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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar generat ai Partidului Co
munist Român, vineri, 22 ianuarie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politic Executiv a > dezbătut și 
aprobat proiectul de Decret cu privire la a- 
plicarea experimentală a proiectului legii re
tribuirii muncii în unitățile agricole coopera- 
tiste.

Elaborat din inițiativa și sub îndrumarea 
nemijlocită a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
proiectul de lege oglindește preocuparea 
statornică a conducerii partidului și statului, 
pentru dezvoltarea agriculturii, pentru ridi
carea continuă a nivelului de trai al ceior 
ce muncesc. Proiectul de Decret reglemen
tează intr-un spirit nou principiile generale 
ale sistemului de retribuire, ale organizării 
producției și a muncii in unitățile agricole 
cooperatiste și in asociațiile economice in- 
tercooperatiste. Proiectul de act normativ 
pornește de la necesitatea înfăptuirii obiec
tivelor noii revoluții agrare in țara noastră, 
obținerii de producții tot mai mari și, pe 
această bază, satisfacerea cerințelor de 
consum ale populației, a altor nevoi ale 
economiei naționale, în conformitate cu prin
cipiile autoconducerii și autoaprovizîonării 
teritoriale, ale eticii și echității socialiste. S-a 
stabilit ca retribuirea cooperatorilor, a ca
drelor de conducere, a celorlalți lucrători din 
agricultura cooperatistă să se facă nemijlo
cit in legătură cu cantitatea Și calitatea 
muncii prestate, cu producția și veniturile 
realizate, cu rezultatele obținute in diminu
area cheltuielilor de producție și in sporirea 
ef*âenței întregii activități, cu posibilitățile 
ecoăvmice ale fiecărei unități.

Politic Executiv a apreciat că, in 
normele stabilite prin proiectul de 
contribui la cointeresarea coope

ratorilor în creșterea producției agricole, 70 
la sută din veniturile lor urmînd să fie rea
lizate din producțiile pe care le obțin. S-a 
evidențiat, totodată, că normele stabilite prin 
Decret sînt echivalente cu normele din I.Ă.S., 
ceea ce creează posibilitatea ca, în condiții 
asemănătoare, cooperatorii să realizeze veni
turi și venituri suplimentare, egale cu cele 
ale muncitorilor, asigurîndu-se, astfel, un ra
port corespunzător intre veniturile din agri
cultură și cele din,, alte ramuri de activitate.

Au fost stabilite, de asemenea, măsuri 
pentru creșterea retribuțiilor din zootehnie, 
creindu-se posibilități pentru cointeresarea și 
permanentizarea muncitorilor cu o bună ca
lificare în acest sector important, pentru în
deplinirea programelor adoptate de condu
cerea partidului și asigurarea unei bune a- 
provizionări a populației.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca re
glementările cuprinse în proiectul legii retri
buirii muncii în unitățile agricole coopera
tiste să fie larg popu’arziate în rîndul 
oamenilor muncii de la sa,e și 
se aplice >- experimental - - pînă 
adoptarea, prin lege,

Comitetul 
acest fel, 
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__ .. . . , _ . de către Marea A- 
dunare Națională, în prima sesiune din anul 
1982, a noului sistem de retribuire a muncii 
in unitățile agocole cooperatiste.

Comitetul Politic Executiv a aprobat unele 
măsuri de îmbunătățire a activității politico- 
educative și organizatorice in rîndul tinere
tului din unitățile de învățămînt. Măsurile 
adoptate se înscriu pe linia hotăririlor celui 
de-ai Xll-lea Congres al P.C.R., a orientărilor 
și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, președintele- 

Pe" 6axa 'creșterii prețurilor la produsele . Republicii, privind sporirea rolului organelor 
agricole și a realizării produselor prevăzute și organizațiilor de partid, creșterea răspun- 
in plan se creează posibilitatea sporirii cu 
circa 25 la sută a veniturilor cooperatorilor. (Cantwuaie ir» eag. a t a

Semnarea DeclarațieiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, si președintele di Islamicegeneral Mohammad Ziarul Haq, au semnat, vineri, 22. ianuarie, în cadrul u- nei ceremonii care a a-
Reuubli- Pakistan,

vut Ioc la Palatul Consiliului de Stat, Declarația \ comună româno-paktsia- neză.In încheierea, solemnității, președintele Nfcolae Ceaușescu și președintele Mohammad Zia-ul Haq au ciocnit o cupă de șampa-

comunenie Pentru voltare a laborării ‘ neze. în țări, a! a păcii, securității, conlucrării între popoarele lumii.

continua -dez- prieteniei si co- româno-p.ikista- folosul ău.beloe cauzei generale destinderii si înțelegerii si toate 1
Ceremonia plecării22 ianuarie. s-a Mohammad Zia-ul Ilaq,

Din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, _tar general al Partidului Comunist Român. președintele Republicii Socialiste România, în ziua de 22 ianuarie, a avut loc, o consfătuire de lucru consacrată unor probleme de bază ale zootehniei, în special celor legate de

turii, pentru desfășurarea luat loc tovarășa Elena" " ” .......... ' “ ' medin

furajare, precum, și altor probleme importantedeosebit depentru dezvoltarea agricul- gidiul

secre- in cele mai bune condiții a Ceaușescu, tovarășul activității în această ramură, pentru realizarea e- xempiară a prevederilor planului cincinal, a programului de autoaprovizionare, pentru satisfacerea necesităților industriei noastre socialiste, ale agriculturii.împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general ah partidului, președintele Republicii, în pre.consfătuirii

