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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
împreuna cu to var a șa 

Elena Ceaușescu,

Ceremonia sosiriiIeri, au avut loc la Deva
LUCRĂRILE CONFERINȚEI 

EXTRAORDINARE
A ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE 

DE PARTID HUNEDOARA

Președ i n tele Repu b l i ei i Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a sosit, sîmbătă, 27 noiembrie, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, intr-o vizită oficială de prietenie
în Kuweit, la invitația e- miruiui acestui stat, șeicul • labor Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabal)....Ora 12.50 — ora locală. Aeronava, la bordul căreia au. călătorii pre

ședintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, venind . din Malayezia. a aterizat pe aeroportul internațional
(Continuări in pag. a i-a)

Convorbiri oficiale

Simbătă, 27 noiembrie ia sala Casei ele . . dură a municipiului Deva, au avut loc, intr-o atmosferă de puternică abnegație revoluționară, de înaltă exigență și responsabilitate comunistă, lucrările Conferinței extraordinare a organizației județene de partid Hunedoara — eveniment politic de o deosebită însemnătate în întâmpinarea apropiatei Conferințe-Naționale a Partidului Comunist Român.La lucrările conferinței au participat delega- ții aleși în adunările generale și de activ ale organizațiilor de partid din întreprinderi, instituții și comune, membrii Comitetului județean de partid și ai Comisiei județene de revizie, membri și activiști ai C.C. ai P.C.R., cadre de conducere din ministere și alte organe centrale, conducători de întreprinderi și instituții, de organizații de masă și obștești, alți invitați.A Itjnt parte la lucră- 'tnferinței tovarășul 
r Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al 

P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.
S-a intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România.
Conferința a adoptat, 

în unanimitate, urmă
toarea ordine de zi :

-— Darea de seamă , a- 
supra activității Comi
tetului județean de par
tid în perioada de la ul
tima conferință Județea
nă și măsurile ce se im
pun pentru înfăptuirea 
integrală a Sarcinilor 
ce-i revin județului din 
Planul unic de dezvolta
re economico-socială în

TELEGRAMĂ
COMITETULUI CENTRAL AL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
Tovarășului Nicolae Ceausescu, 

Secretar general al Partidului Comunist * 
Român,

Președintele Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

Intr-un gînd cu întreaga națiune, șțrîns uniți 
în jurul partidului, al dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, — cel mai iubit fiu al poporului 
român, eminentă personalitate a lumii contempo
rane — partîcipanții la lucrările Conferinței extra
ordinare a organizației județene de partid Hunedoa
ra au dezbătut intr-un spirit de profundă analiză 
și de însuflețită angajare revoluționară documen
te de covîrșitoare importanță pentru continua în
florire a acestor meleaguri strămoșești.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar ge- 
. ncral, că oamenii muncii din județul nostru — mi

neri, siderurgiști, energeticieni, chimiști, construc
tori, țărani muncitori, intelectuali — și-au însușit 
ideile de inestimabilă valoare teoretică și practică, 
orientările date în timpul vizitelor de lucru pe ca
re le-ați efectuat în județul Hunedoara, urmînd 
neabătut exemplul dumneavoastră strălucit, de 
muncă fără odihnă pentru îndeplinirea aspirațiilor 
și idealurilor noastre de pace, dreptate, prietenie 
și înțelegere între popoare, străduindu-se ia locurile 
lor de producție, să-și valorifice în tot mai mare 
măsură capacitatea tehnică și organizatorică să-și 
îndeplinească în cele mai bune condiții sarcinile de 
plan.

Conștienți de înalta misiune patriotică ce ne 
revine de a asigura economiei naționale cantități 
tot mai mari de materii prime și resurse energetice 
am intensificat eforturile de muncă pentru a da zi 
de zi țării cantități sporite de cărbune .și energie 
electrică, de minerale utile și alte produse.

Ăcționînd fără preget pentru materializarea 
prevederilor celui de-al XII-lea Congres al parti
dului pentru îndeplinirea sarcinilor mobilizatoare 
din acest an*, oamenii muncii hunedoreni au reali
zat, de la începutul anului, peste prevederile de 
Plan 84 milioane kWh energie electrică, 141 tone 
cupru în concentfate, 2672 tone utilaje metalurgice, 
7930 mc prefabricate din beton armat, 368 mc che
restea, 1460 mc produse din beton celular autocla- 
vizat în aceeași perioadă, județul Hunedoara și-a

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI 
JUDEȚENE DE PARTID HUNEDOARA

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut, sîtnbătă, 27 noiembrie. convorbiri oficiale cu emirul statului Kuweit, Alteța Sa șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabal’..

In timpul întrevederii, au fost analizate și perspectivele relațiilor roinâ- no-kuweitiene. Cei doi șefi de stat au subliniat" cu satisfacție progresele înregistrate în afirmareaprieteniei și colaborării intre România și Kuweit.

A fost relevată hotărîrea comună de a extinde colaborarea. îndeosebi în domeniul economic, coo|>e- iarea în producție, în diferite ramuri ale indus-
tConttnuare in pag a 4-a)

încheierea vizitei oficiale
de prietenie a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu în MalayeziaLa 27 noiembrie a luat sfîrșit vizita oficială de prietenie în Malayezia a președintelui Republicii Socialiste România’, tovarășul Nifrolae Ceaușescu. a tovarășei Elena Ceaușescu, efectuată' la invitația Maiestății Sale Sultan Haji Ahmad Shah Ibni AI-Marhum Sultan Abu Bakar, suveranul Ma-

layezici, și Maiestății Sale regina Tuanku Hajjah Afzan Binti Tengku Muhammad.în dimineața plecării, între președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu și regele, regina Malayeziei a avut loc o întâlnire de rămas bun.întreținîndu-se cordial, șefii celor două state au

reafirmat satisfacția lor pentru. rezultatele . fructuoase ale vizitei, înțelegerile perfectate, Ș-cJS. manifestat convingerea" că România și; Malayezia vor acționa pentru aplicaj- rea. lor, pentru 'amplificarea pe ansamblu a raporturilor de prietenie și corn'■ 1,'C c.

Continuare in pag. â 3-aj
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CARIERA CÎMPU LUI NEAG

Cea mai înaltă cotă a 
realizărilor zilnice- în cinstea, marelui e- veniment al zilei de ieri, Conferința extraordinară a organizației județene de partid, colectivele a două unități miniere — cariera Cimpu lui Neag și I.M. Vulcan — au extras cele mal mari cantități de cărbune peste prevederile de plan ale zilei. Pe primul loc s-au situat minerii și mecanizatorii carierei Cimpu lui Neag cu o producție suplimentară de peste 2500 tone de cărbune cocsifi- cabil. Prin cărbunele extras suplimentar în 26 noiembrie, colectivul a-

mintit a crescut., plusul acestei luni la aproape 27 000 tone de cărbune. Minerii de la Vulcan au extras la vinciul lor pe%- te sarcinile de plan ale zilei de 26 noiembrie, 830 tone de cărbune,■ Cu sarcinile depășite au încheiat ziua amintită, minerii de la. Petrila (plus 335 tone de cărbune) și. de la Dîlja (plus 232 tone). Din 26 noiembrie și minerii de la Dîlja au intrat în rin- durile întreprinderilor cu sarcinile de plan la zi, realizate și depășite pe această lună.

