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Sarcina preparatorilor

Cărbunele extras - 
valorificat integral!
Alătur; de mineri, preparatorii sînt chemați ca din cărbunele brut extras în condițiile Văii Jiului, a proceselor tehnologice specifice, să extragă la maxim, deci toată masa combustibilă din cărbunele brut supus preparării. Asupra măsurilor întreprinse, a preocupărilor în acest sens în cadrul colectivelor de preparatori dorim să stăruim într-un ciclu de materiale.începem acest ciclu cu convorbirea avută la Co- roești, cu ing. Francisc APPEL, șeful ^reparației.

Stăruim pentru obținerea unei selectivități 
superioare în instalații

— Creșterea recuperării, 
îndeosebi în cărbunele spe
cial, este o sarcină pe cît 
de însemnată, pe atît de 
complexă. Realizarea ei 
presupune deci eforturi 
susținute.— înțelegem această sarcină și spun că din acest an avem condiții mai bune pentru a o îndeplini. Mă refer la terminarea în a_ ceste zile a unor obiective de investiții care ne asigură Capacități mărite de prelucrare a producției și astfel ne vom putea con

centra atenția și preocupările asupra procesului tehnologic și perfecționării lui. Dar, e; bine' să se rețină un adevăr : dintr-un kilogram de carne se pot prepara 5 fripturi de cite 200 de grame, cu condiția ca oase să nu fie în carne. Așa* este și cu cărbunele. Putem realiza recuperarea prevăzută, respectiv sortul spălat la parametrii planificați, dacă în cărbune nu
Ioan DUBEK

(Continuare în pag. a ?-a)

Zi rodnică la 
întreprinderile 

miniereNoi succese în realizarea sarcinilor de producție la extracția de cărbune au fost obținute și în ziua de 19 februarie a.c., zi în care patru întreprinderi miniere au extras peste prevederile de plan cantitatea de 1600 tone cărbune. Locul de frunte îl ocupă minerii de la Lupeni care au realizat jumătate din producția de cărbune extrasă suplimentar.Remarcabilă este și revenirea minei Paro- șeni care în ultimele zile - are o constanță în realizarea sarcinilor de plan — expresie a ho- .tărîrii colectivului de a recupera minusul înregistrat de la începutul lunii februarie.Plusurile de cărbune înregistrate de minele Lupeni, Bărbăteni, Vulcan și cariera de cărbune din Cîmpu lui Neag, în cursul acestei luni, rod al hărniciei minerești, totalizează peste 14 OOo tone cărbune.

Vineri dimineață, celde-al II-lea Congres alConsiliilor de conducere a- le unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria a- limentară, silvicultură și gospodărirea apelor ,, și-a continuat lucrările în cadrul a nouă secțiuni pe probleme.Participanții la dezbateri — țărani cooperatori, mecanizatori, lucrători din întreprinderile agricole de stat, producători agricoli din localitățile necoopera- tivizate, oameni ai muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea apelor, specialiști, activiști de partid și de stat au exprimat deplina lor adeziune Ia cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la tribuna Congresului — document de
Lucrările Congresului al IV-lea al Uniunii 

Naționale a Cooperativelor Agricole de ProducțieVineri după-amiază. s-au desfășurat lucrările celui de-al IV-lea Congres al U- niunii Naționale a Coope
Sesiunea Consiliului popular municipalIeri, s-au desfășurat la Petroșani lucrările sesiunii Consiliului popular muc nicipal. Alături de deputați, au participat ca invitați la sesiune conducători de întreprinderi, și instituții, ai organizațiilor de masă și obștești. Au luat parte la lucrăr; tovarășii Petru Barb, prim-se_ cretar al Comitetului municipal de partid, primarul municipiului Petroșani, 

Steliâm Popescu, vicepreședinte al Consiliului popular județean.In cadrul ordinii de zi a sesiunii a fost prezentat și dezbătut Raportul pri
vind activitatea desfășurată de deputați; 
Consiliului popular municipal pentru 
mobilizarea cetățenilor din circumscrip
țiile electorale la înfăptuirea sarcinilor 
din planul de dezvoltare economică și 
socială în profil teritorial și măsurile ce

se impun pentru asigurarea condițiilor 
de îndeplinire a planului pe anul 1981. De asemenea, au fost prezentate și supuse dezbaterii Raportul asupra activi
tăți; de cercetare și Soluționare a pro
blemelor sesizate de cetățeni prin Scri
sori, audiențe și concluziile ce se des
prind pentru îmbunătățirea activității de 
viitor, precum și Darea de seamă asu
pra activității desfășurate de*comisiile de 
judecată de la alegeri pînă în prezent. In continuare au fost prezentate, supuse dezbaterii deputaților și aprobate s 
Proiectul de hotărîre privind constitui
rea și alegerea comisiilor de judecată ; 
Programul de măsuri pentru creșterea 
producției agricole și efectivelor de»a_

(Centinuare in pag. a 2-a)

o inestimabilă valoare teoretică și practică, program mobilizator de acțiune în activitatea oamenilor muncii de pe ogoare pentru înfăptuirea noii revoluții agrare în agricultură. In spiritul cuvîntării secretarului general al partidului, vorbitorii au analizat, cu înaltă responsabilitate comunistă, într-un pronunțat spirit critic și autocritic, sarcinile complexe ce stau acum în fața acestei ramuri de bază a economiei noastre naționale, pentru creșterea rolului agriculturii în dezvoltarea generală a țării, în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.Insușindu-și întru totul. recomandările și indicațiile secretarului general al partidului, președintele republicii, participanții la 

rativelor Agricole de Producție.In prezidiul Congresului au luat loc tovarășul Iile 

dezbateri au făcut un mare număr de propuneri menite să contribuie la îmbunătățirea muncii în fiecare unitate și sector al agriculturii, în întreprinderile industriei alimentare, în silvicultură și gospodărirea apelor.Toți vorbitorii au exprimat, în numele milioanelor de lucrători ai ogoarelor, al tuturor celorlalți oameni ai muncii pe care îi reprezintă Ia Congres, angajamentul ferm de a acționa cu hotărîre și devotament, pentru a transpune în viață înflăcărată chemare pe care partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a adresat-o oamenilor muncii de la sate, întregului popor, de a înfăptui, în actualul cincinal, o nouă și profundă revoluție în agricultură.

Verdeț, al ți tovarăși din conducerea de partid și de
(Continuare în pag. a 4-a)

Printre formațiile de 
lucru fruntașe ale sec
torului III de Ia I.M. 
Dîlja se numără și bri
gada condusă de mine
rul Nicolae Cosma care 
s-a remarcat prin re
zultatele obținute atît 
în prima lună a anului 
cît și a lunii în curs. 
In imagine șeful de bri
gadă Nicolae Cosma a- 
lături de șeful de schimb 
Constantin Bula și mi
nerul Constantin Oros.

