLUGĂRU GHEORGHE
Sincere condoleanțe familiei îndurerate. (3933)

I
I
I
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Marginalii la etapa republicană a festivalului „Cîntarea României“
„Trebuie să se aibă în vedere și asigurarea 

condițiilor pentru o mai bună activitate cul
turală proprie, pentru participarea mai activă 
a tineretului, a oamenilor muncii din Valea 
Jiului la Festivalul „Cîntarea României**, la 
organizarea unei vieți cultural-politice tot mai 
intense**, (NICOLAE CEAUȘESCU)
Cîntul coral a fost din- 

totdeauna o formă de ma
nifestare artistică a mi
nerilor, o formă de edu
cație în spirit muncitoresc 
a oamenilor, prin inter
mediul frumosului Măr
turii? De-a lungul anilor 
aici au ființat formații 
corale de mare tradiție, u- 
nele dintre ele fiind pre
zențe active pe scenele în
tregii țări,

Un document de presă 
al timpurilor trecute, zia
rul local „Avîntul" (1928— 
1947) consemnează fidel 
fapte de cultură muzica
lă corală. Ne uităm — 
răsfoind paginile îngălbe
nite de vreme ale amin
titului ziar sau ale urma
șilor, „Zori noi“ și „Stea
gul roșu", la fotografii, 
citim reportaje, cronici.

Viața unui cor — for
mație complexă — presu
pune eforturi considerabi
le; ea este dependentă a- 
tît de dorința oamenilor 
de a transforma cuvîntul 
cîntat într-un mesaj cu 
largi semnificații cît și 
de dragostea dirijorului 
pentru cîntul coral, acest 
om — dirijorul — nefiind 
altceva decît flacăra care 
însuflețește fiecare relație

Teatrul „Constantin Nottara** la Petroșani

Recital actoricesc
Dc curînd iubitorii artei 

dramatice s-au putut în- 
tîlni cu trupa de actori ai 
cunoscutului teatru bucu- 
reștean „Constantin Notta
ra", iuterpreți de prestigiu 
ai artei dramatice româ
nești. Pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din 
reședința de municipiu 
Ștefan Radof și-a demon
strat, dacă mai era nevoie, 
lașa actoricească, nebănui- 

tele sale resurse interpre
tative; acest Ștefan Radof 
a reușit să polarizeze în 
jurul său atenția unei săli 
arhipline, de.și, pe scenă e- 
ra înconjurat de multe alte 
nume sonore, Anda Caro- 
pol, Gilda Marinescu. Ro- 
dica-Sanda Tuțuianu; „Cinci 
romane de amor", cinci po
vestiri mai mult sau mai 
puțin sarcastice, cinci fețe 
ale aceluiași fenomen îm
pins piuă la mijloacele de 
exprimare ale teatrului ab
surdului, în lupt aceeași 

sonoră, dîndu-i noi și noi 
încărcături semantice, noi 
și noi gînduri.

Asistăm la manifestarea 
unui fenomen artistic com
plex; cîntul coral — un 
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PE FIR DE TRADIȚIE
mijloc de manifestare ar
tistică a minerilor.

Și totuși ? Această a 
V-a ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" pe lîngă marile ei 
realizări, a însemnat, pen
tru noi, cei legați prin 
sunet și cuvint de „Vale", 
un punct de meditație.

In etapa republicană au 
fost prezente numai două 
coruri: „Freamătul adîn- 
i ului" al I.M. Petrila și 
„Armonii tinere" al Co
mitetului U.T.C. din 
l.U.M.P.

Este adevărat, n-am în
țeles de ce au fost elimi
nate din concurs grupurile 
corale camerale ale sindi
catului invățămînt și Șco
lii generale nr. 1 din Pe
troșani. Vom primi, desi
gur, explicațiile necesare.

„de iile mari’* 1 
mare frămîntare a indivi
dului ajuns într-un punct 
cheie al existenței sale. Iar 
Ștefan Radof se dovedește 
a fi interpretul total, ideal 
pentru teatru în accepțiu
nea lui Teodor Mazilu.

Am asistat la un recital 
actoricesc de zile mari, un 
adevărat eveniment al lu
nii iunie, după concertele 
memorabile ale „Madriga
lului". Ștefan Radof pare a 
li, in tot ceea ce face pe sce
na un Teodor Mazilu real 
care s-a urcat între perso
najele sale pentru a fi în 
viitoarea povestirii, dar ca
re știe să-și obiectivizeze la 
timp aprecierile asupra pro
priilor acțiuni si idei.

