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de prietenie in țara noastră a 
președintelui Republicii 

Botswana, Quett K. J. Masire 
Ceremonia semnării documentelor oficiale

ȚÂRII. CIT MAI MULT CĂRBUNE!

ÎN ULTIMELE PATRU LUNI ALE ANULUI

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și Quett K.J. Masire, 
președintele Republicii 
Botswana, președintele
Partidului Democratic din 
Botswana, au semnat, vi
neri dimineața, în cadrul 
unei ceremonii care a a- 
vut loc la Palatul Consi
liului de Stat, Programul

privind dezvoltarea pe ter
men lung a cooperării e. 
conomice și tehnice și a 
schimburilor comerciale 
între Republica Socialistă 
România și Republica
Botswana și Declarația 
comună româno-botswa- 
neză.

După semnare, cei doi 
conducători de partid șl 
de stat și-au strîns cu căl
dură mîinile, s-au felici
tat reciproc.

La ceremonie au asistat

tovarășa Elena Ceaușcscu 
și doamna G. Masire.

Au fost de față persoano 
oficiale române și bots- 
waneze.

în cadrul aceleiași so
lemnități, tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, prim vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, și A.M. Mogwe, mi
nistrul afacerilor externa 
al Republicii Botswana 
au semnat Acordul de

(Continuare in pag. a 4-a)

Energiile colectivelor miniere 
mobilizate exemplar pentru 

obținerea unor producții superioare
însemnătatea econo

mică a creșterii produc
ției de cărbune, în con
formitate cu prevederile 
Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale 
partidului au fost subli
niate cu pregnanță și în 
repetate rînduri de se
cretarul general al parti
dului. Din inițiativa șl 
la indicația tovarășului 
Nicolae Ceau.șescu, în ba
za măsurilor stabilite cu 
prilejul Consfătuirii de 
lucru din ianuarie a.c., 
s-a trecut la un nou 
program de lucru în u- 
nitățile miniere, acțio- 
nindu-se totodată pe mul
tiple planuri pentru per
fecționarea organizării 
producției și a muncii. 
Mobilizați de îndemnu
rile secretarului general 
al partidului, minerii Văii 
Jiului au depus eforturi 
susținute în perioada ce 
a trecut de la începutul 
anului pentru creșterea 
producției de cărbune și 
pentru a-și spori astfel 
contribuția la asigurarea 
independenței energeti
ce a țării. Rod al efortu
rilor depuse, nivelul ex
tracției de cărbune pe

-----------------------------------------
COOPERATIVA 

„UNIREA"

Calitate 
și diversitate 
în acțiunea de diversi

ficare a serviciilor către 
populație și sporirea ca
lității lor, oamenii mun
cii de la Cooperativa 
m ști ugărească „Unirea * 
ci r- Petroșani au obținut 
r- z.ultate economice pe 
măsura eforturilor zilni
ce. La înfăptuirea bu
nei activități economico- 
financiare din primele 8 
luni aie anului (produc
ția marfă realizată în pro
porție de 101,2 la sută; 
prestări de 
servicii — 103,4 la su
tă ; producția netă — 
112 la sută) se remarcă 
unitățile SCV Livezeni 
— care și-a depășit sar
cinile planificate cu 33 
la sută —, 44 și 65 auto- 
moto, 2 înregistrări mag
netice, 19 electrice, 9 
instalații sanitare și 55 
tinichigerie. în această 
perioadă, cooperativa
manifestă o atenție cons
tantă pentru amenajarea 
corespunzătoare a noilor 
spații din blocul 1 B, a- 
flat pe Bulevardul Re
publicii din Petroșani, 
unde vor funcționa urmă
toarele unități: coafură 
și frizerie, cosmetică, fo
to, ceasornicărie, ra-
dio-TV. într-o perspec
tivă apropiată, actualul 
complex de pe strada N. 
Bălcescu va deveni casă 
de mode, cu un specific 
corespunzător. (T.S.)

Valea Jiului în primele 
8 luni ale anului a fost 
cu 563 439 tone superior 
perioadei corespunzătoare 
a anului trecut.

Dar, ceea ce trebuie re
ținut în mod deosebit de 
către toate colectivele mi
niere este faptul că a- 
ceste creșteri nu sînt pe 
măsura cerințelor econo
miei naționale, a sarcini
lor de plan. Astfel, pe 8 
luni s-a înregistrat o ma
re rămînere în urmă atit 
la cărbunele brut cît și 
la huila pentru cocs și 
semicocs. Precum se știe, 
producția extrasă din mi
nele Văii Jiului a fost 
diminuată și din cauza 
calității necorespunzătoa- 
re a cărbunelui, respec
tiv, a depășirii cu 5,5 
puncte a procentului de 
cenușă admis și cu 0,2 
puncte a umidității. A- 
ceastă situație pune în 
evidență necesitatea unor 
măsuri ferme, a unor ac
țiuni perseverente pentru 
valorificarea la un nivel 
superior a întregului po
tențial tehnico-material 
și uman al unităților mi
niere, prin folosirea in

Brigada 
productivităților înalteh

*

! \*
(

H

Sîmbătă, 10 septem
brie. Zi obișnuită de 
început de toamnă. 
Pentru brigadierul Ga
vrila Mesaroș și cei 29 
de ortaci din brigada 
pe care o conduce în 
cadrul sectorului I de 
la I.M. Paroșeni, aceas
tă zi are o semnifica
ție cu totul deosebită. 
Este ziua în care bri
gadierul Gavrilă Me
saroș își aniversează 37 
de ani de viață și 
bine de 17 ani de 
nerit. Totodată 
ziua cînd brigada 
portează dublarea 

mai 
mi- 
este 
ra- 
an-

Brigadierul Gvrilă Mesaroș cu ortacii dintr-un schimb.

tensivă a utilajelor din 
dotare, întărirea ordinii 

și disciplinei, a răspun
derii în muncă a cadre
lor de conducere, a fie
cărui colectiv din sectoa
re și formații de lucru, 
în scopul realizării unor 
nivele superioare de pro
ductivitate în fiecare a- 
bataj și, pe această ba
ză, a unor producții spo
rite.

Pînă la sfîrșitul anului 
au rămas mai puțin de 
4 luni. Este o perioadă 
scurtă, dar deosebit de 
importantă pentru redre
sarea activității produc
tive, pentru obținerea de 
către fiecare unitate mi
nieră a unor realizări su
perioare la extracția de 
cărbune. Pentru a asigu
ra cărbunele necesar pe 
măsura cerințelor econo
miei naționale, conform 
programului întocmit la 
nivelul C.M.V.J., produc
ția medie zilnică pe ba
zin trebuie să înregistre
ze încă din luna septem
brie sporuri substanțiale.

(Continuare în pag. a 2-a)

gajamentului de a ex
trage în acest an 
tone cărbune, 
mentar sarcinilor 
plan, angajament 
în urmă cu două 
cînd brigada a 
rat“ 
desfășoară

Din discuțiile 
cu șeful sectorului 
sing. Cornel 
consemnăm fapte 
totul de excepție

5000 
supli- 

de 
luat 
luni

„denia- 
frontalul unde își 

activitatea.
avute

I, 
David, 

cu 
din

Text și foto : 
Ștefan NEMECSEK

(Cont. în pag. a 2-a)

ÎN CAPITALA ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

Consfătuirea cu cadrele 
din industrie și investiții

Vineri s-au încheiat în 
Capitală lucrările Cons
fătuirii cu cadrele din in
dustrie și investiții.