Foto: Șt. NEMECSEK

Urgențe și priorități pe magistrala termoficâriiPe șantierul termoficării, constructorii au intrat o- 
dată cu acest an într_o e- 
tapă decisivă. Au mai ră
mas doar cinci luni pînă 
cînd se prevede punerea 
în funcțiune a primului 
tronson de termoficare, în
tre Paroșeni și Vulcan. In 
luna decembrie este prevă
zută aprovizionarea cu a- 
gent termic de la uzina 
Paroșen; a cartierului A- 
eroport — Petroșani pînă 
în dreptul spitalului mu
nicipal.

Una din problemele e- sențiale de care depinde respectarea întocmai a a- acestor termene o consti

tuie finalizarea lucrărilor la magistrală. Numai între Paroșeni și Vulcan sînt prevăzute trei racorduri la rețea - și lucrări de 30 000 mp de izolații. Iar între
Investițiile — la termen și de calitateVulcan și Livezeni mai sînt de executat numeroase racorduri și unele lucrări de deviere ale conductelor.Volumul total al lucrărilor prevăzut pe magistrala termoficării în anul 1981. după cum ne_a informat 

ing, Nicolae Nemeș, șeful lotului Energoconstrucția Paroșeni, se ridică la su
ma de 41900 000 lei. la capitolul construcții-montaje. Față de anul trecut sarci
na de plan care revine constructorilor de pe șantierul termoficării a crescut cu 11 000 000 lei. Ponderea cea mai mare o constituie lucrările de i- zolații a conductelor. Dar de mare importanță, urgente și prioritare sînt 

I

și o serie de lucrări de construcții-eonductă, racorduri și devieri care trebuie executate înainte de începerea viitorului .sezon friguros, în toamna' anu- nului 1081. Astfel incit să fie posibile probele tehnologice de rigoare, înainte de livrarea agentului termic la consumatori.Există asigurate condițiile necesare respectării a- cestor termene și realizării volumului de lucrări prevăzute prin plan ? Cău- tînd răspunsul am pornit
Viorel STRAUT

(Continuare în pag. a 2-a)
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„Sărbătorile zăpezii44
• Start în cea de-a 

Vll-a ediție a CUPEI 
ZIARULUI „STEA

GUL ROȘU" LA SCHI
• Duminică, con

cursuri de schi și 
săniuțe, în toate o- 
rașele Văii și la Ani- 
noasa

• „Capul de afiș" 
al zilei de luni, întîl- 
nirea cu tinerii cam
pioni ai pîrtiilor de la 
C.S.Ș.P.Startul celei de-a Vll-a ediții a Cupei ziarului „Steagul roșu" la schi este marcat, duminică, de întrecerile sportive care vor inaugura, în toate orașele Văii și în comuna Ani- noasa săptămîna «Serbărilor zăpezii", generic generos în manifestări sportive și cultural-ar- tistice, adresate tuturor vîrstelor. Duminică, deci, cu sprijinul organelor locale de partid și de stat, al forurilor sportive, asociațiile sportive din școlile generale și licee, vor patrona

eoncurcur; de schi și săniuțe pentru elevi, părinților rcvenindu-le, bineînțeles, îndatoriri de înfocați suporteri., „Capul de afiȘ“ al zile; de luni va fi întîl- nirea tinerilor campioni de schi de la Clubul sportiv școlar Petroșani cu iubitorii sporturilor hibernale, dialogul închegat cu acest prilej va avea darul de a conduce la popularizarea și tradiționalizarea probelor alpine și nordice ale sportulu; alb, precum și atragerea unui număr cit mai mare de participant! din municipiul nostru la competițiile 
de performanță și de masă.Săptămîna „Serbărilor zăpezii" (22 februarie — 1 martie) va continua cu o bogată paletă de manifestări sportive.
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NOU în stilul și 
metodele muncii de 

partid

în anul 1980 .eforturile ale celorlalți oameni'- ai muncii de la mina Petrila nu au fost încununate de realizarea olanului producției fizice. Cu toate acestea, a fost depășit indicatorul valoarea producției nete cu 4,3 la sută, obținin- du-se o reducere a costurilor de producție cu 6,98 lei pe fiecare tonă extrasă, și a cheltuielilor materiale cu 5060 le; la 1000 lei producție marfă.Amintim aceste date de bilanț deoarece, de aici, de la rezultatele obținute ne.am stabilit exigențele muncii politice pentru anul 1981. Pornim de la experiența acumulată și avem în vedere ca în a- eest an să acționăm mai insitent pentru realiza- ’ rea producției fizice fără să scădem preocupările pentru a consolida ceea ce este deja un bun câștigai : spirityl de bună gospodărire afirmat de majoritatea muncitorilor mineri, de mecanici. e_ lectricieni, lăcătuși, maiștri, ingineri și tehnicieni, atitudinea responsabilă față de avuția întreprinderii în care sîntem, deopotrivă, proprietari și producători.Pornim, deci. de la experiența anului 1980. A- vem în vedere ca fiecărei acțiuni politice să-i acordăm și mai multă atenție în pregătirea și desfășurarea ei, pentru a a- vea eficiență. Vom activiza grupele de partid și vom intensifica munca politică de la om la om astfel ca între două adunări generale să nu șca-

OPERATIVE, PREOATITE TEMEINICdă preocupările organelor și organizațiilor de partid în mobilizarea formațiilor de lucru la o activitate ritmică, la nivelul sarcinilor stabilite prin preliminar. în mod operativ, vom urmări modul în care cadrele de conducere se achită de sarcinile încredințate în organizațiile de bază, pentru a determina ridicarea tuturor

brigăzilor la plan. Fără să epuizăm posibilitățile ce ne stau la îndemînă mai amintim că avem în atenție să sprijinim mai mult inițiativele muncitorești și să valorificăm la timp sugestiile și propunerile făcute de comuniști, de ceilalți muncitori. cu privire la îmbunătățirea organizării producției și a muncii.Iată, de pildă, din numeroasele propuneri făcute in adunări generale ale organizațiilor de partid, cu privire la mî- nuirea utilajelor moderne și funcționarea instalațiilor din dotare, sau la calitatea reviziilor și reparațiilor, a fost conturată o acțiune pregătită temeinic de corni, telul de partid și consiliul oamenilor muncii. Ne-am confruntat deseori cu greutăți determinate de necunoașterea u_ nor particularități ale u- tilajelop sau instalațiilor electrice. Propunerile con

