
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚI-VA t©Steagul s roșu ORGAN AL COMITETULUI MOfMICIPAL PțTBOȘANI AL PCI
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL .j

Vizita tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în unități economice din Capitală
ANUL XXXVI NR. 8519 | SI.MBATA, 1 MARTIE 1981) | 1 pagini 30 bani

I n întîmpinarea alegerilor
în toate localitățile Văii Jiului

Amplu dialog lucrativ, la fața locului, 
intre candidații F.D.U.S. și alegători

PETRILAîntr-o atmosferă entuziastă, mobilizatoare, în cursul zilei de ieri a continuat dialogul fructuos de lucru între tovarășul ION 
CI UCU, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean de partid, președintele Comitetului Executiv al Consi-
liului popular județean, și 
alegătorii din circumscrip
țiile electorale nr. 6 pen
tru M.A.N. și nr. 66 pen-

Rodnicia muncii 
mîn erilor

2 300 TONE DE 
CĂRBUNE PESTE 

PREVEDERIUnul din colectivele I.M. Lupeiii care își depășesc in mod ritmic sarcinile de producție — cel al sectorului V — înregistrează și in feb: uar.e însemnate sporuri lata de prevederi la principalii indicatori. De la începutul lunii, brigăzile de mineri de aici au extras peste plan 1100 tone de cărbune, respectiv 2 300 tone de la începutul anului. Planul productivității muncii în abataje este depășit cu* 1 * * * * 1,5 tone pe post, iar pe sector, în . medie, cu 750 kg/post. Cele mai înalte cote ale depășirilor le obțin brigăzile din abatajele frontale de mare capacitate ale sectorului conduse de Victor Butnaru și Constantin Ni- chita.

(Continuare in pag. a 2-a) 

din anii socialismului. Tot acum, în martie, gîn- duri curate și recunoștință femeilor — muncitoare, cooperatiste, intelectuale, mame, soții, fiice, surori.La 9 martie vom vota pentru binele nostru,pentru astăzi și pentru perspectivă, pentru o nouă primăvară în viața României.Martie '80 este luna care înmănunchează trei evenimente ce reflectă o caracteristică majoră a vremurilor pe care Ie trăim: democrația, singura democrație adevărată pe care o cunoaște omul.
M. MUNTEANU

TOATE SECTOARELE 
CU DEPĂȘIRI DE 

PLANPrintr-o mobilizare e- xemplară a întregului potențial uman și tehnic din abataje, colectivul minei Aninoasa cinstește apropiatele alegeri de deputați de la 9 martie tcu succese în muncă. In ziua de. 28 februarie toate sectoarele minei au dat peste plan între 10 (I) și 119 (V) tone de cărbune. Pe întreprindere, sporul de cărbune realizat peste sarcini în această rodnică zi de întrecere se ridică la 143 tone. O contribuție principală o au brigăzile cu complexe mecanizate ale frontaliștilor . Iosif Prese- can și Pavel Dediu de la sectorul I care realizează zilnic productivități de 11—12 tone pe ;„.M. (I.B) 

tru Consiliul popular județean.La mina Lonea, înaintea intrării în schimbul II, minerii l-au întîmpinat pe primul secretar al Comitetului județean de partid cu căldură și simpatie, ma- nifestîndu-și prin aceasta adeziunea deplină față de politica internă și externă promovată de partidul și statul nostru. Luînd cuvântul, alegătorii Grigore Grăjdan, Petru Corobea, Traian Ionuț, Iosif Clam- ba, Dumitru Costinaș, Ion Tarnovsclii și Augustin Banc și-au exprimat dorința fierbinte de a. fi alături de candidatul de deputat în alegerile de la 9 martie. Cu acest prilej minerii au reliefat preocupările lor pe linia extinderii mecanizării în subteran, a organizării producției și a muncii în scopul sporirii

nouă combină dasti-

LICTU

I.U.M.P., hala combin elor de abataj. In montaj 
nată minerilor.

în lumina indicațiilor tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la consfătuirea de ia C.C. al P.C.R.

Preocupări susținute în sprijinul 
activității de extracție a cărbunelui

In pag. a 3-a

REALIZAREA PRODUCȚIEI NETE VALORICE

La recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a cerut tuturor colectivelor de oameni ai muncii din țară, minerilor, cadrelor de conducere din unitățile miniere să folosească cu, maximă eficiență tehnica din dotare. în spiritul a- cestei cerințe, am întreprins la atelierul mecanic al I.M. Lupeni o anchetă pe tema folosirii raționale a mașinilor-unelte, asimilarea și recondiționarea unor piese și subansamble.
IOAN DREPATE, șeful 

sectorului XIII, electrome
canic : „Atelierul nostru își aduce o contribuție însemnată la îndeplinirea planului. Sarcinile mereu sporite ale minei ne obligă sâ folosim mai bine capacitățile de producție și mași- mle-unelte. Executăm o gamă bogată de piese necesare utilajelor din dotare, realizăm un volum mare de reparații, recondiționăm piese și subansamble, toate acestea în condițiile 

cantității de cărbune extras. In cinstea alegerilor de la 9 martie, minerii s-au angajat să-șj sporească angajamentele la producția de cărbune, înscriind u-se în rîndul colectivelor fruntașe din bazinul carbonifer al Văii Jiului.Primul secretar al Comi- tetulu-j județean de partid a insistat asupra sarcinilor ce revin colectivului întreprinderii pentru îndeplinirea sarcinilor pe acest an și crearea condițiilor necesare pentru, cincinalul viitor. în acest sens, un loc important îl va ocupa dezvoltarea capacităților de producție, calificarea, ridicarea calificării forței de muncă, , creșterea vitezelor de avansare în abatajele dotate cu susținere meca-
Valeriu COANDRAȘ

(Continuare în Pag. a 2-a) 

unei bune organizări a producției și a muncii. Pentru a satisface nevoile minei muncim în trei schimburi. Indicele de utilizare a mașinilor-unelte fiind depășit în luna ianuarie cu 5 la sută față de aceeași lună a anului precedent. Deși avem rezultate bune, trebuie să spun că încărcarea mașinilor pe schimburi nu rezolvă de la sine problema folosirii lor intensive. Este necesară și

T o va r ă ș u 1 Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a aflat din nou, în cursul zilei de vineri, în mijlocul oamenilor muncii dintr-o serie de mari întreprinderi bucureștene de pe platforma industrială din zona de sud a municipiului, unități de frunte ale economiei noastre, a căror activitate este semnificativă pentru evoluția în ritmuri înalte a întregii industrii românești în ultimii ani.înscriindu-se în dialogul permanent pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu il poartă cu făuritorii istoriei noastre contemporane, această nouă etapă a vizitei de lucru în Capitală a prilejuit o rodnică analiză, la fața locului, a- stadiului în care se află îndeplinirea sarcinilor de plan pe acest ultim an al cincinalului revoluției teh- nico-științifice, modul în care se acționează pe linia hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului. în acest sens, noul dialog de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu harnicele colective de aici, cu factorii de răspundere din centrale și ministere, a condus la stabilirea unor măsuri concrete vizînd valorificarea corespunzătoare a potențialului material și liman al fiecărei unități, ar- 

participarea activă a muncitorilor. Iată de ce ne o- cupăm în continuare de pregătirea lor profesională, de întărirea ordinii și disciplinei. A n pus un accent deosebit și pe creșterea rolului maistrului și al șefului de echipă în vederea 'desfășurării corespunzătoare a procesului de producție. Prin măsurile luate și rezervele de care dispunem, colectivul atelierului va căuta noi soluții pentru creșterea eficienței întregii noastre activități'1.
VASILE RACOLȚA, 

maistru : „Doresc să amintesc cîteva din preocupările colectivului nostru
Anchetă realizată de 
Constantin GRAURE