Noi procedee de 
consolidare a 

susținerilor 
miflierePe linia modernizării continue a tehnologiilor de lucru. în subteran, în o- 

perațiile complexe necesare reparației capitale 
a pulului 2 Est al l.M. Petrila a fost introdusă metoda de ’ susținere suplimentară a.zonei din jurul spațiului betonat prin intermediul ancorelor i cu fiole de rășini. Aceeași metodă este utilizată de formațiile, de lucru ale sectorului investiții al minei pentru întărirea susținerii» unor silozuri de colectare a producției, reu- șindu-se în fiecare caz cous ’lidarea mai bună a rocilor înconjurătoare.



Conferința extraordinară a Organizației județene de partid — se arată în darea de seamă — are loc într-un ; moment cu semnificații majore în viața politică și economică a patriei, cînd întregul popor este angajat plenar pentru în- tîmpinarea Conferinței Naționale a partidului și aniversarea a 35 de ani de la proclamarea Republicii, cu realizări de seamă în producție, pen
tru înfăptuirea directivelor celui de al XII-lea Congres al partidului, a indicațiilor și orientări
lor de inestimabilă valoare teoretică și practică formulate de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Analizînd stadiul la care am ajuns la finele celui de al doilea an al actualului cincinal în îndeplinirea directivelor Congresului al XII-lea, a Programului partidului, darea de seamă a relevat că în lumina indicațiilor secretarului general al partidului, Comi- tul județean de partid a acționat stăruitor pentru realizarea prevederilor de plan și a angajamentelor asumate, a- cordîrid o îndrumare concretă întregii economii. cu prioritate sectoarelor de bază ale județului." De la începutul a- nului au fost realizate suplimentar 84 milioane 
kWh energie electrică, 141 tone cupru în concentrate, 2 672 tone utilaje metalurgice, 7 930 mc prefabricate din be- ' ton, 368 mc cherestea, •1 460 mc produse din b.c.a. și altele. In aceeași perioadă, județul nostru și-a onorat exem
plar sarcinile la export, 
livrfnd peste plan pro
duse în valoare de 29 
milioane lei.

In minerit, eforturile 
organelor și organizați
ilor de partid, ale consiliilor oamenilor mun- 
cii au - fost concentrate pentru punerea în valoare â noi zăcăminte și capacități de extracție 
a cărbunelui și a minereurilor. In perioada la care ne referim, în bazinul Văii Jiului s-au executat investiții în valoare de 2,1 miliarde lei pentru menținerea și dezvoltarea producției de cărbune, punîn- du-se în exploatare noi însumînd 1 înce-

DARE DE SEAMĂ
asupra activității Comitetului județean 
de partid de la precedenta conferință 

pînă în prezent
(Text prescurtat)partid, comitetele municipale Deva și Petroșani au acționat pentru creșterea producției de energie electrică' pe bază de cărbune, funcționarea la metri optimi a grupurilor energetice de la Mintia și ’Paroșeni, paralel cu reducerea pe toate căile a consumurilor de energie electrică și cbm- . bustibil.

pentru para

x rezultatele industrie, a sub-Analizînd obținute în darea de seamă liniat că ele nu reflectă întruto tul tehnic și uman dispune județul'Restanțele la ția de cărbune lea Jiului sînt cința neîndeplinirii programelor de asigurare a capacităților de producție, folosirii incomplete și cu productivități scăzute a mașinilor și utilajelor, a indisciplinei tehnologice și de muncă, a neasigurării posturilor din abataje.Așa cum ne-a recent «secretarul ral al partidului,

potențialul de care nostru, produc- din Va- conse-

reducerea substanțială a consumului de energie electrică și termică, nu și-au găsit o finalitate corespunzătoare în toate unitățile. De asemenea, trebuie acționat cu fermitate în direcția intensificării activității de recuperare, recondi- ționare și refolosire a materialelor, subânsam- blelor, pieselor' de schimb, a tuturor resurselor secundare, cunoscînd posibilitățile existente în acest sens, cît și sarcina de a ne asigura această cale necesarul consum în proporție pînă la 50 la sută.Darea de seamă a rătat că unele unități

indicat gene - comitetul municipal de partid Petroșani, comitetele o- rășe nești și de întreprinderi din Valea Jiului, conducerile , colective ale combinatului și s- nităților miniere vor tre
bui să acționeze cu deplină răspundere pentrumi- ordtnii subte-

ve de formare și dezvoltare a responsabilității colectivelor de muncă, a oamenilor față de unitatea în care muncesc, față de proprietatea socialistă, de mijloacele de producție.S-a acționat cu răspundere sporită pe linia înfăptuirii sarcinilor stabilite de partid în domeniul învățămîntului de stat.S-a acordat atenție mai mare perfecționării activității în domeniul culturii de masă, lizînd și stabilind riodic măsuri bunătățirea lui muncii ducative.Analizînd

per 
Pro 
con 
vizi 
peri

pe 
ang 
te i

dull
în primii doi ani actualului cincinal, agricultura județului investit peste oane lei.Apreciind obținute în și modernizarea agriculturii județului, darea de seamă a arătat că nivelele atinse nu se înscriu în prevederile Hotărîrii conferinței anterioare, ale planului.xPentru dezvoltarea e- conomico-socială a județului, în primii doi ani ăi cincinalului actual au fost alocate de investiții peste 13 miliarde destinate cu ramurilor siderurgice, înfăptuirii de construire a mai țelor și a altor obiective social-culturalc.Situația realizărilor pe acest an cit și volumul mare al investițiilor pentru anul viitor, cînd planul județului este a- proape dublu față de realizările din 1982, impun măsuri cu totul deosebite din constructorilor și beneficiarilor pentru asigu- individuale mai aurarea tuturor condițiilor încă aspecte de forma-

ai în s-au 950 mili-rezultatele dezvoltarea

pe de de

au avut loc în efectivul și compoziția organizației județene de partid, care cuprinde în prezent 99 325 membri, cu 8300 mai mulți decît la conferința anterioară. S-au primit în partid, în a- ceastă perioadă 11 000 noi membri.Organele și organizațiile de partid au acordat 
o atenție sporită Soluționării propunerilor făcute de oamenii muncii.Analizînd activitatea desfășurată de comitetul județean, de celelalte organe de partid, înaltelor exigențe mulate de secretarul neral al partidului, varășul Nicol Ceaușescu, trebuie să recunoaștem că ne confruntăm și cu o serie de neajunsuri.In domeniul vieții interne de partid nu a devenit o practică dezbaterea cu operativitate în adunările generale de partid a tuturor cazurilor de indisciplină a a- celor membri de partid care comit abateri de la

