
Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. ai P.C.R.

Sub* președinția tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Partidului 
Comunist Roman, a avut Ioc luni, 30 mai, 
ședința Comitetului Politic Execuții al 
C.C. al P.C R.

Cu acest prilej, a fost examinat si a- 
probat raportul cu privire la stabilirea 
prețurilor de producție și de livrare pe 
metru linear, metru pătrat sau pe bucată, 
in vederea stimulării reducerii consumu
lui de materii prime și materiale.

Comitetul Politic Executiv a relevat că 
la calcularea prețurilor de producție și 
de livrare in funcție de noile unități de 
măsură să se țină seama de următoarele 
criterii : menținerea actualului nivel gene
ral al prețurilor ; stimularea producători
lor in fabricarea de materiale cu dimen
siuni și toleranțe care să conducă Ia rea
lizarea de produse cu efect util sporit din 
aceeași cantitate de materiale ; cointere
sarea beneficiarii' in utilizarea de mate
riale la dimensi r.i si toleranțe care să 
permită execut, i de produse finite cu 
aceiași parametri tehnico-funcționali din- 
tr-o cantitate mai rică de materiale și cu 
costuri mai redusa.

S-a apreciat că in acest fel se asigură 
fixarea de prețuri pentru un număr mai

mare de sortotipodimensiuni — grosimi, 
lățimi, gramaje pe unități de suprafață — 
creîndu-se posibilitatea satisfacerii mai 
depline a cererii beneficiarilor, în condi
țiile folosirii mai eficiente a materialelor. 
Plusul de eficiență se va reflecta in be
neficiile peste plan ale producătorilor și 
beneficiarilor.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca 
ministerele producătoare să ia măsuri pen
tru reexaminarea consumurilor de mate
riale în vederea reducerii acestora pe me
tru, metru pătrat sau bucată și pentru 
realizarea produselor in structura cores
punzătoare sortimentelor solicitate de be
neficiari.

In același timp, a stabilit ca, pină la 
data de 30 septembrie a c.. Comitetul de 
Stat pentru Prețuri, Comitetul de Stat 
al Planificării și Ministerul Finanțelor, 
împreună cu ministerele, să analizeze re
zultatele aplicării sistemului de prețuri 
propus și să prezinte măsuri de îmbună
tățire a acestuia, precum și pentru extin
derea sistemului și Ia alte produse la care 
se justifică economic.

(Continuare în pag. a 4-a)
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35 de ani de activitate
a teatrului minerilor

refacerile
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în lumina orientărilor recente, trasate de 
secretarul genere! al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU

Eforturi sporite pentru 
creșterea realizărilor din abataje

Procesul dc înnobilare 
spirituală a vieții și
muncii minimilor se
răsfrînge și prin implica
rea frumosului, tot mai 
convingător. în toate ■ sfe
rele di' activitate umană. 
Prin grija necontenită a 
partidului, a secretarului 
său general, munca pro- 

.mctcică o acestor oameni 
1 se eliberează prin meca- 
| nizare și 
j iar timpul lor liber se u- 

manizează în dependență

automatizare.

1

cu facerile și 
spirituale. în ambele sfe
re se 
ca rea 
rește.
nări 
libertății", 
subterane Ie 
și o schimbare 
a orașelor dc sub 
ring. Procesul de reînnoi
re ți acestora se 
ră intr-un ritm 
liitr-o perioadă, 
măsoară deseori 
se sistematizează anumite 
zone
bluri
nice.
ată-i

poziție 
dificili 
zițic ce-i revenea 
drept. Acum 
coincidență a 
lor omagiale și 
tive, prilejuite

accentuează impli- 
fruinosului și, fi
se obțin dclermi. 
pentru „imperiul 

Marilor uzine 
corespunde 

radicală 
Pa-

desfășoa- 
nebănuit
ce se 

cu zilele.

și apar noi ansam- 
civice și arhitecto- 

,Teatrul minerilor, 
acum ocupînd o 
centrală intr-un e- 
modernizat, o po- 

de
fericita 

momente- 
aniversa. 

de impli-

Luna manifestărilor politico-ideologice 
cultural-educative și sportive

După cum am mai in
format, duminică, la Clu
bul sindicatelor din Lonea, 
a avut loc „Memorialul fol
cloric Gicu Popa". Acțiu
nea, organizată de clubul 
din localitate și redacția 
zia"ului nostru, s-a bucu
rat de succes. I n spectacol 
au evoluat soliștii vocali 
Ileana Ienulese, Rodica 
Cîrstea, Maria Cerna, Vic
tor și I’eana Alstani, ins
trumentiștii Gustav Mol
dovan și Enăche Brinzea, 
ansamblu! Parîngul, cu trei 
suite de dansuri (instruc- 
tt, Nico.a • Zablău), flu
ierași! dc ;a Jieț și poetul 
Ion Pascal Vlad. ru un 
poem dedicat celui oma
giat. La acțiune a partici
pat ca invitată, cântăreața 
Gipa Pătrașcu, ai cărei pași 
în muzică i-au fost îndru
mați de profesorul Gicu 
Popa.

Pentru astăzi, sint pro
gramate următoaiele ac
țiuni: .

nirea a 35 de ani de ac
tivitate, mărturisește des
pre relația dintre om și 
creația sa și lasă a se 
lumina activitatea sus
ținută a teatrului, cu u- 
nele rezultate deosebit 
de valoroase. Iată-1 
cum, într-un ceas de 
flecție, poate chiar 
metamorfozare a sa, 
vederea unei sărbători 
spiritului.

Dimensiunea unui atare 
eveniment o poate con
feri doar bilanțul fapte
lor (250 premiere din 
dramaturgia română și 
universală, 9 783 de spec-1 
taco'.e prezentate 
2 661 702 spectatori).

a- 
re- 
de 
în
a

la
Se

Nicolae GIIERG11E, 
directorul Teatrului de stat 
„Valea Jiului" — Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

întilnirea tineretului cu istoria — Costcști ’83”

* La ora 16, la mina 
Vulcan, Comisia ingineri
lor și tehnicienilor orga
nizează în cadrul ciclului 
de acțiuni „Tribuna idei
lor" dezbaterea „Directive 
de acțiune pentru intensi
ficarea mișcării de invenții 
și inovații".

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag a 4-a)
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Cu interesul manifestat 
permanent față de acțiuni
le politice destinate per
fecționării activității din 
industrie și agr.cvltură, o- 
pinia publică din țara 
noastră a luat cunoștință 
despre problematica majo
ră, pusă in dezbaterea 
Consfătuirii de lucru de la 
C.C. al P.C.R., a Plenarei 
Consiliului Național al -Oa
menilor Muncii din indus
trie, construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor 
și finanțe și Plenarei Con
siliului Național al Agri
culturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor. Des
fășurate sub președinția 
secretarului genera’. al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cele trei eve
nimente politice au prile
juit o temeinică analiză a 
stadiului îndeplinirii sar
cinilor in actuala etapă de 
dezvoltare a patriei, pre
cum și evidențierea lipsu- 
ri’.or care mai persistă în 
unele domenii, a acțiunilor 
ce se impun pentru îmbu
nătățirea realizărilor în 
toate colectivele de muncă.

In mod deosebit, pentru, 
colectivele din domeniul 
extracției cărbunelui, pen
tru organizațiile de partid 
din întreprinderile miniere 
a’e municipiului nostru, a 
fost indicată ca o necesi
tate imperioasă intensifi
carea activității în vederea 
creșterii producției de 
cărbune „Trebuie să ac
ționăm în domeniul indus
triei de cărbune — a ară
tat secretarul general al 
partidului la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al 
P.C.R. — pentru a asigura 
realizarea în întregime a 
planului — și a'ein toate 
condițiile să obținem chiar 
o producție suplimentară 
de cărbune. Dar se impune 
să acordăm o atenție mai 
mare producției de cărbu
ne cocsificabil". In acest 
context, a fost arătat fap
tul că nerealizarea planu
lui ]a cărbunele cocsifica
bil a creat greutăți deose
bite în economia națională 
și cămine ca o sarcină de 
cea mai mare însemnătate 
să se acționeze, în urmă
toarele luni, pentru recu
perarea celor 300 mii tone

de cărbune înregistrate ca 
restanță în prima parte a 
anului.

