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Conducătorii

întreprinderilor 

miniere sînt

solicitați să 

răspundă :

1. Ce măsuri atl întreprins pentru 
introducerea șl exploatarea eficientă a 
utilajelor ?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivității muncii planificate ?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia luna ianuarie, trimestrul I șl anul 1981?

/■--------------- - ------------
Azi, răspunde ing. CAROL SCHRETER, directorul I.M. Uricani

Minerii au învâțat sâ stâpîneascâ
tehnica noua fi sînt hotârîți 

fructifice din plinsa o
1. La ora actuală, lu

crăm cu trei com
plexe mecanizate 

stratele subțiri, dln- 
care unul în condiții 

sțratul avînd

in
a-

Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în județul Brașov
Tovarășul N i c o 1 a e 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
continuat, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
vineri, 16 ianuarie, vizita 
de lucru în județul Brașov, 
unde s-a întîlnit cu colec
tive de. oameni ai muncii 
din importante unități in
dustriale ale municipiului 
de reședință a județului.

Cea de-a doua zi a vizi
tei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în jude
țul și municipiul Brașov a 
avut loc în aceeași atmos
feră de puternică angajare, 
de manifestare a hotărîrii 
oamenilor muncii din acest 
puternic centru economic și 
cultural al . țării — români, 
maghiari, germani și de 
alte naționalități — de a 
munci strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, pentru înde
plinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor noului 
cincinal, pentru înfăptui
rea importantelor obiective 
stabilite de Congresul al 
XlI.Iea al Partidului Comu
nist Român, de Plenara Co
mitetului Central al Parti
dului din decembrie 1980.

Pe parcursul vizitei, mi
ile de brașoveni au ovațio
nat îndelung, au aclamat 
cu înflăcărare pentru partid 
și secretarul său general, 
au urat din inimă tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
tradiționalul „La.mulți ani“,

cu prilejul apropiatei ani
versări a zilei de - naștere, 
multă sănătate și putere de 
muncă, spre binele și pros
peritatea națiunii noastre, 
spre fericirea poporului 
nostru, pentru măreția 
României socialiste. Ace
leași urări au fost adre
sate tovarășei Elena 
Ceaușescu, cu ocazia re
centei aniversări a zilei sa
le de naștere.

Dialogul de lucru al tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
a început Ia întreprinderea 
de autocamioane Brașov, ti
na dintre cele mai mari și 
puternice unități industria-’ 
le a județului.

Rodnicul dialog al secre
tarului general ăl partidu
lui cu muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din întreprin
derea brașoveană, cu repre
zentanții ministerului de re
sort a cuprins o arie largă 
de probleme vizînd moder
nizarea și diversificarea 
producției de motoare și au
tovehicule în raport cu ce
rințele economiei naționale 
și ale beneficiarilor externi. 
Secretarul general 
partidului a pus în 
colectivului de oameni 
muncii,. 
sebită

al 
fața 

ai 
problema deo- 

de acută a 
adîncirii dieselizării trans
portului auto prin construi
rea de noi motoare, cu o 
putere sporită, și prin asi
milarea în fabricație a u- 
nor autobasculante de ca
pacități mari, trecerea la 
mărirea încărcăturii trans-

portate, prin realizarea dai 
remorci multifuncționale, ' 
precum și începerea fabri
cării de combine mari de 
recoltat, care să contribuie 
la grăbirea mecanizării a- 
griculturii noastre.

Plecînd de la aceste sar-, 
cini deosebit de actuale, 
gazdele au prezentat re
zultatele obținute în acti
vitatea productivă, precum 
și preocupările colectivului 
pentru construirea de mij
loace de transport rutier 
moderne și de o funcționa
litate tot mai mare.
. Această preocupare pen
tru modernizarea rcoiițipiiă 
â producției pentru asimi
larea în fabricație de noi : 
motoare și autocamioane se. 
evidențiază cu deosebire în 
timpul vizitării secțiilor 
principale de -fabricație.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind aceste 
Uforturi a Cerut- asimilarea 
mai rapidă a motoarelor de 
mare putere, care vor tre
bui ca în acest cincinal să ■ 
echipeze toate autovehicu
lele produse aici.

Preocupat de îmbunătă
țirea permanentă a Condi
țiilor din sectoarele calde, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a analizat cu cadrele uzinei 
posibilitatea creării de noi 
luminatoare și guri de ae
risire care să permită o 
mai bună iluminare și eli
minarea rapidă a noxelor»

(Continuare în pag. a 4-a)

pe 
tre 
deosebite,

o înclinare de 25—30 gra
de. De asemenea, avem 
în dotare combine de 
înaintare în steril și pî- 
nă la sfîrșitul acestei 
lunj vom introduce încă 
o combină de înaintare 
în cărbune. Folosim 
rucioare de perforat și 
mașini de încărcat. Am v. -

I.M. VULCAN

că.

făcut această trecere 
rei Istă, la care mai 
daug un amănunt nu lip
sit de Imoprtanță — fie
care sector dispune de 
mecanizare — și aceasta 
pentru a sublinia un as
pect deosebit de Impor
tant Și anume ca oame
nii sectoarelor au căpă
tat expeilență în folosi
rea mecanizări1, au învă
țat să stăpînească tehnica 
nouă, au îndrăgit-o. Aces
ta este punctul cel mal
important pe care l-am (Continuare în pag. a 2-ai

cîștigat în anii trecuți 
și pe care îl vom fructi
fica din plin în acest an 
și în

De 
ceput 
cinta 
componente ale 
complex mecanizat 
va constitui o premieră 
pentru mina noastră a_

Dorin GIIEȚA

anii următori, 
cîteva zile au în
să sosească în in_ 

întreprinderii, părți 
unui 
care

Printre brigăzile sec
torului I de la I.M. A_ 
ninoasa, care se remar
că prin munca desfă
șurată în subteran se 
numără și cea condusă 
de minerul Iosif Prese- 
can.

In imagine, șeful de 
brigadă împreună cu or
tacii Viorel Urs, Petru 
Ungureanu și maistrul 
minier Mircea Dănilă.
Foto: Șt. NEMECSEK

producția fizică
Strădaniile colectivului 

de mineri de Ia I.M. Vul
can pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan s-au con_ 
cretizat în ziua de 15 iă_ 
nuarie într-un plus de 367 
tone cărbune. Rod al ac
țiunilor întreprinse de con
ducerea minei, precum și 
de conducătorii formațiilor 
pentru folosirea mai efi
cientă a timpului de lucru, 
a utilajelor din dotare, în
tărirea ordinii și disciplinei, 
s-au înlăturat desele de
fecțiuni electromecanice, s_a 
asigurat o aprovizionare 
mai bună a locurilor de 
muncă. La plusul de căr
bune extras o contribuție 
de seamă au adus_o sectoa
rele : I, cu un plus de 173 
tone și V cu un plus de 
351 tone cărbune. Rezul
tatele celor două sectoare 
sînt o confirmare *a expe
rienței acumulate de aceste 
colective în organizarea su
perioară a producției și a 

. muncii, pentru realizarea
și depășirea sarcinilor de 
Plan.

■

IN PAGINA A 2-A:

• Calitatea, efi
ciența — atribute 
ale activității tine
rilor

• îmbunătățiri te
matice în învăță- 
mintul politico-ide
ologic (I)

IN PAGINA A 3-A:
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In această săptămînă, în 
unitățile comerciale din 
municipiul nostru produse, 
le lectale s_au desfăcut că
tre populație destul ide tîr
ziu, uneori c.dar deloc. A- 
cest fapt a făcut obiectul 
unui raid-anchetă între
prins jeri, 16 lanuatle a.c., 
atît Ia Fabrica de lactate 
Livezenl cît și piln uni
tăți comerciale din- Petro
șani. Petrila Lonea. Ce-am 
constatat ?

