
$

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAî

roșu Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL I

ANUL XXXIX, NR. 9 120, MIERCURI, 22 DECEMBRIE 1982 1 4 PAG. - 50 BANI

intîlnirea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

și tovarășul luri AndropovLa 21 decembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a tîlnit cu tovarășul Andropov, . secretai’ral al C.C. al Partidului
în-Iurigene-

Comunist al Uniunii Sovietice.A avut loc un schimb de ' păreri asupra problemelor privind relațiile româno- sovietice, colaborarea încadrul Tratatului de laVarșovia și în C.A.E.R., precum și asupra uuor probleme actuale ale politicii externe.

\

A fost reafirmat interesul reciproc al celor două țări pentru dezvoltarea în continuare a colaborării dintre România și Uniunea Sovietică, inclusiv pe linie de partid.Intîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă ceră, tovărășească.

Imperativa! progresalai economico-social

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII,

■ ■■■

dez- na-tre-un
de a e ge- la în

A EFICIENTEI ECONOMICE

Aspect de muncă din sectorul de croire a modelelor din secția confecții 
Petroșani.

Foto : Cristian ȘTEFAN

înfăptuirea obiectivului trasat de Congresul; al XII-lea privind cerea României la nou stadiu de dezvoltareși realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate sectoarele societății socialiste presupune, așa cum s-a subliniat la Conferința Națională a partidului — acțiuni hotărîte pentru creșterea productivității muncii, a eficienței întregii activități productive. Ceea ce trebuie subliniat cu tărie — dispunem de toate condițiile, de baza materială necesară realizării acestui deziderat, se relevă în

TARA NE CERE
Cil MAI MULT CÂKBUNE I

Raportul prezentat tovarășul Nicol Ceausescu, secretarul neral al partidului, Conferința Națională,primii doi ani ai cincinalului au fost date în exploatare circa .1200 de o- biective industriale și a- grozootehnice importante, fondurile fixe cres- cînd cu peste 300 miliarde lei. Totodată, acțio- nîndu-se cu fermitate în vederea dezvoltării cu precădere a bazei energetice și de materii prime, a agriculturii, comitent cu consumurilor și materiale, și refolosirea
con-reducerea energetice recuperarea materiale-

lor, creșterea productivității muncii și a cienței economice, reușit să facem pași portanți înainte în voltarea economiei ționale. Cu toate rezultatele bune obținute în acești ani, subliniază secretarul general al partidului, dacă s-ar fi lucrat cu mai multă răspundere, dacă s-ar fi acordat mai multă atenție folosirii mijloacelor de care dispune societatea, am fi realizat o creștere și mai puternică a economiei naționale. Pentru depășirea unor greutăți și ră-
(Continuare în pag. a 4-a)
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Utilajele moderne din dotare,
mînuite de mineri

ma- prezen- Nicolae gene- cons-

Am urmărit cu viu interes desfășurarea lucrărilor Conferinței Naționale a partidului. Hotărârile înaltului forum al comuniștilor, prețioasele orientări și idei din gistralul Raport tat de tovarășul Ceaușescu, secretar ral al partiduluitituie pentru noi, minerii, 
■«Ain inestimabil ghid de acțiune după care ne conducem cu toții în activitatea pe care o desfășurăm. Colectivul din care <fac parte, al celui> mai mare și mai mecanizat sector productiv a! Jiului, sectorul IV peni, este angrenat ternic în acțiunea otică de a spori j nent producția de cărbune cocsif icabil. în anul 1983, colectivul nostru va intra cu o linie de front activă, care-i. asigură realizarea exemplară a sarcinilor, realizarea zilnice de peste 2 000 trăgind în 200 tone de zi mai mult an. întreaga extrage din mare capacitate dotate cu tehnici de vîrf — comple- Xxe mecanizate de tăiere și susținere și transport. Brigada pe care o conduc realizează la această oră

VăiiLu-
PU-patri- perma-

unei producții cărbunede tone, medie cu cărbune decît In producție se abataje de
de ex- circa pe acest

productivități de 14 tone pe post. Vom pune accentul pe creșterea și mai mult a realizărilor la acest indicator.în sector, dispunem de forță de muncă suficientă. In lumina hotărârilor Conferinței Naționale, trebuie să asigurăm ca a- ceastă forță de muncă să răspundă noilor exigențe calitative pe care exploatarea cărbunelui în condi-_ țiile tehnologiilor moder-' ne le impune. Printr-o a- siduă și competentă muncă de întreținere și revizii, le de și-au altfelte, ceea ce în planul eficienței economice se materializează în reducerea la jumătate a costurilor de producție în abatajului. Crearea dițiilof tehnice și zatorice pentru ca utilaje să lucreze rametri ridicați de oameni, de modul în care noi, șefii de brigadă și șefii de schimb, minerii-tehnicieni cu periență reușim să-i
Teodor BONCALO, 

șef de brigadă, sectorul IV 
al I.M. Lupeni,

Erou al Muncii Socialiste

întreținere șitrei din complexe- susținere de abataj, „prelungit viața", spus sînt amortiza-
gura con- organi- acestc la pa> depinde

toți ex-

(Continuare in pag. a 4-a,

R E Z OL UȚ I A 
Conferinței Naționale

a Partidului Comunist Român
(IN PAGINILE 2—3)

Noile capacități de producte,
pe măsura creșterii 

ritmurilor de extracțieAm citit cu adîncă emoție, cu deosebită atenție magistralul Raport prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, Conferinței Naționale a partidului. Este un document de inestimabilă valoare teoretică și practică în care regăsim mărețele succese ale poporului român în înfăptuirea hotărârilor Congresului al XII-lea, direcțiile de acțiune pentru viitor, pentru învingerea unor greutăți și neajunsuri, pentru asigurarea tării accelerate a noastre pe calea societății socialiste lateral dezvoltate.
dezvol- patriei făuririi multi-

în tot ce s-a spus Raport — atît în ceea privește realizările, cît neajunsurile, rămînerile în urmă — ne-am regăsit și noi, minerii. „Sînt necesare măsuri hotărîte pentru înfăptuirea programelor de creștere mai puternică a producției de cărbune..." subliniază din nou în Raportul prezentat Conferinței secretarul general al partidului,
Ioan STANCIU, 

maistru electromecanic 
principal, secretarul 
organizației de bază, 

sectorul XI, I.M. Petrila

(Continuare in pag. a 4-a)

Brigadierul Ion Chitic, alături de ortacii Mihai 
Pintilie și Valentin Țurcanu, componenții uneia din-, 
tre harnicele brigăzi ale sectorului I de la I.M. Băr- 
băteni. . ..

