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In lumina cuvîntării tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la
consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.

Acțiuni concrete, eficiente în vederea 
cărbunecreșterii producției de

In nota de exigență pro
movată consecvent de con
ducerea partidului, recenta 
consfătuire de lucru de la 
Comitetul Central aduce 
din nou, în fața organiza
țiilor de partid, a colecti
velor de muncă din minerit, 
cerința obiectivă de a ac
ționa cu și mai multă ho- 
tărîre pe calea perfecționă
rii procesului de producție, 
în vederea obținerii unor 
rezultate economice la ni
velul posibilităților. Orienta
rea clară, formulată de 
tovarășul 'NICOLAE 
CEAUȘESCU, privind nece
sitatea sporirii răspunderii 
față de îndeplinirea .planu
lui și a combaterii stării de 
automulțumire sau delăsare

se înscrie și pentru orga
nizațiile noastre de partid, 
pentru conducerile colec
tive și operative din în
treprinderi ca o îndatorire 
de mare stringență pentru 
anul în care ne aflăm. 
„Trebuie să punem capăt 
cu desăvîrșire tendințelor 
de a îneca munca vie în 
hîrtii și vorbărie..."; „...să 
punem capăt justificărilor; 
nimeni nu trebuie să se a- 
copere, invocînd tot felul 
de hîrtii, de ordine scrise, 
ci fiecare trebuie să răs
pundă personal de îndepli
nirea corectă a sarcinilor 
încredințate"; „Nu avem 
nevoie de tot felul de pla
nuri suplimentare, ci de 
muncă, concretă, de realf-

zarea planurilor stabilite". 
Din aceste elocvente refe
riri, rezultă cu claritate con
ținutul revoluționar al po
liticii partidului, orientarea 
sa fermă spre o calitate 
superioară în toate domeni
ile vieții economico-sociale. 
consecvența cu care sînt 
combătute manifestările ru
tinei. ale vechiului, incom
patibile cu ritmurile și 
proporțiile prevăzute în ve
derea progresului accelerat 
al societății noastre. „Avem 
prevederi bune, o bază teh- 
nico-materială corespunză
toare pentru, realizarea pla
nului de producție în toate

Tovarășul
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publici) Socialiste Româ
nia, a făcut, în cursul zi
lei de joi, o vizită de lu
cru în Capitală. Secretarul 
general al partidului s-a 
aflat, cu acest prilej, în 
mijlocul colectivelor de 
muncă de. la marile uzine 
bucureștene I.M.U.A.B., 23 
August, Republica, între
prinderea de lînă pieptă
nată, unități importante ale 
industriei republicane și 
cu o mare pondere în eco
nomia Capitalei.

Vizita secretarului gene
ral al partidului a prilejuit 
un rodnic dialog cu fău
ritorii de bunuri materiale 
din aceste unități asupra 
modului cum sînt înfăptu
ite sarcinile planului pe 
1980, an hotărîtor al actu
alului cincinal, precum și 
cu privire la măsurile ca
re se impun în 
dicațiiior date

lumina >n* 
la recenta

consfătuire de la C.G. al 
P.C.R./ gtît în întreprinde
rile vizitate, cît și la ni
velul Capitalei și al unor 
ramuri ale industriei re
publicane.

Indicațiile și recomandă
rile făcute cu această oca
zie de tovarășul Nicclae 
Ceaușescu, soluțiile adop
tate, îndemnurile mobili
zatoare au fost primite cu 
vie satisfacție de colective
le vizitate, care s-au an
gajat să le transpună în 
viață, să acționeze cu- toa
tă răspunderea pentru a 
obține rezultate superioare 
în întreaga lor activitate.

Pe parcursul întregii vi
zite, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a fost întâmpi
nat cu bucurie, cu senti
mente de înaltă prețuire, 
de profundă dragoste de 
mii de bucureșteni, de oa
menii muncii clin unitățile 
vizitate, care au exprimat 
adânca recunoștință pe ca
re o nutresc

tarul general al partidului, 
pentru grija sa permanen
tă pentru dezvoltarea ne
întreruptă a Capitalei pa
triei rțpastre, a întregii 
noastre țări, pentru ridica
rea continuă a nivelului 

• vieții materiale și spiritu
ale a națiuni; noastre so
cialiste, / ■ ;

în această manifestare de 
stimă și prețuire s-au re- 
găsit, totodată, satisfacția 
si mulțumirea, rnîndria pa
triotică a tuturor oameni
lor muncii de pe platforma 
,,23 August", a cetățenilor 
din această circumscripție 
electorală de a-1 avea drept 
candidat pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu in ale
gerile pentru Manea A- 
dunare Națională — o no- 
uă garanție că" tot ce și-au 
propus ei, toți locuitorii 
Capitalei, întreaga țară, va 
fi înfăptuit spre binele și 
fericirea scumpei noastre 
patrii.

(Continuare in pag. a 2-a)

In intîmpinarea alegerilor

Rodnic dialog de lucru
W

față de secte- (Continuare în peg. a 4-a)

P
DECRET 

R E ZI DENT I A L
privind conferirea Ordinului 

Steaua Republicii Socialiste Romania" clasa I

Ieri, în mijlocul alegăto
rilor din circumscripțiile 
electorale nr. 6 pentru Ma
rca Adunare Națională Și 
nr. 66 pentru Consiliul popu
lar județean, tovarășul ION 
C1UCU, membru a) C.C. al 
P.C.R., prim-sccretar al Co
mitetului județean Hunedoa
ra al P.C.R., președintele 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular • jude
țean, a purtat un rodnic 
dialog de lucru cu oamenii 
muncii de Ia întreprinderi
le miniere Dîlja și Live- 
zeni și întreprinderea de 
tricotaje Petroșani.

Desfășurată in spiritul 
profundului democratism al 
societății noastre. întâlnirile 
cu minerii și muncitoarele 
din Petroșani s-au constituit 
într-o puternică hotărîre de 
a sprijini candidatura prin- 
tr-o activitate calitativ su-

perioară, în scopul îndepli
nirii neabătute a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea al 
partidului, contribuind prin 
aceasta la dezvoltarea și 
înflorirea patriei socialiste.

La mina Dîlja, la intrarea 
în schimbul II, minerii au 
întîmpinat candidatul de 
deputat pentru M.A.N. cu 
sentimente de stimă și sin
ceră prețuire. In cuvîntui 
lor Emeric Naghi, Victor 
Negru, ,Rainhold Knebel, 
Vasile Moraru, loan Doană, 
Petru Szedlacsek. Vasile 
Berna, Petru Paganl și Ioan 
Vasilescu și-au exprimat 
voința unanimă de a vota 
din inimă candidatul Fron
tului Democrației și 
Socialiste, hollirîrea

lor de a nu precupeți nici 
un efort în scopul realizării 
ritmice a sarcinilor la pro
ducția de cărbune. Primul 
secretar al comitetului jude
țean de partid a răspuns 
întrebărilor puse de mineri 
și a arătat principalele 
preocupări în direcția îm
bunătățirii condițiilor de 
muncă și de viață ale oa
menilor muncii din Valea 
Jiului. Punînd un accent 
deosebit pe sprijinul cetă
țenilor în realizarea acestor 
importante obiective cum 
sînt: termoficarea Văii Jiu
lui, construirea de locuințe, 
terminarea întreprinderii de

