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ANCHETA NOASTRĂ LA ÎNCEPUT DE AN ' Plus 3000 tone
1. Măsurile întreprinse, condițiile cre

ate vă «asigură posibilitatea îndeplinirii integra
le a prevederilor de plan pe anul 1985 ? 
Cum veți încheia luna ianuarie și trimes
trul I ?

2. Cum vor acționa consiliul oamenilor 
muncii și comisiile pe probleme pentru creș
terea producției, productivității și eficienței 
activității economice ?

3. Care sînt acțiunile ce vor fi întreprinse 
de organizația de sindicat pentru mobilizarea 
oamenilor muncii la îndeplinirea sarcinilor 
planificate ?

Azi, răspund cadre
de conducere de lac

I. M. Valea de Brazi
1. Ing. CAROL SCHRETER, directorul 

întreprinderii; 2. IOAN POBORENA, pre
ședintele consiliului oamenilor muncii; 3. NI- 
CUȘOR COSMA STOI, președintele comite
tului sindicatului.

„Vom asigura primele 
capacități de producție 
în ultimul trimestru al anului"

Ing. CAROL SCHRE
TER: 1. Pentru colecti
vul întreprinderii Valea 
de Brazi, anul 1985 este 
un an hotărîtor. Obiec
tivul nostru principal îl 
constituie pregătirea
condițiilor de punere în 
valoare a primei capa
cități de extracție de 
100 000 tone de cărbune 
cocsificării. Acestui scop 
principal îi subordonăm 
întreaga activitate teh- 
nico-organizatorică. Vrem 
să construim o mină mo
dernă, care să ofere 
condiții optime pentru 
folosirea mecanizării, a 
tehnologiilor moderne de 

k________ ___________________

IȘI SPUNE CUVINTUL

Puterea de 
mobilizare 
a brigăzii

Mobilizați plenar de che
mările secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a

mare productivitate și 
eficiență. In prezent lu
crările sînt concentrate 
pe magistrala către blo
cul IV și la puțul de ae- 
raj, prin finalizarea că
rora va fi pregătit pri
mul panou de exploata
re a cărbunelui. In luna 
ianuarie am întîmpinat 
unele dificultăți, sarci
nile de plan nu vor fi 
realizate. Dar sarcinile 
principale la lucrările de 
construcții și montaje 
pentru trimestrul I și

Viorel STRĂUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Printre cei mai buni 
și pricepuți mecanici 
de extracție din Valea 
Jiului se numără și 
Nicolae Oargă de la 
mina Paroșeni, care-și 
face datoria cu conști
inciozitate la puțul pe 
care-1 deservește.

Foto: O. PARAIANU

crește producția de căr
bune, minerii din brigada 
pe care o conduc au acți
onat cu toată hotărîrea 
pentru ă extrage tot mai 
mult cărbune atît de nece
sar economiei noastre na
ționale. Prin măsurile pe 
care le-am întreprins pî- 
nă acum și care au contri
buit în mod firesc la creș
terea productivității mun
cii în abataj peste sarcini
le planificate cu 4 tone pe 
post, am extras suplimen
tar peste 800 tone de căr
bune. Brigada noastră nu 
dispune de o dotare teh
nică deosebită; folosim teh
nologia clasică — abataj

Gheorghe MATEI, 
miner, șef de brigadă, 
sectorul II, I.M. Dilja

I

i

(Continuare in pag. a 2-a)

de cărbune
Mobilizați plenar de 

chemarea adresată de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a da țării 
cît mai mult cărbune pen
tru a învinge greutățile 
generate de rigorile ier
nii, ieri dimineața două 
sectoare de producție, sec
torul II și sectorul VI de 
la mina Lupeni au rapor
tat, împreună, de la înce
putul lunii ianuarie ex
tragerea unei producții 
suplimentare de aproape 
3000 tone de cărbune pen
tru cocs.

Aceste frumoase rezul
tate sînt rodul muncii des
fășurate de minerii din bri
găzile conduse de SIMION 
RUSU și NICOLAE VAR- 
ZARU, care exploatează do
uă abataje cu susținere in
dividuală pe stratul 3 în 
cadrul sectorului II și 
PAVEL BUJOR de la sec
torul VI unde, cu un com
plex mecanizat care a fost 
reciclat a treia oară, a ob
ținut productivități supe
rioare sarcinilor de plan 
cu peste 900 kg pe post.

De la lucrările de pre
gătiri s-au remarcat bri
găzile conduse de DIO- 
NISIE AGOSTON, sectorul 
II, și NICOLAE KALMAN, 
sectorul VI. (Gh.S.)

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat, joi, 24 ia
nuarie, o vizită de lucru 
în întreprinderi industri
ale din municipiul Brașov.

Conducătorul partidului 
și statului nostru a fost 
însoțit de tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, Silviu Curti- 
ceanu.

Desfășurată la începu
tul unui nou an de mun
că, ultimul an al actualu
lui cincinal, într-o perioa
dă cînd oamenii muncii 
din întreaga țară, puternic 
•stimulați de orientările și 
îndemnurile cuprinse în 
Mesajul adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul Anului nou, vizita 
a prilejuit o aprofundată 
analiză a modului în care 
se acționează pentru în
făptuirea importantelor 
obiective stabilite de Con
gresul al XIII-lea al parti
dului privind dezvoltarea 
economico-socială a patri
ei.

Avînd loc în preajma a-

niversării zilei de naștere 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și omagierii în
delungatei sale activități 
revoluționare — sărbă
toare scumpă întregului 
nostru popor — vizita a 
reprezentat pentru toți eei 
ce trăiesc și muncesc pe 
meleagurile brașovene un 
prilej de a adresa 
conducătorului iubit al 
partidului și al țării, di
rect, emoționant, cu toată 
căldura inimii, urarea tra
dițională de ani mulți, 
fericiți, sănătate, deplină 
putere de muncă, noi și 
strălucite succese în acti
vitatea pe care, cu 
exemplară dăruire 
revoluționară o desfășoară 
în fruntea partidului și 
statului, spre binele și fe
ricirea întregului popor, 
pentru progresul și înflo
rirea scumpei noastre pa
trii.
Vizita și dialo

gul do lucru a secre
tarului general al partidu
lui a început 
la întreprinderea „Trac
torul**, una din marile u- 
nități industriale ale țării, 
cu pondere importantă în

economia națională, unde 
se realizează în prezent 
o gamă variată de tractoa
re pentru necesitățile in
terne, precum și pentru 
export spre toate continen
tele.

La intrarea în incinta 
întreprinderii mii de mun
citori au venit în întîmpina- 
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, salutîndu-1 cu 
multă dragoste și căldură 
cu ovații și urale, expri- 
mîndu-i profunda recu
noștinței pentru activitatea 
sa neobosită consacrată 
progresului neîntrerupt al 
țării, ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a 
întregului popor, creșterii 
prestigiului României în 
lume.

La sosirea în întreprin
dere, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost adresat, 
în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii 
din Brașov, un călduros bun 
venit de către primul se
cretar al comitetului jude-

(Continuare în pag. ă 4-a)

în ziarul de azi:
■ Angajamentul de 

întrecere înseamnă a- 
sumarea unor răspun
deri sporite — la ru
brica „Rolul conducă
tor al partidului se în
făptuiește prin munca 
fiecărei organizații, a 
fiecărui comunist*'

■ Rubrica „Vă in
formăm**

(Pagina a 2-a)
■ Noi reglementări 

privind stimularea în
treprinderilor și per
sonalului încadrat — 
la rubrica „Cabinet de 
consultație juridică"

(Pagina a 3-a)

Gîndirea social-politică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Strălucită întruchipare a geniului 

creator a< poporului român

La curțile de dor si dăruire
Rîul și tunelul alb, va

ra numit drum, două 
primbure argintii, încing 
poalele muntelui. Custu
ra Cutresei, parcă cio
plită cu barda, cutezan
ță a verticalității, stră
juiește somnul alb al 
brazilor și stîncilor. Pia
tra de pe Valea Polatiș- 
tei are durată și istorie, 
erele geologice se 
primă în privirile 
restierilor, al căror 
timp continuu este 
ca.

