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Mecanizare S Productivitate 03 Rentabilitate

Conducătorii între

prinderilor miniere 

sînt solicitați să 

răspundă :

1. Ce măsuri ați întreprins pentru 
Introducerea și exploatarea eficientă a 
mecanizări! principalelor operațiuni?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivității muncii planificate?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia luna Ianuarie/ trimestrul I și anul 1981?

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele ■ Republicii Socialiste România, vineri, s-au desfășurat, la Brașov, lucrările ședinței de lucru pe probleme de agricultură.La ședință au luat parte ' tovarășa Elena Ceaușescu, < tovarășii Ilie Verdeț, Iosif Banc, Emil Bobii, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ludovic Fazekas, Ion Pățan, Marin Vasile, Angelo Mi- culescu,, viceprim-minis- tru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare.La lucrări au participat primii secretari, secretarii cu probleme organizatorice și secretarii pentru problemele de agricultură ai

comitetelor județene de partid și ai comitetului municipal de partid București, directori generali ai direcțiilor agricole Județene și directori generali adjuncți cu probleme zoo. tehnice, directorii trusturi, lor județene ale întreprinderilor agricole de stat și ai trusturilor pentru mecanizarea agriculturii, cadre din ministere și alte organe centrale.La sosire, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați de numeroși locuitori ai , munici. piului Brașov, card le.au făcut o primire entuziastă, deosebit de caldă, reafir- mîndu-și vibrant sentimentele de profundă dragoste, înaltă stimă și prețuire. In

aceste zile de început de an, asemeni întregului popor, oamenii muncii brașoveni au adresat din inimă, tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu calde u- rări de viață îndelungată, multă sănătate și putere de muncă, spre binele și fericirea națiunii noastre, spre gloria și măreția României socialiste.Cu aceleași calde simțăminte, conducătorul partidului și statului nostru a fost primit de par- ticipanții la ședința de lucru, care — la intrarea în sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conduce- 
(Continuare în pag. a 4-a)

r Az\ răspunde Ing. IOAN VASILESCU, directorul I. M Dîija^Perimetrul exploa. 
j labil al întreprinde. ■ rii miniere Dilja are o structură geologică, condiții de zăcămînt mai deosebite decit celelalte întreprinderi miniere și sînt improprii mecaniză. rii unor operațiuni, cum ar fi de exemplu tăierea și supunerea mecanizată în abataj. Noi ne.am adaptat tehnologiile de lucru la condițiile de zăcămînt. Folosim acum numai abataje cameră, unde introducerea mecanizării a rămas mult în urmă deși abatajele cameră sînt foarte răspîndite și la ■ alte întreprinderi mini.ere. Poate tocmai din a- ceastă cauză ar fi bine ' dacă ar intra și acest gen de abataje în atenția cercetătorilor și proiectanți- ^Jor care se ocupă de me.Sînt gîndurîle și dorințele minerilor sectorului IV al I-M. Lonea, care își propun ca și în noul an să înfăptuiască ceva mă- . reț, trainic, folositor societății noastre : realizarea Unei producții de cărbune cît mai mari, de bună calitate, care să . asigure o î- , naltă eficien- I ță economică întregii activități productive. Sînt imperativele noului an, primul din cel de-al șaptelea cincinal. întruniți la o „masă rotundă" la sediul sindicatului, șefii de brl. gadă din sectorul IV și-au spus părerea despre eforturile lor, ale brigăzilor ce le conduc pentru .realizarea acestor imperative..

Iosif CLAMBA, șef de 
brigadă : „în 1980 am a. vut un plus de 9500 tone de cărbune, ceea ce'a făcut să ocupăm locul I în întrecerea socialistă a bri. găzilor de la abataje cameră pe întreprindere, la sfîrșitul anului, și locul II pe Vale, în semestrul I. Sper că la analiza pentru semestrul II să ocupăm tot un loc fruntaș pe bazin. Pentru anul acesta ne-am propus ca din punct de vedere cantitativ să ne

canizarc. Ne străduim să suplinim absența meca- nizării prin introducerea unor noi tehnologii cum este folosirea preabataju- luj tubular scufundat, tehnologie folosită pentru prima dată la mina noastră, și care și-a do- , Vedit eficiența prin re.zultatele obținute.Mina Dîlja dispune însă de o combină de înaintări de mare productivitate, pe care o folosim în condiții eficiente, și de mașini de încărcat, care, de asemenea, sînt utilizate la capacitate.Am introdus mecanizarea pe scară largă în transportul subteran, unde am pus în funcțiune și folosim- un număr însemnat de benzi de cauciuc — 33 de benzi cu o lungime totală de 2380 ml

— și vom continua introducerea lor pentru că sînt deosebit de eficien. te : flux continuu de evacuare a cărbunelui, mai puține stagnări din cauza defecțiunilor, consum redus de energie și sînt ușor de întreținut.încă din trimestrul IV al anului trecut s-au luat măsurile tehnico-organizatoricePe. cesare pentru creșterea productivității muncii la . nivelul prevederilor a- cestui an, ceea ce s-a și realizat. în continuare vom spori preocupările pentru creșterea productivității muncii, mai ales în condițiile lipsei de forță . de muncă; cu care
D.,r.'n GIIEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

I. M. Lonea

Minerii
iși fm 

cuvîntul
comitetului

întrecem realizările din anul trecut. Dar, va trebui să facem mai mult în ceea ce privește calitatea cărbunelui. Am discutat cu ortacii și sîntem hotărîți să alegem mai bine șistul vizibil. Aș adăuga __  că exn pornit bine în acest an. Ortacii mei — Petru Mindrut. Nicu Neagu, Victor Rabulea, Traian Manea, Mihai Bud, Gheorghe Ccjocaru și ceilalți sînt hotărîți să păstrăm locul cucerit cu truda muncii. Nu e ușor să păstrezi locul I, pentru că toți rîvnesc la el“.
Nicolae GOLEA, șef de 

brigadă : „Noul an ne va aduce mai multe tone în plus la producția de căr. bune, față de vechiul an cînd am extras suplimentar 2200 tone Sîntem brigadă De doi ani de șef de brigadă să omogenizez colectivul și acum putem aspira la rezultate mai bune. Am început încă din prima zi a anului cu 20 tone cărbune
Teodor ARVINTE

cărbune, de tineret, cînd sînt am căutat

(Continuare tn pag. a 2-a;