Participanții la dezba
teri au dat o înaltă apre
ciere cuvîntării pe care 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușcscu a rostit-o la șe
dința comună a 
Consiliului Național al A- 
griculturii, Industriei A-

Plenara Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Alimentare, 

Silviculturii și Gospodăririi Apelor
ă ineri s-au încheiat, in 

Capitală, lucrările Plena
rei lărgite a Consiliului 
Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Gospodăririi 
Apelor, care a analizat, în 
spiritul indicațiilor și sar
cinilor de o deosebită im

In spiritul măsurilor adoitate pentru dezvoltarea
projrierătli socialiste sl creșterea retribuției

0 nouă dovadă a grijii 
partidului față de mineri

î
i

* 

î

Măsurile aprobate de 
Comitetul Politic Execu
tiv al C C. al P.C.R. la re
centa ședință cu privire 
la aplicarea fermă in via
ță a . principiilor autocon- 
ducerii muncitorești și au- 
togestiunii, perfecționarea 
mecanismului economico- 
financiar, a -istemului de 
retribuire a muncii și de 
creștere a retribuției în a- 
cest cincinal, au fost pri
mite cu viu interes și 
bucurie de ortacii din bri
gada noastră, de toți oa
menii muncii de la I.M.
Lonea, în aceste măsuri 

de o deosebită importan

limentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor și 
a Consfătuirii cu activul 
din industrie și investiții, 
subliniind că ca evidenți
ază încă o dată, în mod 
strălucit, rolul determi
nant al conducătorului 
partidului și statului nos
tru în elaborarea și înfăp
tuirea planurilor de dez
voltare economico-socială

portanță cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ce-ușesCu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, rostită la 
ședința comună a 
C nsiiiului Național al A_ 

ță economică și socială, 
noi, minerii, vedem odată 
mai mult expresia vie a 
politicii consecvente a 
Partidului Comunist Ro
mân al cărei obiectiv su
prem este ridicarea necon
tenită a bunăstării între
gului popor, potrivit sar
cinilor stabilite de Congre
sul al XII-lea și Conferin
ța Națională ale partidu
lui.

Cu toții, membrii for
mației pe care o conduc 
dăm o înaltă prețuire, în
treaga aprobare și fierbin
tele nostru atașament la 
acest măsuri călăuzite 
de înaltul spirit al echită
ții socialiste îndreptate 
spre dezvoltarea proprie
tății întregului popor, le
garea mai strînsă a veni
turilor fiecărui om al 
muncii de rezultatele obți
nute în producție și. con
tribuția la îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Ia 
creșterea productivității 
muncii și a eficienței eco
nomice.

Prin măsurile adoptate 
de Comitetul Politic Exe
cutiv, noi. minerii bene
ficiem primii — începînd 
de la 1 septembrie a.c. — 
de creșterea retribuției ta-

Ludovic REPAȘ, 
miner, șef de brigadă la 
sectorul V al I.M. Lonea

(Continuare în pag. a 2-a) 

a țării, în stabilirea direc
țiilor principale de acțiu- 

pentru sporirea și mo
dernizarea continuă a pro
ducției în toate sectoarele 
industriei, pentru ridica
rea permanentă a eficienței, 
economice, pentru creș
terea continuă a nivelu
lui de trai material și

(Continuare în pag. a l-a) 

griculturii și a Consfătuirii 
cu activul din industrie și 
investiții, rezultatele obți
nute î.i acest an la cul
turile cerealiere păioase. a 
desprins concluzii pract T • 
pentru perfecționarea ac-

(Continuare în pag. a 4-a)

Puternic 
îndemn 

în creșterea 
producției 
de cărbune 

împreună cu ortacii din 
brigadă, muncesc de 4 ani 
intr-un abataj al sectoru
lui I al minei Aninoasa 
cu un complex SMA-2. 
Trintr-o activitate bine 
organizată, străbătută zi 
de zi de conștiința co
munistă, minerească, am 
obținut rezultate bune, in 
primele 8 luni ale acestui 
an reușind să realizăm 
21 000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan, lu
na august fiind cea mai 
rodnică deoarece am ob
ținut randamente superi
oare, de 16 tone/post. 
Răspunsul nostru muncito
resc la măsurile de ma
re însemnătate pentru 

progresul economic al 
țării, pentru creșterea 
nivelului de trai, adop
tate la recenta ședință a 
Comitetului Politic E- 
xecutiv al C C al P.C.R., 
este acela de a menține 
rezultatele muncii noastre 
la aceste cote de_ vîrf.

Pavel [)EDW, 
miner șef de brigadă la 
sectorul I al I.M. Aninoasa

i

(Continuare în pag. a 2-a)
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Comerțul în întîmpinarea 
cerințelor începutului de nou 

an școlar
«

Zicala cum că „omul 
gospodar își face iarna 
car și vara sanie" este 
valabilă și cînd e vorba 
de pregătirile vestimen
tare ale 
Direcția 
nicipală 
pentru a 
merația din 
zilele 
ceperii anului de 
țărnint apro
vizionarea 
nităților 
merciale 
profil cu 
niforme s 

lare și accesoriile nece
sare elevilor a început 
încă de la 1 iulie, așa că 
la ora actuală majorita
tea copiilor smt pregătiți 
din acest punct de vedere 
pentru apropiatul 
școlar. în unitățile 
merciale din Valea 
Iui, au intrat 8 000 de u- 
niforme de toate mărimi
le pentru fete și băieți, 
4 000 pantaloni, 10 000 că
măși, 20 000 perechi 
pantofi, bascheți, teniși, 
10 000 cravate, bascuri, 
șepci; centuri și alte ar
ticole. Pentru șoimii pa
triei s-au pus la dispo
ziție 2 000 bucăți unifor
me. Toate acestea au 
fost repartizate pe loca
lități potrivit comenzilor 
făcute de magazine. De 
altfel unități de desface
re a uniformelor sînt în 
toate localitățile din mu
nicipiu : la magazinul 
universal „Jiul" din Pe
troșani, existînd și 
un atelier pentru retu
șuri.

Privind în vitrina ma
gazinului 106 din Petrila 
se putea ușor observa că 
mai bine de 
era rezemată 
rii uniformelor 
băieți și fete :

elevilor. De la 
comercială mu- 
am aflat că, 

se evita aglo- 
magazine, In 

premergătoare în- 
învă-

i u-— ----------------------------—
C(?'LA ORDINEA ZILEIde
u----------------------------—------

șco- a 
din 
în- 

cumpă- 
necesa-

In spiritul masurilor adopiaie pentru dez vei tarea
propriețații socialiste și creșterea

O nouă dovadă a grijii 
partidului

Puternic

mecanismu-

retribuției

îndemn în

an 
co- 
Jiu-

băști, cămăși, centuri, 
chipie și încă multe alte 
accesorii vestimentare 
necesare elevilor acum 
la început de an școlar, 
în magazin am schimbat 
cîteva cuvinte cu Elisa- 
beta Hagiu, responsabila 
unității.

— Am avut uniforme 
din abundență cit a fost 
vara de lungă, avem și 

în prezent 
de orice fel 
și de toate 
mărimile. Pă
rinții copiilor, 
pentru

evita aglomerația 
zilele din preajma 
ceperii școlii, au < 
rat din timp cele i 
re.

La unitatea nr. 1 
ponsabilă tovarășa 
creția Buiun, 
profilului unității, se gă
seau treninguri, 1 ’ 
cămăși și pantaloni 
toate mărimile 
cumpărătorii aveau 
unde să aleagă. în apro
pierea magazinului nr. 
15 din cartierul 
iembrie" se află 
de încălțăminte, 
ncral magazinul 
ne aprovizionat, 
totuși, unele 
de încălțăminte, mai ales 
pentru adolescenți. De 

Anișoara Cîmpca- 
unității 

la depozit

15, res- 
i Lu- 
potrivit

bluze, 
i de 

incit 
de

„7 No- 
și cel 

în ge- 
era bi- 
lipseau, 

sortimente

jumătate 
prezentă- 

pentru 
uniforme,

altfel,
nu, responsabila 
era plecată 
pentru a întregi fondul 
de marfă cu încălțămin
tea solicitată de cumpă
rători. Cit privește uni
formele și alte accesorii 
necesare elevilor, 
Petroșani este in 
să onoreze toate 
zile astfel incit 
lipsească din nici 
magazin articolele de în
călțăminte necesare.