Așadar, aparent „Cinei 
romane de amor", în reali
tate un om la interferența 
fondului și lorinei ideilor 
exprimate viguros, uneori 
sarcastic, niciodată melo
dramatic, totdeauna incisiv.

D. HURIA 

Dar unde sînt celelalte 
formații corale? In 1978 
— 79 existau 17 coruri 
de amatori. Astăzi sînt 
numai 8. Nu mai există 
corurile bărbătești ale 
I.M. Lupeni, I.M. Lonea, 
l.M. Vulcan și din Pe
troșani, corurile feminine 
ale sindicatului învăță- 
mînt Vulcan, I.F.A. Vîs- 
coza Lupeni, corurile mix
te ale I.M. Aninoasa, clu
bului Lupeni, corul mixt

de cameră al sindicatului 
Invățămînt Petrila.

Un oraș ca Lupeniul, 
un oraș care este amintit 
în mișcarea corală încă 
din 1948, deși nu este ex
clus să fi existat astfel de 
formații și înainte de a- 
cest an, nu a înscris în 
actuala ediție a festiva
lului nici o formație co
rală.

Un pas înainte a făcut 
Institutul de mine, unde 
în 1978 exista un singur 
cor, iar astăzi sînt două; 
amindouă au premii re
publicane, amîndouă sînt 
calificate și în această e- 
diție în etapa republicană.

Mari acumulări calita
tive a realizat corul tine
rilor de la I.U.M.P., cu
noscut azi sub numele 

Astăzi și mîine, la Brașov, în cadrul etapei 
republicane a Festivalului național al muncii și crea
ției „Cîntarea României" vor intra în concurs for
mațiile și soliști de muzică și folk. Din Valea Jiului 
vor fi prezente formațiile „Acustic" a casei de cul
tură și „Color" a I.M. Vulcan cărora li se vor adău
ga grupul vocal „Telex" al casei de cultură, solista 
de muzică rock Ileana Berchi, (U.E. Paroșeni), gru
pul „Folk ’85" al clubului Lonea și Duetul folk Clau
dia Șponor și Cristian Manea (club Vulcan). (D.H.)

de „Armonii tinere", gru
pul cameral „Armonia" 
al. Școlii generale nr. 1, 
s-au menținut la un ni
vel artistic bun corurile 
din Uricani, „Freamătul 
adîncului" din Petrila. 
corurile feminine ale sin
dicatului invățămint Pe
troșani și Petrila. In rest...

Pe drept cuvint, conf. 
univ. Constantin Romaș- 
canu, președintele juriu
lui republican al secțiunii 
„coruri", remarca regre
sul calitativ și cantitativ 
al acestor formații în ju
dețul I-Iunedoara, între- 
bîndu-se „unde sînt co
rurile din Valea Jiului?".

Se impune ca organis
mele sindicale și de tine
ret să se implice mult 
mai serios pe viitor în 
mișcarea culturală. Este 
adevărat, un cor înseam
nă oameni mulți, fiecare 
cu problemele lui; este 
mult mai ușor să aduni 
doi, trei inși care, even
tual, să mîngîie o chitară 
pentru a raporta că ai în
deplinit sarcina de a a- 
vea activitate culturală 
de amatori, denumindu-i 
nu se știe cum, folk, rock, 
pop ori altfel.

Sîntem siguri că se vor 
trage concluziile necesare 
de către fiecare dintre 
organizatori, astfel ca la 
ediția a Vl-a a festivalu
lui criticile pe care le-am 
primit să constituie doar 
o amintire neplăcută.

Al. IIORAȚIU

BILANȚ
S-au încheiat recent 

cursurile Universității cul- 
tural-științifice. prilej de a 
trage unele concluzii asu
pra desfășurării lor, atît a 
celor teoretice cît și a ce
lor practice. La Petroșani. 
Universitatea cultural — 
științifică și-a desfășurat 
cursurile sub egida binecu
noscutei instituții de cultu
ră de masă. Casa de Cul
tură a Sindicatelor. Alături 
de rector Tiberiu Gagyi, ca
dru didactic de la Institu
tul de mine, de întregul 
consiliu științific al univer
sității, o contribuție majoră 
la buna desfășurare a ac
tivității adueîndu-și Rodica 
Oancea, metodist al casei 
de cultură.