ducețiu șpre necesitatea unei măsuri unitare. Așa. a luat ființa cursul .suplimentar de împrospătare a cunoștințelor profesionale. la care au fost atrași toți electricienii din întreprindere. Lecțiile teoretice au fost însoțite de aplicații practice. în subteran sau la suprafață, în ateliere și s-au dovedit folositoare atît pentru noașterea amănunțită condițiilor de bună (reținere a utilajelor instalațiilor electrice și pentru creșterea capacității corpulu; de electricieni de a interveni în cazul unor avarii, iar pe de altă parte, de a găsi noi posibilități de eliminare a unor surse de risipă a energiei electrice. Cursul a fost condus de un cadru tehnic cu multă experiență și cu prestigiu profesional, maistrul energetic principal Rudolf Keiling, care a găsit audiență în rîndul electricienilor întrucît și aceștia s-au dovedit interesați să cunoască cît maj multe date despre utilajele și instalațiile moderne intrate în dotarea întreprinderii.Comitetul de partid are în vedere să extindă asemenea forme prin care se dă viață propunerilor făcute de comuniști, de ceilalți muncitori, acționînd astfel în direcția creșterii gradului de pregătire profesională și. implicit, a conștiinței profesionale a cadrelor din întreprindere.
Marcu ANDRONE, 

secretarul comitetului de 
partid al l.M. Petrila j

Complexul alimentar nr. 12 din cartierul Ae
roport al Petroșaniului (șef unitate Nicoară Viori
ca) se bucură de aprecieri deosebite din partea ce
tățenilor pentru modul civilizat de servire. In ima
gine un instantaneu de la raionul de dulciuri.

* Foto : Șt. NEMECSEK

Cărbunele extras
(Urmare din pag. I) Și să

loc oa-

•VAGABONDUL I
Să precizăm de la început că timpul nu i-a priit filmului indian „Vagabondul" care rula pentru prima oară acum a- proape 25 de ani pe ecrane. Oricît de simpatic ar fi hoinarul care nu.și face probleme eind e să

i
., IVagabon- )

vernează procesul genetic al filmelor de serie ; am aflat apo; că India produce sute de pelicule pe an. din care doar cîteva se înscriu într-o sferă valorică mai clară. Și-am mai aflat ca „»agauuu- .- dul“ nu se înscrie în a- )
CRONICA FILMULUI

PROGRAMUL 
universității politice 

și de conducere în ziua de luni, 23 februarie 1981, ora 17, cursurile universității politice și de conducere precum și grupele studiu individual desfășoară astfel:— grupa de cultură,— grupa tetul municipal partid, sala de ședințe— anii I, II și III la Școala generală nr. 1.

de îsi activitatea
A, la Casa sala artelorB, la comi- de

- ■

* 
V

împrumute niscaiva trucuri de la Chaplin, povestea sa pare azi mai desuetă ea orieînd.Pe vremea cînd s-a turnat „Vagabondul", problema cineastului total era ceva mai simplă ca azi. Raj Kapoor putea cumula fără prea mari riscuri funcțiile, de scenarist, regizor. compozitor și interpret, deoarece avea în spatele său reduta sigură a exotismului. Ce știam no; atunci de cultura indiană ? Mai nimic. Deci eram înclinați să credem că amestecul dezinvolt de dramă socială și revistă are drepturi civice consolidate. - Mai încolo, am aflat că nu criterii tistice, ci comerciale

ceasta sferă și că Nar-ceasta siera și ca nar- i gis nu este o actriță foar- ) te mare, Kapoor nu Newmann. așa.Revăzând tri dul“, și mai exigenți, avem senzația vagă a bluf-ului. a trucului nu prea abil, care incomodează nițel. Spectatorii fredonau în urmă cu 25 de an; cîn- teceie filmului. Astăzi, cînd fică .altă film critic și cintecele iui nu nă mai urmăresc ca altădată.

cum nici Raj este un Paul ca să zicemochii noș- ’ „Vagabon- 1

t

cude-acum, mai experimentați

cultura cinernatogra- , a spectatorilor are. o calitate, privim acesț de arhivă cu spirit
1LEXANDRESCU

nico-inginerești de la secțiile de preparare Coroești. Lupeni, Petrila.
O EVOCARE. Elevi aiO SCHIMB DE EXPERI

ENȚA. Ieri la Preparația Coroești a avut loc Un util schimb de experiență pe tema inițiativelor muncitorești. Organizat de comitetul sindicatului pe întreprindere. la acest schimb de experiență au participat muncitori, șefi de formații de lucru, cadre teh_

de 40 000 to- putem spori recuperare,

Urgențe și
(Urmare din pag. I)„la pas" pe tronsonul termoficării de la gara Is- croni pînă la Paroșeni, o zonă în care constructorii au întîlnit multe dificultăți, puternice infiltrații de apă. între orele 7 și 8 de-a lungul acestui traseu n-am întîlnit picior de constructor. în linii mari, conductele sînt montate. Zeci de capete . .... _ ,duete, bune de utilizat la racorduri, intre Iscroni șil dreptul preparației Coroești am întîlnit două tractoare pe șenile si două motocompreșoare, un aparat de sudură și două tuburi de oxigen grupate^ga- ta de lucru, dar lingă care nu se găsea nimeni. în apropierea barierei de la Vulcan, aproximativ un

Școlii generale hr. 2 din l/rar Lupeni au susținut în fața careului pionierilor un spectacol omagial, evceîhd lppțele ceferiștilor și petroliștilor din februarie 1933. în cadrul acestei acțiuni, elevi; din clasa a VllI-a (diriginte Sevașlița Măruță), clasei a Vll_a O (diri-

de con-sînt presărateVulcan. în

ginte Maria Ardelean) și din clasa a VlI-a B (diriginte Cireșica Tetileanu) au recitat poezii și au sti- ținut un montaj artislic_Ii-
«■/'PUȚINE .PREOCU

PĂRI în întreprinderi și instituții pentru adaptarea formelor și mijloacelor propagandei vizuale la cerințe. în unitățile miniere sînt așteptate acele acțiuni ale propagandei menite să

avem prea mult steril, ca să mă explic, țin subliniez următoarele: din ianuarie am făcut următorul experiment: în de 5, am pus 30 demeni la banda de claubaj. Adică sîntem hotărîți să scoatem sterilul pe cît po- sibit integral, din cărbunele brut, înainte de a intra în procesul de spălare, astfel ca din preparație să nu mai scoatem piatră. Rezultatul a fost următorul: a crescut coeficientul recuperare de la 80 la la sută, dar aceastacondițiile scăderii puterii calorice a mixtelor de la 2600 kcal/kg, cît e planul, la 2519 kcal/kg. In ce privește producția livrată, planul a fost pășit cu 20 000 tone, la cărbunele brut am

mit mai puțin ne. Deci, noi indicatorul de dar neprimind cărbunelebrut în cantitățile prevăzute si de calitate corespunzătoare, creșterea recuperării se poate realiza doar în detrimentul puterii calorice a mixtelor și a sortului special pentru cocs și semicocs.
de83 în

— Cu toate că e vorba 
de o sarcină dificilă, tre
buie făcute totuși eforturi 
în continuare. Ce se are 
vedere la Coroești ?