— Aici, lingă pîrîul a- 
cesta, își aduce aminte 
șeful de echipă Ion Săbă- 
dașu, Ivașcu cel bătrîn 
a vrut să bea apă. L-a 
mușcat o viperă de mî-

com- 
fo- 

ano- 
mun-

nă. I-am pus 
tăiat carnea 
cuțitul, altcumva nu 
veam cum să facem, 
roc că o mașină i-a 
borît la spital și a 
pat.

— înainte de a 
de sărbători acasă, 
trul Ion Borcan destuleș- 
te cronica pădurii, am 
văzut ceva nemaintîlnit 
— o luptă pe viață și pe 
moarte între un porc 
mistreț și un urs.

Un pilc de căprioare 
„înoată" în troiene, 
menea cangurilor, 
menii învățați cu 
și munca n-au timp 
admire inefabilele
veliști. In 14 decembrie,

garoul, am 
împrejur cu 

a- 
no- 
co- 

scă-

pleca 
mais-

ase- 
Oa- 

gerul 
să 

pri-

anul trecut, muntele s-a 
prăvălit în drum, cinci 
zile „l-au tocat" cu ex
ploziv, cinci zile, un ex
cavator și buldozerele 
l-au mutat din drum, 
cei care treceau merin
dele cu straița spre fo
restierii izolați aveau a- 
gilități de alpiniști. Nin
sori neîntrerupte au 
potopit din nou drumul, 
buldozerele lui Alexan
dru Ciobanu și Vasile 
Tulbure „patrulează" zi 
lumină, miercuri au nu
mărat 17 avalanșe, așa că 
deocamdată, autocamioa-

Ion VULPE

(Continuare în Pag. a 3-a)

In tabloul luminos al 
marxism-leninismului, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a adus noi și importan
te elemente creatoare, de 
o considerabilă valoare 
practică pentru construc
ția socialismului, pentru 
cauza mișcării comunis
te, muncitorești și de
mocratice internaționa
le, a luptei de eliberare 
națională și socială, a 
colaborării și păcii între 
popoare.

Geniala gîndire social- 
politică a secretarului ge
neral al partidului nos
tru, ideile sale novatoare 
își au originea în izvoa
rele- limpezi ale învăță
turii revoluționare a cla
sei muncitoare, ale luptei 
eroice pentru libertate, 
independență și suvera
nitate națională a popo
rului român, în bogata 
experiență a construcți
ei socialismului din țara 
noastră, în cunoașterea 
temeinică a procesului 
complex al vieții interna
ționale și în idealul uma
nității de a făuri o nouă 
Orânduire socială — so
cietatea comunistă.

Creația teoretică a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu se definește ca 
una dintre cele mai în

semnate și originale din 
cîte au fost elaborate în 
cursul celei do a doua 
jumătăți â secolului nos
tru. Unitară prin spiri
tul și metoda ei de cer
cetare, prin idealurile 
care le slujește, ea cu
prinde teorii care acope
ră cu un același discernă- 
mînt științific și cu o 
aceeași rigoare logică 
transformările sociale, 
economice și politice ale 
societății românești con
temporane, mutații revo
luționare din viața po
poarelor, evoluțiile spec
taculoase ale științei și 
culturii, descifrîndu-le 
contradicțiile noi și legi
le de guvernare.

In cadrul reconstruc
ției teoretice, inaugurată 
și dezvoltată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fun
damentată pe înțelegerea 
dialectică a raportului 
dintre general și particu
lar în construcția socia
listă, un loc de impor
tanță majoră îl ocupă 
definirea creatoare a u-

Lector univ.
Aurel SUCTU, 

Institutul de mine

(Cont, in pag. a 3-a)
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MANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE

■

Fierbinte omagiu președintelui 
României socialiste

• SIMPOZION. Muzeul mineritului din Petro
șani și Casa de cultură a sindicatelor au organizat 
în cadrul subunității de pompieri un colocviu de is
torie avînd genericul „România în Epoca Ceaușescu". 
Colocviul, la care au participat cadre didactice de 
la Institutul de mine, licee și școli generale din^Pe- 
troșani, alți specialiști, a pus în lumină ncobc'sita 
activitate a președintelui României socialiste pentru 
înaintarea patriei noastre pe drumul luminos al 
comunismului.

• SERI CULTURAL-EDUCATIVE. Personali
tatea proeminentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, aspecte din activita
tea sa revoluționară — exemplu viu pentru noua 
generație — iată temele expunerilor ce vor fi sus
ținute mîine și poimîine tn cadrul serilor cultural- 
educative organizate în așezăniintele de cultură din 
Valea Jiului.
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t
I Angajamentul de întrecere înseamnă 

asumarea unor răspunderi sporite
A Puterea de mobilizare

a brigăzii

econo- 
sâ satisfacă în 
înalt grad ce- 

industriei side- 
pievăzîndu-se 
producție de 

fie

lucrări- 
și pre- 

și să asigurăm 
o bază trainică 
realizarea obiec- 
viitorului cincinal, 

minei

în 
e-

u

destinată 
înfăptuirii 

i deziderat 
comuniștii, 
Paroșeniu- 

ca- 
Ex-

i

Istoricele hotărîri ale 
Congresului ai XIII-lea 
pun în fața unităților 
extractive din Valea Jiu
lui un obiectiv de maxi
mă însemnătate 
mică — 
cel mai 
rințele 
rurgice,
ca întreaga 
huilă să 
cocsificării, 
acest
își consacră 
toți minerii 
lui forțele, întreaga 
pacitate creatoare,
presia cea mai elocventă 
a hotărârii comuniștilor, 
a colectivului nostru de 
a 
chemări 
general 
tovarășul 
Ceaușescu, 
tul pentru 
să devină 
mai mare 
dustrială din acest 
cinai, pentru 
activității din 
meniile la 
țelor puse 
partidului, 
chemarea 
lansat-o către 
lectivele minere din țară. 
La chemarea patriotică 
a conducătorului parti
dului și al țării — un 
răspuns patriotic pe mă
sură — un răspuns mi
neresc prin care ne-am 
angajat să depășim pla
nul anual cu 10 000 tone 
de cărbune, să ne depă

vibrantei 
secretarului 

partidului, 
i c o 1 a e 
a face to- 

i anul

răspunde
a : 
al 

N 
de
ca 

anul cu 
producție

1985 
cea 
in- 

cin-
ridicarea 
toate do- 

nivelul cerin- 
de

o
pe

Congresul 
constituie 

care am 
toate co-

Pasiune

luna mai a anului 
ceasornicarul Flo- 
Oprea împlinește 
mai mult, nici mai 

27 de ani 
activitate neîntre- 

această mese
rie, în care pasiunea, 
talentul și dăruirea i-au 
adus bucurii și satis
facții deosebite. Speci
alizarea sa in ceasorni
cărie a devenit atît de 
cunoscută îneît din toa
te colțurile țării oame
nii i se adresează pen
tru a repune în funcți
une ceasuri de toate 
tipurile și dimensiunile. 
Clienți din Botoșani, 
Oradea, București, 
iova, Constanța și 
alte orașe ale țării 
prieteni statornici 
talentatului meseriaș 
Florea Oprea, care, îm
preună cu soția sa — 
și ea bună meseriașă 
—, au făcut din ceasor
nicăria, mutată de cu- 
rînd într-un nou spa
țiu, o unitate cu frumos 
și apreciat renume.