ana- pe- pentru îm- conținutu- cultural-e- tual 
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la 1 
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______ activitatea politico-educativă desfă șurată în județ în spr ..• tul cuvîntărilor tovart? ■ șului Nicolae Ceaușescu la plenarele C.C. P.C.R. din iunie și tombrie a.c., precum cu prilejul vizitei de cru în județul nostru, trebuie să arătăm că s-au manifestat și o serie de neajunsuri. Se în- tîlnesc situații contrastante între ceea ce își însușesc unii cursanțiîn cadrul cercurilor de îhvățămîrit politico-ideologic și modul cumacționează pentru utilizarea și exploatarea rațională a mașinilor și u- tilajelor, economisirea de energie electrică, combustibil, materii prime și materiale, reducerea cheltuielilor de producție, recuperarea si re- partea principiile’ etFcii’ș’i e'ch'i'-’ „ materialelor,■'""n- tății socialiste. Discuți- mri dl efv” fă lndlCa'asigu- ile individuale mai au d®tc eficiență econo-Față de această situație, este necesar ca organele și organizațiile de partid să militeze ca în activitatea de educare socialistă, patriotică, r ’ voluționară a oairgțni1 muncii să promoveze ma mult spiritul științific, realist, combativ, par-

al oc-Și lu-
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șl organizații în spiritul for- ge- to- a e
fonduri însumînd lei, precădere extrâctive, energetică, programelor locuin-

a- . sc confruntă cu o • stare disciplinară necorespunzătoare. Pentru eliminarea acestor neajunsuri — care se manifestă pregnant în unitățile miniere din Valea Jiului, la întreprinderile „Vidra" Orăștie, Țesă- toria de mătase Deva, de încălțăminte «Hunedoara, pe șantierele deconstrucții — este necesar ca organele și organizațiile ' .............de sindicat și U.T.C., consiliile _muncii, să intervină cu toată fermitatea pentru curmarea stărilor de indisciplină,* să desfășoare o amplă și concretă activitate politico- educativă . pentru creșterea răspunderii rui om al muncii față de muncă, de producție, de avuția obștească, pentru instaurarea unui climat de ordine desăvârșită la fiecare loc de muncă.Alături de celelalte cauze, la nerealizările cu care ne confruntăm, a contribuit și neîndepli- nirea programelor de a- Bigurare, pregătire și folosire a forței de muncă.O atenție deosebită a acordat organizația județeană de partid activității de export. De a- semenea, la indicația conducerii partidului, organizația județeană a întreprins măsuri ferme pentru reducerea importurilor.Cu toate că s-au treprins o serie dc suri și acțiuni care zau îmbunătățirea vității de protecție muncii, faptul că în cest an s-au înregistrat accidente de muncă dovedește că nu s-a urmărit cu toată răspunderea aplicarea lor fermă, că mai există manifestări de indisciplină care creează stări de insecuritate.

de partid,oamenilor în vederea realizării e- xemplare a programului de investiții.Orfanele locale partid și de stat preocupat ' nență de problemelor populației, desfacerilor pe .10 luni a fost de 5,5 lei, cu '■ 13,2 la sută mare decît perioadă din lizîndu-se. programelor aprovizionareInstituțiile sanitare și socială, deși forturi pentru rea și menținerea de sănătate a ei, nu insistă

lism.Neajunsuri s-au manifestat și în coordonarea de către organele de partid a organizațiilor de masă și obștești, precum și în activitatea proprie a acestora, în stilul lor .de muncă. Nu în toate cazurile^ sindi- . . cățele și-au .îndeplinit t,nic- în mod corespunzător a- în continuare sînt evi- tribuțiile pe care le au.Nu se ridică la nivelul cerințelor și exigențelor actuale activitatea organizațiilor U.T.C. în di-

de s-au în perraa- soluționarea sociale ale Volumul de mărfuri din acest an miliarde mai în .aceeași 1981, rea- prevederile de auto- teritorială. medico- de ocrotire depun e- asigura- stării populației, iiu iiisism Suficient pentru eliminarea cauzelor care generează o morbiditate ridicată, în- . deosebi în unitățile miniere, siderurgice, construcții. xIn perioada analizată, comitetul județean sporit preocuparea pentru perfecționarea tinuă a muncii politice și organizatorice. Grija pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă s-a materializat în îmbunătățirea problematicii analizelor și dezbaterilor în plenare, ședințe de birou și secretariat.Preschimbarea documentelor de partid, desfășurarea alegerilor partid din primul mestru al acestui discuțiile individuale comuniștii,

fiecă-folosirea ’ completă dotării tehnice din nerit, întărirea și disciplinei în ran și la suprafață, asigurare^ pregătirii și perfecționării profesio
nale a minerilor, creșterea capacității muncii politice și educative în scopul realizării sarcinilor de plan.Contribuția județului nostru la asigurarea e- conomiei naționale cu e- nergie electrică putea fi mai înseninată dacă în unitățile producătoare din județ s-ar fi realizat la termenele prevăzute lucrările de revizii și reparații ale grupurilor energetice, dc modernizare a gospodăriilor de cărbune și dacă s-ăr fi asigurat o mai mare stabilitate în funcționarea instalațiilor.însemnate rezerve nevalorificate se și în activitatea zațiilor de partid siliilor oamenilor cii din unitățile tructoare de utilaj nier, de prelucrare lemnului, de

capacități,380 000 tone. S-a put extragerea cărbunelui în cariera C’~......lui Neag,, de unde zultă anual peste 300 000 tone, iar în cadrul acțiunilor de mecanizare a minelor a fost realizat, în unitățile de profil din județ, un volum de 34 700 tone utilaje miniere.Comuniștii, le de oameni din unitățile geologice au primit deosebit interes . ___ . .tele măsuri adoptate de de construcții, din Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind programul de valorificare superioară și dezvoltare a bazei dc materii prime, minerale și energetice primare, și sînt ferm ho- tărîți să sporească tribuția doara la conomiei cantități de cărbune, de fier și complexe, alto substanțe minerale utile.Comitetul județean de

Cîmpu re-

colective- ai muncii miniere și cu rccen-

con-județului Hune- asigurarea c- naționale cu cit mai mari minereuri

regăsesc organi- și con- mun- cons- mi- a materiale in- ali- p reia im- indi- Prin- numără întreprinderea „Vîscoza" Lu- peni, I.P.L. Deva, întreprinderile „Vidra" Orăș- tie, tricotaje Petroșani, confecții Vulcan și altele.Măsurile luate de organele și organizațiile de partid, de conducerile întreprinderilor pentru

dustria ușoară și montară, care se zintă cu nerealizări producția fizică plicit, la ceilalți catori economici, tre acestea se I.U.M. Petroșani,
st x

de
în- mă- vi- acti- a a-

și-acon

In spiritul exigențelor noii revoluții agrare, al sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ccaușescu la Congresul țărănimii și cu prilejul consfătuirilor și în- tîlnirilor de lucru de la C.C. al P.C.R., Comitetul județean de partid a luat un ansamblu de măsuri pentru dezvoltarea și modernizarea a- griculturii hunedorene.

