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înfăptuim hotărîrile Congresului al XII-lea

Acum, Ia începutul anului 1980, anul în care Valea Jiului 
trebuie să extragă peste 11 080 000 tone de cărbune, anul în 
care se pregătește producția noului cincinal, am adresat condu
cerilor întreprinderilor miniere trei întrebări :

1) CUM VEȚI ÎNCHEIA PRIMA LUNĂ SI ANUL 1980 ?
2) CE PREOCUPĂRI AVEȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE MECA

NIZAREA LUCRĂRILOR IN SUBTERAN ?
3) CARE ESTE STADIUL ASIGURĂRII VIITOARELOR CAPA

CITĂȚI DE EXTRACȚIE ?

Azi, ne răspunde inginerul șef al 1. M. Lonea, 
Benone Costinaș

Vizita de lucru a tovarășului 
NICQLAE CEAUȘESCU 

in municipiul BrașovJoi, 10 ianuarie, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat o vizită de lucru în municipiul Brașov, unde a analizat, împreună cu reprezentanții organelor locale, cadre de răspundere din instituții e- conomice centrale, cu specialiști și muncitori din localitate, problemele actuale și de -perspectivă ale dezvoltării calitative a unor importante sectoare industriale.In această vizită, secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii E- mil Bobu, Nicolae Constantin și Ion Pățan .Vizita a prilejuit o analiză cuprinzătoare a modului în care s-au realizat prevederile celor patru ani

partidului nostru, pentru atragerea tuturor oamenilor muncii la elaborarea și aplicarea deciziilor ce privesc dezvoltarea locali-- taților și a patriei.Iată temeiurile profunde pentru care oamenii muncii români, maghiari și germani din marea cetate industrială de la poalele Tîmpei au întâmpinat cu. toată dragostea pe secretarul general al partidului.Dînd glas acestor sentimente, tovarășul Gheorghe Dumitrache, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.,' președintele Consiliului popular județean, a adresat secretarului
(Continuare în pag. a 4-a)

din actualul cincinal, a măsurilor întreprinse pentru desfășurarea în bune condiții, sub semnul exigențelor calitative stabilite de marele forum al comuniștilor, a activității economice în acest an de punte între două etape de dezvoltare a țării, ca și ir. perspectiva primei jumătăți a deceniului 9, menit să propulseze România în rîndul țărilor avansate economic, in același timp aceasta primă vizită de lucru din noul an s-a înscris ca un moment de marcantă semnificație în viața politică a țării, dominată de atmosfera de profundă angajare patriotică și civică, creată de perfecționarea activității Frontului Unității Socialiste, expresie pregnantă a preocupării constante a secretarului general al
CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de Consiliul Popular al județului Constanța către 
toate consiliile populare județene și al Municipiului București

Sînt create condițiile pentru 
înfăptuirea sarcinilor economiceTrăsătură esențială a sarcinilor economice ale anului 1980, la IM. Lonea. constă în creșterea substanțială‘ a producției fizice de cărbune. Pe întregul an, față de realizările celui precedent vom produce cu circa 270 O(W tone de cărbune mai mult. Creșterile au loc în toate cele .patru trimestre, : astfel îneît în ultima lună a anului producția zilnică va fi superioară mediilor „de vîrf“ realizate în 1979, in luna noiembrie, cu peste 600 tone pe zi. Prevederile pe 1980 sînt superioare la toți ceilalți indicatori, tehnici și economi- co-financiari.Acum, la început de an, putem afirma că avem pregătite condițiile de bază în vederea înfăptuirii, îneepînd cu luna ia- ‘ nuarie, a sarcinilor productive ale anului 1980. Dispunem de linie de front

Brigadierul Cornel 
Țîr, șeful de schimb Mie 
Mihoc și ortaeii leu 
Ghioca și Nicolae Ghio- 
ca de la sectorul I al 
minei Lonea. De la în
ceputul anului, brigada 
a extras un plus de 150 
tone cărbune.

I'oto ; 1. L1CIU

Un început care promite
• Peste 3400 tone extrase, la zi, în acest an •Productivitatea muncii pla_ 

tot mai mult și mai bunnifieată a fost depășită cu 200o kg/post • Cărbune 
dat țării — preocupare de câpătii a întregii brigăziUn semnal strident du- zată prin hărnicie și dă-psă care se aprinde un bec ruire în realizarea zi deroșu și colivia se pune în mișcare. Nu au trecut 60 de secunde și sîntem la orizontul 590. Ne îndrep-

ț tăm spre abatajul meca- Întaat din stratul 15. Șeful sectorului, inginerul Ni- ..colae Stoica, „ghidul* noș- 
l tru, ne spunea ferm: „Bri- / gada lui Gheorghe Șerbu | este -o brigadă -a înaltei 
1 productivități, caracteri- 

corespunzătoare preliminarului, existând chiar și o rezervă în acest sens. Măsurile tehnice întreprinse în anul trecut a- sigură îndeplinirea producției conform indicatorilor de mecanizare sta-. bil.iți. întreaga creștere ur- mînd să se realizeze prin extinderea .abatajelor frontale susținute metalic. Circa 50 000 de tone din sporul amintit se vor extrage în abataje dotate cu complexe mecanizate de susținere și tăiere. La sectorul III se află în funcțiune trei asemenea a- bataje de mare capacita (Continuare in pag. a 2-a)

zi a sarcinilor de plan.Coincidența a făcut ca în abataj prima noastră cunoștință .să fie maistrul electromecanic Gheorghe Șerbii, -șeful brigăzii. Un bărbat robust, care cu 22 de ani în urmă pleca din Gorj, de la brazda cîmpu- lui, atras fiind de o activitate industrială. Format la înalta școală a mineri

te. în care se extrage, peste 80 la sută din producția sectorului. La ora actuală ne-a sosit un al patrulea complex, fabricat la I.U.M.P., pregătit pentru a înlocui, odată cu ă- tingerea limitei cîmpului, complexul cel mai avansat, astfel că. în tot cursul a- nului, aici vor funcționa trei complexe. La sectorul IV, eel mai mare sector de producție al minei, va fi introdus tot un complex românesc, din luna a 7-a a anului, iar altul în luna octombrie.

i.

acest utilaj mărturisea Gheorghe

tului, Gheorghe Șerbu, conduce acum un abataj dotat cu complex mecanizat unde toate operațiile se execută prin apăsare pe manetă.— Folosind modern, ne șeful brigăzii Șerbu, am reușit să depășim din primele zile ale noului an productivitatea muncii cu 2 000

Puternic mobilizați de mărețele obiective și sarcinile ce le revin din istoricele documente ale Congresului al XII-lea al partidu-lui, oamenii muncii din județul Constanța alături de întregul popor acționează eu hotărâre și elan pentru înfăptuirea grandiosului program de dezvoltare și înflorire a patriei Socialiste pentru ridicarea ei pe noi trepte de civilizație și progres.Beneficiind din plin de politica înțeleaptă de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor, de sprijinul nemijlocit al conducerii partidului, județul nostru aflat într-un proces oonținu u de dezvoltare econo- 

kg/post. NU este nici mult. nici puțin. Cert este că nu ne vom opri aici. împreună cu ortacii am hotărât să ajungem la randamente de - 12—13 tone/poșt.O altă cunoștință a noastră a fost minerul E- meric Nagy, șeful . de schimb, care ne declara: „Introducerea și montarea complexului în abataj am făcut-o noi și nu am fă-
Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

mieo-socială, a răspuns cu entuziasm chemării adresată de secretarul general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu de a face din actualul cincinal, - un cincinal al calității și afirmării depline a revoluției tehnieo-științifice.In anul 1979 consiliul
In pregătirea Congresului Frontului Unității