în

ceea netă ’ de- deși pri-

înpece— Vom persevera continuare. Vom stărui claubaj, dar, prin tot am spus, am ținut să subliniez necesitatea ca și întreprinderile miniere să facă totul pentru a ne trimite un cărbune cu steril

nitpale și păsări îa gospo
dăriile populației pe anul 
J981 ; Angajamentul Con
siliului popular al munici
piului Petroșani, ca răs
puns la chemarea la între
cere lansată de Consiliul 
popular al municipiului 
Iași, către toate consiliile 
populare municipale și o- 
rășenești.Agenda de lucru a sesiunii a mai cuprins 
aprobarea planului acțiu
nilor patriotice pe actul 
1981.Pe marginea materialelor prezentate au purtat discuții și făcut propuneri pentru îmbunătățirea activități; din domeniul analizat tovarășii : Dumitru Grunță, Ion Ivănuș, Dumitru Turnă, Alexandru Todor, Vilhelm Kleibel, Aurora Domșa, Aurei Cămă- rășan și Victor Lăsconi.

cît mai puțin. Noi, preparatorii, vom acționa în continuare, pentru obținerea unei selectivități cît ma; bune la instalațiile de preparare, realizarea parametrilor de funcționare la fiecare utilaj și în fiecare schimb, pe baza unor grafice pe care le urmărim îndeaproape. Stăruim totodată pe întărirea . răspunderii față de creșterea siguranței de funcționare a instalației, din partea tuturor lucrătorilor, asigu- rînd intervenția lor operativă în reglarea utilajelor, în funcționarea la parametri superiori a întregii instalații. Ne preocupăm, a- dică să extragem la maxim masa combustibilă din cărbunele supus spălării, inclusiv din materialul mărunt, să valorificăm integral producția extrasă din subteran.
priorități pevagon de baloți din plasă de sirmă. în care se află ambalate cantități de vată minerală necesare izolațiilor, zăceau în apropierea liniei ferate, j&ăpâda îi acoperise.. Qa dovadă că nu erău «Colo de ieri-a - laltăieri, Unii baloți erau rupțl, iar vata minerală împrăștiată pe aproape. De ce sînt aruncați baloții acolo ? Ne lămurește șeful lotului Paroșeni: „pentru a nu se efectua transportul lor de la sediul șantierului, din Paroșeni, pînă la locul de întrebuințare, de pe firul conductelor magistralei". Intenția e lăudabilă. Evident, se elimină o verigă din lanțul transportului de material. Dar de ce nu se protejează vata minerală de intemperii ? Primim și asigurări că vor

magistrala termoficărlilucrări impune suplimentarea forțe; de muncă •— ne explică șeful șantie- lui. Dacă oamenilor nu Ii se asigură condiții acceptabile de cazare ne părăsesc, pleacă în altă parte..." Deci, problema cazării lor trebuie să găsească receptivitate deplină la Vulcan și Petroșani...La Petroșani au început lucrările premergătoare transformării unor actuale centrale termice în puncte de termoficare. De_a lungul magistralei, constructorii se confruntă cu u- nele probleme, dar se dau asigurări că in acest an : — Petroșani va fi termoficat. Vom reveni pe firul magistralei. Cu dorința de a constata un ritm intens de lucru, odată cu primele zile ale primăverii. . ,

f; luate măsuri pentru depozitarea în ordine și protejarea de intemperii cît de cit a acestor baloți. De la cea de_a doua barieră a gării Vulcan, conductele termoficării sîpt izolate pînă la Paroșeni. Dar pe o distanță de . circa 1 km întilnim... baloți risipiți pe ici pe colo și rămași în urma constructorilor. Ni se dau. de asemenea, asigurări că vor fi valorificați. Aflăm că au fost luate măsuri pentru buna a- provizionare cu vată minerală. carton asfaltat, tablă zincată și alte materiale necesare lucrărilor de izolații. în aceeași zi. ing. cartierul Aeroport Nicolae Nemeș, primise un grup da 6 muncitori de la Oradea, iar maistrul Țănase 'fodincă era preocupat de problema cazării. „Volumul mare desprijine înfăptuirea pbiec- hunedorene". Organizată de tivelor întrecerii socialiste conducerea pe 1981, să popularizeze chemările lansate de colectivele fruntașe, realizările economice, experiența înaintată.
• EXPOZIȚIE DE CAR

TE.casa de cultură din Uri- cani. arc l'>c descinderea u_ noi expoziții dc carte intitulată sugestiv „Condeie
Azi, la ora 10, la

casei de cultură de aici, la inaugurarea expoziției vor participa membrii cenaclului literar „Zori de mină" din localitate. mineri, șefi de brigadă de la l.M, Uricanj și cadre didactice de la școlile din oraș.

amplu fotoreportaj dedicat în ultimul nuniăr al revistei „România pitorească" valoroasei experiențe a Școlii sportive din Petroșani în formarea noilor contingente de schiori performanță. I

feri din 
liciiat toi 
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să ne fa 
comentări 

i mentelor 
săptămîni — La marcă po ritoriul mi avut loc î timei sapi accident. ) constată îi la normeb și legile țf conducă toi stimulate < lipsa de c ducătoriloi iar alteor nea lor.

— Vă r 
cretizați.— Cond’ Ștefan Prii sît în curs, parcurs pe autoba HD-6535 I.C.M.M. I ferul Costi pe autobas 
7691, apar Ind. Brașo din Valea flat în aci la ora 18 februarie, de la ora petate de constatat < șantierului șani al București, a cîtorva d rul Gheorgj autocamion îl aștepta ' Roaiță pe s vidiu Crăci tru a-1 duc De neînțeli celui transț aprecia că r du-se în cea poate fi t< cum el dor

— Care s 
dările du 
pentru circ 
zilele urmăl —- Dimim pe, arterele sistă poleii deci mai na .♦prevenirea bruște. Pie asigure că traversarea, locurile ma cîț spațiul c autovehicul! mai mare i rii carosabi ducătorii uite însă ni' au obligații viteza, să c timp, dacă < tru a acorc pietonilor.
Interviu ce 

T. CÂă

• „PIȚIGOiI PARINGU 
LUI" — este titlul unui

Rubrică redactată de 
Cornel BUZESCU

Un indica 
absent din 
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plasat la i 
strada Hore; 
șani. El se i 
înlocuit de 
gospodărie ; 
popular mur

