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’ EXIGENTE ALE ANULUI 1981,

Mecanizare îl Productivitate B Rentabilitate

Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în municipiul Timișoara

Conducătorii între

prinderilor miniere 

sînt solicitați să 

răspundă:

Azi, răspunde ing. CORNEL BURLEC, directorul I.M. Aninoasa

Amplă concentrare pentru 
crearea de noi capacități productiveReferindu.ne, mai întîi/ la lucrările de pregătiri, programul de mecanizare din acest an cuprinde introducerea încă din trimestrul I a trei combine de înaintare în cărbune — două la sectorul II, în vederea punerii grabnice în funcțiune a unui nou a- bataj și a unui plan înclinat pe stratul 15, iar 
cea de.a treia pentru pregătirea, cu o lună și jumătate în avans, a primei capacități de produc
ție în cîmpul minier din flancul sudic al minei,

1. Ce măsuri afl întreprins pentru 
introducerea șl exploatarea eficientă a 
mecanizării principalelor operațiuni?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivități! muncii planificate?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia luna Ianuarie, trimestrul 1 și anul 1981?

sectorul V.sud. Alte două combine pentru tăiere în steril vom utiliza pentru pregătirea ' stra- telor 18, 6, tar apoi 7. Ne concentrăm eforturile pentru punerea în exploatare a capacităților din sectoarele V.sud și II pentru a putea extrage de aici cel puțin o treime din producția minei, avînd în vedere că ele se situează în zona propice evacuării ușoare a cărbunelui pe puțul sudic, evacuarea din celelalte zone, din cauza în- tîrzierii cu cîțiva ani a 

deschiderilor, fiind, deocamdată, foarte greoaie, în abataje, funcționează trei combine — două în stratul 3 și una în stratul 15. în perspectivă vom introduce o corn, bina de mare putere — singura ce poate fi utilizată în această zonă din cauza tăriei cărbunelui și intercalațiilor — în a- ripa estică a sectorului I. Mai sînt preconizate să
Anton HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

___________J

Tovarășul N i c o 1 a e Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste , România, 
a făcut marți, 13 ianuarie, 
o vizită de lucru în municipiul Timișoara, unde a analizat, împreună cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat, cu cadre de răspundere din ministere economice. cu conducători de întreprinderi și instituții, cu specialiști si muncitori modul în care au fost îndeplinite în județul Timiș sarcinile pe anul 1980, precum și măsurile întreprinse pentru realizarea în cele mai bune condiții a planului pe 1981, pe întregul cincinal, pentru ridicarea întregii activități pe o treaptă. superioară, de calitate și e_ ficiență.In această vizită, secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășa Elena Ceaușescu, de alți tovarăși din conducerea de partid și de stat.Desfășurată într_o atmosferă de activitate intensă, însuflețită, de manifestare plenară a voinței oamenilor muncii de pe aceste meleaguri bănățene — români, germani, maghiari, sîrbi —• de a-si îndeplini exemplar sarcinile ce le revin, vizita tovarășului Nicolae CeaușescU în municipiul Timișoara do; bîndește o semnificație deosebită, ea fiind, la puține zile de la Consfătuirea de lucru de la Brașov, 

Un buget al progresului 
și bunăstării în Valea Jiului

• Veniturile și cheltuielile bugetului 
municipiului nostru au cunoscut an de 
an o creștere înseninată. Față de primul 
an ai cincinalului trecut, în 1981 veni
turile au crescut cu 83 la sută, Jar chel
tuielile cu 54 ia sută;

• Bugetul pe anul 1981 constituie o 
expresie concretă a aplicării cu fermi
tate de fiecare unitate a noului meca

nism economico-financiar ;
• Dinamica veniturilor proprii din 

bugetul municipiului a crescut de la 
un an la altul. In anuj 1976 acestea în. 

sumau 62 000 000 lei, în 1980 au depășit 
100 000 000 lei, iar pentru 1981, primul 
an al actualului cincinal, evaluarea bu
getară la partea de venituri proprii în
sumează 113,6 milioane lei.

prima vizită de lucru e_ fectuată în noul an, în noul cincinal.întâlnirea secretarului general al partidului cu impertante colective de muncă timișorene a Pus, încă o dată, cu pregnanță în evidență rolul hotărîtor al ..tovarășului Nicolae Ceaușescu în orientarea e- conomiei națienale spre o dezvoltare modernă, eficientă, la nivelul înaltelor cerințe și exigențe ale actualei etape pe care o străbate țara, în stabilirea direcțiilor principale de acțiune, în mobilizarea și dinamizarea energiilor creatoare ale națiunii pentru înfăptuirea , mărețelor obiective stabilite de Congresul al Xll-lea al partidului. In cadrul analizei s-au situat, în mod firesc, problemele fundamentale pe care le ridică cincinalul 1981—1985, . cincinalul calității și eficienței i promovarea largă . a progresului tehnic ; reducerea accentuată a costurilor de producție și, îndeosebi, a cheltuielilor materiale ; folosirea intensivă a bazei tehnico-materiale; valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor; organizarea științifică a producției, folosirea rațională a forței de muncă, ridicarea calificării ; aplicarea fermă a noului mecanism eeonomico-fi- nanciar, a principiilor au- toconducerii muncitorești și autogestiunii ; creșterea 

competitivității produselor românești pe piața externă.Amplul dialog de lucru al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu făuritorii de bunuri materiale din . întreprinderi, unități de cercetare și proiectare timișorene, urmat de întîl- nirea cu activul de partid din județul Timiș, precum și importantele indicații date cu acest prilej de secretarul general al partidului, se înscriu ea momente de mare însemnătate și semnificație în Viața județului, a întregii țări, intrată într-o nouă și înfloritoare etapă de dezvoltare.Vizita .a reprezentat un minunat prilej pentru locuitorii județului de a a- dresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu, ocazia a_ propiatei aniversări a zilei de naștere, sărbătoare scumpă întregului nostru popor, urarea fierbinte de viață îndelungată, de multă sănătate și putere de muncă, în fruntea partidului și statului, spre binele și prosperitatea patriei, bunăstarea și fericirea națiunii noastre, spre gloria și strălucirea României socialiste. Ei au „ținut să ureze — și de această dată — tovarășei Elena Ceaușescu, cu prilejul recentei aniversări a zilei de naștere, calda urare de ani mulți și luminoși, de 
(Continuare in pag. a 4-a)

producției | susținere. La riadul ei, j echipa din sectorul II a j încărcat 10 tone de căr. f bune la abatajul cameră ■ 3/3 și a transportat 14 l cărucioare de lemn de i ia puțul orb nr. 2, în timp 
ce Ia sectorul III echipa 
de aici a transportat 12 cărucioare de material lemnps, iar echipa de la sectorul IV investiții a ajutat la evacuarea a 18 vagonețe eu steril Ia orizontul 440—400 și la a- provizionarea cu vagone- j te goale a brigăzii de î- ș naintărj a lui . Augustin j Szanto. I

in sprijinulContinuînd acțiunea începută anul trecut, personalul TESA, de la mina Dîlja a efectuat prima zi în producție pe acesi nou an. Patru echipe cu im efectiv de 17 cadre tehnice au acționat în subteran, iar 3 echipe cuprinzînd 33 oameni în activitățile de la suprafață. La sectorul I, e- chipa ce acționează aici a sprijinit activitatea a- batajelor cameră nr. 1/3, 4 și 5 din stratul 3 blocul II încărcînd 12 tone cărbune la fronturile pușca- te, transportând 10 cărucioare de lemn pentru

Doj fruntași ai unui 
sector fruntaș de la 
I.M. Aninoasa : șeful de 
brigadă Mihai Pușcaș și 
ortacul său Carol Puș
caș de la sectorul IV.