Verdeț, aiți tovarăși conducerea de partid și de stat. ; ''i ;Pe ordinea de zi a consfătuirii au fost înscrise următoarele probleme ;— Principii -și norme de furajare rațională â animalelor ;
<

4 300 tone de 
cărbune 

cocsificabîl peste 
prevederiOrdinea si disciplina care s-au întronat în întreprinderile miniere ale C.M.V.J.la creșterea lui de în se la producția bune, începînd cu data 19 ianuarie,

au conclus număru- poîturi prestate abataje, obținindu- importante sporuri de c-ăr- De remarcat că, de combinatul minier îsi realizează sarcinile de plan obținînd și depășiri între 400 și 900 tone de cărbune. In cursul zilei de 21 ianuarie din cele zece unități miniere. aparținătoare eom- binatu.ui, șapte întreprinderi și-au depășit sarcinile. între 54 de tone (mina Petrila) și 474 de tone de cărbune cocsificabil (mina Uricani).. In această săptămînâ, întreprinderile miniere care extrag cărbune 'cocsificabil pentru siderurgia țării au depășit propriile sarcini- cu 4 300 tone de cărbune. Mina Lupeni, care a chemat: la întrecere toate unitățile miniere din țara, in ultimele 3 zile a realizat '-ț- 1 312 tone de cărbune. (T. A.).

Vineri. „„ >v_. -------- ----- -------- —încheiat' vizita oficială de președintele Republicii Is- prietenie cut-o în invitația președintelui publici! ' Socialiste' nia, tovarășul Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, generalul
pe care țara noastră,au fala Re.Româ.■ Nicolae

lainice Pakistan, și doamna Zia-ul Haq.Ceremonja desfășurat Otopeni.TovarășulCeausescu si
plecării s-a pe aeroportul

hainmad Zia-ul Haq, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Zia-ul Haq au sosit împreună la aeroport.O gardă militară a prezentat onorul. S-au intonat imnurile de stat ale celor
(Continuare in pag. a t-a)

Chemări la întrecere pe anul 1982Au mai lansat chemări la întrecere pe anul 1982: întreprinderea „Electrocen- tra Ie" Craiova către toate întreprinderile din industria energiei electrice ; Combinatul metalurgic Cimpia-Turzii către toâ. te unitățile din industria metalurgică ■; întreprinderea de anvelope „Victoria" Florești-Prabova către toate unitățile din industria chimică; întreprinderea agricolă de stat Urziceni, județul Ialomița,(Continuare în pag. a 4-a)
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Manifestări dedicate Unirii„Poema Unirii dintot-■ deauna" este spectacolul prezentat astăzi (ora 17,30) de formațiile cultural-artis. tice-'.din Petroșani pe platoul din fața Casei de-cultură, fiind un omagiu adus, luptei poporului român pentru unitate și indepen- ' dență. •
9 „Unirea, națiunea a făcut-o" este tema unui concurs de istorie care se desfășoară.între detașamentele claselor a VH-a de la Școala generală nr. 2 Pe- • trila.@ „Pe-al nostru steag e scris unire1 dezbateri urmată progrăm artistic, pregătește la Școala g<este tema unei de un care > se gene-

rală nr. 4 Petrila și va a-, vea loc niîine.
9 „Unirea, voință a poporului", este terna unei dezbateri la care participă- inline elevii de la Școala generală nr. 4. Petroșani, rememorînd momente din lupta poporului pentru limitate națională, deslușind profundele semnificații ale , actului Unirii Principatelor Române la 24 ianuarie 1859.@ „Hora unirii", acțiune- cultur.al-edUcativă desfășurată la nivelul unității de pionieri, este'șederi-; cui unei manifestări. orna-

Brigadierul Ștefan Ganț. și ortacii Octavian Acatrinei și Silvian Bondoc de la se.ctorul I al minei Vulcan.

(Cotit m pagina a 3-a)

încheierea lucrărilor congresului cooperației
. de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor(In pag. a 2-a)
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Către toate întreprinderile a'grieide. de stat; Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria construcțiilor de mașini București către toate institutele de cercetare științifică și inginerie tehnologică ; întreprinderea comercială de stat pentru mărfuri tex- tite-încălțăminte Timișoara către toate întreprinderile comerciale din țară.(V;-c. nr .s)
Moment de referință , șl angajare susținută a colectivului seqției de stîl.pi hidraulici Vulcan a IR1UMP pentru înfăptuirea exemplară a. sarcinilor sporite ’ ce-i revin. în cel de-al doilea an a! cincinalului, a- dunarea oamenilor muncii, 

a exprimat certitudinea că anul 1982 va reprezenta o- nouă etapă de afirmare a, puterii de mobilizare și creație, în înfăptuirea pro. graii-ilui de. mecanizare stabilit de conducerea superioară a partidului. In anul trecut hărnicia acestor conștfuctori de utilaje și instalații miniere se măsoară în 8 881 mii lei pește nivelul sarcinii planificate la indicatorul producție globală, într-un plus de 15 217- mii lei la piese de schimb și 276 mii lei la ar-

mături de mină. Aceste, rezultate au fost obținute prîntr-0 mai bună organizare a producției și a muncii, în care productivitatea muncii anuală a fost mai măre cu 22 962 lei pe muncitor.Succesele obținute în condițiile unor neajunsuri în aprovizionarea cu țeava pentru cilindrii stîlpilor hidraulici a demonstrat preo. cuparea susținută a coleeti. vului de muncitori și tehnicieni pentru a crește gradul de recuperare a cilindrilor din sțîlpi vechi și reutilizarea acestora în condițiile unui volum sporit de manoperă; care a so. licitat efortul întreguluiT. ARVINTE'
' (Continuare în pag. a 2-a)