In anul 1984—1985 s-au 
desfășurat 54 de cursuri din 
care 44 teoretice, 9 cercuri 
și un club de jazz cuprin- 
zînd 1778 de cursanți, din 
care 1597 cursanți au frec
ventat cursurile teoretice, 
41 de cursuri au fost orga
nizate în întreprinderi și 
instituții, 21 dintre ele a- 
vînd în centrul atenției te

matici care și-au propus 
să vină în sprijinul crește
rii calitative a producției, 
a ridicării permanente a 
productivității muncii. A- 
mintim aici cursurile intitu. 
late „Tehnica nouă în mi
nerit" (I.M. Dîlja), „Iniție
re în informatică" (I.G.C.L.) 
„Cercetarea științifică pri
vind asimilarea de piese de 
schimb și subansamble în 
vederea reducerii importu
lui" (I.P.S.R.U.E.E.M.) ș.a.

Urmărindu-se formarea 
multilaterală a tuturor oa
menilor muncii, în spiritul 
cerințelor societății noastre 
socialiste, ridicarea perma
nentă a nivelului conștiin
ței sociale, cunoașterea po-

POZITIV
liticii interne și externe a 
partidului și statului nos
tru, a gîndirii revoluționa
re, novatoare, a președin
telui României socialiste, 
.ovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidu
lui, au fost organizate o 
serie dc cursuri care au a- 

. bordat teme ca: „Din gîn- 
direa social-politică a pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu" (C.C.S.M.) „Ști
ință. religie, societate" (Spi
talul municipal) „Educația 
juridică" (I.U.M.P., I.M. 
Dîlja)

In paralel, la sediul ca
sei de cultură au funcționat 
cercuri de dactilografie, 
croitorie, depanare Radio- 
TV, fotografie, chitară, ș.a., 
cercuri care și-au realizat 
pe deplin obiectivele pro
puse.

Activitățile din cadrul 
Uni verși tăț ii cu 1 tu ral-știin- 
țifice și-au atins, în ansam
blu, țelurile inițiale; au 
fost totuși unele cursuri 

, care nu au beneficiat de o 
frecvență corespunzătoare 
a cursanților, ceea ce a 
împiedicat buna lor des
fășurare. Se impune ca, pe 
viitor, organizatorii să se 
preocupe mai mult de 
creșterea calității și diver
sificarea tematică a cursu
rilor și cercurilor, astfel 
îneîț participarea oameni
lor muncii la aceste acțiuni 
să fie mult superioară,

Sîntem convinși că ne- 
împlinirile, deși puține la 
număr, vor fi atent analiza
te, astfel îneît în anul șco
lar viitor să putem vorbi 
de creșterea calității tutu
ror activităților cuprinse 
în cadrul Universității cul- 
tural-științifice.

II. DOBROGEANU

La sfîrșit 
de săptâmînâ

+ Teatrul de stat „Valea 
Jiului" prezintă duminică 
la Deva spectacolul „Act 
venețian" de Camil Petres
cu, o lucrare montată în 
regia lui Nicolae Gherghe, 
alături de care vor fi pre- 
zenți pe scenă Mihai Cli- 

ta, Florica Dinicu. Adrian 

Zavloschi și Margareta Bo

ghiu. {

< Tot în cadrul etapei 

republicane a Festivalului 

național „Cîntarea Româ

niei", la Herculane, vor in

tra în concurs artiștii foto

grafi. (Al. H.) (

„Un cîntec Iară sfîrșit, o doină românească per
petuă", acesta este corul „Madrigal" al Conservato
rului de Muzică „Ciprian Porumbescu” din București 
dirijat de artistul emerit Marin Constantin, profesor 

universitar și compozitor.
Marin Constantin, acest demiurg al eîntecului 

coral, — discipol al lui loan D. Vicol, Ioan D. Chi- 
rescu, Alexandru Pașcănu, Mihail Jora, Dumitru D. 
Botez sau Ștefan Popescu, adevărați ctitori ai școlii 
românești moderne — și-a desăvîrșit pregătirea stu
diind atît muzica, in cadrul Conservatorului cît și 
filozofia în cadrul facultății de profil a Universității 
din București, unde a audiat prelegerile lui Tudor 
Vianu, Mihail Halca, ș.a.