Foto: Șt. NEMECSEK

Investițiile social-culturale sub semnul urgențelorAnul 1981, an de debut în cincinalul calității- și eficienței în toate domeniile activității economice, și sociale, ii pune pe construe lorii obiectivelor so- ciai-culturale în fața. u_ nor exigențe sporite. Calitatea noilor apartamente, elielența întregii activități pe șantierele de construcții depind în mod hotărîtor de spiritul de răspundere al fiecărui om 
la locui său de muncă. A- cum, la începutul unui nou cincinal, al unuj nou deceniu pe calea făuririi Ținui viitor luminos, hotărî- toare sînt faptele de muncă, Asigurarea une; calități ireproșabile tuturor lucrărilor, o eficiență spo

Pe baza hotăririi nr. 9,1980 a Consiliului popular municipal, a fost a- doptat bugetul centralizat al municipiului pe anul 1981. La elaborarea bugetului pe acest an s-a ținut seama de orientările și. sarcinile de o deosebită importanță trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din 16—17 decembrie 1980 și sesiunea Marii Adunări Naționale, prilej cu care s-a adoptat un complex de legi și măsuri directoare care vizează aplicarea fer- mă a liniilor trasate de Congresul al Xll-Iea al P.C.R. ' 

rită a activității pe șantiere prin promovarea au- toconducerii, autogestiunii muncitorești, prin mai bu. na gospodărire a materialelor, utilajelor și forței de muncă înseamnă ■’con
Preocupări la început de an

tribuția noastră nemijlocită ia ridicarea bunăstării întregului popor, la făurirea Viitorului luminos al patriei socialiste.în trimestrul I al a- . cestui an, constructorii din cadrul șantierului I Petroșani, cei ce au rapor

B u g e t u 1 municipiului nostru, elaborat in această viziune, este corelat cu planul de dezvoltare eco- nomico-socială în profil teritorial, fiind in măsură să asigure mijloacele necesare înfăptuirii acestuia. De asemenea, la elaborarea bugetului s-a pornit de la propunerile și concluziile desprinse din adunările cu cetățenii, precum și de la rezultatele obținute în e- xercițiui bugetar al anului 1980, buget care s_a încheiat cu un excedent de peste 5 000 000 lei. Volumul și structura bugetului municipiului nostru 

tat 64 , de apartamente peste sarcinile planului pe 
1980, au pășit incă din primele zile ale noului an pe făgașul rezultatelor bune. „Pentru a asigura ritmuri normale de mun
că în condițiile grele de iarnă — ne informează tovarășul Nicolae Sasu, șeful șantierului’ 1 Petroșani — avem creat front de lucru la blocurile 3 B și 3C din zona ansamblului cu 272 de apartamente. Pentru încălzirea spa

pe 1981, primul an al noului cincinal, reflectă potențialul economico-financiar al municipiului. El provine din activitatea u- nităților socialiste, în continuă dezvoltare, din venitul net realizat de către oamenii muncii din Valea Jiului și asigură finanțarea tuturor acțiunilor e- conomico-sociale și culturale planificate. în acest sens demn de evidențiat
Ec. Ioan LAZAR, 

șeful circumscripției 
financiare a municipiului 

Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a) 

țiilor interioare s-a asigurat în această zonă, din timp, agentul termic*'. In ciuda gerului munca continuă și în aer liber. Oamenii din formațiile de lucru conduse de dulgherul Gheorghe Neagoe, fierar betonistul Ludovic Hor- vat, betonistul' Francisc Lenghetf, mQntorii. Mihai Boboiu și Ioan David nu și-au întrerupt activiia. tea. Sinț continuate astfel săpăturile în spații mici la tronsonul Ii al blocului 3 B, lucrările de montaje, turnări de betoane și altele.
Viorel STRĂI Ț 

(Continuare in pag. a 2-a)



V

inelul calitățiiÎNTĂRIREA CLIMATULUI 
DE DISCIPLINĂ SI 

RĂSPUNDERE ÎN MUNCĂPeste 60 la sută din producția de utilaj a I.U.M. Petroșani este finalizată în atelierul ajustaj.montaj. Tocmai de aceea, ana, Jizînd activitatea desfășurată de colectivul de muncă din. acest atelier, în a- dunarea generală a organizației de bază, comuniștii 
de aici s-au raportat, în. tot timpul dezbaterilor, la exigențele cincinalului calității și eficienței. In pe. rioada analizată — semes-

Revnic, Lenuța Ionică, Mariana Crețu, Viorica Stra- tulat, Gheorghe Filip și alții), iar unii lipsesc ne. motivat (Iosif Schiller, Florin Neagu, Leon Co_ drea, Adalbert Antal). Pe aceste aspecte negative s-au axat și discuțiile comuniștilor din atelier care au luat cuvîntul în cadrul adunării. Să se aducă îmbunătățiri aprovizionării cu scule, iluminatului și încălzirii în atelier (Petru
Pe agenda organizației de partidirul II 1980 — colectivul atelierului, mobilizat de organizația de partid, a realizat și depășit planul de producție la sortimen. tul piese de schimb. In referatul prezentat adu», nării, în cuvîntul comuniștilor, s-a exprimat, însă, nemulțumirea că la sortimentul de bază — utilaje miniere — sarcinile de plan n.au putut fi îndeplinite. Cauzele ?Critic și autocritic s_au arătat deficiențe ca: nea- sîgurarea ritmicității între fazele și operațiile tehnologice și fabricarea piese, lor; neasigurarea cu materiale și echipamente e- lectrohidraulîce, cu sculele necesare. Alături de aceste deficiențe au fost criticate și o serie de lipsuri ordinul disciplinei producție: insuficientă preocupare pentru realizarea unor piese și subansamble de bună calitate ; exigență scăzută din partea compartimentului C.T.C. Aceste lipsuri nu sînt străine de o stare disciplinară scăzută în colectivul atelierului. Nu se respectă ora de începere a programului dimineața (Gheorghe Filip, Viorica Bodo. Ana Hupka, Vasile Suciu, Elena Popa, Ileana Liteanu și alții), în- tîrzfindu-se la intrarea în serviciu, în timp ce alții nu respectă cele 480 de minute de lucru (Iulian

de de

Mogoșan și Alexandru Kovacs), precum și transportului de materiale și piese în fluxul producției (Alexandru Demeter). Lă atelierul ajustaj-montaj să fie înființată o echipă de transport, iar compartimentele tehnologic și producție să țină o mai strîn- să legătură cu secția în vederea soluționării mai operative a problemelor de montaj și expediere a utilajelor (Pavel Alicu). In rîndurile tineretului, în care sens organizația U.T.C. să fie mult maj combativă, să se pună un mai mare accent în munca politico.educativă pe creșterea gradului de folosire a timpului de lucru, respectarea normelor de protecție a muncii (Gheorghe Iliescu, secretarul organizației de bază. Ion Predoi, secretarul comitetului de partid din întreprindere). Adunarea generală a organizației de partid din atelierul ajustaj- montaj al I.U.M.P. a dat expresie hotărîrii colectivului de aici de a realiza în acest an la parametri calitativi , superiori nile . de plan la ția complexelor te-
sarci- construc- mecanlza -