D. CRIȘAN

1CRTI 
măsură 
comen- 

să nu 
un

(Armare din pag. I)

de 
de Mesa- 

iulie, fron- 
50 ml, in 
iar în sep- 
semidecadă 

folosind

activitatea formației 
lucru conduse 
roș : în luna 
talul ,,a -pășit" 
august 52 ml, 
tembrie la
11,5 ml (!) ; folosind la 
maxim complexul meca
nizat de susținere, tăiere 
și transport al cărbunelui, 
productivitatea muncii a 
fost depășită cu 4—5000 
ikg /post, obținîndu-se vir- 
furi de pînă la 19 tone pe 
post față de 8 tone pla
nificat ; complexul meca
nizat de susținere și trans
portorul au fost montate 
njumai din elemente și 
subansamble recuperate, 
fiind la a treia reciclare; 
revizia și repararea sec
țiilor, înainte de montare, 
au fost efectuate în-
tr_un atelier subteran ,a- 
menajat din inițiativa 
brigăzii și în colaborare

cu ortacii de „la service", 
iar echiparea abatajului a 
fost finalizată în exclusi
vitate de cei 30 componenți 
ai formației conduse de 
Mesaroș.’ Cu o zi înainte, 
la mina Paroșeni, l-am 
căutat pe brigadier, Ia ie
șirea din schimb.

în jurul orei 
apariția la puț 
rul Gavrilă 
preună 
schimbul 
cite 
cern o 
mintire și 
ortacilor cu privire la des
fășurarea activității 
batajul brigăzii și 
țațele obținute.

— Acționăm uniți, 
același scop comun : 
rina ca prin tot ceea 
facem să răspundem che
mării conducerii superi
oare de partid, personal a 
tovarășului Nicolae 
Ccaușescu„ de a da țării

15 își face 
brigadie- 

Mcsaroș, îm- 
ortacii din 
îi reținem 
clipe, fa- 

a- 
opinia

cu
1.
va 
fotografie ca 

cerem

in a- 
rezul-

avem
do-

i ce

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

loc 
mi- 
de 
la 

din

din

ÎN SALA DE APEL a 
minei Aninoasa are 
astăzi, la ora 13, un 
crospectacol susținut 
brigada artistică de 
clubul sindicatelor
localitate. Continuitatea 
cu care se desfășoară 
aici astfel de acțiuni e- 
ducative și culturale tre
buie să fie un obicei al 
tuturor cluburilor 
Valea Jiului. (T.S.)

LOCATARI HARNICI. 
Mobilizați de comitetele 
de bloc, numeroși loca
tari din blocurile 7, 8 și 
9, din strada Liliacului a 
orașului Lupeni, au par
ticipat la o amplă acți
une ' de gospodărire și 
înfrumusețare. în frun- 
t--a acțiunii au fost cetă
țeni: Mihai Vărzaru, O-

vidiu Popovici și loan 
Crișan. (V. Ciopeică, Lu- 
peni).

NOI SPAȚII COMER
CIALE. La magazinul 24 
din Petrila al I.C.S.A—A.P. 
se desfășoară lucrări de 
extindere a spațiului co
mercial, amenajîndu-se 
nn raion pentru desface
rea plinii și a laptelui. 
Se anticipează că aceste 
lucrări se vor încheia la 
1 octombrie. (T.S.)

VIAȚA CULTURALA 
din Vulcan s-a diversifi
cat prin programele sus
ținute de formația de 
muzică ușoară.. condusă

rifare. Exprimîndu-ne
din inimă sentimentele de 
profundă mulțumire pen
tru . grija ce ne-o poartă 
partidul, în brigada noas
tră măsura de sporire a 
retribuției a fost primită 
cu conștiința muncitoreas
că a necesității .— sublini
ată de Comitetul Politic 
Executiv — de a ne aduce 
contribuția, prin muncă 
fără preget, la acoperirea 
în întregime a fondurilor 
necesare retribuțiilor spo
rite. Brigada noastră a re
alizat suplimentar peste 
3000 tone de cărbune, de 
la începutul anului, ocu- 
pînd locul trei în întrece
re pe semestrul 1. Pu- ■ 
ternic mobilizați de noua 
sporire a retribuției, de 
celelalte măsuri hotărâte 
de conducerea partidului 
pentru perfecționarea sis
temului de retribuire a 
muncii, în cadrul organi
zatoric al democrației mun-

eitoie.ști, al 
lui economico-financiar 
— sîritem ferm hotărîți să 
dezvoltăm realizările bri
găzii noastre la extracția 
cărbunelui, pe scama creș
terii randamentelor în 
abataj. în primul semestru 

o 
tone 

medie, depă- 
1,5 tone/post 

Obiectivul nos- 
a.iun-

al anului am realizat 
productivitate de 9 
pe post, în 
șind cu 
sa rcina.
tru este acum să 
gem la o productivitate a 
muncii de 10 tone pe post, 
în care scop vom organiza 
mai bine activitatea la 
frontul de lucru, vom pu
ne în valoare toate resur
sele de care dispunem 
pentru ca rezultatele mun
cii noastre, creșterile 
producția de cărbune, 
fie superioare în perioada 
următoare, să îndeplinim 
exemplar sarcinile din a- 
cest an și să avem o con
tribuție sporită la înfăptui
rea dezideratului indepen
denței energetice a țării.

Ia 
să

creșterea
(Urmare din pag. I)

Faptul că noi : 
primii oameni ai 
cii care beneficiază 
majorarea retribuției, 

constituie o mărturie gră
itoare a preocupării sta
tornice a partidului, a se
cretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ccaușescu, 
tru asigurarea unor 
diții tot mai bune 
muncă și de viață 
noi, ’minerii țării.

La mina noastră 
în curs de realizare 
uni complexe 
creșterii gradului de 
canizare a lucrărilor 
niere. Acest fapt ne

sîntem 
mun- 

i de

pen- 
con- 

de 
-pentru

sini 
acți- 

destinate 
me- 
mi- 
în-

deamnă să ne valorificăm 
experiența, într-o atmos
feră de disciplină a mun
cii, pentru a extrage 
mult cărbune, necesar 
dustriei patriei, 
mineri, măsurile

mai 
in- 

Pentru 
privind

Energiile colectivelor miniere 
mobilizate exemplar

(Urtnare din pag. I)

respeetiv de peste 3 000 to
ne la producția brută și 
de cca. 2 600 tone la căr
bunele pentru cocs și se- 
micocs. Această cerință 
presupune asigurarea tutu
ror condițiilor tchnico-ma- 
teriale pentru buna desfă
șurare a proceselor tehno
logice și asigurarea noilor 
capacități dc producție. 
Trebuie urgentată punerea 
în funcțiune a noilor aba
taje, finalizarea lucrărilor 
pentru concentrarea pro-

său
Ga-

a-

cît mai mult cărbune 
ne spune cu veșnicul 
zîmbet brigadierul 
vrilă Mesaroș.

Și,' într-adevăr, toți
cești bravi bărbați fie că 
se numesc Florea Voicu,
Mihai Bărbâcaru, Eugen
I-Iălăștăuan — șefi de 
schimb, Liviu Urzică, Eu
gen Micloși, 
Costache, Coroi 
Ion Bîgu, Ion 
— veteranii brigăzii 
Liviu Lucu, Ion Ban, 
sile Zaha, Dănuț 
Zamfir Nechifor, 
dru Cioflică, — mai noii 
veniți și toți ceilalți com
ponenți ai acestei 
model, fac totul 
pețind nici un efort 
tru ca activitatea și 
dele muncii lor. să se 
scrie la cote superioare în 
efortul general al mineri
lor țării pentru asigurarea 
independenței energetice a 
patriei.

Costache 
Costică, 

Ginghină 
sau 
Va- 

llarip, 
Alexan-

brigăzi 
neprecu- 

pen- 
roa- 
în-

de Iosif Acs, în parcul 
tineretului din oraș. Suc
cesul formației este un 
rezultat firesc al talentu
lui, pasiunii și muncii 
destinată desăvârșirii in
terpretative. (I.M.)