de tri- an, cu comuniștii, ca și aduhă- rile și plenarele de dezbatere a concluziilor au constituit un prilej de o deosebită importanță pentru îmbunătățirea și perfecționarea stilului de muncă al organelor de partid.Schimbări importante

dențiate obiectivele și sarcinile ce revin județului Hunedoara în cel de-al treilea an ’ al cin- ____ ...____ cinalului 1981—1985, care recția antrenării mai ac- pup un accent deosebittive a tinerilor în pro- t>e dezvoltarea bazei. de .dUcție, la viața politi- materii prime și energe-eă și cultural-educati- tice, creșterea ponderiivă și pentru educarea oțelurilor aliate și. înaltlor în spiritul respectării disciplinei, a normelor și principiilor eticii de și echității socialiste.x•• Pe baza programului ideologic al partidului, a hotărîrilor Congresului al XII-lea,. a tezelor și principiilor ce cuprinse în tovarășului Ceaușescu la C.C. al P.C.R. 1982, Comitetul de partid s-a de îmbunătățirea nuă a stilului și delor de muncă în conducerea activității poli- tico-ideologice și cultural-educative.învățămîntul politico- ideologic de partid, al U.T.C. și de masă a fost mai bine organizat, a crescut numărul . cercurilor și al cursanților. în domeniu) muncii politice de masă s-au permanentizat acțiunile desfășurate de colectivele do agitatori, au fost organizate consfătuiri pentru generalizarea u- nor inițiative muncitorești în miperit, construcții, siderurgie, transporturi ; s-au promovat modalități noi și atracti-

ideologi- expunerea Nicolae Plenara din iunie județean preocupat conti- meto-

aliate, a producției de e- nergie electrică pe bază ’• cărbune, a producției ramurilor industriei ușoare și ? alimentare, pe modernizarea producției industriale, sporirea mai accentuată a productivității muncii, a competitivității produselor, . reducerea mai pronunțată a consumurilor de materii prime, materiale, energie și combustibili, creșterea eficienței întregii activități economice.în încheierea dării de seamă, conferința județeană de partid adresează comuniștilor, tuturor oamenilor muncii hu- nedoreni —- mineri' șî si- derurgiști, energeticieni și constructori, lucrători ai ogoarelor și intelectuali — chemarea înflăcărată de a pune întreaga lor energie creatoare, competența, pasiunea și elanul muncitoresc în slujba înfăptuirii generoaselor idealuri progres, prosperitate civilizație înscrise Programul Comunist Român, binele patriei, al întregului nostru popor.
deȘi înPartiduluispre ,
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re din pag. I)
1981 — 1985 ; 
privind auto- 

i și autoapro- 
teritorială, 

gurarea 1-----
produse agri- 
ale și vegetale 
ia 1982—1985 și 
tele asuma- 
cerea socialistă, 
nile ce revin 
și organizați- 

rtid, în lumina 
_ tovarășului 

•aușescu, se
veral al parti- 
?lenara C.C. al 
1—2 iunie a.c.‘ 
ș la stadiul ac- 
iificării socia- 
1 țara noastră, 
iele teoretice, 
și activitatea 
educativă a

,iegați-
1 rințâ’■ Națio- 
rtidului Coinu- 
n.mosferă în cadrul nferinței tul însu- lu- a tovarășul mstantin, care, conducerii par- personal al to- 

NICOLAE 
-U, secretarul Partidului Român, a a- muniștilor tu- milor muncii un cald salut revoluționar, cu cele mai

ne de partid trebuie să se situeze analiza aprofundată, pătrunsă de î- naltă responsabilitate comunistă, a modului în care colectivele de mun- 
popu- că ale județului acționează pentru înfăptuirea sarcinilor din dustrie, pentru rea la întreagaa mașinilor și instalațiilor, pregătirea și perfecționarea forței de muncă, măsurile ce se întreprind pentru organizarea științifică a producției, creșterea continuă a productivității muncii, reducerea mai accentuată a consumurilor de materii prime și materiale, ridicarea nivelului calitativ și sporirea eficienței întregii activități economice. Un loc aparte în dezbateri și în măsurile pe care le va adopta conferința trebuie să-l Constituie preocuparea susținută a tuturor organelor și organizațiilor de partid, a colectivelor de oameni ai muncii pentru realizarea termen a export.In cadrul conferinței este necesar să se analizeze măsurile ce se impun a fi întreprinse pentru ffregătirea în cele mai bune condiții a planului pe 1983, creîndu-șe toate premisele pentru realizarea ritmică a pla nului încă din primele zile ale anului. în mod deosebit conferința trebuie să analizeze felul în care se acționează pentru reducerea consumului de combustibil 

și energie, pentru grăbirea punerii în funcțiune a obiectivelor energetice, măsurile ce se întreprind pentru a asigu
ra economisirea energiei și combustibilului de că-

in- utiliza- capacitate

colectivelor deintegrală și la sarcinilor de

i importanța 
ă a Conferin- 
|le a Partidu- 
nist

etapă
vietății româ- 
îiste, 
at că desfășu- 
ijwefijma Con
aționale a 
Conferința ju- 

partid Hune- 
chemată să

sipifR --âe- tre fiecare consumator.
Conferința județeană 

tai iilor s âe 
stat, de masă 
a oamenilor 

<ru înfăptui
tor Congre- 
Ș-lea al parti-

Român 
a dez-

vorbite-

nal dezbateri- Inței județe-

zei de materii prime și reducerea importului.Analizînd rezultatele de pînă acum, modul în care se înfăptuiesc principiile noii revoluții a- grare, Conferința județeană trebuie să dezbată felul în care acționează organizațiile de de la sate pentru buna tului, derii timp agricole și tehnologiilor generalizarea ței pozitive, care să asigure creșterea continuă a producției- vegetale și animale, întărirea și dezvoltarea economică și organizatorică a tuturor

partid mai folosire a pămîn- întărirea răspun- în efectuarea la a tuturor lucrărilor respectarea stabilite, experien-
organizatorică a _______unităților din agricultură, sporirea acestora la .__fondului centralizat statului.în spiritul sarcinilor și orientărilor stabilite la Plenara Comitetului Central al P.C.R. din iunie a.c., Conferința județeană este chemată să analizeze modul în care acționează organele și organizațiile de partid în vederea formării omului nou, creșterea spiritului revoluționar și al responsabilității sociale a tuturor oamenilor muncii, pentru combaterea cu fermitate a concepțiilor și atitudinilor înapoiate, pentru respectarea strictă a hotărîrilor de partid și a legilor țării, întărirea ordinii și disciplinei pentru afirmarea principiilor eticii și echității socialiste, pentru o nouă calitate și în acest domeniu al activității noastre de partid.Conferința' județeană de partid este chemată ca în spiritul, hotărîrilor Plenarei C.C, al P.C.R. din 1—2 iunie a.c., a măsurilor stabilite la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.,