(Continuare in pag a 2-a) 

sigurarea unei calități noi, superioare în întreaga activitate economică.Noua întîlnire a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu reprezentanți ai clasei muncitoare din Capitală se înscrie, totodată, ca un eveniment de o însemnătate deosebită în cronica politică a patriei, desfășu- rîndu-se în atmosfera de intensă activitate în care întregul nostru popor, strîns unit în jurul secretarului general al partidului, întîiul fiu al națiunii noastre socialiste, întîmpi- nă alegerile de deputați de la 9 martie.Dialogul de lucru din cea de-a doua zi a vizitei în Capitală a început la întreprinderea mecanică de utilaj chimic — unitate mo de r n ă, profilată pe realizarea de instalații complexe, ide înaltă tehnicitate, în majoritate unicate.în principalele secții ale întreprinderii, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate o gamă variată de utilaje și instalații tehnologice aflate îri diferite stadii de execuție și destinate echipării noilor capacități aflate în construcție la combinatele chimice și petrochimice de la Brazi, Borzești, Midia-Năvodari, Teleajen, Brăila, Săvihești sau unor unități cu acest profil, construite de România în cooperare, în diverse țări ale lumii. Rețin a-
Strălucită mărturie de prețuire 

față de consecvența 
și principialitatea politicii 
internaționale a României

Colective de oameni ai 
muncii din Valea Jiului, 
însuflețite de înalte senti
mente de mîndrie patrioti
că, continuă să-și exprime 
bucuria față de excepționa
la dovadă a prețuirii in
ternaționale a consecvenței 
și principialității politicii 
externe a României, eloc
vent sintetizată de cere
monia inmînării tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, din 
partea Institutului pentru 
problemele unei noi or
dini economice internațio
nale, a Medaliei de aur cu 
eșarfă și plachetă, precum

i

i

5

I

I

Martie, întîia lună a primăverii, anotimp al ghioceilor și mărțișoare- lor. Dar martie este și luna unor dragi aniversări marcate de cifrele 6 — instaurarea primului guvern democratic în România și 8 — Ziua internațională a femeii. A- nul acesta mai adăugăm o cifră; 9 — ziua cînd toți cetățenii României, începînd cu cei care au împlinit vîrsta de 18 ani, vor păși cu încredere și mîndrie patriotică spre secțiile de votare.Acum, în martie, cins-- tim memoria celor 35 de ani de cînd guvernul dr. Petru Groza marca un moment de seamă la temelia marilor împliniri 
«AX.*? Uqmf mtkș <»•«.* MMXJOM XH X>X -f X» » • «»** -<*X »w

tenția tehnologiile moderne de fabricație, de control și testare pe faze și în standuri de probă a pieselor și produselor finite, fapt ce confirmă preocuparea susținută în direcția executării de utilaje și instalații la cei mai înalți parametri calitativi.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat pe autorii acestor realizări, îndemnîndu-i să persevereze pe linia modernizării continue a tehnologiilor și producției, în condiții de eficiență economică sporită.Pe parcursul vizitei, sînt înfățișate preocupările permanente ale colectivului pentru gospodărirea rațională a metalului, diminuarea consumului de e- nergie și a cheltuielilor de producție, sporirea eficienței întregii activități — laturi . definitorii ale procesului de afirmare a noii calități.în încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu analizează împreuna cu conducerea ministerului de resort, cu cadrele din conducerea centralei industriale și întreprinderii perspectivele de dezvoltare a unității. Pînă în 1985,. aici vor intra în circuitul productiv noi capacități, 
care vor asigura realiza
rea, între altele, a instalațiilor complete pentru fa- 
(Continuare în pag. a Z-a)

și a plachetei, cu efigie de 
aur, emise la aniversarea 
a cinci a!ni de la înființa
rea prestigiosului institut, 
în cadrul aceleiași ceremo
nii, in semn de înaltă pre
țuire, tovarășei Elbna 
Ceaușescu i-a fost inniî- 
nată Medalia de aur cu 
plachetă.„Minerii din abatajele Văii Jiului, ca și întregul nostru popor, văd în conferirea acestor prestigioase distincții o nouă reeu-
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Contribuție substanțială la creșterea 
producției de fire de mătase

Amplu dialog lucrativ
(Urmare din pagina 1)In colectivul celor care lucrează la l.F.A. „Visează,*4 Lupeni, tinerii reprezintă 34 la sută. Este firesc,: deci, ca la. realizările bune obținute de colectivul întreprinderii, tinerii să aducă o con- tribsițle de seamă. O asemenea concluzie s-a desprins și din dezbaterile Conferinței de dare de seama și a- legert, dezbateri care au reliefat pre-oeupă-rile organizațiilor U.T.C. pe- linia înde- piinîrn indicatorilor l'a producția firelor de mătase, precum și a . îmbunâtățirii- calilății aceștura.„Numai respectînd parametri de tabrfcație putem realiza o producție de calitate superioară — spunea linăra muncitoare Gerda Melnerovitz. Ne preocupă evitarea- mersului în gol a mașinilor, folosirea cu eficiență a celulozei". Pe a- ceeașr linie Ștefan Varga, secretarul organizației U.T.C.. nr, 2, arăta Unefe greutăți pe care colectivul* secției le. întîmpină din cauza lipsei pieselor de schimb. „Sperăm ca problema să fie rezolvată în scurt timp, a spus el, dar folosesc a- cest prilej pentru a ne angaja să executăm reparații de înaltă calitate". Legat de acest aspect, linăra Ana Mircea a făcut o propunere concretă: ca unele- piese 

de pe mașinile; de filaj scoa- sedin producție să fie folosite la cele aflate în funcțiune.
S-a apreciat faptul că ti-

nerii din organizațiile U.T.C. de la filatură, mecan.o-ener- getic, preparare chimică și-ap adus o contribuție importantă la Îndeplinirea angajamentului economic. rea- lizind in perioada analizată 2n 000 ore muncă patriotică, eeleetiBd 49 tone fier vechi. 3000 kg maculatură și obținînd. 25 500 lei la ca-
Conferințe ck dări de 

seamă și alegeri in 
organizațiile U.T.C.