Activitatea colectivelor 
de mineri din Valea Jiu
lui s-a îmbunătățit în 
mod substanțial după tre
cerea la noul program de 
lucru. Avantajele reale ale 
noii organizări in trei 
schimburi, ale celorlalte 
măsuri adoptate — pentru 
extinderea mecanizării și 
a tehnologiilor de extrac
ție moderne, perfecționa
rea pregătirii profesionale 
a forței de muncă, optimi
zarea raportului dintre 
personalul direct produc
tiv și cel de servire — au 
fost concretizate în scurt 
timp prin creșterea mediei 
producției zilnice și a pro
ductivității muncii în aba
taje. Aceste avantaje au 
ieșit la iveală mai cu sea
mă la întreprinderile mi
niere unde s-a făcut o te
meinică pregătire a pro
ducției anului 1983 — avem 
în vedere minele Lupeni, 
Petrila, Vulcan și cariera

Cariera Cimpu lui Neap

Cea mai mare depășire 
a planului zilnic

Pentru ziua de sîmbătă, 28 mai, colectivul ca
rierei Cimpu lui Neag a raportat cea mai mare de
pășire a prevederilor de plan zilnice înregistrată in 
acest an în Valea Jiului — 2121 tone de cărbune. 
Prin producția extrasă suplimentar în ziua amintită, 
plusul acumulat de la începutul acestei luni s-a ri
dicat la peste 16 000 tone de cărbune, situînd colec
tivul carierei pe primul loc în întrecerea pentru tot 
mai mult cărbune livrat industriei românești.

linstire
in fiecare sfîrșit de 
amfiteatrul cetăți-

Ca 
mai. 
lor dacice din munții O- 
răștiei, a primit dumini
că, cîteva zeci de mii de 
tineri, dar și mai vârst
nici, într-un pios peleri
naj la porțile istoriei nea
mului nostru. Fastul și 
solemnitatea sărbătoriri
lor de cinstire a înainta
șilor, sub genericul „în- 
lijnirea tineretului cu is
toria — Costcști ’83" au 
pecetluit în mirific dem
nitatea munților și a pă
durilor ; la Costcști, țara 
întreagă, prin fiii săi ti
neri, a înălțat un imn de 
slavă, prin vers, cîntec și 
joc, sanctuarelor lui De- 
cebal, în acest context a- 
niversar, impresionantă 
ni s-a reliefat coeziunea 
în fapte și în gînd a u-

vetrei strămoșești
nui popor iubitor de pa
ce, ctitor al propriilor sa
le certitudini de bunăsta
re și fericire.

Din Valea Jiului au po
posit la serbările de la Cos- 
tești tineri mineri, prepa
ratori, textiliste și de alte 
profesii, îmbarcați în 24 
de autobuze și numeroa
se autoturisme proprieta
te, personală, 
martorii unor 
de înaltă ținută ; 
că, desfășurate pe 
două scene în aer 
la realizarea cărora 
adus obolul artiști 
fesioniști și amatori, 
naclul „Serbările 
teii tineretului", 
de p< etul Lucian 
mesei., laureații 
ediții a tradiționalei ma
nifestări a festivaluri-

Ei au fost 
spectacole 

artisti- 
■ cole 

liber, 
și-au 
pro- 

ce- 
Scîn- 

condus 
Avra- 

actualei

lor de poezie revoluționa
ră și muzică ușoară. Tot 
în postură de spectatori, 
tinerii din municipiul 
nostru au luat parte 
finalele competițiilor 
nedorene de 
handbal (fete 
Postură care 
merește, date 
ția manifestărilor 
ral-a rtistice și 
ale tineretului din Valea 
Jiului, performanțele de 
excepție dovedite la ma
nifestări de anvergură, 
precum Festivalul națio- 

C'îni o voa T-îrxiv»â n i ni u
Șl 
lea Jiului a contat 
programul actualei

1
I 
I
I

la 
hu

și 
băieți), 
nedu-

volei
și 
ne 
fiind bogă- 

cultu- 
sportive

I „Cintarea României 
„Daciada". Practic, Va

in 
edi-

Ion VI LI’E

(Continuare in pag. a 4-a)
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Producția de 
cărbune extras— 

în continuă 
creștere

Acțiunile ferme între
prinse de colectivele mi
niere din Valea Jiului 
pentru creșterea producției 
dc cărbune extras au înce
put să dea roadele scon
tate.

g] l.M. Petrila. Colecti
vul minei a ridicat cota 
realizărilor suplimentare 
înregistrate în această lună 
la aproape 2800 tone de 
cărbune prin producția ex
trasă peste prevederile de 
plan ale zilei dc 28 mai — 
plus 150 tone de cărbune.

ÎS l.M. BARBATENI. 
Continuînd cu fermitate 
aplicarea măsurilor dc re
dresare a producției dc 
cărbune extras, minerii 
de la Bărbăteni au obținut 
sîmbătă peste sarcinile pla
nificate aproape 200 tone 
de cărbune pentru cocs.

E l.M. VULCAN. în 28 
mai, minerii Vulcanului 
au înregistrat din nou ' o 
producție suplimentară pre
vederilor de plan. înscri- 
indu-se în felul acesta în 
rîndul colectivelor cu rit
mice realizări și constante 
depășiri a’e sarcinilor zil
nice.
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APELUL
Ședinței comune a Consiliului Național

ai Oamenilor Muncii din Industrie
și a Consiliului Național al Agriculturii

înaltul forum democratic 
muncitoresc-țărănesc din Româ
nia Socialistă, întrunit astăzi 
în ședința plenară comună, a 
dezbătut într-un spirit de pro
fundă exigență, principialitate 
și răspundere comunistă pro
blemele actuale ale activității 
economice din industrie și a- 
gricultură, din principalele sec
toare ale economiei naționale și 
ale vieții noastre sociale, ho- 
tărînd, în lumina directivelor 
și orientărilor Congresului al 
Xll-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului măsuri ferme 
pentru continuarea mersului 
neabătut înainte al construcției 
socialiste din patria noastră.

Plenara comună aprobă în
tru totul activitatea desfășu
rată de partidul și statul nos
tru pentru înfăptuirea neabă
tută a liniilor directoare ale 
Congresului al Xll-lea și Con
ferinței Naționale, pentru so
luționarea în cele mai bune 
condiții a problemelor comple
xe ale dezvoltării noastre cco- 
nomico-sociale în interesul în
tregului popor, al edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Plenara comună dă o înaltă 
apreciere rolului și contribuției 
hotărîtoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român și președintele Republi
cii Socialiste România, în ela
borarea liniei juste a partidului 
și statului nostru, în conduce
rea și organizarea întregii ac
tivități, în munca de zi cu ei 
pentru unirea tuturor forțelor 
națiunii socialiste în vederea 
propășirii materiale și spiritua
le a țării, a creșterii bunăstă
rii și fericirii poporului.

Participanții la ședința co
mună a celor două consilii na
ționale relevă însemnătatea de- 
osebită a sarcinilor și orientă
rilor cuprinse în cuvîntarea ți
nută de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în încheierea lucră
rilor ședinței și adoptată ca 
document programatic, hotărînd 
ca ea să fie pusă la baza între
gii activități practice din eco
nomia noastră națională.