I. BĂLAN

MIERCURI, 14 IANUARIE 1981

EXIGENȚE ALE ANULUI 1981
Mecanizare K Productivitate E Rentabilitate

Ampla concentrare pentru crearea de noi 
capacitâți productive

^Urmare din pag. t)fie introduse în acest an, alte trei combine, din care două de fabricație indigenă, cu atac frontal.Vom exploata în continuare, în cursul anului, cele două complexe mecanizate în funcțiune la sectorul I, stratul 3. Pentru a crește eficiența complexelor am întreprins la sfîrșitui anului 1980 o largă acțiune de întreținere și revizii atît a utilajelor din abataje cît, mai ales, a fluxurilor principale de transport continuu, pentru a elimina întreruperile în desfășurarea muncii în a- bataje.Am trecut astfel la de creștere productivității

muncii. Una pîrghiile de bază , care acționăm în acest scop constă în mai buna organizare a muncii. Trebuie să repetăm în același cadru măsura amintită deja •— concentrarea cel puțin a i/3. din producția minei în flancul sudic, în vederea reducerii posturilor de transport și îmbunătățirii coeficientului de rulare al vagonetelor. Am întreprins în același sens o mare acțiune de recon- diționare a căilor de acces spre fronturile de lucru, asigurînd posibili, tăți mal bune de aprovizionare tehnico-materia. lă și evacuare rapidă, fără stagnări neprevăzute a producției. Tot pentru sporirea productivității

din prin

w 1 sKii;1 ”

Un buget ai progresului și bunăstării in Valea Jiului
Urmare din pag. I)este faptul că pentru finanțarea economiei. locale s_au prevăzut fonduri ca- re însumează 12 000 000 lei, fonduri ce se vor uti. ljza numai pentru lucrări edilitar-gospodărești.

In domeniul social-cultural s-au alocat, în acest 
an, fonduri de 170,6 mili. oane lei din care pentru învățămînt 59,5 milioane Ifei, pentru cultură-artă 1 milion lei, pentru sănăta- 
te 101,3 milioane lei, iar pentru asistență socială 3,9 milioane iei- Față de anul 1980, aceste fonduri au crescut cu peste 15 000 000 lei, ceea ce reflectă caracterul profund umanist al politicii partidului și statului nostru, grija permanentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pentru creșterea ni-

velului de trai material și spiritual al oamenilor muncii din Valea Jiului, .al întregului popor.Sarcini deosebite privind aplicarea noului mecanism economico-financiar revin tuturor unităților socialiste. Comitetului executiv și birourilor executive ale consiliilor populare le revine sarcina să sporească în continuare numărul unităților autofinanțate, să acționeze mai ferm pentru sporirea bazei de venituri proprii, prin dezvoltarea continuă a activității e- conomice de interes local, a prestărilor de servicii, a industriei mici, precum și a altor activități care rezultă din cerințele populației. Totodată trebuie să se accentueze preocuparea fiecărui om al muncii, a fiecărei unități pentru reducerea costurilor de producție, a cheltuielilor m.a-

teriale, întărirea regimu- pentru asigurarea perma- lui de economii, precum nentâ a echilibrului fînan- și lichidarea oricăror manifestări de risipă.Semnificativ de consemnat este faptul că pentru a putea asigura mijloace, le necesare finanțării programului de ■ dezvoltare a municipiului este necesar ca toate unitățile socialiste djn Valea Jiului »ă rea. lizeze beneficii și piele, vări pentru societate. A- ceasta în vederea satisfacerii obligațiilor față de stat și pentru constituirea de noi fonduri proprii.La realizarea bugetului pe anul 1981 sarcini importante revin organelor financiare care trebuie să-și perfecționeze activitatea, să acționeze cu toată fermitatea pentru întărirea controlului financiar preventiv, a disciplinei de plan și financiare la nivelul tuturor verigilor,

ciar și gospodărirea cu înalt simț de răspundere a mijloacelor materiale și bănești.Prevederile bugetului pe anul 1981 demonstrează în chip convingător că o- biectivele și sarcinile ce urmează să fie realizate duc la dezvoltarea susți. nută și echilibrată a economiei municipiului, la ridicarea acesteia pe o nouă treaptă de progres și bunăstare. însuflețiți de această perspectivă oăme. nii muncii din Valea Jiului sînt ferm hotărîți să facă tot ce depinde de ei pentru a materializa, în- cepînd cu acest an, obiectivele prevăzute de Congresul al Xll.lea al partidului pentru noua etapă calitativ superioară de dezvoltare multilaterală a patriei.'
I • ECONOMII FINAN

ȚATE. Anul 1980 a fost 
bogat în acțiuni de mun. 
că patriotică organizate de 
Comitetul municipal al 
U.T.C.: s_a realizat o va
loare de 1 525 000 lei, pla. 
nul economic propriu fiind 
realizat în proporție de 

• 125 la sută. Munca patrioti-
I că în sprijinul producției 
I și în c
I edilitar-gospodărești sînt

Cons- 
din 
în_ 

nou 
be-

minerii : 
garsoniere

cele mai importante căi • GARSONIERE, 
prin care s-a obținut acest tructorii șantierului 
rezultat. Vulcan al I.C.M.M. au

ceput lucrările unui
• SPECTACOLUL de mu. obiectiv social ai cărui 

populară „La izvo- neficiari vor fi 
blocul cu 105 
amplasat în centrul vechi 
al orașului. Termenul de 1 
predare este stabilit în tri
mestrul III al acestui an. 1

zică
rul

susținut
și'soliștii „Doina Motrului", 
va avea loc vineri, de la 
ora 18, in sala Cas-.’.i de 
cultură din Petroșani. Prin
tre soliști

de
»»-

1 u m i n ă“, 
de orchestra

curs de calificare (cu profil mecanic) la locul de muncă. Se pot însțrie absolvenți ai primei trepte liceale.• IN DIVIZIA A. In perioada 8—12 ianuarie au a_ vut lcc la Oradea rile de calificare divizia A (feminin)
e CURS DE CARE. Atelierul 

construcții, acțiunile colaboratori al Radiolelevi- C.F.R. Petroșani zează, din aceastăse altă și

ziurtii.