In acest an, municipiul nostru l-a primit cu a- 
ceeași bucurie, minerii, toți oamenii muncii au lost 
alături de binecunoscuta formație corală în cadrul 
celor opt spectacole susținute în sălile de ape) ale în
treprinderilor miniere sau în cluburile muncitorești 
din Vale.

Am îndrăznit să solicităm maestrului Marin 
Constantin cîteva gînduri, notate intre două specta
cole.

— Ce aveți în conti
nuare in program ?

— Urmează o deplasare 
la Bacău și, bineînțeles, o 
in ti Ini re cu muzica la Tes- 
eani, acolo unde a trăit și 
croat „Orfeul Moldav",

Cu Marin Constantin 
între două concerte

George F.neseu. De altfel 
programul nostru este în
cărcat. Numai în 1984 am 
susținut peste 200 de con
certe în S.U.A., Canada, 
R.S.C., R.D.G., Italia, Ber
linul Ocidcntal, dar și pe 
platformele industriale ale 
Capitalei, în fabrici, în al
te localități din țară. Ne 

străduim să fim o perma
nență în viața muzicală a 
țării.

— Noutăți discografi- 
ce ?

— Timp do doi ani am 
lucrat la Albumul disco- 

grafie „Arta construcției și 
interpretării corale", un a- 
devărat tratat al ciutu
lui și dirijatului coral, vie 
rezultantă a unei munci de 
peste 20 de ani. Este în 
curs de apariție un disc 
ce cuprinde lucrări dedi
cate clasicilor muzicii co
rale românești. Din acest 

fond de aur al muzicii co
rale, am selectat piese a- 
parținînd lui Gheorghe Di
ma, Gavril Musicescu, D.G. 
Kiriac, loan Vidu. Timotei 
Popoviei, laeob Mure.șianu, 
lucrări ce împlinesc paleta 
repertorială a Madrigalului, 
stabilindu-i conceptual și 
estetic rolul în muzică. In 
paralel este în curs de a- 
parițic al Ill-lea disc de 
documente ale muzicii ro
mânești, un disc ce cu
prinde creații muzicale a- 
parținînd creatorilor româ
ni de pînă la Anton Pann.

— In calitate de com
pozitor, ce ar putea adău. 
ga artistul emerit Ma
rin Constantin ?

— Nădăjduiesc, cînd vom 
reveni, să putem intona îm
preună cu unul din corurile 
de copii din Valea' Jiului 
o lucrare prin care să pot 

exprima dragostea puter
nică față de frumusețile 
moral-spirituale pe care 
le-am întîlnit în lumea tu
turor generațiilor in acest 
minunat colț al patriei 
noastre, în care efortul e- 
conomic este nu numai 
substanțial ci mereu dîrz, 
încleștat, entuziasmant. 
Vreau să fiu sincer.

Dorința mea nu se opreș
te numai la acest cîntec, 
nădăjduiesc să dau la i- 
veală o lucrare mai amplă, 
un imn închinat minerilor, 
oameni pe care i-am cunos
cut trăind și muncind, aici, 
vizitînd salba de cetăți ale 
cărbunelui, care poartă nu
mele de municipiul Petro
șani.

Interviu realizat de 
H. ALEXANDRESCU
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Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Gorj

(Urmare din pagina O

principale ale întreprinde
rii. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-au fost înfăți
șate, pe parcursul vizitei, 
variantele privind extinde
rea gospodăriei de cărbune, 
care va asigura mărirea ca
pacității de depozitare, des
cărcare, concasare și trans
port pentru încă 1 milion 
de tone.

După ce a urmărit des
fășurarea lucrărilor de 
construcție a grupurilor e- 
nergetice 7 și 8 și a vizitat 
sala turbinelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întîl- 
nit în sala de consiliu a 
întreprinderii cu cadrele de 
conducere și specialiștii 
prezenți, continuînd analiza 
unor aspecte esențiale ale 
activității celor două mari 
unități energetice — Tur
ceai și Rovinari.