In 
1985, 
rea 
nici 
puțin decît 
de 
ruptă în 

în care

C ra
dio 
sînt 

ai

șim sarcinile la 
le de deschideri 
gătiri 
astfel 
pentru 
tivelor

Angajamentul 
înseamnă, în primul rînd, 
asumarea unei răspun
deri mai mari, mai com
plexe de către organiza
ția noastră de partid, în

gan de partid, fiecărui 
comunist, pentru dinami
zarea energiilor tuturor 
formațiilor de lucru 
vederea înfăptuirii
xemplare a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor 
asumate în întrecere. Mă
surilor elaborate, urmări
rii concrete a înfăptuirii 
sarcinilor stabilite cu a- 
cest prilej le-am acordat

rzzzzz/zzz/zz/zzzzz//zzzz/zzz/z/zzzz/zzzz/z7zzzz/zzzrzzzzzz. ’zzzzzzzzzz>

ROLUL CONDUCĂTOR AL PARTIDULUI
se Înfăptuiește prin munca fiecărei 

organizații, a fiecărui comunist 
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vederea mobilizării ple
nare a întregului nostru 
colectiv la valorificarea 
superioară a potențialu
lui tehnico-material al 
minei, folosirea intensi
vă a utilajelor moderne 
de care dispunem în aba
taje, pentru a atinge pro
ducții și productivități 
superioare și o eficiență 
cît mai ridicată. Aceste 
cerințe au stat in centrul 
dezbaterilor atît în ședin
țele comitetului nostru 
de partid, și în adunările 
generale ale organizațiilor 
de bază, desfășurate în 
luna decembrie, cît și in 
adunările de partid des
chise, în ședințele grupe
lor sindicale și adunarea 
oamenilor muncii din lu
na ianuarie. Am anali
zat concret răspunderi
le ce revin fiecărui or-

Dis- 
de- ' 
or- 
tot 

orien-
spre 

înde- 
mem-

o deosebită atenție, 
cuțiile individuale 
marate de birourile 
ganizațiilor ,de bază 
în ianuarie au fost 
tate, de asemenea, 
modul în care își 
plinesc sarcinile 
brii de partid în ceea ce 
privește folosirea inten
sivă a utilajelor din 
tare, îmbunătățirea 
treținerii acestora, 
rirea ordinii și discipli
nei. O 
tivitate 
această 
rourile 
bază din sectoarele 1, 
și VIII — investiții (se
cretari Virgil Catalina, 
Victor Abănăriței și Ion 
Munteanu), 
concretizată în 
bune rezultate 
ce din această

do- 
în- 

întă-

perseverenta 
au desfășurat 
linie mai ales 
organizațiilor

ac- 
pe 
bi
de ’
IV

activitate 
cele mai 
economi- 

lună. In

continuare, insistăm pe 
realizarea integrală a pla
nului de pregătiri, echi
parea la timp a noilor 
capacități, îmbunătăți
rea continuă a activității 
electromecanice. Avem 
în atenție, bunăoară, ur
gentarea lucrărilor de 
montaj la noul complex 
mecanizat pe stratul 5 
din sectorul III, lu
crare urmărită în mod 
concret de secretarul de 
partid al sectorului, 
maistrul electromecanic 
Petru Manea. Altor ca
dre, membri ai comite
tului de partid, între ca
re tovarășii Petru Tudor, 
Ștefan Toma, Ladislau 
Habina, Dorel Tamaș, 
le-am încredințat sarcini 
de maximă răspundere 
plivind domeniile prio
ritare ale activității pro
ductive.

Prin tot ce facem, prin 
întreaga gamă a muncii 
politico-organizatorice ur
mărim să ridicăm la un 
nivel calitativ superior 
activitatea organizațiilor 
și a organelor noastre de 
partid, să-i conferim o 
putere de înrîurire și o 
eficiență sporită in mo
bilizarea colectivului 

minei la înfăptuirea e- 
xemplară a sarcinilor și 
angajamentelor ce le-am 
asumat în întrecerea pen
tru mai mult cărbune.

Ing. Maria RUJOI, 
secretar adjunct al comi
tetului de partid,

Paroșeui

(Urmare din pag. I)

cameră susținut cu lemn, 
iar- tăierea o facem prin 
împușcare. Cu toate aces
tea, așa cum mai spuneam, 
am obținut productivități 
superioare pentru că oa
menii, minerii, ortacii mei 
au o bună pregătire pro
fesională, o bogată expe
riență și mai ales sînt con
vinși că de rodul muncii 
lor, de cărbunele pe care 
îl extrag suplimentar, de
pinde învingerea greutăți
lor create de iama aspră 
a' acestui an. Puterea de 
organizare și mobilizare a 
oamenilor muncii de 
schimburile pe care 
conduc la I.M. Dîlja 
nerii Ion Suiogan, 
Lazar și Minuță 
și-au spus cuvintul 
succesele realizate.
cei care, anul trecut, 
ționînd fără preget, 
obținut o producție supli
mentară sarcinilor plani-

de 
țara 
mai

pe 
le 

mi-
Aurel 

Rotaru 
prin 
sînt 
ac- 
au

Ei

Programul Universității politice 
și de conducere

— Filiala Petroșani —
Cursurile universității se desfășoară în 

ziua de luni, 28 ianuarie, pentru anii 1, II și 
IV, la sala cabinetului (sala mică a casei de 
cultură), ora 16.

(Urinare din pag. I)

pe întreg anul 1985 vor fi 
cu siguranță realizate. Vom 
asiguia ritmuri susținute 
de lucru la puțul auxiliar 
și vor începe, conform 
graficului, lucrările la 
puțul cu schip. Se vor con
tura viitoarele artere vi
tale ale noii întreprinderi. 
Plin creșterea vitezelor 
de avansare la principa
lele lucrări, prin măsurile 
pe care le-am stabilit 
linia organizării 
ției, putem afirma 
titudine că vom 
conform sarcinilor 
primele capacități 
ducție începînd cu ultimul 
trimestru al anului.

IOAN POBORENA : 
2. încă din ultima parte 
a anului trecut consiliul 
oamenilor muncii a ana
lizat cu spirit de răspun
dere sarcinile care-i re
vin in lumina hotărârilor 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, pentru anul 
1985 și in perspectivă. Sîn
tem pe deplin 
dc importanța

care ne revin pentru res
pectarea termenului de 
punere în funcțiune a pri
melor capacități de pro
ducție și ne îndreptăm e- 
forturile spre omogeniza
rea colectivului, îmbună
tățirea structurii pe me
serii a personalului și în-

o 
del 
din 
rea

C.L.F.-mo- 
cu nr. 23 

I’reocupa- 
de unitate 

Nicolae Preoteasa și a 
vinzătorilor Marin Pă
un și Maria Preoteasa 
se regăsește in asigu
rarea unor mărfuri de 
calitate pentru cumpă
rători.

unitate 
este cea 
Uricani. 
setului

■ IN ACEST AN pen- 
I tru muncitoarele Intre-
I prinderii de confecții din

Vulcan vor fi organizate 
■ rtiai multe cursuri de

‘ policalificare, astfel în-
I cît colectivul să poată

răspunde cerințelor de 
înnoire a producției. De 
fapt, gradul de înnoire a
producției este de peste
80 la sută, cu prioritate

Pe 
produc
eți cer- 
asigura, 
de plan, 
de pre

conștienți 
sarcinilor

a producției pentru ex
port. (I.M.)