Socialiste

Intensificăm activitatea 
pentru realizarea 

propriilor noastre hotăririNe mai. desparte puțin timp de Congresul Frontului Unității Socialiste, înalt for al democrației muncitorești, pe care și colectivul întreprinderii de u- tilaj minier Petroșani îl întîmpină cu rezultate bune în procesul de producție, în întreaga activitate economieo-socială.Cei peste 500 de membri ai organizațiilor proprii ale F.U.S. de la I.U.M.P., constituiți în 9 organizații, sub îndrumarea organelor de partid, au participat în aceste zile la numeroase activități organizate în sprijinul, producției.Am încheiat anul 1979 cu planul îndeplinit la toți indicatorii, iar în acest an, încă din primele zile, datorită aportului pe care îl aduc toți oamenii muncii, întreprinderea noastră a demarat în. mod corespunzător. în activitățile întreprinse de către organizațiile F.U.S., am pornit de la idce.a realizării sarcinilor pe care ni le-am propus în programele de măsuri aprobate cu prilejul ședințelor de constituire, care au devenit programul nostru permanent de acțiune. Aș evidenția doar cî- teva dintre preocupările noastre. :In toate organizațiile F.U.S., la învățămîntul politico-ideologic, cu prilejul dezbaterilor. în întî.lnirile la nivel de secții ș.i formații de lucru, am pus un 

popular județean a depășit planul producției globale industriale cu 11,4 la sută. S-au livrat suplimentar la export mărfuri în valoare de 1,2 milioane lei-valută pe relația devize libere. S-a realizat un volum de
(Continuare în pag. a 3-a) 

accent deosebit pe cunoașterea hotărârilor Congresului al XII-lea al partidului, pe modul în care trebuie să acționăm pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor. în principalele secții ale întreprinderii —- mecanică, construcții metalice, combine; turnătorie — s-a acționat în aceste zile pentru mobilizarea întregului efectiv la realizarea sarcinilor ce ne revin pentru această lună. La turnătorie, membrii organizației proprii a F.U.S. au acționat pentru îmbunătățirea calității pieselor turnate, iar la construcții metalice pentru debitarea corectă a materialului, în scopul reducerii consumului de metal și realizării unor economii importante, în secția mecanică se acționează cu fermitate pentru întărirea ordinii și disciplinei, folosirea eficientă a celor 480 de minute de lucru.O contribuție de seamă au adus organizațiile F.U.S. în această perioadă la deszăpezire,, pentru asigurarea unui acces corespunzător în incinta întreprinderii, la locurile de muncă. încă din .prima zi, sub îndrumarea organi/.a-
Irina ȘTEFAN, 

președinta Comitetului 
Frontului Unității Socia
liste de Ja I.U.M, Petroșani 

(Continuare în pag. a 2-a)
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câ există asigure
La unitatea de censor nicărie din cadrul comple

xului meșteșugăresc din Vulcan se efectuează lu
crări de calitate. I-'oto : O GEORGIANA

i

Extinderea mecanizării a- re loc și Ja sectorul II., unde chiar din primele zile ale anului s-â trecut de la 'exploatarea cu abataje cameră la abataje frontale echipate cu tavan de rezistență și combine. Această nouă tehnologie : se extinde in continuare la patru abataje, intr-un cîmp de exploatare, pe direcție, de 270 ml. Conducerea lucrărilor în abatajele mecanizate este încredințată unor maiștri sau mineri

: cu înaltă" .calificare periență ■— Constantin Cojoeariu. , Poena ru — voriza fără nereg ritmică a zuitate burse, de mente superioare, rea gradului de rare• cale de atingere a noi cote; d- pe post, planificată pe

Un început 
care promite (Urmare din pagina I)

(Urmare din pagina 1)cut-o oricum; ci cu mult înainte de-termenul planificat. Astăzi am ajuns să realizăm 9—10 tone pe post față de 4—4,5 cit realizam cu metoda clasică. In schimbul II,- de exemplu, vom . extrage peste 200 tone de cărbune -și vom pregăti abatajul pentru schimbul următor. Practic, la sfîrșitul schimbului lăsăm abatajul în perfectă ordine, așa cum l-am preluat. De fapt- în brigada noastră s-a încetățenit de multă vreme spiritul de ordine și disciplină".In acest timp, în abataj, Se petrec multe lucruri. Se muncește de zor. Din panoul II se dă cărbune. 
In panoul I a cărui lungime este de 102 metri Ștefan Mihai și Andrei Herciu răpesc T1J-urile, 
iar Florea Sîrbu și loan' Ștefoane fac riparea transportorului, pregătesc temeinic o nouă avansare. Caracteristic acestei brigăzi este faptul că fiecare știe precis ce are de făcut și face. Petru Nădlag, Bella Vereș, Ion Posto- lachc, Petru Chiri ton. Va-, sile Suciu, Ion Crcțu, Ion Prieop, . Solomon Pavel sînt doar cîțiva din membrii brigăzii) policalificăți, bineînțeles, care sînt în orice moment în măsură să execute orice operație cît ar fi ea de complexă și grea. Despre învoiri sau nemotivăte nu poate 
fi vorba. Se lucrează cu 
sîrg și responsabilitate, iar rezultatele muncii sînt pline de satisfacții.Despre brigada lui, Șerbii am auzit multe lucruri demne de laudă. Este una dintre brigăzile fruntașe ale minei pe a- ih.i1 1979. Aplică cu succes inițiativa „brigada înaltei productivități" și-a adus o contribuție substanțială la plusul acumulat de sector în anul precedent, iar în noul an a demarat eu succese deosebite în extracția de cărbune, contribuind la realizarea în prima setai decadă a lunii ianuarie a sarcinilor de plan la nivel de sector în proporție de 111,8 la sută.La rin dill, său, Cornel Biiloloi, secretarul comitetului' de partid pe mină, 

ne spunea despre această brigadă: „Sînt oameni de nădejde. Au' îmbrățișat destul de repede ideea mecanizării, iar rezultatele obținute confirmă o dată în plus priceperea 
și dăruirea de care dau ■ dovadă. Acest lucru întă- •' rește hotărîrea lor și' a tuturor minerilor de la l Uricani de a materializa I obiectivele înscrise în do- 3 Cumentele celui de-al ‘Kll-lea Congres al parti- r^ului, de a face tot ce 1 <Iepinde de ei ca țara noastră să devină cît mai curînd independentă din fiunct de vedere energetic".