Pentru contribuția adusS Ia înfăp
tuirea politicii partidului și statului 
de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noastră, cu 
Prilejul împlinirii vîrstei de 70 de ani,

Președintele Republicii Socialiste Româ
nia decretează:

ARTICOL UNIC. Se conferă Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I tovarășului Leonte Răutu.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

MINA BARBATENI

în pag, a 3-a

Asigurarea cărbu
nelui necesar side
rurgiei româneștiUnității 

mineri- i< cntinuare in pag. a 2-a)

NOI PERFORMANTE MINEREȘTI
10 000 TONE EXTRASE PESTE PLAN

Colectivul uneia dintre cele mai tinere întreprin
deri miniere din Valea Jiului a extras, de la în
ceputul anului, în cinstea alegerilor de la 9 martie, 
10 000 tone de cărbune cocsificabil peste prevederi, 
întregul plus al minei este obținut de minerii sec
torului I, cuprinși în formațiile conduse de Mihai 
Kovacs, Aurel Roman, Atilâ Laszlo, Gheorghe Ono- 
frei, Pompei Tomolea, și Ion Chitic, mineri care au 
obținut adevărate performanțe, realizînd producti
vități superioare sarcinilor planificate, în medie, cu 
1060 kg/post la nivelul sectorului și 2 690 kg/post 
în cărbune. Sporurile 
la realizarea planului 
pe luna februarie, și 
anului.

MINA ANINOASA

LA COMPLEXELE MECANIZATE - PRO
DUCTIVITĂȚI SUPERIOARE PREVEDERILOR 

CU PESTE 1 000 KG/POST

de productivitate au condus 
în proporție de 143,1 la sută 

134,3 la sută de la începutul

în ultimele două zile (26 și 27 februarie), mi
nerii sectorului I, cel mai mecanizat sector al mi
nei Aninoasa, au extras peste prevederi 400 tone de 
cărbune, obținînd productivități superioare prevede
rilor cucîtelOOO kg/post, brigăzile conduse de Pe- 
vel Dediu, și Vasile Burlec, și cu 1 500 kg/post, cea 
condusă de Iosif Presecan (care obține și cel mai 
mare plus la producția extrasă de la începutul lunii 
— 1100 tone de cărbune). Cele trei brigăzi amin
tite sînt dotate cu complexe mecanizate. Rezultate 
bune au obținut în aceeași perioadă și colectivele 
sectoarelor II, III și IV.

Dorin GIIEȚA

0 nouă și strălucită dovadă 
de înaltă apreciere a politicii 

a României .internaționale
Eveniment cu profunde 

semnificații in viața poli
tică contemporană, ceremo
nia înmînării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din 
partea Institutului pentru 
problemele unei noi ordini 
economice internaționale, 
a Medaliei de aur, cu e- 
șarfă și plachetă, precum 
și' a plachetei, cu efigie în 
aur, emise la aniversarea 
a cinci ani de la înființa
rea institutului, a declan
șat și în Valea Jiului o 
atmosferă vibrantă de 
mîndric patriotică. Oame
nii muncii își exprimă 
sentimentele prin telegra
me adresate Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secre
tar general al partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tova
rășei Elena Ceaușescu, că
reia i-a fost înminată de 
către prestigiosul institut, 
Medalia de aur cu pla
chetă.

„Dînd 
noastre 
politica 
tă cu 
România 
al cărei
sînteți dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului 
român — se remarcă în 
telegrama Comitetului mu
nicipal Petroșani al P.C.R. 

■— noi, minerii, toți oa
menii muncii din 'Valea 
Jiului vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de totalul nos- , 
tru sprijin în tot ceea ce 
întreprindeți, cu atîta no
blețe, spre binele și gloria 
scumpei noastre patrii.

expbesie întregii 
adeziuni față de 
externă promova- 

consecvență de 
socia istă, politică 
eminent arhitect

preget 
nea bă-

Vom munci fără 
pentru înfăptuirea 
tută a istoricelor hotărîri 
ale Congresului al XII-lea 
al partidului, ne, vom face 
în mod exemplar datoria, 
la locurile noastre de 
muncă, în abataje, pentru 
a asigura economiei națio
nale tot mai mult cărbu
ne, contribuind astfel la 
realizarea independenței e- 
nergetice a tării și dezvol
tarea economico-șocială 
impetuoasă, la ridicarea 
națiunii noastre pe cele 
mai înalte culmi ale pro-' 
greșului și civilizației so
cialiste". r

„Noi, soțiile și fiicele de 
mineri care muncim îri- 
tr-una din cele mai tinere 
întreprinderi din Valea 
Jiului — se spune în tele
grama întreprinderii de 
tricotaje Petroșani — vă Ur
măm, mult stimată tovară
șă Elena, . Ceaușescu, 
permanență exemplul 
dăruire și abnegație revo
luționară, de mamă și so
ție, In activitatea noastră 
n-e străduim să punem în
treaga pasiune și price
pere pentru a realiza pro
duse cît mai frumoase și 
de cît mai bună calitate, 
produse care se bucură 
aprecieri atî) în țară, 
și peste hotare".

Muncitorii, inginerii 
tehnicienii — se arată 
telegrama I.U-M. Petroșani 
—, în frunte cu comuniș
tii își exprimă și cu acest 
prilej deplina adeziune fa
ță de politica externă a 
României, politică de. pace 
și progres al cărui promo-

In 
de

de 
cît

și 
în

(Continuare în pag. a 2-a)
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Acțiuni concrete, eficiente
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sectoarele, a arătat secretâ
nd general al partidului. 
„Acum este necesar să tre
cem Ia activitatea vie, prac
tică, pentru îndeplinirea 
prevederilor stabilite**-,

întreprinderile m uiere își 
regăsesc din toate aceste 
rei' , i ->ari:in . ompiexe 
dur totodată binecunoscute. 
Ele au mai fost arătate si 
<u alte prilejuri fiind vor
ba, în generai, de creșterea 
producției fizice la cărbu
ne, a productivității muncii 
și randamentelor pe seama 
folosirii rationale a dotării 
tehnice, a forței de muncă 
și timpului -„de lucru, De 
asemenea, este vot ba de 
intensificarea preocupărilor 
pentru . ridicarea calității 
producției,' a nivelului teh
nic, de soluționarea mai o- 
perativă a problemelor ce 
se ivesc în abataje de ex
tinderea tehnologiilor avan
sate, concomitent cu redu
cerea ihelruieHloi materia
le pe tona extrasă.

iUrinare din pagina 1)

produse electrotehnice pre
cum și unele obiective de 
Perspectivă ca deschideiea 
minei Sălatruc, construcția 
uaoi întreprinderi de auto
matizări, un complex spor
tiv. o fabrică de paste * < - 
noase șî alta, pentru . prepa
rate de carne, o: stație ser- 
vțc5; V0r fi create noi con
diții de muncă și viață 
Pentru locuitori l'etroșâniu- 
lui va conduce ia . crește
rea bunăstării 'lor niaio;iaie 
și spirituale.