■ TEATRU. Aflăm de 
la instructorul de teatru 
Ioan Rusu că teatrul 
muncitoresc „Ana Colda“, 
din Lupeni și-a reluat 
repetițiile în vederea vi
itoarelor spectacole. A- 
vînd în vedere bunele 
rezultate obținute cu pie
sele „Sentința" și „Fauni, 
dragostea mea" ne aș
teptăm la o stagiune bo
gată și de calitate, (A.T.)

■ CONVINȘI fiind că 
succesul final trebuie a-

ficate cu 3 000 tone 
cărbune. Acum, cînd 
are nevoie de energie 
multă, cînd condițiile gre
le create de iarna aspră 
au condus la apariția unor 
greutăți în desfășurarea 
normală a activității in
dustriale, noi, cei care știm 
mai bine decît oricare alții 
ce înseamnă forța Și lu
mina, sîntem hotărîți să 
dăm țării cît mai mult 
cărbune. Vrem ca pînă la 
sfîrșitul acestei luni să ne 
majorăm plusul realizat 
la 1200 tone de căi bune.

Conștienți fiind că nu
mai astfel ne îndeplinim 
datoria de mineri, datorie 
patriotică, răspundem prin 
fapte chemării secretarului 
general al partidului, 
varășul Nicol
Ceaușescu și-i Urăm
prilejul zilei de naștere 
și a împlinirii a cinci de
cenii de activitate revolu
ționară, ani multi, sănă
tate și putere de muncă 
spre fericirea noastră 
tuturor.

to-
a e
cu

sijiul oamenilor muncii, 
comisiile pe probleme ur
măresc și vor îndruma în
deaproape 
fectivelor, 
policalificarea

*lui muncitor, 
programelor 
creștere suplimentară

asigurarea Re
calificarea și 

personalu- 
înfăptuirea 

speciale de
a

suinului de energie. S-au 
stabilit măsuri corespun
zătoare, care sînt în curs 
de înfăptuire. Dispunem de 
un colectiv harnic, în plină 
afirmare și sîntem hotărîți 
să facem totul pentru res
pectarea termenului 
punere în funcțiune

de
a

Vom asigura primele capacități de producție
asigurarea 

înalte, 
reduce- 
execu- 
lucrări 

zăcă- 
lnce-

deosebi spre 
unor productivități 
care să conducă la 
rea termenelor de 
ție a principalelor 
de deschidere spre 
mintul de cărbune,
pind cu luna februarie va 
fi pusă in funcțiune prima 
combină de înaintări. Am 
stabilit măsuri pentru for
marea unor brigăzi speci
alizate pe genuri de lu
crări, avînd în vedere că 
pînă în trimestrul JV vor 
trebui să fie săpate lucrări 
miniere de 3300 ml din 
care 400 ml puțuri. Con-

productivității muncii. Pen
tru îmbunătățirea condi
țiilor de lucru avem in 
vedere dc pe acum înfiin
țarea a încă două sectoare, 
un sector pentru lucrări în 
subteran și altul mecano- 
energetic și de transport, 
deoarece începînd cu tri
mestrul 11 se vor executa 
lucrări simultan in trei 
incinte. Am analizat și 
dezbătut cu întregul colec
tiv sarcinile care ne re
vin după recenta ședință 
a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. cu 
plivire la reducerea con-

primelor capacități 
producție în condiții 
eficiență economică.

NICUȘOR COȘMA STOI: 
3. In organizația de sindi
cat s-au dezbătut pînă la 
nivelul brigăzilor sarcini
le ce revin colectivului 
nostru. La punctele 
lucru, în incinta și la 
diul întreprinderii s-a
structurat întregul conți
nut al propagandei vizua- 

popularizarea 
producție, pe 

indicatori, pen- 
întregului

de 
de

de
se- 

re-

le, pentru 
cifrelor de 
principalii 
tril mobilizarea

colectiv în vederea reali
zării exemplare a sarcini
lor de plan. O atenție deo
sebită' o acordăm stabiliză
rii forței de muncă, asigu
rării unor condiții cit mai 
bune de muncă și de via
ță pentru întreg persona
lul muncitor. Urmărim în
deaproape înfăptuirea pla
nului lucrărilor la noua 
baie, la vestiare și lămpă- 
rie, la grupul soclal-ad- 
ministrativ din noua 
cintă. Acționăm cu 
fermitatea pentru
rirea ordinii și disciplinei, 
pentru respectarea norme
lor de protecție a muncii. 
Urmărim îndeaproape în
trecerea socialistă și popu
larizăm cele mai bune bri
găzi. Sîntem ferm hotă
rîți să facem totul pentru 
a respecta termenul 
punere în funcțiune 
primelor capacități
producție, pentru a asigu
ra țării, alături de cele
lalte întreprinderi din Va
lea Jiului cantități sporite 
de cărbune.

in- 
toată 
intâ-

de
a 

de

sigurat prin eforturi sus
ținute încă de la începu
tul anului, uteciștii de 
la I.M. Vulcan au înre
gistrat primele rezulta
te în cadrul acțiunilor 
de muncă patriotică fi
nanțată. Valoarea eco
nomică a celor trei ac
țiuni de colectare a fie
rului vechi și a altor ma
teriale refolosibile de
pășește suma de 50 000 
lei. (G.C.)

■ LA ÎNTREPRINDE
REA MINIERA URICANI,

prin grija comitetului 
sindicatului s-a extins 
stația de radioamplifica
re. Au fost montate 8 
difuzoare noi, cuprinzînd 
și sălile de pontaj reor
ganizate. Printr-un pro
gram, în curs de înfăp
tuire pentru îmbunătăți
rea condițiilor de mun
că, se prevede, în pri
mul trimestru al acestui 
an, și extinderea băilor 
și vestiarelor. (V.S.)

■ IERI dimineața 
meteorologul de serviciu

Maria Șel’ban ne-a in
format că stratul de ză
padă în Petroșani a scă
zut la 25 cm, iar în Pa
ring la 33 cm. Mercurul 
termometrelor s-a ridicat 
la minus 2 grade la Pe
troșani și la plus 3 gra
de în Paring. (Gh.S.)

■ „CUPA UNIRII". In 
sala de sport „Minein.il" 
Lupeni s-a desfășurat un 
concurs de tenis de cîmp, 
cu participarea copiilor 
și juniorilor din orașele

in 
eveni- 

fost

Lupeni și Vulcan, 
cursul, desfășurat 
cinstea marelui 
nient al Unirii, a 
coordonat de Dorel Bota
și Constantin Popovici 
și a fost câștigat, pe ca
tegorii de vîrstă, de Dan I 
Taloș, Rodica Vincze și I 
Sergiu Gmiaș. (M.B )

I
Rubrică realizată de l
Gheorghe SPINU

II

%25e2%2580%259eMinein.il
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Strălucită întruchipare a geniului
creator a! poporului roman

(Urmare din pag. 1)

sînt cele de so- 
contemporană, 
socialistă mul- 

dez voi tată, 
na- 

contradic-

nui ansamblu de concep
te cum 
cietate 
societate 
tilateral
contradicții sociale, 
tura și rolul 
țiilor în socialism, națiu
nea și rolul ei în epoca 
contemporană, rolul parti
dului șl statului în pro
cesul edificării socialiste, 
raportul dintre partid și 
stat, știința și rolul ei în 
societatea contemporană, 
umanism 
democrație
etc. In definirea 
concepte 
dintre ele s-a dăltuit 
concepție 
voluționară, 
odată, 
tâ și cutezătoare 
lume și viață al 

scop îl constituie progresul 
oamenilor în bunăstare 
și libertate.