ÎNSILOZĂRI. Baza 
materială a C.P.V.I.L.F. 
Petroșani a sporit consi
derabil prin intrarea în 
funcțiune 
de la Iscroni.
fost însilozate, 
tone de ceapă, 
văzute să mai 
cantități însemnate 
cartofi, fructe, 
noase. (I.V.)

a depozitului 
Aici au 
deja, 400 

fiind pre- 
intre alte 

de 
rădăci-

Rubrică realizată de
Tiberiu SPĂTARU

a-
Po- 

al 
la

producției
majorarea retribuției, 
doptate de Comitetul 
litic Executiv al C.C.
P.C.R., contribuie și
stabilizarea oamenilor
muncii, indemnîndu-i să 
răspundă prin fapte aces
tei încrederi pe care parti
dul o are in ei. Eu și orta
cii mei ne vom spori e- 
forturile, folosind în mod 
eficient tehnica modernă, 
pentru a ne realiza și de
păși în 
nile ce 
buind și 
volta rea

-patriei. Numai 
cantități sporite 
bune înțelegem 
putea răspunde

cuvine, minerește, 
și perseverentei 
care partidul, 
onoare al țării,

mod ritmic sarci- 
ne revin, contri- 
mai mult la dez- 
bazei energetice a 

extrăgînd 
de 
că
așa

căr- 
vom 
cum 
înal- 
griji

Minerul 
tova-

se
tei
pe 
de
rășul Nicolae Ceaușescu, o 
manifestă faț' de noi, mi
nerii Văii Jiului.

duet iei în unele sectoare 
la minele Lonea, Dîlja, A- 
ninoasa și Bărbăteni, darea 
in funcțiui-e a unor noi u- 
tilaje pentru mecanizarea 
tăierii și susținerii abata
jelor, a complexului de 
lucrări de la puțul cu schip 
al I.M. Lupeni, dotarea cu 
utilajele prevăzute a cari
erei Cimpu lui Neag, urgen
tarea punerii în funcțiune 
a microcarierelor
rea acestora cu 
necesare.

Concomitent, se 
eforturi susținute 
finalizarea tuturor 
lor de organizare superioa
ră a producției și a muncii, 
întărirea ordinii și dis
ciplinei, reducerea absen
țelor nemotivate, în vede
rea utilizării mai bune a 
forței de muncă și plasării 
optime a fronturilor de lu
cru. Concomitent, se im
pune intensificarea preo
cupărilor în vederea îm
bunătățirii calității produc
ției extrase, prin îmbună
tățirea claubării și separă
rii sterilului la locurile de 
muncă și pe fluxurile de 
transport precum și pune
rea in funcțiune a instala
țiilor prevăzute în acest 
scop la minele Lupeni, U- 
ricani și cariera Cimpu lui 
Neag.

Un puternic stimulent 
în activitatea unităților mi
niere îl constituie măsuri
le stabilite dc Comitetul 
Politic Executiv al C.C. a) 
P.C.R. referitoare la tran-

și dota- 
utilajele

impun 
l>entru 

lucrări-

spunerea în viață a Progra
mului privind aplicarea 
fermă a principiilor au- 
toconducerii și autogestiu- 
nii, perfecționarea meca
nismului economico-finan- 
ciar, a sistemului de re
tribuire a muncii și creș
terea retribuției în acest 
cincinal, măsuri care pre
văd atît creșterea produc
ției și productivității cit și 
majorarea retribuției oa
menilor muncii din indus
tria minieră încă din luna 
septembrie a.c. Această 
măsură, primită cu deose
bită satisfacție de colecti
vele miniere, impun acți
uni susținute in fiecare u- 
nitate minieră pentru asi
gurarea tuturor condițiilor 
necesare realizării planului 
de către fiecare formație 
de lucru, pentru acoperirea 
majorării retribuțiilor cu 
sporuri de producție sub
stanțiale. Aceasta presupu
ne întărirea ordinei și dis
ciplinei tehnologice și a 
muncii, îmbunătățirea 
provizionării locurilor
muncă, a calității lucrări
lor de revizii și reparații 
la utilaje, a asistenței teh
nice pe fiecare schimb, 
deci, crearea tuturor con
dițiilor ea producția fiecă
rei unități miniere să în
registreze creșterile, prevă
zute.

Țara ne cere inai mult 
cărbune, îndeosebi cărbu- 

cocsificabil !

CU URMĂRI
drumuri pu- 
interzise au-

a-
de

Farmacista Jenica Negrea de Ia Farmacia nr. 
din Petroșani, prepară o rețetă solicitată de unul 
dintre clienți. Foto; Șt. NEMECSEK

CUMUL DE ABATERI
La semnalul agentu

lui de circulație, Sandu 
Pîrvu n-a vrut să-și 
„strunească" domol caii 
putere, dimpotrivă a 
dat-o „cotită" pe altă 
stradă. Motivul ? în
călcarea premeditată a 
regulilor de circulație 
— surprins pe sens in
terzis, cu mai multe 
persoane in cabină, dar 
fără încărcătură. Mai 
multe abateri, după ca
re a tras 
adunat.

REIUZ
Anumite 

blice sînt
tovehiculelor cu o ca
pacitate de peste 2,5 
tone, lucru de care n-a 
ținut seamă conducăto
rul auto Florea Lungu 
de la S.U.T. Livezeni. 
La cererea agentului de 
circulație a refuzat să 
prezinte actele, sesizînd 
poate faptul că, o vre
me, nu va mai avea 
nevoie de ele...

CIUBUC CU... 
PONOS

Pornit într-o cursă 
clandestină. Florea Nea- 
gu de la l.C.C.F. Timi
șoara n-a mai 
să ’încaseze 
promis. O 
greșită și

apucat 
ciubucul 
manevră 

autocamio
nul 31 TM 9470 a popo
sit intr-un gard. Acum 
trage ponoasele...

AMNEZIA
Pe cind încredințam 

aceste rînduri tiparului 
aflăm că un alt condu
cător auto profesionist 
din municipiul nostru. 
Nicolae Manea a ig
norat regula priorității. 
Asemenea greșeală tre
buie să atragă atenția 
unor șefi de garaje, ca
re au datoria să tes
teze cunoștințele sub
alternilor lor. ■ Nu de 
altceva dar „amnezi - 
ile" pe drumurile pu
blice pot avea urmări 
tragice.

★
Duminică, II septem

brie a.c., au dreptul să 
circule autoturismele 
înregistrate sub număr 
FĂRĂ SOȚ.
Rubrică realizată cu 

sprijinul Biroului circu
lație al Miliției muni

cipiului Petroșani
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SOCIALISTE HUNEDORENE

R ISO '3 3
Preocupărî sporite pentru finalitatea 
mișcării cultural-artistice în educarea 

patriotică, revoluționară a maselor

i

în cadrul consfătuirii 
de la Mangalia, tovară
șul Nicolae Ceaușescu- a 
subliniat din nou sarci
nile de mare răspundere 
ce revin activității cul
tural-artistice în educa
rea patriotică, revoluțio
nară a maselor, mai ales 
a tineretului, in forma
rea omului nou. Ceea ce 
ne cere secretarul gene
ral al partidului este ca 

Li vi ta tea 
tistică, 
cadrul 
țional
niei" să fie îmbunătățite 
și îmbogățite pentru a-i 
spori calitatea și eficaci
tatea in educarea oame
nilor muncii, în conști
entizarea lor asupra sar
cinilor ce le revin în ac
tivitatea productivă.
Astfel, deși orașul Lu
peni a demarat promiță- 

a 
obținînd

re de fapt se află în ur
mătoarele : . activitatea 
cultural-artistică se 
fășoară 
multe ori 
existind o 
tențialului
un moment dat și nece
sitățile etapei de concurs 
din festival. O- altă cauză 
este nesincronizarea

de cele 
în salturi, 
corelare a 

existent

des- 
mai 
ne- 
po- 

la

ceasta presupune chel
tuieli mai mari etc.