Fabrica de 
tate. Primele 
neții. Vasile 
ful unității 
Terteci, secretar adjunct al 
comitetului de partid ne_au 
condus în depozitul fabri
cii. Aici, peste 17 000 litri 
lapte. 8000 borcane iaurt, 
o tonă smîntînă, o tonă

frișcă, o tonă telemea de 
vaci, ca să amintim numai 
cîteva produse, așteptau să 
fie livrate unităților co
merciale din municipiu. 
Cauza nelivrării la timp în 
această zi și săptămînă a

produse ,lac_ 
ore ale diroi- 
Băltărețu, șe- 
și Dumitru

î
I

J

î
I4

Plenul conferinței de 
alegeri, a 'unui sindicat 
de la o mină din Vale 
a consacrat o bună par
te a dezbaterilor preble- 
melor omului. Proble
me de muncă și sociale, 
de educație moral.po
litică. Unul dintre 
legații la conferință 
prima frămîntarea 
lectivului pe care.i 
prezenta pri
vind necesi
tatea com
pletării tor
ței de mun
că. „Sectorul 
nostru este 
tare în acest an ; 
chidem în curînd 
nou frontal . și 
urgent nevoie să 
completăm efectivul de 
muncă, pentru noua 
capacitate de producție, 
cu 40 de oameni". Deci, 
în acel colectiv minier 
este nevoie de forță de 
muncă.

...Cu atît mai mare a 
fost stupoarea, „șocul" 
în plenul acelei confe
rințe la aflarea unui

de- 
ex- 
co- 
re-

regretabil fapt. Ce 
întimplase ? Chiar 
acea zi — doar cu

se 
în 
o 

oră-două înaintea con
ferinței sindicatului — 
un cadru cu responsa
bilități de conducător, 
gospodarul minei, refu
zase cu îndărătnicie să 
organizeze transporta
rea unor obiecte de in
ventar pentru căminul 

de neiami-

* 
i
)
I (
)

Uști al lntre-ț
2 J i.' JOO B prinderii, un-

în dezvol- 
des- 

un 
avem 

ne

de un grup 
de tineri, nou 

încadrați, 
proaspăt sosiți, aveau 
nevoie de ele pentru a 
fi cazați. Cică el 
gospodarul — avea 
rezolvat la acea u<u, 
niște hîrtii, niște situa
ții urgente, care 
puteau aștepta, 
pentru care, 
expresii pe care hîrtia 
nu le poate suporta, i-a 
blamat pe cei care.i 
cereau insistent spriji
nul, refuzîndu.i. Aveau, 
oare, întîietate hîrtiile?

I. BĂLAN ’

de 
oră,

nu
Drept 

folosind

privește asigurarea cu mij
loace de transport. In loc 
de opt autovehicule 
trebuie să ni le 
zilnic, 
mintită ne trimite 
două autovehicule.

care 
asigure 

întreprinderea a- 
: doar

Ani

Ancheta sâptâmînli
produselor lactate am a_ 
llat-o de la cei doi inter
locutori, care ne spuneau: 
„Greutăți mari' în livrarea 
produselor lactate către 
populație ne-a creat și 
ne creează întreprinderea 
de transport special pentru 
agricultură și industrie a- 
limentară, care nu res
pectă contractul în ceea ce

făcut numeroase sesizări 
în acest sens, dar-. în za
dar" (Vasile Băltărețu). 
„De fapt o parte din auto
vehicule, care trebuie să 
transporte laptele de la 
furnizor la beneficiar, stau 
pe butuci în incinta fabri
cii. Și încă ceva. Pentru 
ca- produsele noastre să 
ajungă la prima eră a di-

mineții în magazine este 
necesar ca, conducătorii 
auto de la I.T.S.A.I.A. să 
se prezinte la fabrică cel 
tîrziu la ora 3 dimineața, 
lucru, care, din păcate, se . 

. îrftîmplă foarte rar". (Du- . 
mitru Terteci)

In incinta fabricii, trei 
conducători auto, dintre 
care unul este în concediu, 
dar a venit totuși la ser
viciu, stau „neputincioși1* 
pe lingă mașinile lor. La 
autovehiculul nr. 31-HD- 
2339 îl întîlnim pe Colo- 
man Grundel, care afirmai 
„Din 18 decembrie 1980,

Anchetă realizată de I 
Constantin GRAURE, 
Ștefan NEMECSEK,

(Continuare in pag. a Z-a)
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vind o deschidere de

au invațat să stâpmească tehnica nouăCalitatea, eficiența—atribute 
ale activității tinerilor

Anul 198.1 marchează 
începutul unui nou cin
cinal cu semnificații deo
sebite pentru dezvoltarea 
economico-socială a țării, 
care va parcurge o etapă 
de mare importanță pen_ 
tru edificarea socialis
mului multilateral dezvol
tat. In pas cu țara, ală
tur; de întregul nostru 
popor, tînăra generație 
participă cu elan și dăru
ire la realizarea acestor 
comandamente. Despre 
aportul tinerilor din Va
lea Jiului, despre conști
ința lor participativă, des
pre sarcinile ce le . revin 
în acest an am purtat un 
dialog cu tovarășul ION 
CArAIMANEANU, prim- 
secretar al Comitetului 
municipal Petroșani al 
U.T.C.

•— Tovarășe prlu-secre. 
tar, pentru început să fa
cem un bilanț al anului 
1980.

— Anul 1980 a fost un 
an rodnic pentru organi
zația noastră. Planul eco
nomic propriu a fost rea
lizat în proporție de 125 
la sută și s_a materializat 
în >4(25 000 lei la econo
mii finanțate. Aceasta în
seamnă acțiun; în sprijinul 
producției în special. la 
întreprinderile miniere, 
colectarea de fier vechi, 
muncă patriotică la cons, 
trucții de locuințe, acțiuni ' 
edilitar-gospodărești. 
obținut rezultate la
de bune' în organizarea în
vățămîntului politico-ide
ologic, în activitatea cui- 
tural_educativă și sporti-

vă, la pregătirea tineretu. 
lui pentru apărarea patri
ei.

— Doriți să evidențiați 
cîteva organizații ?

— Rezultatele cele mai 
bune au fost înregistrate 
de organizațiile U.T.C. 
la minele Lupeni, Pâro- 
șeni, Vulcan, Petrila, Lo_ 
nea și de la I.R.I.U.M.P., 
care au avut o activitate

Organizațiile U.T.C. ■ 
pe deplin integrate 

în viața social- 
economică a 
municipiului

Am 
fel

constantă, cu o paletă mai 
largă de acțiuni.

—' Cu ce sarcini și pers
pective a început tineretul 
Văii Jiului anul 1981 ?

— Anul acesta a debu
tat și în activitatea orga, 
nizațiilor de tineret sub 
semnul calității și efici
enței. Am organizat și con
tinuăm să organizăm ac
țiuni în cadrul întrecerii 
uteciste „Tineretul, factor 
activ în realizarea obiec
tivelor deceniului științei, 
calității și eficienței". De 
remarcat că în 1981, or
ganizației municipale 
U.T.C. îi revine sarcina de 
a realiza prin acțiuni pro
prii în toate unitățile 
con ornice un plan 
1 600 000 lei. încă din
ceastă lună am întreprins 
acțiuni mai ales în unită
țile miniere, materializa
te în realizarea a peste 
100 000 lei Ja economii fi
nanțate.