țiilor de partid, membrii F.U.S., între care evidențiem pe Maria Rusan, Vi’ oriea Suliman, Leontina Bîrlida, Iosif Barta, Fran- clsc Due, Floarea Balin't și alții au acționat pentru înlăturarea zăpezii, fapt ce a făcut ca producția să nu sufere nici măcar un mifiuț.Vreau să subliniez odată cu constituirea ganizațiîlor proprii F.U.S., și ’ rea noastră cadru organizat prin care oamenii ; muncii își pot spune părerea, propunerile în legătură cu îmbunătățirea activității economi- co-sociale. Astfel o serie întreagă de propuneri făcute de membrii ai F.U.S. au fost de real folos pentru organizațiile de partid, pentru conducerea întreprinderii. ,. .Activitatea organizațiilor F.U.S. de la I.U.M. Petroșani nu se rezumă numai la aceste acțiuni. Dimpotrivă, activitatea cunoaș-

ca, orale în întreprinde- s-a creat un

te în aceste zile premergătoare Congresului al 11-lea al F.U.S. o intensificare, membrii F.U.S. adueîndu-și contribuția activă la ' îndeplinirea sarcinilor ce stau în fața întreprinderii. In această i- dee putem evidenția constituirea cercului de creație tehnico-științifica. la care pot participa cu idei, . proiecte și studii toți oamenii creșterii muncii : duselor, mului de materiale vadă că manifestă acest nou la propunerea tovarășului 
Nicolae Ceăușescu, secretar general: al partidului, este faptul că și în continuare oamenii muncii de la întreprinderea noastră solicită primirea în rîndurile organizațiilor proprii ale F.U.S., adueîndu-și pe a- ceastă cale contribuția la dezvoltarea economico-so- cială a municipiului nostru, Ia înflorirea patriei.

muncii, în scopul productivității și a calității pro- reducerii consumatorii prime, și energie, Do- oamenii muncii interes față de organism, creat

întreSolomon, loan și Gheorghe ceea;'ce va fa- îndoială obțt- unor rc- randa- Crește- ■aniza- este de fapt principala unei: peste 2 tone mină în 1980. la productivitatea muncii.Asigurarea creșterii capacităților viitoare de extracție are loc prin execuția unui volum sporit de lucrări miniere de deschideri și pregătiri. In luna decembrie 1.979 a fost străpunsă noua magistrală a cărbunelui de la. orizontul 400 al minei. Lucrarea este în curs de. amenajare pentru , extracție, iar pînă ld sfîrșitul trimestrului I a.c. producția sectorului IV va fi extrasă pe noul flux de benzi de aici. Prin punerea în funcțiune , a a- cestei artere principale se modernizează întregul transport al minei. ;Organizatoric, atît pentru realizarea planului pe luna ianuarie, dar mai ales în perspectivă, problema nr. 1 cu. care ne confruntăm

este: a' igurarea fui "v” muncă. Nu putem stabiliza oamenii deoare <• dispunem de un ,fon.d redus de lo- (■umțe:pe:'tru-ei și faniTiilc lor. Solicităm și pe această cale sprijinul C.M V.J. și al organelor locale peni, u a ni sc repartiza apartamente, chiar și în Petroșani, transportul fiind favorizat actim de nouă linie de autobuze Aeroport - - Lonea. Din această cauză, plasarea în fronturile direct productive este redusă cu 50 pînă la 80 de muncitori zilnic. Pentru a contracara efectul acestei situații depunem permanent eforturi pentru a întări disciplina și ordinea în brigăzi, cea mai ■ mare parte, dintre ele, cum ar fi cele conduse de Cornel Țîr, Marin Ciubăr, llie Chițoiu, Ion Baciu, Miclea Ioan. III, Pintilie Zorilă, Viorel Negru, Iosif Clamba, Andrei Antal, Constantin Chițoi.u, Teodor: Flutur și Dumitru Costinaș mobilizîndu-și e- nergic forțele pentru depășirea planului. Pentru a satisface exigențele noului an trebuie să contribuția .. electromecanic rea ritmică a

‘J’ i' ■"111 * *iwj• Un nou t>loc, A3, cu 48 apartamente, din cartierul „Viscoza" Lupeni, a fost dat în folosința fami- liilor de mineri, preparatori și alți oarpeni ai muncii din oraș.•Cabinetul de construcție sindicală al l.M. Vulcan organizează/ azi, cons-
i

I"l:

crească și personalului în realiza- . . ____„ sarcinilor.Programul de îhvățămînt și perfecționare a pregătirii profesionale prevede în a-latuirea „Forme și mijloace proprii de acțiune pentru creșterea conștiinței și răspunderii. în îndeplinirea sarcinilor".• Ieri, chiar din prima zi a trimestrului al 11-lea. mii de elevi din școlile Văii Jiului au participat - la înlăturarea zăpezii din împrejurimile școlilor și de pe străzi. S-a văzut, cu acest prilej, atît valoarea educaței cit și ce pot să realizeze elevii.

cest an calificarea a 90 de mineri, 50 lăcătuși și 40 c- lectricieni. Policalificarea va. cuprinde 30 de mineri. 30 lăcătuși și cite 25 de mașiniști de extracție și liidrauîieîeni. Prinți-o asistență tehnică îmbunătățită va treimi să*scadă numărul stagnărilor in. procesul productiv, să fie eliminate defecțiunile utilajelor, îndeosebi a celor complexe, ceea ce va asigura folosirea mai eficientă a timpului de lucru. Tot ca o necesitate. se impune C.M.V.J., așa cum promisiuni, să neun nlimăr- sporit de maiștri. Se are în vedere* că extinderea : mecanizăriicomplexe presupune o a- sisteniă tehnică de calitate superioară, neîntreruptă pe toate cele patru schimburi. Contăm, totodată,, pe îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, asigurată de B.A.. pe îmbunătățirea calității utilajelor fa-r_. bricate la I.U.M.P. și de alte uzine, astfel ca măsurile. proprii aplicate în procesul productiv să fie consolidate prin contribuția e- ficientă a tuturor factorilor care concură la asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare înfăptuirii' sarcinilor sporite ce ne revin în anul 1980 la produc- . ția de cărbune.• Astăzi, la ora 19, Teatrul de stat din Petroșani prezintă în sala casei de cultură un spectacol cii comedia de succes „Logodnica", de Al. Sever.• A fost extinsă plăcintăria din centrul orașului Lupeni. Produsele deosebit de gustoase ce se pot servi aici sînt preparate, acum, în laboratorul propriu al unității.
Rubrieă realizată de 

A. HOFFMAN

• •••••••••••••••
DUMINICA, 13 IANUARIE9,00 Tot înainte !9,25 Șoimii patriei. ‘9,35 Film serial pentru copii. Dick Turpin. E- pisodul 10.Viața satului.Bucuriile muzicii, Robert Schumann sau armoniile romantismului.De strajă patriei.
10,0011,45

patriotice ; și revoluționare.20,20 Prim-plan.20.40 Roman-foileton. Gus
tav cel de Fier. Producție a studiourilor din R.F.G. Episodul 3,21.40 Telejurnal.

MARȚI, 15 IANUARIE12,3013,00 Telex.13,05 Album duminical.Umor și muzică.14,00 Woody ■— ciocănitoa- 
rea buclucașă.Spectacolul lumii, A- dis Abeba — floarea cea nouă.. Din lumea filmului. Dans „Madrigal". Pe teme de alegeri.15,00 Caleidoscop muzical distractiv.Anul sportiv 1979 (IV). Film serial. Paul 
Gauguin. Episodul 4.1 Micul ecran pentru cei mici.Telejurnal.In întîmpinarea Congresului Frontului Unității Socialiste.Muzică ușoară, ro-, mânească.Film artistic. Inter
venție la înălțime. Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane.21,40 Telejurnal. Sport.

16.0017,4518,40

20.00

LUNI, 14 IANUARIE16,0018,5019,0019,25
Emisiune în limbă maghiară.1001 de seri. Telejurnal.Revista economir-ă
TV. ' . './eCadran mondial.Program de cîntece

10,0011,00
• 11,50

Teleșcoală.Film serial. Dallas 
Compania petrolieră 
Ewing. Reluarea episodului 19.Telex. C- ■/

16,30 Curs de limbă rusă.17,00 Din muzica și dansurile popoarelor. Corespondenții județeni transmit.Tragerea pronoexpres. îndrumări pentru lucrătorii tură.> Revista că TV.> DeseneSindbad! Telejurnal..Noi, femeile !Film artistic. Falan
sterul. Premieră TV.