CALIFI- de zonă organ i_ lună, un

meciu- pentru la tenis de masă. Spre bucuria iubitorilor din Valea Jiului ai acestui sport, - echipa C.S.Ș. Petroșani (antrenor

muncii am acționat prin concentrarea activității pe un număr mai mic de brigăzi, organizate ca brigăzi complexe, dar cu o plasare pe schimburi maj bună, cărora să le putem asigura condiții materiale și asistență tehnică de calitate. Asemenea brigăzi avem la sectoarele V și I. în legătură cu aprovizionare^ tehnico-materială a brigăzilor, pentru asigura, rea cît mai aproape de front a celor necesare, am numit maiștri minieri principali care să răspundă de această latură importantă a procesului ex. tractiv,O In ultimele zile -T> confruntăm cu o w * tuație deosebită ._ unul din sectoarele de sectorul V-sud al minei.
neși. lă

bază ale minei — sectorul IV — izolarea unor capacități de producție afectate de fenomene de autoaprindere — ceea ce a redus din capacitatea Productivă pregătită pentru acest an. De aceea și posibilitatea realizării planului în luna ianuarie, chiar și în trimestrul I, se află sub semnul întrebării. Este însă sigur că, datorită amplei con. centrări de forțe pentru crearea de noi capacități productive, ne ‘vom pu- . tea realiza integral sar. cinile semestrului II al anului, îndeosebi prin intrarea în funcțiune a noilor capacități de producție ce se pregătesc în
1 Vînzătoarea Viorica Sabadoș, de la magazinul a- 

limentar nr. 267 din Lu peni, este una dintre lu
crătoarele cu care colectivul magazinului se mîn_ 
drește. Foto: Gh. OLTEANU

Investițiile social-culturale 
sub semnul
(Urmare din pag. I)Preocupată de eșalonarea judicioasă a. lucrărilor, conducerea grupului de șantiere . Petroșani al T.C.H. a asigurat de pe acum proiectele pentru toate obiectivele de investiții ale trimestrului I. Au fost deschise finanțările noilor lucrări, cu mici ex. cepții. Documentația principalelor obiective este de asemenea asigurată în cea mai mare parte. Pentru constructorii, șantierului 1, anul 1981 înseamnă sarcina de plan de a realiza blocurile 69 II și G, cu spații comerciale la parter, blocurile 3 A, 3 B și 3 C, 46 a, b, c și blocul 14 cu 168 de apartamente, din care 70 garsoniere.în .trimestrul I, se prevede predarea blocului 3 

C, cu 34 de apartamente, 
ceea ce e destul de puțin comparativ cu sarcinile pe întregul an 1981. Pentru evitarea unei aglomerări de lucrări în celelalte trimestre ale anului se im. pune de pe acum să se facă demersurile necesare asigurării tuturor proiec. telor, a documentației pentru zona de sistematizare a ansamblului cu 272 de apartamente. Aici lipsește încă proiectul amenajărilor exterioare, care include alei, trotuare, locuri de parcare și alte utilități.Un motiv real de îngrijorare îl constituie și eliberarea amplasamentelor

Marius Rosenfeld) a promovat în divizia A (seniori). Vom reveni cu amănunte.
• DISCOTECA, 

mică a Teatrului 
din Valea Jiului 
mîine, la ora 18, 
600-a ediție a • 
prezentată de Eugen Tuțu 
și cea de-a 120-a desiășu- 
rată in această sală.

, In
de
are
cea

discotecii,

sala 
stat 
loc 

de-a

• CORUL BĂRBĂTESC (dirijat de Vladimir Ureche) al Facultății de mine

urgențelorpentru 64 de apartamente. Este vorba de amplasamentele blocurilor 69 G și 69 H, care nu au fost încă eliberate. Pentru blocul 46 au fost eliberate amplasamentele tronsoanelor a și b, dar în zona tronsonului c spațiul e o- cupat încă de cabluri și canalizări. Aceeași situație se constată și la blocul 14, dar aici s-au făcut de. ja primele demersuri pentru schimbarea traseelor unor rețele și cablaje sub. terane. O lucrare de mare importanță, unde constrictorii șantierului 1 sînt supuși unui adevărat examen de calitate, o reprezintă magazinul universal'. Pentru urgentarea ritmului de execuție aici s-a modificat soluția inițială și s-a adoptat în 1981 o so. luție constructivă modernă, o nouă tehnologie, industrializată de lucru.
Se estimează de pe acum, 
după cum ne.a dat asigu
rări tovarășul Nicolae Sasu, că pînă la sfîrșitui anului 1981 magazinul u- niversal din Petroșani va alunge în stadiu] de finisaje.In anul de debut al noului cincinal, constructorii de obiective social-cultu- rale din Petroșani au pornit din primele zile ale lunii ianuarie o susținută întrecere pentru realiza, rea ritmică a planului la tcți indicatorii, hotărîți să făurească lucrări trainice, de bună calitate, în condiții de eficiență sporită.

de la Institutul de mine din Petroșani și-a reluat activitatea. La clubul studențesc a avut loc aseară prima repetiție în vederea participării la manifestările Festivalului national „Cîn_ tarea României'1,
Rubrică realizată de 

T. SPĂTARU

«
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Un trimestru al calității procesului 
instructiv-educativ

Steagul roșu

In învățămînt, prezentul — procesul de instruire și educație — și perspectiva formarea viitoarelor cadre care vor munci în activitatea social-economică — se împletesc permanent în cadrul lecțiilor. Această idee, din care se desprinde importanța socială a școlii, este actuală in această perioadă cînd se desfășoară consiliile profesc- rale ce analizează rezultatele cu care. e-a încheiat, primul trimestru al anului de învățămînt și formulea
ză concluziile care vor o- rienta activitatea trimes
trului al doiea.Situația la învățătură în școlile și liceele din Valea jiului este superioară calitativ perioadei corespunzătoare din anul școlar trecut, cadrele didactice fiind integrate într.o acțiune complexă de autoperfecționare și ridicare a nivelului științific al lecțiilor, de legătură neîntreruptă cu viața so_ Cial-cconomlcă. Cele mai bune rezultate le-au obținut școlile generale din A- ninoasa, nr. 6 Petroșani, nr. 3, 4, 5 ți 6 Petrila, hr. 1 și 6 Lupeni,, nr. 7 Petroșani, nr. 6 Vulcan, liceele de matematică-fizică, economic și cel industrial din Vulcan. Este semnificativ faptul că tot mai multe unități de învățămînt desfășoară o bogată activitate metodică și educativă al cărei scop este înlăturarea mediocrității școlare prin- tr-o muncă didactică diferențiată, care stimulează

gîndirea și creativitatea elevilor. In primul trimestru școlar s-au desfășurat, cu bune rezultate, consultații și meditații., au fost confecționate materiale didactice sugestive și utile elevilor în asimilarea cunoștințelor.Rezultatele cu care s-a încheiat primul trimestru al anului de învățămînt Sintetizează și alte aspecte importante ale activității școlare din municipiu, cum sînt amenajarea unui număr de 16 noi cabinete și laboratoare, modernizarea metodologiei didactice. In această acțiunp de auțodo. 
tare, de adaptare a spațiului la cerințele unui învățămînt activ șl eficient din