Desigur, la neajunsu
rile în activitatea cultu
ral-artistică au contri
buit și propriile noastre 
neajunsuri, insuficienta 
preocupare pentru men
ținerea și stimularea tu
turor formațiilor, pentru 
ridicarea calității inter
pretative a acestora și

cultural-ar- 
manifestările în 
Festivalului na- 
„Cîntarea Româ-

tor în ediția a IV-a 
Festivalului, 
rezultate bune și foarte 
bune în fazele de masă
— pe întreprinderi, 
municipiu și județ, 
sîndu-ne pe primul 
în municipiu — la 
republicană nu am 
șit să obținem decît

oraș.

faza 
reu- 

4 
titluri de laureați, cîteva 
premii II și III la crea
ția artistică, artă plasti
că și artă fotografică. 
Este un bilanț care nu 
justifică sprijinul și aten
ția 
te 
de 
au

ce ne-au fost acorda- 
din partea organelor 
partid. Cauzele care 
condus la această sta-

Notă
Pornind de la

ziarului 
din Lu- 
o scri- 
asupra

de obicei, 
cu toată

Un cititor al 
nostru, O. Popa, 
peni ne trimite 
soare • detaliată 
căreia, ca 
ne-am aplecat
răspunderea și seriozita
tea. în scrisoare, ni se 
relatează o întîmplare, 
pe cît de hazlie, pe atît 
de îngrijorătoare. ~ 
pre ce este vorba 
ziua de 28 august 
cinematograful „Cultu
ral" din Lupeni rula fil
mul .,Zorro", 
spectacolului, 
zenți în sală 
să escaladeze 
unii peste alții, 
zeală, gălăgie, s-a 
spectacolul, s-au 
luminile. Ce se întîmpla- 
se ? Un copil doborîse un 
instinctor, „pe bază 
produse chimice", 
ne scrie O. Popa,

Des- 
? în 
a.c.» la

în timpul 
cei pre- 
au început 

scaunele, 
îmbul- 

oprit 
aprins

de 
cum 
care

SPIRITUL REVOLUȚIONAR, 
trăsătură definitorie a epocii 

noastre socialiste

prcocupărilor tuturor fac
torilor care trebuie 
acționeze în această 
recție, respectiv comite
tul de cultură și educa
ție socialistă, organizați
ile U.T.C., sindicat, de 
femei și pionieri, apă- 
rînd în acest fel decala
je în stadiile de pregăti
re și calitatea interpre
tativă a formațiilor. Ne 
lipsesc totodată instruc
tori competenți, capabili 
să ridice valoarea for
mațiilor. în unele si- 

greutăți 
din 
u- 
nu 
cu 
a-

în
avem

e r i a 1 e 
z a opiniei

tuații 
mat 
c a u 
nor conducători de a
merge „mai departe- 
formațiile pentru că

o întîmplare
i-a stropit pc spectatori 
Haosul din sală este les
ne de înțeles. Pe 
dreptate, cititorul 
tru adresază cîtcva 
trebări :

„De ce sînt admiși 
piii la spectacolele 
la orele 18 și 20 ?■“. 
cele mai multe ori, la a- 
ceste ore, 75 la sută din 
spectatori sînt copii, iar 
pe ușa cinematografului 
se afla lapidarul anunț : 
„Nu mai sînt bilete". De 
ce nu 
tinee 
filme

lată 
întîmplare, 

concluzia că în rețea- 
cinematografică din 

există și 
a-

se organizează ma- 
pentru copii, cu 
adecvate vîrstei
că; pornind de la 

ajungemo
la
ua
Valea Jiului 
nereguli, deservirii 
dus.- actului cultural.

Bujor MIRCESCU

Prietene mai tînăr
Xoi am avut, ’ca semn distinct, iubirea, 
spre acel orizont nuntit cuminte, 
cu asprele trăiri din abataje 
prin care au trecut cei ai'și cu Soare, 
cei ce sub nimb își mai aduc aminte 
că i-au strigat pădurile-nghețate 
și drumurile lunecând ascunse, 
dincolo de pădurile in floare...
Cînd toate-n 
un timp mai 
sub arborele 
prietene, 
și tu cel 
iluminind 
prin 
în 
mereu să 
fecundul

timpul lor de-acum arată 
nou ce-și macină trăirea 
spațiilor pure,
tînăr în cuvinte,mai

vechi, privind în calendare, 
cu toamnele mature, 

cite căutări plutesc 'nainte 
insomnii, cu trudă digerate, 

regăsim lingă izvoare
semn in inimi însetate 1

Maria DINCA

în perioada 11—25 septembrie, în Valea Jiului, 
de altfel in întreg județul Hunedoara, se • desfă

șoară Festivalul 
mis ’83‘.‘, ediția a XlV-a. Festivalul 
Consiliul de educație politică și cultură socialistă al 
județului Hunedoara, va constitui cadrul unor ample 
manifestări politico-ideologice, cultural-educative și 
artistice, care vor mobiliza și vor atrage mii de oa
meni ai muncii din diferite domenii de activitate.

Duminică. 11 septembrie, la Sarmizegetusa Ul- 
pia Traiana, va avea loc parada portului popular, 
la care vor participa formații artistice din comunele 
județului, ansambluri folclorice (printre care se nu
mără și ansamblul „Parîngul" al minerilor Văii Jiu
lui), tulnicărese, călușeri, dubași, coruri țărănești. în 
aceeași zi, se va desfășura vernisajul expoziției de 
artă populară „Nestemate ale creației populare 
hunedorene’.

în perioada cit se va desfășura Festivalul, în 
municipii, orașe, comune, în marile unități economi
ce, în școli și institutele de îrwățămînt superior, se 
vor organiza dezbateri, expuneri, simpozioane, cons
fătuiri, tribune ale ideilor, colocvii politice organiza
te de Consiliul de educație politică și cultură socia
listă, sub genericul „Consfătuirea de lucru dc la Man
galia din 2—3 august 1983 — moment important pen
tru perfecționarea activității organizatorice și politi
co-educative a organelor și organizațiilor de partid, 
de masă și obștești".

Luni, in toate așezămintelc de cultură din mu
nicipiul rtbstru este programată deschiderea festiva
lului „Sannis ’83" prin expunerea „Județul Hunedoa
ra — realizări și perspective în anii socialismului". 
Acțiunile vor fi urmate de spectacole folclorice.

se confruntă colectivele 
de muncă, că acțiunile 
noastre nu au avut 
totdeauna finalitatea 
oesară. Conștienți de 
ceste neîmpliniri 
mișcării 
tive și artistice din 
șui nostru, comitetul 
cultură și educație 
cialistă din Lupeni 
acționa cu mai 
consecvență pentru 
bunătățirea întregii 
tie activități, pentru 
lorificarea întregului 
potențial ultural-artis-
tic al orașului, in bene
ficiul educării socialiste 
a maselor.

în baza 
indicațiilor 
lui general 
ne-am analizat cu 
pundere 
ne-am stabilit un 
gram de activități 
nunțit și sîntem 
riți ca, împreună 
ganizațiile de masă 
obștești, 
mișcării 
tice 

s mai 
mai 
mult

în- 
ne- 

a- 
ale 

cultural-educa- 
o ra

de 
so- 
va 

multă 
îm- 

noas- 
va-

culturii și educației socialiste „Sar- 
organizat de

I
I
I
I
I

bună

să 
di-

maturitatea 
împotri- 
asupriri

Mircea BUJORESCU

i
I

HERALZII de Radu Ciobanu

I
ț

i

1 o r g a. 
militant,

a
Aș-

veacuri. 
romanele

au 
în 
un 

de-
de

mai 
pre- 

rubrica 
ziarul 
imagi-

stări de conștiin- 
suflet care a lu- 
prin 
în

unei 
ajunsă 
a prăbușirii, 
să-și 
socială și

DAR-
Ne 
cu 

zia-

lui romane 
albastru 

Vămile nopții 
Linia și sfera

său, ro- 
respiră 

sentiment

îmbogățirea conținutului 
programelor. Asemenea 
inconsecvențe s-au sem
nalat în cazul brigăzilor 
artistice de la minele Lu
peni, Bărbăteni, pre- 
parație și comerț, a uni
versității cultural-știin- 
țifîce, a cenaclului lite
rar.