17,1517,3017,45
18,1518,3519,0019,2519,55

din âgricul-social-politi-animate, marinarul.
'.■A.V.-Z.-.W.W.N-Z.VA-Z.'.-.-.VZ.W.-.WAr^AW.SV,

PROGRAMUL 'fX/
.V.V.,,W.VAV.VW.W.W.S,.W,7AWAV,‘,,AS,AV16,05 Album literar. MihaiEminescu.16,30 Curs de limbă engleză.16,55 Din țările socialiste. 17,20 Almanah pionieresc. 17,40 Handbal masculin.Steaua — Dinamo (derbiul campionatului .național). Transmisiune directă de la Palatul Sporturilor și Culturii. In pauză : la ora 18,15 — 1001 de seri.Telejurnal,In întîmpinarea Congresului Frontului Unității Socialiste.Eminescu, pururi tî- năr.Orizont tehnico-ști-' ințifie.Telejurnal.

Producție a Casei de filme Unu.21,45 Telejurnal.
JOI, 17 IANUARIE10,0011,00

19,0019.30
19,5520,55
MIERCURI, 16 IANUARIE16,00 Telex.16,05 învățăniint-educație.

Teleșcoală,Film serial: Paul 
Gauguin" reluarea episodului 4.Telex.Telex.Teleșcoală.Curs de limbă franceză.Reportaj pe glob — Milano.Viața culturală. 1001 de seri.Telejurnal.Dosarele energiei.Ora tineretului, ,i Uniți în crez, uniți în fapta țării — spectacol literar-muzicăl- coregrafic.21,30 Telejurnal.

11,5516,0016,0516,30

VINERI, 18 IANUARIE
•irț;-16,0016,0516,3018,2518,3518,5019,0019,3019,45
21,2021,40

FILME

și

Telex.Politehnica TV, Emisiune în germană.Tragerea loto.La volan. 1001 de seri.Telejurnal.Cîntece patriotice revoluționare.Film artistic: „Cămi
nul". Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane. Atelier de creație li terar-artistică. Telejurnal.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Praf sub soare; 
Republica : Clipa, seriile I-II ; Unirea : 39 de trepte. .PETRILA : Hoțul Bagdad.LONEA : Omul cu ca de fier.ANINOASA : Leii Ioanelor.VULCAN : In numele papei rege.LUPENI — Cultural : Uraganul vine de la Na-, varone ; Muncitoresc ; De ce să-l împușcăm pe profesor.URICANI: Viață regăsită.

dinmas-'sa-
SIMBĂtA 19 IANUARIE

Roman foileton. Gus
tav cel de Fier. Reluarea episodului 3. Film artistic (reluare). 
Vlad Țepeș, -____ . _De la A la... infinit. Din cuprins: Reportaje, interviuri, muzică. 16,30 Rugby. Țara Galilor — Franța’ în „Turneul celor 5 națiuni".Transmisiune directă de la Cardiff. Clubul tineretului. 1001 de seri. Telejurnal.Deplină angajareîntregului popor la înfăptuirea Programului partidului.Teleenciciopedia.Film serial, Dallas —

Compania petrolieră
Ewing. Episodul 21.Varietăți muzicăl-dis- tractive,Telejurnal.

11,1513,30

18,0018,5019,0019,25
19,4520,15
21,0521,40

a

TV16,00 Telex.16,0516,30 Școala la calități.Emisiune germană. Tragerea
școala noiiîn limba18,2518,35 La volan-18,5019,0019,25

19,40
21,2021,45

loto.—emisiune pentru conducătorii auto.1001 de seri .Telejurnal.In " întîmpinarea Congresului Frontului Unității Socialiste. Deplină angajare a întregului po-’ por la înfăptuirea Programului partidului.Film artistic. Corporația Parallax. Premieră pe țară. Producție a studiourilor americane.Revista literar-ar- tistică TV.Telejurnal.
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■cetățenesc • Dialog cetățenescr-.

— Am intrat în 1980, ul
timul an din actualul cin. 
cinai. Spuneți-mi, vă rog, 
tovarășe vicepreședinte a} 
Consiliului popular al o- 
rașului Petrila, Dumitru 
Grunță, cu ce se va întregi 
zestrea acestei vechi așe
zări de mineri?- - înainte de a vorbi de obiectivele social-culturale•revăzute în anul 1980, dorise să subliniez rezultate-• bune obținute în această lireeție în 1979. Anul trecut s-au construit 100 noi parlamente, 16 săli de •ilăsă, un pod rutier pestei u. 800 metri canalizare icnajeră, lucrări de regularizare a Jiului de Est — apa a Ii-a. A început construcția unui dispensar ur- an, un atelier școală, un iborator pentru produse șiharoase, la devierea rîu- iii Jiețj la corecția toren- ilor de la Rîpa Mare, piciului Cetății și la alte lucrări edilitar-gospodărești finanțate din fondul centralizat al statului. Și, ceea ce este deosebit de important, s-au atacat lucrări de locuințe din planul pentru anul în care am intrat.

— Ce măsuri ați prevă
zut pentru realizarea la 
termen a obiectivelor so
cial-culturale ale acestui 
an ?— încă din anul trecut au eliberat amplasamente pentru toate obiective- b și s-au asigurat docu-

Pe de altă parte, au fost stabilite măsuri concrete pentru beneficiari în vederea acordării unui sprijin eficient constructorilor alît cu forță de muncă cît și cu utilaje. S-au creat. toate condițiile pentru: desfășurarea unei bune acti-

de îmbunătățire a alimentării cu apă și ale altor o- biective rești.
— In 

voastră 
deci, în 
preconizat în 
gospodăriei comunale

edilitar-gospodă-
orașul dumnea- 
se construiește, 

ritm alert. Ce s-a 
domeniul 

Și

Perspective edilitar-gospodărești la Petrila

Obiective ce vor îmbogăți
zestrea orașului

vități în șantiere, utilizarea unor materiale din resurse locale, iar din punct de vedere al îndrumării activității de construcții, țin să menționez că membrii biroului executiv al consiliului popular sînt repartizați pe obiective investiții, astfel îneît creată posibilitatea de ă cunoaște și de a mai eficient întreaga muncă din acest important domeniu. De altfel obiectivele social-culturale ce se vor construi în acest an în orașul nostru se ridică valoric la peste 22 000 000 lei. In acest an vom construi 120 apartamente și vor demara lucrările la uri modern magazin universal, la un cinematograf cu 350 de nențațiile necesare execu- locuri. Vor continua lucră- ării lucrărilor. rile de corecție a torenților,

locative ?— Volumul de producție și prestații pe acest an se ridică la peste 21 000 009 lei. Scopul acestor prestații este de a asigura condiții mai bune și mai civilizate de viață și muncă tuturor locuitorilor orașului. Pentru construcția de locuințe, școli, cămine, grădinițe, e- sprijini dificil de cultură și sănătate, partidul, și statul nostru cheltuiesc sume importante. îndatorirea noastră a tuturor este de a îngriji și păstra timp cît mai îndelungat aceste bunuri obștești puse la dis- ■ poziția cetățenilor cu atîta generozitate de partidul și statul nostru. In întreținerea și conservarea fondului locativ, sarcini importante revin colectivului E.G.C.L.,

care va trebui să execute un volum sporit de lucrări și de calitate.
— In ce privește apro

vizionarea abundentă și 
ritmică cu produse a 
populației, ce ne puteți 
spune ?— Cifrele vorbesc în mod elocvent și în această direcție despre creșterea nivelului de trai. Potrivit planului, se vor desface către populație produse a- limentare și nealimentare în valoare de 197 000 000 lei, mai mult cu circa 20 000 000 comparativ cu anul trecut. Sînt deci asigurate toate condițiile pentru satisfacerea deplină a cerințelor populației. Paralel cu creșterea substanțială a volumului de desfacere, ne preocupăm de mărirea suprafețelor desfacere și depozitare

Ce-ați spune să fiți în locul lor ?