Autogestiunea muncitorească cere 
ACȚIUNI FERME PE CALEA 

RENTABILIZĂRII PRODUCȚIEIAnul 1981, primul an al celui de-al șaptelea cincinal. marchează intrarea țării noastre într-o nouă 'e- tapă, calitativ superioară a procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate. Elementele principale ce caracterizează economia locală se referă la dezvoltarea acesteia în ritm sporit în condițiile economisirii resurselor, creșterii gradului de valorificare a materiilor prime, combustibilului și energiei, concentrării investițiilor pentru punerea mai rapidă în funcțiune a fondurilor fixe, sporirii eficienței economice, a beneficiilor, cerințe prioritare a- le autogeștiunii economico- financiare a întreprinderilor.In vibrantul Mesaj de A- nul Nou, adresat întregului

popor de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, găsim directivele muncii poporului nostru pe anul 1981, cit și pe întregul cincinal care este un cincinal al calității și eficienței, un cincinal de transformare a cantității într-o nouă calitate în toate sectoarele producției materiale. . 'Pentru dezvoltarea bazei proprii de materii prime și resurse energetice este necesar ca unitățile economice să ia măsuri ferme pentru gospodărirea resurselor materiale prin reducerea consumurilor specifice, dimensionarea strictă a norme, lor de consum, eliminarea risipei și introducerea u- nui control preventiv exigent de către organele respective. Numai în aceste condiții Se vor evita situa-

țiile negative din anii anteriori cînd unele unități economice au depășit nejustificat cheltuielile planificate la 1 000 lei producție marfa.
Dumitru PATRAȘCOIU, 

directorul Filialei 
Petroșani 

a Băncii Naționale

(Continuare în pag. a 2-a)

Certitudini

„Ne concentrăm eforturile spre 
identificarea de noi rezerve de cărbune

La datorie, sondorii de la una din instalațiile de

Foto : O. GEORGIANA

Pentru colectivul secției din Valea Jiului a întreprinderii de prospectări și explorări geologice Hunedoara — Deva, anul și cincinalul în care am pășit constituie etapa unei și mai rodnice activități, o etapă a maximei eficiente. Mînuind cu pricepere cele 17 sondeze răspîndite în toată Valea Jiului, de la Cîmpu lui Noag și pînă la Jieț, sondorii au o contribuție de seamă în acțiunea de identificare a rezervelor de cărbune în ve-a

Un fapt in aparență : 
simplu, ne.a atras tu. ■ 
turor atenția. Colective . 
de oameni ai muncii du ; 
raportat din primele . 
zile succese pe frontul ■ 
cărbunelui, pe șantiere, ! 
in uzine sau fabrici. ; 
Ele au reliefat valoarea ! 
înțelegerii îndemnului ; 
ve care secretarul ge. ■pe care secretarul ge
neral al partidului, to
varășul Ni co 1 a e C e a u ș e s c u,

1 
I

derea dirijării eficiente lucrărilor miniere.— In anul pe care l-am încheiat — ne spunea ing. Grigore Cevală, șef de secție, în cadrul discuției purtate la sediul din Bărbăteni al secției — am obținut o depășire a planului de peste 80 m la lucrările de foraj. Această cifră arată că, în condițiile în care față de 1979, sarcinile de plan ale secției au sporit cu peste 54 la sută, eforturile fiecărui om al muncii au fost îndreptate spre îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan. Ne mîndrini că avem oameni harnici, bine pregătiți profesional, care știu că de rezultatul muncii
Gheorghe OLTEANU

I 
1

!

dresat în noaptea Anu
lui Nou. Am privit cum 
la ieșirea din 
minerii de la 
s-au oprit în 
noului pe care 
cu litere mari 
condusă de Andrei An
tal a realizat peste plan 
100 tone de cărbune“. 
Certitudinea afirmațiilor 
făcute public, o dau 
faptele, zecile și sutele 
de tone de cărbune 
scoase la ziuă de oame
nii acestui colectiv și în anul trecut a 
fruntaș.

Faptele în sine 
monstrează că asemenea 
oameni, stăpîniți de am
biția realizării unor 
succese, intîlnim în în
treaga Vale a Jiului. 
Ele demonstrează forța 
mobilizatoare a comit, 
niștilor, hotărîți să ră- 
mînă mereu în linia în- 
tîi a activității produc
tive, însuflețind ortacii, 
dîndu-le tuturor sigu
ranță, garanție și încredere în posibilitatea 
succesului.

schimb 
Lonea 

fața pa. 
era scris 
„Brigada

care 
fostde.

I 
< < 
I 
i 
f
l

Vai. CODREANU
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I.M. Lonea

Forțele colectivului mobilizate pentru 
realizărilor de cărbunecreștereaDezbaterile s-au desfășurat rativele majore naiului calității ței în care am . . , imboldul însuflețitor chemării adresate poporului nostru de secretarul general al partidului, to. varășul Nicolae Ceaușescu, în Mesajul de Anul Nou. Iată de ce, făcînd bilanțul activității de sindicat in perioada trecută de la precedentele alegeri, conferința a analizat critic și autocritic neajunsurile și neimplinirile din anul ce s-a încheiat, trăgînd concluziile ce se cuvin pentru mobilizarea colecti- vului la o activitate calitativ superioară în noul an și cincinal. în cadrul dezbaterilor s-au făcut referiri la lipsuri și ne- împliniri ca rămînerea. sub plan a minei Lonea în a- nul trecut cu peste 200 000 tone cărbune, nerealiza- rea indicatorului productivității muncii cu 261 kg/ post, neîncadrarea în normele de calitate a cărbu. nelui și pierderea • prin penalizări, din această cauză. a peste 64 000 tone din producția extrasă, ră- mînerea sub olan a unui mare număr, de brigăzi ți sectoare. Exigențele aplicării noului mecanism e. conomico.financiar — s-a subliniat eu pregnanță în cadrul dezbaterilor conferinței — imnun o cotitură ra-'i’caig în activitatea colectivului minei Lonea. Preocupați profund de imperativele realizării noii calități, delegații la conferință, partieipanții la discuții au căutat fiecare — în lumina Tezelor U.G.S.R.— să scoată în evidență

conferinței sub impe. ale cinci- și eficien- pășit, sub al
rezervele ce trebuie puse în valoare pentru îmbunătățirea activității productive și de sindicat, fă- cînd numeroase propuneri în acest sens. „Toată grija și accentul preocupărilor să fie pus la lucrările de deschideri și pregătiri pe mecanizarea < singura cale sigură de a realiza viteze de avansare • sporite, a asigura linie de front suficientă și capacități de extracție cores-
Conferințe pentru dări 
de seamă și alegeri în 
organizațiile de sindicat

punzătoare planului de producție pe 1981 și noul cincinal" (Mihai Bologh). „Propunem cu ortacii ca introducerea noului complex mecanizat la nuntă, rul 66 din sectorul III s-o facem într-un timp mai scurt; în timp ce utilajul se demontează de la nu- mărul 65 să facem pregătirile necesare de introducere și montare la noul abataj. Primind sprijinul necesar pentru aplicarea ideii, propunerii, brigada va scurta durata introducerii și punerii în funcțiune a complexului mecanizat, vom da peste plan, în acest an, 600 tone cărbune" (loan Cojocariu). „Trecînd la autoconduce- rea și autogestiunea economică, fiecare om ai colectivului minei trebuie să acționeze cu răspundere pentru îngrijirea și gos. podărirea bunurilor întreprinderii ; grupele sindicale să mobilizeze oamenii