Prin munca plină de abne
gație a clasei muncitoare, ță
rănimii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, a 
întregului nostru popor, planul 
de dezvoltare economico-socia- 
lâ pe acest an se îndeplinește 
cu succes, obținîndu-se realizări 
remarcabile în toate domeniile 
de activitate. S-au făcut noi 
progrese în dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a societății, 
în creșterea eficienței activită
ții economice, în modernizarea 
și ridicarea nivelului tehnic al 
producției, în realizarea obiec
tivelor partidului de creare a 
unei noi calități în economia 
națională, în accentuarea ca
racterului intensiv al dezvoltă
rii economice. în industrie, în 
5 luni ale acestui an s-a reali
zat o depășire a planului de 
cîteva miliarde lei, iar în a- 
gricultură s-a desfășurat o ac
tivitate intensă, în condiții na
turale defavorabile, asigurîn- 
du-se îndeplinirea în bune con
diții a lucrărilor agricole de 
primăvară.

Plenara comună pune în evi
dență spiritul patriotic mani

festat de locuitorii satelor, in
clusiv tineretul, pionierii și 
copiii, ajutați de oamenii mun
cii de la orașe, care, printr-o 
mobilizare generală, au reușit 
să învingă greutățile ivite, să 
diminueze influențele secetei 
prelungite și să salveze recolta, 
să asigure condiții pentru ob
ținerea și în acest an a unei 
producții agricole vegetale și 
animale corespunzătoare.

Pornind de la aceste reali
zări și analizînd mijloacele și 
posibilitățile de care dispune 
societatea noastră, ședința co
mună apreciază că există toate 
condițiile pentru îndeplinirea 
și depășirea tuturor prevederi
lor planului de stat pe acest 
an, pentru înfăptuirea în con
tinuare a obiectivelor funda
mentale stabilite de Congresul 
al Xll-lea și Conferința Națio
nală în vederea ridicării pa
triei pe noi trepte de progres 
și civilizație;

Este necesar să acționăm cu 
toată forța și energia pentru fo
losirea întregului potențial de 
care dispune puternica noastră 
industrie socialistă, a tuturor 
capacităților și resurselor ma
teriale, precum și a competen
ței, spiritului creator și elanu
lui muncitorilor, tehnicienilor 
și inginerilor, pentru realizarea 
exemplară a planului la toți 
indicatorii, în special la pro
ducția destinată exportului, 
pentru obținerea unei produc
ții suplimentare care să aco
pere cerințele sporite ale eco
nomiei naționale și necesitățile 
dezvoltării exportului.

Ședința comună adresează tu
turor colectivelor de oameni ai 
muncii din industrie, construc
ții, transporturi, circulația măr
furilor și finanțe apelul de a 
nu precupeți nimic pentru a 
asigura realizarea integrală a 
producției fizice și nete, pen
tru dezvoltarea bazei de mate
rii prime și energetice, valori
ficarea cu randament cît mai 
înalt a acesteia, pentru folosi
rea intensivă a capacităților de 
producție, a utilajelor șl mași
nilor, pentru creșterea șl mai 
puternică a productivității mun
cii, a calității și tehnicității 
produselor, pentru gospodări
rea cu răspundere maximă a 
fondurilor materiale și bănești 
ale întreprinderilor și creșterea 
beneficiilor acestora, pentru în- 
tăriea ordinii și disciplinei în 
producție, valorificînd pe de
plin avantajele oferite de noul 
mecanism economic-financiar, 
de autoconducerea și autogestiu- 
nea muncitorească.

în îndeplinirea acestor sar
cini, în modernizarea și perfec
ționarea întregii producții in
dustriale, în rezolvarea proble
melor complexe ale tehnicii 
noi, un rol sporit trebuie să 
îndeplinească cercetarea știin
țifică, institutele noastre de 
cercetări și proiectări, puterni
cul corp al specialiștilor din 
întreprinderi.

Plenara subliniază importan
ța deosebită a îndeplinirii pro- 
gramului de investiții pentru 
anul 1983, ale cărui obiective 
sînt menite să asigure în pri
mul rînd dezvoltarea bazei e- 
nergetice și de materii prime, 
înfăptuirea acestui program 
impune luarea celor mai hotă- 
rîte măsuri pentru realizarea la 

timp și de bună calitate a 
tuturor obiectivelor și capaci
tăților proiectate, aplicarea ce
lor mai eficiente soluții tehno
logice și constructive, extinde
rea folosirii proiectelor tip, 
in vederea scurtării termenelor 
de execuție, a reducerii consu
murilor materiale și energetice, 
bunei organizări și gospodăriri 
a șantierelor.

Să punem în valoare și să 
generalizăm larg experiența 
colectivelor de oameni ai mun
cii, să dăm curs larg spiritului 
lor de inițiativă, inventivității 
creatoare, hotărîrii de a sluji 
prin fapte progresul patriei. Să 
promovăm cu fermitate noul, 
spiritul revoluționar în toate 
domeniile de activitate 1

Ședința comună a forumului 
democrației muncitorești-țără- 
nești adresează țărănimii, co
operatorilor, mecanizatorilor, 
specialiștilor, tuturor oamenilor 
muncii de la sate, chemarea de 
a face în continuare totul pen
tru a reduce cît mai mult pa
gubele pricinuite de secetă, 
organizînd în mod exemplar 
întreținerea culturilor, irigarea 
terenurilor, strîngerea în cel 
mai scurt timp și fără pierderi 
a recoltei, depozitarea acesteia 
în mod corespunzător.

O atenție deosebită trebuie 
dată însămînțării culturilor du
ble care să asigure recuperarea 
pierderilor provocate de secetă 
și chiar realizarea unei produc
ții agricole suplimentare.

Este necesar să se acționeze 
ferm pentru realizarea progra
melor de irigare, desecare, 
combatere a eroziunii solului și 
ameliorare a terenurilor — o- 
biective hotărîtoare ale reali
zării noii revoluții agrare în 
România.

Acționați cu toată hotărîrea 
pentru ridicarea zootehniei, 
pentru creșterea efectivelor de 
animale, mobilizați toate forțe, 
le satelor pentru strîngerea 
șl depozitarea în cele mal bune 
condițiuni a resurselor furaje
re, pentru cultivarea șl moder
nizarea pășunilor și fînețelor, 
asigurînd o bună furajare a 
animalelor, creșterea producției 
animaliere !

Ne exprimăm convingerea că 
harnica noastră țărănime, me
canizatorii, toți locuitorii sate
lor își vor dovedi energia, ca
pacitatea creatoare, înaltul spi
rit patriotic, învingînd greută
țile create de secetă în acest 
an, asigurînd aprovizionarea 
corespunzătoare a populației și 
satisfacerea cerințelor întregii 
economii naționale.

Plenara comună cheamă în
tregul nostru popor să-și u- 
nească și mai strîns eforturile, 
sub conducerea partidului, pen
tru progresul neîncetat al so
cietății noastre socialiste, pen
tru prosperitatea materială și 
spirituală a națiunii noastre, 
pentru înflorirea multilaterală 
a scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România, 
pentru creșterea forței, inde
pendenței și suveranității ei 
naționale I

Stă în puterea eroicului nos
tru popor dc a duce cu succes 
la îndeplinire Programul parti
dului, de a da viață istoricelor 
hotărîri ale Congresului al 
Xll-lea și ale Conferinței Na
ționale, asigurînd trecerea 

României socialiste într-o etapă 
istorică nouă, aceea de țară cu 
dezvoltare economică medie, de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare spre comunism.

Plenara comună își exprimă 
deplina aprobare față de poli
tica externă și activitatea in
ternațională a partidului și sta
tului nostru, evidențiind și cu 
acest prilej meritele excepțio
nale ale secretarului general al 
partidului, președintelui țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în elaborarea direcțiilor și o- 
rientărilor acestei politici, în 
promovarea unei linii forme 
de apărare a intereselor na
țiunii noastre socialiste pe a- 
rena mondială, a unei politici 
consecvente de pace și indepen
dență națională, de participare 
la soluționarea problemelor 
complexe ale lumii de azi, de 
colaborare rodnică cu toate 
popoarele, în creșterea presti
giului internațional al Republi
cii Socialiste România.