Sistemul 
concepte 
tovarășul 
Ceaușescu 
tul unei prestigioase 
neobosite munci de ana
liză și sinteză, de obser
vare atentă a faptelor și 
de pătrundere permanen
tă în esența fenomenelor 
prin studiul legităților 
generale și al modului 
lor specific de acțiune.
Opera tovarășului 

Nicolae Ceaușescu aco
peră întinse domenii ale 
cunoașterii, de la filozo
fie la economie, de la 
istorie la politolog ie, de

revoluționar, 
socialistă, 

acestor 
și a relațiilor 

o
științifică, re- 

critică tot- 
o viziune realis- 

despre 
cărei

de teze 
elaborate
N i c o 1 a e 

este rezulta
și

Și 
de

(Urmare din pag. I)

nele nu pot urca. Polatiș- 
tea, Cutreasa, Surupata 
alcătuie o peștera a lui 
Aladin; țurțuri mai mari 
debit statul de om dan
telează stîncile, te în
deamnă parcă să asculți, 
ca într-un pastel alec- 
sadrin, povești la gura so
bei. Funicularele echipe
lor lui Neculai Gabor și 
Ion Săbădasu coboară 
însă mereu brazi și fagi 
centenari. Mătăhălos și 
totuși suplu, tractorul 
articulat forestier mî- 
nuit de Neculai Ursu sor
tează lemnul în rampă, 
tasoanele 
zăpadă 
rîvna celor șase moldo
veni din Pipirigul lui 
Creangă: frații Neculai
și Gheorghe Gabor, vă
rul lor, tot Neculai Ga
bor, Neculai Dumitrașcu, 
Vasile Coman și Neculai 
Ursu. Așa e îndătinat 
printre forestieri, vin cu 
satul, rubedenii și vecini. 
Spre Reciu, drujbele

învăluite de 
demonstrează

Duminică, 27 ianuarie

12,00 Telex.
12,05 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan:
Robison Crusoe.
Episodul 4 
(color).

L2,4$ Din cununa cîntecu- 
lui românesc. — 
Muzică populară de 
pe întreg cuprinsul 
țării (color).

13,00 Album duminical 
(color).

15,00 închiderea progra
mului.

9,00 Telejurnal (parțial 
color).

i9,20 Ctitorii cu care ne 
mîndrim (color).

i9,35 Cîntarea României — 
Emisiune realizată 
în colaborare cu Co
mitetul de cultură 
și educație socialistă 
al '■ județului Olt. 
(color).

0,15 Film artistici

al tuturor 
economiei, va- 

superioară a 
și ridicarea e- 
perfecționarea 

planificării 
eco- 
de-

și

la etică la sociologie. 
Nici un domeniu hotărî- 
tor pentru realizarea u- 
nei creșteri economice 
dinamice și echilibrate 
nu a rămas în afara pre
ocupărilor președintelui 
Nicolae Ceaușescu, care a 
fundamentat teze noi, de 
mare valoare practică, 
privind industrializarea 
țării, căile de progres al 
agriculturii, 
ramurilor 
lorificarea 
resurselor 
ficienței, 
conducerii,
și organizării vieții 
nomico-sociale, rolul 
terminant al științei 
progresului tehnic, al în- 
vățămîntului și culturii. 
In centrul acestei mo
numentale construcții 
științifice se găsește ide- 
ea de progres social, con
cept abordat într-o lar
gă viziune dialectică și 
istorică, într-un autentic 
spirit umanist. Pornind 
de la coordonatele esen
țiale ale epocii contem
porane, caracterizată 
printr-o profundă revo
luție tehnico-științifică, 
prin apariția pe arena 
istoriei a numeroase na
țiuni noi 
forțe 
tan cu 
cedent 
dintre
le bogate, în opera tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
sînt analizate sistematic 
și într-o largă viziune 
torțele motrice ale pro-

și a puternicei 
progresiste, simul- 
adîncirea fără pre- 

a contradicțiilor 
țările sărace și ee-

greșului econom ico-soci- 
al ale întregii lumi.

întotdeauna in decursul 
existenței sale 
înțeleptul nostru 
și-a intuit pe marii 
conducători. Prin 
rea tovarășului 
Ceaușescu 
al IX-lea, eveniment po
litic de la care se împli
nesc două decenii în a- 
cest an, în înalta funcție 
de secretar general 
Partidului Comunist 
mân, istoria țării a 
scris în paginile ei 
rioase mărețul eveni
ment care a deschis o 
epocă nouă, „Epoca 
Ceaușescu", care a ridi
cat România pe noi culmi 
de progres și civilizație. 
Astăzi, în perspectiva a- 
nilor care s-au scurs, ne 
dăm seama cit de ferici
tă este realegerea tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de 
secretar general al parti
dului la cel de-al XlII-lea 
Congres, act politic de 
importanță decisivă pen- 
ttu prezentul și viitorul 
poporului român.

Apropiata sărbătorire 
a zilei de naștere ne o- 
feră prilejul de a adresa 
din adîncul inimilor noas
tre deplina gratitudine 
față de iubitul nostru 
conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și de 
a-i ura multă sănătate 
și putere de muncă spre 
binele și fericirea între
gii noastre națiuni.

eroice, 
popor 

săi 
alege- 

Nicolae 
la Congresul

Electricienii Tacob Oprean și Ștefan Kezan (te la IPSRUEEM efectuează 
revizia finală a transformatorului <le 630 KVA destinat I.M. Paroșeni.

• Foto: Robert TAVIAN

Noi reglementări privind stimularea 
și personalului încadrat (II)întreprinderilor

Soluțiile noi și eficiente 
pentru creșterea 
tivității muncii și reduce
rea costurilor de produc
ție prin invenții și inovații 
sint stimulate prin majo
rarea fondului de partici
pare la beneficii cu :

— 50 la sută din efecte
le aplicării în producție a 
invențiilor și inovațiilor în 
primul an de aplicare;

în al doi- 
menține e- 
sau inova-

— 25 la sută 
lea an, dacă se 
fectul invenției 
ției (art. 7).

Potrivit art. 
individuale

produc-

produc-

12, sumele 
ce se acordă

vestesc că vîlcenii lui 
Săbădașu nu se lasă mai 
prejos. Mihai Sandu, 
Gheorghe Popa, Ion Stroe, 
Radu Nicolae descongesti
onează rampa.

— Trebuie să revină 
și maramureșenii lui Mi
hai Bilan, cel cu șapte

„Clanul" Gabor și consă
tenii săi mănincă molcom. 
Plaiul mioritic devine 
scenă de legendă contem
porană, cu urmași de păs
tori din toată țara, care 
se confruntă cu muntele.

— Mai avem un frate 
mai mare; i-a plăcut car-

la curțile de dor
copii, ne lămurește ing. 
loan Dura, șeful sectoru
lui Iscroni al U.F.E.T. In 
munte viața este mai as
pră, satisfacția muncii 
este deplină, retribuțiile 
celor vrednici depășesc 
și 7000 lei pe lună. Și 
ceea ce e remarcabil, ex
ploatarea zestrei de „aur 
verde" se face cu chib
zuință, pădurea ne apar
ține nouă, dar și urma
șilor noștri.

Împrejurul focului, pe 
butuci, slănina rumeni
tă, brînza, murăturile și 
pîinea stîrnesc pofta.

tea, e inginer la Bistrița 
Năsăud. Gheorghe și cu 
mine, zice fostul cioban 
Neculai Gabor, am făcut 
din pădure „locul nostru 
de muncă".