Sintem conștienți de 
faptul că persistența u- 
nor manifestări de indis" 
ciplină în activitatea 
colectivelor de muncă, a- 
baterile de la normele 
de conduită în societate, 
ale eticii și echității so
cialiste denotă neajun
suri în propria noastră 
activitate, evidențiind 
faptul că nu ne-am axat 
suficient pe preocupări
le și problemele cu care

sarcinilor 
secretaru- 

al partidului, 
răs- 

neajunsurile, 
pro- 
amă- 
hotă- 

cu

să asigurăm 
cultural-artis- 

din orașul nostru 
multă consistență și 

ales o finali ta'- 
sporită.

Viorel ȚĂNDĂRICĂ, 
președintele Comitetului 
orășenesc de cultură și 
educație socialistă Lupeni

La apariția romanului 
Heralzii (Editura Alba

tros, 1983) prozatorul 
hunedorcan Radu Cio
banu se poate mîndri cu 
rodul unui travaliu cre
ator impresionant: 11
cărți ieșite de sub tipar 
în numai 14 ani. Cine 
i-a urmărit activitatea 
scriitoricească — cc 
include prezența în 
sa literară și 
săptămînală din 
județean — are 
nea împlinirii unei per
sonalități originale și 
distincte.

Ultimele 
— Nemuritorul 
(1976), 
(1980). 
(1982) și recent apărutul 
Heralzii — își extrag 
materia epică din frămîn- 
tata noastră istoric, dar 
nu urmăresc o simplă 
reconstituire documentară, 
ci oferă o parabolă pen
tru înțelegerea prezentu
lui. Tendința în sine nu 
e nouă ; In mod conști
ent sau nu, oamenii 
căutat dintotdeauna 
propria lor imagine și 
mijloc de a întrezări 
venirea lor viitoare,

Corul tineretului
Ia I.U.M. Petroșani, di
rijat de prof.
Alexandrcscu, 
laureată în 
național 
României".

Reverberații
Ilorațiu 

formație 
Festivalul 
„Cîntarea

DEZIDERIU 
LACI, Lupeni : 
bucură încrederea 
care vă adresați
rului nostru cu creații 
literare. Am găsit cî- 
teva versuri inspirate 

poezia „Laudă 
lă". Epigramele 
șchioapătă" însă, 

altă ordine de idei, 
rul nostru publică 
grame legate de ’ 
și activitatea 
lor, care să

vo
mai 

în 
, zia- 

epi- 
viața 

oameni- 
critice ra

cile, moravuri care mai 
persistă pe ici, pe co
lo. Vom face o vizită la 
o ședință de lucru 
cenaclului „Lira", 
teptăm invitația.

Anunțăm pe cititorii 
care ne cer adrese ale 
unor artiști români sau 
străini, că ziarul nos
tru nu are posibilitatea 
să le ofere.

ESCU

purtător de cuvint 
al poporului său : Nestor 
Prodan 
călită în lupta 
va unei vechi 
și purtînd însemnele ge
nerației Memorandumu
lui, Voicu Prodan — ti
nerețea care își desfășoa
ră elanul chiar în mo
mentul cînd marele ideal 
începe să-și 
realitatea, 
este și modul 
torul îmbină 
tul, adevărul 
ficțiunea, 
urmă slujind 
îmbogățind u-1 
afectivității, 

și mai

Radu Ciobanu își alege 
vocile discursului său din 
rîndul celor care au trăit 
mai acut marele ideal 
și s-au aflat în miezul 
evenimentelor, cei în 
conștiința cărora el .a a- 
juns la esențializare și a 
devenit acțiune practică.

unde și încercarea
cărei noi generații de a
„revizui", de a 
istoria potrivit 
lor și concepției 
despre lume, dar 
nul istoric modern, 
care îl profesează 
Ciobanu,
z/zzz/zzzzzzzzzzzzzzzz/zszzzzz/zzz/z/zzz/szzzz/zzzzzzS/47/zzz/zzzzzzs

Note de lectură

„rescrie" 
interese- 

sale 
roma- 

pe 
Radu 

materializează

'ZZ.'ZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZJ 

această tendință într-o 
structură artistică în ca
re subtcxtul prevalează 
textul, reflecția și suges
tia vizînd acut contempo
raneitatea și constituin- 
du-se într-o deschisă me
ditație filosofică. Heral- 
zii nu este atît romanul 
unei perioade, cca a pri
mului război mondial și 
a înfătuirii marii Uniri 
de la 1 Decembrie 1918, 
cît romanul unei idei, 
al unei 
ță și de 
minat 
Ca și
de inspirație istorică pre
cedente și în Ileralzii

Ei sînt, aici, 
frații Nestor 
Prodan care, în 
ile terorii 
străine 
haotică 
ez.i tă 
poziția 
afirmînd în articolele ior 
hotărîrea românilor de a 
realiza neîntîrziat liber
tatea și unirea. Ziaristul 
e (sau trebuii să fie, a- 
dăugăm noi) un herald 
al adevărului și al drep
tății, afirmă un perso
naj, Profesorul, al că
rui model real ghicim a 
fi Nicolae 
Intelectualul

ziariști, 
și Voicu 

condiți- 
stăpîniri 
în faza

nu 
pericliteze 

viața,

contureze 
Remarcabil 
în care au- 

documen- 
istoric c 

aceasta di 
primului 
cu forța 
făcîndu-1 

mai viu și mai convin
gător prin trăire umană.

în întregul 
mânui Heralzii 
un profund 
patriotic, este o carte a 
cărei idee generatoare 
își cerea întruchiparea 
artistică. Așteptăm cu 
același interes următo
rul roman al lui Radu 
Ciobanu, Călărețul de 
fum, roman închinat u- 
neia dintre figurile-sim- 
bol ale istoriei noastre, 
Horia.

Corneliu RADULESCU
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Consfătuirea cu cadrele din industrie și investiții
(Urmare din pag. I) 

spiritual al întregului nos
tru popor.

în lumina exigențelor 
formulate de secretarul ge
neral al partidului, cei 
care au luat cuvîntul au 
făcut o analiză cuprinză
toare a activității desfă
șurate în industrie și în 
domeniul investițiilor.
Au fost evidențiate suc
cesele înregistrate în rea
lizarea planului în indus
trie, a programului de 
punere în funcțiune a 
noilor capacități și a pro
ducției destinată expor
tului. S-a apreciat, pe ba
za acestor realizări, că 
există toate condițiile ca 
pină la sfîrșitul anului 
să se îndeplinească și 
chiar să se depășească 
sarcinile trasate de secre
tarul general al partidului 
de a obține, în 1983, o 
producție industrială su
plimentară de peste 12 mi
liarde lei.

S-a relevat, totodată, că 
rezu’tatele pe cele opt 
luni ale anului nu sînt 
pe măsura posibilităților 
pe care le oferă înzestra
rea tehnică a industriei 
noastre, nu se situează la 
nivelul cerințelor comple
xe ale economiei națio
nale. Au fost astfel, sem
nalate o scrie de lipsuri 
ți neajunsuri manifestate 
în unele unități industria
le în organizarea produc
ție și a muncii, în folosi
rea eficientă a mașinilor 
și instalațiilor, în respec
tarea termenelor de pune
re în funcțiune a unor 
importante obiective, care 
au influențat negativ rea
lizarea unor indicatori de 
plan, și în primul rînd a 
producției fizice la toate 
sortimentele, creînd gre
utăți în asigurarea cu 
materii prime și materia

Plenara Consiliului Național al Agriculturii
(Urmare din pag. I) 

le a unor ramuri econo
mice, precum și a fondu
lui de marfă pentru ex
port, în îndeplinirea pro
gramului de investiții, 
în același timp, a fost 
criticată preocuparea in
suficientă a conducerilor 
unor ministere, centrale și 
întreprinderi, precum și a 
unor organe locale de 
partid pentru soluționarea 
operativă a problemelor 
care au apărut în cursul 
execuției planului.

