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Marți, 15 noiembrie, s-au încheiat lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, desfășurate sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român. „Iti cadrul dezbaterilor, au luat cuvintul tovarășii Radu Bălan, Ion Radu, Paras- chiv Benescu, loan Foriș, Vasile Bărbu- lescu, Maria Ghițulleă, Vasile Bărbuleț. Vasile Sechel. Ion Spătărelu. Ștefan Rab, loan Avram, Gheorghe Caranfil, Ion Bogdan Băluță, Ion Stoian, Lina Cioba- nu. Ion Teșu, Gheorghe Pană.In încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea a fost urmărită cu deosebită atenție, cu deplină aprobare și profundă satisfacție, fiind subliniată, în repetate rînduri, cu puternice și însuflețite aplauze.Plenara a dat o inaltă apreciere activității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, relevînd realismul, clarviziunea, răspunderea comunistă, spiritul înnoitor, revo>^,.onar, cu care secretarul general al partidului abordează și soluționează problemele majore ale dezvoltării economico-sociale a țării, ale ridicării bunăstării, materiale și spirituale, a întregului popor.Plenara a evidențiat rolul esențial al tovarășului Nicolae Ceaușescu în elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, în stimularea energiilor și forțelor creatoare ale națiunii, în mobilizarea tuturor resurselor naționale pentru atingerea o- biectivului fundamental trasat de Congresul al XII-lea pentru actualul cincinal

— trecerea României la un nou stadiu de dezvoltare, realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate domeniile.In acest cadru, a fost reliefată contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la fundamentarea importantelor planuri și programe dezbătute și a- probate de plenară, evidențiindu-se că ele sînt în deplină concordanță cu hotărîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului și asigură înaintarea fermă a țării pe calea progresului și civilizației socialiste.1. Plenara a dezbătut și aprobat proiectul Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1984,în cadrul dezbaterilor, s-a subliniat că prevederile de plan pe anul viitor orientează întreaga activitate economico-socială în direcția creșterii continue a forțelor de producție, dezvoltării bazei proprii de materii prime și a agriculturii, îmbunătățirii nivelului tehnic și calitativ al produselor și sporirii gradului de valorificare a materiilor prime. O deosebită atenție este acordată utilizării cu eficiență maximă a fondurilor do investiții, reducerii consumurilor materiale și extinderii resurselor refolosibilc, sporirii accentuate a productivității muncii, diminuării cheltuielilor materiale, dezvoltării susținute a exporturilor și raționalizării importurilor.Planul pe 1984 marchează creșteri importante față de 1983, asigurînd dezvoltarea intensivă u economiei naționale. S-a menționat că realizarea integrală a producției industriale din anul viitor impune cu necesitate încărcarea mai bună a capacităților in funcțiune, intrarea în pro-(Continuare in pag. a 4-a)
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ȚÂRII Cit MAI MULT CĂRBUNE!

O necesitate la I. M. Vulcan

Îmbunătățirea continuă 
a transportului subteran

În pagina a 3-a

MUNCA POLITICO-EDUCATIVĂ 
INTENSĂ, MiLITANTA 

stimulator al eforturilor de perfecționare 
a activității productive

întreprinderea minieră Vulcan are o pondere însemnată în producția de cărbune extrasă din bazinul Văii Jiului. în cele zece luni care au trecut din acest an însă, colectivul dc mineri de aici a rămas dator economiei naționale cu însemnate cantități de cărbune. O bună parte din minus s-a înregistrat din cauza nerealizărli productivității muncii. La nivel de întreprindere, productivitatea muncii realizată a fost sub nivelul planificat cu 263 kg/post, în cărbune cu '258 kg/post și In abataje cu 181 kg pe post. Din cele șapte sectoare de producție pe care le arc mina Vulcan, doar unul singur (sectorul V) a reușit să-și depășească sarcinile de plan la acest indicator, productivitatea muncii în cărbune fiind depășită cu 350 kg pe post,

celelalte sectoare înregls- trînd nerealizări cuprinse între 331 kg/post, sectorul II și 943 kg pe post, sector1! III. Despre măsurile ce s-au întreprins pentru creșterea productivității muncii și implicit a producției de cărbune, di. rectorul minei, ing. loan Dumitraș ne spunea: „în- cepîirl din luna trecută. în sectorul III numărul abatajelor frontale echipate cu susținere individuală și tăiere mecanizată a crescut la trei. In aceste abataje în luna octombrie s-au obținut productivități medii de 7,5 tone pe post, fapt care a dus la creșterea productivității muncii atît la nivel de sector cit și în cărbune. De aseme- . nea, în abatajele din stratul .5, blocul IV, în care Iși desfășoară activitatea sectorul- II, s-a trecut la