In acest context, alături 
de întregul popor, fores
tierii de la Obîrșiile Jiu
lui își înalță, în aceste 
zile de geros ianuarie, 
gîndurile de înaltă cins
tire față de secretarul ge
neral al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe care țara 
îl sărbătorește cu prilejul 
zilei de naștere și a pes-

te 50 de ani de activita
te revoluționară. Oma
giul nostru constituie 
astfel răspunsul față de 
grija și atenția pc care o 
poartă tuturor cetățeni
lor și destinelor Româ
niei socialiste.

Neculai e tinăr, ca și 
toți membrii echipei, are 
27 de am. Cleștarul pri
virilor sale, asemenea 
cerului de Paring, e fe
ricit inclus în peisajul 
mirific. Asemenea lui 

sînt ceilalți, in această 
bieaslă se întîlnesc oa
meni simpli, cu dragoste 
de pădure și munte, cu 
ambiția de a-și câștiga 
cinstit traiul
rea colectivității. In 
ierii munților, aici 
Polatiștea amintește 
etimologie — curte
ievodală — de domeniul 
senioral al ziditorului de 
țară Litovoi, forestierii 
își fac datoria exemplar, 
fie stihiile iernii cit de 
aspre.

și prețui- 
cre- 

unde 
prin 
vo-

1

i

*

1

I
I
J

*

\

personalului de cercetare 
științifică și inginerie teh
nologică, precum și autori
lor de invenții sau inova
ții, în condițiile arătate, nu 
depind de celelalte premii 
sau stimulente și nu sînt 
plafonate.

Dacă prin unele dispozi
ții, Decretul 383/1984 pre
vede stimulente care se 
acordă colectivelor de oa
meni ai muncii, precum și

de
se' 
in 
ce

Cabinet de
consultație

juridică

persoanelor individuale 
care contribuie la crește
rea eficienței activității 
economice a întreprinderii 
prin altele, Decretul res
pectiv prevede o serie de 
dispoziții cu caracter sanc
ționai- ce dau posibilitatea 
reflectării unor rezultate 
necorespunzătoare, in pla
nul participării la împărți
rea fondului de beneficii.

Rezultatele negative in 
activitatea unei întreprin
deri, sancționate prin a- 
menzi sau penalități, care 
potrivit legii nu sînt impu
tabile unor persoane, 
suportă, conform art. 
astfel:

— 50 la sută din influen
țele negative, din fondul de 
participare a oamenilor 
muncii la realizarea pro
ducției, a beneficiilor și la 
împărțirea beneficiilor 
diferența neacoperită 
suportă din fondul

sea- 
fon- 
oa-

se
3,

înainte de determinarea 
beneficiului repartizat.

Reducerea fondului 
participare la beneficii 
stabilește de C.O.M.. 
funcție de răspunderea
revine fiecărui cole< tiv 
pentru plata de amenzi și 
penalități.

In același sens, al supor
tării consecințelor negati
ve de către cei care dau 
dovadă de lipsă de inte
res în realizarea cores
punzătoare a sarcinilor, a 
fost inserată o dispoziție 
în Decretul 381/1984 refe
ritoare la dobînzi. Astfel, 
potrivit alt. 3, alin. 3 do- 
bînzile penalizatoare plă
tite băncilor pentru credi
te nerambursate la 
dență se suportă din 
dul de participare a
manilor muncii la realiza
rea producției, a benefi
ciilor și la împărțirea be
neficiilor, precum și din 
beneficiul total al între
prinderii.

Pentru evitarea plății de 
amenzi, penalități și do- 
bînzi bancare penaliza
toare, unitățile, toți oame
nii muncii vor 
să-și concentreze 
rile pentru 
disciplinei 
realizarea 
termen a 
zultă din 
eliminarea 
te termen 
descărcare 
de transport, precum și e- 
fectuarea în termen a re
cepției în vederea plății 
pină la scadență a prețu
rilor produselor achiziți
onate.

trebui 
efortu- 

respectarea 
"contractuale, 

integrală și Ia 
sarcinilor ce re- 
planul unității, 

staționării pes- 
la încărcare și 

mijloacelora

se
total

Ilie ȘEKBAN, 
jurist

Vinătoare neobișnuită.
Producție a studiou
rilor indiene 
(color).

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

22,00 închiderea programu
lui.

Luni, 28 ianuarie

20,00 Telejurnal (parțial 
dolor).

20,20- Priorități în econo
mie.

20,40 Tezaur folcloric 
(color).

21,05 Roman-foileton:
Drumul lui Jan 
Amos.
Premieră pe țară. 
Producție a studiou
rilor cehoslovace. 
Ecranizare după ro
manul lui Milos 
Kratochvil.
Episodul 1. 
(color).

21,50 Telejurnal (parțial 
polorj.

22,00 închiderea progra
mului.

Marți, 2!) ianuarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Actualitatea in eco-

20'20 Tribuna TV.
Emisiune de dez
bateri politico-ideo- 
logice.

20,35 Revista literar-artis- 
tică TV (color).

21,00 Film artistic:
Cerere in căsătorie

PROGRAMUL Țy
rzZZZZZ/ZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZzzZZZZZZZZ*

no mie.
20,25 Seară de operă:

Carmen — de Bizet.
Selecțiuni.
(color).

21,30 Universul familiei. *
21,50 Telejurnal 

color).
(parțial

22,00 închiderea 
mului.

progra-

Miercuri, 30 ianuarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

(color).
21,50 Telejurnal (parțial 

color).
22,00 închiderea programu

lui.

Joi, 31 ianuarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,15 Actualitatea în eco
nomie.

20,25 Studioul tineretului 
(parțial color).

21,50 Telejurnal (parțial
color).

22,00 Închiderea progra-
• mului.

Vineri, 1 februarie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20.15 Actualitatea în eco
nomie.

20,25 I,aureați ai Festivalu
lui național „Cînta
rea României" (co
lor).

20,45 Reportaj TV. Cu oa
menii, pentru oameni. 
In întîmpinarea Con
gresului al Ill-lea al 
F.D.U.S. și a celei 
de a Il-a Conferințe 
pe țară a O.D.U.S.

21,00 Cadran mondial. 
România și proble
mele lumii, contem
porane.

21.15 Antologie teatrală.
Ei oi ai construcției

socialiste în teatrul 
românesc.

21,50 Telejurnal (parțial
color).

22,00 Închiderea progra
mului.

Sîmbătă, 2 februarie

13,00 Telex.
13,05. La sfîrșit de săptă- 

mînă (color).
14,40 Ianuarie. Cronica e- 

venimentelor politi
ce.

15,00 Închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal (parțial
color).

19,20 Teleenciclopedia.
19,55 Floarea din grădină.

mului.

21,00 Film artistic:
S-a intîinplat 
Sandakan.
Partea 1.

I «l AX

21,50 Telejurnal (parțial
color).

22,00 închiderea progra-

i
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. 1)

țean Brașov al P.C.R., Ma
rin Nedelcu.

Rodnicul dialog de lu
cru cu muncitorii, inginerii 
și tehnicienii întreprinde
rii de tractoare, cu repre
zentanții ministerului și 
centralei industriale de re
sort a cuprins o arie lar
gă de probleme privind 
înfăptuirea planului la toți 
indicatorii, modernizarea 
și diversificarea continuă 
a producției în raport cu 
cerințele și exigențele e- 
conomiei noastre naționale 
și ale beneficiarilor de 
peste hotare, perfecționa
rea proceselor tehnologice, 
reducerea consumurilor 
specifice de metal, energie 
și combustibil, creșterea 
productivității muncii, ri
dicarea eficienței întregii 
activități.