în cuvîntul lor, vorbito
rii au menționat că atît 
pe plan central, cit și pe 
plan local au fost stabilite 
măsuri pentru lichidarea 
neîntîrziată a deficiențelor 
existente, pentru recupe
rarea integrală a restan
țelor, pentru îmbunătăți
rea întregii activități.

Particjpanții au arătat 
că în momentul de față 
o atenție deosebită este 
acordată realizării, la ni
velul prevederilor de plan, 
a sarcinilor în domeniul 
materiilor prime și ener
getice. Ei au subliniat că, 
potrivit indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
vor acționa cu toată răs
punderea pentru recupe
rarea rămînerilor în urmă 
și realizarea planului la 
producția de cărbune, pe
trol și energie electrică, 
prin folosirea deplină a u- 
tilajelor din dotare, efec
tuarea la timp a reparați
ilor capitale, prin înca
drarea strictă în normele 
și normativele de consum, 
asigurarea forței de mun
că, întărirea ordinei și 
disciplinei în toate sectoa
rele de activitate.

în legătură cu sarcinile 
deosebite care revin in
dustriei chimice, vorbito
rii au subliniat că au fost 
luate măsurile necesare 
pentru realizarea ritmică a 
programelor de fabricație 

cuparea pentru continua 
dotare a acestei ramuri de 
bază a economiei naționa
le cu mijloace tehnice a- 
vansate, organizarea pe 
baze științifice a producți
ei și a muncii.

Referindu-se la modul 
în care s-au realizat pre
vederile planului pe anul 
1983 la culturile cereali
ere păioase, cei ce au 
luat cuvîntul au arătat că, 
deși în unele județe con
dițiile climatice* * nu au 
fost favorabile, colective
le unităților agricole care 
au muncit cu răspundere 
și pasiune, care au respec
tat cu strictețe tehnologi
ile și au folosit eficient 
baza tehnico-materială, 
îndeosebi pămîntul, au ob
ținut producții mari, de
monstrând elocvent că a- 
gricultura noastră socia
listă are un potențial ri
dicat. în același timp, vor
bitorii au arătat, în spirit 
critic și autocritic, că în 
unele unități cadrele de 
conducere, specialiștii nu 
au acționat cu fermitate 
pentru aplicarea tehnolo
giilor avansate, pentru or
ganizarea superioară a 
producției, fapt ce se re
flectă în producțiile dimi
nuate care s_au obținut.

tivității imediate și a celei 
viitoare și a stabilit mă
surile necesare menite să 
asigure desfășurarea în ce
le mai bune condiții a 
campaniei de strîngere a 
recoltei și de însămînțări 
din această toamnă.

Plenara a dezbătut, de 
asemenea, modul cum se 
acționează în vederea 
transpunerii în viață a 
programului național pen
tru asigurarea unor pro
ducții sigure și stabile 
prin creșterea potențialu
lui productiv al pămîntU- 
lui, mai buna organizare

• și folosire, în mod unitar, 
’ a terenurilor agricole, a 

întregii suprafețe a țării, 
realizarea lucrărilor de 
extindere a irigațiilor, de 
desecări și combatere a 
eroziunii solului, program 
care stabilește căile și 
măsurile de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii, 

în dezbateri au fost a- 
bordate pe larg proble
mele de stringentă actua
litate legate de realizarea 
obiectivelor de creștere a 
producției agricole stabi
lite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului. Par- 
ticipanții au subliniat în 
mod unanim că succesele 
obținute în agricultură în 
anii cincinalului actual, 
ca de altfel în întreaga pe
rioadă care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R., constituie o puter
nică și strălucită dovadă a 
justeței politicii agrare a 
part.-, ului, politică, elabo- 
r^.ă d.n inițiativa și sub 
îndrumarea directă a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se re
găsește cu pregnanță preo

Analizînd cu exigență 
rezultatele obținute la 
culturile de păioase, cei ce 
au luat cuvîntul au ară
tat că se impune cu ne
cesitate ca în campania a- 
gricolă de toamnă să se 
acționeze cu hotărîre la 
toate nivelurile, de la fer
me pînă la minister, pen
tru întronarea unei dis
cipline riguroase în exe
cutarea tuturor lucrărilor 
de care depinde recolta a- 
nului viitor. în același 
timp, s-a arătat că anul 

stabilite, un accent deo
sebit punîndu-se pe rea
lizarea producției desti
nate exportului, pe creș
terea volumului sortimen
telor de prelucrare avan
sată șl reducerea ponde
rii celor energo-intensive.’

S-a arătat că măsuri 
ferme au fost luate și în 
celelalte sectoare ale eco
nomiei naționale, pentru 
îndeplinirea în bune con
diții a planului, pentru 
creșterea productivității 
muncii, pentru ridicarea 
calității și nivelului teh
nic al producției.

Analizîndu-se modul în 
care se desfășoară activi
tatea în domeniul cons
trucțiilor industriale s-a 
relevat că eforturile sînt 
îndreptate în direcția recu
perării nercalizărilor șl 
asigurării punerii în func
țiune la termenele plani
ficate a tuturor obiective
lor, aceasta avînd o im
portanță hotărîtoare pen
tru realizarea sarcinilor e- 
conomice pe 1983 și pen
tru buna pregătire a pla
nului pe 1984. Totodată, 
au fost reliefate preocu
pările pentru desfășurarea 
ritmică a lucrărilor pe 
șantierele de locuințe.

Problema exportului s_a 
situat, de asemenea, în 
centrul dezbaterilor, sub- 
liniindu-se că în acest 
domeniu s-au luat măsuri 
hotărîte pentru respectarea 
termenelor de fabricație și 
livrare, a condițiilor de ca
litate, pentru intensifica
rea acțiunilor de contrac
tare pe 1984.

în cadrul dezbaterilor a 
fost reliefat interesul ce 
se manifestă în fiecare u- 
nitate economică pentru 
buna pregătire a planului 
pe 1984, subliniindu-se 
că sînt create premisele 
pentru o bună demarare a 
execuției sarcinilor.

acesta condițiile climatice 
au determinat ajungerea 
mai devreme la maturitate 
a culturilor de toamnă, 
fapt ce impune utilizarea 
cu maximă eficiență a tu
turor mijloacelor mecani
ce, a tuturor forțelor de la 
sate în vederea strîngerii 
recoltei într-un timp cît 
mai scurt și fără pierderi.

Pornind de la realitatea 
că pămîntul este principa
lul mijloc de producție 
din agricultură, vorbitorii 
au subliniat necesitatea
imperioasă a folosirii inte
grale și raționale a acestu
ia, a ridicării potențialu
lui său productiv prin a- 
plicaiea unor lucrări com
plexe de îmbunătățiri fun
ciare, fundamentate ști
ințific. în acest sens, au 
fost stabilite măsuri pen
tru îmbunătățirea activi
tății de proiectare, elabo
rare a studiilor și docu
mentațiilor tehnico-econo- 
mice de execuție a lu
crărilor de îmbunătățiri 
funciare. 

Criticînd, 
mineri le în

totodată, ră- 
urmă înre

gistrate pe șantierele u- 
nor sisteme de irigații și 
îmbunătățiri funciare, 
vorbitorii au arătat că se
impun măsuri ferme pen
tru recuperarea restanțe
lor și punerea în funcți
une, la termenele prevă
zute, a acestor importante 
amenajări.

De asemenea, au fost 
luate în dezbatere prin
cipalele probleme privind 
producerea semințelor și 
a materialului săditor, pe 
baza programului stabi
lit pentru prioada 1984— 
1986, astfel incit- să se 
asigure din producția in
ternă întregul necesar 
precum și un fond de re

Vorbitorii au subliniat 
profunda satisfacție eu 
care cei ce lucrează în 
industrie și în domeniul 
investițiilor au primit re
centele măsuri de creștere 
a veniturilor oamenilor 
muncii, văzînd în ele o 
nouă și elocventă expre
sie a grijii statornice a 
partidului, a secretarului 
său general, pentru spo
rirea continuă a bunăstă
rii poporului. Ei au ară
tat că aceste importante 
măsuri constituie un pu
ternic factor mobilizator 
pentru o activitate pro
ductivă mai rodnică, de 
înaltă calitate și eficiență.