pitolu] economii finanțate. ■Contribuția cea mai importantă și-a ădus-t» organizația nr. 8. „Cu fondurile realizate, remarca tînărul Gheorghc* Nignea, secretarul organizației U.T.C., am organizat o excursie care a fost deosebit, de plăcută".Cu prilejul analizei s-a remarcat spiritul de inițiativă al unor tineri cum sînt Vasile Moroșan, Ana Bartha, Doinița Pop,. Oiga Bucși, Lucreția Hurezam Constantin Pir va și alțji, care, la chemările. organizației . de tineret, au răspuns prezent, presttnd numeroase o- re de muncă patriotică în sprijinul producției. Patru dintre aceștia — Lucreția Hurezan,. Ecaterina Fa-zekaș, Oiga BUcși și Constantin Pîrva — chiar în cadrul conferinței au făcut un a-

pel călduros Ia toți uteciș- tii, pentru a interveni cu promptitudine la remedierea unor defecțiuni, executarea unor lucrări de revizii și reparația,. în scopul îmbunătățirii calității firelor ds mătase.In spirit critic și autocritic, dezvăluind, deschis lipsurile,. atît darea de seamă cit și tinerii Adriana PUș- . cașu, Alexandru Bencze și Alexandru Goga, au arătat că în activitatea de educație, organizațiile U.T.C. sub îndrumarea și cu sprijinul comuniștilor din Întreprindere, trebuie să facă mult mai mult. S-au dat e- xemple de tineri' care absentează noniotivat (Maria Onesie, Rodie» zideriu neriuc losesc muncă Botezata, Pavel B’ăfă). Nu au fost o- coiite unele neajunsuri din activitatea cultural-sportiv ă șl turistică, domeniu în care există o anumita tradiție la l.F.A. „Vîscoza", dar în ultimul timp preocupările pe această linie au scăzut. Pentru înlăturarea acestor lipsuri conferința a adoptat măsuri concrete, pe care noul organ ales are datoria de.a le transpune cu operativitate în practică, ri- dicînd la un nivel calitativ superior întreaga activitate a organizațiilor U.T.C. din întreprindere.
Valejiu COANDRAș

Fareăw, De- Pavel Bug- care nu fo- timpul de Pană. Dârei
Solony, și alții)* integral (StelianRadu Opricai și

i-

nizată. Referindu-se. în continuare la problemele de muncă și viață ale minerilor, candidatul. de de-l , putat a abordat probleme referitoare . la creșterea nivelului material și spiritual, îmbunătățirea calității vieții, ridicarea gradului de pregătire a tineretului școlar — acțiuni importante la care trebuie să-și aducă contribuția toți oameni; muncii din orașul Petrila.Cu aceesși căldură, stimă și prețuire tovarășul Ion Ciucu a fost primit și de minerii de la întreprinderea minieră Petrila, colectiv fruntaș al Văii Jiului, care a lansat în acest an chemarea ta întrecere către toate celelalte eteri miniere Printr un dialog tegătoiii- Nicolae ..Drumuș, Constantin Ienes- cu, Marin Ileea și Audro- ne Marcu,. au abordat probleme care privesc ridica
rea nivelului: tehnico-cali- tativ al producției, creșterea productivității muncii și ridicarea, eficienței întregii activități productive.In numele alegătorilor, participanții la întîlnire și-au exprimat, totala adeziune " față de susținerea candidaturii tovarășului. Ion Ciucu. cuno-cut și a- preeiat de minerii Văii Jiului.în. euvîntul său, primul secretar al Comitetului județean de partid a apreciat preocuparea colectivu-

tonDinescu
întreprin- di» țară, deschis a~ Bodenlosz, Iosif

Strălucită 
mărturie

(Urmare din IW l)noaștpre. a rolului important exercitat de România socialistă în lume și a creș
terii prestigiului său iu 
fața întregii omeniri — se 
remarcă în telegrama Cem- 
binatalui minier 
Jiului. Felicitîndu-vă 
toată inima noastră, 
dumneavoastră, scumpe ți iubite tovarășe Nicolae
Ceairșeseu, și pe mult stimata tovarășă Elena
Ceaușe9cu, pentru înaltele distincții ce v-au. fost . conferite, ne exprimăm încă o dată deplina adeziune la politica internă și externă a partidului și reînnoirii angajamentul nostru mineresc de a spori producția de cărbune a țării, cbntrîbuind în acest fel la Înfăptuirea mărețelor o- biective stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului, la înaintarea României pe calea civilizației socialiste și comuniste-**.„Distincția acordată constituie o nouă expresie a înaltei prețuiri de care vă bucurați, stimată tovarășă Elena Ceâușescu, pe plan internațional, o nouă recunoaștere a valoroasei dumneavoastră activități pentru progresul științei românești șl universale — sa spune în telegrama oame

nilor muncii de la l.F.A. 
Viscoza Lupeni. Ne expri
măm, și cu această ocazie, adeziunea noastră 
la politica externă a partidului și statului nostru, politică de pace, de coope
rare între popoare, de in
dependență".

Valea
din 
pe

totală

(Urmare din pagina lj

de extracție a cărbunelui
privind reeondiționarea U- nor piese, subansamble și introducerea lor în circuitul productiv. Dacă cu ani în urmă, măsurile întreprinse în această direcție erau izolate, odată cu mecanizarea lucrărilor din subteran, mai precis cu a- pariția Decretului 465 din 1979 privind recuperarea Și valorificarea materialelor refoloSibile, ani trecut la o activitate mult mai amplă. Introducem în circuitul productiv, după re- condiționare, bineînțeles, diferite piese pentru transportoare, stîlpi hidraulici și complexe mecanizate. Avem nevoie, însă, de .o secție de tratament termic și, în acest sens, solicităm sprijinul CM.V.J. .Rezultatele obținute pînă in prezent dovedesc hotărîrea colectivului de aici de a sprijini și pe această cale activitatea de extracție a cărbunelui'*.

AUGUSTIN SCHULTZ, 
strungar, șef de echipă : „Pentru a obține un indice de utilizare ridicat a mașiuilor-unelle și pentru a realiza lucrări de calitate, este necesar ca mașinile să fie , folosite Ta capacitatea lor. în secția noastră fiecare este conștient că suprasolicitarea ma- șinilor-unelte duce la multe zile de stagnări, la pierderi de producție. Că șef

de echipă, nu numai că am explicat acest lucru colegilor, dar am interzis folosirea acestora în regim nerațional. Rezultatul: 87,6 
la sută indice de folosire a mașinilor în anul trecut. Apoi, de ce să n-o spunem, oamenii cîștigă bine și au tot interesul să întrețină în mod corespunzător mașini- le-unelte“..

GHEORGHE GAIȚA, lă
cătuș, șef de formație: „Desigur, reducerea timpului de revizie și reparație a utilajelor miniere sporește sulrstanțial timpul productiv, se extrage, deci, mai mult cărbune. Secția noastră are sarcina de a repara toate tipurile — de transportoare, stațiile de acționare și întoarcere. Ne ocupăm de adaptarea acestora la condițiile de zăcă- mînt. în această direcție aș aminti pe cea mai recentă : sistemul hidraulic de autoîntindere a transportoarelor și de ripai’e a stațiilor. Curii am ajuns la aceste rezultate ? Pregătind temeinic activitatea de reparații prin realizarea din timp a unor piese de schimb, prin recondiționa- rea lpr. Pentru activitatea de asimilare și recondiționate a unor piese și sub- ansamble, este necesar da întreprinderea să fie dotată cu o gamă mâi variată de mașini-Uneite, iar I.C.M.M. să urgenteze terminarea lucrărilor la atelier**.