din brigăzj pentru recuperarea materialelor de susținere, recondiționarea și reutilizarea pieselor de schimb, evitarea funcționării în gol a mașinilor și utilajelor, economisirea e- nergiei electrice și pneu- ........___ matice etc," (Constantinacestora — ■ Boariu). îmbunătățirea calității cărbunelui, a calității reviziilor și reparațiilor Ia utilaje, a aprovizionării tehnico-matci. iale a locurilor de muncă, folosirea completă și cu re. zultate de producție superioare a celor 6 ore de muncă, extinderea experienței brigăzilor fruntașe, generalizarea inițiativelor muncitorești valoroase și intensificarea creației tehnico- științifice de masă au constituit alte importante subiecte abordate în intervențiile delegaților la dezbateri ca Iosif Clamba, Alexandru Ciurea, Vasile Bălăuță, Grigore Mischiu, Carol Bogy și alții.Conferința a cerut noului comitet ales pe întreprindere, comitetelor din sectoare și birourilor grupelor sindicale ca, odată cu efortul pentru mobilizarea colectivului în întrecerea socialistă de a spori producția de cărbune și ridica nivelul eficienței economice, să-și îmbunătățească stilul și metodele de muncă, să acționeze cu fermitate în direcția stabilizării forței de muncă în întreprindere pentru întărirea ordinii și disciplinei de producție, asigurarea unor condiții de securitate declină a muncii, a condițiilor sociale pentru mineri și familiile lor.
I. BĂLAN

Minerii își fin cuvînful
Urmare din pag. I)extrase peste preliminarul brigăzii".

loan MICLEA III, șef 
de brigadă: „Sînt veteranul brigadierilor de la mina Lonea. Mai am 13 luni pînă la pensie și vreau să plec cu fruntea sus. Anul i trecut, cu cele 10 000 tone de cărbune date peste plan, am ocupat locul I la abataje frontale. Am depășit planul productivității muncii cu 800 kg pe post. Cu realizarea planului pe acest an nu ne facem probleme. Avem ortaci de nădejde — Gri- gore Mîndruț, loan Bo- tean, Gherasim Piisdk, O- șeanu, Miticaș și mulți alții — care știu să muncească cu tragere de inimă. Pe cele două zile am înregistrat deja 100 tone de cărbune plus. Altceva mă frămîntă în acest an. Pe cine să las cerea brigăzii.pînă la urmă — chiar da- cerea brigăzii ? Cred

gada o să.și aleagă conducător pe cel mai bun“.Optimismul șefilor de brigada de a ridica ștacheta realizărilor a fost întărit de inginerul Andrei Loy, șeful biroului Programare a producției:— Hărnicia minerilor de la sectorul

zează în cele 630 cărbune date în primele două zile ducție ale nouluiexistă o concordanță plină între vorbe și te, de mulți anisectorului IV.

tone de plus, în dean. pro- Deci de- fap-ceea ce caracterizează colectivulIV se concreti-
„Ne concentrăm eforturile

spre identificarea 
de noi rezerve de cărbune"

(Urmare din pag. i)

la condu.Cred căcă

lor depinde deschiderea viitoarelor capacități de extracție a cărbunelui. La Dîlja, activează brigada de sondori condusă de Titu Popescu, care, numai în trimestrul IV din 1980, a forat 705 m, depășind substanțial planul. La instalația de foraj nr. 6308 din Lu- peni, în același trimestru, sondorii conduși de Dumitru Popescu și Romulus Vîrlan au forat 772 m, din care 300 m numai în lu-

na decembrie. La cariera Cîmpu lui Neag, schimburile sondorilor Dumitru Po- ciovălișteanu, Benone An. cău, Vasile Suciți și Gheorghe Radulescu au forat, numai în ultima lună a a- nului 1980, peste 730 m. Exemplele ar putea continua, pentru că la toate punctele de lucru avem da- merii atașați de această meserie, care in egală măsură, cere bărbăție, pasiune, dăruire și mai ales, competență profesională.Desigur, pentru 1981, exi-
De la Ministerul Educației

și Invățămintului
Din cauza 

climatice nefavorabile, re. 
luarea cursurilor în în. 
vățămintul preșcolar, pri. 
mar, gimnazial și liceal 
se amină pînă Ia o dată

condițiilor ce se va comunica uite, 
rior.

Școlile 
școlile de 
tituțiile de 
superior își continuă ac. 
tivitatea potrivit progra. 
mului stabilit.

profesionale, 
maiștri și ins. 

invățămînt

■ & ■ iUxxA. vAZUTA
TEMPERATURĂ. în dimineața zilei de ieri, s-a înregistrat in Petroșani cea mai scăzută temperatură — de pînă acum — a a- cestei ieffii, —22 grade Celsius. In schimb, ia stația meteorologică din Pa. ring, la aceeași oră se înregistrau (doar !) minus 14 grade.

• APARTAMENTE, in ^apropierea pieții agroali-
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EXIGENȚE ALE ANULUI 1981,

Mecanizare gă Productivitate EJ Rentabilitate

(Urmare din pag. I)ne confruntăm la fronturile de lucru. Vom îmbunătăți și mai mult organizarea muncii în toată complexitatea ei și nu numai la fronturile de lucru. Astfel am luat măsuri tehnico-organiza- torice pentru îmbunătăți
rea activității de transport, pentru a evita stran. gulările în fluxul de e- vacuare a cărbunelui și de aprovizionare operativă a locurilor de muncă, eliberînd și, totodată, di. rijînd surplusul de for. 
ță de muncă din aceas. tă activitate spre fronturile productive. O altă direcție de acțiune este ridicarea pe,noi trepte a stării disciplinare, a disciplinei tehnologice și a disciplinei muncii. Acestea sînt cele mai im. portante căi de sporire a productivității muncii la mina noastră : îmbunată, firea organizării muncii, întărirea disciplinei ' de

producție și, bineînțeles, folosirea eficientă a dotării tehnice, atît cît a- vem și putem folosi. Oricum, ne vom realiza productivitatea muncii pla. nificată și ne vom strădui să o depășim chiar.Avem linie de front suficientă și la unele sectoare chiar mai mare decît necesarulpentru îndeplinirea inte. grală a prevederilor de plan. Dotarea de care dispunem și măsurile tehni- co-organizatorice luate ne.ar asigura realizarea indicatorilor tehnico-eco- nomici stabiliți pentru lu. na ianuarie și trimestru], I. Ne confruntăm însă cu o mare problemă care ne va crea greutăți, lipsa de efective, și mai ales la fronturile de lucru. încercăm să suplinim lipsa forței de muncă nrin sporirea productivității, nrin. tr-o organizare superioă- ră. care să conducă si la dirila’-Cri unor oameni din activitățile auxiliare sore