Cei care au luat cuvîntul 
în cadrul întîlnirii au pre
zentat direcțiile în care se 

■ acționează pentru Ca aces
te mari electrocentrale să-și 
îmbunătățească radical pro
ducția de energie, iar co
lectivele de muncitori și 
ingineri să-și realizeze in
tegral sarcinile încredința
te.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut conduce, 
rilor ministerelor Energiei 
Electrică, Industriei Cons
trucțiilor de Mașini, Meta
lurgiei, Construcțiilor In
dustriale să întocmească, 
de îndată, programe con
crete de măsuri, care să a- 
sigure soluționarea tutu
ror problemelor privind 
modernizarea și perfecționa
rea instalațiilor energetice 
de la întreprinderile e- 
lectrocentrale Turceni și 
Rovinari, buna lor func
ționare, sporirea 
producției de energie 
electrică pe capacitățile e- 
xistente, astfel incit aceste 
importante unități să-și a_ 
ducă, pe măsura puterni
cului lor potențial tehnic 
și uman, o contribuție tot 
mai mare la dezvoltarea 
bazei energetice a țării.

La plecare, adresîndu-se 
colectivului întreprinderii 
Electrocentrale, - tuturor 
oamenilor muncii de la 
Turceni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a u- 
rat succes în a- 
sigurarea bunei funcționări 
a agregatelor energetice, 
pentru a da țării o produc
ție de energie electrică la 
nivelul capacităților- exis- 

i tente.
Secretarul general al 

partidului și-a exprimat 
convingerea că energeticie- 
nii de la Turceni vor face 
totul pentru a-și îndeplini 
saratnile încredințate.

' &

Următorul obiectiv al vi
zitei a fost Cariera Lupoaia 
din bazinul carbonifer Mo- 
tru, cea dinții unitate cu 
exploatare la suprafață a- 

: menajată în țara noastră 
într-o zonă colinară.

Cei peste 2 000 de mineri, 
excavatoriști, alți oameni ai 
muncii, brigadieri ai Șan
tierului național al tinere
tului din cadrul Combina
tului minier Motru l-au în- 
tîmpinat pe secretarul ge
neral al partidului cu în
delungi urale și aplauze.

Ca sosire, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
prezentat raportul activită
ții tinerilor brigadieri ca
re lucrează în unitățile mi
niere de la Motru și Jilț.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sînt prezenta
te activitatea ce se desfă
șoară în cadrul acestei ca
riere, dotarea ei tehnică, 
performanțele atinse pînă 
în prezent in extracția de 
cărbune, în realizarea pro
gramului de descopertare și 
haldare a sterilului. Di
rectorul Combinatului mi
nier Motru, Nicolae Alccu, 
precizează că la Lupoaia 
activitatea de extracție se 
desfășoară simultan în 

cinci straturi, realizîndu-se 
în acest an o producție de 
peste 3 milioane tone lig
nit.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a apreciat 
experiența bună acumulată 
de colectivul unității în fo
losirea de tehnologii origi
nale, de soluții eficiente 
pentru reducerea lungimii 
liniilor de transport, pen
tru executarea succesivă a 
extracției de cărbune și 
steril cu aceleași mijloace 
tehnice.

Secretarul general al 
partidului s-a interesat de 
calitatea lignitului furnizat 
termocentralelor de la Ișal- 
nița și Turceni, recoman- 
dînd să se acorde o atenție 
deosebită exploatării selecti
ve a straturilor, a analizat 
stadiul acțiunilor întreprin
se pentru atingerea capa
cității proiectate, astfel în- 
cît unitatea să-și aducă o 
contribuție tot mai însem
nată la creșterea producției 
de cărbune, la înfăptuirea 
programului energetic na
țional.

La plecare, adresîndu-se 
celor prezenți — muncitori, 
tehnicieni și ingineri — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
i-a felicitat pentru rezulta
tele obținute pînă acum, 

arătînd că, pentru anul vi
itor există toate condițiile 
pentru a se atinge capaci
tatea de 4 milioane tone 
de cărbune și chiar mai 
mult.

☆

Elicopterul prezidențial 
a aterizat în imediata ve
cinătate a carierei Roșia 
din cadrul întreprinderii 
miniere Roșia de Jiu, si
tuată în zona de sud a ce
lui mai tînăr oraș al țării 
— Rovinari.

Cariera Roșia, una din
tre cele mai mari din ba
zinul Gorjului și din țară, 
se prezintă acum ca un u- 
riaș amfiteatru, unde gigan
tice excavatoare cu rotor 
lucrează neîntrerupt pentru 
descopertarea straturilor de 
cărbune energetic și pen
tru exploatarea acestora.