înaltul forum al democrației 
muncitorești-țărănești din pa
tria noastră susține în întregi
me și cu toată hotărîrea acti
vitatea intensă desfășurată de 
partid și de stat pentru lichi
darea 6tării de tensiune exis
tentă în viața internațională, 
pentru stingerea conflictelor și 
atenuarea politicii de confrun
tare, pentru găsirea unei căi 
de înțelegere, conviețuire paș
nică șl colaborare reciproc a- 
vantajoasă între națiuni, asi- 
gurîndu-se respectarea dreptului 
fiecărui popor la dezvoltare li
beră, de sine stătătoare, a in
dependenței șl suveranității tu
turor națiunilor.

Participanții la ședința comu
nă își însușesc întru totul pozi
ția de înaltă principialitate și 
răspundere exprimată în cuvîn
tarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind gravitatea si
tuației internaționale actuale, 
pericolele mari care planează a- 
6upra securității popoarelor, di
recțiile în care trebuie acționat 
pentru salvgardarea libertății, 
păcii șl progresului, înflăcăra- 
tele apeluri pentru trecerea la 
măsuri neîntîrziate și radicale 
de împiedicare a unei confla
grații mondiale.

Plenara comună a reprezen
tanților muncitorilor și țărani
lor din România adresează o 
vibrantă chemare către toate 
popoarele de pe continentul 
nostru — unde s-au acumu
lat cele mai mari arsenale mi
litare, cele mai puternice mij
loace atomice, unde se mani
festă cele mai adînci contradic
ții și unde se află cele două 
blocuri militare opuse — pen
tru unirea foițelor în vederea 
îndepărtării pericolului de răz
boi, pentru oprirea amplasării 
de noi rachete nucleare cu ra
ză medie de acțiune, retrage
rea și distrugerea celor exis
tente, pentru o Europă unită, a 
păcii și colaborării, egale în 
drepturi între toate națiunile, 
pentru o Europă fără nici un 
fel de arme nucleare.

Adresăm tuturor popoarelor 
chemarea de a se ridica cu 
toată forța și energia — pînă 
nu este prea tîrziu — pentru a 
pune stavilă cursei periculoase 
a înarmărilor, sporirii arme
lor perfecționate de distrugere 

în masă care prezintă cel mai 
mare pericol pentru civilizația 
umană, pentru însăși existența 
omenirii, a planetei noastre I

Să desfășurăm largi mișcări 
de masă pentru a impune gu
vernelor. conducătorilor poli
tici, trecerea la măsuri concre
te de dezarmare și în primul 
rînd de dezarmare nucleară, 
pentru respectarea dreptului 
fundamental al oamenilor, al 
popoarelor la pace, la securi
tate, la existență !

Să ne ridicăm împreună, cu 
toată forța, împotriva acelora 
care încearcă să înșele popoa
rele, să ascundă realitatea, ma
rile pericole pe care noile ar
mamente le prezintă pentru 
viața tuturor națiunilor 1 Pa
cea, securitatea popoarelor nu 
se pot asigura prin noi arma
mente, ci prin reducerea și 
distrugerea lor, prin realizarea 
unui echilibru la un nivel de 
înarmare cît mai scăzut!

Să determinăm ca uriașele 
mijloace și resurse irosite as
tăzi pentru producerea armelor 
să fie folosite pentru dezvolta
rea economico-socială pașnică 
a popoarelor, să fie puse în 
slujba omului, a vieții, a pro
gresului și libertății popoare
lor 1

De dezarmare este legată li
chidarea uneia din cele mai 
grave anomalii ale epocii noas
tre — decalajul uriaș dintre 
țările dezvoltate și țările ră
mase în urmă.^sărăcia în care 
trăiește cea mai marc parte a 
planetei —, instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale, 
bazată pe egalitate și echitate 
între națiuni, asigurarea pro
gresului material și spiritual 
al tuturor popoarelor, al între
gii umanități, făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte. 
Locul programelor de înarma
re, să-l ia programele de dez
voltare, prosperitate și progres !

Plenara comună adresează 
tuturor oamenilor muncii de 
la orașe și sate. întregului nos
tru popor chemarea de a-și 
dovedi înaltul spirit de dăruire 
revoluționară, patriotică, ata
șamentul fierbinte față de 
cauza socialismului, față de 
interesele păcii și colaborării 
internaționale, prin munca 
unită 6ub conducerea partidu
lui, în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru obținerea 
de noi succese în toate ramu
rile de activitate, pentru în- 
frîngerea greutăților și depăși
rea neajunsurilor și lipsurilor, 
pentru realizarea neabătută în 
viață a actualului cincinal — 
nouă și importantă treaptă în 
drumul mereu ascendent al pa
triei noastre spre bunăstare și 
fericire, spre zorile luminoase 
ale comunismului.

Prin munca entuziastă, pă
trunsă de înaltă responsabili
tate patriotică a fiecăruia din
tre noi. să facem să crească tot 
mal mult avuția socialistă a 
poporului, forța economică a 
patriei, să se întărească liber
tatea, independența și suvera
nitatea ei, să sporească și mai 
mult contribuția României So
cialiste la cauza păcii și cola
borării internaționale, prestigiul 
său în rîndul tuturor națiuni
lor lumii 1

(
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-1948 — 1983
TEATRUL DE STAT ..VALEA JIULUI"

PREZENȚA REMARCABILA 
IN VIAȚA SPIRITUALA A MINERILOR

Premii și elogii 
din partea criticii

decis estetic al a-In ultima perioadă, unghiul 
bordării repertoriale în consonanță spirituală cu ine
dite viziuni regizorale și scenografice a făcut ca une
le lucrări din dramaturgia noastră și străină să fie 
realizate la un deosebit nivel artistic, atrăgînd după 
sine, în cadrul participărilor la confruntările națio
nale, obținerea unor serii de premii și de elogii din 
partea criticii de specialitate și a publicului. La Fes
tivalul de teatru contemporan Brașov, 1979, pentru 
spectacolul „Alegeți-1 singuri" de Ivan Bukovcan, 
Florin Fătulcscu primește premiul pentru debut regie, 
ca apoi, la ediția următoare, pentru premiera abso
lută cu „Pluta Meduzei" de Marin Sorescu să-și ad
judece premiul pentru regie, iar tînăra actriță Mirela 
Cioabă, premiul pentru debut interpretare. Acest 
succes a generat și ideea să se organizeze manifesta
rea seminarială Marin Sorescu de către teatrul mine
rilor. Și astfel, la Deva în perioada 13—15 februarie 
1981 s-a organizat și desfășurat sub egida Comitetului 
dc cultură și educație socialistă al județului Hune
doara, A.T.M., revistei „Vatra" și Teatrului de stat 
„Valea Jiului" Petroșani, Seminarul de dramaturgie 
și teatrologie — Marin Sorescu. Iar dacă această exe
geză asupra operei acestui reprezentant dramaturg 
contemporan s-a desfășurat la Deva, este pentru că 
la Petroșani și nu la Geneva, cum se exprima un cri
tic, „Pluta Meduzei" a fost prezentată în premieră 
mondială. Prin participarea în toamna anului 1980 la 
Festivalul dramaturgiei românești actuale la Timi
șoara, cu piesa „în căutarea sensului pierdut" de 
I. Băieșu, teatrul nostru se înscrie cu autoritate în 
primul rînLl al mișcării teatrale românești, obținînd : 
Premiul pentru cel mai bun spectacol; Premiul pen
tru cea mai bună regie — F orin Fătulcscu ; Mențiu
ne pentru scenografie — Elena Buzdugan și, firește, 
își adjudecă și autorul premiul pentru dramaturgie, 
ca mai tîrziu, Biroul Secției de critică teatrală să a- 
corde premiile A.T.M. pe anul 1980 : Premiul pentru 
regie Florin Fătulescu, pentru regla celor două spec
tacole de mai sus și Premiul pentru scenografie — 
Elena Buzdugan, pentru aceleași două spectacole. La 
toate acestea se cade amintită și acțiunea deosebit dc 
importantă, singura în țară, din zilele de 21—22 mar
tie 1982, la Petroșani, de comemorare a lui Goethe, 
cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la moartea sa. 
Teatrul a prezentat premiera „Ifigenia în Taurida" 
în regia lui Aureliu Manca, alte două spectacole, din 
dramaturgia noastră : „Paracliserul" de Marin Sores- 
eu și „Arca bunei speranțe" de I.D. Sîrbu și a orga
nizat simpozionul „Goethe, contemporanul nostru".