RUDOLF BERTEA,

cretar al comitetului 
partid, sectorul XIII: „Colectivul atelierului este ferm convins că folosirea rațională a mașinilor-unel- te, calitatea lucrărilor de revizii și reparații, recon- diționarea unor piese și subansamble, introducerea lor în circuitul productiv 
au un rol deosebit în creșterea producției de cărbune, Acest lucru a făcut să 
crească simțitor nivelul de conștiință, de răspundere a fiecăruia dintre noi, pentru valorificarea superioară a resurselor materiale, e- nergiei și combustibilului, împreună cu folosirea la maximă capacitate a utilajelor din dotarea minei noastre**.
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• Elevii claselor a Vl-a 
______ _ i Școala generală nr. 4 din orașul i au ieșit duminică dimineața la muncă jaa- ■ triotică. Profiting dfe timpul

I frumos'ei au făcut ordine
I în jurul școlii.
I • „Flori pentru aleșii
Iw nuevii craseio 
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țării" este titlul spectacolului aflat în pregătirea artiștilor amatori de Ia eboperătivă meșteșugărească „Straja" din Ltîpeni, cu dâre se vor Omâgîa a- legefile de deputați de la 
9 mările. (Al. Cor).• Din inițiativa sectorului municipal de gospodărie locativă și cOthuna- lă, la Livezeiii, lingă stația PECO, echipa dfe pa-

valori ai lui Nicolae Stoica din cadrul E.G.C.L. a început amenajarea platformei pentru viitoarea stație de transport In comun. Traseul va fi prelungit, așadar, pe distanța Llvezeni (PECO,) — Lonea.• La I.U.M.P. a avut loc simpozionul „2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent", organizat de

lui de muncă de la mina Pețrila pentru extinderea mecanizării în subteran, grija pentru întreținerea și exploatarea utilajelor la parametri proiectați, fapt ce a determinat obținerea uaor randamente sporite în abataje, realizarea unei producții suplimentare de la începutul anului de peste 0(10, tone de cărbune. Reținînd propunerile făcute, candidatul de deputat a recomandat minerilor să acționeze cu toată răspunderea pentru reali-

cerințele formulate de alegători. ~~Oamenii muncii, alegătorii care au participat în număr de peste 8 000 la acest amplu și rodnic -dialog de lucru au făcut 222 propuneri, A- cest fapt dă încă odată expresie încrederii alegătorilor din Lupeni în candidații F.D.U.S., convingerii lor că cei pe care-i vor voia la 9 martie, cu sprijinul larg al cetățenilor orașului, al organelor orășenești partid și de stat, vor de r0‘ zarea ritmică a. sarcinilor zpiva problemele dezvoltă- d-e plan, crearea u-nor condiții tot, mai bune pentru petrecerea plăcută și utilă a timpului liber.în cadrul dialogului de ieri s-a exprimat din nou hotărîrea oamenilor muncii din adastă circumscripție de a face totul în scopul înfăptuirii sarcinilor izvorîte din documentele: Congresului al XII-lea al partidului.
LUMENIIntensa activitate politico- cetățerrească din orașul Lupeni a fost marcată joi, de ultimele Întîlniri între candidații de deputați și a- legâtori, desfășurate în; circumscripțiile electorale, în aceeași atmosferă de lucru, de largă afirmare a democrației socialiste. S-au întîlnit cu minerii și alții oameni ai muncii, cu alegătorii — candidații F.D.U.S. Otto Dan Suruleseu (circumscripția electorală județeană' nr. 75), Ioan Mis- chie și Voichița Miches (circumscripția electorală municipală nr. 29j, Mariana Mătăsăreanu, Stela Chi- șu și Maria Pușcaș (circumscripția electorală nească nr. 1). In dialogul lucrativ candidați — alegători, purtat la fața locului, în unități economice, comerciale și cele de prestații, în cartiere și școli, au fost reliefate problemele majore ale dezvoltării orașului, în condițiile mutării populației din cartierele afectate de exploatarea zăcămîntului Lupeni-Est, construirii noului centru civic în Bărbă- teni — aspecte asupra cărora a dat lămuriri competente privind soluțiile de rezolvare, candidatul Otto Dan Surulescu, directorul general al C.M.V.J. Urgentarea lucrărilor de termofi- care a LupeniuJui, amenajarea zonei păstrarea comerciale, adecvată a alimentării apă și energie electrică a locuințelor ce se mărginesc cu zona demolărilor, sînt, citeva dintre propunerile,

orășe-

demola te, unor unități soluționarea cu
Activitate permanentă la Casa 

din comuna BănităIn întîmpinarea alegerilor de deputați de la 9 martie, lâ Casa alegătorului din comuna Banița au fost organizate în această perioadă .... ........______  ______ _numeroase acțiuni politico- ~ dru didactic la pregătirea elevilor, a viitoarelor cadre. Desfășurată sub genericul „Legea electorală pe înțelesul tuturor,** în aceste zile la Casa alegătorului din cotnuna Bănița, activiști de partid și de stat, juriști, profesori, se întîlnesc cu cetățenii pentru a clarifica probleme legate de gospodărirea comunei, înscrierea

educative. Tinerii care votează pentru prima dată s-au întîlnit cu tovarășa Maria Mihuț lovan, secretara consiliului popular comunal, care le-a vorbit despre semnificația și răspunderea votului de la 9 martie. Tot la Casa alegătorului, cadrele didactice ,din comună au participat la dezbaterea „Sarcinile ce revin școlii
Muzeul mineritului, 
Iote orare cu Liceul trial din Petroșani.• Organizațiile în colaborare cu sia de feritei de la operativa meșteșugărească „Straja** din Lupeni și-au invitat colegii la clubul cooperativei în seara de 1 martie la „sărbătoarea mărțișorului". După cum am

îți co- 
indus-U.T.C. comico-

rii viitoare a orașului lor.
URICANIMinerii șefi de br.’. gadă Aurel Șoșoi și I’u.-tu- tru Bornoiu, candidați de deputați pentru circumscripția electorală orășenească nr. 11 Uricani, s-au întîlnit cu alegătorii ce locuiesc în ■ străzile Republicii, Plopilor și 1 Mai, în timp ce în circumscripția electorală orășenească nr. 12 candidații F.D.U.S. Terezia Mutter- și Elisabeta Krișansehi au a- vut întîlniri cu cetățenii din străzile 23- August și gospodăriile individuale de la nr. 14 la 3.8. In aceleași zile, au purtat, de asemenea, amplu dialog, lucrativ, profund democratic, cu a- legătpriî in unități economice, cămine, cantine, școli, i asociații de locatari și car- î tiere, candidații de depu- i tați Ion Geană și Sever Ga- ; va, Dan Marcu, Wilhelm i Neag, primarul orașului, în i circumscripțiile electorale i orășenești nr. 8, 9 și 7, iar i în localitatea Valea Brazi s-au întîlnit cu cetățenii tovarășii Traian velonesc și Vasile I. ciu, candidați pentru cumscripția electorală orășenească nr. 19 Uricani. Discuțiile lucrative, consul- tarea largă cu alegătorii în problemele dezvoltării și gospodăririi orașului s-au materializat intr-un mănunchi bogat de propuneri: urgentarea lucrărilor Ia' noua școală generală cu 24 săli de clasă, amenajarea unor terenuri de joacă pentru copii și a unor microbaze sportive în. cartierul Bucura, a. unui loc de agrement în apropierea orașului, repar" - rea teraselor la blocuri, ; furnizarea apei calde cu orar prelungit în - blocuri, E.G.C.L. să intervină perativitate pentru dierea defecțiunilor talațiiie sanitare din apartamente, sesizate de locatari etc.

alegătorului
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c
!pe listele de alegători, participarea la întîlnirile cu candidații F.D.U.S.Cu aceste ocazii, grupul vocal și. montajul lîterar- artistic ale căminului cultural prezintă în fața cetățenilor scurte programe dedicate importantului eveniment de la 9 martie. In perioada următoare, zilnic, la Casa alegătorului din comuna Banița vor fi organizate dezbateri. întîlniri. mese rotunde, la care va participa un număr mare de alegători. (C. Val.)