contribuției realizarea i al

de partid este chemată,
totodată șă analizeze mo- să dezbată activitatea ce 
dul în care se acționea
ză pentru a asigura in
trarea în producție a o- 
biectivelor de investiții 
și în primul rînd a celor 
legate de asigurarea ba-

se desfășoară pentru
creșterea combativității 
revoluționare a comu-

ac- 
de
Ce
u-

revoluționare a 
niștilor, a întregului 
tiv de partid, față 
lipsurile și abaterile 
se mal manifestă în

nele sectoare de activitate și să adopte toate măsurile pentru perfecționarea stilului și metodelor de muncă, întărirea rolului conducător al organelor și organizațiilor de partid în întreaga lor activitate economică, politică și socială, astfel îneît să se asigure realizarea în, cele bune condiții a 1 obiectivelor ce le de înfăptuit.Ținînd seama de portanța deosebită problemelor ce se la ordinea de zi, este necesar ca dezbaterile din cadrul conferinței să se desfășoare la un nivel de exigență și combativitate revoluționară crescută, asigurînd ca acest eveniment, cu profunde semnificații politice din viața partidului nostru să constituie un minunat prilej pentru unirea tuturor forțelor în vederea îndeplinirii exemplare a obiectivelor stabilite în toate domeniile de activitate.Conferința județeană de partid trebuie să constituie un nou prilej de reafirmare a adeziunii depline a comuniștilor, a tuturor oamenilor cii din județ față întreaga activitate țernațională a partidului și statului nostru, pu-. se în slujba intereselor socialismului, progresului și păcii în întreaga lume, care a duș la creșterea fără precedent a prestigiului României pe toate meridianele lumii,Avem ferma convingere că asemenea întregului partid și popor, Conferința județeană Hunedoara va da o expresie angajamentului solemn al tuturor celor ce trăiesc și muncesc în , acest județ, fără deose-6 bire de naționalitate, de a nu precupeți nici un efort pentru a da. viață; programului parțidului, istoricelor hotărîri adoptate de cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, menite să ridice România pe

mai tuturor avemim- a află

inunde in-

TELE Q
(Vrmar* din pag. 1}

bune condiții sarcinile la export, livrînd 
ir beneficiarilor externi produse în valoa- 
milioane Iei, iar prin asimilarea de către 
ii din Hunedoara a 52 noi mărci de oțel 
limensiuni de laminate am redus importul 
țațe de metal în valoare de 135 milioane

e-

ij însă conștienți că aceste rezultate nu se 
jvelui^posibilităților, că nu am făcut tot 
is de noi pentru prevenirea și înlătura- 
iări de lucruri negative, pentru mobiliza- 
f oamenilor muncii la îndeplinirea
a prevederilor de plan. De aceea, în 
ioadă de timp care a mai rămas pînă Ia 
tului, am luat măsuri ca, toate colective- 
rești din județul nostru in frunte cu co- 
î acționeze energic, cu toată responsabi- 
itru amplificarea realizărilor de pînă a- 

același timp, pentru pregătirea în cele 
condiții a producției pe anul 1983, pe în- 
:inal. In spiritul documentelor de impor- 
inală pentru dezvoltarea societății româ- 
itate de plenara C.C. al P.C.R. din 1—2 

vom milita în permanență pentru per- 
stilului și metodelor de muncă ale oi- 
de partid, a întregii activități politice, 

și sociale, pentru formarea omului nou, 
5 conștiință și responsabilitate față de 
istructor activ al socialismului și Comu

R A M Â
și aprobării înaltului forum al comuniștilor țării, 
elaborate din inițiativa și sub conducerea dumnea
voastră nemijlocită, .grija statornică, pe care o ma
nifestați pentru viitorul luminos al României so
cialiste, pentru bunăstarea generală a poporului nos
tru, consecvența cu care militați pentru promovarea 
în viațp internațională a principiilor democratice 
de deplină egalitate între state, respect al indepen
denței și suveranității, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice mondiale, a unor relații noi de 
cooperare și înțelegere între popoare, pentru pace 
in lume.

Alături de întregul popor, hunedorenii se pre
gătesc să aniverseze cu bucurie ziua dumneavoas
tră de naștere, mult stimate Și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, șă rememoreze eroicul drum al 
celor 65 de ani de viață și cei peste 50 de ani de 
activitate revoluționară pe care i-ați pus fără pre
get, cu nesecată energie creatoare și cutezanță re
voluționară, în slujba propășirii patriei. ‘ Această 
sărbătoare scumpă inimilor noastre ne înflăcărează 
în întreaga activitate, ne oferă prilejul de a vă a- 
dresa urarea fierbinte de mulți ani de viață, sănă
tate deplină și aceeași uriașă putere de muncă în 
conducerea partidului și a statului, spre a adăuga 
noi și strălucite înfăptuiri în opera de edificare a 
socialismului și comunismului în patria noastră.

Angajîndu-ne să nu precupețim nici un efort în 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor economice, po
litice și sociale ce ne revin, vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că orientările 
și obiectivele ce vor fi jalonate la Conferința Na
țională a partidului, indicațiile dumneavoastră vor 
sta la baza întregii noastre activități pentru tradu
cerea neabătută în viață a hotărîrilor Congresului 
al XII-lea, a întregii politici interne și internațio

noi culmi de civilizație și progres.Cu aceste gînduri, urez succes deplin lucrărilor conferinței județene de partid.Exprimînd sentimentele unanime ale participa nților la conferință, ale tuturor oamenilor muncii hunedoreni, tovarășul Radu Bălan, prim- secretar al Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R., a mulțumit călduros pentru , însufleți- torul mesaj adresat conferinței și a rugat să se transmită conducerii partidului și statului nostru, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, hotărîrea unanimă a tuturor celor ce trăiesc și muncesc în județul Hunedoara, ca, alături de întregul popor, să înfăptuiască în mod exemplar sarcinile ce le revin în această etapă de dezvoltare economico-socială a patriei noastre, tovarășul Radu Bălan a prezentat, în continuare, Darea de seamă asupra activității Comitetului județean de partid de la Gheorghe, Nicoară Eva, precedenta conferința pî- Nicola loan, Nuțiu Vie- 

tona, Nicolescu Marin, proble- Oprișa Avram, Oros Va- — i sile, Pele Maria, Petra- cuvlntul cj,e Eugenia, Petrescu
Faur, Lucreția, Pogea Brînco-

veanu, Popa Constantin, 
Popa loan, Pupăzan Va
sile, Rișcuța loan, Sco- 
robețiu Maria, Sicoe Doi
na, Spineanu . Eugenia, 