în repertoriul teatrului, 
accentul s-a pus pe promo
varea dramaturgiei origina

le, pe creațiile reprezentative 
din dramaturgia clasică ro
mânească, cît și pe piese din 
dramaturgia universală. 
Din dramaturgia clasică 
românească au fost pre
zentate : „Fîntîna Blandu- 
ziei" și „Despot Vodă" de 
V. Alecsandri, „Vlaicu Vo
dă" de Al. Davila, „Hagi 
Tudose" de Delavrancea, 
„Trei crai de la răsărit" 
de B.P. Hașdeu, „O noapte 
furtunoasă", „D’ale carna
valului" de I.L. Caragiale. 
Printre creațiile perioadei 
interbelice au figurat: „Su
flete tari" de Camil “ 
trescu, „Take, Ianke 
dîr" de V.I. Popa, 
nic vals", „...Eseu", 
unei nopți de i 
„Sosesc deseară" de T. Mu- 
șatescu, „Gaițele" de Chi. 
rițescu. „Steaua fără nume" 
și „Jocul de-a vacanța" de

l Pe- 
și Ca- 
„Tita- 
Visul 

iarnă",

IJn repertoriu legat de 
viața aducătorilor 

de lumină din adîucuri
M. Sebastian. în cele 35 de 
stagiuni au fost puse pe 
scenă din dramaturgia con
temporană românească pie
se cu un explicit caracter 
politic : „Simion Albac" de 
S. Andreescu și Th. Mă- 
nescu, „Cumpăna" de Lu
cia Demetrius, „Mielul tur
bat" de Aurel Baranga, 
„Secunda 58" de Dorel Do
rian, „Ștafeta nevăzută" și 
„Simple coincidențe" de 
Paul Everac ; piese cu un 
pronunțat caracter satiric : 
„Sfîntul Mitică Blajinu", 
„Fii cuminte Cristofor", 
„Opinia publică" și „Inte
resul generai" de Aure] 
Baranga ; piese cu proble
matică istorică : „Io, Mir
cea Voievod" de Dan Tăr-

Ecourile (Urmare iin ?ag I)

unei chemări
încă de la începutul ac

tivității teatrul din Vale 
s-a angajat în realizarea 
unui amplu program cul
tural in cadrul municipiu
lui și județului. în 1956 
lansează o chemare către 
toate teatrele din țară pen
tru intensificarea muncii 
cultural-artistice la sate, 
în „Informația Bucureștiu- 
lui“, 11 septembrie 1956 se 
scrie : „în chemarea lansa
tă. Teatrul de stat din Pe
troșani își propune să de
pisteze 25 de sate din re
giunea Hunedoara unde pî
nă acum nici o formație 
teatrală nu a prezentat 
spectacole, să organizeze 
deplasări în 35 de sate din 
aceeași regiune, să stimu
leze activitatea artistică de 
amatori in cadrul cămine
lor culturale a celor 35 
de sate și să ia în patronaj 
căminele culturale din sa
tele Livezeni și Iscroni. Ia
tă o bună inițiativă care 
rănii ne a fi urmată de tea
trele din țară. Angajamen
tul a fost respectat. Teatrul 
a instruit și pregătit for
mații de amatori din județ 
pentru edițiile Festivalului 
Național „Cîntarea Româ
niei", el însuși participînd 
cu spectacolele : „Rapsodie 
transilvană" de I.D. Sîrbu 
sau „Petru Rareș" de Ho- 
ria Lovinescu.

ragină realizată de
Mircea BUJORESCU și 

Dumitru VELEA

știe că anul 1948 a fost un 
an de începuturi de drum, 
an de 
voluționare.
cizia 
iunie 
telor 
ființa 
rului, 
— în 
zinou 
latură care din 1949 devi
ne „Teatrul de stat Valea 
Jiului Petroșani". La 23 
August 1948 un colectiv 
format din 40 de oameni, 
actori profesioniști, bucu- 
reșteni și tehnicieni a so
sit în Vale pentru deschi
derea primei stagiuni tea
trale cu capodopera 
I.L. Caragiale 
pierdută". Și astfel, la 
octombrie 1948 !
Iul lui Val Mugur 
tîmpinat cu valuri 
plauze de publicul 
de bucurie și
Ea venea ca răspuns nevoii 
stringente de teatru în 
Valea Jiului, atît cauzelor 
obiective, ca omul să-și 
intre în posesia procesu
lui procedurii sale, cit și 
celor subiective, sensibi
lizarea crescută a publicu
lui față de teatru. Acest 
din urmă aspect, presa l-a 
consemnat: sînt seriile de 
turnee ale diverselor trupe 
din țară cu actori de pres
tigiu : Bulandra, A. Deme- 
triade, A. Finți, C. Tănase, 
Gr. Vasiliu Birlic, George 
Vraca, Ion Finteșteanu și 
chiar dintre cei ce aveau 
să rămînă aici, Jean To- 
mescu, 6au încercările pro
prii începînd din anii 1922 
de a se institui 
teatrale. O 
de oameni dăruiți

re- 
De-

23 
Ar-
In

deschideri 
Prin 

nr. 2555 din 
1948, . Ministerul 
și Informațiilor 
aici. Teatrul Popo- 
regionala Petroșani 
clădirea fostului Ca- 
muncitoresc —, titu-

lui
„O scrisoare

8 
spectaco- 

este în
de a- 
doritor 
lumină.

formații 
pleiadă 
Thaliei

s-au strîns ca la un semn 
și au început munca lor 
de creație. Atunci au ve
nit : artista emerită Elena 
Antonescu, Tinel Atanasiu, 
Lilly Urseanu, Alexandru 
Jelcs, Jean Tomescu, Jean 
Mărgăritescu, Sandu Sti- 
claru, Petru Asan, Teodor 
Botoșescu, Maria Iordache 
—Dumitrescu cu conducă
torul lor de scenă Val Mu
gur. Cu fiecare an nucleul 
a sporit, deschizătorilor de 
drumuri adăugîndu-li-se : 
Tony Zaharian, Vaier Don-
tuiiiitiiiHiiiniiiiiiiniiriiiii,