Congrdsu- învățămîn-dinlui - - . ■ .tului", prilej cn care a fost subliniată necesitatea sporirii contribuției fiecărui ca-
documentele educației și

i

!
i

t

fost informați de către organizatori, nu vor lipsi surprizele plăcute, bineînțeles.• La punctul de documentare de la clubul sindicatelor din Lupeni a avut Ioc ieri sesitaea de comunicări științifice „Activitatea de creație tfehnicb-științîfică, mijloc de educație prin și

pentru muncă" la care au participat pionieri și școlari di g. unitățile de învățămînt din oraș.(Camelia Ușurelu, pionieră, s ’ ’’ ~tezătbrii").subredacția „Cu- ■Stl’ • ■ . ’ !
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Trebuie asigurate aplicarea fermă a 
noului mecanism economico-financiar in 
toate sectoarele, a principiilor autocondu- 
cerîi muncitorești, autogestiunii și participă
rii oamenilor muncii la beneficii, sporirea 
rolului bugetelor de venituri și cheltuieli în 
activitatea întreprinderilor, punîndu-se ac
centul pe realizarea producției nete și a pro
ducției fizice — indicatori fundamentali ai 
planului economic".

NICOLAE CEAUȘESCU

i

fă- per
4BDARE 
ISITOAREal DumitruPetrila, ardea ire să-și con- r autoturismul 0, proprieta- lă, nou nouț, ea permis de Și, totuși, reglementările urcat la volan la drum. O- i echipaj al încercat să se srg la un co- luc o geantă* 11, îbdare care-1 dcă pe lingă legală pe care a pierdut și care-1 avea rezenta la în- îii martie la pentru dobîn- isului de eonii.

pe care — . — --------consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. în fața organelor și organizațiilor de partid, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii din economie, pentru perfecționarea întregii activități productive și realizarea exemplară a sarcinilor anului un loc prioritar îl o- cupă realizarea producției nete. Stăruind asupra acestei cerințe, secretarul general al partidului a chemat și cu acest prilej organizațiile, de partid, organele e- conomice, toți oamenii muncii să acționeze hotărîrea pentru noului mecanism pentru realizarea producției nete, și aprofundarea laturii calitative a întregii activități economice : „Odată cu 
realizarea producției în con
formitate cu planul, trebuie 
să vedem și cît costă pro
ducția, cum asigurăm creș
terea continuă a avuției na
ționale, a venitului națio
nal, atît pentru satisfacerea 
necesităților de consum, cît 
și pentru dezvoltarea gene
rală a întregii societăți".

Realizarea planului va
loric al producției nete, 
precum și sarcinile organi
zațiilor de partid și ale con
ducerilor unităților econo
mise din Valea Jiului în a- 
sigurarea îndeplinirii aces
tui indicator a constituit o- bieclul unei recente analize organizate de secretariatul Comitetului municipal de partid. Concluziile desprinse' cu acest prilej pentru unitățile miniere constituie tema paginii de față. Abordăm realizarea indicatorului în industria extractivă atît pentru complexitatea, problemei, cît și pentru faptul

□ PRODUCȚIA 

NETĂ VALORICĂ

Pentru a evidenția modul in 
neri pot contribui la creșterea 
luat ca exemplu un abataj echipat cu complex mecani
zat de la I.M. Lupeni. Producția de cărbune extrasă in
tr-o lună a reprezentat 8 640 mii lei. Producția netă 
obținută după deducerea valorii cheltuielilor materia
le din valoarea producției realizate este de 5 760 mii 
lei. Or, prin sporirea producției de cărbune cu 50 la 
sută pe seama creșterii productivității muncii și avînd 
in vedere caracterul relativ constant al cheltuielilor 
materiale, cu pondere mare în structura producției va
lorice, producția netă valorică înregistrează o crește
re de la 5 760 mii lei la 9 710 mii lei. Deci, creșterea 
cu 50 la sută a producției de cărbune a determinat 
dublarea producției nete. In această 
carea acordului progresiv, a crescut 
buție al brigăzii cu

Printre exigentele multiple 1 s care le ridică recenta I
s' 
i 
ș

i t 1980,

DERAPARI !cîteva ore, în ra Bolii, Băni- , circulația s-a în seara zilei larie, ca urma- tajelor unor le grele, pro- polei. Din fe- •au produs de- ale autovehi- îduse de șofe- au reușit să din cauză, vi- două acciden- toturism răs- altul tampo- autobuz s-au j Petroșani și ot din cauza yitezei de i condițiile de ■rit cu zăpadă.

cu toată aplicarea economic,

PRO-STRUCTURA ____
DUCȚIEI GLOBALE PE 
C.M.V.J.: producția netă 
valorică reprezintă 36 la 
sută din valoarea pro
ducției globale, iar par
tea de cheltuieli materi
ale care se deduce din 
valoarea producției glo
bale pentru stabilirea 
producției nete valorice 
reprezintă 64 la stată.

că în unitățile C.M.V.J. indicatorul producția netă valorică nu a fost realizat în 1979 decît în proporție de 91,01 la sută. Cauzele acestei nereaiizări, precum și direcțiile de acțiune pentru a obține rezultate economice superioare la acest indicator, în cete ce urtnea-
, ȘOFERI !zile persistă meteorologice e de la o zi «ori, în cursul a zi, pe șosele a, -JCÎzga sau eosebi în zo- e, în apropie- >r și păduri- te condiții es- dabi] să se viteză redusă raita necesară vita, în orice cidentele. Se iție sporită și i, în apropie- 
yt de pietoni, ii și în drep- de autobuz, rîndul lor. ea dovadă de ă nu traversa decît prin ?ate și să inte de a raversare.
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Pagină realizată de
Ioan DUBEK

REALIZAREA PRODUCȚIEI
NETE VALORICE

indicator fundamental de eficiență 
in întreaga activitate economică

CAîLE 
DE 

CREȘTERE 
A 

PRODUCȚIEI 
NETE

Direcții de acțiune
Creșterea în ritm susținut 

a producției fiziceAșa cum reiese și din graficele ilustrative din această pagină, în industria cărbunelui valoarea producției nete cuprinde pe de, o parte, producția fizică, rezultantă a activității de exploatare și preparare pentru obținerea de diferite sorturi de cărbune, iar, pe de altă parte, consumul de valori materiale pentru obținerea acestora. Nerealizarea de către C.M.V.J. a valorii producției nete pe anul trecut se datorește, în . principal neîndcplinirii planului la producția brută, creșterile înregistrate la producția de cărbune nu au ținut pasul cu creșterile mari ale volumului de investiți alocate dezvoltării capacităților de producție, ale fondurilor fixe datorate extinderii -tehnologiilor moderne, precum și cu sporirea cheltuielilor materiale și de energie intervenite în urma mecanizării intensive și adîncirea lucrărilor miniere. Răniînerea sub plan,, a unităților miniere la producția brută cu 614 000 tone cărbune a diminuat producția netă valorică cu 6. ia sută.Deci, realizarea integrală, ritmică 
a planului la producția fizică consti
tuie una din căile principale de ac
țiune pentru realizarea - producției 
nete valorice. Aceasta presupune creșterea accentuată a productivității muncii prin: dirijarea judicioasă a producției, folosirea cu eficiență maximă a utilajelor din dotare, a tehnologiilor avansate, aprovizionarea optimă a locurilor de muncă, perfecționarea organizării producției și a muncii, folosirea deplină a forței de muncă, a timpului de lucru etc.