Duminică, rie, este pei lația au proprietate care au nur matr iculare
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Sala de apel, spațiu în care
se întîlnesc producția și educațiaIn viața cultural-educa- tivă și artistică din Valea Jiului se regăsește energia și capacitatea creatoare a oamenilor, care la locurile de muncă, printr-o permanentă acțiune de perfecționare profesională, sau în instituții de cultură pun in valoare preocupările complexe de formare și dezvoltare a conștiinței socialiste. Manifestările etapei de masă a Festivalului național „Cîntarea României" au arătat amploarea activității culturale (s-au constituit 156 formații și peste 60 de interpreți; în universitățile cultural-știin- țifice sînt cuprinși aproape 5000 de oameni ai muncii care, participă la 130 de cursuri; a crescut numărul expozițiilor care sintetizează munca artiștilor plastici fotoamatorilor sau filate- - l.iștilor etc.) și diversitatea acțiunilor care, totuși, nu sînt organizate astfel incit să existe continuitate și calitate în activitatea cui- tural-educativă, îndeosebi în zilele de la sfîrșitul săp- tămînii. Spectacolele care s-au aflat pe scenele Văii Jiului în ultimele luni, susținute de teatre din întreaga țară sau diverse ansambluri artistice, n-au scăpat din vedere un principal spațiu de desfășurare a educației — sala de apel a întreprinderilor miniere, locul în care se poate împleti, cu bune rezpltăte, activitatea economică și cultura. Este foarte adevărat că mulți elevi și multe formații artistice de ama. tori au prezentat și prezintă programe în treprinderi miniere, întreaga acțiune estetă de unitate, de un țel urmărit cu consecvență, pentru -că acțiunile de această natură nu au un scop în sine, ci au valoarea unei Invitații, a atragerii oamenilor muncii spre casa de cultură sl cluburi. Aceste

întîlnirj sau programe din sălile de apel trebuie să fie condensate la ceea ce este mai valoros pentru ca , oamenilor muncii să li se creeze imaginea evenimentului cultural din localitate - - -sau municipiu (este de he- gramele artistice din sălile de apel ale întreprinderilor miniere ?Festivalul național „Cîn- tgrea României" se află în etapa județeană, dar formațiile care nu participă la ele trebuie să-și continue și ele viața, pregătirea. 
„Oamenii muncii să poată 
vedea și spectacole — spunea tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la adunarea generală a oamenilor muncii de la întreprinderea „23 August" din București — 
filme bune, să se desfășoa
re, de asemenea, activități 
proprii ale echipelor cultu- 
ral-artistice, competiții cu 
alte întreprinderi", orientare deosebit de valoroasă și pentru casele de cultură, cluburile din Valea Jiului, a căror muncă trebuie neîntrerupt legată de preocupările minerilor, oamenilor muncii. In organizarea vieții culturale, lipsită de relief acum, trebuie să existe un spirit nou, combativ, adecvat posibilităților ce se cuvin a fi valorificate de pe poziția unei noi calități în acest domeniu.

T. SPATARU

ritul organizatoric nu inventează nimic. Iar oamenii muncii, ocolind azi, colind rnîine clubul sau casa de’ cultură, învață să ocolească mereu, întrebîn- du-se ce sens au avut pro-
O-

O stare a poeziei

înțeles cum Teatrul de stat din Petroșani, un teatru al minerilor, ocolește această metodă de activitate, prin care și-ar face cunoscut programul artis-
Festivalul național 

„Cîntarea României"

Pătrundem, alătur; de o rezultă acele spectacole— mulțime de oameni, în sa- cozerie in care este splici- la proaspăt vopsită a Palatului cultural din Lupeni. Dorim să ne așezăm, scaunele au o tapiserie nouă, îmbietoare, doar numerele scrise cu cretă ne indică faptul că amenajările continuă.Intr_o mînă cu cobza, în_ tr-alta cu chitara apare Tudor Gheorghe îmbrăcat în ie albă și pantaloni negri. Regretă, ne spune, că meridianul ce trece prin Podari (adică prin satul său natal) nu are acces și prin Lupeni, de aici diferența „academică" cu care se prezintă pe scenă. De fapt, acest sfert de oră a fost un ultim timp de gîn- dire pentru cei ce mai așteptau un bilet în plus. In fața mea o fată, prezentă Ia recitalul de acum cîțiva ani, își avertizează prietena că aplauzele vor fi Permise abia la sfirșit de spectacol. Intr-adevăr. Tudor Gheorghe. cel de la curțile dorului, preferă o formă de recital ce nu permitea intervenția publicului decît la sfîrșitul actului artistic. Dar iată că odată cu anii, artistul junge la ideea că. de fapt, își dorea un permanent dialog cu lumea. De

tat în egală măsură actorul, cîntărețul și omul, funcție de ceea ce se tîmplă în sală, artistul alcătuiește (folosind termen deja consacrat) tîmplarea reușind să se adreseze tu-
In în- îȘi un în- literar-artistică

nu în. Pena

Cronică 
sentimentală

Harălamb Leca Și Romulus Vulpescu și nici știu cînd ajungem preajma barbienei Corcodușa.încă odată are dreptate Nichita Stănescu cînd definea o stare fundamentală a omului rîsu-plînsu 7 Cu o zi înainte, la Petroșani, Vlad Dracul, Tudor Gheor- ghe „joacă" acum alți țărani români din universul sorescian. de astă dată de pe „La lilieci". Și dacă tot veni vorba de țărani ne „spune" cîteva cîntece de dragoste, de țară.Pînă aici, în dialogul său cu lumea. Tudor Gheorghe și-a păstrat mereu autoironia, adică acea, detașare ce impune ochiulu; o privire oarecum străină. . Cînd a- junge la poemele dedicate țării ochiul devine umed și nu întîmplător încheie recitalul asigurîndu-ne pe toți cei crescuți lingă Jiuri că dacă „Dunăre n-aveam. Jiul Dunăre-1 făceam" și cu toții sîntem de aocrd că da, așa este și lumea îl aplaudă tot mai tare dar nu mai tru că, versul sîntem

turor și fiecăruia în parte. Dar să exemplificăm...La Lupen; ă adus în scenă, pentru început, versuri ale folclorului autentic („Mîndra mea scurtă si grasă/Face-te-aș picior la coasă/Ziua să cosesc cu tine/Noaptea să te bine") cu un limbaj cu priză imediată blic si temperatura rit brusc cu cîtevaApoi ne reamintește „Cine are părinți pe mint, nu în gînd /Mai aude și-n somn ochii lunii plîn- gînd") și deși în sală este tot mai cald, totuși a apărut rouă. Schimbă apoi pe nesimțite registrul, părăsește tonul grav și ne trezim alături de Păstorel Teodoreanu, Depărățeanu,

tic. spectacolele, actorii etc.). Este o orientare înțeleasă de toate trupele artistice care vin în Valea Jiului. Dar cluburile și casele de cultură duc acțiunea numai pînă la jumătate, așa cum ne-am convins la Uricani, Lupeni sau Vulcan : prezența artiștilor amatori în sălile de apel este plăcută, dar-la ce invită ? Sîmbăta și duminica nu Pe ce ra.Aspectul principal al activității culturale din a- ceastă perioadă este organizarea căreia-i lipsește simțul realtîății. și aceasta din cauză ca colaborarea factoriloi' eu atribuții de serviciu în acest domeniu (nu numai directorii caselor de cultură și cluburilor, ci comitetele de cultură, și educație . socialistă, comitetele U.T.C., sindicatele, comisiile de feme, etc.) este un fapt arareori îndeplinit așa cum trebuie. Este și motivul pentru care programele de activitate a- le instituțiilor culturale sînt discret afișate și subțirele în conținut, în zilele de sfirșit de săptămină spi-