In centrul dialogului 
purtat de tovarășul Nicolao 
Ceaușescu cu minerii de la 
această unitate s-au aflat 
probleme legate de mo
dul în care se acționează 
pentru dezvoltarea capaci
tății întreprinderii, pentru 
sporirea aportului minerilor 
de aici la înfăptuirea o- 
biectivelor înscrise în pro
gramele speciale de dezvol
tare a bazei energetice a 
țării. Prezcntînd programul 
și realizările la cărbune 'și 
descopertă pe anul în 
curs, gazdele au arătat că, 
datorită măsurilor luate, 
cariera Roșia realizează, în 
prezent, o producție medie 
zilnică de 15 000 tone căr
bune energetic. Prin pu
nerea în funcție a celui 
de-al șaptelea excavator, de 
fabricație românească, pro
ducția zilnică va ajunge, 
în lunile următoare. Ia 
20 000 tone lignit.

Secretarul general al 
partidului a cerut colectivu
lui de muncă de aici să ac
ționeze cu hotărîre pentru 
creșterea producției zilnice 
de cărbune, pentru devan
sarea termenului de dare 
in exploatare, la întreaga 
capacitate, a carierei.

La încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adre
sat calde felicitări mineri
lor pentru activitatea des
fășurată și a subliniat ne
cesitatea de a se face to
tul pentru recuperarea, în 
cel mai scurt timp, a res
tanțelor din primele luni 
ale anului, pentru a-.și a- 
duce o contribuție sporită 
la satisfacerea Cerințelor e_ 
conomiei naționale de căr
bune energetic.

☆

Vizita de lucru a conti
nuat la termocentrala de la 
Rovinari, unul din marile 
obiective energetice ale ță
rii care folosește drept 
combustibil lignitul din ba
zinul Olteniei. Și aici, mii 
de locuitori ai tînărului o- 
raș Rovinari, mineri și e- 
nergeticieni din localitățile 
învecinate au întîmpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu aceleași sentimente de 
stimă, dragoste și profundă 
recunoștință.

In fața unor machete și 
grafice, directorul termo
centralei, Ion Popescu, a 
informat despre modul de 
îndeplinire a indicațiilor 
date encrgeticienilor de la 
Rovinari cu prilejul prece
dentei vizite de lucru a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, din noiembrie 
1983, arătînd că în centrul 
preocupărilor oamenilor 
muncii care-și desfășoară 
aici activitatea se află re
cuperarea restanțelor în
registrate în producția de 
energie electrică în perioa
da lunilor de iarnă și în
deplinirea integrală a sar
cinilor de producție pe a- 
nul în curs.

Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi este prezentat 
stadiul lucrărilor de investi
ții ce se execută în prezent 
în cadrul uzinei de alimen
tare cu cărbune a termo
centralei.

Răspunzînd întrebărilor 
puse de secretarul general 
al partidului, gazdele pre
zintă stadiul lucrărilor de 
modernizare a grupurilor 
energetice, arătîndu-se că 

în urma măsurilor luate 
s-a obținut, de la un an la 
altul, o mai bună utiliza
re a puterii lor instalate, o 
creștere a cantităților de 
energie electrică obținută 
prin arderea lignitului, și 
o reducere a păcurii folosi
te, în amestec cu cărbune
le.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut specialiș
tilor să acorde, în continua
re, o atenție deosebită gă
sirii soluțiilor și mijloace
lor celor mai eficiente, ast
fel îneît termocentrala de 
la Rovinari să funcționeze 
constant la capacitatea pre
văzută în proiect și cu 
consumuri cît mai reduse 
de combustibil.

☆

Principalele probleme ale 
sporirii producției de căr
bune energetic a țării au 
fost examinate și în cursul 
vizitei la Cariera Tismana 
1, din cadrul întreprinde
rii miniere Rovinari.

Dotată cu excavatoare 
moderne, cu o capacitate de 
1 800 m.c. pe oră, exploa
tarea de la Tismana este 
unul dintre principalii fur
nizori de cărbune energetic 
ai termocentralei de la Ro
vinari, situată în apropie
re.