fronturile de lucru, și prin întărirea disciplinei. Prin aceste măsuri vom crește producția de cărbune extras din ce în ce mai mult. Rezultatele din primele zile ale anului, cînd ne.am realizat și depășit prevederile de plan, sînt concludente din a. ceșt punct de vedere.Prevederile de pian pentru anul 1981 vor fi realizate integral, necondiționat. Sarcina de plan este liniară pe tot parcursul anului, dar se vor îmbunătăți mereu condițiile de realizare a sar. cinilor de plan : va crește linia de front activă, se va extinde tehnologia de lucru cu preabataj tubular scufundat, avem în vedere posibilitatea in. treducerij metodei de exploatare cu abataje frontale; vom moderniza fluxurile de transport. Toate aceste măsuri, re. pet. ne vor conduce Ia realizarea integrală a sarcinilor de plan anuale.

i

l

î

î

fVrmare din pag. I)Folosirea intensivă a fondurilor fixe, atît prin punerea în funcțiune a celor inactive, cit și prin sporirea indicilor de. utilizare a mașinilor și complexelor de mecanizare va contribui la creșterea beneficiilor întreprinderilor. Folosirea judicioasă a personalului muncitor, stabilirea celor mai eficiente forme de retribuire, ca și întărirea discipli-gențele sînt sporite, toate eforturile noastre urmînd a fi concentrate în continuare spre urgentarea găsirii de noi rezerve de cărbune. Sarcinile sporite ce ne stau în față au fost subliniate și la consfătuirea din 30-31 octombrie 1980, de la Comitetul Central al P.C.R. cu cadrele din domeniul geologiei, în indicațiile date cu acest prilej de secretarul general altovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, indicații care constituie pentru noi călăuza activității viitoare.De Ia tovarășul Gheorghe Nicolae, secretarul organizației de partid, am aflat că în atenția biroului organizației de bază au stat stabilizarea forței de muncă, acțiunile de conștientizare a nou-încadraților privind menirea lor ca muncitori sondori. La ora actuală, comuniștilor, întregului colectiv al secției din Valea Jiului a I.P.E.G. Deva, le sînt clar conturate sarcinile pentru noul fiecare membru că muncind mai spor, răspunde de minerii Văii

partidului,

an 1981 și al său știe bine și cu — alături— la chemarea însuflețitoare de a da patriei cărbune mai mult, mai bun și mai ieftin.
în a- și

mentare din Petroșani au început lucrările ue construcție Ia blocul 14, care va fi dat in lolosință acest an. Blocul 14 va vea 98 de apartamente 70 de garsoniere.
• FELICITARE SINIS

TRA. Prin „bunăvoința'' lucrătorilor de poștă, un mesaj telegrafic a provo, cat Unui adresam din Petroșani adevărate frisoane, cînd a Intîlnit semnătura celei care i-a felicitat : „La mulți ani, sănătate. ferclre și îndeplini, rea tuturor dorințelor. Să-

0(1(1

nei vor Contribui la creșterea productivității muncii, indicator la care în anul 'trecut au fost nerealizări față de plan la majoritatea unităților miniere, Întreprinderea de tricotaje Petroșani, Întreprinderea de confecții Vulcan etc. Evident, îndeplinirea sarcinilor prevăzute pentru acest an este condiționată de aplicarea , programelor de măsuri cu privire la sporirea gradului de mecanizare, de perfecționare a organizării producției și a muncii în întreprinderi, sectoare și secții, de îmbunătățirea normelor de muncă și asigurarea unei corelări optime a acestora cu dotarea tehnică, respectarea riguroasă a normativelor stabilite pe categorii de personal și corespunzător pregătirii profesionale, trecerea personalului auxiliar in producție și asigurarea unui raport cît mai judicios între personalul productiv, indirect productiv și cel funcțional. In condițiile autogestiunii economico-financiare un accent deosebit trebuie pus pe îndeplinirea și depășirea planului valorii producției nete, pe obținerea de realizări superioare la producția marfă ca urmare a ridicării calității produselor, a creșterii gradului de. tehnicizare a acestora.Măsurile stabilite privind trecerea întreprinderilor la autogestiune muncitorească urmăresc creșterea rolului pirgh iilor economico-financiare în conducerea activității în economie, folosirea mai accentuată a instrumentelor financiare în dirijarea proceselor de aprovizionare, producție și desfacere, precum și sporirea răspunderii și cointeresării oamenilor muncii la reali-

zarea unor rezultate economice superioare. Autogestiunea economico,financiară are un caracter cuprinzător, în ea se include mecanismul funcțional și de deciziă ăl întreprinderii, întreaga activitate economico-financia- ră, începind de la conceperea produsului și pînă la livrarea sa. In aceste condiții, organele de conducere din întreprinderi trebuie să acționeze pentru desfășurarea cu maximă eficiență a activității economice, să asigure realizarea producției nete, a producției fizice, a beneficiilor, și a rentabilității planificate. Reașezarea prețurilor de producție și de livrare în industrie începind cu 1 ianuarie 1981 a creat condiții pentru aplicarea în mai bune condițiuni a noului mecanism economico-finan. ciar și va trebui să stimuleze colectivele de oameni ai muncii pentru reducerea costurilor de producție cel puțin la nivelul planului. i ' ' 'Autogestiunea economico- financiară poate deveni un instrument activ la înde- mina c.o.m. din întreprinderi numai în măsura în care asigură maximizarea beneficiilor, creșterea eficienței economice, optimiza- . rea economică a proceselor de producție, raționalizarea utilizării forței de muncă și încadrarea în consumurile normate de valori materiale. ’ , ■Realizarea planului pe anul 1981, în condiții de e_ ficiență ridicată, de afirmare a noii calități în toate compartimentele de activitate impune omobilizare de forțe, participarea fiecărui om al muncii la îndeplinirea calitativă și ritmică a sarcinilor de plan.