Secretarului general al 
partidului i-au fost înfățișa
te, în timpul vizitării unor 
secții principale de fabri
cație, rezultatele obținute 
în activitatea productivă, 
precum și preocupările co
lectivului pentru realiza
rea de tractoare cu înalte 
performanțe. S-a informat 
că planul producției marfă 
pe anul 1984 a fost înde
plinit și depășit. Rezul
tate bune au fost obținute, 
de asemenea, în ceea ce 
privește creșterea pro
ductivității m uncii, 
reducerea consumuri
lor specifice de materii 
prime și materiale.

Sînt examinate — în 
timpul funcționării — u- 
nele agregate complexe 
care substituie un mare 
număr de mașini speciale, 
scurtează timpul de execu
ție și măresc simțitor pro
ductivitatea muncii.

Secretarul general al 
partidului a apreciat rezul
tatele obținute pe linia 
mecanizării și automatiză
rii procesului tehnologic, 
a creării unor mașini- 
agregat în concepție pro
prie, prin autoutilare, de 
mare productivitate și a 
cerut specialiștilor să fo
losească această experien
ță bună a constructorilor 
de tractoare și în alte uzi
ne constructoare de ma
șini din țară. S-a cerut, 
de asemenea, ca liniile au
tomatizate și modernizate 
realizate aici pentru sec
toarele calde, care asigură 
o mare eficiență și pro
ductivitate, contribuind 
la executarea unor turnări 
de înaltă calitate și pre
cizie, să fie introduse în 
toate unitățile industriei 
constructoare de mașini.

In timpul vizitei, au fost 
prezentate, de asemenea, 
programele de dezvolta
re, diversificare și moder
nizare a producției de mo
toare, precum și liniile au
tomate de fabricație a 
motoarelor.

Gazdele au informat că, 
în urma reorganizării mun
cii pe baza unor programe 
de lucru stabilite în spi
ritul indicațiilor secreta
rului general al partidu
lui, al măsurilor adoptate 
recent de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., pentru reducerea 
pe toate căile a consumu
lui de combustibil și ener
gie electrică, se asigură 
realizarea în bune condiții 
a sarcinilor de plan.

In noua hală moderniza
tă de montaj general, au 
fost prezentate două linii 
de asamblare a tractoare
lor. S-a urmărit 
cu atenție fluxul

tehnologic de montaj, 
complet mecanizat și au
tomatizat, care face posi
bil ca la 6—7 minute să 
iasă de pe banda de mon
taj cîte un tractor.

La încheierea vizitei în 
sectoarele principale de 
fabricație, au fost pre
zentate secretarului ge
neral al partidului cele 
mai noi tipuri de tractoare, 
realizate în această mare 
unitate industrială, cu 
parametrii tehnico-funcțio- 
nali superiori, obținuți pe 
baza reproiectării unor 
piese și subansamble.

Secretarul general al 
partidului a apreciat re
zultatele obținute și a 
indicat să se extindă în 
continuare mecanizarea 
și automatizarea fluxu
rilor tehnologice, să fie lua
te măsuri pentru mai buna 
organizare a muncii, îm
bunătățirea continuă a ca
lității produselor.

Pe parcursul vizitai, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
s-a oprit la diferite locuri 
de muncă, a stat de vor
bă cu muncitorii, s-a in
teresat de condițiile lor 
de muncă și viață, de mo
dul cum își îndeplinesc 
sarcinile de producție.

Adresîndu-se secretaru
lui general al partidului, 
oamenii muncii au mulțu
mit pentru condițiile de 
muncă și de •viață create, 
i-au adresat tradiționalul 
„La mulți ani !“ cu prile
jul apropiatei aniversări 
a zilei sale de naștere și 
a îndelungatei activități 
revoluționare, i-au urat 
din toată inima multă să
nătate și fericire, viață 
lungă și putere de muncă 
spre binele și fericirea po
porului român.
In sala de consiliu a între

prinderii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a întîlnit cu 
cadre de condu
cere și specialiști
care lucrează în domeniul 
producției de tractoare și 
autocamioane, continuînd 
analiza unor aspecte esen
țiale ale dezvoltării actu
ale și în perspectivă a a- 
cestui sector.

In cadrul întîlnirii, 
Nicolae Tarnea, directorul 
întreprinderii „Tractorul", 
Valeriu Diaconescu, direc
tor la întreprinderea de au
tocamioane din Brașov, și 
Ilarie Munteanu, directo
rul general al Centralei 
industriale de tractoare și 
autocamioane, au prezen
tat modul în care au acți
onat colectivele de muncă 
din aceste unități econo
mice pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le-au revenit 
în primii ani ai actualului 
cincinal.

Cei care au luat cuvîn- 
tul au exprimat voința fer
mă a constructorilor de 
tractoare și autocamioane 
de a transpune neabătut 
în viață indicațiile și ori
entările date de secretarul 
general al partidului, de 
a-și consacra toată puterea 
de muncă și creație reali
zării, în cele mai bune 
condițiuni, a sarcinilor de 
plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, înfăptui
rii obiectivelor stabilite 
de Congresul al XlII-lea 
al partidului.

In timpul întîlnirii de 
lucru, apreciind o serie de 
rezultate obținute de co
lectivele muncitorești din 
întreprinderile care alcă
tuiesc Centrala industria
lă de tractoare și autoca
mioane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit asupra 
unor importante probleme 
ce privesc activitatea de

producție în acest an și în 
perspectivă.

Secretarul general al 
partidului a cerut cadre
lor de conducere, specia
liștilor, tuturor oamenilor 
muncii să acționeze cu ho- 
tărire pentru îndeplinirea 
integrală a planului pe a- 
cest an și pe întregul cin
cinal, pentru înfăptuirea 
programelor speciale apro
bate pentru acest sector 
important al industriei 
noastre constructoare de 
mașini.

Subliniind importanța cu 
totul deosebită pe care o 
are pentru eficiența eco
nomică problema calității, 
în ansamblul întregii ac
tivități, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca in 
fiecare întreprindere să 
fie luate toate măsurile 
pentru realizarea de pro
duse superioare, competi
tive pe plan mondial.

Trebuie urmărită cu cea 
mai mare atenție produc
ția pentru export, a arătat 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, insistînd asu
pra necesității îndeplinirii 
integrale și la termenele 
prevăzute a tuturor obli
gațiilor contractuale, li
vrării unor produse de 
cea mai bună calitate.

A fost subliniată însem
nătatea măsurilor stabilite 
în vederea realizării pro
ducției de piese de schimb 
și subansamble, la nivelul 
calitativ cerut și cantității 
prevăzute prin plan.

Este necesar, a subliniat 
secretarul general al parti
dului, să acționăm pentru 
organizarea mai bună a 
producției, să perfecționăm 
sistemul de lucru, reparti
zarea pe schimburi și 
echilibrarea acestora.

In acest sens, s-a cerut 
ca încă de acum să fie 
luate măsuri pentru des
fășurarea unei activități 
corespunzătoare în trimes
trele următoare.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a insistat ca 
măsurile de tipizare să fie 
respectate întocmai. Spe
cialiștii din cercetare și 
proiectare, din sectoare
le producției să-și con
centreze atenția în vederea 
perfecționării continue a 
Producției de autocami
oane și tractoare astfel 
incit acestea
să fie tot mai competitive 
pe piața externă.

In încheiere, apreciind, 
încă o dată, realizările ob
ținute pînă acum, preo
cupările și direcțiile de 
acțiune prezentate în ca
drul întîlnirii, secretarul 
general al partidului a sub
liniat că activitatea din 
aceste importante sectoa
re ale economici naționa
le trebuie să înregistreze 
în 1985 un nivel superior 
de calitate, corespunzător 
exigențelor actuale, și să 
contribuie, într-o mai ma
re măsură, la înfăptuirea 
obiectivelor planului cin
cinal, exPrimîndu-și con
vingerea că oamenii mun
cii din industria construc
toare de mașini, alături de 
întregul popor, vor acțio
na neabătut, cu fermitate 
pentru traducerea în via
ță a politicii partidului, 
a hotăririlor Congresului 
al XIII-Iea.