O călduroasă primire au 
făcut-o tovarășului Ion 
Ciucu și oamenii muncii de 
la întreprinderea minieră 
.Livezeni. La ieșirea din 
scbi.nibu; I ci. au: raport.-it 
primului secretar al 'comite
tului județean de partid, 
hotărirea de a înlîmpina a- 
legcrile de la 9 martie cu 
importante .realizări la pro
ducția de cărbune.

Consemnăm, și de aceas
tă dată, faptul că o seamă 
de colective miniere din 
municipiul nostru se află, 
cum s-ar spune, în pas cu 
timpul, cu progresul gene
rat al societății și cuceriri
le -științei și cercetării în 
activitatea minieră» Pe de 
alță parte, sînt încă mai 
inuițe colective la cate 
restanțele la producția fi
zică ne indică tocmai |ă-. 
minerite în urmă în intro
ducerea progresului tehnic. 
Aceste restanțe sini înso
țite din păcate, de o stare 
de aUtoinulțumire, de obiș
nuința cu pierderile în ju
rul căreia s-a amplificat 
tendința spre justificare, în 
locul acțiunii concrete, 
fi-iente. A trecut destul 
timp de cind întreprinderi 
miniere cum sînt cele de 
la Lupeni, Paroșeni și al
tele au obținut succese 
reale pe calea mecanizării, 
dar extinderea unor tehno
logii și chiar generalizarea 
lor, în condiții de zăcărhînt

Rodnic dialog de lucru
Alegatorii Gheorghe Pa

vel, Florentina Tolbert, 
Gheorghe Uvegheș, Ion.Ilie, 
Victor Apostu, Ludovic Tal
ler și Nicolae Novac au 
făcut numeroase propuneri 
referitoare la perfecționa
rea activității din subteran, 
eliminarea unor lipsuri și 
realizarea ritmică a sarcini
lor de producție. O bună 
parte din propuneri s-au re
ferit la creșterea nivelului 
de trai material și spiritual 
al minerilor și familiilor a- 
cestora. In numele cetățe
nilor din această circum
scripție electorală ci au 
formulat propuneri concre
te legate de modernizarea 
cartierului Aeroport, creș
terea calității serviciilor că
tre populație și satisfacerea 
exigențelor mereu sporite

identice, înlîrzie să se pro
ducă. Colectivele miniere 
Lonea, Aninoasa, Dîlja, Li- 
vezeni, sînt vizate direct 
caavînd mari resurse de 
creștere a producției zilni
ce prin prisma accelerării 
procesului de mecanizare, 
îmbunătățirii asistenței teh
nice, întăririi ordinii și 

disciplinei, perfecționării 
continue a pregătirii profe
sionale a întregului perso
nal/ v / '

Pentru organizațiile de 
partid din minerit, sarcini
le ce se desprind din cu
vântarea secretarului gene
ral ' al partidului rostită la 
recenta consfătuire de lucru 
constituie îndemnul de a 
trece cu hotărîre la acțiune 
pentru înlăturarea forma
lismului și intensificarea 
muncii politice concrete, 
pentru combaterea tendințe
lor de justificare, a auto- 
mulțumirii, pentru întărirea 
răspunderii fiecărui cadru 
tehnic, muncitoresc față de 
realizarea exemplară a in
dicatorilor de plan.

ale cumpărătorilor. El și-au 
exprimat dorința fierbinte 
de a încredința votul candi
datului de deputat, prin a- 
ceasta vazînd-garanția în- 
făpturii cu succes a obiec- 
tjve’or de dezvoltare eco- 
nomico-socială.

Tovarășul prinirsecrelar 
Ion Ciucu a insistat în cu- 
vîritul său pe necesitatea 
sporirii eforturilor comuniș
tilor, ale fiecărui om al 
muncii la realizarea sarci
nilor ce revin acestui co
lectiv’ din hotărîrile adop
tate de Congresul al Xll-.’eă 
al partidului.

Dialogul fructuos - de lu
cru a continuat apoi în 
moderna hală a întreprin
derii de tricotaje Petroșani. 
Aici, în numele soțiilor și 
fiicelor de mineri, Ana

0 nouă 
și strălucită 

dovadă
(Urmare din pagina I)

tor consecvent sînteți dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminentă per
sonalitate politică a lumii 
contemporane. Prin mun
ca ’ noastră • de zi cu zi, 
prin strădania de a mate
rializa prevederile progra
mului prioritar de meca
nizare a mineritului în 
Valea Jiului, de a trece la 
transpunerea în viață a is
toricelor documente ale 
Congresului al XII-lea al 
partidului, ne exprimăm 
totala adeziune față de tot 
ce se realizează în minu
nata noastră țară, sub con
ducerea Partidului Comu
nist Român, a dumnea
voastră, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar ge
neral".

Bojte, Ibolya Staicu, Mar.a 
Pricop, Lenuța Scutaru, E- 
lena Antal, precum și Va- 
si.e Șfabu și-au exprimat 
dorința unanimă de a sus
ține candidatura prin Spo
rirea eforturilor pentru rea
lizarea unor produse de 
calitate. In acest sens au
fost făcute o serie de
propuneri referitoare ia îm
bunătățirea condițiilor de
muncă și de viață, de petre
cere plăcută și utilă a 
timpului liber. Reținînd pro
punerile făcute, tovarășul 
Ion Ciucu a recomandat or
ganizației de partid, între
gului colectiv al întreprin
derii, să se preocupe mai 
mult de asigurarea condiți
ilor necesare la fiecare loc 
de muncă, sporirea calității 
producției, pentru a răspun
de prin fapte grijii pe care 
partidul și statul o manifes
tă față de oamenii munrii 
din Valea Jiului.

îmbinatul de lianți și azbociment 
Tg. Jiu

încadrează imediat următoarele categorii de 
personal muncitor :

— lăcătuși mecanici
— strungari
— electricieni

sudori electrici și autogeni
— manevranți CFN 

șefi manevră CFN
— acari CFN
— macaragii pod rulant
— mecanici utilaje
— muncitori necalificați (pentru care se 

asigură o retribuție lunară de 1 800
lei).

Dintre muncitorii necalificați care au 
10 clase se recrutează pentru calificarea în 
meserii ca : lăcătuși mecanici, sudori, ma
nevranți, acari. Cursurile se organizează cu 
participarea în producție.

Pentru tot personalul combinatului se 
asigură masa contra cost la cantina combi
natului iar pentru nefamiliști se asigură ca
zare la căminele de nefamiliști ale com
binatului.

Relații suplimentare se pot obține de 
la biroul personal-învățămînt-retribuire în 
fiecare zi între orele 7—15,15, telefon 12628, 
interior 212 sau 208.

Autobaza uzină de transport local 
Petroșani

\ slrada Iscroni nr;<3t
;; încadrează :

@ Conducători auto (B-C-D)
© Mecanici auto

Sudori autogeni și electrici.
Remunerația conform Legii 57/1974.

Mica publicitate

I • Ieri, în trei săli din 
Lupeni (la club, liceu și 
Școala generală nr. 3) a 
fost discutat, cu un mare 
număr de cetățeni, progra
mul general de înfrumuse

afirmarea preparatelor ca
sei, pentru consacrarea 
deplină a localului în ma
terie d ; artă culinară.

din Petroșani a înregistrat 
realizărilor 

trimestriale (pe seama 
producției proprii) 
de la 200 la 600 mii 
lei, . Așteptăm și în conti
nuare vești bune despre 
colectivul unității. Ne gîn- 
dim. bunăoară, la diversi
ficarea sortimentelor și la

țare a localității pentru 
acest ari, Consultarea ce- o creștere a 
tățenilor a fost făcută în 
vederea dezbaterii progra
mului în sesiunea consi
liului popular 
de astăzi.