încadrarea 
în normele de calitate încadrarea în normele interne de calitate la producția brută condiționează direct valorificarea superioară a cărbunelui. Or, depășirea conținutului de cenușă pe anul trecut cu 2,1 puncte a echivalat pentru unitățile miniere plata unor însemnate co- recțiuni de preț. Totodată, nerealizarea indicatorilor de calitate Impietează asupra realizării producției de cărbune net preparată și a sorturilor superioare de cărbuni. Răminepile în urmă față de prevederile de plan la sorturile superioare, precum și corecțiile de preț plătite de preparații la sortul cărbune pentru cocs — pentru depășirea umidității și la sortul pentru semicocs — pentru depășirea conținutului de cenușă au diminuat realizarea indicatorului producției nete cu 2 la sută. Este un neajuns ce șe explică prin lipsa de preocupare a colectivelor sectoarelor productive și ale unor întreprinderi (cele mai mari depășiri ale conținutului de cenușă le-au înregistrat minele Uricani, Bărbăteni, Vulcan și Live- zeni), față de realizarea indicatorului de calitate; nu s-a acționai pentru separarea sterilului pe fluxul de 

evacuare și la locurile de muncă unde e posibil (abataje cameră, pre
gătiri în cărbune). Sînt neajunsuri 
ce se cer remediate de urgență, con
comitent cu asigurarea măsurilor de 
claubare manuală, atît în subteran 
și la suprafața minelor, cît și în pre
parații, cu stimularea pe toate căile 
a răspunderii formațiilor de lucru, a 
întregului personal iață de calitatea 
producției.

Esențial: ou numai tona, ci și elemente ’e calitative ale producției !Recentele adunări generale ale oamenilor muncii au pus în evidență în fiecare unitate importante rezerve de îmbunătățire a activității economico-financiare, deci, de realizare a producției nete valorice. Depinde de colectivele de muncă, de fiecare om al muncii ca a- ceste rezerve să fie pe deplin valorificate. Pentru cointeresarea fiecărui colectiv în obținerea de rezultate cît mai bune la acest indicator, este necesară stabilirea producției nete pe baze reale, în funcție de condițiile concrete, specifice din fiecare unitate și sector.Organizațiile de partid și sub îndrumarea lor, organizațiile de masă, conducerile unităților sînt chemate să acționeze convergent pentru a face cît mai bine înțeleasă însemnătatea indicatorului producției nete, influența lui asupra celorlalți indicatori de plan, a venitului național, a veniturilor proprii ale fiecărui om al muncii. Pe această cale, în cunoștință de cauză, fiecare colectiv, fiecare om al muncii trebuie aliniat la

• CREȘTEREA PRODUCȚIEI fizice,

tt, tiz

•ÎMBUNĂTĂȚIREA STRUCTURII 
Sortimentelor

• ÎMBUNĂTĂȚIREA 
CALITĂȚII producției

• REDUCEREA CONSUMULUI DE 
MATERII PRIME Șl MATERIALE 

• REDUCEREA CONSUMULUI DE 
ENERGIE $1 COMBUSTIBIL

• ReDUCCREA CHELTUIELILOR CU 
AMORTIZAREA FONDURILOR 
fixe pe produs

Reducerea 
cheltuielilor materialeCale de primă importanță, pentru realizarea planului producției nete valorice — reducerea cheltuielilor materiale —• oferă un cîmp larg de acțiune pentru fiecare colectiv de muncă. Este un deziderat cu atît mai presant, cu cît ritmul de creștere a producției fizice nu a ținut pasul în Unele cazuri cu creșterea rapidă a fondurilor fixe. Adică, dotația existentă nu este utilizată peste tot corespunzător — unele utilaje stau nefolosite, iar cele în funcțiune nu se utilizează întotdeauna la parametri corespunzători. Or, indiferent de starea utilajelor, de randamentul lor, amortismentul este plătit. Trebuie acționat, deci, cu toată fertilitatea pentru utilizarea cu randamentul maxim a complexelor, combinelor și celorlalte utilaje, prin întronarea unei răspunderi înalte în execuția reviziilor și reparațiilor, în exploatarea utilajelor. Prin folosirea maximă eficiență a capacităților de producție și a dotării tehnice " ajungem ca fiecare abataj, fiecare u- tilaj să asigure atingerea unei producții și productivități superioare care să acopere.și să depășească în termenele ‘prevăzute valoarea fondurilor investite.Trebuie acționat cu fermitate pentru reducerea consumurilor de materiale, de piese de schimb și de energie, pentru combaterea risipei prin urmărirea, pe baza unor consumuri riguros defalcate pe sectoare, a consumurilor zilnice și decadale. Există la unele unități o experiență bună în acest sens, experiență ce trebuie ektinsă la toate minele.

'cusa

eforturile de realizare a unei noi in întreaga activitate economică. calități, superioare, 
................. _______________  ______ Nu numai tona de 
cărbune e unicul criteriu de apreciere, ci și elementele 
calitative ale producției dau măsura eficienței, a rezul
tatelor muncii, lată un adevăr fundamental ce trebuie înțeles de fiecare formație de lucru, de fiecare miner, ideea care trebuie să direcționeze întreaga muncă politică în colectivele miniere, obiectul unor dezbateri vii, convingătoare prin calcule, prin exemple concrete, soldate cu finalitate concretă. Și această finalitate trebuie să fie acțiunea perseverentă, energică și fermă, pentru folosirea cît mai deplină a rezervelor interne din fiecare unitate pentru sporirea eficienței.

Fiecare lucrător să dovedească maximum de spirit 
gospodăresc, să contribuie efectiv la sporirea pioduc- 
ției cu cheltuieli cît mai mici, să lupte împotriva risi
pei, să-și aducă din plin contribuția la realizarea de be
neficii, la creșterea eficienței economice !



4 s;.f Stea oul roșu SIMBATA, 1 MARTIE 1980
MSVizita tovarășului Nicolae economice în unități

Urmare din pagina I)bricarea zahărului, uleiu- ui, laptelui praf, de utila- je pentru unitățile de panificație și conserve.Secretarul general al partidului, apreciind succesele înregistrate de acest destoinic colectiv b'ucureș- tean, a indicat, totodată să se persevereze într-o măsură și mai accentuată în direcția perfecționării fabricației, sporirii productivității muncii, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produselor.Se vizitează, în continuare, fabrica întreprinderii „Vulcan" pentru cazane energetice de pe platforma industrială Berceni, importantă investiție a actualului cincinal. Prin gradul superior de dotare, . prin complexitatea agregatelor ce se realizează aici și procedeele tehnologice de înaltă eficiență utilizate, fabrica reprezintă una din cele mai moderne utiități ale industriei noastre.In mod firesc, în centrul dialogului secretarului general al partidului cu factorii de răspundere ai întreprinderii, cu specialiștii care lucrează aici s-au situat probleme legate de realizarea în continuare a unor agregate capabile să valorifice resursele energetice ieftine de. care dispune economia noastră națională. întreprinderea se axează, în prezent, pe a- similarea întregii game de cazane care să folosească lignit Și șisturi noase.Vizitînd hala de gregate, tovarășulCeaușescu ia cunoștință de preocupările constructorilor de mașini de la „Vulcan" în direcția creșterii randamentelor cazanelor e- nergetice în paralel cu reducerea consumurilor specifice de combustibil.Apreciind aceste■ zări tovarășul Ceaușescu a cerut, tă, să se acționeze tinuare în direcția nizărij construcției