In continuare a fost 
vizitată întreprinderea de 
tricotaje Brașov.

La sosirea în această 
unitate de frunte a indus
triei de profil din țara 
noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat

de Ion Pățan, ministrul in
dustriei ușoare, de membri 
ai consiliului oamenilor 
muncii al întreprinderii.

Infățișînd evoluția prin
cipalilor indicatori eco
nomici, Elena Arghișăn, 
directoarea unității, a ară
tat că, oamenii mun
cii de aici se află angajați 
cu toate forțele și acțio
nează, încă din primele zi
le ale lui 1985, pentru în
deplinirea exemplară a 
sarcinilor do plan. In a- 
ceastă lună, cu toate difi
cultățile datorate rigori
lor iernii, sarcinile de 
plan au fost îndeplinite zi 
de zi, noul an economic 
începînd la întreprinderea 
brâșoveană sub auspicii 
favorabile.

Pe parcursul vizitării sec
țiilor de tricotat și confec
ții de articole fine — sec
toare dotate în marca lor 
majoritate cu mașini și u- 
tilaje de fabricație româ
nească — secretarul ge
neral al partidului a ur
mărit îndeaproape desfă
șurarea procesului de 
producție, s-a interesat de 
preocupările specialiștilor 
de aici pentru înnoirea 
producției, valorificarea 
superioară a materiilor 
prime din țară, reducerea 
consumurilor materiale, de 
combustibil și energie, creș
terea eficienței economi
ce.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat colec
tivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de 
tricotaje pentru rezultatele 
obținute și a cerut să se 
acționeze cu fermitate 
pentru ridicarea îa cote 
calitative mai înalte a în
tregii activități, pentru 
îndeplinirea în bune con
dițiuni a tuturor indica
torilor de plan pe anul 
1985.

Mulțumind pentru vizi
tă, pentru orientările și in
dicațiile date, gazdele 
s-au angajat să răspundă 
prin fapte mobilizatoare
lor chemări adresate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Pretutindeni pe parcursul 
vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpi. 
nat cu cele mai alese sen
timente de stimă și prețu
ire, oamenii muncii 
exprimîndu-și nețărmurita 
lor bucurie de a se reîn- 
tîlni cu secretarul general 
al partidului. In semn 
de profund o- 
magiu, ei au interpretat 
cîntecul atit de drag ini
milor noastre „Partidul, 
Ceaușescu, România !“, au 
scandat îndelung, cu în
suflețire, „Ceaușescu — 
La mulți ani !“.

Sub semnul acestor sen
timente, exprimate vi
brant, cu căldură de oa
menii muncii din cele 
două reprezentative uni
tăți industriale ale Brașo
vului, s-a încheiat vizita 
de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care a 
prilejuit o amplă analiză 
a modului în care se ac
ționează, încă din primele 
zile ale acestui an, pentru 
îndeplinirea în cele mai 
bune condițiuni a prevede
rilor de plan pe 1985 și pe 
întregul cincinal, pentru 
înfăptuirea istoricelor ho- 
tărîri adoptate de cel de-al 
XIII-Iea Congres al parti
dului.
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memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ani eroici; Uni
rea; Talismanul toreado
rului; Parîngul: Polițist 
sau delincvent.

LONEA: De patru ori 
start.

ANINOASA] Stejar, 
extremă urgență !

LUPENI — Cultural : 
Campionul, I-II.

URICANI: Marfă fu
rată.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" — 
Videotecă, orele 16,30 și 
19.

TV

20,20 Epoca Ceaușescu — 
epoca progresului 
multilateral 
României, 
men tar.
Sub semnul
Ceaușescu (color).
Frumoșii ani ai ti
nereții noastre.
Spectacol - muzical- 
litcrar.
Cadran mondial 
(color).
Tovarășul
Ceaușescu 
cit strateg 
al 
colaborării interna
ționale.

21,25 Cîntecul și poezia 
acestor ani eroici 
(color).

21,50 Telejurnal (parțial 
color).

al 
Docu-

20,45

21,05

Epocii

Nicolae 
strălu- 

al păcii, 
dezarmării, al

I
I
I
I
I
I
I
I
«

I 
I
I
I
I 
I 
I 
I 
I20,00 Telejurnal 

color).

TELEX H TELEX

BELGRAD 24 (Agerpres). 
— Acțiunea de populari
zare a fotbalului s-a îm
bogățit recent cu un nou 
„manual" sub forma unei 
videocasete, care oferă 
un set complet de exerci
ții pentru antrenamentul 
jucătorilor.

Autorul exercițiilor este 
antrenorul Pavle Kis, fost 
jucător la echipele Parti

■ TELEX

zan Belgrad, Austria Vie- 
na și P.S.V, Eindhoven.

Vidcocaseta, avînd o du
rată de 30 minute și 90 
de exerciții, reprezintă 
contribuția Federației iu
goslave de fotbal la acți
unea F.I.F.A. pentru a- 
cordarea de asistență teh
nică în special țărilor în 
curs de dezvoltare.

I. T. A. DEVA
Autobaza transporturi auto 

Petroșani
Aduce la cunoștință publicului călător 

că poate să-și procure bilete de autotaxare 
la următoarele unități socialiste;

K CÎMPU LUI NEAG — alimentara nr. 
285.

& URICANI — alimentara nr. 212 cen
tru.

K LUPENI —■ alimentara nr. 290 Bărbă- 
teni, chioșc difuzarea presei —• Vîscoza, 
chioșc produse zaharoase centru.

ES! VULCAN — chioșc difuzarea presei 
— Liceul industrial, chioșc produse zaharoa
se Fabrica de confecții.

ANINOASA — oficiul P.T.T.R.
K PETROȘANI — alimentara nr. 18 — 

Piața Victoriei, cofetăria nr. 320 Aeroport — 
Dacia, oficiul P.T.T.R.

@ PETRILA — oficiul P.T.T.R.

LONEA — Oficiul P.T.T.R.
Biletele sînt valabile la autobuzele I.T.A. 

pentru parcursul local cit și interjudețean.

Mica publicitate
Cooperativa „Unirea" Pe

troșani anunță pierderea 
unui balot de stofă kaki, 
în ziua de 22 ianuarie, ora 
18, pe traseul Deva — Pe
troșani. Găsitorul este ru
gat să anunțe la telefon 
42763 sau la miliție. Ofe
rim recompensă. (3237)

PIERDUT carnet de stu
dent, pe numele Mincu- 
lescu Oana, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (3236)

PIERDUT carnet de stu
dent, pe numele Gliga Au
gustin, eliberat de Institu
tul de mine Petroșani. . II 
declar nul. (3230)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Zlate 
Ion, eliberată de I.U.M.

Petroșani. O declar nulă. 
(3231)

PIERDUT autorizație 
fochist, pe numele Urs 
Olga, eliberată de I.S.C.I.R. 
București. O declar nulă. 
(3232)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Beje- 
naru loan, eliberată de 
I.M. Dîlja. O declar nulă. 
(3233)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Che
ia ru Elena, eliberată de 
I.T. Petroșani. O declar 
nulă. (3235)

PIERDUT contract în
chiriere pe numele Cior
nei Petru, eliberat de 
E.G.C.L. Petroșani, în anul 
1984. In declar nul. (3234)

Redacția și administrația Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane ș 41662, 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul, Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2, telefon 41365.