• Aflăm cu 
că în. decurs de 
ani restaurantul

orășenesc

satisfacție 
numai loi 
„Minerul"

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

FAMILIA Simion Pop transmite sincere condo
leanțe soției pentru pierderea grea suferită prin 
moartea celui care a fost

NICOLAE VLAD.

JEAN Goga, soț, anunță eu durere dispariția 
scumpei sale soții

GOGA VIRGINIA (Moanți) 
și aduce mulțumiri rudelor din Ponor pentru ajuto
rul acordat, precum și celor care au participat cu 
flori și prezență. (195) \

Duminică, 2 martie
9,00 Tot înainte I

-9,15 Șoimii patriei : „Călă
torie 111 doi" ‘ (11).
Producție a studiou
rilor americane.

10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 l)e straja patriei. 
13.00 Telex.
13.05 Umor și muzică.
14,00 Woody, ciocăiiitoarea 

buclucașă.
• Muzică și poezie.
• Cu aparului de 
filmat în campania e- 
Jectorală.
• Serbările zăpezii. 

‘ Ldițm a 11-a 1980. /' 
J5,35 . Imagini din Maroc

— Film documentar. 
J 5,55 Șah . Rubrică realiza- 

tă si prezentată de 
njiiestra internaționa
lă Elisabeta Poli- 
hroniade.

16,05 Tek-sport.
• Campionatele in
ternaționale ale Româ-

■ niei .de tenis de ma
să — selecțiuni în
registrate de la.. Arad.

16.30 Fotbal : Politehnica 
t - Iași — Universitatea

Cluj-Napoca. Repri
za a Il-a. Transmisiu
ne directă de la lași.

37,35 Film serial: „Linia
maritimă Onedin". E- 
pisodul 3.

18,25 In actualitate: ale
gerile de la 9 martie’’

18,40 Călătorie prin țara 
mea (XIX).

J9.00 Telejurnal.
19.15 Antena ,Unturii

României". Specta
col prezentat de ju
dețul Teleorman.

20.15 Film artistic: „O sin
gură cale". Premieră 
pe (ară. Producție a 
studiourilor america-

;? li' 'ne.;' ; ■
21,55 Telejurnal.

luni, 3 martie "
16,ol) Emisiune in limba 

ih igh ară. ■
18.50 ÎO01 do seri.
19 00 telejurnal.
lr,20 In actualitate: alege

rile, de la 9 martie!
19.35 Arc peste timp.

6 martie 45 — 6 mar
tie '80.

.19.55 La ordinea zilei in 
economie.

20,05 Din inimă un cîntec 
țării.

20,20 Cadran mondial
20,40 Roman-foileton: Pri

marul din Castei brid
ge. Episodul 3.

21.35 Telejurnal.
Marți, 4 martie

10,00 Ora TV de fizică. .
11,00 Film seria) : Dallas 

— Compania petro
lieră Ewing. Relua
rea episodului 26.

11.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Vă dăm legătura 

cu... școala.
17130 Curs de 1 mbă en

gleză.

16.50 Din țările socialis- 
le. 2 . -

17,15 zAlmanah pionieresc.
17,40 Tezaur folcloric 

mehedințean.
18.00 Îndrumări pentru 

lucrătorii din agri
cultură.

.18,30 Revista social-poli- 
tică TV.

18.50 1001 de seri.
19.00 Telejurnal.

PROGRAMUL ȚV

19.20 In actualitate : ale
gerile de la 9 mar
tie 1

19,35 Călătorie prin țara 
mea (XX).

•20,00 Teatru- TV : „Inimă 
fierbinte" de Octa
vian Sava, Premieră 
pe țară.

21,40 Telejurnal.
Miercuri, 5 martie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală,;
16,25 Curs de limbă rusă.
16.45 Curs de limbă ger

mană. : : -
17,05 Profiluri sonore.
17.20 Tragerea pronoex- 
'Ț ; . .preș. ■ s .. ; .2
17,30 Corespondenții ju

dețeni transmit...
17.45 Itinerare turistice.
18.05 Balada plaiurilor 

mele — program de 
muzică ușoară româ
nească,

18.30 Forum cetățenesc.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 In actualitate : ale

gerile de la 9 mar
tie 1

19.30 Arc peste timp.
6 martie ’45
6 martie '80.

19.55 La ordinea ziiei în 
economie.

20,05 Telecinemateca. Ci
clul : „Mari actori" : 
Gentclinan Jim. Pre
mieră TV.

21,50 Telejurnal.
Joi, 6 martie

10,00 Ora TV de chimie.
11,00 Roman-foileton :

Primarul din Cas
terbridge" Reluarea 
episodului 3.

11.55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Șcdala la- Școala 

noii calități.
16,25 Curs de limbă spa

niolă.
16,45 Curs de limbă fran

ceză.
17,05 Reportaj pe glob. 

Republica Ghana.
17,15 Viața culturală.

18,25 La ordinea zilei în 
economie. .

18.35 Desene animate. 
„Sindbad marinarul".

19,00 Telejurnal,
19,20 In actualitate : ale

gerile de la 9 mar
tie! ;

19.35 Călătorie prin țara 
mea (XXI).

20,00 Ora tineretului.
21,00 Sub steagul de glorii. 

Program de eînt’ece,
21.35 Telejurnal.

Vineri, 7 martie
16 00 Telex.
16,05 In direct de la... 

Politehnică.
16,30 Emisiune în limba 

germană.
18,25 Tragerea loto. '
18.35 La volan — eiiiisiu- 

ne pentru conducă
torii auto.

18,50 1001 de Seri;
19,00 Telejurnal.
19,20 In actualitate : ale

gerile de la 9 mar
tie ! .

19.35 Noi, femeile 1
20,15 Flim artistic: „Trei 

zile și trei nopți". 
Producție a Casei de 
filme Unu. Ecraniza
re după romanul 
„Apa" de Alexandru 
Ivasiuc.

21,55 Telejurnal,
Sîmbătă, 8 martie

10,00 Partidului — inima 
și versul.

■ zi

10.20 Teleeinemateca (re
luare).

12,05 Concert educativ. 
13,00 De la A la... infinit.

Reportaje, docu
mentare, iriuzică,- 
poezie, sport.

Din sumar :
—- Daruri pentru ziua 

lor. ’ ■
— Profilul unei legis- 

/,. laturi.
— Agenda casei.

—Tenis.; România —
Austria în „Cupa 
Davis" — aspecte 
din ultima zi a în- 
tîlnirii. Transmisiu
ne directă de la 
București.

15,30 Fotbal: Politehni
ca Timișoara — 
F. C. Baia Mare. 
Transmisiune direc
tă de la Timișoara.

17.20 Votul nostru-i votul 
țării ! — program de 
cîntece.

17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Mîine, cu toții la vot!
19.35 România azi.
20,05 Omagiu — Selecți- 

uni din spectacolul 
organizat de Consi
liul Național al Fe
meilor cu prilejul 
Zilei de 8 martie.