— Care sînt măsurile 
organizatorice întreprinse 
în acest scop ?

— Biroul comitetului 
municipal U.T.C-, secre
tariatul, organizațiile o_ 
rășenești, cele din între
prinderi au primit sar
cini concrete pe fiecare 
obiectiv și domeniu de 
activitate, sarcin; menite 
să impulsioneze activita
tea fiecărui colectiv de 
muncă, a fiecărui utecisV 
din întreprinderile și ins
tituțiile Văii Jiului, să 
mobilizeze toate forțele în 
vederea îndeplinirii și 
depășirii planului econo
mic.

— Ce v.ați propus pen. 
tru întărirea vlsții inter
ne de organizație ?

— Vom acționa 
vent pentru a ne 
adevărat program 
cru din sarcinile 
din cuvîntările

4 
metri. Consulul oameni
lor muncii a luat din 
timp măsurile necesare 
introdu cei li și punerii sa
le în funcțiune în bune 
condiții, la termenele pla. 
niîicate. Nu aș vrea să 
insist asupra tuturor de
taliilor tehnice, ci doar 
șă amintesc unul — și a. 
nume că realizăm, în 
colaborare cu I.R.LU.M. 
Petroșani, o platformă 
specială pentru Introduce
rea operativă și în dep 1. 
nă siguranță a acestui 
complex. Producția ce va 
fi extrasă cu complexul 
amin.lt va fi preluată de 
benzi în flux continuu 
pînă la siloz. In perspec-

ți vă, mal avem de intro
dus o combină de abataj.

/*j E de la sine înțeles 
îr că o primă direcție' 

" de acțiune o cons
tituie folosirea ell.ientă 
a mecanizăili din dotare. 
In continuare, voin acțio. 
na pe toate căile, găsind 
toate mijloacele ce le a- 
vem la îndemînă pentru 
îmbunătățirea organl ză
rii muncii, pentru întări
rea dbcipltaej și o mal 
bună folosire a timpului 
de lucru. Va trebui să 
reducem și mai mult nu. 
mărul absențelor nemoti
vate și vom acționa m l 
hotărît pentru Introduce
rea și aplicarea 11 furoa- 
să a autocontrolului. A- 
cestea sînt principalele 
direcții spre care

vom concentra eforturile 
pentru creșterea produc
tivității muncii.

a
Pxlatr-o mobiliza
re exemplară, așa

• cum minerii din 
Vricani au demonstrai-o 
nu o dată că sînt în stare 
s-o facă, vom crește ni
velul realizărilor în a- 
ceastă lună astfel îneît 
să recuperăm minusul a- 
cumulaf pînă acum. Pen
tru trimestrul I, prin I i- 
troducerea și punerea in 
funcțiune a complexului 
mecanizat de mare pro
ductiv Late, avem create 
premisele necesare înde
plinii li planului, 1 ir în 
ceea ce privește sarcinile 
anuale vor fl rea I cate in
tegral, fără nici o discu

e- 
de 
a-

Produsele lactate
f Urmai e din p...

stau pentru, că îmi Hpseș- 
din 

Autovehiculul nr. 
să 

bate-

te o jearită la roata 
spate”.
2i-ilD_659 nu putea 
pornească clin lipsa 
i,ei și sistemului de sem_ 
naazare care era defect. 
„Am solicitat o baterie de 
ia șeful de coloană, tova
rășul Moraru Ionț dar 
dinsul mi_a zis că dacă nu 
îmi fac eu rost de baterie, 
îmi desface contractul de 
muncă". (Nicolae Her, șo_ 

’ fer). Oare chiar așa să . 
fie? Atunci cei însărcinați 
să rezolve asemenea pro
bleme, pentru ce sînt plă
tiți ? Al treilea autovehi
cul, 31-HD.999, avea de
3 zile radiatorul spart-

Ora 10. Unitatea nr. 
5 „Alimentara" Petroșani. 
Aici întîlnlm pe Mircea' 
Petrila, miner la l.M. Dîl- 
ja, care ne spunea : „Aș
tept de la or- 6 pentru a 
cumpăra lapte. Acest lucru 
se întîmplă din păcate de • 
Cîteva zile”. Discutăm cu 
Saveta Lupaș, Ludovic 
Ferenczi, Clara Jurj, care 
ne spuneau același lucru. 
Șefa unității, Lucreția 
Drăgușin, afirma ; „Situa, 
ția se repetă dc la începu
tul lunii ianuarie".

Unitatea nr. 42 Petrila. 
Aici discutăm cu Maria 
Buia, Maria Popa, Victoria

. Căpățînă, Ana Lupian, ca
re așteptau de la ora 6. 
Nici pînă la ora 11 nu so
siseră produsele lactate. 
Situații asemănătoare am 

. întîlnit și la unitățile nr.
24 și 26 Petrila, 150 și 31 
Lonea, nr. 8 Petroșani.

In concluzie, produse 
lactate sînt, day datorită 
faptului că întreprinderea 
de transport special pentru 
agricultură și industrie. a- 
limentară nu asigură ne
cesarul de autovehicule...

Despre modul cum 
I.T.S.A.I.A. asigură nece
sarul de autovehicule Fa
bricii de produse lactate, 
am cerut lămuriri tovară-\ 
șului Ion Moraru, șef de 
coloană, care ne_a decla
rat; „Nu sînt eu vinovat 
de o asemenea situație. E 
adevărat, am asigurat Fa
bricii de produse lactate 
numai două mașini. Aceas
ta din cauza lipsei pieselor 
de schimb". Avînd în ve
dere că cele patru autove
hicule sînt defecte, de la 
începutul lunii decembrie, 
a anului 1980, după cum 
rezultă din fișele lor teh
nice, orice justificare este 
de prisos.
I.T.S.A.I.A.,
de la Petroșani, trebuie să 
asigure transportul opera
tiv al laptelui de la fur. 
nizor la consumator.

Conducerea 
prin coloana

Autovehiculul din imagine, cu nr. 31-IID-2339, 
anarținind J.T.S.A.IA. aș teaptă „pe dreapta" din 18 
decembrie 1930 din cauza lipsei unei jenți.

consec- 
face un 
de lu- 
reieșite 

secretaru.
lui general al partidului, 
tovarășul NICOLAE 

~ CEAUȘESCU. Astfel vom 
răspunde cu responsabili
tate, devotament și mîn_ 
drie patriotică atenției și 
grijii părintești de care se 
bucură tineretul din par. 
tea conducerii superioare 
.de partid, a secretarului 
său general;

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

La I.U.M. Petroșani, s_a realizat o mașină de îndreptat bare, destinată în
treprinderii de sîrmă din Cimpia Turzii. I’oto: loan BAlOI

ÎMBUNĂTĂȚIRI TEMĂTICE
în învâțâmîntul politico-ideologic (I)

Conducerea partidului a luat noi măsuri pentru 
îmbunătățirea educării comuniste, ridicarea nivelu
lui politic și ideologic al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii. Astfel, în lumina Hotărîrii Secre
tariatului C.C. al P.C.R. din decembrie 1980 și a Pro
gramului unitar de măsuri politice și organizatorice 
pentru aplicarea hotărîrilor plenarelor Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român din octom
brie și decembrie 1980, precum și a legilor și hetă- 
rîrilor adoptate d'.' sesiunea M.A.N. — în lunile ia- 
nuailj și februa. I * 1981 la învățămîntul politico- 
ideologic de partid, al U.T.C. și cel organizat de sin
dicat și O.D.U.S. vor fi studiate . și seminarizate . cu. 
vin țările tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la cele 
două plenare ale C.C. al P.C.R. precum și celelalte 
documente specificate în

Temele recomandate :
Planul național unic 
dezvoltare economi-

României în 
etapă impor.

planul de măsuri. De ase-

1
de 

-co.socială a 
anul 1981 — 
tantă pe drumul înfăptui
rii hotărîrilor Congresu. 
lui al Xll-lea al P.C.R. 
Sarcinile ce revin organe- 

x lor și organizațiilor de 
partid în Îndeplinirea pla
nului pe 1981.