(Urmare din Pagina 1)investiții de peste 1,1 mi- .arde lei, s-au dat în folosință iui număr de 7 767 apartamente și garsoniere, • meplinindu-se integral ,arcina planificată, A crescut volumul prestațiilor de servicii cu 8,2 la sută față ue sarcina planificată.Rezultate bune au obținute, de asemenea, economisirea de prime, materiale, combustibili și energie, în modernizarea și înfrumusețarea localităților, în îmbunătățirea aprovizionării populației.Cu hotărîrea fermă de a acționa cu și mai multă e- nergie pentru dezvoltarea și înflorirea tuturor localităților, consiliul popular al județului Constanța adresează consiliilor populare județene și al municipiului : București chemarea la în- întrecere socialistă pentru 
a îndeplini și depăși obiectivele din planul național unic de dezvoltare economi- co-social pe anul 1980, an- gajîndu-se să realizeze :

I. In domeniul investiți
ilor și al construcțiilor de 
locuințe,1. Realizarea a 300 apartamente peste prevederile planului2. Devansarea termenelor planificate de punere în. funcțiune Ja :— 5 complexe agrozootehnice pentru 5 478 capete vaci, cu 90 de zile— 24 săli de clasă, locuri în grădinițe și săli de gimnastică, cu zile— 700 apartamente 20—60 zile3. Depășirea planului producție industrială netă cu 1,7 la sută și realizarea prevederilor pentru întregul cincinal pînă la 23 august 1980.4 îndeplinirea prevederilor planului cincinal la producția de panouri mari din beton armat pentru locuințe, pînă la 30 iunie 1980.

5. Dezvoltarea capacităților de exploatare a carierelor proprii pentru agregate minerale necesare construcțiilor, în vederea realizării unui volum mai

fostÎJX materii

120245cude

de a mărfurilor și a ambalajelor, de găsire a unor forme și metode noi de prezentare și desfacere a mărfurilor.După cum se poate vedea, în fața noastră stau sarcini substanțial sporite , dar avem și posibilități ca . ele să fie îndeplinite . și depășite. Și aceasta depinde de modul în care organizațiile de partid, femei . și tineret, cele _ ale : Frontului Unității Socialiste, toți locuitorii orașului . se vor mobiliza pentru înfăptuirea lor.
Interviu consemnat de 

Dumitru CRIȘAN

In strada Liliacului și în altele cu locuințe individuale din cartierul Sohodol se află opt cișmele, plus instalații de apă tot cam în atîtea gospodării. Spre nemulțumirea noastră însă, apa curge de mai multă vreme doar la două din aceste cișmele. Am sesizat not această situație la consiliul popular al orașului Vulcan și la secția apă și canal. Cum s-au făcut remedierile, cum nu, dar de fiecare dată după efectuarea acestora am avut apă

3—1 zile, apoi cișmelele secau din nou. După cum spun unii, cauza ar fi că pe una din conducte nu curge apa. Noi am dori să se remedieze operativ și bine deficiențele pentru a nu fi puși mereu în situația de a aduce apa necesară în gospodărie cu gălețiile de la 200—300 metri distanță. Ce-ați spune, tovarăși instalatori, dacă ați fi în locul acestor oameni?
Popescu PANTILIMON 
și Vasile CIUCURESC, 

-cartierul Sohodol, Vulcan

N-au secat izvoareleDespre modul în care sînt aprovizionate magazinele din Uricani se pot face aprecieri pozitive. Există în permanență abundență de mărfuri și intr-o gamă bogată de sortimente. N-a lipsit din magazinul alimentar nici mult căutata apă minerală de la izvorul nr. 3 din Slănic Moldova. Cînd a lipsit odată m-am adresat gestionarei. A făcut comandă, dar- a sosit un număr redus de sticle, în comparație cu cerințele,

astfel că stocul s-a epuizat repede. Cu cîteva zile în urmă, am sesizat din nou responsabilei unității despre lipsa apei minerale respective. Și-a notat din nou, a promis că va face comandă, așa cum de altfel a făcut și în alte dăți. Noi am dori însă ca și aprovizionarea cu apă minerală medicinală să se facă cu regularitate, că doar n-au secat izvoarele.
Eftimie MARDARE, 

Uricani

Chemarea la întreceremare cu 40 la sută fată deanul 1979.6. Producerea pe plan local a cel puțin 60 Ia sută din cantitatea de mozaic necesară lucrărilor de construcții prevăzute în anul 1980.7. Înlocuirea pentru cel puțin 3 000 apartamente a granulituiui — material e- nergointensiv — eu cenușa de termocentrală, la izolarea teraselor.8. Creșterea productivității muncii în activitatea de construcții-montaj cu "6 la sută față de realizările anului 1979.9. Creșterea productivității muncii în expresie fizică la locuințe în vederea realizării a 1,85 a- partamente /muncitor,10. Realizarea de utilaje, scule și dispozitive prin autodotare în valoare de . 120011. rilor ale, gie cu 70 tone metal, 120 tone ciment, 50 tone combustibil convențional și 200 mii Kwh energie e- leetrică.12. Executarea suplimentară a 6 km îmbră- căminți asfaltice, 12 km înipietruiri drumuri, —pre~”~"țiMîiFTructtferi, arbori

la de la
leia-

mii lei.Reducerea consumu- normate de materi- combustibil și ener-

cum și întreținerea a 70 
km în cadrul fondurilor alocate pentru activitatea de drumuri și poduri și prin contribuția în muncă a cetățenilor.

II. In domeniul gos
podăriei comunale și 
cative se vor obține:1. Realizarea unui lum suplimentar de ducție prestații de 12 lioane lei și a unui la producția netă de 2,5 milioane lei.2. întreținerea și repararea fondului locativ de stat prin executarea unor lucrări suplimentare în valoare de 1,2 milioane lei în limita cheltuielilor planificate.3. Creșterea productivității pe tonă capacitate cu 4 la sută în transpor-

10-vo- pro-mi- spor

vorlu-cons- între-

tul de mărfuri și cu 2 sută a coeficientului utilizare, a parcului transportul în comun.4. Obținerea de beneficii peste plan în sumă de 2,5 milioane lei pe seama :■— reducerii cheltuielilor eu 3 lei la 1000 producție prestații,— recondiționării șisimilării de piese și sub- ansamble la mijloacele de transport auto în valoare de 1,1 milioane lei,— economisirii a 500 tone combustibil convențional,— extinderii autoutilă- rii în sistemele de (alimentare cu apă și canalizare și, pe această cale, reducerea importurilor cu 1 milion lei-valută.
III. In domeniul gos

podăririi și înfrumusețării 
localităților1. Prin muncă , patriotică a cetățenilor se realiza următoarele crări :— 2 600 mii mptrucții, reparații șițineri de străzi și trotuare / '— amenajarea și întreținerea a 1 200 ha parcuri și spații verzi,-- plantarea a 400 mii ™ . Șiarbuști, precum și 60 000 m.l. gard viu,— amenajarea a 16 locuri de joacă pentru copii în ansamblurile , de locuințe nou construite în municipiul Constan ța și rașele județului.— întreținerea și rea că de Pe rețea de apă potabilă pre- văzuți a se realiza în anul 1980.— mobilizarea și antrenarea populației la construcția de locuințe, obiective social-culturale, lucrări edilitar-gospodărești și de înfrumusețare la care se vor realiza lucrări în valoare de 460 milioane lei, cu 78 milioane lei mai mult față de anul 1979.