Reducînd consumul, dovedim spirit civic, gospodăresc

I
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Pentru economisirea e- nergiei electrice din locuințele noastre avem posibilități multiple. A- cum, în anotimpul friguros, . deși deocamdată iarna nu este prea geroasă, gospodinele pot renunța la serviciile frigiderelor. Extinderea iluminatului local prin veioze, lămpi de masă, lampadare, reducerea becurilor de la lustre, stingerea luminii cînd vizionăm emisiunile la televizor teva căi de consumului lectrică în tament, posibilități

stau la dispoziția, tuturor, iar la nivelul Văii Jiului sînt circa 40 000 < re și se sancționează cu 
amendă folosirea pentru 

de încălzirea locuințelor a

{URfA^ENERGîET
sînt doar cî- reducere a de energie e- fîecare apar* care

« ■

apartamente noi fără a mai socoti casele, de colonie, și locuințele individuale. .în vederea evitării risipei de energie electrică se interzice cu desăvîrși-
radiatoarelor, plitelor sau 
caloriferelor electrice și 
a boilerelor intre orele 
6,30 — 10,30, 17—22. «e- 
rioade de solicitare ma
ximă a sistemului ener
getic național.

Extinderea iluminatului automat pe casa scărilor, reglarea corespunzătoare, întreținerea și folosirea în bună stare a instalațiilor electrice și aparatelor casnice, renunțarea totală la iluminatul curților, grădinilor, balcoanelor, a tuturor spațiilor exterioare și h. i multe altele sînt la indemîna fiecăruia.
Cetățeni ai Văii Jiului! 

Economisind energia c- 
Iectrică 
locurile 
dovariiț 
dâresc.

în
rle 
de

locuințe și la 
muncă dăm 
spirit gospo- I
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Conferinfe i Nafionale a
deceniul 1970—1980, perioadă România a străbătut mal multe la portanta aprecierii tovarășului Nicolae Ceaușescu potrivit căreia programele privind valorificarea resurselor proprii de materii prime și energie, perfecționarea normării și creșterea productivității muncii, dezvoltarea mai accentuată a agriculturii și industriei alimentare în perioada 1981—1985 șicreșterea nivelului de trai constituie un tot unitar și consideră că înfăptuirea lor concomitentă și în întregime asigură dezvoltarea accelerată a economiei și ridicarea pe o treaptă supe- de care dispune societatea. țipară a gradului dc civilizație a so-Conferința Națională a partidului a- cietățiî noastre. socialiste.probă orientările, date de tovarășul Conferință Națională își exprimă Nicolae Ceaușescu ca în 1983, în do- convingerea că programul privind în- meniul investițiilor, toate forțele să fie făptuirea măsurilor de autoconducere. concentrate pentru realizarea și punerea în producție a obiectivelor productive începute, pentru scurtarea duratei de execuție, lichidarea oricărei forme de risipă, întronarea unui regim sever de ordine și disciplină, pe toate șantierele.Conferința cheamă pe toți oamenii în calitate de; proprietari, și beneficiari, să manifes- răspundere pentru buna a proprietății . socialiste, fiecare leu investit să a-

le de munci zațiilor de p rea colective punderii per de partid, îr autocritic.Conferința iul și sarcini democrației organizațiilor lorlalte orgai în unirea m înfăptuirea n dezvoltare ec surilor de ri stării materie lui.‘~-u. Conferința piui călăuzi socialiste con al întregii at constituie; ,ere le și spirâtua cest principi umanism al râalizează în împlinire a j tare și afirm; niile vieții ee cărui cetățea: ționalitate.Conferința deplin întreag și orientările cută de secre lui, tovarășe privire la imj tice, ideologic etapa actuală, cării educării a maselor, p< nou, cu o în; revoluționară. > Conferința s tribuție pe ca partidului nos celor mai noi tari, producători și beneficiari,’ să* ac- Iitîce, filozofic ționeze cu cea iriai mare răspundere pentru desfășurarea ritmică a întregii activități economice, pentru realiza- rea producției fizice, creșterea calitățnjs’ productivității și eficienței în întreaga/ economie Națională.Conferința Națională consideră că măsurile luate de partid, potrivit a- rientărilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind perfecționarea cadrului organizatoric al democrației muncitorești, asigură participarea nemijlocită a maselor la conducerea e- conomlei, a vieții sociale, a întregii societăți. Conferința Națională subliniază că hotărâtoare - este funcționarea în bune condiții a tuturor organismelor democrației muncitorești, a adunărilor t., v, unu... unui multul, consiliilor de conducere ale unităților economîco-soctale.Conferința Națională subliniază că numai pe baza înfăptuirii neabătute a planului de dezvoltare eeonomico- soeiaiă vom dispune de mijloacele necesare pentru ridicarea în continuare a bunăstării materiale și spirituale. Depinde de munca întregului popor ea viața să devină mai bună, mai îmbelșugată, ca societatea să fie tot mai înfloritoare..Conferința dă o înaltă apreciere tezei tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la perfecționarea activității statului, în vederea asigurării de către , planificate a întregii activități economico- , sociale, a tuturor sectoarelor, a dezvoltării armonioase a societății, a realizării unei concordanțe cit mai depline între forțele de producție și relațiile sociale. Este necesar să se realizeze un echilibru corespunzător între orga- ■ nismele democratice și organismele de stat, care trebuie să conlucreze în mod armonios, formînd sistemul unitar al democrației socialiste, al statului democrației puncitorești, revoluționare.Conferința Națională a partidului e- vidențiază importanța deosebită, teoretică și practică, a tezei potrivit căreia îndeplinirea misiunii istorice a partidului, a rolului său de forță politică conducătoare, de centru vital al societății noastre socialiste impune îmbunătățirea continuă a activității organelor și organizațiilor de partid, sarcinilor Este necesar, în acest sens, să fie dez-

fondului de stat și buna aprovizionare a populației, îndeplinind astfel o îndatorire patriotică de cea mai mare importanță.Conferința Națională își însușește.pe deplin orientarea stabilită de secretarul general al partidului de a manifesta cea mai mare responsabilitate față de prezentul și viitorul țării, de a acționa permanent pentru dezvoltarea forțelor de producție, a bazei materiale, și a venitului național, de a nu consuma peste posibilitățile reale de care dispune societatea.