2 Trecerea cu 
la aplicarea 
noului mecanism 
nomic, în sensul său real, 
în toate unitățile 
clusiv în cele social-cul- 
turale — așezarea întregii 
activități economico-soci- 
ale pe principiul autocon
ducerii muncitorești, au
tofinanțări; și autogesti
unii. Sarcinile organelor și 
organizaților de partid în 
înfăptuirea noilor regie, 
mentări cu 
podărirea 
resurselor 
provizionarea 
materială.

3 Sarcinile ce revin or
ganelor financiar-bancare 
— în lumina indicațiilor 
cuprinse în cuvîntarca 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 
1980 — de a acționa cu 
îrfaltă responsabilitate 
pentru realizarea venitu
rilor planificate în toate 
sectoarele, buna gestiona
re și folosire a mijloacelor 
materiale și bănești. ins
taurarea unei discipline 
financiare ferme, a unui 
riguros spirit de econo
mie, pentru respectarea 
strictă a legilor țării si 
utilizarea cu maximă e- 
ficiență, de către toate 
unitățile socialiste, a

hotărîre 
neabătută, a 

eco-

in-

privire la gos_ 
fondurilor fixe, 
materiale și a- 

tehnico-

fondurilor financiare <e 
le sînt încredințate spre 
administrare.

4 Rolul și căile perfec
ționării sistemului de pre
țuri în. rentabilizarea sec
toarelor producătoare de 
materii prime și materi
ale, â tuturor activităților 
economice, în realizarea 
unor raporturi corespun
zătoare între ramurile și 
subramurile economiei 
naționale. Sarcinile ce , re
vin organelor și organi
zațiilor de partid, con. 
siliilor oamenilor muncii 
în aplicarea fermă a le
gii privind actualizarea și 
îmbunătățirea corelării, 
pe principii economice, 
a prețurilor de produc, 
ție și de livrare a produ
selor, către unitățile soci, 
aliste, precum și a prețu
rilor de producție, de con. 
tractate și de achiziții în 
agricultură.

5 Sarcinile ce revin or
ganelor și organizațiilor 
de partid, consiliilor oa
menilor muncii, din cil- 
vîntările tovarășului

menea, acestea vor fi dezbătute la cursurile universi
tății politice și de conducere. In scopul ducerii la în
deplinire a acestei importante sarcin; politice, Sec
ția Propagandă a C.C. al P.C.R. recomandă următoa
rele TEME ORIENTATIVE pentru a fi incluse în te
matica învățămîntului politico-ideologic din care do
uă teme vor fi dezbătute în cadrul fiecărui curs, în 
lunile ianuarie și februarie 1981, ținîndu-se seama de 
specificul activității fiecărui colectiv de muncă.
Inserăm, în cele ce urmează, primele 8 teme reco
mandate, urmînd ca celelalte 8 teme să fie publicate 
în următorul număr al ziarului. Tot atunci vom spe
cifica — pe domenii de activitate — care dintre te
me trebuie să fie alese cu 
învățămint.
Nicolae Ceaușescu la p’.e. 
narele Comitetului Cen
tral al P.C.R. din octom
brie și decembrie 1980 pri
vind reducerea suplimen
tară — față de prevederi
le planului pe 1981 și ale 
cincinalului 1981—1985 — 
a cheltuielilor de produc
ție și de circulație, pen
tru compensarea majoră
rii prețurilor de producție 
și de livrare către unități
le socialiste la materii pri
me, materiale, energie și 
combustibil.

6 Conținutul și însemnă- 
Legii investițiilor, 

concentrării 
principalele

prioritate la cursurile de

tatea 
Necesitatea 
forțelor pe 
obiective productive. Sar
cinile ce revin organelor 
și organizațiilor de partid, 
consiliilor oamenilor mun
cii din unitățile benefici
are și de construcții în re
alizarea planului de inves
tiții pe acest an și pe în-' 
tregul cincinal 1981—1985.

7 Legea privind întări, 
rea autoconducerii mun
citorești și autogestiunii 
economico-financiare și 
valutare în activitatea de 
comerț exterior și coope-

deosebire de ținuta i 
fotografie) hanorac kaki

CINE-L CUNOAȘTE ?
Tînărul din fotografia a_ 

lăturată se numește Rat
ios Zoltan. Are 15 ani. In 

j după.amiaza zilei de luni, 
| 12 ianuarie a.c., a plecat 
J de acasă, din blocul nr. 12, 
I scara I, apartamentul 7, 
I strada Independenței — 
I Petroșani, la cinentatogra- 
I ful ,,Unirea" și nu a mai

I
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țiSnală. 
punuerii, 
inițiativă 
din acest 
creșterea 
lutare 
miei naționale și 
larea oamenilor 
care participă la 
rea planului de export.

8 Realizarea producției 
agricole și predarea pro
duselor la fondul de stat 
— în concordanță cu pla
nul, cu contractele înche
iate — obligație primor
dială a comuniștilor, a tu. 
turor oamenilor muncii 
de la sate, condiție a dez
voltării economice, a bu
nei aprovizionări a popu- î ' 
lației. Sarcinile ce revin * , 

organizați. I
I i 
{1

>

economică interna- 
Accentuarea ras- 
a spiritului d jț 
al comuniștilor 
sector, 
resurselor 

necesare

pentru 
va. 

econo- 
Stimu. 
muncii 
realiza-

lației.
organelor și ' ;'
ilor de partid din agncul. 
tură în folosirea întregu. 
lui fond funciar, a mași
nilor agricole, 
tehnologiilor
creșterea mai puternică i 
producției vegetale și ani 
male.

respectarea 
agricole și 

a

(Va urma)

revenit. Poartă acum (spre glugă, căciuliță galbenă] 
din din P.N.A., pantaloni pepit, 
pu Cine poate da relații în 

legătură cu el este rugat I 
să anunțe părinții sau 
ganele de miliție.

or.

fost
sa-

ț

RENOVARE. A 
renovată și redeschisă 
la cinematografului clubu
lui muncitoresc din orașul 
Vulcan. La terminarea lu
crărilor și-au adus contri
buția muncitorii Ilie Ba-, 
bici, Francisc Lăcătușu, 
Nicolae Popa și Gheorghe 
Bulay.
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5 TRAFIC 
municipiului

i semnalează 
le de trafic 
rosabilul e 
gheață și ză
rită. In aces_ 
recomandăm 

>r auto 
-iteză 
d încît
3t să poată 
jd eficient 
3tor și să 
orice peri.