21,45 Telejurnal

20,55 Film serial: Dallas
— Compania petro-
lieră Ewing. Episo-
dul 28.
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La confluența a două legislaturi
Tehnici și tehnologii avansate pentru

Asigurarea cărbunelui 
necesar siderurgiei românești

... Trebuie sâ facem totul pentru a asigura realizarea, în 
1985, a cel puțin 15—16 milioa ne tone de. cărbune ! Pînâ în 1990 
trebuie sâ asigurăm din Valea Jiului cel puțin 80 la suta din căr
bunele cocsificabil pentru, metalurgia din România!

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Cuvîntarea la marea adunare populară de la Lupeni —

10 august 1979)

| Muncitori, tehnicieni, ingineri din industrie I
Contribuiți cu întreaga voastră capacitate de creație la înde- ? 

I plinirea și depășirea sarcinilor de plan, la realizarea cincinalului l 
| înainte de termen, la înfăptuirea exemplară a istoricelor documen- i 
I te ale Congresului al Xll-iea al Partidului Comunist Român I

i (Din Manifestul Frontului Democrației și Unității Socialiste) î

Program 
mobilizator
Sarcina prioritară a 

minerilor Văii Jiului — 
de a realiza pînă la fi
nele cincinalului viitor 
15—16 milioane tone de 
cărbune — se înscrie 
armonios în politica în
țeleaptă promovată de 
partid, de secretarul său 
general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pri
vind ridicarea pe o 
treaptă calitativ nouă 
a întregii activități e- 
conornice și sociale. In
tre direcțiile de acțiune 
principale stabilite în 
acest scop de însăși 
conducerea de partid, 
un loc deosebit îl ocu
pă crearea condițiilor 
pentru ca producția de 
cărbune să asigure în 
proporție de 80 la sută 
nevoile industriei side
rurgice românești, iar 
minele să fie dotate cu 
utilaje complexe, mo
derne. fabricate în ba
zin și adaptate condiți
ilor miniere concrete.

Partidul, statul au a- 
locat în acest scop fon
duri însemnate de in
vestiții. Materializarea 
programelor stabilite re
prezintă în acest context 
sarcina cea mai impor
tantă a colectivelor Ali
niere din Valea Jiului, 
astfel îneît creșterile 
prevăzute la producția 
de cărbune cocsificabil 
ale acestui an și viitorul 
cincinal să fie integral 
realizate, corespunzător 
prevederilor cuprinse în 
directivele Congresului 
al XII-Iea al partidului.

Oameni cu o înaltă pregătire 
profesională, stăpîni al noilor tehnologii

Dinamica ascendentă a 
producției de utilaje mi
niere complexe, a tehno
logiilor ds înnobilare a 
cărbunelui are la bază și 
un amplu program de 
pregătire și perfecți
onare profesională — 
cerință viu . exprimată, 

din nou, în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la recenta Consfătuire 
de lucru de la Comitetul 
Central al Partidului Co
munist Român. La între
prinderea de utilaj mi
nier Petroșani, de pildă, 
s-au calificat în actua
lul cincinal peste 800 de 
muncitori. La I.R.I.U.M.P., 
în toate secțiile întreprin
derii, sîjit cuprinși, nu
mai în acest an, la 
cursuri de policalificare 
600 de oameni ai muncii. 
Pînă la finalizarea actu
alei etape de amplificare 
și modernizare a între
prinderii — anul 1983 — 
se vor califica anual- în
tre trei și patru sute de

în viitor, întreaga producție- 
în scopuri siderurgice

La finele cincinalului trecut, în Valea Jiului a 
intrat în funcțiune la preparația din Lupeni, instala
ția modernizată de înnobilare a cărbunelui, dotată 
cu mașini și utilaje de preparate de înaltă tehnici
tate, competitive pe plan mondial, cu randamente și 
grad de selectivitate ridicate. Aceasta a constituit 
primul pas al unui program vast care se desăvîrșește 
în acest cincinal și începutul celui viitor privind asi
gurarea condițiilor de bază necesare pentru ca în
treaga producție a minelor Văii Jiului să fie desti
nată siderurgiei românești. Creșterile și modernizări
le capacităților de înnobilare a cărbunelui din Lupeni, 
Coroești și Petrila, iar în perspectiva cincinalului ur
mător și cea din Livezeni — vor putea prelucra pen
tru cocs și semicocs întreaga producție fizică de căr
bune extrasă din minele bazinului. De la sub 5 mi
lioane tone cărbune supuse preparării pentru cocs la 
finele Cincinalului trecut, capacitățile acestui an de
pășesc 11,6 milioane tone, urmînd să sporească pînă 
în 1982 la 11000 000 tone și să crească în continuare 
pe măsura deschiderii de noi cîmpuri miniere.

muncitori — meseriași 
capabili să răspundă la 
un înalt grad de compe
tență cerințelor impuse 
de generalizarea în sub
teran a tehnologiilor mi
niere de înaltă complexi
tate. Muncitorii cu înaltă 
calificare, maiștrii, ingi
nerii și tehnicienii • din 
ambele întreprinderi par
ticipă la cursurile de per
fecționare a pregătirii or
ganizate de centrele de 
instruire specializate din 
Valea Jiului și din țară.

Pentru noile capacități 
de preparare aflate în 
preajma punerii în func
țiune, la secțiile I.P.C.V.J., 
prin instruire la locul 
de muncă își perfecțio
nează pregătirea sau se 
policalifică peste 420 
muncitori și cadre tehni- 
co-inginerești. Toți acești 
oameni se pregătesc pen
tru a asigura utilizarea 
mijloacelor tehnice noi 
intrate în dotare la pa
rametri înalți de func
ționalitate.

PERSPECTIVE
+ Adaptarea instalații

lor preparației Coroești — 
termen de punere în func
țiune : finele semestrului I 
a.c. — creează posibilita
tea preparării î’n scopuri 
siderurgice a unui volum 
anual de cărbune de 4 
milioane tone

+ O altă capacitate de 
înnobilare aflată în preaj
ma punerii în funcțiune — 
cea de la Petrila — asigu
ră prepararea a peste 
2 600 000 tone cărbune pen
tru semicocs. .ț

4. în final, Ia noua pre- 
parație din Livezeni, se 
vor prelucra pentru side
rurgia românească 4 700 000 
tone de cărbune

+ Producția de cocs si 
semicocs planificată a se 
realiza in 1985 în Valea 
Jiului va fi de 3,2 ori mai 
mare dccît cea rezultată 
din preparare în 1975.

• De Ia 100 000 000 
lei cît au fost în etapa 
I — pînă în 1977 — 
fondurile de investiții 
alocate sporirii capaci
tăților de fabricație a 
utilajelor miniere la 
I.U.M.P. au sporit m e- 
tapa a Il-a — 1977— 
1982 — la 640 000 000 lei. 
Noile spații productive 
create pe această cale 
constituie baza îndepli
nirii integrale a pro
gramului prioritar de 
mecanizare a mineritu
lui din Valea Jiului-

4B00^/oa

19*5 ' <'■ i

1980
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SPORIREA CAPACITĂȚILOR
DE FABRICAȚIE 

AUTILAJELOR MINIERE !