bitumi-roto-a- Nicolae

reali- Nicolae totoda- în eon- rn oder- de ca-

zane, atît sub raportul valorificării combustibililor inferiori, cît și al creșterii randamentelor.T ova r ă.ș u lu i Nicolae Ceaușescu i se prezintă unul din cele mai reprezentative produse ale 'industriei de utilaj energe
tic : cazanul de 1035 tone abur pe oră, căruia i s-au adus recent importante perfecționări. Legat de a- ceasta,. secretarul general 
al partidului a indicat conducerii întreprinderii și ministerului de resort să se folosească și experiența altor țări în omogenizarea și pregătirea combustibililor inferiori folosiți la asemenea, cazane.Se vizitează în continuare secția unde sînt realizate subansamblele destinate cazanelor energetice, care lucrează sub presiune și care reprezintă adevărate lucrări tehnice de artă.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită pe constructorii de mașini de la întreprinderea Vulcan, îndemnîndu-i să folosească din plin cu rezultate cîț mai bune tehnica de care dispun, să acționeze pentru continua modernizare și diversificare a agregatelor energetice pe care le produc,: în concordanță cu necesitățile economiei noastre naționale.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu continuă la întreprinderea de mașin; grele — una din cele mai importante unități ale industriei noastre constructoare de mașini — care aduce o contribuție hotărîtoare la înzestrarea cu utilaje tehnologice de mare complexitate a economiei românești, precum și la pregătirea fabricației utilajelor centrală românească.Discuția tovarășului Nicolae Ceaușescu cu reprezentanții ministerului și centralei de resort, cu specialiștii uzinei a cuprins, și aici, o vastă problematică consacrată dezvoltării

psnti'u . prima atomo-eleetrică

producției de utilaje moderne, folosirii cu maximum de randament a capacităților de care dispune întreprinderea, asimilării în țară a unor scule și dispozitive de mare randament în vederea renunțării la importurile costi-, sitoare, îmbunătățirii tehnologiilor de obținere a o- țelurilor înalt aliate necesare producerii utilajelor din ce în ce mai complexe prevăzute în programele de fabricație . ale uzinei, reducerii consumurilor de materiale și energie și sporirii pe această cale a eficienței întregii activități.Secretarului general al partidului îj sînt prezentate, în secțiile de fabricație vizitate, unele din piesele gigant cu înalt grad de prelucrare, care solicită din plin capacitatea de pregătire a muncitorilor. Este vorba de arbori cotiți pentru motoarele navale de 30 000 CP. turbine generatoare și rotoare de diferite puteri, caje pentru laminoare, convertizoare, polimerizațori etc. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat aprecieri fața de nivelul calitativ ridicat al produselor la adresa calității muncii acestui harnic colectiv.Secretarul general al partidului a examinat, totodată, o microexpoziție cu scule și dispozitive cu care prilej a indicat să se acționeze pentru producerea în țară de scule cu randamente sporite. în a- cest sens, s-a relevat importanța colaborării cu Institutul Politehnic din București, evidențiindu-se necesitatea unei mai strîn- se legături și între învăță- mînt-cercetare și producție în vederea . rezolvării problemelor ivite în procesul productiv.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a consacrat ducătoare de anvelope apoi, o parte a vizitei a- nalizării . modului în care a fost pregătită și se desfășoară fabricația echipamentelor centralelor ato- mo-eiectrice și a turbinelor de 660 MW. ,In acest

sens, gazdele prezintă secretarului general al partidului utilaje de mare complexitate tehnologică care vor avea o contribuție ho- tăritoare . în fabricarea an-, samblelor și subansamble- loi’ din dotarea echipamentelor respective. Intre a- cestea se numără primul strung românesc de 16 metri produs la T.M.U.A.B. și care funcționează aici cu rezultate foarte bune și presa hidraulică de 12 600 tone/forță, utilaj unic produs în țara noastră.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat în camera de comandă, unde i se adresează rugămintea să inaugureze probele mecanice ale acestei prese.In aplauzele celor pre- zenți, tovarășul Nicolae Ceaușescu acționează maneta de pornire a utilajului, care începe să funcționeze.■Secretarul general al partidului felicită cu căldură pe muncitorii și specialiștii care au colaborat la construirea utilajului, întregul colectiv al întreprinderii, urîndu-i noi succese în activitatea de viitor.în încheierea vizitei, tovarăș ui Nicolae Ceaușescu străbate hala turnătoriei și oțelăria uzinei, unde indică să fie luate măsuri de - modernizare. în continuare, de extindere a capacităților de producție, in vederea turnării lingourilor de 450 tone și elaborării de oțeluri înalt aliate,Aceleași probleme de deosebită importanță privind dezvoltarea și modernizarea producției se situează în centrul- atenției și. : în -timpul vizitei- tovarășului' Nicolae Ceaușescu la întreprinderea Danubiana, uni- ganizare a fluxurilor teh- tate ce șl-a cîștigat. î binemeritat .prestigiu în țară și peste hotare ca..pro-pen- ăgri-

cități de producție, gospodărirea cu grijă a materiilor, prime și energiei începe în cadrul unei expoziții unde sînt prezentate rezultatele eforturilor pe linia dezvoltării sectoarelor productive, ale măsurilor adoptate în scopul sporirii productivității. • muncii, creșterii mecanizării și automatizării lucrărilor.Secretarul general al .partidului vizitează apoi o serie de. secții ale. întreprinderii, unde se -remarcă gradul înalt de mecanizare și automatizare a operațiilor, productivitatea ridicată a mașinilor si instalațiilor.în timpul vizitării laboratorului stației de încercări al Institutului de cercetări și proiectări pentru .cauciuc și mase plastice, situat pe platforma întreprinderii, sînt abordate, de asemenea, preocupările actuale și de perspectivă pe linia promovării progresului tehnic, a elaborării de noi procedee tehnologice și de asimilare a unor produse noi,, cu caracteristici și calități super&ăre.Se vizitează în continuare noua capacitate de fabricare a anvelopelor pentru tractoare do mare capacitate. pusă în funcțiune la sfîrșitul anului trecut, secție care marchează inaugurarea celei de-a treia e- tape de dezvoltare a întreprinderii; Secretarul general al partidului are cuvinte de apreciere pentru faptul că majoritatea lajelor și instalațiilor 
! . aici, m: fost realizate țară, pentru modul de

tru tractoare, mașini cole și camioane.Analiza modului în . oamenii muncii de la nubiana" acționează pentru folosirea cu randament sporit a modernelor capa-
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Etapa a XX-a cu...
la I.M. LivezeriiLazărȘtefan, miner șef de brigadăIată că mîine începe și returul campionatului de fotbal divizia A, prilej cu care ne reluăm și noi bișnuita rubrică de mentarii pe marginea tapelor.