, în jurul 
a semnala o 
circulație a 
levi și șco_ 
rtorilor auto 
iatorirea de 
atenție spo- 
teză redusă 
a trecerilor 
stafiilor de 

pietonilor 
ndă să nu 
ăzile decît 
special a- 

tru circula
și numai 

rare temei-

V Mi-e dragă Valea noastră întinsa peste Jiuri 
în noapte, miez de zi, in seară, dimineață. 
Pădurea o cuprinde și îi așează pliuri, 
iar muntele Paring suride în verdeață, 
Mi-e dragă Valea noastră cea plină de viață 
din creștetul de munte pînă-n adîncul minei, 
unde-adevărul faptei pe oameni îi învață 
respectul muncii, cărbunelui, luminei. 
Se-aud zvîcnind în mină credințele mărețe 
și zvîcnelul se simte-n copilul zîmbitor, 
privirea-i c oglinda pornirii Îndrăznețe 
de a urca pe trepte în mers spre viitor, 
E an de început în cincinalul țării 
puterile se string într-0 corolă mare, 
mi-e dragă Valea noastră sub purpuriul zării 
cu tricolorul falnic întins pînă la soare !

loan Dan RĂLAN

naturalețea, originalitatea 
și prospețimea stilului lor. 
Dar toți acești artiști ama
tori, pasionați și devotați 
fată de actul creator, tre
buie să fie solicitați nu 
numai la repetiții
re-și au rolul lor. firește 
—, ci în programe perma
nente desfășurate în săli
le de apel ale întreprinde
rilor miniere și în sălile 
celor două cluburi.

Posibilitățile culturale 
din Petrila sînt mult spori
te prin formațiile a- 
tît de frumoase și de ins
pirate ale pionierilor și e_ 
levilor. Dacă mai adăugăm 
și căminul cultural din 
Cimpa, cam de multă vre
me aflat într.o perioadă 

viața 
are 

pentru

Intreaga activitate edu
cativă și cultural-artistică 
din Valea Jiului a- intrat, 

i odată cu noul an, într.o 
! etapă superioară, cea ju- 
■ deteană. care sintetizează 
I eforturile de organizare a 

unei vieți culturale conti
nue și de calitate în cadrul 
Festivalului național „Cîn
tarea României1'. Preocu
pări concrete, care s_au 
dovedit a fi și eficiente, 
s_au manifestat de mâi 
mult timp la Petrila, o_ 
raș în care inițiativa cul
tural-educativă a pătruns 
în întreprinderi și institu
ții, stimulînd talentul ar
tiștilor amatori. In conți
nutul său, festivalul ur
mărește creșterea număru
lui de spectacole și con
certe, permanentizarea ac
tivității cultural-educative, 
orientare sigură, eficientă,

I 
•• I

I 
It
I
1

de îmbunătățire 
tuturor forma- 
pct contribui

a muncii 
a calității 
fiilor care 
astfel la educarea maselor
în spiritul dragostei fată 
de patrie și partid.

de bun nivel. Dar cele două 
coruri — al sindicatului, 
învățămînt și „Freamătul 
adîricului'' de la I.M. Pe
trila — au prea puține a- 
pariții în localitate, ca să

Festivalul național „Cintarea României"
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E mult timp de clnd la 
Petrila n_a mai fost o ase_ „ _ . . .
menea diversitate de for- țărilor. din etapa de masă 
mâții ca acum. Dar ele nu 
sînt prezentate decît 'ara
reori oamenilor muncii în 
cadrul unor spectacole ca
racterizate prin continuita
te, nu prin crganizare pri
pită, in preajma unor e- 
venimente. Sălile de spec
tacol ale celor două clu
buri e necesar să fie lo
cul în care, în această pe
rioadă, trebuie să pulseze 
o viată cultural-educativă

Teatrul trăiește prin 
spectacole, pentru spectatori

✓

sa „In căutarea sensului 
pierdut" de Ion Băieșu, 
spectacol puțin cunoscut 
de oamenii muncii din 
Valea Jiului. Din 26 de
cembrie n-a mai fost ju
cat., De ce? Ne-a răs_

s-a

nu mai vorbim de alte Re
nuri. Cu prilejul manifes-

a Festivalului național 
„Cîntarea României'1 a ie
șit în evidență, cu mai 
multă expresivitate, poten
țialul cultural al orașului. 
Și acesta permite organi
zarea unor manifestări a- 
tractive, chiar tematice, la 
care să participe. în mod 
diferențiat, . toate formați
ile dintre care se remar
că și cele patru brigăzi ar
tistice — I-M. Petrila, pre_ 
parația cărbunelui, sectorul 
IV al I.M. Lonea și cea 
de la clubul din Lonea —, 
echipele de teatru (cadrele 
didactice de la Șccala ge
nerală nr. 5 interpretează 
piesa scriitorului I.D. Sîr- 
bu „Frunze care ard", iar 
la clubul din Lonea a fost 
pusă în scenă piesa „O 
problemă de familie1' de 
Virgil Stoenescu), care au 
calități spectaculare, dan
surile populare, care ar fi 
bine dacă s_ar lega de flu- 
ierașii care s_au remarcat 
în foarte scurt timp prin

lipsită de inițiativă, 
culturală din Petrila 
toate posibilitățile 
diversificarea ei și pentru 
a trăi într-un ritm intens, 
atractiv, nu numai în timpul 
unor manifestări competiti
ve. Dacă inițiativa și-a do
vedit valoarea prin înfiin
țarea multor genuri artisti
ce, ea trebuie continuată 
prin organizarea unor mani
festări săptămînale care 
contribuie la desăvîrșirea 

‘ pregătirii artiștilor ama
tori, pe de o parte, și la 
crearea unor posibilități di
verse de petrecere a timpu
lui liber al locuitorilor, pe 
de altă parte. Numai o ast
fel de orientare, care se 
obține prin colaborarea tu
turor factorilor cu respon
sabilități educative, activi
tatea culturală este efi
cientă și face parte inte
grantă din metodele și 
mijloacele 
conștiinței 
formare a

î

Copiii soarelui
Firul Ariadnej
Dezlînat
Se pierde în adîncuri.
Copiii soarelui

Cu dorul luminii în inimă 
Coboară >

Trăgînd deoparte umbrele. 
Pun umărul
la sfărîmarea Pietrei 
cu palmele

făcute căuș adună lumina 
ascunsă
în miezul bulgărilor.
O înal(ă
Deasupra creștetelor
Și bucuria
Le înflorește sufletele.

Ștefana CUZMIN
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Existența unui teatru 
este nemijlocit legată de 
spectacole care, prin 

continuitatea lor, formea
ză o viață artistică . în 
care se regăsesc efortu
rile creatoare ale acto
rilor. Teatrul de stat din puns tovarășul Nicolae 
Petroșani a obținut suc- Gherghe, directorul tea- 
cese de prestigiu cu pie- trului.

— La sediu nu avem încă sală, dar am încercat 
să jucăm in alte localități din municipiu. Numai La 
Uricani am reușit, în celelalte localități fie că se c. 
fectuează reparații, fie că sălile cluburilor nu au con
diții corespunzătoare spectacolului deoarece nu sînt 
întreținute mai atent. Peste cîteva zile, din 25 ianua
rie, vom avea o sală a noastră, amenajată prin efor
turi proprii. Va avea 180 de locuri și este concepută 
ca o sală-atelier în care vom prezenta spectacole în 
fiecare zi.

— Cunoscuta piesă a iui Victor Ion Popă, „Ta- 
che, Ianke și Cadir", este următoarea și apro. 
piața premieră. Ce se va pregăti mai departe în 
actuala stagiune ?