sebi. în în care etape economico-sociale, trecînd făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Conferința stabilește să fie luate toate măsurile necesare pentru consolidarea marilor realizări, asigurarea unui nou echilibru și dezvoltarea armonioasă a tuturor sectoarelor de activitate, crearea condițiilor necesare înaintării în continuare spre î- naltele culmi ale civilizației comuniste.Conferința Națională apreciază că în perioada 1983—1985 avem posibilitatea și trebuie să acționăm cu toată hotărârea pentru a ne apropia mai mult de ritmurile de dezvoltare prevăzute în planul cincinal. In anii 1983 —1985 se va pune în continuare accentul pe dezvoltarea intensivă a tuturor ramurilor de activitate, prin ridicarea calității producției și creșterea eficienței economice, realizarea programelor speciale adoptate de Confe- paVudGluf i'iuță privind dezvoltarea mai rapidă
A_:. * ca - isoxT-ia*' : .Am-£>>•#<□>*: •tVt*a4‘A»'î-î T»a*î_

aȘi ac-

Conferința Națională a Partidului Comunist Român, întrunită în zilele de 16—18 deceihbrie 1982, aprobă în unanimitate și dă o înalta apreciere Expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., „Cu privire, la stadiul actual al edificării socialismului în țara noastră, la problemele teoretice, ideologice și activitatea politică, educativă a partidului prezentată la Plenara lărgită C.C. al P.C.R. din 1—2 iunie 1982 ,,Raportului cu privire la stadiultual al edificării socialismului, realizarea Planului irațional unic de dezvoltare economico-socială, la programele speciale și la măsurile pentru îndeplinirea cu succes a cincinalului, a rîrilor Congresului al XII-lea al dului“, 7Ample și aprofundate analize stadiului actual al construcției liste, ale modului ta care se înfăptuiesc botărîrile Congresului al XII-lea și prevederile programului 1 . precum și ale direcțiilor de dezvoltare eeonomieo-socială a României în condițiile complexe ale lumii contemporane, documentele reprezintă o expresie străinei lă a aplicării creatoare a concepției materialist-dialectiee și istorice la condițiile concrete ale țării noastre, a caracterului științific, realist al politicii partidului, . a gîndirii novatoare, profund revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România.Conferința Națională a partidului Inînd în dezbatere tezele, ideile și o- râentările de o înaltă valoare teoretică și practică cuprinse în Expunere Raport le adoptă în unanimitate . documente programatice ale partidului și întregului popor.Conferința dă o înaltă apreciere contribuției hotărâtoare, rolului determinant al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la elaborarea și. înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și; statalul, activității, sale neobosite in slujbă intereselor vitale ale poporului român, a cauzei generale a socialismului și păcii. înaltul său exemplu de muncă șî de creație, de dinamism, pasiune și cutezanță revoluționară, fierbintele său patriotism însuflețesc pe toți comuniștii, întregul popor în eforturile consacrate înfloririi României socialiste, ridicării ei pe noi trepte de eîviji-■ zație șl progres.Făcînd o analiză profundă și multilaterală a stadiului actual al edificării socialismului ta țara noastră, secretarul general al partidului, tovarășul 7 Nicolae Ceaușescu, înfățișează un amplu tablou al realizărilor obținute de poporul român, sub conducerea partidului. în anii construcției socialiste, România a cunoscut o puternică dezvoltare economico-socială, devenind o țară industrial-agrară eu o industrie puternică, modernă, cu o agricultură socialistă avansată. Conferința își însușește pe deplin aprecierea că numai socialismul a creat condițiile necesare lichidării rapide a rămînerii în ur- mă, a subdezvoltării, asigurind progresul impetuos al țării noastre în toate domeniile de activitate.Conferința apreciază că, in această perioadă, Partidul Comunist Român și-a îndeplinit cu cinste misiunea istorică de a organiza și conduce lupta poporului pe calea marilor transformări revoluționare, socialiste, succesele obținute demonstrând cu puterea faptelor cȘ prin întreaga să activitate partidul nostru slujește fără preget interesele poporului, ale bunăstării. și fericirii sale, ale independenței si .suveranității, ale socialismului, păcii și progresului general.Conferința își însușește pe deplin o- rientările și măsurile propuse de' secretarul general al partidului în dîred- ția înfăptuirii obiectivului fundamental al cincinalului 1981—1985, stabilit de Congresul al XII-lea, privind trecerea României Ia un nou stadiu de dezvoltare, dobindirea unei noj calități a muncii și a vieții ta toate domeniile de activitate, creșterea nivelului de viață materială și spirituală a întregului popor. ■ ii ;■ ■. ■

hotă- parti-ale socia
a bazei energetice și de materii prime, punerea în producție a resurselor naturale de eare dispunem, chiar a unor minereuri în conținuturi mai sărace în substanțe utile, utilizarea pe scară largă a tehnologiilor avansate.Sînt necesare măsuri Iwtărite pentru înfăptuirea neabătută a programelor de creștere mai puternică a producției de cărbune, de țiței și gaze, a substanțelor minerale utile, metalifere și nemetalifere, pentru dezvoltarea hidroenergiei ca și a altor surse de e- nergie — energia soarelui, a vintului, hidrogenului, brogazului, biomasei, a- pei termale etc. Odată cu dezvoltarea bazei de materii prime se va acționa cu toată fermitatea pentru reducerea consumurilor materiale, înlăturarea o- ricârei risipe, folosirea judicioasă a materiilor prime, recuperarea și refo- losirea materialelor. ■ Acționând u-se cu toată. hotărârea pentru îndeplinirea integrală a acestor programe și măsuri, Conferința stabilește ca obiectiv realizarea deplinei independențe energetice a țării mai repede decît prevederile Congresului al XII-lea al partidului.Conferința Națională dă o înaltă a- preeiere orientărilor secretarului general al partidului privind dezvoltarea mai puternică a agriculturii și realizarea unei concordanțe corespunzătoare intre industrie și agricultură, pornind: de la principiul că ambele sectoare sînt hotărâtoare pentru făurirea socialismului și comunismului, pentru ridicarea bunăstării generale a poporului. Conferința stabilește că este necesar să se acționeze hotărât pentru folosirea cit mai rațională a fondului funciar, rezolvarea completă pînâ în anul 1985 a problemei mecanizării a- grieulturii, realizarea programelor și a programelor suplimentare de irigații și îmbunătățiri funciare, astfel incit să se asigure creșterea rapidă a producțiilor la hectar la toate culturile. O atenție deosebită se va acorda îndeplinirii programelor de dezvoltare a zootehniei și asigurării unei baze furajere corespunzătoare — condiție hotărâtoare pentru buna aprovizionare a populației eu carne, lapte, ouă, și alte produse. Conferința stabilește, că sarcină pentru toate organele' șî organizațiile de partid de la sate să acționeze consecvent pentru întărirea ordinii și disciplinei în toate unitățile a- griculturii, creșterea rolului consiliilor unice agroindustriale și al adunărilor generale ale cooperatorilor, pentru participarea tuturor locuitorilor satelor Ia muncă.Conferința subliniază că, iii cadrul diviziunii sociale a muncii și al înfăptuirii principiilor alianței dintre clasa muncitoare și țărănime, tuturor lucrătorilor ogoarelor le revin sarcini deosebite în asigurarea produselor a- groalimentare. Toți cetățenii care dețin pămînt, sub o formă sau alta, trebuie să-l muncească și să producă. Fină în 1985, toate gospodăriile țărănești și ale celorlalți oameni ai muncii de la sate să crească maximum de animale în raport cu posibilitățile pe care le au, asigurindu-și pe această cale venituri nelimitate. Prin cultivarea fiecărui metru pătrat de pămînt. prin creșterea în fiecare gospodărie a unui număr tot mai mare dc animale șt Pornind de la succesele deosebite ob- păsări, toți locuitorii satelor trebuie ținute în ultimele trei cincinale, îndeo- să-și aducă contribuția la realizarea <_____________________ •' ’ • ' '