— Așadar, intrînd
„cu dreptul", obți- 

„sfer- 
Cupei, Jiul pri- 
vizita puternicei 

bucureștene — 
lidera campio- 

C'redeți în ascen- 
Și

o-co-e-
in

sezon 
nînd calificarea în 
turile" ~ 
mește 
echipe 
Steaua, 
natului.
siunea băieților noștri 
în această primăvară ?— Cred, în primul rînd, în afirmația lui Stoichi- ță, cum că Jiul va evolua într-o cupă europeană. Cît privește întîlnirea cu Steaua, cred că apărarea noastră, cu mereu tînărul Bădin la „timonă", va reuși să stăvilească infiltrațiile spre „buturile" lui Cavai ale impetuosului Răducanu. Sper că perioada de pregătire a constituit un „sfetnic bun" și pentru înaintașii noștri. Printr-o exemplară mobilizare în teren, întrezăresc victoria Jiului.

ț- In' care dintre întîl- 
nirile etapei de mîine, mai 
acordați șanse de cîștig 
gazdelor ?— In partida studențească de la Iași, cluje-

nii nu pot emite pretenții la nici un punct; în disputa de pe „centralul" din Bănie, acord șanse de cîștig elevilor lui Valentin Stănescu ; tot cu victoria gazdelor prevăd că se va termina și meciul de la Tîrgoviște; ca și cel de la Baia Mare, unde se întîlnesc două echipe tinere, tehnice. Dar am motive să cred că băcăuanii se vor mulțumi numai cu faptul că au prestat un joc frumos.
— La sfîrșitul meciu

rilor de mîine, întrevedeți 
și unele surprize ?— Cred că nu vor lipsi. Se pare că acest controversat antrenor Teașcă, face minuni pe malul Dunării. Pe gălățeni îi văd

plecînd de la Satu Mare cu două puncte. De asemenea, coechiperii 4ui Dobrin se vor întoarce în. Trivale cu un punct, dacă nu chiar cu amîndouă de la Tg. Mureș, Cit privește întîlnirea de la Rm. Vîl- cea, dintre Chimia și Gloria Buzău, o văd termi- nîndu-se la egalitate.
— Și, în sfîrșit, 

vedeți deznodământul 
tidej dintre Sportul 
dențesc și Dinamo ?— Dinamoviștii nuscăpa victoria. De altfel, elevii profesorului Angelo Niculeseu, vor face multor echipe „zile fripte" în acest campionat.

Interviu realizat de
Corvin ALEXE

cutn 
par- 
stu-vor

AVANCRONICA• Sala de sport a Grupului școlar minier din Petroșani găzduiește duminică, ora 10, meciul de baschet de divizia B (tineret) dintre Jiul-Știința din localitate și lidera seriei — Universitatea Timișoara.• In deplină armonie cu fotbalul au ioc sîmbă- tă și duminică, pe pîrti- ile din Paring, întrecerile de schi alpin, ale eta-

pel județene a campionatului republican, rezervat senioarelor și seniorilor.• Intîlnirile din ’ campionatul municipal de popice dintre Jiul II Petri- la — Constructorul minier Petroșani și Parîn- gul Lonea — Preparatorul Petrila au loc duminică, începînd cu ora 8,30. Primul meci se dispută pe arena cu patru piste Preparatorul Petrila.

j în care ;se desfășoară montajul utilajelor la noile linii tehnologice. Apreciind măsurile luate pentru pregătirea șj perfecționarea personalului muncitor la nivelul complexității tehnice a proceselor de producție de aici, Nicolae man dă pundere bilitatea samblu propierea de care să beneficieze a- tît oamenii muncii de la „Danubiana", cît și de la - celelalte întreprinderi si- .„i luate pe aceeași platformă industriala.

tovarășulCeaușescu reco- factorilor de răs- să studieze posi- creării unui an- de locuințe în a- întreprinderii,

uti- de >n. or-un nologice, precum și pentru gradul -înalt de mecanizare și automatizare a operațiilor.Ț o v a r ă ș u î Nicolae Ceaușescu se interesează de stadiul lucrărilor de finalizare a acestei importante investiții, de modul
care

LUPTĂTORII de i.a 
C.S.Ș. PETROȘANI 
Opt titluri de 

campioni județeni La începutul acestei săp- tămîni, în sala Clubului sportiv școlar din Deva s-a desfășurat faza județeană a campionatului republican de lupte grele pentru juniori mari și iniei. După două zile de - întreceri, garnitura C.S.Ș. Petroșani, antrenată de Vasile Făgaș și Ion Blaj, a repurtat un succes notabil, ciștigînd opt titluri de campioni județeni prin; Constantin Ur- 
saru (52 kg), Aron Cindea (56), Ion Vladislav (70), 
Sandor Kovacs (79), luliu 
Damian (81) la juniori mici, Iosif Keller (52), Eu
gen Boțorga (57) și Nicuț 
Muntean (90) la juniori mari. Pe cea de a doua treaptă a podiumului de premiere au urcat Marin Rotea (48), Tudor Roman (60), — juniori mici, Do- rel Brebinaru (62), Petru StaiTCiu (68), Marian Sișu (79) și Mihai Zoltan (82) — juniori mari. Campionii și vicecampionii județeni au cîștigat dreptul de a lua startul la faza pe zonă a popularei competiții la saltea, care se va desfășura, duminică, 23 martie, tot la Deva, de data aceasta în sala sporturilor. La confruntări vâr participa concurenți din 11 județe. (I.V.)

★Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu a reprezentat un nou și semnificativ moment dialogului nemijlocit rodnic pe care ' secretarul general al partidului îl poartă neîntrerupt cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale în . probleme esențiale ale dezvoltării patriei, ale construcției . socialiste. Prin marea actualitate și însemnătate a problemelor analizate, prin importanța deosebită a o- rientărilor Și măsurilor stabilite, ea ss înscrie, totodată, ca un eveniment de seamă în activitatea unităților vizitate, în conomică a țării și doială aprecierile rului general al lu; își vor găsi, firesc, iun larg și profund ecou în■ conștiința oamenilor muncii, mobilizîndu-le și mai intens forțele și energiile creatoare în lupta pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1980 și pe întregul cincinal, pentru înfăptuirea însufle- țitoarelor obiective cuprinse în documentele Congresului al XII-lea al partidului.

FILME

I 
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PETROȘANI —
iembrie; Alibi prieten; Republica; zero,- Unirea: Domnul liard;LONEA: Speranța;. . ANINOASA: Olga poetul;VULCAN: Omul care ne" trebuie;LUPENI — Cultural:Mi-e teamă, seriile I-II; URICANI: In ochii tăi întreaga lume.

TV10,00 Album literar: Mi-
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(Agerpres)
hail Kogălniceăhu și mesajul patriotic al literaturii pașoptiste. 10,20 Telecine», mateca (reluare). 11,55 Tragerea de amortizare ADAS. 12,05 Concert ducativ. Integrala : niilor de Beettoven. De. la A la... infinit.Dosarul energiei. Clubul tineretului.Februarie 1980. evenimentelor 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,20 In actualitate: pregătirea alegerilor de la 9 martie! 20,00 Teleenciclopedia. 20,30 Film artistic: Dallas 
— compania petrolieră 
Ewing. Episodul 27. 21,20 Varietăți muzical-distrac- tive. 21,45 Telejurnal.

C. M. V, J.

e- simfo- 13,00 . 17,25.17,4518,30 Cronica politice.
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întreprinderea pentru administrarea 
cantinelor și cazare Valea Jiului 

Petroșani
încadrează urgent, direct sau prin 

transfer- ’'
— Magazineri pentru magazii 

de alimente
Informații zilnic între orele 7-15,30 la 

sediul întreprinderii din strada M. Viteazul 
nr. 2 din Petroșani.
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