-- intră în lucru o piesă scrisă de actorul tea
trului nostru Alexandru Anghelescu, „Soarele și luna", 
care este pusă in scenă în intimpinarea aniversării a 
60 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, 
Ne continuăm activitatea cu piesele „Livada de meri" 
de Constantin Chiriță, spectacol prin care omagiem 
munca, profilul etic al siderurgiștilor hunedoreni. Cu 
Acest spectacol, jucat în premieră la Hunedoara, ne 
vom prezenta în cadrul etapei județene a Festivalului 
național „Cîntarea României". încă din această lună 
va fi reluată și p piesă pentru copii, „Vrăjitoarele" de 
Dumitru Stelaru. '

— încă din primele zile ale acestui an
schițat și repertoriul stagiunii viitoare. Care 
sînt opțiunile teatrului ?

— Va fi o stagiune orientată spre o valorificare 
a comediei din dramaturgia românească contempo
rană. In repertoriu au intrat piesele „Cezar, măscă
riciul piraților", de D.R. Popescu, „Transplantul de 
umbre", de Mircea M. lonescu, „Sfirșitul pămîntului" 
de Victor Eftimiu și, din literatura universală, co
media „Burghezul gentilom11 de Moliere, Repertoriul 
va mai fi completat și cu alte piese românești de 
actualitate. Prin urmare, profilul viitoarei stagiuni 
este comedia originală și contemporană.

— In cadrul etapelor orășenești și municipală 
ale Festivalului național „Cintarea României" 
s-a remarcat că Teatrul de stat „Valea Jiului" 
a colaborat, prin actori și regizori, mai apropiat 
cu formațiile artistice de amatori și ale pionie
rilor și elevilor. Dar această acțiune este încă 
perfectibilă, îndeosebi în continuitatea ei. Ce 
qpinie aveți în această.privință ?

— Intenționăm să organizăm un studiou al ar. 
tistului amator. Prin consfătuiri, dezbateri, chiar lecții 
susținute de actorii noștri, încercăm să contribuim 
la perfecționarea artistică a instructorilor, metodiș- 
tilor, artiștilor amatori. In curînd își va re. 
lua activitatea și studioul experimental unde este pre. 
gătită piesa „Paracliserul", de Marin Sorescu, pre
zentată în cadrul unui apropiat seminar dedicat scri
itorului. Această manifestare, organizată în colabora, 
re cu ATM și Comitetul județean pentru cultură și 
educație socialistă, va avea loc în zilele de 17, 18, 19 
februarie. In acgsț scop va fi montată la Casa de 
cultură din Petroșani, sub egida teatrului nostru, o 
altă piesă, inedită, a lui Marin Sorescu, „Lupoaica 
mea", interpretată de artiști amatori. Cu aceste pro
iecte dorim ca teatrul nostru să participe mai mult 
la viața artistică din Valea Jiului și din țară. Pentru 
că teatrul trăiește prin spectacole, pentru spectatori.

T. SPÂTARU

Foto :

S. TIBERIU

i României", 
de muzică 

a clubului sin- 
din Vulcan.

La 
din 
de

metodele 
de dezvoltare a 

socialiste, de 
omului nou.

CARNET
Evoluează pe scena, in 

cadrul fazei municipale 
a Festivalului național 
„Cîntarea 
formația 
populară , 

dicatelor

Intre artiștii plastici care triva asasinării unor co_ 
și-au pus penelul în slujba 
luptei revoluționare a cla
sei muncitoare din țara 
noastră s_a remarcat gra
ficianul și pictorul Leon 
Alex. Despre Scurta sa 
viață s-au aflat pînă acum 
puține lucruri; spre e_ 
xemplu. citi dintre citi
torii neștri știu că ele
vul și apoi asistentul sculp
torului francez Maillol s-a 
născut în Petroșani. în 
anul marilor răscoale ță
rănești, în primul dece
niu al secolului XX? într.o 
succintă prezentare a gra
ficii românești interbelice, 
prilejuită de apariția căr
ții „Manifeste revoluțio
nare" a italianului Mario 
de Micheli, cercetătoarea 
Doina Stoian îl prezintă 
pe cel ce studiase pictura 
la Academia Rancon din 
Paris drept o conștiință 
lucidă, angajată ferm, 
lucrările sale constituim 
du.se într-un ecou artistic 
al crezului său politic, apă
rute în coloanele presei 
progresiste legale si ile
gale, în albumele vremii. 
De altfel,- o celebră lu
crare a sa (coperta unui 
manifest de protest împo-

muniști unguri, realizată 
in 1932) a fost vernisată la 
marile expoziții interna
ționale antifasciste de la 
Praga, Viena și Moscova.

După o perioadă fertilă 
de activitate artistică în 
Ardeal (organizează expo-

Ioan BALO!

Odiosul Dictat de 
Viena. care a rupt din 
trupul țării noastre nord- 
vestul Ardealului, prin 
arbitrăriul pistolului și ig
noranța. istorică a 
două demențiale și sinis
tre vîrfuri fasciste — 
și Mussolini —

celor

Hitler 
îl surprin-

Un fiu demn ai Văii Jiului
n Alex (1907-1944)

ziții la Timișoara și Arad), 
era pelegrin într-o Europă 
zguduită de tulburările 
fascismului. Crezul artistic 
al graficianului și picto
rului Leon Alex reliefează 
un militant împotriva' ne
dreptăților sociale, un ge
neros iubitor ai păcii ; în 
acest sens ș.e remarcă li
tografiile și ciclul de gua
șe realizate în timpul po
pasurilor sale în Cehoslo
vacia și. Franța. Revenit în 
patrie, înaintea declanșării 
celei de-a doua conflagra
ții mondiale, Leon Alex se 
dedică activității publi
cistice, oferindu.și servi
ciile de grafician si ilus
trator presei ilegale arde
lene.

• EXPOZIȚIE, 
clubul sindicatelor 
Lupeni și la Casa 
cultură din Petroșani 
s_au deschis prinjele ex
poziții din acest an ale 
artiștilor plastici ama
tori din Valea Jiului. 
Sînt cuprinse peste 100 
de lucrări (pictură, gra
fică, sculptură) realizate 
de artiști plastici ama
tori care participă cu 
această expoziție la e- 
tapa județeană a Festi
valului național „Cînta
rea României".

• SIMPOZION. In 
■ hala de automatizări a 
întreprinderii de utilaj 
minier diri Petroșani a 
avut loc, joi, simpozio
nul „Ce.ți doresc eu ție, 
dulce Românie", organi
zat de cinematograful 
„Unirea" în colaborare 
cu Teatrul de stat „Va
lea Jiului11, cu prilejul 
împlinirii, la 15 ianua
rie, a 131 de ani de la 
nașterea lui Mihai Emi- 
nescu. A fost prezentat 
filmul „Mihai Emines.

rită perpetuată în conști
ința noastră, avem deci o_ 
bligația morală de a_i re
descoperi biografia și o_ 
pera artistică, pentru ea 

• numele lui să fie pronun- 
țat cu dreaptă cinstire 
printre eroii luptei revo
luționare căzuți .la datorie 
în lupta împotriva exploa
tării și fascismului, pentru 
destinul liber, socialist al 
plaiurilor românești. Iată 
de ce ne_am gîndit ca a- 
pelul nostru să fie recep- 

--Î__ _> 1-aut
să_și depene a-

tic nat de cei care 
cunoscut, 
mintirile despre activita
tea sa, urmînd să_i cunoaș
tem opera răspîndită îi», 
presa interbelică și în mu
zeele țării. In același timp, 
s-ar cuveni ca edilii muni
cipiului să manifeste cins
tire pentru artist ul-erou
perpetuîndu_i amintire* . 
prin atribuirea numelui u- 
nei străzi, ridicarea unui

de în Oradea, unde este 
însă depistat de organele 
horthyste de reprimare. De
portat în Ucraina, în 1942, 
reușește în cele din urmă 
să evadeze împreună cu 
un grup de tovarăși de de
tenție și se încadrează în
tr-un detașament de luptă 
al partizanilor sovietici. 
Rănit grav într_o încercui
re lîngă localitatea ucrai-
neană Ostrog. este dat dis- bust> redactarea unor ma.. 
părut.