o-dota-celor 280 spații de joa- existente și executarea săpături și umpluturi6 km din cei 12 km

IV, In domeniul «apro
vizionării populației1. Se vor desface prin comerțul socialist, peste plan, mărfuri în valoare . de 19 milioane lei.■ 2. Baza tehnico materială va fi îmbunătățită prin' darea în folosință a unui număr de 85 noi unități cu o suprafață de 17 000 mm. din care 10 unități‘cu zOOO m.p. peste plan.3. Se vor moderniza un număr de 24 unități din cele existente conținuîn- du-se acțiunea de introducere a formelor moderne și eficiente de prezentare Și desfacere a mărfurilor,4. J’rm reducerea cheltuielilor de circulație, a cotelor de perisabilități și depășirea planului de desfacere se va realiza un beneficiu peste plan, în sumă de 4,2 milioane lei.5. Vor continua măsurile de perfecționare profesională și educare a lucrătorilor, imprimarea u- nei atitudini demne și corecte în relațiile cu cumpărătorii.

V. Venituri proprii 
bugetului local1. Veniturile proprii bugetului Pe anul vor fi depășite cu . 20 milioane lei.Se vor finanța suplimentar obiective și acțiuni în valoare de peste 10 milioane lei.3. Se vpr autofinanța sau echilibra cu sume defalcate din impozitul pe fondul total de retribuție de la unitățile republicane bugetele tuturor consiliilor populare comunale.

VI. 
țSmîntului și ai 
sănătății1. Dezvoltarea tehnico-materiale .. țămîn'tului de toate gradele prin construirea și darea în folosință a 118 săli de clasă, 120 locuri în internate, 420 locuri în grădinițe și 4 săli de gimnastică.2. Integrarea mai organică a învățămîntului cu .

aleale1980

In domeniul îrivă-
ocrotiriibazei a învă-

producția și cercetarea, prin efectuarea de lucrări în cadrul activităților teh- nico-productive, ateliere școală și întreprinderi, re- alizîndu-se bunuri materiale în valoare de cel . puțin 12 milioane lei.3. Antrenarea cu sprijinul organizațiilor de tineret, a elevilor la'acți- uni de muncă patriotică în domeniul construcțiilor de locuințe, investițiilor, agriculturii, gospodăririi și înfrumusețării localităților, efectuîndu-se ' pe această cale lucrări în valoare de 13 milioane lei.4. Ridicarea calității a- sistenței medicale, asigu- rîndu-se astfel îmbunătățirea indicilor demografici, utilizarea mai eficientă a spațiilor și paturilor din spitale.
VII. In domeniul educa

ției politice și al culturii 
socialistePentru înfăptuirea secvență a hotărîrilor importanță istoricădoptate de cel de al XII- lea Congres al P.C.R., se va intensifica munca po- . litico-ideologică și ral educativă în îndeplinirii șisarcinilor ce ne revin toate domeniile vieții litice și sociale.In acest sens, oamenii muncii din județul Constanța antrenați in ampla manifestare a muncii și creației, Festivalului național „Cîntarea României" își vor consacra toate eforturile pentru :1. Perfecționarea continuă a organizării și conducerii întregii activități e- conomico-sociale, aplicarea consecventă a noului mecanism economico-finan- ciar, a principiului autocon- ducerii muncitorești și au- togestiunii economice, a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, folosirea integrală a capacităților de producție, reducerea

con- de a-
cultu- vederea depășirii în po-

cheltuielilor materiale concomitent cu îmbunătățirea calității produselor realizate, lărgirea continuă a democrației socialiste și participării oamenilor muncii la conducerea treburilor obștești.2. Instituirea unui control sistematic cu privire la e- conomlșirea de materii prime și materiale, combustibil, energie electrică, recuperarea și valorificarea deșeurilor, eliminarea tuturor formelor de risipă,3. întărirea responsabilității, a ordinii și disciplinei în toate sectoarele și domeniile de activitate, îndeplinirea ritmică și de calitate a tuturor sarcinilor privind producția netă și fizică.4. îmbunătățirea structu-i rii sortimentale și a calității produselor destinate exportului.5. Educarea oamenilor muncii în spiritul apărării și consolidării proprietății■ socialiste, a respectării hotărîrilor de partid și legilor țării, a eticii și echității socialiste.6. Folosirea campaniei de alegeri de deputați în M.A.N. și consiliile populare pentru mobilizarea și antrenarea maselor la îndeplinirea și depășirea sarcinilor din toate domeniile de activitate.Chemînd la întrecere socialistă toate consiliile populare județene și al municipiului București, Consiliul popular al județului Constanța asigură conducerea partidului și , statului, personal pe secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu că oamenii muncii din județul nostru nu vor precupeți eforturile pentru realizarea exemplară a sarcinilor din ultimul an al cin- . cinalului pentru îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de Congresul a) XII-lea al P.C R , contribuind în acest fel alături de întregul popor, la înflorirea scumpei noastre pa- . : trii — Republica Socialistă România.
Consiliul popular al județului Constanța
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Vizita de lucru a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. 1)general al partidului un călduros bun venit pe a- . ceste străbune .'■meleaguri românești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat cu aceleași urări de bun sosit de primul secretar al .municipiului, primarul Brașovului, loan Drăgliici, de ceilalți membri ai biroului . Comitetului județean de partid.La intrarea în municipiul Brașov s-au adunat, în a- eeastă frumoasă dimineață de iarnă, mii de cetățeni care au ținut să fie de față la sosirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru a-și manifesta cu putere sentimentele de adîncă stimă și prețuire față de cel mai iubit fiu al țării, satisfacția profundă pentru realegerea sa, la recentul forum al comunștilor, în funcția supremă de secretar general al partidului.O gardă constituită în cinstea secretarului general ăl partidului, comandantul suprem al forțelor noastre armate, a prezentat onorul. S-a intonat Imnul de stat al Republicii Socialist© România.,După datina străbună, tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat să guste din pîinea și ospitalitățiiTovarășul Ceaușescu prietenie entuziaste ale mulțimii, în- dreptîndu-se, în aplauzele și uralele cetățenilor, industriale unde va poposi, de ceasta dată, la întreprinderea mecanică nr. 2 și tirana Tractorul, două u- nități de primă mărime ale construcțiilor de din țara noastră.Brașovenii au, motive temeinice tîmpine pe României socialiste mîndria datoriei nite și cut. Ei au realizat derile pe primii 4 cincinalului cu un de 30 zile, obținînd o producție suplimentară de a- proape 5 miliarde Iei, în condițiile modernizării continue a structurii producției și sporirii efici-

auo
1979, luna4ceea

moderne ce asigură Obținerea unor importante e- c’onomii de metal, fapt a- preciat de secretarul general al partidului, care a recomandat să se acționeze în continuare pentru extinderea' și modernizarea acestui sector de bază al unității.co serie turnate în a- prin folosirea