Utilaje de înaltă tehnicitate, 
adaptate condițiilor de zăcămînt

în lumina indicațiilor 
stabilite la fața locului de 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu prilejul vi
zitelor de lucril în muni
cipiu, industria construe-. 
toare de mașini miniere a 
Văii Jiului, în a cărei 
pondere utilajele comple
xe ocupă un loc central, 
s-a dezvoltat impetuos. De 
la capacitatea de 1800 to
ne utilaje, în 1975, se va 
ajunge în 1980 la o capa
citate de fabricație de 9500 
tone utilaje miniere. în 
prima etapă de dezvoltare 
s-au extins și pus în func
țiune, la I.U.M.P., hale 
noi care ocupă 14 000 mp, 
cu un spor anual de ca
pacitate de 3000 tone. în 
etapa a Il-a de dezvolta
re, pînă în 1982, se vor 
moderniza, extinde sau 
pune în funcțiune alte 42 
hale industriale, cu un 
spor de capacități de 4500 

.PERSPECTIVE
♦ Capacitatea de fabricație a utilajelor miniere 

complexe a T.U.M.P. va atinge, la finele cincinalului 
viilor, peste 17 000 tone

+ în etapa următoare, aici se va asimila fabri
cația echipamentelor hidraulice ale complexelor me
canizate în abataj

Peste jumătate din cele 139 complexe miniere 
cu care vor fi dotate întreprinderile miniere în anul 
1985 vor fi fabricate în Valea Jiului

♦ I.R.I.U.M.P. va asigura în viitorii ani întregul 
volum de stîlpi hidraulici, de agregate de înaltă pre
siune, de armături de mină și de plasă pentru sus
ținere, necesare întreprinderilor miniere din bazin.

tone,'an.». Se înregistrează, 
totodată, un salt calitativ 
privind complexitatea uti
lajelor fabricate — în 1980 
se execută la I.U.M.P. cinci 
tipuri de complexe mini
ere de susținere și două 
tipuri de combine de aba
taj. Concomitent, are loc 
sporirea capacităților de 
fabricație a pieselor de 
schimb și a elementelor de 
automatizare.

O altă unitate a construc
ției de mașini din Valea 
Jiului, I.R.I.U.M.P., asigură 
la ora actuală adaptarea 
utilajelor la condițiile con
crete de zăcămînt, precum 
și întreaga gamă de lucrări 
pentru repararea și între
ținerea utilajelor miniere 
complexe. Execută, de a- 
semenea, piese de schimb 
pentru combine de abataj 
și de înaintare, pentru 
complexe mecanizate și a- 
gregate de înalță presiune.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în unități 
economice din Capitală

(Urmare din pagina I)

Prima unitate care a a* 
vut cinstea să primească. 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost întreprin
derea de mașini-unelte și 
agregate București de pe 
platforma 23 August.

Vizita a- început prin a- 
naliza. in. fala unor grafi
ce, a indicatorilor econo
miei a; întreprinderii, a 
modului cum- au fost înde
plinite sarcinile acestei u- 
nități. reieșite din planul 
de ,stat, precum Și din in
dicațiile secretarului gene
ral al partidului. S-a ară
tat că în 1979 colectivul de 
la I.M.U.A.B. a realizat și 
depășit toți indicatorii eco
nomici, cele mai însemna
te creșteri "fiind . obținute 
la producția netă, marfă și 
fizică. Un succes de pres
tigiu a constituit îndepli
nirea, la 25 januarie, a pre
vederilor cincinalului la 
producția globală și netă. 
De asemenea, înfăptuind 
indicațiile date de secreta
rul general al partidului 
cu prilejul vizitelor din 
1978, muncitorii întreprin
derii au reușit să asimi
leze o serie de produse 
noi, de mare complexitate, 
între care strungul carusel 
de 16 m unul din impor
tantele succese ale specia
liștilor și muncitorilor de 
aici — mașina orizontală 
de alezat și frezat A.F.P. 
— 200, mașina de rectificat 
interior cu lungimi de pî
nă la 3 000 mm, linia au
tomată de prelucrat cape
te de osii de vagoane etc.

Apreciind aceste rezulta
te, tovarășul .. Nicolae 
Ceaușescu a' indicat ca. î'n 
acest an. întreprinderea să 
treacă mai rapid la asi
milarea și a altor mașini- 
unelte și agregate de mare 
complexitate, cum sînt 
mașina1 de găurit în coor
donate și mașinile de rec
tificat speciale. S-a subli
niat necesitatea de a se 
acționa eu hotărîre pentru 
îndeplinirea tuturor pre
vederilor de plan din acest 
an. avînd în vedere sarci
nile deosebit de importan
te ce revin colectivului în 
1980 și în viitorul cincinal.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
studieze eu toată atenția 
valorificarea superioară a 
materiilor prime, și mate
riale, să se caute toate po
sibilitățile pentru economi
sirea metalului și 
giei, lucru de' care 
în mare măsură 
eficienței întregii
tați. S-a relevat, totodată, 
importanța tipizării sub- 
ansamblelor și a sculelor 
și dispozitivelor în vede
rea economisirii fazelor de 
cercetare și proiectare, a 
creșterii productivității 
muncii și reducerea con
sumurilor.

în timpul vizitării unor 
sectoare au fost pfezentate 
cîteva din cele mai recente 
realizări, între care o cre
ație cu totul . deosebită. 
Centrul de prelucrat capa
bil să execute 55 de ope
rații.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
intensifice cercetările în 
această direcție și, de ade
menea, să fie asimilate ce-

a ener- 
depinde 
sporirea 

activ i-

FILME

A-

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Alibi pentru un 
prieten; Republica: Ora 
zero; Unirea: Domnul 
Miliard;

PETRILA: Pi'edone 
fricanul, seriile MI;

LONEA: Speranța;

le mai moderne sisteme cu
noscute pe plan, mondial.

în încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
adresîndu-se cadrelor de 
conducere și muncitorilor 
prezenți, a spus: Eu vă fe
licit și vă adresez noi suc
cese. Ați obținut rezultate 
foarte bune, chiar specta
culoase. Aveți insă un co
lectiv bun și depinde de 
dumneavoastră ca să rea
lizați saltul pe care îl ce
re revoluția tehnico-științi- 
fică-

Cu deosebită căldură, cu 
entuziaste manifestări de 
stimă și dragoste l-au - pri
mit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și constructorii 
de mașini de la marea în
treprindere „23 August".

Dialogul de lucru al se
cretarului generat al parti
dului cu factorii' de răs
pundere din conducerea u- 
nității, a centralei indus
triale de profil, cu mun
citorii și specialiștii de aici, 
a început direct în sectoa
rele de fabricație.

In centrul discuțiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu 
cu muncitorii și specialiș
tii uzinei au stat mai ales 
rezultatele obținute de a- 
cest harnic colectiv în tra
ducere^ în viață a sarcini
lor pe care secretarul ge
neral al partidului le-a for
mulat, cu prilejul partici
pării sale, anul trecut, la 
adunarea oamenilor mun
cii din această unitate.