Leon Alex a fost, prin 
crezul său politic și artis
tic. prin înalta sa ținută 
morală de luptător demn 
pe tărîmul artei, dar si cu 
arma în mină, un nume 
de relevat pentru Valea 
Jiului. Amintirea lui me-

teriale evocatoare sub e„ 
gida Muzeului mineritului 
și așezămintelor culturale 
din municipiul nostru. 
Fiindcă a fost și rămîne un 
fiu demn al Văii Jiului.

Prof. Ion VULPE
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

in județul Brașov
(Urmare din pag. I)

In acest sens, secretarul 
general al partidului s-a 
adresat muncitorilor din 
secții, interesîndu-se de, 
condițiile de muncă, de po
sibilitățile îmbunătățirii lor. 
Cei prezenți au subliniat 
că s-au făcut multe îmbu
nătățiri, că hala a fost mo
dernizată, fapt care a cor^. 
tribuit • la buna desfășurare 
a procesului de muncă și 
producție.

Aceeași idee a fost subli
niată și în secția motor 
Diesel. Au fost vizitate în 
continuare secțiile sculărie, 
de matrițe metalice, de 
mașini-unelte agregat.

La încheierea vizitei în 
sectoarele de fabricație ale 
unității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a asistat la pre
zentarea ultimelor creații 
ale întreprinderii de auto
camioane brașovene.

După vizitarea întreprin
derii de autocamioane, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o întîl- 
nire de lucru cu membri 
ai conducerilor Ministeru
lui Industriei Construcțiilor 
de Mașini, centralelor in
dustriale de autocamioane 
și tractoare, întreprinderi
lor de autocamioane și 
tractoare, institutelor de 
cercetare și proiectare 
de specialitate și ai între
prinderilor de comerț ex
terior de profil.

La întîlnire au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu, 

ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului si sta
tului care îl însoțesc pe 
secretarul general al P.C.R., 
președintele Republicii, în 
vizita întreprinsă în jude
țul și municipiul Brașcv.

In încheierea întîlnirii 
de lucru, membrii condu
cerilor celor două între
prinderi, ale centralelor 
industriale de specialitate 
și ministerului de- resort 
au mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
indicațiile și orientările 
prețioase date și cu acest 
prilej și s_au angajat să 
facă totul pentru îmbună
tățirea întregii actvități, 
din domeniul construcțiilor 
de autocamioane și trac
toare, să valorifice mai 
bine întregul potențial teh
nic și uman de care dis
pun, capacitatea de creație 
din aceste importante sec
toare ale construcțiilor de 
mașini, contribuind în a- 
cest fel la înfăptuirea ma
rilor obiective ale Con
gresului al Xll.lea al Parti
dului Comunist Român.

Luîndu.și rămas bun de 
la oamenii muncii din 
întreprinderea de autoca
mioane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a urat noi 
succese . în muncă, sănăta
te și multă fericire.

Cu aceleași sentimente 
de înaltă stimă și prețuire 
a fost întîmpinat tovară

șul Nicolae Ceaușescu și de 
muncitorii, tehnicienii și 
inginerii întreprinderii

„Metrom", următorul o- 
biectiv al vizitei.

Gazdele urează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu 
un călduros bun venit.

Este vizitată secția la
minate neferoase. In cadrul 
unei expoziții, gazdele în
fățișează principalele pro
duse realizate în întreprin
dere, iar Prin intermediul 
unor grafice sînt prezen
tați principalii indicatori 
economici și perspectivele 
dezvoltării viitoare a uni
tății. '

Pe parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
urmărește cu atenție pro
cesul de producție, calita
tea acesteia.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază suc
cesele obținute și felicită 
pe oamenii muncii din a_ 
ceastă întreprindere.

La plecarea din între
prindere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt înconjurați 
din nou cu dragoste și căl
dură de muncitori, tehni
cieni și ingineri, care prin 
urale și ovații, exprimă a- 
dînca lor mulțumire și sa
tisfacție pentru condițiile 
minunate de muncă și via
ță ce le_au fost create prin 
grija secretarului general 
al partidului.

★
Desfășurată într_o at

mosferă de intensă activi.
tate pentru îndeplinirea 
în cele rrtai bune condi

ții a planului pe anul 
1981 și pe întregul cincinal, 
vizita de lucru efectuată 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în zilele de 15 
și 16 ianuarie, în- unități 
economice din județul Bra
șov, urmată de întîlnirea 
cu activul de partid din 
județ'se înscrie ca un mo
ment de mare însemnătate 
în istoria acestor melea
guri intrate și ele, împreu
nă cu întreaga țară, într-0 
nouă și înfloritoare etapă 
de dezvoltare multilatera
lă.

Totodată, vizita de lucru 
a secretarului general al 
partidului, viul dialog cu 
făuritorii bunurilor mate
riale din unitățile care 
l-au avut ca oaspete, au 
constituit minunate prile
juri pentru locuitorii aces, 
tui județ de a exprima 
dragostea nețărmurită și 
aleasa stimă pe care le 
nutresc față de activitatea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu consacrată în
floririi continue a Româ
niei socialiste, ridicării 
nivelului material și spiri
tual al întregului popor, 
precum și de a adresa iu
bitului conducător al parti
dului și statului nostru, cu 
ocazia apropiatei aniversări 
a zilei sale de naștere, u_ 
rărea fierbinte de viață 
îndelungată, de multă să
nătate și putere de muncă 
în fruntea partidului și 
statului, spre gloria și fe
ricirea întregii noastre 
națiuni.

| FILME
I . PETROȘANI — 7 Noi
{ iembrie: Micuță Mo,

seriile I-II ; Republica: 
Castele de gheață ; Uni. 
real Pruncul, petrolul 
și ardelenii.

LONEA : Moara’ cu 
noroc.

■ANINOASA: D’ale
carnavalului.

VULCAN — Luceafă- 
; rul : Vis de glorie.
; LUPENI — Cultural i
I -AI treilea salt mortal ;

1
5 Muncitoresc: Norma

Rae.

URICANI : întoarce
rea fiului.

TV
9,00 Teleșcoală. 9,35 

Curs de limbă spaniolă. 
9,55 Curs de limbă fran
ceză. 10,15 Film artistic: 
întoarcerea (reluare). 
11,45 Teleșcoală. 12,00 
Concert educativ. 13,00 
Mozaic cultural-artis- 
tie.sportiv. 18,35 Săptă- 
mîna politică. 18,50 1001 
de seri. 19,00 Telejurnal. 
19,20 Călătorie prin ța
ra mea: Brașov. 19,50 
Teleenciclopedia. 20,35 
Film artistic: Prima de 
asigurare. Producție a 
studiourilor americane. 
22,15 Telejurnal. Sport. 
22,30 Serenada pe zăpa
dă — emisiune de va
rietăți.

întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani

strada Republicii nr. 1 telefon 42820—42821

încadrează :

— șoferi (categoria C+D)

— șoferi cu autorizație pentru 
automacara

încadrarea se face în conformitate cu 
Legea nr. 57/1974. Informații suplimentare 
la biroul aprovizionare — transport al în
treprinderii.