Voievozii intru Unire
La grea cumpănă - a 

stal sufletul moșilor noș
tri, care n-au uitat însă 
vreodată că sînt frați în
tru limbă și cuget. S-au 
înălțat, peste vîltorile să- 
pate de pizmașii neamu
lui, Basarabii și Mușati- 
nii, voievozii noștri au 
răbgșit istoria cu fapte de 
vitejie, au apărat pă- 
mîntul țării. Mircea, loan 
Corvin, Ștefan, Mihai și 
atîția alți voievozi au fost 
flamuri de luptă, oastea 
cea mare a țării a adus 
visului Unirii obol îmbel
șugat de singe. Unirea a 
fost nu un momeiit al 
proniei sau vrerii altora,

ci lung' și_ dureros drum 
de jertfii, cu bornele -*■ 
inimi de tribuni și revo
luționari; Țud or și Iancu, 
Bălcescu și Iiogglniceanu, 
au ținut viu focul conti
nuu al vetrei strămoșești. 
In vremea lui Cuza, țara 
a impus Unirea, desăvîr- 
șit'ă apoi, prin alte jert
fe, după prima confla
grație mondială. Comuniș
tii, moștenind tezaurul 
libertății și neatîrnării 
naționale, au luptat cu

arma in mină și au mi
litat pentru transforma
rea structurffor româ
nești, pentru înălțarea te
meliilor socialiste, au de- 
săvîrșit astfel Unirea în
tregului popor în . jurul 
steagurilor roșu' și trico
lor. Unirea, vocație și îm
plinire după atît ea secole 
de jertfe, este combusti
bilul sufletesc al propă
șirii, al destinului fericit, astăzi, faptele ,și gînduriie 
primului bărbat al țării, 
secretarul general al
partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, ne
sînt, precum în vremea 
voievozilor, flamuri de
luptă cu peceți de ero
ism și trăinicie.

Ion ■ VULPE
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Ion Pascal VLAD

au trium- 
împlinire 

care t ră- 
SU b raza 
trăsătura

stelele noastre, dar să-i lă
săm st pe alții să fie ei. . - - . ș;

dența. Ca doi aștri nestinși, 
ele au strălucit mereu pe 
cerul patriei, au luminat și 
au călăuzit prin noaptea 
zbuciumată cr istoriei, și a- 
vîndu-le mereu deasupra 
sa, poporul român nu și-a 
risipit în acte minore fi
ința, puterea și încrederea. 
Românii n-au fost o colec
tivitate 
pășune,

și Independența, 
fat, și-au găsit 
înălțînd patria în 
im, e pentru că 
lor s-a cimentat 
definitorie a acestui popor
- statornicia.

Corneliu RADULESCU J

poturi statornice se-nvîrteș- 
te în mișcore aparentă uni
versul...". Asemeni celor 
„două poluri", marcate de 
stele statornice, există Ji. 
in universul individual și 
social ..««*•• dominante, 
împrejurul cărora să se o- 
pereze mișcarea celorlalte 
gindiri. Aceste idei sînt ver
tebrele caracterului indivi
dual și cînd ele aparțin 
tal." popor întreg, ele con-

• C U ITU B A • H R TH •
Ferestre

Intenționind să vorbesc 
astăzi despre ideea de u- 
nire, mi-am amintit poetica 
definiție pe care Eminescu 
o ’ dă caracterului național. 
Privind bqltâ cerului de 
deasupra noastră, spunea 
portal, observăm că stelele 
descriu, in timp, drumuri 
mai mari sau mai mici, ___ __
„numai două locuri ale ce-. tivitele „ce cu-a turmelor 
rului par a sta în nemiș- pășune, a «i patrie ș-o . 
care, două puncte, cele schimbă", ci a dăinuit sta- 
dăuă poluri ale globului si- tornic pe pămîntul străbun 
deral. împrejurul osiei sta- sub. stelele idealurilor sale, 
tornice dintre aceste două Iar aceste idei-aștri n-ou ; 

fost împrumutate de aiurea, 
ci au răsărit „din. natura 
pămintului de sub picioare, 
a cerului de deasupra, a 
statornicilor datini și gîn- 
diri* ca să folosim iarăși 
cuvintele poetului. Luptind 
pentru unirea și indepen
dența sa, poporul român a 
respectat întotdeauna lup
ta și idealurile celorlalte 
popoare, cum spunea un 
ait mare poet, Lucian Bla- 

stituie caracterul național*, go : „Să fim noi înșine sub 
, Pornind de la această de
finiție eminesciană, să ob
servăm că în existența lui, înșiși sub stelele lor", 
poporul român a avut întot- dacă cele două idei, Unirea 
deauna, pe bolta spirituali
tății șl aspirațiilor sale,