In școlile din 
Valea Jiuluipunct de vedere formativ, se disting liceele industriale din Petrlla și Vulcan, hr.2 Lupeni, școlile generale nr. 5 Petroșani, nr. 5 Vulcan, nr. 1 și 3 Lupeni, nr.3 și 6 Petrilâ. Capacitatea creatoare a elevilor se manifestă în instruirea tehnico. productivă al cărei scop este de a forma deprinderi și obișnuințe de muncă în atelierele școlare, dar și de educație politică, de înțelegere a valorii sociale și economice a pieselor crea, te. Eficiența acestei munci, cu profundă valoare morală, de educație prin și pentru muncă, este cuprinsă în realizarea și depășirea pla

nului de producție (planificat : 2 463 000 lei ; realizat: 2 539 000 lei). In acest domeniu s-au manifestat și u- nele deficiențe cum sînt dotarea necorespunzătoare a atelierelor (școlile generale nr. 6 Vulcan, nr. 2 Petri- la, nr. 2 Petroșani, nr. 5 Lupeni), lipsa unor documentații de muncă (școlile generale nr, 4 Vulcan, nr. 1 Petrila) și altele. In astfel de situații se observă valoarea colaborării cu unitățile economice patrona- toare, care trebuie să acorde mai multă atenție în pregătirea practică a elevilor.In primul trimestru al a- 
hulul școlar elevii «u par
ticipat la o bogat| activitate politic-educativă (înțîl- nirl cu activiști de partid și de stat, cu fruntași In producție, spectacole și ex. poziții în sălile de apel) și cultural-artistică, înscrisă în Festivalul național „Cin- tarea României", la care au participat mii de pionieri și elevi. Toate aceste rezultate frumoase ale primului trimestru — la care trebuie adăugate activitatea patriotică a elevilor, prezența lor constantă în viața social- gospodăreascâ a Văii Jiului —- constituie o manifestare expresivă a calității procesului de învățămînt și a eficienței educative, formînd 
o bază superioară pentru activitatea mestru al țămînt. din al doilea tri- anului de învă-

Fără drept de recurs...

totuși, preparația mai 
primește vechi.. -încarcă și este Mintia această posibil

In . ziarul nostru din data de 1 noiembrie, publicam articolul „De ce a- 
jung piesele de schimb ia 
fier vechi?", prin care aduceam la cunoștința întreprinderilor miniere Vulcan, Paroșeni și Ani- noasa cantitățile importante de fief vechi ce a. jung, odată 6u «cărbunele la preparația Corcești.Din răspunsul conducerii 
l.M. Vulcan, semnat de ing. loan Dumitrăș, directorul întreprinderii, și ing. Nicolae Radu, director tehnic mecanic, consemnăm i„Articolul a fost prelu. crat cu magazionerii sec. toarielor de producție, cu mecanicii de sectoare și eu șefii de sectoare, care răspund de magaziile din subteran, precum și de distribuirea și recuperarea pieselor de schimb, vechi și noi. Totodată, s-au întreprins următoarele măsuri : s-au trasat sarcini personalului de transport pentru a se verifica toate vagonetele înainte de a fi încărcate cu cărbune, pentru a nu exista în ele diferite piese de schimb, utilaje etc. ; s-a dispus ca periodic, un camion să fie trimis Ia preparația Corcești pentru recuperarea pieselor de schimb ce mai scapă în cărbune și pot fi refolosite. In cursul lunii noiembrie la sortarea cărbunelui s-a pus în funcțiune grătarul cu, bare ce permite sortarea pieselor de schimb

utilajelor car£, accidental, apar în cărbune. Personalul de la acest grătar a fost instruit pentru recuperarea pieselor și utilajelor din cărbune.Cu măsurile menționate mai sus, considerăm că deficiențele semnalate în coloanele ziarului „Steagului roșu" se vor lichida în viitor".
„Steagul roșu" 

a criticat, organele 
vizate răspund

Var în noaptea de 12 * spre 13 decembrie, fluxul -de produc, ție el preparației Corcești- a fost blocat timp de două ore. Un întreg lanț de transportor, cu raclele cu- tot, s-a înfășurat în jurul brațelor căruciorului de evacuare a cărbunelui brut din siloz, blocîndu-1. Așa că maț e loc pentru mai bine.Din răspunsul l.M. Pa- roșeni, semnat de șeful biroului producție, ing. Ni. colae Bucur, consemnăm s
„l.M. Paroșeni extrage cărbunele din subteran pe un flux de benzi continuu pînă la silozul tampon de la suprafață. înainte de a ajunge la siloz, cărbunele trece printr_un concasor, , apoi pe un ciur cu came, bandă de claubaj și siloz, din care cărbunele conca- sat și în parte claubat se

în vagoane C.F.R. expediat direct la sau Corcești, situație este oare ca să ajungă la preparație roți de vagoane, piese de complexe, stîlpî hidraulici etc., precum scrie semnatarul ar. ticolului?". Acest lucru se întîmplă rar, dar se întîm. plă. Așa că, proveniența „exponatelor despre care se vorbește în articol", se poate căuta și ‘la I M. Paroșeni.
A treia întreprindere minieră vizată în ancheta noastră, l.M. Aninoasa, care este pe primul loc al „expediției" fierului în 

cărbune, a „neglijat" pre
vederile legale de a trimite răspuns redacției în ' termen legal de 30 de zile de la data primirii adresei noastre, cu articolul critic publicat în ziar cu privire la fierul vechi ajuns la 
preparație, odată cu cărbunele minei.

In

Ștefan NEMECSEK

Instalație de 
încălzireîntr-un timp record a fost construită și dată cir. cuituluj productiv instalația de încălzire de Ta puțul Est Lupeni, intrată parțial în funcțiune, O- dată cu punerea ei în func. țiune, este înlăturată posibilitatea înghețării instalației care asigură funcționalitatea puțului și continuitatea procesului de producție. La realizarea instalației de încălzire au contribuit echipele de lăcătuși conduse de Spiru ■Ciortea ’ și Ștefan Augustin, constructorii din echipa lui Petru Pavalache și dulgherii lui Toma Arghi- loaie, lucrarea fiind îndrumată direct de maistrul principal constructor Nicolae Dragoș și sing. Emil Tuna.ru. Tehnicianul; principal Ioan Bălan ne asigura că intrarea completă în funcțiune a ins. talației se va realiza lai sfîrșitul lunii ianuarie a.d? Pînă atunci, colectivul lotuluj I.C.M.M. va con-' tinua cu aceeași intensitate munca, în pofida timpului rece, pentru încadrarea în graficul de execuție.

T, SPATARU
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Instantaneu din labora torul de mașini electrice de la Institutul de mine 
Petroșani, unde aș. univ. ing. Dan Visalon prezintă studenților din anul III 
ingineri, Facultatea M.I.M., componența și funcționarea celulei ROK-6 folosi
tă în instalațiile electrice din subteran. Foto .- Cristian ȘTEFAN

ginerele său Gh. _ Lică (cunoscut pentru antecedentele sale penale), la restaurantul I-’arin- gul, apoi a sărit la bătaie, nici el nu-și adu. ce aminte din ce motiv. Spre norocul său a fost repede imobilizat de consumatori, dar toporul cu care se repezise unui „dușman _ de ocazie" a constituit probă elocventă în pro- _____  ____  i-a fost intentat la „urgență". Potrivit prevederilor Decretului nr. 153/1970, a fost condamnat la o pedeapsă de numai două luni, cu executarea la locul de muncă.— Am greșit, încearcă o scuză Grigore T., bucuros de clemența neașteptată a oamenilor în robă.Greșeală care se răs- fringe asupra copiilor săi- Pedeapsa primită 
va fi repede trecută în uitare, dacă certărețul lucrător al șantierului 
nr. 1 al T.C.H. va în
țelege că nimănui nu îi este îngăduit să ignore legile și cutumele acestui popor, dintot- deauna însetat ‘ de drep-