în secția Mecanică, sînt 
înfățișate secretarului ge
neral al partidului rezulta
tele obținute pe ansamblul 
întreprinderii în actualul 
cincinal, subliniind că u- 
nițatea are un aport tot 
mai mare la înzestrarea 
tuturor ramurilor economi
ei naționale cu mașini și 

' utilaje' de înaltă tehnici
tate. Astfel, în primii pa
tru ani ai cincinalului, u- 
nitatea a realizat o depă
șire la producția globală 
industrială de 2,4 miliarde 
lei, fapt care va permite, 
după datele estimative, ca 
în jurul datei de 15 iunie 
1980 să îndeplinească sar
cinile prevăzute pe între
gul cincinal și să realizeze 
pînă la sfîr.șitul anului un 
spor de producție de circa 
3,6 miliarde lei.

Apreciind rezultatele de 
ansamblu obținute, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a in
dicat specialiștilor să .per
severeze în direcția asimi
lării unor produse de ca
re economia are nevoie 
pentru a se reduce în con
tinuare volumul importu
rilor.

In legătură cu noile ca
pacități ce urmează ’ a in
tra în funcțiune la fabri- 

, ca de motoare, secretarul 
general al partidului a re
comandat să se aibă în 
vedere folosirea mai rați
onală a suprafețelor exis
tente și organizarea în 
flux continuu a liniilor de 
fabricație.

Tovarăș u 1 N icolae 
Ceaușescu a insistat asu
pra necesității introduce
rii în construcția de mo
toare a unor tehnologii mo
derne, de vîrf, care să asi
gure creșterea calității 
produselor și sporirea pro
ductivității muncii. Prin 
intermediul unei expoziții 
de piese și subansamble

ANINOASA: Nicolas
Nickleby;

VULCAN: Omul care 
ne trebuie;

LUPENI — Cultural: 
Mi-e teamă, seriile l-II;

din componența motoare- c ;.
lor, au fost înfățișate unele " ducție, tovarășul 
rezultate ale colaborării ~
dintre producție, cercetare 
și învățămînt, în direcția 
mecanizării, asimilării de 
materiale și produse noi, 
creșterii parametrilor de 
funcționare a unor agrega
te. Apreciind aceste rezul
tate Și indicînd ca cele mai 
eficiente soluții să fie ge
neralizate cit mai rapid, to- 

•■ varășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut conducerii Institu
tului politehnic ca, în timp 
de un an, să realizeze. îm
preună cu specialiștii din 
industrie, o linie modernă 
de turnătorie, avînd pro
cesul tehnologic complet 
automatizat, aceasta ur- 
mînd să constituie un mo
del pentru acest sector de 
producție. Cerînd să se ac
celereze în continuare pro
gramul de dezvoltare a fa
miliilor de motoare cu pu
teri mari, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a solicitat speci
aliștilor să aibă în vedere 
asigurarea de piese de 
schimb pentru mai buna 
deservire a beneficiarilor, 
modernizarea tehnologiilor, 
perfecționarea 
de încercare, 
prin forțe proprii a nume
roase utilaje și dispoziti
ve care încă se importă.

Vizita, în continuare, 
a tovarășului .Nicolae 
Ceaușescu la fabrica de 
locomotive a coincis cu un 
moment important din ac
tivitatea acestei unități a- 
tit de bine cunoscute la 
noi și în zeci de țări ale 
lumii. De pe banda 
montaj a plecat în 
ce-a de-a 4 020-a 
tivă fabricată la 
gust".

Tovarășului 
Ceaușescu i-a fost 
tat cel mai marc tip de 
locomotivă intrat în fabri
cație — cea de 2 400 CP, 
drn care s-a executat re
cent Primul lot de 20 de 
bucăți. Secretarul genepal 
al. partidului a urcat în ca
bina mecanicului, la pupi
trul de comandă și* a vi
zitat sala de mașini a lo
comotivei, primind expli
cații în legătură cu carac
teristicile tehnice ale a- 
eestei complexe mașini. Se
cretarul general al parti
dului a indicat să se ex
tindă fabricația noii loco
motive de concepție româ
nească, avîndu-se în vede
re organizarea fluxurilor 
de fabricație în așa fel in
cit să conducă la ridicarea 
calității, sporirea eficien
ței și reducerea ciclului de 
fabricație.

In triajul fabricii de lo
comotive, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a putut vedea 
în stadiu de probă, noul 
tip de locomotivă, și anu
me, locomotiva Diesel-elec- 
trică de 1 500 CP, concepu
tă de Institutul 
țări, studii, și 
tehnologică. S-a 
faptul că acest 
de locomotivă 
bricată după cele mai noi 
realizări tehnice cunoscu
te pe plan mondial, ea ur- 
mîhd să aibe un rol im
portant în programul viitor 
de dotare a transporturilor 
feroviare din țara noastră.

S-a vizitat în continuare 
secția de turnătorie de oțel 
a întreprinderii. Urmărind

I.RÎCANl: In ochii tăi 
e întreaga lume.
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16,00 Telex;
16,05 Teleșcoală; 21,25
16,30 Emisiune în limba
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18,25 Tragerea loto; 21,50
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realizarea

de 
cursă 

locomo- 
„23 Au

Nicolae 
prezen-

de cerce- 
inginerie 
remarcat 

nou tip 
este fa-

18,35 La volan;
18,50 1001 de seri; 
19,00 Telejurnal;
19,20 In actualitate: pre

gătirea alegerilor 
de la 9 martie!

1 Ancheta TV: „Cit 
de posibil este...

. imposibilul";
> Film artistic. „Că

lătorie tăcută". Pre
mieră pe țară.

• In clocotul vieții 
și muncii

tructive; 
Telejurnal.
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cons-

cu atenție procesul de pro- 
. ", 1 Nicolae

Ceaușescu a constatat e- 
xistența unor deficiențe în 
organizapea muncii și a 
fluxulu; tehnologic, cerînd 
să se ia toate măsurile ca, 
în cel mai scurt timp, sec
ția turnătorie devină un 
loc de muncă bine orga
nizat, cit mai curat în ca
re fiecare lucrător să mun
cească cu plăcere. De ase
menea, secretarul general 
.al partidului a cerut spe
cialiștilor să acționeze în 
continuare pentru extinde
rea mecanizării și automa
tizării proceselor de pro
ducție și, în general, în ve
derea îmbunătățirii perma
nente a condițiilor de 
muncă din această' secție 
prin perfecționarea siste
melor de aeraj și ilumi
nare.

In încheierea vizitei la 
„23 August", conducerea în
treprinderii, toți cei pre
zenți au mulțumit, cu căl
dură, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru noua vi
zită întreprinsă aici, pen
tru sprijinul permanent a- 
cordat în vederea dezvol
tării și modernizării aces
tei complexe unități pentru 
indicațiile și recomandări
le primite eu acest prilej.

Următoarea etapă a vi
zitei — întreprinderea „Re
publica".

Muncitorii de aici l-au 
întîmpinat, ca de fiecare 
dată, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu bucurie în 
inimi, cu flori, exprimîn- 
du-i, direct și cald, senti
mentele lor " 
dragoste, de 
cunoștință.