sarea românești. Nicolae răspunde cu manifestărilor
neîncetate ale spre zonele ale orașului, a-

m asinidealtfel, să-I în- președintele cuîndepli- a lucrului bine fă- preve- ani ai avans
ducției și sporirii enței acesteia.In drum spre prinderea mecanică coloana de mașini bate marele cartier gul Roșu", purtînd mele marii uzine din cin ătate.La întreprinderea canieă nr. 2, te Nicolae Ceaușescu, lalți tovarăși din cerca partidului și lui sînt salutați de tovarășul Ioan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, de alți membri ai conducerii Ministerului, ai centralei de profil și ai întreprinderii.Prezentind evoluția a- cestei. unități ’ constructoare . de mașini, directorul întreprinderii, ing. O- îimpiu Munteanu, a trecut . în revistă preocupările colectivului în direcția sporirii și diversificării producției, îmbunătățirii con" tinue a calității sale creșterii eficiente a întregii activități productive.Raportând secretarului general al partidului toate indicațiile date precedenta sa vizită lucru au fost aduse la îndeplinire, el a relevat, între altele, că s-a acționat eu perseverență pentru Sporirea producției în raport cu valoarea rilor fixe, ficiență a tate a fost

Intre-nr. 2, stră- „Stea- nu- ve-me- tovarășul , cei- condu- statu-

și
căla de

fondu- indlcator de e- cărui însemnă- pregnant sud

liniată la cel de-al XII-lea Congres al partidului.Asemenea preocupări avut ca rezultat firescseamă de succese de prestigiu, între care se remarcă depășirea tuturor indicatorilor de plan pe anul îndeplinirea încă din august a sarcinilor pe ani ai cincinalului,ce a creat posibilitatea obținerii unei producții suplimentare de circa 425 lioane Iei.Secretarul general partidului examinează cele mai importante realizări obținute în asimilarea unor produse de mare importanță pentru fabricarea autoturismelor, autocamioanelor, tractoarelor. Este vorba de noile tipuri de carburatoare pentru autoturisme de oraș și de teren,'a căror concepție constructivă modernă corespunde necesităților de diminuare a consumurilor de carburanți.Vizitînd principalele secții de producție, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat îndeaproape rezultatele obținute prin înlocuirea vechilor linii tehnologice de uzinaj cu mașini-agregatce execută simultan maimulte operații și a apreciat gradul lor ridicat tehnicitate.-Valoarea agregatelor cepute și realizate de cialiștii întreprinderii, căror productivitate este de 4 pînă la 25 de ori mai mare decît a liniilor de fabricație obișnuite, este reliefată și de capacitatea lor de a înlocui o serie de mașini unelte, de a contribui la folosirea mai eficientă a spațiilor de producție și a forței de muncă.Secretarul general al partidului a recomandat conducerii întreprinderii să intensifice acțiunea de realizare prin autoutîla- re a mașinilor-agregat, să. diversifice gama acestora, să automatizării cu piese a utilajelor, vederea organizării multor fluxuri de ducție la un nivel cît înalt de automatizare.A fost analizat, de asemenea, un alt aspect semnificativ pentru modernizarea tehnologiilor și sporirea eficienței activității productive — oel al gospodăririi mai bune a materiilor prime și materialelor, gazdele prezentând o serie de rezultate înregistrate ca urmare a generalizării unor noi procedee.Apreciind eforturile colectivului,' frumoasa dezvoltare pe care a cunoscut-o această unitate brașoveană, tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a felicitat călduros la încheierea vizitei și l-a îndemnat să acționeze în continuare pentru soluționarea eficientă a unor probleme de mare complexitate tehnică.Mulțumind pentru aprecieri și îndemnuri, oamenii muncii de gajat să dăruire cerea în

mi-al aici

de
eon-spe- a

studieze posibilitatea alimentării în mai pronia i

rede al
aici, s-au an- activeze cu pentru tradu- viață acomandărilor formulate secretarul general partidului, pentru înfăptuirea exemplară a mobilizatoarelor sarcini ce le revin în ultimul cincinalului și în pectivă.Se vizitează în nuare întreprinderea tractoare,' general poseștg toarele ții- La tovarășul Ceaușescu examinează serie de produse realizate prin metode tehnologice

an alpers-

TovarășulCeaușescu deN i col a examinează piese finite ceasta secție unor procedee modernede matrițare și turnare de precizie; ceea ce a permis reducerea dimensiunilor a- cestora.-In continuarea vizitei, în secția de autoutilări a întreprinderii, directorul general al Centralei industriale pentru tractoare și mașini agricole, ing. Vasile Sechel, înfățișează secretarului general al partidului preocupările actuale ale colectivului privind dotarea unității cu o serie de agregate și mașini complexe de mare randament.Im secția, de motoare reține în mod deosebit a- tenția gradul înalt al dotării tehnice, marea majoritate a mașinilor a- gregat de mare randament folosite aici fiind fabricate în întreprindere. Examinîndu-se o gamă largă de motoare pentru tractoare cu puteri cuprinse între 26 și 100 CP, se evidențiază eficacitatea tipizării în acest domeniu, ceea ce a condus, de menea, la importante metal.In secțiazi.ta secretarului, general al partidului a fost marcată
obținerea

economii

ase-unor dede montaj, vi-

de un moment deosebit pentru istoria contemporană a acestei mari uzine : în prezența tovarășuluiNicolae Ceaușescu, părăsește banda de montaj tractorul cu numărul de . fabricație 720 000. In aplauzele celor prezenți, secre- ' tarul general' al partidului adresează colectivului întreprinderii călduroase felicitări pentru acest succes.La încheierea vizitei în sectoarele de fabricație ale unității, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se prezintă întreaga gamă de tractoare industriale cu puteri, gabarite și utilizări diferite care au intrat. în fabricație de serie în 1979 sau sînt în curs de asimilare pentru anul curent și viitorul cincinal. Se remarcă între acestea, noile tipuri de tractoare realizate în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu ■ cu prilejul precedentelor vizite de lucru efectuate în uzină, cînd s-a cerut îndeosebi diversificarea lor, obiectiv ce rămîne o sarcină de prim ordin pentru întreprinderea brașoveană.Apreciind succesele obținute pe linia diversificării producției de tractoare și sporirii gradului lor de funcționalitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să fie înfăptuit în cel mai scurt timp întregul program privind realizarea de. tractoare grele, asigurîn- du-se traducerea în viață a unei importante indicații, aceea de a se asigura mecanizarea complexă a lucrărilor' agricole și scurtarea duratei de execuție a acestora.Secretarului general al partidului îi sînt prezenta
A

Intîlnire

conti- de unde secretarul partidului po- cîteva din sec- bază ale unită-alîn deturnătoria de fontăNicolaeo

După . vizitarea întreprinderii de tractoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a a- vut o intîlnire de lucru cu membri ai conducerilor a- cestei unități, întreprinderii de autocamioane din Brașov, centralelor industriale de resort, institutelor de cercetări și proiectări de specialitate, ai conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, în cadrul căreia au fost analizate modul cum se înfăptuiesc, în aceste importante sectoare, sarcinile de producție și măsurile .preconizate pentru realizarea în cele mai bune condiții a obiectivelor prevăzute pentru perioada 1981-1985 care să asigure în continuare dezvoltarea, diversificarea și modernizarea producției de tractoare și .autocamioane în paralel cu sporirea eficienței pe ansamblul activității în. aceste ramuri industriale.La întâlnire au . participat tovarășii Emil Bobu, Nicolae Constantin, Ion Pățan, Gheorghe Dumî- trache, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini.In cadrul întîlnirii, tovarășii Vasile Sechel, director general al Centralei industriale pentru tractoare și mașini agricole, și Manole Sechei, director general al Centralei industriale pentru mijloace ; utilizării -tractoarelor de transport auto, au raportat modul în. care au fost îndeplinite indicațiile secretarului general al partidului făcute cu prilejul vizitelor efectuate în aceste mari întreprinderi brașovene, evidențiind, în același timp, măsurile lua-