Circulați arterele d Petroșani rabil îngr< tă zăpezij a gheței partea < drumurilor diții impt ca oricine normelor < ventive, r< zei de dc tru a ev moment d< rirea diste autovehicu mers pent: losi în mo na de mc oricărei m, te a voie f rinei.- In trecerile, toni, a - sta tobuze, coi to trebuie dă de at pentru a < tarea eve etoni impLa l-înde lor li se c gajeze în străzilor n se conving bele sensu în acei mc autovehicu rii auto d zele destin t' în c da.ofirea < în stații, c dînainte ușilor.
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ana i pei

rutări morga" (în loc de Marga).
• SERILE TINEfiEXU- 

LL1. Siirșitul săptăminii ' are ca invitați la Casa de cultură a sindicatelor reședința de municipiu meroși tineri, cărora sînt dedicate o seară discotecă (simbătă,18), precum și o întâlnire cu muzica, dansul, dar și cu maximele și cugetările despre educație (duminică, la aceeași oră). între timp, formațiile așezămîn. tului cultural-artistic se pregătesc pentru specta-

din nule de ora

cojele pe care le vor sus- \ ține, în ziua de 15 ianu- I arie, la Sadu, cu piesa I pentru copii „Concertul • din pădure" și recitalurile formațiilor vocal-instru- mentală „Acustic" și de sa. tiră și umor.
h I 
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Calitatea și eficiența vieții culturalepe
1 
i

țlE LA |ENțArutieră municipiul te considerată datori- bătătorite și re acoperă osabilă a âceste con- mai mult respectarea duitei pre. cerea vite- isare pen- în orice pajul, ’ mări dintre î aflate în r putea fo- ficient frî- •, evitarea Vrări bruș. lui sau a japropierea mW- pie- ^or de au- -cătorii au- dea dova- 
ie sporită a acciden. alilor pi- mți.>r pietoni- să se aniversarea i după ce din am.iu circulă it nici un onducăto- e autobu- transr--. n au i opri’ un nu porni achiderea
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presupunIn această perioadă, cînd se plămădesc idei și inițiative care să stimuleze activitatea economică și socială de.a lungul anului, viața educativă și culturală din Valea Jiului a intrat într-o etapă superioară, faza județeană a amplei mani, festări a forței și permanenței creatoare a poporului, Festivalul națio, nai „Cîntarea României”. După încheierea fazei municipale, în care au evoluat zeci și zeci de formații artistice de a- matori, s-au cristalizat și cîteva concluzii care trebuie să imprime un ritm alert și o preocu. pare continuă pentru pregătirea tuturor forma, țiilor.Elementul principal desprins din spectacole, în care s-au prezentat toate formațiile artiști, ce din municipiu, a fost cel de organizare fermă a vieții culturale. Comitetele orășenești de cultură’ și educație socialistă nu manifestă încă

eforturi unitare și permanenteo preocupare și statornică colabora cu sindicale din deri și organizațiile U.T.C., acest fapt fiind evidențiat de mari diferențe calitative, în interpretarea și expresivitatea unor repertorii care adeseori sînt cunoscute de mai multă vreme.

sistematică pentru a comitetele întreprin. cunoscute din alte prilejuri) se manifestă interes pentru o viață culturală proprie.Odată cu intrarea în- tr-o fază superioară, cea județeană, a Festivalului național „Cîntarea Româ. niei“ factorii cu responsabilități cultural-educative vor trebui să, imprime un ritm constant, nu
Festivalul național „Cîntarea României"

ac- de. fac că în-
Dar efectele acestei țiuni organizatorice ficitare în unitate se simțite și în faptul în multe instituții șitreprinderi viața culturală proprie este deocamdată un deziderat. La Petroșani, de exemplu, numai la întreprinderea de utilaj minier, mina Dîlja, cooperativa meșteșugărească „Unirea”, Școala populară de artă și, desigur, Casa de cultură (dar fără in. ventivitatea și fantezia

numai în pregătirea formațiilor, ci și în prezența lor continuă în mijlo. cui colectivelor de muncă. Cel mai bun mijloc de perfecționare a conținutului și formelor de exprimare îl constituie programele, spectacolele așteptate de locuitorii Văii Jiului. Numai a- doptînd un stil de muncă dinamic, racordat la viața și munca oamenilor, se obțin rezultate superioare în activitatea corală (este știut că

nu avem o viață concer- tistică, deși este posibilă) și a la Lupeni teres real rea unor preți), în trelor de muzică populară și a soliștilor vocali, în alte domenii nu sînt însă atrași și formați tineri talentați și pasionați de artă, cultură și educație. Cu prilejul spectacolelor organi
zate în cadrul etapelor orășenești și municipală ale Festivalului național „Cîntarea României” s-a observat (îndeosebi Ia Lupeni și Vulcan) că oamenii muncii sînt receptiv} și știu să prețu- iască activitatea artiștilor amatori. Acest fapt trebuie să călăuzească tot timpul munca desfășurată de comitetele de cultură și educație socialistă, astfel ca apropiatele spectacole din etapa județeană să constituie, prin calitatea lor. autentice evenimente în viața culturală a Văii Jiului.

T. SPATARU 
_____________  _____________ 7

fanfarelor există pentru tineri viața
(numai un in. forma.inter, orches-

Permanența 
spiritualității româneștiVibrînd atît în clipele de cumpănă, cît și în cele de angajare constructivă, patriotismul a însemnat pentru spiritualitatea românească nervul vital al afirmării sale istorice, flacăra în caractere, nifeștare luționară _ _nilor acestui popor. Ideea de patrie, de țară, matrice a existenței, ca spațiu geografic", dar și ca spațiu de cultură, identificată în glie, neam și unitatea lui, constituie o permanență atît în cultura o- rală, cît Și în cea scrisă. Fixarea poporului român pe pămîntui său s.a dovedit indestructibilă de-a lungul secolelor, astfel că apele și munții, păsările și florile, cîmpiile și dealurile, oamenii și pămîntui sînt permanent elogiate, sugestiv reprezentate, personificate, umanizate ca făptașe ale istoriei, atît în creația rapsozilor populari dintotdeauna, cît și în creațiile tuturor generațiilor de scriitori, artiști, savanți.înțelepciunea populară a concentrat în proverbe un inestimabil cod etic al

care s-au călit atitudini, o ma- integrală, revo. a tuturor oame.ca

de soare
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Un pasionat creator și colecționar
OLUL 
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care încearcă să le amintească de faptul ca se află intr-o instituție de cultură, filmul nemaifiind de multă vreme o petrecere gratuită a timpului liber.In astfel de situații este
Cinemateca din Petroșani, de altfel unica filială a Cinematecii din București, a constituit un eveniment cultural , oferit de Arhiva Națională de Filme, ca omagiu adus muncii harnicilor căutători de lumină și căldură, necesară c intervenție ho- minerii Văii Jiului. înființată din inițiativa Consiliului municipal de educație politică și cultură socialistă, cu sprijinul generos al întreprinderii cinematografice județene rea unui climat favorabil J cinemateca din Petroșani vine să demonstreze grija partidului și statului nostru pentru viața cultu- a oameni- ai adîncu-

Elevii Școlii generale 
nr. 5 din Vulcan, pre
zintă pe scenă în cadrul 
Festivalului național 

Cîntarea României” 
șezătoare populară».