35 DE ANI DE 
AGliVlIATE

y y ZZZZZ/Z/ZZ/Z

ca, Yolanda Copăceanu, 
Maria Dumitrescu, Dana 
Pantazopol, Dcm și Elena 
Columbeanu, Justin Han- 
doca, I. Popovici, Elisabe. 
ta Belba, Eugenia Botoșes- 
cu și artista emerită Ana 
Colda. Ultima, fiică de 
miner din Petrila — cea 
mai iubită actriță a publi
cului din Vale — va sluji 
scena cu 
ne pînă 
In semn 
Cenaclul 
lingă 
popular din Lupeni îi 
poartă numele. Anii urmă
tori au însemnat noi nu
me : Ion Pavelescu, Anca 
Led unea, Gheorghe Mi_ 
clea, Gigi Iordănescu, Lu
cian Temelie, 
Donca, Dumitru
Mircea Zabalon, Ilie Ște
fan, Mimi Munteanu, Ale
xandru Zecu, regizorul 
Marcel Șoma. In perioada

dăruire și pasiu- 
la sfirșitul vieții, 
de recunoștință, 
dramatic de pe 

teatru și Teatrul

Ștefani a
Drăcea,

de maturitate a teatrului 
au venit șl Ion Roxin, Ion 
Tifor, Nicolae Gherghe, A- 
lexandru și Paulina Co- 
dreanu, Mihai Clita, Cons
tantin Dicu, Florin Plaur, 
Costin Iliescu, Mircea Pâ. 
nișoară, Mariana ~ 
scenografii Aurel 
Elena Buzdugan, Ștefan Ba
rath, regizorul Ion Simio- 
nescu. In ultimul timp, pro
moțiilor de absolvenți ai 
Institutului de artă teatrală 
și cinematografică li s-au a- 
dăugat, pentru un anumit 
timp Virgil Flonda, Avram 
Birău, Șerban Ionescu, Mi
rela Cioabă, Dinu Apetrei, 
regizorii Mihai Lungcanu, 
Florin Fătulescu, 
proaspeții absolvenți 
lentin Vlădăreanu, 
Zavloschi, Florica 
și Theodor 
Receptivi 
ideologice 
artistică 
conținut 
creatori de frumos 
străduit să fie la înălțimea 
imperativelor puse dc e- 
poca noastră contemporană. 
Au concretizat în for
mule regizorale noi, perso
nalități de scamă ale tea
trului, sau cu care acesta 
a colaborat : Sică Alexan- 
drescu, Marietta Sadova, 
I. Olteanu, C. Di-nischiotu, 
Petre Sava Băleanu, din
tre tineri : Aureliu Manea, 
Florin Fătulescu sau Radu 
Dinulescu. S-au remarcat lu
crările semnate de Liviu 
Ciulei, Maria și Paul Bart- 
novsehi, Traian Nițescu, 
Th. Ciupe, Mihai Tofan, 
Elena Forțu, Elena Pătră- 
șcscu — Veakis, Teodora 
Dinulescu, Emil Moise, Au
rel Florea, Florin Ilarasim 
sau Elena Buzdugan.

chilă, „Croitorii cei mari 
din Valahia" de Al. Popes, 
cu, „Petru Rareș" de Ho- 
ria Lovinescu ; sau cu pro
blematică 
specific minerească : 
murgul acela violet" 
I.D. Sîrbu sau „~ 
în noiembrie" de 
Dem Ionașcu. In 
perioadă, piese cu 
centuat caracter 
privind condiția umană și 
istoria civilizației noastre, 
curbîndu-1 meditativ peste 

lumea contemporană: „Pluta
Meduzei" și „Paracliserul" 
din Marin Sorescu sau 
„Arca bunei speranțe" de 
I.D. Sîrbu. Dramaturgia 
universală a fost prezentă 
prin Shakespeare („Măsu
ră pentru măsură", „Noap
tea regilor", „Nevestele 
vesele din Windsor"), Mo- 
liere („Avarul", „Tartuffe", 
„Vicleniile lui Scapin", 
„Școala nevestelor"), Lope 
de Vega („Cîinele grădi
narului"), Racine („Andro-

muncitorească,
„A- 
de 

.Primăvară 
Dumitru 

ultima 
un ac- 
filozofie

maca"), Schiller („Intrigă 
și iubire"), Goethe („Ifige- 
nia în Taurida"), Goldoni 
(„Evantaiul", „Hangița", 
„Bădăranii"), Gogol („Revi
zorul", „Căsătoria"), Ibsen 
(„Nora", „Constructorul 

Solness"), Strindberg („Dom
nișoara Julie"), Cehov („Un
chiul Vania", „Ursul" și 
„Cerere în căsătorie"), 
Shaw („Profesiunea doam
nei Warren"), B. Brecht 
(„Domnul Punti’a și sluga 
sa Matti", „Excepție și re
gulă"), J. Cocleau („Părinți 
teribili"), Ostrovski („Lupii 
și oile", 
praznic", ,
„Fata fără zestre"), V. Hu- . 
go („Angelo, tiranul Pado- 
vei"), Gorki („Cei din ur
mă") sau dintre contempo
rani : Ivan Bukovcan 
legeți-1 singuri"), 
Martinov („Al treilea 
se poate"). Caracterul 
temporan al pieselor 
ultima perioadă, 
tatea lucrărilor 
ambiția de a prezenta pre
miere absolute, este, 
scurt, caracterizarea 
ghiului de abordare a 
pertoriului de către secre
tariatul literar.

„Nu-i întotdeauna 
„Dragoste tîrzie",

(»A-
Ivan 

nu 
con- 
din 

moderni- 
selectate,

pe 
un- 
re-

Cercel, 
Florea, Ginduri la o aniversare

întors cu

la 
față 

cu 
uman,

sau 
Va- 

Adrian 
Dinicu 

Marinescu, 
exigențele 

de creația 
un profund 

acești 
s-au

...35 de ani de teatru 
în Valea Jiului. 35 de ani 
de teatru pentru mineri. 
Acum, la ceas de sărbă
toare ne-am
gîndul, alături de cîțiva 
vechi slujitori ai teatru
lui din Petroșani, la 
ceputuri. Nostalgia 
lor ani se poate citi 
în ochii lor umeziți, 
meni care au slujit 
na, acum vîrstnici, 
cu aceeași dragoste 
bine, de frumos, 
găsit la casele lor, 
conjurați de amintiri, de 
albume și diplome, de a- 
fișe și caiete-program, re- 
memorînd trecutul.

Jean Tomescu, un 
tor din „marea generație", 
ne-a vorbit cu emoție 
despre anii de început. 
Ne-a vorbit despre serio
zitate și conștiință profe
sională, despre dificultă
țile muncii de actor. Cu 
cită căldură în glas ! Cu 
cît entuziasm, pentru cei 
85 de ani ai săi ! 
de ani, exist mai 
datorită 
cumulate 
spectatorilor mei. 
pe tinerii mei colegi 
la teatru într-o sală 
moașă, meritată. Ce 
le doresc ? Succes, 
răspundă cu tot sufletul 
așteptărilor publicului ! 
Numai așa vor putea

să-și îndeplinească meni
rea de oameni cu vocația' 
frumosului, a luminii și 
a adevărului".

Livia Masca, 20 de ani 
în teatrul minerilor : 
„Trăiesc și acum emoți
ile din 1948, cînd a sosit ) 

' le la 
București, din 8 octom- , 
brie ziua premierei... Ce 
artiști mari a avut tea-’ 
trul nostru... Cîte emoții., 
ri c „ 1 î rtî i a_

în-
ace- trenul cu artiștii d< 
ușor
Oa-
sce-
dar
de

I-am
în-

TC-

„La 85 
ales 

satisfacțiilor a- 
la aplauzele 

Iată-i 
de 

f ru
să 
să

și cîte satisfacții... Și a- 
cum, la această vîrstă, 
teatrul rămîne 
mine singura pasiune. Aș 
vrea să-i cunosc sufle
tește pe tinerii colegi. Eu 
am fost colegă de teatru 
cu Ana Colda. Ce vre- 
muri... Am fost premiată 
pentru atașament față de 
instituție. Același atașa-

vîrstă, 
pentru

inșii iuțit-. nvvKiși aveioa- ; 
ment îl manifest și acum. 1 
Le doresc mult succes !“.