sălile de spectacol (și numai ele) sînt aproa- pustii, doar discotecile mai colorează atmosfe-
a-

mai

„Omul si tehnica nouă în minerit", lucrare realizată la sediul 
I.A.C.C.V.X de Ladislau Schmidt. Șt. NEMECSEK

lipsi-

CARNET
• Turneu. Ineepînd din 19 februarie, pînă la 7 martie. Teatrul de stat din Petroșani prezintă spectacolul realizat cu piesa „In căutarea sensului pierdut" de Ion Băieșu. în cadrul unui turneu prin lnai multe orașe ale țării (Curtea de Argeș, Rîmnicu Vilcea, Caracal. Pitești, București, Ploiești. Slobozia, Focșani, Bacău, Piatra Neamț, Tg. Mureș, Mediaș, Sighișoara, Tg. Jiu, Craiova). t>e astăzi și spectacolul pentru copii realizat cu basmul „Vrăjitoarele" de Dimitrie Stelaru va fi prezentat, pînă în 5 martie, pe mai multe scene din județ.
• Expoziție, La Muzeul mineritului din Petroșani este descsisă. pînă la 10 martie, expoziția „Ideea de independență și unitate la români oglindită în medalistică" organizată în colaborare cu secțiunea din Petroșani a Societății de Numismatică. Exponatele fac parte din colecțiile Iui Tiberiu Kelemen și Petru Melba.
• Spectacol-concurs. Mîi- ne, la clubul „Siderurgis- 

tul" din Hunedoara, are loc etapa județeană a Festivalului național „Cîntarea României" pentru formațiile de muzică ușoară, soliști, grupuri de muzică folk, grupuri vocal-instru- mentale. Din Valea Jiului participă : formația de muzică ușoară , „Gențiana"

(I.M. Lupeni), grupul folk „Cristal" al sindicatului învățămînt Lupeni, formația vocal-instrumental „Color" (S.S.H. Vulcan), formația de muzică tînără a preparației Coroești, grupul folk „Pro patria" (S.S.H. Vulcan), formațiile de muzică ușoară „Acustic" (Casa de cultură Petroșani), vocal-instrumental „Intim XX“ (Clubul muncitoresc Petrila) și de muzică ușoară de la clubul Lonea; soliștii vocali de muzică ușoară Gabriel Pongratz (I.M. Lupeni), Margareta Groman (club Lupeni), Noru Baban (S.S.H. Vulcan), Vasile Hărșanroești), Natașa (S.S.H. Vulcan).(preparația Co_ Roman

iubesc frust, la pu- a spo- grade. că pă-,
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ÎNȚELEPCIUNEA ! valori loare supremă râțitinea I vd înțelepciune, J spunea Dosoftei. |
i
I 
I * 
I

A

Constituite ca fundamentale în întreaga și adînca noastră cultură spiritua- cum i lă, în toate etapele crea- Neagoe Basărab, el toare, de la proverbe pînă la cultura noastră socialistă, înțelepciunea și cumpătarea se înscriu ca permanențe reprezentative ale spiritualității românești. Cultura românească își statornicește începuturile milenare cu motivul omului ca fiind gînditoare, reprezentate de Gînditorul de la Cernavodă (Cultura Homan- gia), imortalizat într-o a- titudine reflexivă, de nobilă meditație, ctitor îndepărtat al raționalismului care avea să domine întreaga noastră re, străbun Cumințeniei concepută douăzeci de Brâncuși.Precumpănirea rațiunii, apelul la înțelepciune ca valoare eficientă pentru buna dirijare a treburilor obștii și pentru educarea membrilor săi, este semnalata ca o caracteristică a geto-da- cîlor, reprezentați, cu mai bine de două mii de ani în urmă, de marele lor conducător Burebista, despre care Strabon, în a sa Geographia scria: „bărbat get, luînd conducerea neamului său..-, i-a îndreptat prin abstinență și sobrietate și ascultare de porunci (legi)...“. (Proverbele nenumărate ale românilor transmit un impresionant mesaj al înțelepciunii. al inteligenței secondate de cumpătare caracteristice poporului nostru, „Cumpătarea e cel mai mare dar al celui înțelept", „Cel tîrziu la mînie e mai mare decît un viteaz",. „Lă- ! comia strică omenia". Toți marii noștri urna- 1 niști ai secolelor 16—18 1 au ridicat la rang de va

gîndi- înțelept al Pămîntului, în veacul Constantin

în- » suși un înțelept, a im- primat un caracter ge- neraj uman sfaturilor sale practice, învățăturile lui constituind un elogiu impresionant al minții, al statorniciei rațiunii. » Preocupat de profilul spiritual al poporului român, ' Athanase Joja | accentuează și el „nota ' principală a complexului psihologic" românesc, pe care o descoperă în „atașamentul profund, dar sobru, pentru limpezimea minții, pentru rațiune, pentru dreapta judecată", în „precumpănirea raționalității", disciplinată de înțelepciune și măsură. Blaga înclină să identifice dominanta spiritualității românești în ,,< care ocolește excesele sentimentalismului maginația abuzivă.Principiul raționalității apare în spațiul actual al culturii românești în largi determinații, ca un principiu de ordine și e- chilibru al valorilor, gospodărire chibzuită energiilor materiale spirituale. Aceste însu- ' șiri, în noua lor dimen- i siune. se manifestă pe 1multiple planuri și cu !
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K.UiUlbjpjLC picUiUFl >1 uu | multiple valențe în via- | ță, în procesul muncii și > creației colectivității noas- | tre în ansamblul ei cît și ’ la fiecare individ în par- | te. Și este stimulator să } știi că în conștiința ge- » narală a țării, conștiința I*
I. * •-sale responsabi- | ’înd în acest ,