Stanciu Paraschiv Ștefan, 
Szabo Maria, Suveți lo- 
landa, ” - -- -
Tocaci 
Horea, 
Tripșa Ștefan, Vad Ti
bor, Varga Ștefan- An
drei, Veber Martin, Viad 
Ionel, Voiculescu Ale

xandru, Zasloți Francisc, 
Zăvoianu Nicolae,In cadrul conferinței . a fost prezentat, apoi, texțul Mandatului politic încredințat de Conferința extraordinară a organizației de partid Hunedoara delegaților la Conferința Națională a Parti- dului Comunist Român, mitate, proiectul pro- . ,gramului de măsuri. Prin mandatai mere-' Conferința extraordi- dințat delegații orgâniza- nară a organizației ju- ției județene _de r partiddețene de partid Hune- sînt împuterniciți să ex-.• ’ • *■ prime înalta prețuire șideplina aprobare față de activitatea rîcobosită ce o desfășoară tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în fruntea partidului și , statului, pentru edifica-'

lan Radu, Bârna loan, 
Belea Virgina, Biikos Io
sif, Birlea Aure], Blag patriei noastre, ; 
Silvia, Bololoi Corneliu, înălțarea României, 
Borneci Marin, ; Borșa deplină independență 
Constantin, Bbcan Iosif, 
Bota Ioana-Maria, Bul- 
teșn Lenuța, Burducea 
Eugenia, Circo Leru, Câr
lan Virgiliu, Costache 
Titu-Roman, Cotoț Iosif, 
Ceuță Nela, Cornea Ște
fan, Cristea Florian, Dan ■ te ’pe ordinea de zi 
Viorica, David Gavrilă, 
Dănuț Petru, Dinia Ni
colae, Dobrean Aurelia, 
Drîstaru Nicolae, Faur 
Grațian, Faur Viorel, 
Faur Herta, Feier Teo
dor, Gergely Maria, Gher- 
ghel Cornel, Grigoreanu 
Ion, Herța Ana, Hiriza 
Otilia, Ianc Vasile, Io van 
Nicolae, Irinca Livius, 
Istrate Tiberiu, Iuga An
tonie, Jampa Mircea, Ju
dele Remus, Kelemen Io
sif, Kovacs Carol, Lazăr

• Eugenia, Lazăr Ionel, La
vu Ilie, Lăzărescu Ion, 
Luca Otilia, Malincenco 
Vasile, Matei Gheorghe, 
Mitrofan Maria, Militaru 
Victor, Manea Angeli

ca, Mocanii Maria, Moș 
Maria Felicia, Nedelcună în prezent.Pe marginea 1 melor înscrise la ordinea de zi au luat tovarășii: Viorel lacob Toplicean, Iero- nim Rusan, Ionel Hodo-' rog, Corneliu Arșin, Maria Mitrofan, Pogea Brîn- coveanu, Mirceă Silvestru, Nicolae Andronache, Grațian Faur, Cornelia Iloiu, Teodor Feier, Ilie Lavu, Eugenia Lazăr, Constantin Diacohescu, Alexandru Voiculescu, Constantin Popa, Maria Bereș, Vasile Golda, Iosif Kelemen, Dumitru Fodor,După încheierea dezbaterilor, conferința a a- doptat în unanimitate darea de seamă și activitatea desfășurată de Comitetul județean de partid de la precedenta conferință pînă în prezent. De asemenea a fost aprobat, în unanimitate,

nară a organizației judoăra a ales ca delegați la Conferința Națională a Partidului Comunist Român pe următorii tovarăși : Acs Francisc,
Balaszi Alexe, Barna Pe
tru, i Bălan Dumitru, Bă-

Tănăsoni 
Mariana, 
Toplicean lacob,

Maria, 
Toma

rea socialismului și comunismului pe pămîntul pentru în și suveranitate, pe culmi tot mai înalte de civilizație și progres. Conferința a dat mandat delegaților să dezbată cu înalt simț de răspundere și să a- pre^be documentele afla- ’ l a Conferinței Naționale a P.C.R., Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Delegații la Conferința Națională vor exprima hotărîrea fermă a organizației județene de partid, a tuturor oamenilor muncii din județul Hunedoara de a pune întreaga lor experiență, competență, putere ,de muncă și creație în slujba îndeplinirii la un înalt nivel calitativ a sarcinilor ce le revin din Programul partidului, din actualul plan cincinal, precum și din hotărîrile pe care le va adopta Conferința Națională a Partidului Comunist Român.Conferința a aprobat în unanimitate conținutul Mandatului politic prezentat.întf-o atmosferă vibrant entuziasm, profundă angajare partinică și înălțător patriotism, participantă la conferință au adoptat îh unanimitate textul unei telegrame adresate tovarășului NICOLA® CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Conferința extraordinară a organizației județene de partid a constituit, prin Întreaga desfășurare, o nouă puternică exprimare

de 
de

ei 
Și a 

hotărîrii comuniștilor, a
tuturor oamenilor muncii * 
hunedoreni, de a înfăp
tui neabătut întreaga po
litică internă și externă 
a partidului și statului 
nostru, hotărîrile Con
gresului al XII-lea 1 al 
P.C.R,, pentru continua 
înflorire a patriei noas
tre socialiste, spre binele 

, și fericirea poporului ro
mân.

ite zile, de puternică efervescență politi- 
ă le apropierea Conferinței, Naționale a 
gindurile comuniștilor, ale tuturor oa- ..

meii hunedoreni se îndreaptă cu nețărmu- „kle *a partidului* sporînd în permi^snță contribu
te și recunoștință către dumneavoas- <ja județului Hunedoara la accelerarea dezvoltării 

economtco-sociale a țarii, la înfăptuirea Programu
lui partidului de edificare a societății socialiste și 
comuniste in România.

Deva, 27 noiembrie 1982

te și recunoștință către < 
timate și iubite tovarășe Nicolae 
patriot' înflăcărat, personalitate proemi- 

eții politice internaționale contemporane, 
documentele ce vor fi supuse dezbaterii J

Din cuvintul participanților din Valea JiuluiReprezentanții comuniștilor din Valea Jiului au adus în Conferința organizației județene de partid cuvîntul minerilor, constructorilor, energeticienilor, hotărîrea tuturor oamenilor muncii din această vatră de cărbune și istorie de a munci fără preget și crește contribuția lor la asigurarea bazei de resurse e- nergetice necesare economiei naționale, la înfăptuire^ hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R. și înaintarea continuu ascendentă a patriei noastre pe calea socialismului și comunismului.
Făcînd, în spirit critic 

și autocritic, o retrospec
tivă a nerealizărilor s- 
registrate de Valea 
lui la producția de 
bune, evidențiind 
gențele ce se impun 
tru 
ții 
de 
lor 
cinilor 
colectivelor miniere 
bazin în anul 1983, pri
mul secretar al Comite
tului municipal de partid 
Petroșani, tovarășul VIO
REL FAUR, a spus în
tre altele : „Problema care se pune acum pentru noi este să asigurăm îndeplinirea planului intr-un ritm constant de producție,