asupra

I Sînt unii, e drept, pu- L țini la număr, care con- . sideră .drept „viață" • doar irosirea timpului i în chiolhanuri și lene- I vie, din matca parazitismului se recoltează, I de altfel, indivizii care j intră, mai devreme sau mai tîrziu, în conflict ' . cu legea. Și printre a- | ceștia, mulți sînt ceiI care au fost _______ ——
J SZi- Un caz aparteîncă din 'I vremea școlii, de cen-am spune-o, faptele lor în contradicție flagrantă cu morala societății, cu temeiurile noastre socialiste, poartă amprenta lipsei dg educație din partea părinților, a suficienței dascălilor de odinioară.Grigore Tănăsucă, din Petroșani, este un astfel de caz, abia știe să se semneze, la 45 de ani ai săi are țara meseriei calificat. Are numeroasă, în lor trei fetemaț are de crescut șapte copii. Ca tată nu poate fi decît exemplu negativ, este recunoscut pentru dijmuirea banilor cuveniți creșterii și■ educării copiilor săi, a- tate, care' pune la ma. desea poposea in localurile publice, nu o dată provocă scanda- într-o duminică,
1

-coșul-’ care
SI -

doar bră. de... ne. o familie afara ce_ măritate,

*

luri-cu puțin înaintea sărbătorilor de iarnă, și-a dat din nou în petic, de această dată gravitatea abațerii antisociale comise, de el l-a adus în fața completului de judecată.— Am plecat să beau o țuică, va recunoaște candid Grigore T., dar cantitatea invocată este un eufemism pentru el.A întîlnit niște cu_ noscuți, a dat„ un rînd", a îngurgitat mai multe beri, Împreună cu

re preț cinstea și mun. ca. Mai t î r z i u însă proprii săi copii îl vor condamna cu multă asprime. Calificarea profesională a_ mînată mereu din vremea tinereții, chefurile și dijmuirea contribuției Ia bugetul familiei, scandalurile provocate vor constitui capete de acuzare în mai aspru judecată, instanță a copiilor săi, fiera, fără recurs, nesocotirea ponsabilităților de rinte. (Ion VUEPE)

fața celui complet de implacabila conștiinței care va îndrept de res- pă-
l

Dintotdeauna oamenii au acordat o atenție deosebită hranei lor, fiind 
în permanență preocupați de rafinarea produselor culinare și inven. tarea de noi preparate cu potențial caloric tot maj ridicat, Cum producerea de preparate nu 
este un scop in sine, a- 
cestea fiind destinate consumului, de la abundență la depășirea limitelor raționale ale consumului, trecerea are loc pe neobservate. Abuzul de consum duce la creșterea Îngrijorătoare a numărului persoanelor o_ 
beze..Este un fapt îmbucurător că țara noastră oferă locuitorilor ei „cît și 
ce își doresc". Date statistice recent publicate relevă convingător crește, rile însemnate înregistrate în țara noastră la consumurile de produse agro- .alimentare. In anii cinalului încheiat cent, c o n s m u 1 diu pe locuitor crescut la carne, de 45 kg cît era în 1975 la 62 kg în anul 1980. Populația municipiului nostru a consumat în ultimii ani cantități de carne, produse lactate, legume

și alte produse mai mari decît media pe țară. Specificul muncii minerilor justifică și un consum de grăsimi mai ridicat decît la alte categorii de oameni ai muncii. Avînd în vedere ansamblul popu. lației Văij Jiului trebuie

— mineri mecanizatori, fierari manuali, muncitori agricoli, canotori etc.Nevoile calorice pe individ în funcție de e- fortul depus și kg'corp greutate ideală sînt Următoarele : pentru repausul la pat — 25 ca.
ALIMENTAȚIA RAȚIONALA

— Sfatul medicului —

cin.re.me- a la

să ne gîndim însă în permanență și la următoarele întrebări: „cînd, 
cit și .cum triîncăm ?".In mod schematic, funcție de munca depusă, diversele profesii sînt împărțite în : profesii care necesită o cheltuială mică de energie — funcționari de birou, cismari, ceasornicari, medici, ingineri, profesori etc. ; — profesii care necesită o 
cheltuială moderată de energie — mecanici, tractoriști, zugravi etc. ; profesii care necesită o 
cheltuială mare de e- nergie — mineri, turnă-' tori, dulgheri, munci necalificate ; profesii care necesită o cheltuială 
foarte mare de energie

lorii pe zi; pentru muncă ușoară — 30 de calorii pe zi ; pentru activitate moderată — 40—45 calorii/zi; pentru activitate intensă 45—50 calorii/zi. Mai exact spus, aceasta ar însemna : pentru o viață sedentară — 800—900 calorii/zi ; pen-'- tru activitate ușoară — 900—1400 calorii ; peri- activitate moderată calorii ; activitate 1800—3500 calo-
tru— 1400—1800 jar pentru o grea ■ rii/zi.De aici ne putem da seama de forța convingă, toare a aprecierilor referitoare la consumul rațional de calorii pe cap de locuitor făcute recent de tovarășul Nicolae

Ceaușescu : „Am ajuns să consumăm pe locuitor circa 3000 de calorii — după unele aprecieri chiar peste 3000 — ceea ce este suficient și, poate, puțin prea mult".In același timp putem aprecia gravitatea erorii pe care o fac unii indivizi, desconsiderînd a- eeste aspecte. După calcule științific fundamentate, posibilitățile de consum la nivelul actual într.o familie de trei persoane sînt exprimate de următoarele cantități . de produse : peste 500 gr carne, mai mult de două ouă, aproape 2 -litri lapte, peste un kg legume, peste 0,500 kg cartofi și, bineînțeles, pîine după dorință. Putem să ne dăm seama că în familia res- • . . V . • V t
l 
I 
t

t 
i 
i

pectivă, conform calculelor, fiecărui membru, îi revin, în medie peste 2500 de calorii, ceea ce este suficient. De aici rezultă adevărul că orice gram în plus este în detrimentul sănătății fiecărui individ.
dr. Petru TURCU, 