tehnologia de lucru cu tavan de rezistență, fapt ce a dus, de asemenea, la creșterea productivității muncii și la realizarea sarcinilor de plan pe luna octombrie. Pentru a putea crește în continuare producția extrasă zilnic, încă din acest an vom echipa încă un abataj frontal cu susținere individuală și tă. iere mecanizată, ajungînd să avem în funcțiune șapte astfel de abataje frontale în care se preconizează să se îmbunătățească și productivitatea muncii. De a- semenea, toi in acest an, se va pune in funcțiune încă o combină de înaintare. In ceea ce privește calificarea personalului muncitor pe structuri de meserii nu avem-de. cp să ne plîn-Gheorghe BOȚEA
(Continuare in pag a 2-a)

Șeful de schimb Gri- i gore Timofte, alături de ortacii Eugen Szabo, Vasile Docan, Flo- I rea Bolnavu și Dumitru Rizea din cadrul brigăzii conduse de minerul Vasile Pavel ; sînt componenții uneia I dintre harnicele for- - ■ mâții de lucru din ca- I drul sectorului XI investiții de la mina Petrila, sector care a îndeplinit planul anual c două luni mai devreme.Foto : Șt. NEMECSEK

Adunări generale ale rtpitzeruaitdior 
oameniior munciiUrgentarea lucrărilor de deschideri și pregătiri — problemă prioritară la I. M. Bărbăteni

Activitatea de instruire și educație comunistă, care se desfășoară în școlile din Valea Jiului, este fundamentată, în spiritul exigențelor formulate de Congresul al XII-lea și Conferința Naționlă ale partidului, pe principiul integrării organice cu practica și cercetarea I științifică. Realizarea u-nei legături indisolubile | cu viața economică și so-Icială din municipiu, lărgirea caracterului prac- ■ tic-aplicativ al lecțiilor,sporirea eficienței edu- Icative a muncii în pregătirea profesională a ele- . vilor, în educația lor pa-' triotică, revoluționară, re-{ prezintă și principaleleobiective ale activității | instructiv-educative a ca-Idrelor didactice, subliniate în cuvîntarea secretarului general al partidu- J lui, tovarășul NicolaeJ- Ceaușescu, la Consfătui-J rea de lucru de la Man

galia. Pentru realizarea acestor comandamente social-economice, Inspectoratul școlar județean a inițiat un complex de măsuri, fiecare acțiune a-
cent Ia Liceul industrial minier din Vulcan, un util schimb de experiență a • cărui temă a fost „Modalități de aplicare a metodologiei de organi

Instruirea tehnologică 
și pregătirea practică 

a elevilor din licee
vînd scopul de a se integra, prin valoarea schimbului de experiență și de idei cu aplicabilitate practică, sub genericul „Creativitate și eficiență in învățămint", în noua ediție a Festivalului național al muncii și creației „Cîntarea României". Sub acest generos și stimulativ punct de ■a desfă jurat re

zare a activității de instruire tehnologică și practică a elevilor", manifestare la care au participat peste 85 de cadre didactice, ingineri și maiștri instructori din licee și școli generale cu treapta 1 din municipiul Petroșani.Fiind o unitate de în- vățămint cu puternică bază materială, cu cabine-

te, laboratoare de specia- ' litate și ateliere școlare I bine dotate, cadrele di- 1 dactice de la Liceul in- I dustrial minier Vulcan ■ au prezentat participau- • ților, sub forma unor lec- s ții și activități practice • deschise, cite va din solu- | țiile proprii, adoptate în . acest an școlar, pentru | realizarea instruirii teh- j nologice corelate cu acti- j vitatea de instruire prac- | tică în lumina noului ca- g dru privind organizarea . procesului de învățămînt ț din licee, elaborat de | minister.Lecțiile deschise au fost | urmate de ample dezba- . teri prin care s-a realizat ' un schimb de păreri pri- I vind modalitățile de co- relare între instruirea ' Ing, Magdalena ȘANDOR, | inspector școlar(Continuare în pag. a 2-a) I