în-

exi- 
pen- 

activită- 
extracție, crearea 
acum, a premise- 
în făptuire a sar* 
sporite ce revin 

din

redresarea 
de 
pe 
de

constantgaranție a realizării planului pe 1983. Și ne an-

doar să supun atenției __c............  __ conferinței, în mod . cît : ția netă de cărbune pen- se poate de sticcint,teva din direcțiile care vom acționa toată fermitatea, vingerea și forțele care în cum tarul lui - ocupările în munca oamenii la toate nivelele, , pornind de la ideea că și în condițiile mecanizării complexe și ale automatizării, omul ră- mîne factorul esențial re din care numai com- hotărî tor al progresului general. Pe această bază am stabilit măsuri care să asigure creșterea calificării profesionale

gajăm în fața conferinței că planul la produc-.tru aceste două luni va fi realizat integral.Pentru anul 1983 va trebui să producem 12,2 milioane tone cărbune brut, 8 milioane ‘ tone cărbune net și 2,5 milioane tone huilă spălată pentru cocs. Din analizele organizate recent, rezultă că minele noastre nu ridică probleme din punct de vedere al capacităților de producție și tehnice. Avem asigurate mijloace fixe neeesa-binele rcpriFintă 6 mi- : liarde lei.Nu doresc să mă o- presc asupra măsurilor prevăzute în programul nostru pentru 1983. ci,

clin cu con- dedispunem.primul rînd — așa ne-a indicat secre- general al partidu- - ne vom spori pre- cu

(Continuare în pag. a 4-a)
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Vizita oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa 

Elena Ceaușescu, in Kuweit
Convorbiri oficiale Ceremonia sosirii

(Urmare din p°9 Utriei, legăturile știiifțifi- ce și culturale.Președintele N i c o 1 a e Ceaușescu și șeicul Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al- Sabah au efectuat, de a- semenea, un amplu schimb de vederi cu privire la problemele internaționale actuale,în acest cadru s-a exprimat îngrijorarea României și Kuweitului față de agravarea situației internaționale, față de conflictele și disensiunile existente, care generează pericole serioase pentru pacea și securitatea mondială ; aprecieri care au pus, în același timp, in evidență convingerea co-

Simbălă după-amiază, ■președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit la reședința sa. Pa latul „Salaam", pe prințul moștenitor și prim-ministru al guvernului, șeic Saad Al-Abdullah Al-Sabah, care a făcut o vizită protocolară șefului statului nostru.Prințul moștenitor a salutat noua vizită de prie-
Ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, s-a în- tîlnit, sîmbătă, cu viceprim- ministrul și ministru al a- 

facerîlor externe și informațiilor al statului Kuweit, șeicul Sabah Al-Ja- Ix- Al-S’abahCu acest prilej au fost discutate probleme bila- tera e, incluși ferit re la conlucrarea dintre 

mună că problema fundamentală a zilelor noastre o reprezintă menținerea și consolidarea păcii, necesitatea de a se acționa cu fermitate pe această direcție pentru oprirea cursei înarmărilor și realizarea de măsuri concrete de dezarmare sub control internațional, de a se depune toate eforturile pentru realizarea unui climat de securitate, de încredere, pentru oprirea a- dîncirii și reducerii decalajelor între țările bogate și țările sărace, între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare, pentru soluționarea problemelor ce confruntă omenirea pe calea politică, a tratativelor, în interesul și cu participarea statelor mici
intîlnirea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
cu prințul moștenitortenie a președintelui Nicolae Ceaușescu în Kuweit, arătînd că dialogul la nivel înalt va constitui un moment de seamă în dezvoltarea pe mai departe a bunelor relații existente, a colaborării dintre cele două țări.Mulțumind, președintele Nicolae Ceaușescu a arătat că împărtășește această apreciere și că între- prii i. eu deosc iită plăce-întilniri de lucrucele două țări pe plan internațional.în aceeași zi, Ion M. Nicolae, vieeprim-ministru al guvernului, împreună cu Nicu Constantin, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, au avut întilniri de lucru cu ministrul petrolului, șeic Aii Al-Kha- lif wa Al-Sabah, ministrul 

și mijlocii, a țărilor în curs de dezvoltare, a țări
lor nealiniate.Pornind de la rolul important ce revine în viața internațională țărilor în curs de dezvoltare, s-a evidențiat necesitatea convocării unei conferin
țe la nivel înalt a acestor state, pentru reluarea dialogului între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare pe noi principii pe baza respectului e- galității și avantajului reciproc. pentru edificarea unri noi ordini economice în lumeConvorbirile s-au desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă.

re această vizită do prietenie în Kuweit.în cadrul întrevederii, s-a procedat la un schimb de vederi ce a evidențiat dorința României și Kuweitului de a acționa, în continuare, pentru adîn- cirea și consolidarea relațiilor de colaborare, pentru identificarea unor modalități de dezvoltare a a- cestor raporturi.
industriei și comerțului Jassem Khalid AI-Marzuq, și cu președintele .Fondului kuweitian pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare.în cadrul discuțiilor s-au abordat probleme ale cooperării economice și livrărilor reciproce de mărfuri. sîmbătă, un dineu oficial. 

După dineu, cate s-a
■ ama sta

'Urmare din pap rdin Kuweit. în cinstea sosirii inalților oaspeți au fost arborate drapelele de stat ale celor două țări.La scara avionului, președintele Republicii So- cialistc România tovarășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu, sînt salutați cu căldură de emirul statului Kuweit, șeic Jabcr Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah.Șeful statului român si emirul statului Kuweit își string mîinile îndelung, cu multă căldură și prietenie. Copii kuweitieni în costume tradiționale a- le acestor locuri, oferă președintelui Nicolae ('eaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori.Fanfara intonează imnurile de stat ale României și Kuweitului. Cei doi șefi de stat trec în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport. în semn de salut sînt trase 21 salve de artilerie.Pe traseul dintre aeroport și oraș și, apoi, de-a lungul impozantului bulevard Ganaal Abdel Hasser, coloana de mașini străba-
Dineu oficial în onoarea 

președintelui
Republicii Socialiste Româniaîn onoarea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, emirul statului Kuweit, Alteța Sa șeicul Jăber Al-AIWHad Al- Jaber Al-Sabah, a oferit, 

te panglicile din beton a- le unor șosele moderne flancate de edificii impunătoare care ilustrează e- fortul creator al talentatului și harnicului popor kuweitian, angajat pe calea dezvoltării țării, a valorificării bogățiilor sale naționale, indreptindu-se spre palatul „Salaam", reședința rezervată solilor poporului român pe timpul șederii lor în Kuweit.
La reședință, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena. Ceaușescu, însoțiți de emirul Kuweitului se îndreaptă spre marele salon al palatului, unde se întrețin într-o atmosferă de caldă cordialitate.Cei doi șefi de stat au abordat, apoi, o serie de probleme de interes comun, schimbul de opinii, convorbirile oficiale des- fășurindu-se într-o atmosferă de stimă și prietenie ce caracterizează bunele relații existente între cele două popoare, a dorinței lor de a adinei legăturile 