medic gastroenterolog 
Vicența URSEI, 

dietetician

Tuna.ru


4 Sțeagulro^u miercuri, u ianuarie mi

(Urmare din pag. I)realizări și satisfacții tot mai mari în îndeplinirea înaltelor răspunderi încredințate de partid și popor, în bogata și rodnica activitate ce o desfășoară ca remarcabil om politic și ca eminent mondial.Vizita tarului dului în șoara a 
prinderea mecanică, unitate care în prezent, de. ține, ca pondere economică, primul loc în industria județului Timiș.Miile de muncitori fac o primire plină de căldură secretarului general al partidului, expresie a sentimentelor de bucurie, dragoste, stimă și recunoștință față de cel mai iubit fiu al poporului nostru, a cărui activitate neobosită este închinată fericirii și prosperității întregului popor, progresului patriei noastre socialiste.Dialogul tovarășuluiNicolae Ceaușescu cu conducerea ministerului de resort și a întreprinderii, cu muncitorii și specialiștii este axat îndeosebi pe a- naliza modului în care se înfăptuiește programul de profilare a acestei unități într.un mare producător de utilaje miniere și pentru industriile metalurgică și energetică — dată de secretarul al partidului cu vizitei precedente.TovarășulCeaușescu este informat că, în urma conjugării e- forturilor muncitorildr, inginerilor șl * tehnicienilor din întreprindere cele ale specialiștilor unități de cercetare, iectare și învățămînt perior din Timișoara, primele zile ale nouluj an a fost livrat unor exploatări miniere din Valea Jiului primui lot de combine de înaintare purtînd marca IMT.Rețin nentele tor de oră, destinat exploatărilor la suprafață de lignit din bazinul minier al Olteniei, acest agregat complex de mare capacitate se realizează pentru prima oară în țară. -Secretarul general al partidului adresează feliei- • țări tuturor și recomandă ca excavatorul să fie a- samblat în cea mai mare parte în întreprindere. , Totodată, a indicat ca în întreprinderile miniere unde vor lucra asemenea u- tilaje să fie organizat serviciul pentru întreținerea acestora.In continuare sînt prezentate două combine de înaintare pregătite a fi expediate unor . exploatări miniere.Tovarășul Nicolae■ Ceaușescu cercetează cu a- tenție combinele realizate■ de timișoreni, se interesează de performanțele lor. Secretarul general al partidului, apreciind Uzările de pînă specialiștilor să întreprindă eficiente acțiuni organizatorice în vederea ridicării gradului de integrare și sporirii producției de utilaje miniere.Se vizitează apoi hala în care se produc diferite u- tilaje pentru industriile metalurgică, energetică, u-

savant de renumede-lucru a secre- general al parti- municipiui Timi- început la Intre-,

indicație . general prilejul
Nicolae

cu 
din 

pfo- 
SU- 
în

atenția compo- primului excava- 470 metri cubi pe

rea_acum cere timișoreni cele mai tehnice și

în municipiul Timișoarațilaje cărora, potrivit recomandărilor făcute de general • alsecretarul partidului, le_au fost îmbunătățite performanțele și reduse consumurile de metal și alte materiale.Prin intermediul unei expozițij amenajate într-u- na din secțiile. întreprinderii, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate cele mai noi realizări ale specialiștilor centrului timișorean de cercetare științifică și inginerie -tehnologică pentru mașini de ridicat și transport uzinal.In timpul vizitării halelor de producție, numeroși muncitori — români, germani, maghiari, sîrbi — au . ieșit în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu • înmînîndu-le flori. adre- sîridu_le cuvinte de bun venit în mijlocul lor, urări de sănătate și fericire.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, felicitînd colectivul întreprinderii timișorene pentru succesele obținute le-a recomandat să facă totul pentru asigurarea realizării exemplare a programului de dezvoltare a producției de utilaj. minier. _Următorul obiectiv al vizitei de lucru îl constituie 
Institutul de sudură și în
cercări de materiale. Și aici. tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat sînt întîmpinați cu nețărmurită dragoste și bucurie de numeroși cercetători, proiectanti, tehnicieni și muncitori.Directorul institutului înfățișează, prin intermediul unor grafice și date sintetice, drumul parcurs de această tînără unitate de cercetare și producție. El subliniază că, în decursul celor zece ani de existență, institutul timișorean și-a sporit valoarea producției cercetării științifice de pes- ■ te 15 ori. In acest răstimp, s_au realizat 650 contracte și 2 000 comenzi în valoare de aproape 300 milioane lei. Gazdele : invită, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu să viziteze cîteva laboratoare pentru a urmări la fața locului, modul. în care își găsesc concretizare sarcinile ce le revin în noul cincinal.. Primul popas are loc în atelierul de materiale de sudare. Directorul institutului relevă că, pe baza indicațiilor date anterior de tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost puse la punct, de la concepție pînă la omologare, diferite materiale de suda’. re j de asemenea, aici se produc unele materiale de serie mică.In atelierul de prototipuri pentru echipamente de sudare sînt prezentate aparate de metalizare și tăiere cu plasmă. Această rodnică activitate este ilustrată pe parcursul vizitei, prin cîteva recente realizări între care prototipul mașinii pentru sudare automată pe vertical, care înlocuiește cu Succes produsele similare importate, instalație deosebit de solicitată în industria navală.' Secretarul general ai partidului apreciază a. ceastâ realizare a colectivului timișorean, recoman. dînd cercetătorilor și specialiștilor care au contribuit la elaborarea proiectului să se preocupe în

care are astfel efortului
de lucru, examinează cp a- tenție produsele aflate în ' procesul de fabricație.tuîndu-șl rămas bun - de Ia colectivul întreprinde- Nicolae felicitat
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întîlnirea cu activulcontinuare cu și mai mul
tă stăruință pentru punerea la punct a altor asemenea instalații de economia națională nevoie, contribuind la reducereavalutar al- statului.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului urmăresc apoi la lucru un alt produs realizat de colectivul acestui atelier — mașina de sudat prin frecare.In continuare se vizitează laboratorul de încercări și control al structurilor sudate pe ansamble mari.Felicitînd întregul colectiv al Institutului de sudură și încercări de materiale pentru prestigioasele realizări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut cercetătorilor și proiectan- ților, specialiștilor șimuncitorilor din această unitate să se preocupe în mod stăruitor de eliminarea importurilor, dtezvol- tind gama echipamentelor tehnice de sudat, îndeosebi a acelor destinate unor domenii prioritare cum sînt industria navală, ae- jospațială și termonucleară. Totodată, s_a relevat necesitatea asimilării u- nor noi materiale de sudură, cu precădere a celor destinate realizării de , a- liaje metalice implicate în tehnologii de vîrf.In încheiere, mulțumind pentru îndrumările primite, directorul institutului a asigurat pe secretarul general al partidului că, deopotrivă, cercetătorii, proieetanții, tehnicienii și muncitorii sînt hotărîți să pună în centrul întregii lor activități preocuparea e_ fectivă pentru ridicarea eficienței în toate domeniile muncii lor, aducîn- du.și astfel o contribuție sporită la dezvoltarea economiei noastre naționale.Coloana de mașini se îndreaptă apoi spre în
treprinderea de aparate e- 
tectrice de situată pe noua platformă industrială din zona sud-vest a municipiului.Crearea și dezvoltarea acestei tinere unități- industriale — asemenea multor obiective economice ale țării — sînt nemijlocit legate de numele secretarului general al partidului.Dialogul de lucru al secretarului general al partidului cu cadrele din întreprindere s-a purtat asupra aspectelor esențiale ale activității întreprinderii în a_ nul 1981, în noul cincinal.In cursul vizitării secțiilqr de bază ale întreprinderii, gazdele prezintă liniile tehnologice. Cu deosebită satisfacție, directorul întreprinderii relevă colaborarea rodnică cu Institutul central de chimie, care asigură materiile prime în vederea realizării, pentru prima dată în țară, aici, Ia Timișoara, a rubinelor și safirelor sintetice, folosite în dotarea unor aparate de măre precizie. Sînt adresate calde mulțumiri tovarășei. Elena Ceaușescu pentru sprijinul direct acordat colectivului acestei întreprinderi în obținerea unor succese de mare însemnătate pentru diverse sectoare ale economiei naționale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se opresc, în măi multe rînduri, la mesele