Fascinat de puterea de sugestionare a acestei mici suprafețe gravate care se numește ex.libris (în traducerea liberă înseamnă „din cărțile lui...”), Dafinel Buinea s-a remarcat ca creator și pasionat colecționar. In această dublă ca
litate s-a dovedit a fi, alături de artistul plastic Iosif Tellmann, unul dintre cei mai fervenți animatori aî mișcării ex.libris din țară.A participat la numeroase manifestări expoziționa- Ie organizate în orașul în care trăiește și creează, Vulcan (în cadrul săptămî- nii „Nedeia Vulcăneană”), Petroșani, Beva, Craiova, Pitești și București.Măiestria autorului de a ne înfățișa un subiect, uneori în mai multe ipos-

taze, este uimitoare. Dinamismul interior, forța' de sugestie a formelor create cu inepuizabilă fan. tezie și cu rădăcini în arta -populară, a lucrărilor, revelează motive și teme ingenios și grațios stilizate.Bogata sa colecție numără astăzi mai mult de 11000 exemplare, primite de la colecționari și graficieni din 38 de țări. Ca autor a creat peste 125 de lucrări expuse în țară și străinătate. Prin • intermediul ex-librisului, care, dincolo de semnificația u- tilitară inițială, s-a dezvoltat ca ramură a artei plastice, artistul stabilește legături umane și artistice, mesajul acestui poet al gravurii fiind dragostea pentru pămîntui românesc.
Foto : loan BĂLOI

patriotismului : „Cine umblă din țară în țară nu e om”, „Fie pîinea cît de rea, tot mai bună în țara mea”, „Pe vrăjmașii țării tale, ai tăi vrăjmași să-i socotești”, „Nu te da, nu te preda, că asta-i moșia ta”. Același simbol al permanenței sentimentului patriotic întîlnim și în cîn. tecele haiducești, în bala-’ dele istorice și eroice, ca ecouri ale faptelor de vi. tejie, ale forței morale a poporului.Sentimentul patriotic al generației de revoluționari de la 1848, și prin aceasta al întregii națiuni române, a fost cel mai bine exprimat prin jurămîntul depus de partkipanții Ia Adunarea Națională de la Blaj : „Jur ca român că, voi susținea totdeauna națiunea noastră română pr calea dreaptă și legiuita și o voi apăra cu toat puterile în contra oricăru atac și asupriri...”în lirica lui Eminescu idealul patriotic e ridicat la nivelul universalității culturale, iar în opera ga politică sentimentul patriotic se îmbină organic cu conștiința istorică. („Fără cultul trecutului nu există iubire de țară... și numai oamenii care țin la instituțiile părinților lor, la petecul de pămînt sfințit de sîngele părinților pot fi patrioți”). Pentru Nicolae Iorga patriotismul era o matură conștiință națională, patria însemnînd națiunea („Fără patrie nu se poate închipui existența de națiune și fără națiune patria e nund un cuvînt deșart”).Permanență a spiritualității românești, sentimentul patriotic are un caracter istoric. El a parcurs în devenirea sa însăși evoluția societății, a concep, țiilor oamenilor despre patrie, desăvîrșindu-se astăzi 
în patriotismul socialist, devenit forța motrice »a orînduirii noastre socialiste, manifestare integrată și angajantă a spiritualității contemporane- Patriotismul socialist integrează, într-o afirmare superioară și deplină, multiplele valențe ale acestui sentiment al românilor : dragostea de țară și de popor, prețuirea muncii strămoșilor, a tradițiilor, a valorilor spirituale și materiale, apărarea și sporirea avuție patriei, răspunderea lucid; față de destinele țării și ale întregii umanități, so lidaritatea și prietenia <- popoarele care luptă pentru o viață mai bună.

Asl st. univ. ION UIFĂLEAN.
Institutul de ird.ie

i ...UO- ’ tărîtă și operativă a opi- } niei publice, a Comiteru- 1 lui municipal al U.T.C. î și Consiliului U.A.S.C. de > la Institutul de mine ț pentru a determina crea- i rea unui climat favorabil | receptări} actului de cui- } tură și artă.Noi, spectatorii, dreptul la liniște a ne bucura din plin de efectul artistic redat prin • pelicula cinematografică și mai ales obligația de a respecta eforturile In- i treprinderii cinematografice județene de a organiza aceste spectacole i- 1 nedite și atractive, ca și strădaniile perse naiului ._ „7 No.1 iembrie” de a asigura o vizionare plăcută.Așteptăm ca acest nou an să primenească sufletul și mai ales comportarea unor spectatori pentru imensa valoare educativă a celei de.a șaptea arte.
Prof. Ion DULAMIȚA ț

poteci

ral-educativăI lor minunați rilor.1 Pe cît deI este această inițiativă, peatît de inadmisibilă e a. titudinea unor spectatori,1 din păcate tineri cu o ți_i nută de gust îndoielnic, față de actul de cultură.Fclosind. expresii trivia- cinematografului le, ' forțînd bunăvoința1 organizatorilor care reu_l șese să fie gazde primi-i toare, pătrund în sala dei spectacole cu buzunarelei doldora de senunțe. Aici, încep ronțăitul, dezagreabilele comentarii de prost gust și vai de cel

la tine, bătrîne 
miner, 

că ți-au 
încărunțit tîmplele, 

ochii tăi lucesc și acum 
în noaptea minei, 

ca două picături de apă 
din cel mai pur izvor, 
fruntea-ți brăzdată de 

drumurile minei, 
mîînile aspre parcă 

mai mîngîie cărbunele 
și-n răsuflarea ța se 

simte răsuflarea 
cărbunelui, 

parcă același tînăr 
trupul din trupul 

adîncului, 
Cu sigure picioare 

caută caldă mîngîiere 
pe poteci luminate de

soare.EniiJ RADA 
student

Mîine, ia ora 16, la 
cinematograful „Unirea” 
din Petroșani va fi 
prezentat în premieră 
pe țară noul film ro
mânesc „Pruncul, pe
trolul și ardelen i”, o 
producție a Casei de 
filme numărul trei. Re
alizat de regizorul Dan 
Pița, după scenariul lui 
Francisc Munteanu, a- 
cest film are în distri
buție actori cunoscuți 
pentru 
toare :
Ovidiu 
Mircea 
Constantin, Ștefan Ior- 
dache și alții.
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Ilarion Ciob nu, 
Iuliu Moldovan, | 
Diaconu, Jean ;
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FILME— Programul privind specializarea unităților a- gricole pentru exportul de carne și produse horticole.— Programul de amplasa, re a unităților industriei alimentare în județe.— Situația îndeplinirii programului investițiilor din agricultură, măsuri pentru aplicarea prevederilor legale privind tipiza- rezultate in lumina sarci. . fea. construcțiilor și a ma. 1' nilor stabilite de Plenara Penalelor e , i.-iXs xJ”‘ „î- >- valoniicarea pe scară larga păduri pentru pasunat șia materialelor locale în realizarea construcțiilor agrozootehnice de toate categoriile,— Probleme organizatorice privind creșterea rolului consiliilor unice a- groindustriale, întărirea conducerilor lor și ’ ale u. nităților agricole compo. nente, măsuri pentru de. plasarea de la unitățile centrale și județene a u- nor specialiști la consiliile unice agroindustriale ; asigurarea comunelor ne. cooperativizate cu specialiști și organizarea activită. ții comisiilor agricole, pentru sprijinirea producătorilor individuali din aceste comune.— Perfecționarea activității de contractare și a- chiziții, de preluare și depozitare a produselor a- groalimentare.—Măsuri privind întărirea autogestiunii econo- mico.financiare, perfecționarea sistemelor de finanțare a unităților agri- ~ cole și creșterea rolului