Am cerut și părerea u • 
nui spectator f_____ '
teatrului, nelipsit de 
vreo reprezentație, lector 
univ. Aurel Suciu, de 
la Institutul de mine Pe
troșani : „La aniversa
re, doresc teatrului nos
tru mulți ,și buni specta
tori, spectacole de calita
te, succese. Este 
maturității, a 
ții artistice 
De aceea, 
jul pentru 
și frumoși

părerea u-i 
frecvent al ' 

la 1

vîrsta 
maturită- 

a colectivului, 
folosesc prile- 
a-i ura multi 
ani !“.
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Ședința Comitetului
Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Eforturi sporite pentru

(Urmare din uap. 1)

Comitetul Politie Executiv a indicat, ca 
in termen de 30 de zile, ministerele, cu 
acordul Comitetului de Stat pentru Pre
țuri. să stabilească prețuri de producție și 
de livrare in noile unități de măsura pen
tru toate sortotipodimensiunile prevăzute. 
Pentru produsele destinate exportului, li
vrările se vor face în unitățile de măsură 
convenite prin contractele încheiate cu 
partenerii externi. S-a cerut, de asemenea. 
Consiliului Național pentru Știință si Teh
nologie ca, împreună cu ministerele pro
ducătoare. să ia măsuri pentru reexami
narea standardelor sau a altor parametri 
de calitate la produsele la care actualele 
norme tehnice, de calitate și dimensiona
re, nu stimulează reducerea consumului 
de materii prime pe unitatea de produs 
și să facă propuneri de modificare în a- 
cest sens.

Comitetul Politic Executiv a stabilit 
elaborarea unui decret, care să reglemen
teze activitatea de fixare a prețurilor de 
producție și de livrare potrivit noilor u- 
nități de măsură.

în continuare, a fost examinat un ra
port cu privire la activitatea cooperative
lor de credit, care funcționează ca unități 
distincte, cu gestiune și conducere pro
prie. în cadrul cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor

Din bilanțul economico-financiar pe a- 
nul 1982 a reieșit că volumul total de ac
tivitate realizat anul trecut de aceste 
unități a fost cu 4,7 la sută mai mare 
decît în 1981. împrumuturile acordate de 
aceste unități au crescut, de asemenea, cu 
9,1 la sută.

Cu toate rezultatele bune obținute. Co
mitetul Politic Executiv a constatat că 
unele cooperative au realizări sub media 
Pe țară. Ca urmare, s-a indicat să se ac
ționeze în continuare pentru sporirea vo
lumului activității acestor cooperative, 
îndeosebi pe seama măririi numărului de 
membri ai acestor unități, precum și a 
fondului social.

S-a cerut, în mod deosebit, ca împru
muturile acordate să fie destinate in pri- 

v mul rînd dezvoltării producției agroali- 
mentare, astfel incit cooperativele de cre
dit să-și aducă contribuția la creșterea 
numărului de animale și păsări, precum și 
la achiziționarea unor cantități sporite 
de produse la fondul de stat.

Comitetul Politic Executiv a cerut, de 
asemenea, cooperativelor de credit să-și 
intensifice preocuparea pentru efectuarea 
unui număr mai mare dc asigurări facul
tative. atragerea numerarului de la popu
lație pe libre/e CEC, creșterea veniturilor 
pe seama măririi volumului dc activitate, 
accelerarea vitezei de rotație a fondurilor 
proprii prin recuperarea la termen a 
împrumuturilor acordate și utilizarea mai 
eficientă a acestora pentru acoperirea 
cheltuielilor, gospodărirea judicioasă a 
fondurilor, reducerea continuă a cheltuie
lilor administrative.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a prezentat o informare cu pri
viri Ia vizita de stat pe care a întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
in perioada 20—23 mai a c., în Republica 
Turcia, la invitația președintelui Kenan 
Evren.

Comitetul Politic Executiv a exprimat 
deplina satisfacție față de rezultatele fruc
tuoase ale dialogului Ia nivel înalt ro- 
mâno-turc și și-a manifestat încrederea 
că înțelegerile și hotărîrile convenite cu 
acest prilej vor contribui la dezvoltarea 
și mai puternică a raporturilor de colabo
rare și prietenie dintre țările și popoarele 
noastre.

Aprobind în unanimitate documentele 
și înțelegerile convenite de cei doi șefi de 
stat. Comitetul Politic Executiv a stabilit 
măsuri pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a obiectivelor de colaborare pre
văzute pentru dezvoltarea și mai puterni
că a relațiilor de prietenie dintre Româ
nia și Turcia.

Comitetul Politic Executiv a rezolvat, 
de asemenea, probleme curente ale acti
vității de partid și de stat.

creșterea 7
'Urmare din pap l>

Cîmpu lui Ncag — prin a- 
sigurarea liniei de front 
active corespunzătoi pla
nului și cerințelor noilor 
tehnologii. Alte unități, 
cum sînt minele Bârbătcni 
și Uricani — producătoare 
de cărbune cocsificabil ■— 
nu au reușit dceit spora. 
die să se situeze la nivelul 
planului. întîrziind valori
ficarea potrivit posibilită
ților de care dispun, a ca
pacităților de producție și 
dotării tehnice Se înregis
trează oscilații mari, de la 
o zi la alta, ale realizărilor 
la minele Panoșeni, Barbă- 
teni, Lonea și Dîlja, fapt 
ce denotă neritmicitate în 
fluxul extracției, de ia a- 
bataje pînă în .preluările 
zilnice ale preparațiilor. In 
aceste condiții, organiza
țiile de partid sînt chema
te să acțione'ze cu mai 
multă fermitate pentru 
acW vizarea cadrelor, pen
tru întărirea disciplinei 
tehnologice și de produc
ție pornind de la recunoaș
terea constructivă a faptu-

realizărilor din abataje
lui că nu s-a făcut totul 
în vederea desfășurării u- 
nei activități exemplare, 
nu au fost folosite cu efi
ciență toate formele și me
todele muncii politice, de
conducere, pentru 
ficarea întregului 
țial de gîndire și 
al colectivelor.

valori- 
poten- 

aețiune

O cerință majoră o cons
tituie și sporirea preocu
părilor pentru îmbunătă
țirea calității cărbunelui. 
Se înregistrează uneori, 
pierderi pentru calitate mai 
mari decît creșterile dc 
plan asigurate prin deschi
derea unui nou abataj și 
aceasta chiar la întreprin
derile miniere care aveau
o bună experiență în or
ganizarea acțiunilor pentru 
încadrarea in indicatorii
de calitate planificați.

Sarcinile de plan ce re
vin in 1983 colectivelor
miniere producătoare de 
cărbune cocsificabil — Lu
peni. Uricani. Bărbăteni, 
Cîmpu lui Neag — și ce
lorlalte unități care asigu
ră necesarul de semicocs,

trebuie îndeplinite integral. 
In lumina orientărilor tra
sate și — așa cum s-a in
dicat — pe baza unor 
programe lunare dc recu
perare a restanțelor. tre
buie să se acționeze la fie
care loc de muncă pentru 
valorificarea superioară a 
capacităților ' de producție 
puse în exploatare, a dotă
rii dc care beneficiază 
fiecare formație de lucru.

Urmînd îndeaproape in
dicațiile și orientările de. 
mare valoare practic-apli- 
cativă a’e secretarului ge
neral al partidului, dînd 
viață măsurilor * stabilite 
pe parcursul acestui an 
pentru creșterea produc
ției de cărbune, colective
le de mineri vor face do
vada angajării pentru în
făptuirea exemplară a po
liticii economice a partidu
lui. contribuind la reali
zarea istoricelor obiective 
stabilite dc Congresul al 
XIT-lea și Conferința Na
țională ale partidului, la 
accelerarea ritmului de 
progres al țării și creșterea 
bunăstării întregului popor.