ță, în procesul muncii și
fiecăruia se răsfrînge cu intensitatea și lumina maximei lități, avînd ... —___sens, un exemplu pildui-.ț tor în partid, în gîndi- . rea și activitatea secreta- | rului său general.
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II-
Lucrările Congresului 
a! IV-lea al U.N.C.A.P.
(Urmare din pag. I)stat, precum și președinți 

ai unor cooperative agricole de producție, șefi de ferme și brigăzi, țărani cooperatori fruntași, cadre de conducere ale unor consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste, și asociații economice inter- cooperatiste, ale unor u- niupi județene ale C.A.P., din Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare și din UNCAP.In sală, erau prezenți peste 6000 delegați și invitați reprezentînd în acest forum totalitatea țărănimii cooperatiste- de pe cuprinsul țării.La lucrări au luat parte, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, cadre de conducere din ministere și instituții centrale, tanți ai masă și institute țifică.Participanții au ales ponența organelor de și au aprobat regulamentul de desfășurare a Congresului.In continuare, Congresul a adoptat. în unanimitate ordinea de zi.S-a trecut apoi la dezbateri pe marginea problemelor aflate la ordinea de zi a Congresului.* Reunind reprezentanții întregii țărănimi cooperatiste — români, maghiari, germani și de alte naționalități — Congresul a dezbătut, cu exigență și răspundere, pe baza orientărilor cuprinse în cuvîn- tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al II-lea al Consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea a- pelor — document de o înaltă valoarea teoretică și practică pentru oamenii muncii din țara noastră, pentru întregul popor — măsurile ce se impun în vederea înfăptuirii unei profunde revoluții agrare pentru continua perfecționare a muncii consacrate realizării exemplare a sarcinilor ce revin agriculturii cooperatiste.Participanții — în numele milioanelor de țărani cooperatori — au exprimat conducerii partidului și statului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, via recunoștință pentru grija statornică manifestată pentru îmbunătă
țirea continuă a condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii de la sate, 
ale întregului nostru popor.Congresul a aprobat a- 
poi, în unanimitate, prin 
vot deschis, Raportul și activitatea Consiliului U- niunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de ducție și ale Comisiei Revizie.

In continuare, au 
prezentate concluziile 
misiei de amendamente la 
statute, formulate în cursul 
dezbaterilor, după care, 
Congresul a aprobat Statu
lui cooperativei agricole de 
producție și Statutul aso
ciației economice interco- 
operatiste.

Delegații au adoptat a- 
poi, în unanimitate, Hotă- 
rfrea Congresului al IV-lea 
al Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de 
Producție. .

Țrecîndu-se la ultimul 
punct de pe ordinea de zi, 
Congresul a ales, prin vot 
secret, Consiliul Uniunii

reprezen- organizațiilor de obștești, ai unor de cercetare știin-com- lucru

pro-defostCo-

Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție alcătuit din 251 membri și 24 membri supleanți, precum și Comisia de revizie, compusă din 23 de membri.In prima sa ședință plenară, Consiliul Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție a ales Comitetul Executiv, Biroul permanent, pe președintele și vicepreședinții Consiliului U.N.C.A.P. Ca președinte a fost ales tovarășul Marin Vasile, iar ca vicepreședinți tovarășii Bela Cseresnyes, Aurelian Gubandru, Maria Asaftei, președintele C.A.P. Lungani, județul Iași, Vasile Bărbulescu, președintele C.A.P. Scornicești, județul Olt, Ștefania Ionescu, președintele C.A.P. Putineiu, județul Teleorman și Vasile Petrușă, directorul S.M.A. Apahida, județul Cluj.In ședința de constituire a Comisiei de revizie a fost ales președinte tovarășul Nicolae Cicloșan.In încheierea lucrărilor a luat cuvîntul președintele Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor A- gricole de Producție.

Toate pentru realizarea integrală a sarcinilor de plan pe anul 1981 și pe întregul cincinal în domeniul producției vegetale, a- nimale și horticole. Totodată, vorbitorii au arătat că oamenii muncii din a- ceste sectoare acționează energic pentru punerea în stare de funcționare a tuturor tractoarelor și mașinilor agricole, pregătirea răsadurilor pentru însă- mînțarea legumelor în solarii și tuturor cultură lizarea

*In sala mare a Palatului Republicii Socialisțe. România, s-au desfășurat, vineri după-amiază, lucrările Conferinței consiliilor oamenilor muncii din unitățile agricole de stat.In prezidiul Conferinței au luat loc membri ai conducerii de partid și de stat, directori de trusturi județene și directori de I.A.S., directori de întreprinderi de legume și fructe, muncitori, maiștri, tehnicieni, șefi de ferme, specialiști.La lucrări au participat peste 1 800 de lucrători din întreprinderile a- gricole dc stat și întreprinderile de legume și fructe, din inspectoratele silvice județene, cadre de conducere din aceste unități, precum și reprezentanți ai unor minister? și organe economice centrale, cercetători din institute și stațiuni experimentale, activiști de partid și de stat.După ce au ales organele de lucru ale Conferinței, participanții au adoptat următoarea ordine de zi : „Raportul privind activitatea întreprinderilor a- gricole de stat în perioada 1976—1980 și măsurile ce trebuie luate pentru realizarea și depășirea sarcinilor planului cincinal 1981—1985“, „Raportul privind realizările în horticultura din perioada 1976— 1980 și măsurile ce se vor întreprinde pentru actualul cincinal".Au început apoi dezbaterile pe marginea celor două rapoarte.In lumina sarcinilor, a orientărilor și exigențelor puse în fața lucrătorilor din agricultura de stat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvîntarea rostită în fața participanților la Congresul al II-lea al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, 
al' întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură șirea apelor, vorbitorii dezbătut, în tă exigență ținute pină lipsurile șicare se mai mențin, și au stabilit măsurile ce trebuie

în cîmp, executarea lucrărilor în viti- și pomicultură, rea- importantelor sarcini ale sectorului creșterii animalelor, pentru pregătirea în cele mai bune condiții a apropiatei campanii de primăvară.In încheiere, ții la lucrări în unanimitate Conferinței.
*Vineri după-amiază s-au desfășurat lucrările Confe- ferinței Consiliilor oamenilor muncii , din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, la care au participat peste 1 800 delegați și invitați.In prezidiul conferinței au luat loc membri ai conducerii de partid și de stat, cadre de conducere, niștri, muncitori din stațiuni pentru mecanizarea agriculturii și trusturi județene S.M.A., specialiști din întreprinderi mecanice pentru agricultură și industrie alimentară, din domeniul îmbunătățirilor funciare, reprezentanți ai Uniunii sindicatelor pe ramură.Participanții au' ales organele de lucru ale Conferinței și au adoptat ordinea de zi. S-a trecut apoi la dezbateri pe marginea „Raportului privind activitatea stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, sarcinile de producție și economico-financiare pentru perioada 1981—1985“.In cursul lucrărilor a fost analizată, într-un profund spirit critic și autocritic, de înaltă responsabilitate comunistă, contribuția oamenilor muncii din aceste importante sectoare la înfăptuirea sarcinilor reieșite din documentele Congresului al XlI-lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită în fața Congresului.Vorbitorii au necesitatea folosirii treaga capacitate a lui de tractoare și agricole, aplicării mai a tehnologiilor cru, realizării lucrărilor de întreținere la un nivel corespunzător și au făcut numeroase propuneri pentru sporirea eficienței mecanizării lucrărilor agricol», pentru accentuarea laturii calitative a activității de mecanizare.In încheierea lucrărilor, participanții au adoptat Hotărîrea Conferinței.
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★Vineri după-amiază, s-au desfășurat lucrările Conferinței consiliilor oamenilor muncii din întreprinderile de industrie alimentară.In prezidiul Conferinței 
au luat loc membri ai conducerii de partid șl de stat, cadre de conducere și și alți oameni ai muncii din această ramură industrială.La lucrări au luat parte peste 600 de lucrători din întreprinderile și centralele industriei alimentare — directori, ingineri tehnicieni, . cercetători proiectanți, economiști,