Și ca

și autoaprovizionare teritorială pent..,, asigurarea populației cu produse agricole, animale și vegetale, în perioada 1983—1985 va mobiliza și mai mult pe toți oamenii muncii pentru înfăptuirea exemplară a tuturor sarcinilor economice din cincinalul actual.Conferința Națională subliniază importanța deosebită a indicației tovarășului Nicolae Ceaușescu de a se lua toate măsurile în vederea perfecționării cunoștințelor profesionale, tehnico- științifice ale oamenilor muncii, ale tuturor cadrelor, avîndu-se în vedere că ridicarea nivelului de calificare și lărgirea orizontului de cunoștințe ale acestora constituie o necesitate imperioasă pentru soluționarea în bune condiții a marilor probleme ale dezvoltării și modernizării în ’ continuare a economiei naționale.Conferința Națională își însușește a- precicrea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia în toate sectoarele e- conomiei naționale dispunem, de ceea ce este necesar pentru realizarea prevederilor planului cincinal. Se impune ca toate consiliile de conducere, toți oamenii muncii, în calitate de proprie-

muncii ca, producători te întreaga gospodărire astfel îneît ducă maximum de eficiență, să contribuie la creșterea avuției naționale.Sarcini importante revin în acest domeniu organelor financiare din fiecare unitate, de la județe, centrale și mifiistere chemate să acționeze cu mai multă exigență pentru întărirea ordinii financiare, condiție determinantă a îndeplinirii programelor de autoconducere și autogestiune, pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare e- eonomico-socială.Conferința Națională dă o înaltă a- preciere și aprobă orientările date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind îndeplinirea de către toate ministerele, de către toate unitățile a sarcinilor ce le revin în realizarea -la timp și de calitate corespunzătoare a producției destinate exportului. Conferința Națională cere tuturor factorilor cu sarcini în domeniul comerțului exterior ca în actualele împrejurări ale crizei economice să acționeze cu maximum de responsabilitate pentru intensificarea și dezvoltarea schimburilor, a colaborării și cooperării în producție, pu- nîndu-se un accent deosebit pe reducerea în continuare a importurilor și pe creșterea exporturilor, pe realizarea unor schimburi echilibrate, asigurând participarea activă a României la diviziunea internațională a muncii, la efortul pentru depășirea actualelor greutăți din economia mondială, dezvoltarea puternică a relațiilor schimburilor economice dintre statele lumii, fără deosebire de duire socială.Conferința Națională apreciază pentru realizarea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea sînt de o im-, portantă fundamentală indicațiile secretarului general al partidului privind creșterea substanțială a productivității muncii — astfel îneît pînă la sfîrșitul acestui cincinal să ajungem din urmă unele dintre țările dezvoltate — asigurând, pe această bază, creșterea mai puternică a produsului social, a venitului național, reducerea ponderii cheltuielilor materiale și sporirea producției nete căi de realizare a mijloacelor necesare dezvoltării societății ' ace8t» a conducerii unitare, ridicării bunăstării poporului. In con- -dițîile actuale se impune mai mult ca oricînd creșterea; eficienței eedno- mice in toate. sectoarele, astfel îneîf să nu existe nici o întreprindere nerentabilă, să- se facă totul pentru așezarea Întregii activități econorhico-so- ciale pe principiile autoaonducerii si autogestiunii. ’Conferința Națională cere tuturor ministerelor, centralelor și unităților să ia toate măsurile pentru aplicarea în cel mai scurt timp a prevederilor Cegii privind participarea cu părți sociale a oamenilor muncii la constituirea fondurilor de dezvoltare a întreprinderilor, consolidînd sentimentul a- eestora de proprietari și beneficiari, determinînd o și mat intensă participare a fiecărui muncitor și specialist ia buna organizare a muncii și producției, ia îndeplinirea s.— economico-sociale. voltate și perfecționate în permanențăConferința Națională subliniază im- democrația de partid, stilul și metode-

la Și toate orîn-că

tuielilor materiale și sporirea produc-

Ie, al. așuteria: toric, la de*șv< cri construcțfc prin elaborare " »'i. Conferinț științific al .tez cietățiî sociali? te în țara no; săvârșire la co; proletariatului tru România, : lui democrației nare, care dă perioară, dezvo pe baza căreia dinti’e partidul cialist, dintre .___ ______ ce șl organisn
generale, consiliilor oamenilor muncii, Ui însușește p< mulată de tov Ceaușescu priv rii unice a poj tea de a se ti la organizarea de istorie unit Stat și semni drapel unic dt nității întregul denței și suvei ferința dă o i: strălucit în ca: partidului nost două, ‘dpcumen’ rile privind & tea românească fana, precum lor.Conferința N te Comitetul C stabilească mo, concrete pentru tuturor concluz decurg din acesConferința îș că studierea și comuniștii, de < cii a tezelor, ii conținute in E tovarășului materializa a activității constructor

Nic în de con în ridicarea gri tuturor cetățeni de naționalitate eonomi co-soci.al î forței și unități jurul partidului general, la înfi partidului de fi cialiste- multilat



roșu

manelor și organi- unca și conduce- cu creșterea răs- fiecărui membru spiritului critic și