și rezultatele obținute direcția îmbunătățiriite în calității produselor, perfecționării tehnologiilor și procedeelor de fabricație, reducerii consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibil și energie, ridicării parametrilor tehnico-eco- nomici ai tractoarelor și autovehiculelor. Au fost prezentate, de asemenea, rezultatele obținute în producție pe primii patru ani ai actualului cincinal, de întreprinderile de tractoare și autocamioane, de centralele industriale de specialitate, precum și pentru a acti- sectoare perioada raporta- greu- inclu- unii
pregătirile, făcute buna desfășurare vității în aceste în 1980, ca si pe 1981-1985. Au fost te, totodată, unele tăți și neajunsuri, siv nerealizări - la indicatori de plan.Apreciind bunele rezultate obținute de cele două mari întreprinderi brașovene și de centralele industriale de resort, tovarășul Nicolae Ceaușescu a. subliniat direcțiile principale de dezvoltare a producției de tractoare și autocamioane. Secretarul general al partidului a pus un accent deosebit pe măsurile ce trebuie luate în continuare în vederea diversificării producției în raport cu necesitățile economiei noastre naționale și .ale exportului, creșterii gradului lor de funcționalitate în scopul și autovehiculelor la o gamă mult mai variată de lucrări, îmbunătățirii calității acestora pentru, a fi tot mai competitive pe piața mondială, perfecționării proceselor tehnologice de fabricație.Secretarul general al

ai te . ale care pentru
te,. de asemenea, și realizări de prestigiu întreprinderii, între și; punțile motor tractoarele grele, autogrede-re și basculante, piese complexe ' fabricate pentru prima dată în țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere amănunte cu privire la caracteristicile tehnioo-funcționale ale noilor mașini, urmărește- îndeaproape comportamentul acestora, . recomandând introducerea lor grabnică în fabricație, pentru a fi li’ vrate cît mai urgent economiei noastre naționale și la export.După vizitarea 'unității, tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut o întilnire de lucru eu cadre de conducere din întreprinderile de tractoare și autocamioane din Brașov, centralelor industriale de resort,, institutelor de cercetare și proiectare, precum și cu membri ai conducerii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini.La plecarea din uzină, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat din nou constructorilor de tractoare și autocamioane din Brașov felicitări pentru realizările obținute și urări de succese.Secretarul general partidului este înconjurat din nou cu nesfârșită dragoste și aleasă stimă de sute de oameni ai muncii care îi adresează călduroase urări de sănătate și putere de muncă, spre binele patriei și poporului. Se scandează „Ceaușescu „ Ceaușescu „Ceaușescu — la multi ani!

noial

cu putereP.C.R.!“,— România !",

partidului a insistat asupra necesității sporirii eficienței, reducerii în continuare a costurilor de producție, a rebuturilor, astfel incit să se asigure realizarea unor economii substanțiale pe ansamblul întregii Industrii constructoare de mașini, creșterii gradului de mecanizare și automatizare a fluxurilor tehnologice, o mai bună organizare a acestora și a transporturilor u- zinale, executarea montajului pe subansamble, o mai strînsă legătură între cercetare și producție, apreciind u-se că Brașovul dispune de specialiști destoinici care trebuie să-și aducă o contribuție maj mare la a- similarea în țară — și în- tr-un termen cît mai rapid 
— a unor subansamble importante din componența unor .tipuri de tractoare și autocamioane,Secretarul general al partidului a pus în fața constructorilor de tractoare sarcina echipării mai complexe a acestora pentru ca ele să fie utilizate pe scară tot mai largă la lucrările de îmbunătățiri funciare; construcții, foraj, excavații, exploatări miniere, forestiere etc- S-a cerut dotarea u- nor tipuri de tractoare cu echipamente speciale, între care o freză pentru executarea canalelor mari, precum și a canalelor pentru vedere im- fața vice de accent pus nio-red tt-ex-

irigații, avînd în sarcinile deosebit de portante care stau în agriculturii noastre în itorul privește motoare deosebit pe realizarea toare cu consumuri, se de carburanți, pe tinderea procesului de di- zelizare, pe reducerea în general a gabaritelor tractoarelor și autocamioa-

cincinal. In construcția un. s-a unor

In timp ce parcurge din nou Brașovul, tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat pe străzile- orașului de o mare mulțime de cetățeni care aplaudă și ovaționează pentru partid, și secretarul său general.Primirea entuziastă . .făcută de oamenii acestor milenare meleaguri românești — români, maghiari și de alte naționalități — a oferit încă o expresie elocventă a a- deziunii de neclintit a tuturor celor ce trăiesc și muncesc în Brașov, a întregului popor la politica internă și externă a partidului, la cauza nobilă a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.Prin importanța pro- plematicii abordate, a concluziilor . de însemnătate majoră pentru evoluția 'dinamică a economiei județului și a unor întregi sectoare industriale ale țării, vizita a reprezentat, totodată, un moment important nu numai pentru destinele unităților vizitate, ci și pentru dezvoltarea economiei noastre, întreaga desfășurare a vizitei a pus, totodată. în evidență hotărîrea fermă, de neclintit a oamenilor muncii brașoveni, a întregii noastre națiuni de a nu-și precupeți eforturile creatoare pentru transpunerea integrală în viață a istoricelor hotărâri ale Congresului al XII-lea, de . a-și spori contribuția la progresul rapid, multilateral al scumpei noastre patrii! Republica Socialistă România.
reianelor care să ducă la alizarea de economii nivelul întregii țări.In cadrul intilnirii lucru, tovarășul Ceausescu a cerut aliștilor să studieze posibilitatea organizării mai bune a proceselor de producție în flux continuu, perfecționarea ilor de fabricație, continue a ții muncii și rii judicioase personalului tiv.Tovarășul N Ceaușescu și-a convingerea 1980 activitatea celor

deNicolae speci-
tehnologi- sporirii productivită- dunensionă- a numărului neprodvtc-i c o 1 a e exprimat că în anul două mari întreprinderi bra— , șovene se va ridica la nivel ul unor exigențe perioare, că producție ce colective vor la timp și în ne condiții.Secretarul general al partidului a cerut ca încă in cursul acestei luni ’ sa se elaboreze programe și planuri de măsuri în vederea, soluționării tuturor problemelor legate de perfecționarea activității în acește sectoare, importante ale construcției ' de mașini., In încheierea ințîlnirii , de lucru, membrii conducerilor celor două întreprinderi, centralelor industriale de specialitate și ministerului de resort au mulțumit tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru prețioasele indicații date, care deschid noi perspective activității de producție în domeniul construcției de autocamioane și tractoare.Specialiștii prezenți la întâlnirea de lucru s-au angajat în fața secretarului general ăl partidului că nu vor precupeți nimic pentru a-și ..îndeplini cu cinste sarcinile de mare încredere cu care sînt investiți. • ■

su-sarcinile de revin acestor fi îndeplinite cele mai bu-
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