■ două stele statornice după 
care și-a călăuzit viațo și 
lupta Șși devenirea istorică 
prin veacuri. Aceste stele 
statornice, acești aștri-idei 
au fost Unirea și Indepen-

ZICÎND ROMÂNIEDemn, peste țărmuri de țară; un clopot de aur își cerne eîntarea pe fulgi de Zăpadă, iubirea de neam, și iubirea de glie, mină în mină sorbindu-i ecoul; geneză din piscuri și pînă la Marea cea Mare, un gînd, ca o apă,adună în drumu-i puterea din oameni, zicînci Românie, izvod al iubirii ce-și cheamă eroul, venit înspre noi din străfunde obîrșii, și Ziua aceasta renaște-n istorii,simbolic, UNIREA, astrînsă sub steaguri !
Mircea GORUN

UNIRE
E horă mare, horă de-nceput
Dă-mi mina române, dă-mi mina vecine 
Corăbii de veacuri alunecă pline 
Pe Dunăre, Milcov și Prut.
Domni și nedomni — lumea toată, 
Și Vodă Cuza și Moș Ion Roată
S-au aplecat și au băut 
Apă străbună, apă divină 
Apă de soare și de lumină. 
Din Dunăre, Milcov și Prut 
E horă mare, horă de-nceput.

Valeriu BUTULESCU

giale ce va avea loc mîine la Școala generală din U- ricani. Elevii și cadrele didactice de la Casa de copii cu școală generală din a- ceeași localitate susțin, tot mîine, un spectacol dedicat Unirii de Ia 24 ianuarie 1859. ■ <
• „Uniți în cuget și-n 

simțiri**. în școlile din o- rașul Lupeni sînt organizate astăzi adunări de u- nitate cu genericul „Uniți în cuget și-n simțiri**, dedicate aniversării a 123 de' ani de la Unirea înfăptuită la 24 ianuarie 1859, eveniment istoric căruia, prin programe artistice, copiii îi aduc fierbinte omagiu.

mi

Lupeni,Roșă, Ja Clubul sindicatelorIn regia instructorului loan
grup de artiști ama tori din localitate defini tivează repetițiile la pie-un

sa „Dactilografa'* de Paul Everac a cărei premieră va avea; loc . în cursul 
săptâmînli viitoare. Foto : Ștefan NEMECSEK

dgl ' ....■■■■n ----- . —. i, ' , . ------  , , . ...... .

• „Hai să dăm mină cu 
mină**. La clubul sindicatelor din Petrila este organizată mîine, la ora 10, 
o amplă manifestare dedicată sărbătoririi a 123 de ani de la Unirea Principatelor Române. După o expunere care va sintetiza lupta poporului român pentru unitate și independență națională, formațiile cultural-artistice ale pionierilor vor prezenta un spectacol omagial.

• Emisiuni dedicate U- nirii. In programul stațiilor de radioamplificare de la întreprinderile din Valea Jiului au fost pregătite și prezentate în aceste zile emisiuni dedicate Unirii de la 24 ianuarie 1859, evidențiind eforturile poporului, unit în jurul partidului.. ăl secretarului său general, tovarășul N ic o 1 a e Ceaușcscu, pentru progresul si prosperitatea patriei, ideal al luptătorilor unio- niști și al națiunii noastre socialiste.

Lumina patriei
Lumina patriei ești tu, Partid, 
deschizător de drumuri spre mai 
prin tine ne-mplinim și tu prin noi 
sub pacea dimineților senine.
De-aceea te-nsoțim încrezători 
ca pe-un neobosit și demn părinte, 
nutrind înaltă stimă și respect 
întîiului Bărbat și Președinte !

CuvîntulIntre maluri de vreme-nvechite maluri cu chipuri de lămpi iuminînd cărările țării, cărării ca un șuvoi cuvîntul curăță de funingine cutele zilei adinei,- netezește potecile asprite de vinturi și pini umplînd cu lumină și dor de viață arborii grei.Briză devine cuvîntul omului drept * ștergînd tristețea de pe-oboșiteie frunți, ștergînd urmele-ncrțistate pe ziduri la ceas de istorie curbată-n adînc.

1

■ *.l ‘‘ V-

0 expoziție care reflectă 
in realitate a conștiinței

angajarea 
creatorilorPrin tematica lucrărilor, tehnici artistice și stiluri, expoziția de pictură, sculptură și grafică a cenaclului artiștilor plastici ^maiori din Valea Jiului — deschisă la sfîrșitul lunii decembrie la Lupeni și, de cîte- va zile, este l expusă la Casa de cultură din Petroșani • —* înfățișează, pe de o parte, continuitatea muncii de creație și, pe de altă parte, felul cum este implicată în actualitate. Cele peste 50 de lucrări exprimă însăși o atitudine de conștiință a artiștilor plastici în marile ’ acțiuni pentru pace. Expoziția, cuprinzând peisaje, portrete, compoziții, este dedicată aniversării Republicii și luptei pentru pace. Această mare problemă a lumii contemporane a inspirat ntulți ar. țiști — Rozalia Sîrbu, Iosif Nagy, Mia Radu, Mi- liaela Grigoriu, Doina Boacșă, Paraschiva Măran și alții — care se exprimă printr-o larga paletă cromatică, tehnici și stiluri