3

ilă subliniază ro- jvin în sistemul cești sindicatelor, ■ret, de femei, ce- e masă și obștești jopulare pentru ă a planului de >-socială și a mâ- continuă a bună- ârituale a poporu-dă reafirmă ' ’ T- societății xstre iruia țelul suprem a partidului îl bunăstării materia- treguiui popor. A- srimînd profundul rînduiri, se mate» jrea condițiilor de lității de nianifes- ilă în toate dome- ■e și sociale, a fie- deosebire de na-.slă își însușește pe ăție de idei, tezele îse în analiza fă- jeneral al partidu- Jlae Ceaușescu, cu ;a activității teore- □lit.ico-educative în icesitatea intensifi- uționare, patriotice formarea omului mștiință patriotică,

noastre . nivelul cheltuielilordin . 1982 reprezintă o expresie grăitoare a voinței de pace a poporului rbmân, corespunde intereselor fundamentale ale tuturor națiunilor, cauzei păcii și progresului în lume. Conferința Națională adoptă această propunere drept hotărîre a partidului, a întregului nostru popor,în spiritul politicii sale de pace și colaborare, România a acționat și acționează cu hotărîre pentru înfăptuirea securității europene. Conferința 7 Națională consideră necesar să se a- jungă cît mai grabnic la încheierea reuniunii de la Madrid,, care să dea noi perspective dezvoltării cooperării, încrederii și securității în Europa.Conferința Națională apreciază că depășirea crizei economice, mondiale — care influențează în mod negativ, intr-o' măsură sau alta, toate țările lumii — este indisolubil legată de o- prirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, subliniind importanța deosebită a tezei formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind reducerea bugetelor pentru înarmări cu cel puțin 20 la sută în cele două blocuri, ale căror cheltuieli .militare se ridică la aproximativ 80 la sută din totalul sumelor destinate înarmărilor. Conferința se pronunță pentru abolirea politicii dobînzilor înalte, care creează greutăți uriașe în calea desfășurării activității economice, înrăutățind mai mult situația țărilor în curs dezvoltare, de lichidare a subdezvoltării și a împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace, de întărire a colaborării și conlucrării între țările și popoarele lumii, de creare a unei noi ordini e- conomice și politice internaționale.Conferința apreciază importanta semnificație a propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire sitatea elaborării în cadrul zației Națiunilor Unite a unei privind principiile relațiilor

de tovarășul Nicolae Ceaușescu politicii externe a partidului și statului, reafirmă hotărârea poporului român de a acționa neabătut pentru dezvoltarea relațiilor internaționale, a colaborării cu toate statele lumii, de a-și aduce contribuția activă la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, la asigurarea păcii pe planeta noastră.

a înînaintare a României spre comunism.Conferința Națională hotărăște ca organele și organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești, uniunile de creație, presa și radiotelevi- ziunea, toate organismele educative din societatea noastră să-și intensifice activitatea pentru ridicarea nivelului politico-ideologic, al cadrelor, al maselor, pentru înarmarea întregului popor cu arma revoluționară de luptă pentru socialism și comunism.Conferința Națională a Partidului Comunist Român își însușește întru totul analiza științifică, profund realistă, întreprinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, cu privire la situația internațională actuală, la profundele prefaceri revoluționare, naționale și sociale, la schimbările ce au loc în raportul de forțe între diferite state și grupări de state pe arena mondială. Conferința dă o înaltă apreciere și-și deplina sa adeziune f externă a partidului la a cărei elaborare aduce o contribuție Nicolae Ceaușescu, vența neabătută cu care secretarul general al partidului promovează în viața internațională înaltele principii ale colaborării dintre state și popoare, ale păcii și progresului social.Conferința Națională a partidului își reafirmă deplina sa adeziune față de teza formulată de tovarășul Nicolae Ceaușescu potrivit c^eia în condițiile agravării situației mondiale, ale creșterii pericolului de război, este necesară mai mult ea oricînd unirea tuturor forțelor realiste, antiimperialiste, care doresc pacea, a tuturor popoarelor în lupta pentru oprirea cursului spre noi războaie, pentru apărarea păcii, bunul suprem al tuturor popoarelor, al întregii omeniri.Conferința Națională își însușește analiza cu privire la manifestarea și confruntarea puternică pe arena internațională a două tendințe, diametral opuse : pe de o parte, politica imperialistă de forță și dictat, de amestec în treburile altor state, de menținere și împărțire a sferelor de influență, de înarmare, care duce Ia creșterea pericolului unor războaie, inclusiv al unui război mondial ; pe de altă parte, tendința spre lichidarea politicii imperialiste, colonialiste, a sferelor de influență,, de amestec in treburile interne pentru instaurarea unor relații noi între state, bazate pe egalitate, respectul independenței și suveranității, neamestecul în treburile interne, pentru lichidarea politicii de forță și dictat, de asigurare a dreptului rui popor de dezvoltare liberă, pendentă, fără nici un amestec afară.Conferința Națională constată deplină satisfacție că toate acțiunile, întreprinse de România pe plan internațional abătută gresiste, forțelor politicii

, i exprimă față de polities și statului nostru, și înfăptuire își decisivă tovarășul față de consec-
și de

a-
ță, a umanismului revoluționar, libertăților și drepturilor omului societatea socialistă.Conferința .Națională dă o înaltă preciere activității desfășurate de conducerea partidului, de secretarul său general în direcția întăririi colaborării și solidarității cu partidele comuniste și muncitorești, pentru realizarea unei unități noi. bazate pe respectat independenței fiecărui partid, al dreptului său de a-și elabora linia politică de sine stătător, corespunzător condițiilor în*' care-și desfășoară activitatea.Partidul Comunist Român va acționa pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor cu partidele socialiste și social-democrate, cu mișcările de eliberare, cu partidele de guvernămînt din țările ta curs de dezvoltare, cu partidele democratice din toate țările, pornind, de, la considerentul că întărirea colaborării ' acestor forțe constituie uri factor de întărire a relațiilor dintre popoare, a luptei pentru iude-. pendență și pace.Conferința Națională a partidului își însușește în întregime orientările date

★Exprimtad convingerea fermă că tezele, ideile, și orientările cuprinse în Expunerea și Raportul șecretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărârile adoptate pe a- c.eastă bază răspund intereselor fundamentale ale națiunii noastre, Conferința Națională adresează întregului partid și popor chemarea de a acționa cu toată abnegația și fermitatea pentru transpunerea în viață a obiectivelor stabilite, pentru • înfăptuirea planului cincinal, care asigură dezvoltarea continuă a patriei noastre socialiste, ridicarea bunăstării materiale și spirituale, a tuturor Oamenilor muncii. ■ - ii c

ază deosebita cor.- eretarul general al aduce, în spiritul iri ale gîndirii pontifice și culturalul dialectic și is- a teoriei și practi- ialiste și comuniste ar teze și concepte reciază car» .srul privind făurirea so- ultijateral dezvolta- renunțarea cu deal de dictatură a ecorespunzător pen- op tarea tezei statu- icitorești, revoluțio- rspectivă nouă, su- l societății omenești, stabilesc raporturile nunist și statul so- mismele democrati- de stat. Conferința plin concepția forul Nicolae existența unei isto- iui nostru, necesitato această lumină, r institute și muzee rolul Imnului ia Tricolorului it, simboluri ale u- popor, ale indepen- lății României. Con- ă apreciere modului ecretarul general al iprofundează în cele inalizelos^și aprecie- sdicțiile în socicta- care să asigure fiecărui popor dezvol- țto lumea con tempo- Mie de soluționare a

fiecă- in declin
de ea cuurmăresc cu consecvență neunirea tuturor forțelor pro- antiimperialiste, a tuturor realiste în vederea respingerii care împinge omenirea spre catastrofă, spre un război nimicitor, în vederea promovării unei, politici noitarea economico-socială independentă, o colaborare egală între toate popoarele lumii, triumful păcii și colaborării internaționale.Propunerile prezentate in acest. sens de România, de președintele ei, tova- aducerea în viață a rășul Nicolae Ceaușescu, privind re- >r și măsurilor ce tragerea trupelor țărilor celor două noi teze și aprecieri, blocuri de pe teritoriul altor state, des- îxprimă convingerea sușirea de către toți tortul altor state; angajamentul