Secretarul 
partidului a fost invitat să 
viziteze uzina de țevi din 
oțeluri aliate, recent cons
truită. Realizarea acestei 
noi investiții a fost hotărî- 
tă^jie tovarășul Nicolae 
Ceaiușcscu cu prilejul vizi
tei. de lucru efectuată în 
februarie 1975, avînd în ve
dere cerințele economiei 
naționale și pregătirea, ex
periența colectivului de 
muncitori și specialiști de 
la „Republica". Concepută 
pe principii moderne și e- 
chipată cu utilaje și insta
lații de înaltă tehnicitate 
și productivitate, uzina va 
produce, în final, 40 000 
de tone de țevi din oțeluri 
inoxidabile înalt aliate și 
aliate pe an, asigurîndu-sc 
astfel o valorificare su
perioară a metalului, pre
cum și reducerea importu
rilor în acest domeniu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a analizat " în
deaproape cu miniștrii și 
specialiștii prezenți pro
bleme de deosebită însem
nătate pentru activitatea 
noii unități, pentru dezvol
tarea oroducțîci de țevj în 
general.

de profundă 
stimă și re

general al

Cei prezenți au luat par
te la un moment emoțio
nant, cu profunde semnifi
cații în viața întreprinde
rii. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la pupitrul 
de comandă, a declanșat 
procesul automat de ex- 
truziune — prima' fază a 
fabricării țevii, premieră 
românească ce se distinge 
prin calitatea deosebită a 
execuției. Aceasta a mar
cat, practic, trecerea de la 
faza probelor tehnologice 
la cald la producția in
dustrială. In continuare, 
secretarul general al parti
dului a urmărit cu interes 
fluxul tehnologic de fabri
cație.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat pe 
realizatorii acestei moderne 
capacități, de înaltă tehni
citate, și a urat colectivu
lui uzinei succes în reali
zarea unor produse la ni
velul cerințelor și exigen
țelor economiei naționale.

In încheierea vizitei, se
cretarul general al parti
dului a recomandat să se 
acționeze pentru continua
rea și adîncirea procesului - 
de diversificare a produc
ției de țevi și trefilate, 
pentru creșterea producției 
livrate la export, mai ales 
a produselor 'cu prelucra
rea superioară, de mare 
valoare. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat, 
odată, ca pentru a 
etapă de dezvoltare 
treprinderii să se

să asigu- 
cît mai 
supra- 

pentru 
de me

refolosibile. Secre-

soluții care 
re folosirea 
economicoasă

tot- 
doua 

a în
cânte .

a 
fețelor existente, 
sporirea gradului_ ____
canizare și automatizare, 
în vederea ridicării produc
tivității muncii pe toate fa
zele fluxulU; tehnologic.

Ultimul obiectiv al vizi
tei de lucru din această zi 
este Filatura de lînă piep
tănată. Apreciată atît în 
țară cît și peste hotare 
pentru calitatea deosebită 
a produselor sale, filatura!, 
una din marile unități de 
acest tip din economia 
noastră, este o expresie e- 
locventă a continuării tra
diției românești în acest 
domeniu și, deopotrivă, a 
ritmului . în care se dez
voltă industrîa ușoară.

Tovarășului
Ceaușescu l-au fost 
zentate produse reprezen
tative precum și grafice 
cuprinzînd evoluția prin
cipalilor indicatori de plan, 
a angajamentelor pentru 
viitorul cincinal- Au fost 
apoi vizitate pe, rînd 
secțiile de preparație, 
filat,

de

Nicolae
pre-

de
de. finisaj mecanic,

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, .secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a înmînat, joi 28 fe
bruarie, într-un cadru fes
tiv, tovarășului 
Răutu, membru 
miletului Politic

. al C.C. al P.C.R., 
tele Consiliulu; de condu
cere, rector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu", Ordi
nul „Steaua 'Republicii So
cialiste România" clasa I, 
conferi^ prin decret prezi
dențial, pentru contribuția 
adusă la înfăptuirea po
liticii partidului și statului

Leonte 
al Co- 
Executiv 
președin-

de sculuit și de recupe
rare și reciclare a materi
alelor
tarului general al partidu
lui i-a fost înfățișat modul 
gospodăresc în care colec
tivul filaturii a în teles să 
transpună în viață indica
țiile date cu prilejul vizi
tei precedente. Secretarul 
general al partidului a 
recomanda^ factorilor de 
resort din centrală și mi
nister să se facă și mai 
mult pe linia valorificării 
tuturor materiilor recupe
rabile. Există deja o ex—* 
periență pozitivă — a a- 
preciat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — și este nece
sar să continuați acțiunea, 
să înființați secții speciale 
pentru recuperare. Ar fi 
bine ca experiența de aici 
să o extindeți și să o ge
neralizați la toată indus- - 
tria lînii.

înconjurat cu -dragoste 
de către filatoare, secreta
rul general al partidului se 
interesează de viața și 
munca lor, urîndu-le suc
ces și multă sănătate. Ast
fel de dialoguri de o mare 
omenie au avut loc pe tot 
parcursul vizitei.

în încheierea vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a felicitat călduros colec
tivul de muncă de aici 
pentru realizările obținute 
și .i-a uratnoi succese în 

con-
Și

cen- 
cele

eficiente măsuri pen-

muncă, recomandînd 
'ducerii întreprinderii 
forurilor tutelare din 
trală și minister să ia 
ma;
tru îmbunătățirea pe mai 
departe a întregii activități, 
pentru optimizarea ei, pen
tru valorificarea superi
oară a materiei prime și 
reelizarea unor produse de 
cea mai bună calitate.

Pe fondul manifestărilor 
de dragoste și prețuire fa
ță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de puternică 
hotărîre a oamenilor mun
cii din Capitala patriei de 
a transpune în viață țio- 
tărîrile Congresului al 
Xll-lea" al partidului, de 
a întîmpina marele, eveni
ment de la 9 martie cu noi 
și remarcabile realizări în 
muncă, a luat 
de lucru din 
secretarului 
partidului la 
tive economice ' situate pa 
platforma industrială do 
est a municipiului Bucu
rești.

sfîrșit vizita 
această zi a 
general al 
unele obiec-

(Agerpres)

decorării tovarășului»

70 de ani
de făurire a societății so
cialiste multilateral dez-s 
voltafe in patria noastră, 
cu prilejul împlinirii vîrs- 
tei de 70 de ani.

La solemnitatea decoră
rii au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
losjf Banc, Emil. Bobu, 
Virgil Cazaeu, Nicolae 
Constantin, Constantin 
Dăscălescu. Ludovic Fa- 
zekaș, Cornelia Filipaș., Pe
tre Lupu, Gheorghe Oprea, 
Gbeorghe Pană, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, 
hai Gere, Ion Ioniță, 
Mureșan, 1 ’__ . ,

Mi- 
. , , Ana 

Elena Nae, Ion 
Ursu, Richard Winter, Du
mitru Popa, Ilie Rădulescu.

In cuvîntul său, tovarășul 
Leonte Răutu a exprimat 
conducerii de partid și de 
stat, personal tovarășului 
Nicolae .Ceaușescu, senti
mentele de profundă re
cunoștință pentru acordarea 
înaltei dinstincții.

A luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
care a felicitat cu căldură 
pe sărbătorit.

Tovarășii din conducerea 
de partid și de stat l-au 
felicitat, de asemenea, pe 
tovarășul Leonte Răutu, u- 
rîndu-j multă sănătate, fe
ricire, noi succese în acti
vitatea sa.
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