In cele zece luni care au trecut de la începutul anului, colectivul I.M. Băr- teni a acumulat o restanță destul-de mare față de sarcina prevăzută In planul fizic. Printre cauze se numără și unele de natură obiectivă (în straturile 5 .și 15 nu s-au confirmat rezervele de cărbune), dar multe din cauze sînt de natură subiectivă. In organizarea producției și a muncii, pe schimburi, persistă unele lipsuri cum sînt : aprovizionarea greoaie a locurilor de muncă cu materiale și piese de schimb, nerezolvarea operativă a cazurilor de oprire a fluxului din abataj din cauza defecțiunilor la utilaje, întreținerea necorespunzătoare a căilor de acces în abataje și pe galerii în sectoarele II și III, numărul mare de nemotivate care se menține zilnic, oprirea unor abataje din cauza nerespectării tehnologiilor de lucru.Toți participanții la dezbateri au subliniat în cu- vîntul lor, printre altele, că problema prioritară care

se pune la I.M. Bărbăteni pentru recuperarea restanțelor și realizarea sarcinilor de plan din anul viitor o constituie urgentarea lucrărilor de deschideri și de pregătiri, pentru interceptarea unor noi strate de cărbune care există în perimetrul cîmpu- lui minier Bărbăteni. „Planul de producție a crescut în 1983 — a subliniat în cuvintul său minerul șef de brigadă Nicolae Oprea — dar lucrările de pregătiri au rămas în urmă. De unde să dăm cărbune mai mult ? Unde este ’ aportul inginerilor, al tehnicienilor și specialiștilor dacă la nivelul conducerii minei se neglijează problema esențială a concordanței dintre plan și posibilități, dintre cifra de plan și lucrările de pregătire din cărbune ? Brigada mea și-a făcut planul. Dar mă ne- mulțum- ;e faptul că din cele 29 de brigăzi de laV. STRĂUT(Continuare in pag a 2-a)
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Cenaclul literar-artislîc „Venus" din Petrila la 10 ani de existența

Datoria față deIubitorii de frumos, tineri sau vîrstnlci, se întreabă poate uneori: „a- vem vreo datorie față de artă 7“ Cu zece ani în urmă un grup entuziast de tineri (și vîrstnici!) talentați au înființat cenaclul „Venus", fără să-și pună această întrebare, deoarece atit întrebarea cît și răspunsul ei există în fiecare din noi ; arta este trăire și interpretare de zi cu zi, este o expresie a sufletului fiecăruia și fără ea, adică fără muncă, fără poezie, muzică, pictură, sculptură, literatură etc., viața ar fi searbădă. Iată numele celor care au trudit pe acest tărîm al literelor (și al altor domenii ale artei) timp de un deceniu și care s-au manifestat In săli de spectacole, săli de apel, spectacole în aer liber, atît în orașul Petrila, cît și în toată Valea Jiului, în județul Hunedoara sau chiar în țară;
S3Dînd dovadă de pricepere și competență profesională, lăcătușii din echipa condusă de Ioan Gergeli acționează operativ la repararea unei foreze în cadrul secției „service" de la IPSRUEEM Petroșani.Foto > Șt. NEMECSEK

Instruirea tehnologica
uiuidre diD pag. I)tehnologică și instruireapractică, s-au prezentatmodele proprii de organizare, s-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea activității viitoare. Putem aminti în acest sens prezentarea unor machete de organizare și planificări calendaristice structurate în funcție de specificul liceului de către maistrul instructor Cornel Timpea (Liceul industrial nr .1 Lupeni), ! prof. Constantin Mazilu (Liceul economic Petroșani), sing. Ion Drăghici (Liceul industrial Vulcan) și alții.Dezbaterile au scos In evidență creșterea responsabilității cadrelor = tehnice în pregătirea pro- i fesională a elevilor, avînd i în vedere că, în paralel ; cu pregătirea profesio- i nală a elevilor, trebuie i realizate atit sarcinile pre

Ion Mirion, Dumitru Ne- chifor. Ion Cîrstoiu, Ion Borșoș, loan Chiraș, Maria Dincă, C. Cîmpeanu,I.P.  Vlad, M. Bujorescu, M. Andraș, A. Caucar, Tina Șerban, Viorica Ursache, Eugenia Că- lugăru, A. Țanca, 1. Țigăntele, Felicia Kalman, Maricica Zaha- ria etc. Mii de oameni au fost martori al trudei lor, mineri, preparatori sau alți oameni ai muncii i-au aplaudat de nenumărate ori ; ziarul local „Steagul roșu", cel județean, „Drumul socialismului", reviste de cultură din țară le-au publicat lucrările : „Luceafărul",„Flacăra", „Orizont", „Tribuna", „Familia", „Amfiteatru", „Forum studențesc", „Argeș", „Ritmuri hunedorene" etc. Au fost premiați, mulți dintre ei, la diverse concursuri și festivaluri de poezie din întreaga țară, ceea ce înseamnă că în Valea Jiului, în orașul Petrila, ar- 

uumnfmmuummtuuuMUUMUfuwuuwtufuuintwM.Acțiuni pioniereștivăzute prin planul de producție, cît și îndeplinirea indicatorilor de plan. De aceea este necesară o mai strînsă colaborare cu reprezentanții întreprinderilor patrona- toare.Un real interes în rln- dul participanților a a- vut-o prezentarea „Ghidului metodic în sprijinul cadrelor tehnice“ editat prin Casa corpului didac. tic Deva. Concluziile au scos în evidență că activitatea desfășurată pînă acum este orientată spre găsirea în continuare a unor soluții de optimizare și organizare în vederea obținerii unor rezultate bune atît pentru realizarea planului de producție școlară, cît și pentru însușirea meseriei, e- ducîndu-i pe elevi în spiritul muncii și al răspunderii față de sarcinile ce le revin.