maiștri șl muncitori — 
membri ai consiliilor oamenilor muncii, reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai altor re economice și centrale.După adoptarea de zi și alegerea lor de lucru ale Conferinței, au început dezbaterile generale pe marginea „Raportului privind activitatea industriei alimentare în perioada 1976—1980 și acțiunile ce trebuiesc întreprinse pentru realizarea și depășirea sarcinilor cincinalului 1981—1985“, document ce a fost studiat în prealabil de participant!.In spiritul exigențelor puse în fața oamenilor muncii din industria alimentară de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea ținută în fața celui de al II-lea Congres al consiliilor de conducere ale unităților agricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oame- ■ nilor muncii din industria alimentară,, silvicultură și gospodărirea apelor, vorbitorii au scos în evidență realizările obținute în cincitiaiul 1976—1980 și au analizat pe larg măsurile ce au fost luate pentru ridicarea pe o treaptă superioară a gradului de valorificare a materiilor prime agricole, dezvoltarea cu precădere a subramurilor producătoare de bunuri a- limentare de bază cu o va- ' loare nutritivă ridicată, îmbunătățirea calității producției, înnoirea și diversificarea continuă a produselor acestei ramuri în condițiile unei eficiențe e- conomice tot mai ridicate.Vorbitorii au evidențiat, totodată, unele neajunsuri manifestate în activitatea unităților în care lucrează, si au făcut propuneri valoroase pentru înlăturarea lor și îndeplinirea în cele mai bune condiții a programului de dezvoltare a industriei alimentare în a- cest an și în întregul cincinal.Conferința a dat o înaltă apreciere cuvîntării rostite de secretarul general al partidului la deschiderea lucrărilor Congresului al II-lea al consiliilor de conducere ale unităților a- gricole socialiste, al întregii țărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură și gospodărirea a- pelor, orientărilor și indicațiilor formulate în acest document de o inestimabilă valoare teoretică și prac- . tică, angajîndu-se, totodată, să traducă în fapt a- cest amplu program de înfăptuire a noii revoluții în agricultură, de sporire a contribuției acestei ramuri de bază a economiei noastre naționale, a industriei alimentare la ridicarea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc.In încheierea lucrărilor, participanții au adoptat, în unanimitate, Hotărîrea Conferinței consiliilor oamenilor muncii din întreprinderile de industrie â- 1 li men tară.

ministe- instituțiiordinei organe-

niunl județene ale cooperativelor agricole de ‘■-producție, de comisii ale producătorilor agricoli.La consfătuire au participat peste 650 delegați și invitați — țărani români, maghiari, germani și de alte naționalități — din zonele necooperativizate, <ța- dre tehnice din domeniul agriculturii, industriei a- limentare și silviculturii, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale.In deschidere au fost a- doptate ordinea de zi și alese organele de lucru ale consfătuirii. S-a trecut apoi la dezbateri pe marginea „Raportului Comisiei Centrale a producătorilor agricoli din localitățile necooperativizate, a- supra activității desfășurate de la prima consfătuire și sarcinile ce revin agriculturii' din zonele de deal si munte în cincinalul 1981—1985“.Dezbaterilor, desfășurate în spiritul celui mai larg democratism și care au avut un pregnant caracter de lucru, au evidențiat însemnătatea deosebită a cuvîntării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rostită la marele forum al țărănimii — amplă analiză științifică a agriculturii noastre, îndreptar prețios pentru oamenii ogoarelor în activitatea pe care o desfășoară în acest an și întregul cincinal. Vorbitorii au subliniat că, urmărind intensificarea și "modernizarea producției în sectorul agricol socialist, partidul și statul nostru a- cordă, în același timp, un sprijin permanent producătorilor agricoli din localitățile necooperativizate pentru sporirea producției vegetale și animale, sprijin materializat în acordarea unor cantități mari de semințe și material să- ditor, în asigurarea de reproducători de rasă, în mai buna aprovizionare cu substanțe chimice, scutiri de impozite pentru veniturile realizate în creșterea animalelor.Prezentînd rezultatele obținute de tovarășii din ■localitățile necooperativizate, au fost analizate, în lumina cuvîntării tovarășului Nicolae Ceaușescu căile și mijloacele menite să ducă la obținerea, în
13,00
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★In cursul după-amiazii de vineri s-au desfășurat lucrările Consfătuirii producătorilor agricoli din localitățile necooperativizate.Lucrările au fost conduse de un prezidiu din care au făcut parte membri ai conducerii de partid și de stat, țărani, specialiști, secretari ai unor comitete comunale de partid și din localitățile necooperativizate, președinți de u-
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zone, a unor pro*cereale, legume.aceste ducții plante fructe și de animale și produse animaliere, crescînd, în acest fel, contribuția sectorului gospodăriilor populației la realizarea fondului de stat de produse agroali- mentare. In acest sens, au fost reliefate posibilitățile largi de care dispun producătorii agricoli și asociațiile crescătorilor de ani- maie și pomicole din zonele necooperativizate la intensificarea schimbului de produse dintre sat și oraș și, pa această calo, la creșterea bunăstării locuitorilor din aceste localități. De asemenea, vorbitorii au făcut o serie de propuneri vizînd mai buna folosire a fondului funciar existent în zonele de deal și munte, a mijloacelor tehnico-materiale puse la dispoziție de către vederea creșterii ritm mai accelerat ducției agricole.După încheierea terilor, s-a ales

sporite de tehnice, și struguri, precum

stat în într-un a pro-dezba- ______ ______ ______ Comisia Centrală a producătorilor agricoli din localitățile necooperativizate, din care fac parte 61 de membri — țărani cu gospodării individuale, președinți de asociație ale crescătorilor de animale și ale pomiculto- rilor, specialiști din comunele necooperativizate, cadre de conducere din ministere și instituții centrale, secretari ai comitetelor județene de partid pentru probleme de agricultură.
A fost ales, totodată. Biroul Executiv al Comisiei Centrale, format din 11 membri.In funcția de președinte al comisiei a- fost ales tovarășul Emil Petrache, adjunct al ministrului agriculturii și industriei alimentare, iar ca vicepreședinți, Ion Gheorghe vicepreședinte al Comitetului pentru problemele Consiliilor populare și Ion Po- Asociației animale, Doftanei,pa, președintele crescătorilor de • comuna Valea județul Prahova.XXX încheiere, »In panții au adoptat nimițate Hotărîrea tuirii producătorilor agricoli din localitățile necooperativizate.
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