(Urmare din pag 1)rea de partid și de stat — au ovaționat și aclamat eu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.".In ședința plenară de deschidere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că obiectul dezbaterii îf constituie analiza largă a problemelor agriculturii,
C.C. al P-C.R. și a hotărî, rilor adoptate la sesiunea Marii, Adunări Naționale din luna decembrie 1980.Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele :— Programul de aprovi. zionare a populației cu legume, cartofi, fructe și strugurf în anul 1981.— Programul de aprovizionare a populației cu carne, lapte și ouă în pe. rioada 1981—1985,— Programul privind of. ganizarea prestațiilor de servicii pentru industria, lizarea unor produsă ale producătorilor agricoli-— Reglementarea rapor. lurilor dintre stațiunile de mecanizare a agriculturii și unitățile agricole din cadrul consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste.— Aplicarea normelor pentru executarea lucrări, lor agricole de bază la cui. turile de cereale și plante tehnice.

"r.

Conferința O.N.U. asupra de energierea de centrale nucleare și perspectivele îndepărtă, te ale utilizării termonucleare orientează atenția specialiștilor spre energia solară, eoliană, geoterma. lă, !. J" bituminoase acest context, experții reuniți la sediul O.N.U. urmează să elaboreze recomandări privind posibili, tățile de utilizare și valorificare superioară a acestor noi surse de e. nergie.

sufselor noi
în. a Con. Unite

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). La sediul O.N.U. au început reuniu. nile a șase grupuri de experți in domeniul ener. giei, reuniuni ce se scriu in faza finală pregătirilor pentru ferința Națiunilor asupra surselor noi și regenerabile de energie, ce va avea Ioc în august lă Nairobi.Problemele legate epuizarea rezervelor de de țiței, costurile ' ridicate pe care Ie implică eohstrui-
Țările nealiniate și inechitățile lumii contemporane

("AGENȚIA IUGOSLAVĂ TANIUG)meni reprezintă 13 la sută, cultăți economice pentruiar în Orientul Mijlociu— 16 ia sută. Continuă să fie practicată încă ordi.r_________  _ _ nea economică pe care Iu.tal al relațiilor internațio. mea dezvoltată a edificat.o nale și că sărăcia constituie un factor de degra. dare nu numai pentru cei pe ..care o afectează, ci și pentru cei care o tolerează.Numărul oamenilor care suferă de foame, în special copii, crește de la an la an, afirmă specialiștii în domeniul alimentației. Astăzi, peste 500 milioane de oameni suferă de foame pe planeta noastră și un miliard de oameni din țările cele mai sărace nu dispun de hrană suficientă.In Africa, la sud de Sahara. aproape jumătate din populație trăiește în sărăcie absolută. în America 
Lafimă numărul acestor oa.
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA Petpșani, ,ițt Republicii nr 90. telefoane 4 18 62 (secretariat), 4 2164 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republici) nr, 67.

Oamenii de stat din ță- rile nealiniate sînt unanimi in ■ aprecierea că egalitatea în drepturi constituie principiul fundamen- 

spre cărbune, șisturi minoase $ altele. In 

pentru sine și beneficiază din plin de privilegiile ce-i sînt oferite de acest sistem extrem de injust.Pătrimea dezvoltată a omenirii controlează in prezent 80 la sută din beneficiile provenite din co-. merț, 90 la sută din rezervele de aur, consumă 80 la sută din producția mondială de carne ; totodată, aproape 98 la sută din cercetările științifice sînt realizate în partea dezvoltată a lumii, în vederea creșterii bunăstării și puterii eiîn orice caz, covirșitoare a este Impovăr majoritatea oamenirii 1 de difi-

alimentară in sarcinilor deprobleme aleatragerea
băncii pentru agricultură și industrie îndeplinirea producție.— Unele silviculturii, _____populației la lucrările de întreținere și curățire a pădurilor, cu posibilitatea plății contravalorii muncii prestate în produse lemnoase rezulta te din aceste acțiuni; măsuri pentru folosirea pajiștilor din a subproduselor forestiere pentru furajarea animalelor.— Pregătirea campaniei agricole de primăvară. .Pregătirea adunărilor generale, a conferințelor județene și a Congresului al Il-lea al consiliilor de conducere ale unităților a- gricole socialiste, al întregii țărănimi.Lucrările ședinței s-âu desfășurat în plen și pe patru grupe, constituite din cite 10 județe, în raport de zonele pedoclimatice.Participanții au examinat pe larg, cu exigență și răspundere, problemele a- flate pe ordinea de zi, su. bliniind că programele supuse dezbaterii, măsurile luate pînă în prezent și acțiunile ce se preconizează a fi întreprinse în continuare sînt de natură să determine îmbunătățirea substanțială a activității în toate sectoarele agriculturii. S-a arătat că indicatorii planului de stat pentru agricultură pe anul 1981

K

NOUL PRIM.MINISTRU 
AL PORTUGALIEI, Fran. cisco Pinto Balsemao, a depus, vineri, jurămîntul în calitate de șef al guvernului portughez, în ca. drul unei ceremonii desfășurate în prezența șefului statului, generalul Ra. malho Eanes. Prezentînd prioritățile pe care și le propune cabinetul său. Francisco Pinto Balsemao a precizat că acestea sînt reducerea inflației la o rată anuală de 16 la sută în 1981, diminuarea șomajului, în special în rîndul tineretului, și creșterea nivelului de viață. 

decenii.In scopul de a garanta posibilități de muncă viitoarelor generații, țările în curs de dezvoltare trebuie să creeze în următorii 20 de ani un total de 900 milioane locuri de muu. că noi. Datoriile externe ale țărilor în curs de dezvoltare, cu excepția celor exportatoare de petrol, se ridică la circa 25 la sută din produsu] național global al acestora. în anul financiar 1980—1981. deficitul țotal al balanțelor lor de plăți urmează să ațin, gă 70—78 miliarde dolari.Instituțiile internaționale care acționează în domeniul problemelor dez- nu numai a consecințelorvoltării apreciază că în următorii zece ani vor fi relațiile economice inter-necesare fonduri însumînd naționale.

sînt mai bine repartizați și dimensionați In profil teri, torial, reflectînd real po-i sibilitățile și condițiile din fiecare județ. Vorbitorii au apreciat că actele normative înscrise pe ordinea de zi creează cadrul necesar pentru perfecționarea organizării producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei în aplicarea . tehnologiilor, creșterea răă.