întîlnirea cu activul de partid
La sfîrșitul vizitei de 

lucru de două zile în ju- . 
dețul Brașov, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s_a în- 
tilnit, vineri la amiază, cu 
activul de partid din ju
deț.

Au luat parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, alți to
varăși din conducerea de 
partid și de stat.

.De la ultimul obiectiv al 
vizitei — întreprinderea 
„Metrom", ' tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu stră
bat străzile orașului, într-o 
atmosferă de puternic en
tuziasm, însoțiți de ovați
ile și uratele celor ieșiți în 
întîmpinare.

In fața teatrului, unde a 
avut loc întîlnirea cu acti
vul de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
fost așteptați de mii de 
iocuitori ai orașului, care 
aclamau îndelung.

La intrarea în sala tea- 
trujui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu 
sînt întâmpinați cu a- 
ceeași dragoste și căl
dură. Participanții la adu
nare — muncitori, țărani, 
oameni de știință și cul
tură, cadre de conducere, 
activiști de partid și de 
stat, membri ai conducerii 
organizațiilor de masă și 
obștești, români, maghiari, 
germani și de a.lte naționa
lități — ovaționează pentru 
Partidul Comunist Român 
și secretarul său general.

Deschizînd adunarea ac
tivului de partid, tovarășul 
Gheorghe Dumitrache, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Brașov al 
P.C.R., a exprimat marea 
bucurie și profunda satis
facție a tuturor oamenilor 
muncii din județ — ro
mâni, maghiari, germani și 
de alte naționalități — 
pentru onoarea ce li s-a 
făcut de a avea, din nou, 

în mijlocul lor pe cel mai 
iubit fiu al poporului, con
ducătorul înțelept al na
țiunii noastre socialiste, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vorbitorul a subliniat că 
vizita de lucru efectuată în 
județul Brașov de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la' 
începutul unuj nou cinci
nal, prezența sa la aduna
rea activului de partid 
constituie o expresie vie 
a grijii pe care o manifes
tă față de organizația ju
dețeană de. partid, față 
de puternicul detașament 
brașovean al clasei munci
toare, față de toți locui-, 
torii acestor meleaguri.

In continuare, vorbitorul 
a înfățișat modul în care 
oamenii muncii din județul 
Brașov au acționat, sub 
conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, 
pentru înfăptuirea sarcini
lor de plan în anul care a 
trecut, precum și măsu
rile luate pe baza indicați
ilor date de tovarășul 
Nicolae ’ Ceaușescu pentru 
realizarea în cele mai bu
ne conditij a planului pe 
anul 1981.

Au luat apoi cuvîntul 
Constantin Rățoi, secre

tar al Comitetului de partid 
de la Întreprinderea de 
autocamioane Brașov, Va- 
sile Sechel, directorul ge
neral al centralei industria
le de tractoare Brașov, A- 
na Ciurea, director al în
treprinderii de stofe „Car. 
patex“ din Brașov, loan 
Drăghici, prim-secretar . al 

. Comitetului municipal Bra
șov, Mihai Manele, pre
ședintele C.A.P. din co
muna Țărlungeni, * Peter 
Duck, secretar al Comite
tului comunal de partid 
Hărman, primarul comu-

. nei, Filofteia Negruțiu, 
prorector al Universității 
din Brașov, Paraschiva 
Costea, prim-secretar al 

Comitetului orășenesc de 
partid Săcele, Benedek Zol- 
tan, președintele Consiliu
lui unic agroindustrial de 
stat și cooperatist Hoghiz, 
Ioan Toma, directorul în
treprinderii agricole de 
stat din Prejmer, Constan
tin Faina, prim-secretar al 
Comitetului județean Bra
șov al U.T.C.

In încheierea întîlnirii cu 
activul de partid al jude
țului Brașov a luat cuvîn
tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,. secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae -Ceaușescu a fost 
urmărită cu cea mai mare 
atenție de participanți, 
fiind subliniată în repetate 
rînduri de aplauze puter
nice, de ovații și urale. 
Cei prezenți dau glas hotă- 
rîrii ferme de a înfăptui 
neabătut indicațiile secre
tarului general al partidu
lui, întregul Program al 
partidului de înflorire con
tinuă a României socialiste.

CU PRILEJUL celei de-a 
100-a aniversări a nașterii 
compozitorilor George E_ 
nescu și Bela Bartok, Ia 
Centrul cultural ,,Pataki 
Istvan" din Budapesta a 
avut loc un concert sus
ținut de- pianistul Egly Ti
bor. Activitatea de crea
ție a celor doi mari mu
zicieni a fost evocată de 
muzicologul Laszlo Zsuzsa.

PREȘEDINTELE Repu
blicii Portugheze, Antonio 
Ramalho Eanes. investit, 
după cum s_a anunțat, cu 
un al doilea mandat de șef 
al statului, a cerut guver

Primul secretar al Comite
tului județean de partid a 
rostit un cuvînt de închi
dere a adunării.

Adunarea ia sfîrșit într-o 
atmosferă de puternică în
suflețire. Se scandează din 
nou pentru partid și se
cretarul său general. Se 
adresează calde mulțumiri 
și recunoștință tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
tot ce a făcut și face pen
tru binele și fericirea po
porului nostru.

Părăsind teatrul printr-un 
adevărat culoar viu, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu căldură mani, 
festărilor cu care sînt din 
nou înconjurați de mii de 
locuitori ai municipiului.

La plecarea din Brașov, 
secretarul general al parti
dului, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt salutați cu 
aceeași stimă și dragoste 
cu care locuitorii județului 
i-au însoțit-. pe întregul 
parcurs al vizitelor între
prinse, joi și vineri, în uni
tăți economice brașovene.

nului condus de Francisco 
Pinto Balsemao să rămî- 
nă în funcție. s_a anunțat 
oficial la Lisabona.

LA VARȘOVIA a avut 
loc o consfătuire a primilor 
secretari ai comitetelor de 
partid din cele mai mari 
întreprinderi industriale 
din întreaga Polonie. A- 
genția P.A.P. precizează că 
au fost dezbătute, pe fon
dul situației social-politice 
a țării, sarcinile organi
zațiilor P.M.U.P. din uzi
ne. Dezbaterile consfătuirii 
au fost strîns legate de 
pregătirile pentru Congre
sul al iX.lea al P.M.U.P. 
și de acțiunile ce preced 
congresul. La încheierea 
lucrărilor a luat cuvîntul 
primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Stanislaw Kania.

A

întreprinderea mecanică 
Timisoara

strada Aleea C.F.R. nr. 9,

încadrează urgent pentru activitatea de 
service și asistență tehnică la produsele fa
bricate de întreprindere și în exploatare 1a 
unitățile miniere din Valea Jiului.

— un inginer, specialitatea mecanică
(electromecanică) .

— un inginer, specialitatea electroteh
nică

— 5 electricieni, categoria 3—6

— 5 lăcătuși, categoria 3—6

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 și respectiv nr. 
57/1974.

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sta
bil în Petroșani.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal-învățămînt-retribuire (telefon 
33970, interior 117 sau 160).

Baia turistică B.T.l. „Valea de Pești“ 
încadrează urgent :

— contabil principal
— conducător auto
Condițiile de retribuire și încadrare sînt 

cele prevăzute în Legea 12/1971 și Legea 
57/1974.

Cei interesați se pot adresa Filialei 
B.T.T. Petroșani, telefon 41098.

i’XCȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 2464 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii nr. 67.