Secretarului general al 
partidului îi sînt 
prezentate sta
diul lucrărilor de desco
pertare, evoluția producției 
de cărbune, măsurile adop
tate în vederea recuperării 
rămînerilor în urmă înre
gistrate în perioada de 
iarnă. S-a arătat că, în 
acest scop, a fost sporit 
volumul descopertărilor, 
pentru crearea unui front 
mai mare de lucru excava
toarelor cu rotor în stratul 
de cărbune, ceea ce va 
conduce la asigurarea unui 
stoc de rezervă pentru iar
nă de circa un milion de 
tone.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de 
rezervele de cărbune exis
tente în acest perimetru, 
de puterea calorică a aces
tuia, de posibilitățile do 
sporire mai rapidă a pro
ducției carierei.

Sintetizînd preocupările 
colectivului în direcția mai 
bunei organizări a fluxuri
lor de descopertare, extrac
ție și transport, gazdele au 
evidențiat măsurile între
prinse în ultimul timp — 
între care sc remarcă scur
tarea traseelor benzilor 
transportoare, mărirea lă
țimii covorului de cauciuc, 
reducerea timpului de vul
canizare a benzilor.

Apreciind eforturile mi
nerilor de la Tismana de 
a furniza cantități tot mai 
mari de cărbune energetic, 
secretarul general al parti
dului a cerut să se im
prime un ritm mai rapid 
lucrărilor de dezvoltare a 
capacităților de producție.

Luîndu-și rămas bun do 
la colectivul carierei, tova
rășul Nicolae Ceaușescu i-a 
adresat felicitări pentru 
rezultatele înregistrate pînă 
acum și urarea de a-și în
deplini exemplar sarcinile 
de plan pe acest an, de a 
livra la timp cărbunele ne
cesar producției de energie.

☆

După vizitarea carierei 
Tismana I, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a în- 
tîlnit, la sediul Combina
tului minier din Rovinari, 
cu prim-secretarii comite
telor de partid ai centrelor 
industrial-agrare Rovinari 

și Motru, directorii celor 
două combinate miniere din 
aceste localități și ai în
treprinderilor subordonate 
și cu secretarii comitetelor 
de partid ai exploatărilor 
miniere din această zonă. 
Au luat parte, de aseme
nea, membri ai biroului 
Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., precum și mem
bri ai conducerilor minis- . 
terelor, minelor, geologiei, 
energiei electrice, industriei 
construcțiilor de mașini, 
construcțiilor industriale, 
transporturilor și telecomu
nicațiilor.

In acest cadru, Emil Ilui- 
du, directorul general al 
Combinatului minier Ro
vinari și Nicolae Alecu, di
rectorul general al Combi
natului minier Motru au 
raportat asupra modului în 
care se acționează în aceste 
importante unități miniera 

ale Olteniei pentru îndepli
nirea programelor de ex
tracție a cărbunelui pe a- 
nul 1985, aprobate de Co
mitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., la 9 martie 
anul curent.

In încheierea analizei to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a cerul ministerului de re
sort și conducerii celor do
uă combinate să elaboreze, 
în cel mai scurt timp, îm
preună cu celelalte minis
tere economice cu care co
laborează industria minieră, 
un program complet de mă
suri, care să asigure rezol
varea problemelor din a- 
ceastă importantă ramură 
industrială, legate de calita
tea utilajelor, de îmbunătă
țirea transportului, folosin- 
du-se pe scară mai largă 
transportul feroviar, de 
creșterea întregii eficiențe 
economice a activității mi
niere.

Totodată, secretarul ge
neral al partidului a cerut 
Ministerului Minelor, con
ducerii celor două combina
te să elaboreze, de aseme
nea, împreună cu comitetul 
județean de partid, un pro
gram de măsuri, care să 
asigure îndeplinirea în în
tregime a planului de pro
ducție în cele două combi
nate în semestrul al doilea 
al acestui an, precum și 
recuperarea unor nereali- 
zări înregistrate în primul 
semestru al anului. S-a ce
rut, de asemenea, ca acest 
program să cuprindă și 
măsuri pentru pregătirea 
în cele mai bune condiții a 
planului de producție pe 
anul 1986, astfel îneît, în- 
cepînd din anul viitor, toa
te exploatările miniere din 
Oltenia să se încadreze în 
îndeplinirea ritmică a sar
cinilor de producție.