lor („Zborul porumbelului1', „Alizeul păcii). Mia Radu izbutește să surprindă misterul naturii, mai ales în tabloul „Toamna1* iar Ma-
proprii structurii artisticea fiecăruia.Minerii și peisajul industrial din Valea Jiului sînt o permanentă sursă de in- .......... .spirație pentru Gall Ivan ria Pop .in „Belșug și pace**, (care surprinde elanul, lor- ~" ța, energia), Tiberiu llalasz și Arthur Solomon. O mare disponibilitate sufletească ne sugerează tablourile „Pace pe pămînt'*, „Sub cer senin" de Paras- chiva Măran, deosebite stilistic de „Copilărie fericită", pendulînd între figurativ și nonfigurativ. Nagy. losif este în etapa compozițiilor de o mare forță prin culoare, desen, idee („Vrem paee“, „Buchet", „Construcții noi"). Mihaela Grigoriu are o sensibilitate poetică, o structură ce o îndeamnă spre peisaje diafane („Baladă", ,J)rum de vise"). Personalități artistice deosebite sînt și Doru Roman, exprjmîndu-se n lucrări care te urmăresc nu atît prin tehnică, cît prin frumusețea dispunerii culorii și mesajul tablouri*

Coordonarea unitară, promovarea 
inițiativei, dau perspectivă și 

eficientă vieții educative și culturale » »acțiune culturală (limitate 1.. ,._3 doar laaspectul artistic), aceentu- edueație, ............ ........ . .... actualitate și desfășurată' prin forme a-; tractive, cu o tematică su.- gerată de preocupările de perfecționare moral-profe. sională a oamenilor muncii. .Continuitatea în desfășurarea unei, activități e- dueative și cultural-artistice de calitate, aptă să par. ticipe la o viață spirituală permanenta (în acest sens Consiliul municipal al. sindicatelor trebuie să finali- ' zeze pregătirile Ansamblului folcloric,' „Mîndra" careDincolo de valoarea (.ar- , tistică a lucrărilor unor, cu- noscuți artiști plastici amatori, preocupați cu consecvență de perfecționarea mijloacelor de exprimare, expoziția este un eveniment cultural din care se desprinde continuitatea efortului creator și relația care s-a statornicit între artă și realitățile Văii Jiului, transfigurate în tablouri în care se decantează sensibilitatea, temperamentul. Prin forța de expresie a lucrărilor, această expoziție nu se înscrie între cele periodice, înfățișînd etapa de creație a artiștilor plastici, ci este una de care angajează creatorilor. atitudine, conștiința
S. TIBERIU

în amplele: manifestări , cultură ale Festivalului național „Cîntareâ României" o au ieșit în' evidență, cu mai multă pregnanță decît în alte ediții, nu’ numai importantul potențial cultu- ral-educativ și artistic din Valea Jiuliui, ci și folosirea lui penlru a susține o viață culturală de calitate. A- ceasta a fost ideea de fond a ■ analizei și dezbaterilor ilin plenara Consiliuftîi municipal de educație 1 politică și cultură spcialistă, care a avut loc în această ’ săptămîn ă, remaixîndu-se, pe lingă evidentele 'succese în acest domeniu, și marele ■ potențial ce așteaptă a fi ■valorificat în ■ continuare.
în iproblema unei munci de . calitate, eficientă din punct de vedere educativ, se află într-o relație directă cu aspectele concrete ale colaborării și ' coordonării. Sesizînd manifestate chiar în aceas-. tă perioadă (exemplificative fiind lentoarea cu care s-a pornit într-o acțiune al cărei scop este impulsionarea creației si interpretării, a muncii de educație; „Dialogul hunedorean pe aceeași scenă'*, acțiune programată încă din decembrie) tovarășii Ioan Orza. Gheorghe Lăzăresbu și Florin Plaur, alți participant), remarcau inconsecventa preocupare a tuturor factorilor educativi — cluburi și case de cultură, organizațiile de sindicat, U.T.C., comitete de

și educație socialistă -r la desfășurarea unei munci susținute de organizare și programare a educației și culturii. Inven. tivitatea tematică și suplețea, actualitatea de conținut a formațiilor, evoluția lor interpretativă, prezența continuă în mijlocul colectivelor muncitorești, sînt consecințe ale cunoașterii cerințelor oamenilor muncii, ale unei acțiuni constante de cercetare a opiniei .publice și atragerii ■ noilor artiști amatori. Pentru a înlătura practica linei acțiuni culturale în a- să.

în mod obișnuitarea muncii de .integrată în

nei acțiuni culturale salturi, Organizarea în cest domeniu trebuie fie rezultatul unei munci nu au contribuții"semnifi-activitatea culturală, colective. Fapte* că la cative la viața speetacula-
și. ' coordonării, discontinuitățile,