de colaborare, spre binele reciproc, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

dr fășu 5’ ntr-o atmosfe ră de caldă cordialitate, președintele N i c o 1 a e Ceaușescu : a fost salutat de prințul moștenitor și prim-rninistru al Kuwei- tului, de membrii gut ‘ r- nului, de ceilalți reprezentanți ai vieții publice kuweitiene.
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FILME
28 noiembriePETROȘANI — 7 No

iembrie : Visul de argint al alergătorului ; Unirea: Orgolii.LONEA : Contrabandiștii din Santa Lucia.ANINOASA: Polițistul ghinionist.
VULCAN — Luceafă

rul : întîlnirea.
LUPENI — Cultural i 

O fată fericită.URICANI: întoarce-te și mai privește o dată.
29 noiembriePETROȘANI — 7 No

iembrie : Un saltimbano la Polul Nord ; Unirea: Bujorul roșu.LONEA : Ziua de naștere a unui tînăr var- șovian.VULCAN — Luceafă
rul : Legenda lui Ciun Uian.LUPENI — Cultura» . Visul de argint al alt gătorului.URICANI : Astrid, dragostea mea.

TV
28 noiembrie8,00 Consultații pentru învățămintul seral. A- naliza matematică. 8,30 Almanahul familiei. 9,00 De strajă patriei. 9,30 Bucuriile muzicii. Vă place Brahms ? 10,00 Viața satului. 11,45 Lumea copiilor. 13,00 Album duminical. Tele- sport — Trofeul Carpați la handbal masculin : România — U.R.S.S..Transmisiune directă de la Buzău (ora 17,15). 18,30 Micul ecran pentru cei mici, 18,50 1001 de seri. 19,00 Telejurnal. 19,20 Cîntarea României — Județul AJba. 20,20 Film artistic. Tată cu de-a sila. Producție a studiourilor iugoslave. 21,45 Varietăți muzlcal-coregrăfice. 22,20 Telejurnal.
29 noiembrie15,00 Telex. 15,05 gj siune în limba maghiară. 17,50 1001 de seri. 18,00 închiderea programului. 20,00 Telejurnal. 20,25 Tezaur folcloric. 20,55 O- rizont științific. 21,15 Ritmuri tinerești, 21,30 Roman foileton. Docherii episodul 5. 22,00 Telejurnal.
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locrările Coaferinței extraordinare a organizației județene de partid
(Urmare din pag. d 3-a)și a conștiinței muncitorești, valorificarea în mai mare măsură a experienței minerilor, maiștrilor, tehnicienilor și inginerilor cu vechime îndelungată, dimensionarea mai rațională a sarcinilor pe formații de lucru, folosirea pe scară mai largă a tuturor mijloacelor de stimulare materială și morală, în vederea cointeresării și antrenării întregului personal muncitor într-o activitate tot mai eficientă.începînd cu anul 1983, nc-am propus să obținem cu complexele mecanizate cel puțin 4,2 milioane tone de cărbune — dublu față de anul acesta —, iar în viitor să a- jungem la producții și mai mari.Sîntem conștienți că trebuie să ne ocupăm mai îndeaproape de or

Din cuvîntul participauților din Valea Jiuluiganizațiile de partid, să le ajutăm să-și exercite mai competent și mai exigent rolul de conducător, să-și sporească a- portul la îndeplinirea tuturor. sarcinilor și obiectivelor ce ne stau în față".
îndeplinirea sarcini

lor la export a fost o- 
biectivul subliniat în 
mod deosebit in cuvîntul 
tovarășei CORNELIA I- 
LOIU, directoarea în
treprinderii de tricotaje 
Petroșani, vorbitoarea 
spunind : „întreaga noastră atenție este orientată, încă de acum, pentru realizarea importantelor sarcini la producția de export care va crește de la 12 milioane în acest an, la aproape 
40 milioane.

Pentru a îndeplini a- cegstă sarcină am întreprins deja o serie de măsuri pentru pregătirea forței de muncă, perfecționarea personalului muncitor șl tehnic productiv, creșterea exigenței comisiei de recepție a materiei prime, întărirea controlului pe fazele de fabricație și a- Sigurarea permanentă a asistenței tehnice mai a- les în schimburile II și IIP.
în cuvîntul său, mine

rul șef de brigadă CONS
TANTIN POPA, sa re
ferit la modul cum ac
ționează colectivele de 
mineri de la mina Lu- 
peni pentru realizarea 

sarcinilor Ia cărbune spunind : „Colectivul sectorului nostru, celelalte sectoare din cadrul întreprinderii am analizat cu maximă ’ răspundere sarcinile ce ne stau in față.în urma unor largi consultări ale șefilor de brigadă, ale maiștrilor mi-; nieri și ale celorlalte cadre tehnice ne-am angajat ca in lunile noiembrie și decembrie să raportăm îndeplinirea integrală a salt inilor de plan și în' continuare. în trimestrul I 1983 și pe toată perioada anului care urmează, să ne situăm la nivelul condițiilor tehnice ce ne sint create".
Directorul I.U.M. Pe

troșani, inginerul 1OSIF 
KELEMEN a dat expre
sie hotăririi angajanle a 
constructorilor de mașini 

din Valea Jiului de a 
sprijini și mai mult me
canizarea minelor, sens 
în care spunea: „Ca urmare a .măsurilor întreprinse vom spori la 20 bucăți numărul susținerilor mecanizate, pe care le vom livra unităților miniere din Vale în a- nul 1983. Ne vom ocupa mai intens de folosirea rațională a energiei electrice. a materiilor primo, aceasta fiind de fapt cea mai - semnificativă contribuție a colectivului nostru la sporirea în continuare a producției de cărbune, la înfăptuirea programului de mecanizare a lucrărilor din subteran, program inițiat de conducerea superioară de partid și de stat".

Rectorul Institutului 
de mine Petroșani prof, 
univ. dr. ing, DUMITRU 
FODOR, aprecia: „Prin activitatea de cercetare, cadrele didactice și studenții Institutului de mine din Petroșani abordează probleme prioritare ale industriei miniere și constructoare de utilaj minier", Sublinia, . totodată, în mod autocritic : „Sîntem conștienți că rn activitatea de. cercetare științifică. în cea de formare a gindirii creative a studenților s-au manifestat și o scrie dc neajunsuri care nu au permis o valorificare deplină a potențialului de care dispune Institutul de mine". In continuare și-a exprimat convingerea că: „Activitatea desfășurată in Institutul dc mine este perfectibilă și sin- tem hotăriți să acționăm în acest sens".
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