☆

Elicopterul-prezidențial a 
aterizat, apoi, pe platforma 
industrială din nord-estul 
municipiului Tg. Jiu, unde, 
în anii de neasemuite îm- 
mliniri ai „Epocii Ceaușescu" 
s-au înălțat moderne uni
tăți economice.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat 
cu aceleași sentimente do 
aleasă stimă și dragoste.

La întreprinderea de 
mașini-unelte pentru pre- 
sare-forjare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
informat de directorul u- 
nității. Ion Voinea, des
pre felul în care sînt trans
puse în viață indicațiile 
prinNte cu prilejul vizitei 
sale precedente, privind di
versificarea programelor de 
fabricație, asimilarea unor 
produse cu înalte perfor
manțe tehnico-economice, 
solicitate de economia na
țională și la export.

Pe parcursul vizitării 
principalelor sectoare de 
producție, tovarășului
Nicolae Ceaușescu i-au fost 
prezentate diferite tipuri de 
prese hidraulice și mecani
ce, linii complexe de prelu
crare a metalului și mase
lor plastice, unelte de for
jare și alte produse aflate 
în fabricație.

FeliCitînd harnicul co
lectiv de muncă al între
prinderii pentru bunele re
zultate obținute, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut 
să fie mobilizate eforturile 
pentru trecerea la produ
cerea unor prese de forță

mai mare, pentru fabrica
rea unor mașini unelte de 
înaltă tehnicitate $i com
plexitate, la nivelul realiză
rilor de vîrf existente pe 
plan mondial în acest do
meniu. |

★

In continuare, a fost vi
zitată întreprinderea de u- 
tilaj minier, cea mai tînă- 
ră jmitate industrială a 
județului.

Secretarul general' al 
partidului' a analizat îm
preună cu specialiștii mo
dul cum se acționează 

pentru îndeplinirea progra
melor de realizare a unor 
importante părți compo
nente și subansamble ale 
excavatoarelor de ma
rc capacitate și ale instala, 
țiilor de haldare folosite în 
exploatările carbonifere de 
suprafață. Directorul uni
tății, Mihai Voinea a in
format că, în ultimii doi 
ani, producția a sporit de 
peste 6 ori, introdueîndu-se 
în fabricație produse de 
complexitate ridicată.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat re
zultatele obținute și buna 
experiență acumulată de 
colectivul întreprinderii și 
a indicat ca această uni
tate să preia fabricația de 
subansamble pentru utilaje 
miniere, care în prezent se 
realizează la întreprinde
rea „1 Mai" — Ploiești, a- 
sigurîndu-se astfel apropie
rea producției de benefi
ciari, eliminarea cheltuieli
lor de transport. Secreta
rul general al partidului a 
cerut să se acorde atenție 
sporită modernizării pro
ducției, creșterii calității a- 
ccsteia.

Vizita secretarului ge
neral al partidului în a- 
ceste unități industriale, a 
luat sfîrșit în aceeași at
mosferă de puternic entu
ziasm. Mii și mii de locui
tori ai străvechi,ului oraș, 
aflați de-a lungul principa
lelor artere ale municipiu
lui, au ovaționat cu însu
flețire pentru partid și se
cretarul său general, dînd 
glas dragostei nețărmurite 
și profundei recunoștințe pe 
care locuitorii Gorjului, a_ 
lături de întregul nostru 
popor, le nutresc față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru tot ceea ce a făcut 
și face în vederea dezvol
tării și modernizării econo
miei județului și, pe a- 
ceastă bază, pentru crește
rea continuă a nivelului de 
trai, material și spiritual, 
al oamenilor muncii.

Prin întreaga ei desfășu
rare, noua vizită de lucru 
a pUs în lumină preocupa
rea statornică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
continua propășire econo- 
mico-socială a țării, pen
tru înfăptuirea obiective
lor stabilite privind dez
voltarea bazei energetice și 
de materii prime. Totodată, 
reîntîlnirea cu conducătorul 
partidului și statului nos
tru a prilejuit oamenilor 
muncii de pe plaiurile Gor
jului reafirmarea hotărîrii 
lor de a acționa, în conti
nuare, cu toată hotărîrea, 
pentru înfăptuirea sarcini
lor de plan pe anul în 
curs și pe întregul cincinal, 
a mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII- 
lea al partidului. _ j

(Agerpres) •
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