înală imputerniceș- ral al partidului să itâțile și obiectivelea ...ce tragerea trupelor țărilor celorființarea bazelor militare de pe teri- - su•e toți oamenii num- lemn de a nu amplasa arme nucleare de nici un fel pe’ teritoriul altor state; acordarea de garanții statelor careior și orientărilor jnerea și Raportul e Ceaușescu se vor bunătățirea generală rmare a omului nou, ent al socialismului, ilui de participare a r — fără deosebire - la dezvoltarea e- a ’terii, la întărirea națiunii noastre în i al secretarului său iui rea Programului rire a societății so- al dezvoltate și de

acordarea de garanții statelor renunță la arme nucleare că în nici o împrejurare nu se vor folosi arme împotriva lor au o importanță covîrșitoare pentru reluarea politicii de destindere, diminuarea încordării internaționale și întărirea intre popoare.Conferința Națională considerănoua propunere a ral al partidului, Ceaușescu, privind 1985 a cheltuielilor

aceste
încrederiică secretarului gene- tovarășul Nicolae limitarea pînă în militare ale țării

la nece- Organr- Carte internaționale, menită să ducă la abolirea vechii ordini bazate pe inegalitate, pe asuprirea unor popoare, pe supremația monopolurilor și a capitalului nanciar, care a devenit un obstacol dezvoltarea economiei mondiale.Conferința Națională a partidului probă acțiunile întreprinse de România, de președintele Republicii, pentru dezvoltarea continuă a colaborării cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, promovarea în relațiile internaționale a principiilor egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, a- vantajului reciproc, renunțării la ță și la amenințarea cu fai-ța.Conferința Națională subliniază și în viitor România va dezvolta ternic raporturile cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste. Este necesar să se întreprindă acțiuni mai ho târî te pentru depășirea unor divergențe existente, pentru întărirea solidarității și colaborării în interesul fiecărei țări socialiste, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Conferința afirmă importanța intensificării, în continuare, a relațiilor cu țările în curs de -dezvoltare, considerând eă aceasta constituie un factor important în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru noua ordine economică, pentru o poli- -- ti că de pace.în spiritul principiilor coexistenței pașnice, Romania va dezvolta relațiile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de . orînduire socială, pornind de la faptul că diferența de orînduire socială, concepții politice sau filozofice - trebuie să constituie un obstacol calea unei, largi colaborări internaționale, bazate pe egalitate, pe respect și avantaj reciproc.Conferința Națională a partidului relevă importanța analizei făcute de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind reactivarea în diferite state a forțelor reacționare, neofasciste, intensificarea activității antisocialiste și anticomuniste și necesitatea stringentă a demascării și combaterii eu eea mai mare fermitate a oricăror forme de dezin- “ ffermare și calomniere a socialism ului, puntodu-se în evidență superioritatea concepției noastre despre lume și via-

fini
â-

for-căpu-

de nu în

CONFERINȚA NAȚIONALĂ CHEAMĂ CLASA MUNCITOARE — 
CLASA CONDUCĂTOARE IN SOCIETATEA NOASTRĂ — să-și 
afirme din plin capacitatea sa creatoare, să acționeze cu hotărîre 
și spirit revoluționar pentru transpunerea neabătută în viață a o- 
biectivelor și sarcinilor cuprinse în documentele adoptate.

MUNCITORI, TEHNICIENI, INGINERI! Manifestați spirit de 
inițiativă, gospodăresc, acționați cu forțe sporite pentru dezvoltarea 
bazei de materii prime și energetice, pentru valorificarea cu randa
ment maxim a tuturor resurselor și reducerea consumurilor de ma- 
teiale, combustibil și energie, perfecționarea tehnologiilor, recupe
rarea și refolosirea materialelor, pieselor și subansamblelor

Prin aplicarea fermă a principiilor autoconducerii muncitorești, a 
autofinanțării, a noului mecanism eeonomico-financiar, prin întă
rirea răspunderii și exigenței, a ordinii și disciplinei, prin creșterea 
continuă a pregătirii profesionale și introducerea metodelor noi, fa
ceți ca fiecare unitate economică să lucreze cu beneficii, să-și spo
rească eficiența economică !

CONFERINȚA NAȚIONALĂ CHEAMĂ ȚĂRĂNIMEA, PE TOTI 
OAMENII MUNCII DIN AGRICULTURĂ să cultive fiecare metru 
de pămînt, să efectueze lucrări de calitate, să 
creșterea producției agricole, vegetale și animale.

OAMENI Al MUNCII DE LA SATE ! Este » 
triotică să acționați cu spirit de buni gospodari, 
plină responsabilitate pentru ca fiecare gospodărie să-și aducă con
tribuția la obținerea unor producții tot mai mari de cereale, legu
me, fructe, plante tehnice, să crească animale și păsări, pentru 
realizarea în fiecare județ, în fiecare localitate a programelor de 
autoaprovizionare.

OAMENI DE ȘTIINȚA, CERCETĂTORI! Concentrați-vă forțele 
în vederea soluționării problemelor tehnice și tehnologice ce se pun 
azi în fața economiei naționale, a perfecționării tehnologiilor, redu
cerii consumurilor, ridicării nivelului tehnic și calitativ al produse
lor. Sporiți contribuția voastră la descoperirea și valorificarea su
perioară a resurselor, a tuturor bogățiilor patriei !

facă totul pentru
» 

înaltă datorie pa- 
eu hărnicie și de

OAMENI DE CULTURĂ ȘI ARTA ! Creînd opere de măre valoa
re, pătrunse de înaltele idealuri ale umanismului revoluționar, con- 
tribuiți la dezvoltarea însușirilor morale ale tuturor membrilor so
cietății socialiste, la dezvoltarea vieții spirituale a poporului, la cul
tivarea înaltelor trăsături ale omului nou, constructor conștient al 
societății socialistei '

OAMENI AI MUNCII DE PE ÎNTREG CUPRINSUL PATRIEI !