Cinstire
(Urmare din pag, l)

vetrei Strămoșești

or-mom
sporire a producției zil
nice pentru trimestrul ac
tual.

I•
I
I
I 
u

COMITETUL 
lui împreună cu 
colectiv de conducere 
la Cariera Cîmpu 
Neag 
„Ziua 
țiune 
sicnal 
bucurat de af>ieclerea 
tsror partieipanțîloi. 
fost dezbătute căile

smdicatu- 
organul 

de 
lui

au organizat recent 
brigadierului", ac- 
cu eoTțiiiu; profe- 
și educativ care

TOT DE LA cariera 
Cîmpu lui Neag aflăm că 
oamenii muncii au fost mo
bilizați la o amplă acțiune 
de recuperare a fierului 
vechi. Pînă in prezent au 
fost colectate 11,5 tone

S-ci 
tu- 

Au 
de

LA MINA Petrila, din 
dorința de a înfrumuseța 
mediul înconjurător și de 
a schimba peisajul atît de 
anost al haldei de steril, 
mai mulți ingineri au pro-

pus și sprijinit plantarea 
acesteia cu puieți de pin. 
în această primăvară au 
fost sădiți 3000 de puieți, 
acțiune la care au partici
pat numeroși tineri din în
treprindere.

O FORMAȚIE care pro- 
mite este brigada artistică 
a l.U.M.P. O recomandăm 
cu plăcere tuturor celor 
care sini amatori de un 
spectacol scurt, dens, plin 
de fantezie și originalita
te, interpretat cu multă 
vervă. Instructorul și tex
tierul brigăzii este unul

ții doar prin formația de 
muzică ușoară a l.M. Vul
can „Astral", la discoteca 
in aer liber de sîmbătă 
seara...

Cit privește programul 
distractiv, la „iarbă ver
de", anul acesta a adus 
Costeștilor noi virtuți de 
gazde primitoare, mai 
ales sectorul alimentației 
publice a oferit miilor 
de participanți un adevă
rat „corn al abundenței" 
— o variată gamă de 
produse tradiționale ale 
artei culinare hunedore- 
ne. In acest context. în
tre manifestările dc au
tentică artă populară, s-a

afirmat doar tîrgul ola
rilor pădureni. Din păca
te doar atit, pentru că 
sectorul cooperației meș
teșugărești nu s-a „vă
zut", în vreme ce imen
sul platou a fost invadat 
de o sumedenie de vîn- 
zători ambulanți, cu sau 
fără autorizație, care au 
oferit amatorilor de suve
niruri doar ridicole 
kitsch-uri. Or, la o mani
festare de asemenea ni
vel, care-.și propune pre
țuirea mileniilor de isto
rie, cultură și artă româ
nească, tocmai o astfel 
de „epidemie" ar trebui, 
cu precădere... eradicată.

Picăturile pasagere de 
ploaie și minorele aspec

te distonante n-au reușit i 
să afecteze aspirația spre | 
frumos, marea iubire a i 
miilor de participanți la i 
serbările de la Costești î 
pentru istoria patriei, ine- i 
fabilul tezaur al poporu- | 
lui nostru ; într-o organi- 1 
că înfrățire cu vatra ce- i 
taților dacice — semețele i 
coloane montane și ver- i 
dele centurii pădurilor i 
— oamenii muncii. cu | 
precădere tineretul hu- i 
nedorean, au înălțat un ; 
emoționant imn de slavă i 
istoriei plaiurilor carpa- : 
tine, și-au manifestat, li- i 
ber și demn, deziderate- ■: 
le spre mai bine în viața j 
materială 1 și spirituală a i 

societății noastre socialiste, i

dintre interpreți, Gheor- 
ghe Nicula. Brigada face 
„demersuri critice" inteli
gente, constructive.

A FOST INTENSIFICA
TA 
ții 
de 
se 
troșani, 
zii 23 August, care 
nise greu practicabilă, 
torită traficului rutiet 
tens din ultimii ani

activitatea de repara- 
a unor străzi și artere 
circulație. Do pildă, 

lucrează intens, în Pe- 
la repararea stră- 

deve- 
da- 
in-

DIN „MERSUL TRENU
RILOR", care a intrat în vi-

mai 1

M
urse I

î
I
I
I
I 

voJnfCTmgnj J

goare duminică, 29 
și este valabil pînă 
data de 2 iunie 1984, 
flăm despre noi curse 
muncitorești pentru nave
tiști : Deva — Lupeni, în 
fiecare luni dimineața și 
Lupeni — Deva, în fiecare 
sîmbătă după amiaza.

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 
cultural-educative 

și sportive 
(Urmare dÎD pag. I)

• în cadrul săptă- 
mînii acțiunilor pionierești 
„Balada munților" astăzi 
se vernisează la Casa pio
nierilor din Petrila o ex
poziție de creație tehnică. 
La ora 18, la clubul sindi
catelor din localitate «re 
loc un spectacol prezentat 
dc ansamblul folcloric „Mu
gurelul" sub genericul 
„Copiii cîntă patria și 
partidul".

Mersul trenurilor din stația Petroșani
(Valabil de la 29 mai
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1 2 3 4 5 6
Cursă 2708 Simeria — Petroșani 0,57 — —
Cursă 2701 Petroșani — Simeria — 3,10 . 5,45
Pers. 2082 Petroșani — Craiova — 5,15 9,36
Cursă 2712 Subcetate — Petroșani 5,03 — —
Cursă 2732 Petroșani — Lupeni — 5,25 6,00
AcceL 241 București N. — Deva 5,48 5,53 8,05
Pers. 2022 Simeria — București N 6,33 7,04 15,48
Pers. 2081 Tg. Jiu — Petroșani 6,50

7,25
— . —

Cursă 2731 Lupeni — Petroșani — —
Pers. 2025 Craiova — Simeria 7,35 7.41 10,12
Cursă 2702 Simeria — Petroșani 9,35 — —
Cursă 2703 Petroșani — Simeria — 11,05 13,44
Cursă 2714 Subcetate — Petroșani 13,27 —
Cursă 2734 Petroșani — Lupeni — 14,40 15,15
Cursă 2705 Petroșani — Simeria — 14,29

15,00
17,15

Pers. 2084 Petroșani — Craiova — 18,49

1983 la 2 iunie 1984)
1 2 3 4 5 6
Pers. 2083 Tg. Jiu — Petroșani 15,20 _ —
Cursă 2707 Petroșani — Simeria — 15,30 18,18
Cursă 2733 Lupeni — Petroșani 16,20 — —
Accel. 242/326 •• Cluj-N. — București N, 17.01 17,08 22,50
Pers. 2026 Simeria — Craiova 17,14 • 17,38 21,36
Cursă 2736 Petroșani — Lupeni — 17,50 18,30
Pers. 2021 București B. — Petroșani 18,12 .18,30 20,59
Cursă 2704 Simeria — Petroșani 18,58 — —
Cursă 2735 Lupeni — Petroșani 19,35 — —
Pers. 2085 Craiova — Petroșani 19,45 — _
Cursă 2709 Petroșani — Simeria — 20,00 22,41
Pers. 2086 Petroșani — Craiova — 20,48 0,44
Accel. 213/325 ”• București N. — Cluj-Napoca 21.35 21,39 3,11
Cursă 2706 Simeria — Petroșani 21,58 — _
Cursă 2711 Petroșani — Subcetate — 22,30 0,11
Accel. 244 Deva — București N. 23,13 23,19 5,00

’Intre stațiile Pui și Petroșani circulă cu ordin special.
••Acceleratul 242/326 Cluj-Napoca — București Nord are grupă de 

— București Nord, iar acceleratul 243/325 București Nord — Cluj-Napoca 
grupă de București Nord — Deva.

••• Acceleratul 243/325 circulă din stația Petroșani fără regim de rezervare a 
locurilor,

Deva 
are
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