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republî- 
cii Socialiste România.La sfîrșitul cuvintării, în sală domnește din nou o atmosferă de mare entuziasm. Răsună însuflețite aplauze, urale și ovații. Se aclamă îndelung „Ceaușescu —■ P.C.R.“. ' Partlcipanțiij’ x , îsi reafirmă cU putere sen?punderu la toate nivelurile . • - 1 .. j..„pentru realizarea integra- țimentele de profunda dra-lă a planului. în timpul gosțe.'de stimă și prețuirediscuțiilor au fost făcute față de partid și secretarul numeroase propuneri privind rezolvarea unor probleme practice menite . să asigure buna desfășu- cu toate forțele rare a activității în unitățile agricole de producție.Dezbaterile au dat expresie hotărîrii ferme a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din agricultură, de a face din anul agricol 1981 un an de maximă și responsabilă angajare a forțelor U- mane și materiale de care dispun unitățile agricole pentru realizarea exemplară a sarcinilor pentru perfecționarea și ridicarea întregii activități la nivelul înaltelor cerințe și exigențe stabilite de Congresul al Xll.leă al Partidului Comunist Român, pentru actuala etapă de dezvol- tre economico-socială a țării.

Primit cu vii și puterni
ce aplauze. în încheierea 
ședinței de lucru, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae

TODOR JIVKOV, pre
ședintele Consiliului <le 
Stat al R P- Bulgaria, l-a 
primit vineri pe Constan
tin Mitsotakis, ministrul 
de externe al Greciei, care 
întreprinde o vizită în 
R.P. Bulgaria. Cu pillejul 
întrevederii au fost discu
tate îndeosebi probleme 
privind dezvoltarea reia, 
țiilor dintre cele două țări, 
relatează -agenția B.T.A.

O DECLARAȚIE DATA 
PUBLICITĂȚII la Paris

125 miliarde dolari pentru soluționarea problemei a- cute a foametei, 42 miliarde dolari pentru dezvoltarea agriculturii în țările în curs de dezvoltare (din care 21 miliarde pentru a. sigurarea apei potabile) și 28 miliarde dolari pentru construcții de locuințe din centrele urbane ale aceă- tor țări. Cele de mai sus reprezintă doar o parte a sumelor cheltuite, anual în lume pentru scopuri mi. lițare. ț -j ; ;Cifrele menționate constituie un argument puter. nic al cererii țărilor nealiniate privind eliminarea cauzelor fundamentale șisituației nefavorabile din

său general. Ei dau astfel glas voinței de a acționa pentru transpunerea în viață a importantelor orientări și indicații cuprinse în cu. vîntarea conducătorului partidului și statului nos. tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ■ ■Aceeași manifestare vibrantă se regăsește la ple. carea din Brașov- Tovară. șui Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați, încă o dată,- cu deosebită căldură de cetățenii municipiului, care și-au manifestat intensa bucurie și satisfacție de a-i fi avut din nou oaspeți dragi și stimați. Mulțimea a scandat cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".
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de P.C. Francez subliniază că partidul numără, în prezent, 709 000 de membri. Același document relevă că creșterea și întări- : ' rea rîndurilor partidului , reprezintă una dintre prin, cipalele sarcini aflate în fața comuniștilor francezi.
NIGERIA a hotărtt să 

majoreze cu 8 la. Sută pre. 
țul petrolului brut expor
tat. In urma acestei mă. 
suri, care intră în vigoa. 
re retroactiv de la 1 ia. 
nuarie, noul preț mediu 
ai barilului de țiței este 
de 39,73 dolari.

BANCA AFRICANA DE 
DEZVOLTARE a acordat Egiptului un împrumut în valoare de 10 miliarde de unități de cont pentru finanțarea, în parte, a cons, trucției unei termocentrale la Shubra El Kheima. Noul obiectiv economic egip- . tean va avea o putere ins. talată de 900 MW și urmează să fie terminat în 1987,

Institutul de mine Petroșani
anunță că în ziua de sîmbătă, 17 ianuarie 

a.c., ora 10, in Aula I.M.P. are loc susține
rea publică a tezei de doctorat „STUDIUL 
INTERDEPENDENȚEI FACTORILOR CARE 
DETERMINĂ CALITATEA Șl PROCESELE DE 
SEPARARE MAGNETICĂ Șl FLOTAJIE SE
LECTIVĂ A FELDSPATULUI MUNTELE RECE 
ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII FLUXULUI TEH
NOLOGIC", elaborată de ing. Bogdan 
Aurel.

Lucrarea este depusă la Biblioteca insti
tutului spre consultare.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Am fosț șaisprezece ; Republica : Stop cadru *îa masă; 
Unirea : Elvis.LONE A : Școala curajului II.z ANINOASA : Drapelul rupt.VULCAN — Luceafă
rul : Labirintul,LUPENI —ȘaUa de argint; Muncitoresc : Casta divină.URIC ANI : LUca cel. sărac.
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TV limbă9,309,50 limbă

„Cum10,10

21,2521.5522,15

Curs de spaniolă.Curs de franceză. Teatru TV : 
vă place" de W. Shakespeare. Cenaclul literar Teleșcoală.13,00 Mozaic cultural- artistie.sportiv.— Partea a U-a a serialului „Fotbal 1980“ cu secvențe din cele mai frumoase meciuri televizate ale anului, Montaj alcătuit și prezentat de Cristian Țopescu.— La ora 17,00 volei masculin : DL namo București — Vetiko Grădiște (Iugoslavia) in „Cupa Campionilor Europeni1*. Transmisiune directă de la Sala Dinamo.18,35. Săptămîna politi-. că. -18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal- .19,20 Reportaj TV. 19,45 Teleenciclopedia.20,30 Film serial: ..Uriașul", Ultimul e- pîsod. Muzică ușoară. Telejurnal. Sport- La hanul Ancuței- j — emisiune mu. 1 zical-distractivă. I 

■

I
I
I
I

I 
I 
I
I 
I
1

I 
I

RADIO
»13,00 De la 115,00 Meridian 3.la club. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Coruri ' muncitorești. 16,25 Radiorecording. 18,00 Orele serii, 20,00 Cîntece bătrînești. 20,30 Azi, în România. 20,40 Cadențe sonore (Buletin de știri ora 21,00). 22,00 Radiojurnal. 22,30 Ring de dans. 24,00 Buletin de știri. 0,05—6,00 Non stop muzical nocturn.

*