TINERI ȘI VlRSTNICI, BĂRBAȚI ȘI FEMEI, ROMANI, MA
GHIARI, GERMANI ȘI DE ALTE NAȚIONALITĂȚI !

Conferința Națională a partidului a trasat perspectiva clară a dru
mului ce-1 avem de urmat pentru transpunerea în viață a istorice
lor hotărîri ale Congresului al XII-lea, a mărețului Program al 
partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.

Acționați în spirit revoluționar» strîns uniți în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
înfăptuirea neabătută a hotăririlor Conferinței Naționale, pentru 
ridicarea patriei noastre socialiste pe trepte tot mai înalte de civili
zație și progres, pentru edificarea pe pământul României a celei mai 
drepte orînduîri din istoria omenirii — orînduirea socialistă și co
munistă !

J



Sta asa 1 to $ a MIERCURI, 22 DECEMBRIE 1982

Ședința festivă comună a C.C. al P.C.U.S., 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., 

consacrată celei de-a 60-a aniversări a creării 
Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

O delegație a U.T.C. 
a participat, la Moscova, 

la întîlnirea primilor 
secretari ai organizațiilor 

de tineret din uneleMOSCOVA 21 (Ager- pres). La Palatul Congreselor din Kremlin ș-a deschis, în dimineața zilei de 21 decembrie, ședința festivă comună a C.C. al P.C.U.S., Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Sovietului Suprem al R.S.F.S.R., consacrată celei de-a 60-a a- niversări a creării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste — eveniment de însemnătate deosebită în istoria popoarelor sovietice.

. în prezidiu au luat loc, tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, conducătorul delegației de partid și de stat a țării noastre care ia parte 1;L festivitățile jubiliare dedicate aniversării a 60 de ani de la întemeierea U.R.S.S., și tovarășul Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic E- xecutiv al C.C. al P.C.R., 

prim-ministru al guvernului.în sală se aflau tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Traian Dudaș, membru al C.C. al P.C.R., ambasadorul României în Uniunea Sovietică, membri ai delegației române de partid și de stat.De la tribuna din Palatul Congreselor, a luat 

apoi cuvîntul tovarășul Iuri Andropov, care a prezentat un amplu raport despre semnificația evenimentului sărbătorit.Seara, pe scena Palatului Congreselor artiști de frunte ai scenelor sovietice au prezentat un concert festiv. .La concert a asistat delegația de partid și de stat a țării noastre, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

țări socialisteMOSCOVA 21 (Ager- pres). O delegație a U.T.C., condusă de tovarășul Pan- telimon Găvănescu, prim- secretar al C.C. al U.T.C., a participat la Moscova la* o întîlnire a primilor secretari ai organizațiilor de tineret din unele țări socialiste.Cu acest prilej, reprezentantul U.T.C. a prezentat preocupările tine

retului din România socialistă pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al P.C.R., a orientărilor ' și indicațiilor tovarășului Nicolae ' Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România. De asemenea, S=£ 'tlizat un schimb de opfăși »-pri- vind mișcarea internațională de tineret.
Creșterea productivității muncii Noile capacități de producție

(Urmare din pag. timineri în urmă, s-au elaborat, în baza indicațiilor și orientărilor conducerii partidului, măsuri și programe speciale care asigură o dezvoltare în următorii ani în ritm mai intens a economiei naționale, înfăptuirea o- biectivelor trasate de Congresul al XII-lea. Una din direcțiile de acțiune prioritare pentru atingerea acestor obiective rezidă tocmai în creșterea puternică a productivității muncii. „Pe baza 
bunei organizări a pro
ducției și a muncii — arăta secretarul general al partidului — a meca
nizării și automatizării, 
a folosirii metodelor mo
derne in toate sectoarele 
de activitate, trebuie să 
obținem o creștere subs
tanțială a productivită
ții muncii, propunindu-ne 
ca pînă la sfirșitul acestui 
cincinal să ajungem din 
urmă citeva din țările 
dezvoltate. Este necesar 
să înțelegem că nu putem 
vorbi de făurirea socie
tății socialiste multila
teral dezvoltate, de înain
tarea spre comunism, de 
ridicarea nivelului de 
trai al poporului fără a 
realiza o înaltă producti
vitate a muncii". Sînt sublinieri de o maximă importanță pentru progresul întregii noastre societăți, ca și indicațiile secretarului general • privind perfecționarea activității economico-fi- nanciare, și anume : 
„Trebuie să acționăm cu 
toată fermitatea pentru 
creșterea produsului so
cial, a venitului național, 
pentru reducerea pon
derii cheltuielilor mate

riale, creșterea produc
ției nete, a venitului na
țional, — singura cale de 
asigurare a mijloacelor 
necesare dezvoltării so
cietății și ridicării bună
stării poporului".Sînt deziderate hotă- rîtoare pentru dezvoltarea economico-socială a țării, deziderate care cer o activitate susținută în domeniul cercetării științifice și învățămîntului, aplicarea fermă a hotărîrilor partidului de realizare a unei strînse unități între cercetare, în- vățămînt și producție.Magistralul Raport al secretarului gefîeral al partidului prezentat Conferinței Naționale subliniază, totodată, perfecționarea noului mecanism economico-finan- ciar care are drept scop așezarea întregii activități economico-financia- re pe principiile auto- conducerii și autogestiu- nii. Se prevede elaborarea de noi norme juridice pentru creșterea răspunderii fiecărui colectiv de oameni ai muncii în administrarea și dezvoltarea proprietății socia
liste. „Pe lingă calitatea 
de proprietari colectivi 
ai unei părți din proprie
tatea întregului popor, 
oamenii muncii vor pu
tea avea în proprietate 
directă, prin participa
re cu părți sociale pînă 
la 50 000 lei, o parte din 
proprietatea unității . în 
care lucrează. Deținerea 
unei părți sociale din 
proprietatea întreprin
derii va crește și mai 
mult sentimentul de stă- 
pîn al proprietății socia
liste, preocuparea pen
tru apărarea și dezvolta
rea unităților economi

ce, pentru creșterea ren
tabilității, a eficienței in 
toate domeniile activită
ții sociale".Referindu-se la măsurile de perfecționare a sistemului de coințeresa- re a oamenilor muncii, secretarul general al partidului subliniază că retribuția și veniturile fiecărui om al muncii trebuie să reflecte mai bine munca depusă-, calitatea acesteia, contribuția adusă la realizarea planului de producție. Se subliniază, totodată, că aplicarea noului mecanism economico-finan- ciar presupune ca fiecare unitate economică să lucreze pe principiul au- tooonducerii, autogestiu- nii, cu rentabilitate și e- ficiență economică.
„Să acționăm astfel, ne cere secretarul general, 
incit nici un produs să 
nu fie nerentabil, ca în
treaga producție să fie 
eficientă — aceasta cons
tituie o cerință obligato
rie pentru aplicarea nou
lui mecanism economic, 
a autoconducerii și au- 
togestiunii muncitorești".în lumina acestor teze și idei de înaltă valoare practică, a acestor exigențe, minerii, consti-uctorii, toți oamenii muncii din Valea Jiului, mobilizați de organizațiile de partid, au datoria să acționeze cu fermitate pentru punerea în valoare a tuturor resurselor de creștere a productivității , muncii, a eficienței economice, pentru înfăptuirea programelor elaborate în a- cest scop, în vederea obținerii de rezultate economice pe măsura ritmurilor înalte de dezvoltare a țării.