Vulcan — unde doar sala clubului este în reparație, nu activitatea educativă și culturală — mai sînt una sau două brigăzi artistice, din 8 cîte erau în urmă cu (un an, este un efect al deficientelor din munca u- nitară în cultură. Acest fapt, însă, se poate detecta și intr-o altă componentă a activității: educația, di- ! mensiunea educativă a Festivalului național „Cîntarea României" părând a reveni doar directorilor de clu- ' buri și case de cultură, .care nu sînt, de fapt, decît organizatori operativi, de fiecare zi aj activității. De aceea este necesară o participare eficientă Ia munca complexă de formare , și ; dezvoltare a conștiinței cialiste care presupune versificarea metodelor sodide

ră a municipiului) a fost un alt aspect dezbătut în plenară. Pe lîngă acțiunile educative și formațiile ce se înființează în noua ediție a Festivalului național „Cîntarea României" tot ce s-a realizat , pînă acum trebuie să fife menținu*, și perfecționat.' Dar, pentru a relua pregătirile ' acestor formații care și-au întrerupt activitatea (este cazul corurilor, de pildă) este ne. cesar un stil de muncă dinamic și unitar, pătruns de lesponsabilitate față de viața culturală, orien- ■ tată spre inițiative care să atragă oamenii muncii din Valea Jiului spre instituțiile de educație și cultură.
Tiberiu SPA1ARU j
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Executiv al C.C. al P.C.R
de partid, utaeițtilorUmarf din pag ti

încheierea vizitei oficiale
prietenie în fără noastră

dorii Comitetului Central al U.T.C., Consi
liului UASCR, Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, Ministerului Educație 
ți Invățămintului, a tuturor organizațiilor d< 
tineret ți copii ii^ vederea îmbunătățirii ra
dicale a activității de formare ți educare 
comunistă revoluționară, pentru muncă ț 
viață a tinerei generații din patria noastră

Situînd in centrul întregii activități desfă
șurate în unitățile de invățămînt însușirec 
temeinică de' către preșcolari, elevi ți stv- 
denți a politicii interne ți externe a parii 
dului ți statului nostru, a operei tovarășulu 
Nicolae Ceaușescu, organele șl organizațiile 
de partid, unitățile de invățămînt, organiza
țiile de copii, tineret și studenți vor aver 
ca preocupare fundamentală asigurarea une 
temeinice pregătiri profesionale ți politice c 
tinerei generații. Comitetul Politic Execută 
a cerut tuturor factorilor educaționali impli 
câți in crețterea ți formarea generațiilor no 

. să acorde o atenție deosebită întăririi pro 
cesului de educație prin muncă ți pentri 
muncă, să acționeze pentru perfecționarec 
procesului instructiv-educativ in școli ți fa
cultăți, pentru cultivarea înaltelor trăsătur 
revoluționare ale copiilor, tinerilor ți studen
ților, dragostei ți devotamentului lor fațe 
de patrie ți partid,- a respectului ți prețuiri 
față de tradițiile glorioase ale poporulu 
român, ale clasei muncitoare ți Partidulu 
Comunist Român, față de realizările obținute 
în anii construcției socialismului, hotâririi de 
a contribui la dezvoltarea ți înflorirea con 
tinuă, economică ți socială a României.

In vederea îmbunătățirii activității educa
tive, Comitetul Politic Executiv a stabilit mă
turi pentru îmbunătățirea structurii Organi
zației Șoimii Patriei, forme noi de îndrumare 
• Organizației pionierilor printr-o mai bună

antrenare a membrilor 
ți a cadrelor didactice, precum ți pentru îm
bunătățirea structurii ți activității de îndru
mare a organizațiilor Uniunii Tineretului Co
munist

Comitetul Politic Executiv a stabilit, toto
dată, sarcinile care revin Comitetului Central 
al U.T.C., Consiliului UASCR ți . Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor pentru a 
asigura sub conducerea organelor ți orga
nizațiilor de partid, promovarea unui spirit 
/evoluționar, intransigent, în întreaga muncă 
a organelor ți organizațiilor de tineret, copii 
și studenți, creșterea răspunderii acestora, a 
uturor cadrelor .de tineret, în înfăptuirea e- 
emplară a sarcinilor încredințate de partid.

in cadrul ședinței, tovarățul Nicolae 
îeauțescu a prezentat o informare cu pri- 
,ire la vizita de prietenie făcută în țara 
noastră de tovarățul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central al Partidului 
-lomunist Buigar, președintele Consiliului de 
5tat al Republicii Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a aprobat înțele
gerile convenite cu ocazia noului dialog ro- 
nâno-bulgar la nivel înalt ți a stabilit mă
surile necesare pentru transpunerea lor în 
viață.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a informat, 
de asemenea, despre vizita oficială de prie
tenie pe care a efectuat-o in țara noastră, 
intre 20 și 22 ianuarie, președintele Republi
cii Islamice Pakistan, general Mohammad 
Zia-ul Haq.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în una
nimitate documentele, înțelegerile ți conclu
ziile la care s-a ajuns cu prilejul vizitei ți 
a stabilit măsurile necesare pentru amplifi
carea continuă a relațiilor româho-pakista- 
.neze.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, de 
asemenea, probleme curente ale activității 
de partid ți de stat.

a pr
Republicii Islamice PakistanTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România. si tovarășa Elena Ceaușescu s-au reîntîlnit, vineri dimineața, cu președintele Republicii Islamice Pakistan, general Mohammad Zia-ul Ilaq,

și cu doamna Zia-ul Haq.Cei doi șefi de. statsi-au dată fată care
manifestat. încă o satisfacția deplină de înțelegerile la s-a ai uns în timpuldialogului Ia nivel înalt româno-pakistanez de la București.