în încheierea dezbate
rilor au luat cuvîntul to
varășii Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, și 
Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care au arătat că, 
potrivit orientărilor și in
dicațiilor secretarului ge
neral al partidului, pre
ședintele Republicii, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, se impune ca 
organele și organizațiile de 
partid, ministerele, cen
tralele industriale, între
prinderile să acționeze cu 
toată răspunderea, într-o 
strînsă conlucrare, pentru 
realizarea producției fizi
ce în gama sortimentală 
prevăzută, pentru dezvol
tarea bazei de materii 
prime și energetice a ță
rii, pentru ' îndeplinirea 
planului la toți indicatorii, 
pentru înfăptuirea integra
lă a programului de in
vestiții, pentru sporirea 
exportului și reducerea 
importurilor și pregătirea 
temeinică a producției a- 
nului viitor.

zervă, insistîndu-se asupra 
cerinței de a se crea noi 
soiuri și hibrizi cu un ri
dicat potențial biologic și 
productiv — factor deter
minant al realizării recol
telor sigure și stabile.

Parhcipanții la dezba
teri au arătat, totodată, 
că au fost stabilite măsuri 
pentru realizarea sarcini
lor din zootehnie, un ac
cent deosebit punîndu-se 
pe strîngerea și depozita
rea furajelor, pe asigura
rea unor condiții optime 
de iernare a animalelor. 
De asemenea, au fost sub
liniate sarcinile ce revin 
lucrătorilor din legumicul- 
tură, pomicultură și 
viticultură pentru strîn
gerea întregii produc
ții horticole, care să 
asigure necesarul de consum 
al populației, în confor
mitate cu prevederile pro
gramului de autocondu- 
cere și autoaprovizionare.

Conștienți de răspunde
rea pe care o poartă în 
realizarea importantelor 
și complexelor sarcini ce 
revin agriculturii, parti
cipant» la dezbateri s-au 
angajat, în numele tuturor 
oamenilor muncii de la 
sate, să acționeze cu fer
mitate pentru transpune
rea în practică a prețioa
selor indicații și orientări 
cuprinse în cuvîntarea 
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, să muncească 
cu avînt patriotic și dă
ruire exemplară pentru 
creșterea continuă a pro
ducțiilor agricole.

în încheierea lucrărilor, 
Plenara lărgită a Consi
liului Național al Agri
culturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor a a- 
doptat o hotărîre.

încheierea vizitei oficiale 
de prietenie in țara noastră 

a președintelui Republicii 
Botswana, Quett K. J. Masire

Ceremonia semnării 
documentelor oficiale

(Urmare din pag. I)

cooperare economică șl 
tehnică între Guvernul 
Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Republi
cii Botswana.

Plecarea din Capitală
Vineri la amiază s-a 

încheiat vizita oficială de 
prietenie pe care a efectu- 
at-o în țara noastră, la 
invitația tovarășului
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socia
liste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Bots
wana, președintele Parti
dului Democratic din Bots
wana, Quett K.J. Masire, 
împreună cu doamna G. 
Masire.

Ceremonia plecării ofici
ale a avut loc pe aeropor
tul internațional Otopeni.

Președinții Nicolae
Ceaușescu și Quett K.J. 
Masire, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna G. 
Masire au sosit împreună 
la aeroport.

Oamenii muncii aflațl 
pe aeroport au salutat cu 
căldură pe cei doi șefi de 
stat. Ei au dat glas satis
facției cu care opinia pu
blică din țara noastră a 
primit rezultatele fructu
oase ale convorbirilor din
tre cei doi președinți, în
crederii că dialogul la ni

Oaspeți ai întreprinderii 
de vagoane din Arad

Vineri la amiază, pre
ședintele Republicii Bots
wana, președintele Parti
dului Democratic din Bots
wana, Quett K.J. Masire, 
împreună cu doamna G. 
Masire și persoanele ofici
ale care-1 însoțesc în vi
zita în țara noastră, au 
sosit în județul Arad.

în cursul după-amiezii, 
înaltul oaspete a vizitat 
întreprinderea de vagoa
■■••■■•■■■■■•■••■•■••■■■■••■••■•••■■■■••■••■••■•■•■■•■•■a

Sport • Sport • Sport
Avancronica

■ FOTBAL. Azi, ora 
17, băieții noștri joacă din 
nou acasă. De astădată își 
dispută cele două punc
te cu noua ■ romovată în 
divizia A, Dunărea C.S.U. 
Galați. La prima vedere 
pare un meci ușor pentru 
Jiul, dar echipa noastră tre
buie să lupte cu ardoare 
pentru victorie și, de ce 
nr, pentru rotunjirea go
laverajului. în deschidere 
de la ora 13,30, meci de 
pitici între Școlile gene
rale 5 și 6 din localitate. 
Duminică, 11 septembrie, 
Minerul Lupeni susține al 
doilea joc pe teren pro
priu de cînd a intrat din 
nou în divizia B, avînd 
ca parteneră de întrecere 
pe C.F.R, Timișoara. în 
divi ia C, Minerul Ani- 
noasa are un meci greu cu 
Daci Orăștie, iar Minerul 
Paroșeni cu Victoria Că- 
lan. Deși în seria noastră, 
a campionatului județean 
de fotbal, activează și trei 
echipe din afara munici

în încheierea solemnită
ții, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Quett K.J. 
Masire au ridicat o cupă 
de șampanie pentru întă
rirea continuă a colaboră
rii și prieteniei româno- 
botswaneze.

vel înalt româno-botswa- 
nez va da un nou impuls 
dezvoltării relațiilor din
tre cele două țări, pro
movării procesului de 
destindere și colaborare în 
întreaga lume.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și președintele 
Quett K.J. Masire au răs
puns cu simpatie mani
festărilor mulțimii.

La despărțire, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Quett K.J. 
Masire și-au luat un căl
duros rămas bun. Cei doi 
șefi de stat și-au strîns 
mîinile cu prietenie, s-au 
îmbrățișat.

Cu aceeași cordialitate 
s-au salutat tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamnei 
G. Masire.

La ora 11,15 aeronava 
cu care călătoresc înalții 
oaspeți a decolat îndrep- 
tîndu-se spre Araci, unde 
președintele botswanez, 
doamna G. Masire și cele
lalte persoane oficiale care 
îi însoțesc vor avea prile
jul să cunoască realizări e- 
conomico-sociale ale oa
menilor muncii din acest 
județ.

ne din localitate, cea mai 
mare unitate de acest fel 
din țară.

Președintele Quett K.J. 
Masire a consemnat în 
c rtea de onoare aprecie
rile sale deosebite în le
gătură cu realizările co
lectivului întreprinderii 
de vagoane din Arad șl 
i-a urat, la despărțire, 
mult succes în activitate.

piului toate echipele din 
Valea Jiului joacă numai 
pe terenuri din Vale, după 
următorul program : Mi
nerul Bărbăteni — Avînlul 
Hațeg, Minerul Uricani — 
Minerul Boița, Preparato
rul Lupeni — Hidromin 
Petroșani, Sănătatea Vul
can — Măgura Pui, C.F.R. 
Petroșani — Parîngul Le
nea și Autobuzul Petro
șani — Preparatorul Pe- 
trila. Toate meciurile de
B, C și județ încep la ora 
11.

H HANDBAL. Dumini
că, se dă startul și în cam
pionatul republican de 
handbal, rezervat juniori
lor. începînd de la ora 10,
C. S.Ș. Petroșani joacă pe 
propriul teren cu C.S.Ș. 
Lugoj.

gj RUGBY. în cadrul 
campionatului divizel B, 
Minerul L peni întîlnește 
la or 13, formația Preci
zia Săcele.

D. C.
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