(Urmare din pag. 1)rîndu-ne astfel să realizăm mai devreme prevederile Congresului al XII-lea privind asigurarea deplinei independențe energetice a țării. Or, această indicație constituie și pentru noi, minerii sectorului de investiții al minei Petrila, un îndemn puternic pentru a ne amplifica eforturile în deschiderea de noi capacități de producție în vederea asigurării atingerii nivelelor de extracție prevăzute pentru 1983 și întregul cincinal.Colectivul sectorului nostru a raportat în cinstea Conferinței Naționale a partidului îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor de plan pe acest an. Pe anul 1983 ne așteaptă sarcini de și mai mare răspundere în pregătirea viitoarelor capacități de extracție. Avem de deschis
Utilajele moderne din dotare

(Urmare din pag. limăm pe tinerii încadrați în muncă, astfel ca și ei să răspundă exigențelor sporite ale activității din- tr-un abataj complet mecanizat. Aceasta — alături de instituirea unei depline disciplina muncitorești și tehnologice, de crearea condițiilor de securitate ce se impun — este una din principalele căi în măsură să ne conducă la obținerea randamentelor scontate, a unor producții lunare pe abataj de 

noi orizonturi la sectoarele II, IV și V, vom avea In execuție 4 puțuri, precum și alte lucrări speciale a căror realizare reclamă ridicarea calității, aplicarea unor tehnologii a- vansate, ca susținerea cu ancore, injectarea betonului în spatele susținerilor pentru consolidarea masivului de roci și prevenirea infiltrațiilor de apă. Realizarea la timp a acestor lucrări și a altora de maximă importanță pentru ritmurile de extracție ale minei, preocupă în cel mai înalt grad organizația de partid, conducerea sectorului. Ne preocupă mai a- les ridicarea gradului de pregătire profesională a minerilor, integrarea în exigențele activității subterane a tinerilor nou încadrați, promovarea în a- cest scop a inițiativei „Prietenul noului încadrat", precum și organiza
pînă la 20 000 tone de cărbune. ■Acționăm energetic în acest scop atît în planul muncii organizatorice cît și politico-educative. în 1982, au absolvit cursuri de calificare și de perfecționare a pregătirii profesionale peste 30 de muncitori. Alții urmează să încheie în scurt timp cursurile de ridicare a pregătirii profesionale. Aceste preocupări, odată cu eforturile de zi cu zi pe care le depunem în abataj, la 

rea de schimburi de . experiență în scopul perfecționării tehnologiilor de e- xecuție.Biroul organizației de bază, comuniștii organizației noastre de partid acționează cu fermitate, așa cum ne cere secretarul general în Raportul prezentat Conferinței Naționale, pentru unirea eforturilor întregului colectiv, întărirea răspunderii fiecărei-' formații, a fiecărui miner pentru a-și valorifica la nivel superior puterea de muncă, de inițiativă, toate resursele sectorului în vederea realizării la timp șl în condiții de calitate . a obiectivelor și lucrărilor miniere de importanță hotă- rîtoare pentru - l,';rea capacităților de , producție ale minei, și, pe această bază, a extracției de cărbune, așa cum, ne cere partidul, secreta/ul său ge- 9 neral.
locul de muncă direct productiv pentru formarea oamenilor, ne dau certitudinea că răspundem e- xigențelor care ni se adresează prin fapte minerești demne de încrederea J și sprijinul pe care ni le a- cordă partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului. 
Țării cît mai mult cărbu
ne ! — constituie chemarea patriotică, fierbinte Căreia îi consacrăm întregul nostru elan muncitoresc, faptele noastre pe frontul cărbunelui.
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TV16,00 Telex. 16,05 Viața școlii. 16,25 Rezultatele tragerii pronoexpres. 16,30 Viața culturală. 17,00 Universul femei- lor. 17,50 1001 de seri. 18,00 închiderea programului. 20,00 Telejurnal. 20,20 Documentele Conferinței Naționale a partidului — mobilizator program de acțiune. 20,40 Frumoasă țară, Românie! Muzică ușoară. 20,50 Teatru în serial : Un fluture 
pe lampă de Paul Eve- rac. Ultima . parte. 22,00 Telejurnal.

PIERDUT „carnet student pe numele Moșescu Lucian, eliberat de Institutul de' mine Petroșani, îl declar nul. (1541)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Popescu Gabriel, eliberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (1542)PIERDUT legitimație . de serviciu pe numele Petri- an Costică, eliberată de I.M. Petrila. O declar nulă. (1543)PIERDUT legitimație serviciu pe numele Medri- han Gheorghe, eliberată de I.M. Dîlja. O declar nulă. (1544)

Mica publicitatePIERDUT carnet student pe numele Voicu Vasilică, eliberat de Institutul de mine Petroșani. îl declar nul. (1545)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Dobre Valentina, eliberată de I.U.M. Petroșani. O declar nulă. (1546)PIERDUT diplomă de 10 clase pe numele Poșir- că Teodor, eliberată de Liceul industrial mecanic nr. 1 Petroșani, în anul școlar 1976—1977. O declar nulă. (1547).

PIERDUT carnet student și legitimație bibliotecă (periodice) pe numele Dănciulescu Marius, eliberate de Institutul de mine Petroșani. Le declar nule. (1551)PIERDUT legitimație de 
ANUNȚ DE FAMILIE

Familiile îndurerate Moraru și Florea anunță încetarea din viață după o lungă suferință a celui care a fost dr. MORARU LEONIDA* înhumarea va avea loc azi, 22 decembrie 1982, ora 15. (1556)

serviciu pe numele Fodor Valentina, eliberată de Preparația Petrila. O declar nulă. (1530)PIERDUT legitimație de bibliotecă (periodice) pe numele Ureche Florin, e- liberată de Institutul de mine Petroșani. O declar nulă. (1554)
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