Președinții Nicolae Ceaușescu si Mohammad Zia-ul Haq și-au exprimat. de asemenea, satisfacția pentru schimbul de păreri în probleme actuale ale situației politice internaționale. ’
remonia plecării

(Urmare din pag. 1)două țări, în timp ce erau trase 21 de salve de artilerie.Șeful statului pakistanez și-a luat apoi rămas bun de la persoanele oficiale române aflate pe aeroport.Numeroși bucureșteni ve. niți la aeroport au ovaționat îndelung pe președinții Nicolae Ceaușescu și Mohammad Zia-ul Haq, mani- festîndu-și satisfacția față

de rezultatele pozitive eu care s-a încheiat vizita în țara noastră a solului porului pakistanez.Tovarășul Nicol Ceaușescu și-a luat un duros rămas bun 
la generalul Zia-ul de la claie țit pekistanez în vizita sa tara noastră.

persoanele 
care au 

președintele

po-a e calde Haq, ofi- înso-
pa- 

in

Cei doi conducători și-au : strips cu cordialitate mîi- 
cu La rîndul său,nile, s-au îmbrățișat prietenie.tovarășa Elena Ceaușescu și-a luat rămas bun de la generalul Mohammad Zia-ul Haq, de la doajgjJS Zia-ul Haq.La ora 10,45, prezidențială pakistaneză a decolat. 1

aeronava

Consfătuire de lucru la C. C. al P. C. R.F (Urmare din pag. 1)

Raport privinS actîvl- 
late* desfășurat* ta aeul 
1981 pentru creșterea nat», 
lltății, reducerea pierderi, 
lor prin mortalități și sa
crificări de necesitate ți 
măsuri pentru realizarea e- 
fectivelor și a producțiilor 
la toate speciile de' ani
male în anul 1982 ;

— Proiect de decret cu privire la aplicarea experimentală a proiectului legii retribuirii muncii în U- nitățile agricole cooperatiste.— Propuneri privind reducerea personalului neproductiv și tehnico-adminis- trativ din coperativele a- gflcole de producție ;— Amplasarea - culturilor 
de primăvară și asigurarea semințelor și materialului săditor ;— Propuneri privind reducerea consumului de combustibil prin construirea agregatelor de mașini și utilaje agricole, a cheltuielilor cu reparațiile și întreținerea mașinilor agri, cole și a tractoarelor și per. sonaîului din stațiunile pentru mecanizarea agriculturii ;— înființarea stațiunilor de mașini agricole, a secțiilor și formațiilor de mecanizare în zonele necoope. rativizate.Pe marginea punctelor înscrise la ordinea de zi, au luat cuvintul numeroși tovarăși.Vorbitorii au arătat că actuala consfătuire este o nouă dovadă a preocupării permanente a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru folosirea deplină și integrală a potențialului material și u- man de care dispune a- ceastă ramură de bază a economiei naționale. Cei care au luat cuvîntul au dat, totodată, glas recunoștinței lor profunde față de conducătorul iubit al partidului și statului nostru, pentru grija statornică pe care o are pentru sporirea și modernizarea producției agricole vegetale și anima

le, pentru ridicarea necon

tenită a bunăstării mate
riale și spirituale, a lucră
torilor de pe ogoare, pen
tru ca agricultura să a- 
ducă o contribuție tot mai 
mare la progresul econo
miei naționale, la crește
rea nivelului de trai și ci
vilizație al poporului, la 
înflorirea și propășirea 
continuă a patriei noastre 
socialiste.în numele colectivelor pe care le reprezintă, participant» la discuții și-au exprimat deplina adeziune față de importantele documente supuse dezbaterii, arătînd că, prin prevederile lor, acestea vor asigura perfecționarea organizării producției și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei, îmbunătățirea substanțială a tuturor activităților din agricultură, cu deosebire a celei din zootehnie.Dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi. a prilejuit un larg și rodnic schimb de experiență între participant» la consfătuire, o analiză temeinică, exigentă a modului în care organele și organizațiile de partid, cadrele de condu-, cere din unitățile agricole, oamenii muncii din sectorul zootehnic acționează pentru realizarea importări, telor sarcini ale planului pe acest an și pe întregul cincinal. Au fost scoase în evidență realizările obți-, nute în domeniul producției animale, precum și de. ficiențele — unele deosebit de grave — care se mențin în zootehnie. Vorbitorii au subliniat importanța deosebită și influența pe care o Vor avea în toate sectoarele zootehnice, măsurile, stabilite la indicația și sub îndrumareadirectă a tovarășuluiNicolae Ceaușescu privind îmbunătățirea activității de furajare a animalelor, 