rii, tovarășul Ceaușescu l-a pentru rezultatele obținute și i_a urat noi succese în activitatea viitoare. In a_ celași timp, secretarul general al partidului a cerut specialiștilor, muncitorilor de aici să acționeze . cu perseverență pentru miniaturizarea în continuare a produselor, pentru utilizarea mai eficientă a materiilor prime și materialelor, pentru reducerea consumului de materiale energo- intensive și înlocuirea unora dintre ele cu altele mai puțin costisitoare. „Este o uzină bună, aVeți toate posibilitățile pentru obținerea de rezultate superioare", a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu.
★Desfășurată la începutul unei no; și extrem de importante etape a devenirii noastre socialiste — cincinalul 1981—1985 — vizita de lucru , a tovarășului Nicolae Ceaușescu se înscrie ca un moment de mare însemnătate în viața politică și economică a țării. Orientările și indicațiile. date de secretarul general al partidului, a- tît în unitățile vizitate, cît și în cadrul întîlnirii cu activul de partid al județului Timiș, — vibrantul' îndemn pentru trecerea la o calitate superioară în toate domeniile de activitate, pentru realizarea în condiții, de eficiență sporită a prevederilor planului pe 1981 și pe întregul cincinal, vor găsi fără îndoială — și de această dată — un larg și profund ecou în conștiința oamenilor muncii, însu- flețindu-i în activitatea ce o desfășoară, cu hărnicie și abnegație, cu spirit revoluționar, încă din a. ceste prime zile ale anu- ■ lui.

In

luat parte tovarășa Ceaușescu, ■ alți tova- dln conducerea de

măsurat,

de

• ■ ' ' <La plecarea din Timișoara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat, au fost salutați încă o dată, cu toată căldura de locuitori ai municipiului.In piața gării, numeroși timișoreni au ținut să-și exprime din nou, cu pute- re, sentimentele de fierbinte dragoste și înaltă stimă față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru.Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, își iau rămas bun de la reprezentanții organelor locale de partid și de stat.In numele locuitorilor județului, primul secretar aj Comitetului județean de partid a mulțumit, cu căldură tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu pentru noua vizită întreprinsă. El l-a asigurat pe secretarul 
general al partidului toți oamenii muncii 
pe aceste meleaguri face totul pentru nerea în viață a ilor date, pentru rea neîntreruptă țului, pentrucontribuției sale la progresul și propășirea continuă a patriei noastre socialiste.

că de vortranspu- indicați- dez.volta- a jude- creșterea

încheierea vizitei sale de lucru în municipiul Timișoara, tovarășul Nicolae Ceaușescu s_a întîlnit, marți la amiază, cu activul de partid din județul Timiș?Au Elena rășipartid și de stat.Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, tovarășa Elena- Ceaușescu au fost întîmpi- nați într-b atmosferă de mare entuziasm. Minute în șir răsună aplauze și urale. Participanții Ia întîlnirea cu activul, muncitori, țărani, oameni de știință și cultură, cadre de conducere, activiști de partid și de membri ai conducerii nizațiilor de masă și tești, cu toții, români, mani, maghiari, sîrbi alte naționalități, au dat o vibrantă expresie profundelor sentimente de dragoste fierbinte pe care întreaga noastră țară le nutrește față de secretarul general al- partidului, încrederii ne. țărmurite în conducerea sa înțeleaptă, prețuirii activității sale dinamice, revoluționare, închinată binelui oamenilor, propășirii patriei socialiste. In impresionanta manifestare pe care activul de partid al județului Timiș o face tovarășului Nicolae Ceaușescu se regăsește căldura inimilor cu care milioanele de oameni ai muncii, întregul popor înconjoară pe conducătorul iubit al partidului și statului nostru, hotărîrea lor de a munci fără preget pentru realizarea Progamului partidului, pentru înflorirea României, pentru prosperitatea întregii națiuni.Adunarea activului de partid este deschisă de tovarășul Petre Dănică, prim secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.Au luat apoi cuvîntul tovarășii Ioniță Bagiu, directorul întreprinderii Mecanică Timișoara, Tamara An_ ghel Mesaroș, secretar al Comitetului de partid de la întreprinderea de aparate e- lectrice de măsură, Iulia Pașca, directorul întreprinderii „1 Iunie" — Timișoara, Radu Bălan, prim- secretar al Comitetului municipal Timișoara al P.C.R., primarul municipiului, Florentin Cîrpanu, directorul combinatului pentru pro

stat, orga- obș- ger- și de

ducerea cărnii acad, rectorul nic „Traian Vuia", loan Jo_ su, președintele C.A.P. Topo- lovățul Mare, Maria Si. rniniuc, secretara Comitetului de partid, primarul comunei Giarmata, Friedrich Pareker, organizator de partid, președintele Consiliului agroindustrial de stat și cooperatist Orti- șoara, Victor Mureșan, prim.secretar al Comitetului municipal Lugoj al P.C.R.In încheierea întîlnirii cu activul de partițl ai județului Timiș, a luat cu
vîntul tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită atenție de toți cei pre- zenți, fiind subliniată în repetate rînduri cu vii și puternice aplauze.Adresîndu.se tovarășului Nicolae Ceaușescu, primul secretar al Comitetului județean de partid a mulțumit pentru indicațiile prețioase pe care le-a primit, pentru cuvîntarea rostită, angajîndu_se să transpună în viață sarcinile, revenite din documentele Congresului al XII_lea, din Programul partidului, din orientările și prețioasele indicații date de secretarul generai al partidului.In această atmosferă vibrantă, de puternică însuflețire, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu coboară, de la tribună părăsind sala prin- tr.un adevărat culuoar viu, care aclamă cu entuziasm.Cu aceeași puternică manifestare de dragoste și recunoștință sînt salutați înalții oaspeți și în fața clădirii unde mii și mii de timișoreni adresează a_ celași emoționant omagiu: . „Ceaușescu — La mulți ani !“.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena ■ Ceaușescu răspund la rîn. dul lor cu aceeași căldu- •ră nesfîrșitelor ovații și manifestărilor cu care sînt înconjurați și acum, ca în tot timpul vizitei întreprinse în orașul de pe Bej

și industrializarea de porc Timiș, loan Anton, Institutului politeh-
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FILMEPETROȘANI - 
iembrie: Fericirea țr-o casă veche; 
publica : veni Uriaș; Unirea: Pruncul, petrolul și ardelenii.PETRlLA: Comedie de modă veche.

LONEA : Vis de glorie-
ANINOASA: Inchi- riem apartament cu copil.VULCAN — LuceafS- 

rul: Ultimul sentiment; 
Muncitoresc : Moartepe Nil, seriile I-II.LUPENI — Cultural: Secretul nisipurilor;

din-
Re_Cînd voi de-

Muncitoresc: Taina o- rașului.URICANI: Vacanțala unchiul Toma.
TV16,00 Telex. 16,05 Te- leșcoală. 16,30 Curs de limbă germană. 16,50 Consultații pentru admiterea în treapta a doua de liceu la fizică: Atracția universală. 17,20 Din țările social i s t b 17,55 Farmecul muzicii.18.25 Mult e dulce și frumoasă limba ce_o vorbim... 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal.

19.25 Actualitatea economică. 19,45 Noi, femeile ! 20,35 MfisurB
pentru măsură de W. •Shakespeare. Producție a televiziunii engleze BBC. Partea a II_a. 22,05 Telejurnal.
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