ca una din principalele acțiuni care asigură traduce
rea în viață a sarcinilor ce revin zootehniei din documentele celui de-al Xîl-lea Congres al partidului și realizarea integrală a programului de autoapro- vizionare.în discuții s-a apreciat că sistemul de furajare practicat pînă acum nu a avut in vedere valorificarea deplină a condițiilor specifice și a tradițiilor din agricultura tuturor zonelor țării noastre, mergîn- du-se pe linia unui consum exagerat de furaje concentrate, cu soluții tehnologice care solicită un consum mare de energie și forță de muncă. în cadrul consfătui. rii, s-a subliniat că este necesar să fie reconsiderate nu numai/ normele de furajare, ci însăși normele de creștere și îngrijire a animalelor, gîndirea și concepția despre zootehnie, important sector al . agriculturii, învățămîntul și cercetarea de specialitate.Cei peste 1 000 de părti- cipanți s-au angajat, în numele oamenilor muncii din agricultură, să facă totul, să nu - precupețească nici un efort pentru realizarea, în cele mai bune condiții, a măsurilor cuprinse în documentele a- flate pe ordinea de zi a consfătuirii, în vederea creșterii substanțiale a' producției vegetale, prin amplasarea rațională a culturilor și asigurarea ele semințe de mare productivitate, dezvoltării producției animaliere, prim sporirea și. mai buna folosire a bazei furaj ere, îmb uriătățiri i ■ ac- , tivității în sectorul de mecanizare, în 'toate domeniile agriculturii.în încheierea lucrărilor .consfătuirii a luat cuvîn- tul tovarășul . NICOLAE CEAUȘESCU,. secretarul ge. 

neral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Cuvîntarea se va. da pu
blicității. :

Ampla cuvîntare a secre
tarului genera! al partidu
lui a fost urmărită de cei 
prezenți cu deosebit inte
res, cu deplină aprobare, 
profundă satisfacție, fiind 
subliniată in repetate rîn- 
duri cu puternice și înde
lungi aplauze.

Aprecierile și îndemnuri
le cuprinse în cuvînta
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au găsit un larg 
ecou în rîridul parlicipanți. 
lor la consfătuire, care au 
reafirmat dorința fermă a 
țărănimii, a tuturor lucră
torilor de pe ogoare, de a 
acționa cu întreaga lor e- 
nergie, cu abnegație și spi
rit revoluționar, • pentru 
transpunerea neabătută în 
viață a indicațiilor și ori
entărilor date de secreta
rul general al partidului, a 
hotărîrilor Congresului al 
Xîl-lea al P.C.R., de a în
făptui cu succes noua re
voluție agrară în țara noas
tră.Partieipanții au aclamat, în repetate ; rinduri, cu multă însuflețire pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, aducînilu-i, cu prilejul a- prepiatei aniversări a zilei de naștere, sărbătoare scumpă întregii națiuni, o- magiul vibrant, prinosul de nețărmurită dragoste, stimă șî recunoștință a4 țărănimii, al tuturor oamenilor muncii din agricultură, pentru activitatea neobosită' ce o consacră progresului- -și prosperității patriei noastre socialiste, înfloririi ei continue, / în deplină libertate și ihdependență, bunăstării și fericirii poporului, cauzei socialismului și păcii în lume.

FILME

i PETROȘANI — 7 No- 
.= iembrie: Toată lumea i este a mea I-II ; Unirea: i Am o idee.| LONEA : Căpitanul răz- • bunării.
; ANINOASA : Dragostea
; mea călătoare.
; VULCAN — Lucea», 

rui: Organizația fantomă. 
LUPENI — Cultural: 

ș Piedone în Egipt; Munci- 
i toreșc : Castelul din Car- 
i păți. -ri ă' // : ri/- 'î URICAN1 : Punga cu i libelule.
! .. TVî 8,30 Teleșcoală.= 9,30 Universul femeilor.10,00 Unirea — aspirație
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ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ

® doi fochiști autorizați

încadrarea .și retribuirea se face con
form Legii 12/1971 și Legii 57/1974.

Mica publicitatePIERDUT legitimație de serviciu pe numele Căndea Nicolița, eliberată de I. M. Lupeni, O declar nulă. ,(m.p.)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rusu Sorin, eliberată de I. M. I.upenî. O declar nulă.
(m.pdPIERDUT legitimație de serviciu pe numele Tilea Vasile, eliberată de I. M. Paroșenl. O declar nulă: (m.p.)PIERDUT /legitimație de serviciu pe numele Pus Aria,, eliberată, de I. U. M. Petroșani. O declar nulă.(131) PIERDUT legitimație de "serviciu pe numele Maria Rad, eliberată de Oficiul 

istorică a poporului j 
rumân, izvor al for. Ș 
ței sale creatoare. i10.30 Telecinemateca : |

„Dosarul Kind- j
Ier s-a închis". i12,00 Centre muzicale ale : 
țării — Brașov.

13,00 Telex. |
13,05 La sflrșit de săptă. J 

mină. j
17,35 Săptămtna politică. ;
17.50 1 001 de seri. =
18,00 închiderea progra- I

ritului. ;20,00 Telejurnal.20.30 Unirea — aspirație istorică a poporuRil român, izvOt^alței sale creator, rej^^20,55 Teleenciclopedia.21.30 Film serial ; „Trîn. ; 
zacția". Episodul 2.22,25. Telejurnal. Sport.22.50 De drag și tie voiebună.

farmaceutic Deva. O declar nulă. ■ . c, (132)- PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Feneș Constanța, /eliberată de preparația Petrila. O declar nulă. ■ (134)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Fenes Eduard, eliberată ele Prepa- ' rația Petrila. C/) .declar nulă. . / - r (135)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ungu- reanu . Gheorghe, eliberată de I. M. Aninoasai O declar nulă. (136)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele/ Maier Lazăr, eliberată de I. M. Parcseni. O declar, nulă.ri'.rii-:/.... ' ri. ri/ri./'. -i(137i

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Nicolae Bălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții), TIPARUL : Tipografia Petroșani, sir N. Bălcescu - 2.