artăta amatoare și-a găsit un teren fertil, unde talentele n-au pregetat să se dezvolte.Tot în acești ani au apărut diverse culegeri colective de versuri, în care aceste nume s-au a- firmat cu pregnanță i „Cîntecul adîncului", „Sub tîmpla stemei", „Acorduri la vîrstele țării", „Incandescențe subterane", și altele. Majoritatea creațiilor lor sînt o- rientate către viața și munca minerilor din Valea Jiului. Acum, cînd se sărbătorește acest modest deceniu de activitate, alte nume se afirmă într-un cenaclu revitalizat; Ionel Zmău, Dumitru Burduja, Anghel Do- softei. Sandu Marian, Claudiu Lapsanschi, Virgil Stratulat. Să le urăm inspirație și spor la lucru I »Prof. Ioan Dan BALAN

Adine Implicați în activitatea economică, socială, cultural-artistică, ideologică și sportivă a orașului, pionierii din Lupeni au participat în săptămîna care a trecut Ia o scrie de acțiuni menite a le pune în valoare inteligența, creativitatea, disponibilitățile largiformate în cadru) școlilorj Peste 250 de pionieri au participat după orele de școală la acțiuni de gospodărire și înfrumusețare a orașului în care trăiesc și învață. Alături de lucrătorii E.G.C.L. Lupeni și îndrumați de profesori și învățători, au curățat principalele artere de circulație ale orașului, parcurile și împrejurimile școlilor.• Un grup de 40 de pionieri de la cercul de „e- lectronică minieră" au vizitat, îndrumați de prof. Vasile Nițescu, stația de dispecerizare, atelierul de reparații echipament elec-

Urgentarea lucrărilor 
de deschideri și pregătiri(Urmare din pag. Dmina noastră, doar 7 brigăzi și-au realizat sarcinile de plan în cele 10 luni din acest an". „De ce au în- tîrziat lucrările la pregătiri și deschideri ? Fiindcă vitezele de avansare sînt reduse. Nu există preocu

pe care le reprezintă.tronic, și atelierul electromecanic din cadrul întreprinderii miniere Lupeni.• în cadrul amplelor acțiuni politico-educative dedicate aniversării a 65 de ni de la făurirea statului național unitar român, pionierii din orașul Lupeni au participat la acțiunea ,,'”<afeta cravatelor roșii cu tricolor", etapa a II-a, faza orășenească inițiată de Consiliul județean al organizației pionierilor.Subredacția „Cutezătorii" Lupeni 

pare pentru mecanizarea lucrărilor, iar asigurarea debitelor necesare pentru aer comprimat lasă de dorit", spunea ing. Iureș Stan, șeful sectorului de investiții. Referindu-se la importanța sporită pe care trebuie s-o acorde minerii calității cărbunelui, tovarășul Ștefan Szeri a spus : „de calitatea cărbunelui extras de la mina noastră depinde calitatea oțelului, iar de calitatea oțelului depinde cea a pieselor noastre de schimb. Iată de ce e necesar să facem totul pentru a trimite numai cărbune calitate"^Numeroase constructive, perfecționeze producției și creeze condițiile materiale necesare recuperarea urmă și înfăptuirea sarci-

la ziuă de bunăpropuneri menite să organizarea a muncii, să tehnico- pentrurămînerilor în
îmbunătățirea continuă 

a transportului(Urmare din pag. 1)gem. Există la ora actuală personal calificat pentru a ne acoperi necesarul și în permanență la școala de calificare funcționează două cursuri de mineri cu cîte 25—30 de cursanți și periodic, in funcție de necesitățile producției, se organizează cursuri de calificare pentru meseriile de lăcătuși, electricieni, mecanici de puțuri și alte meserii necesare activității din subteran".Toate măsurile care s-au întreprins și care se vor întreprinde în viitor nu pot însă să asigure, deocamdată, realizarea productivității muncii și a producției planificate din cauza transportului discontinuu. întreaga producție a minei este transportată pe orizontală cu vagonete și 1 comotive de mină și pe vertical pe cele 9 puțuri de extracție. Transportul discontinuu creează multe greutăți în evacuarea cărbunelui. De aceea conducerea colectivă a minei și ceilalți factori de răspundere acționează 
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nilor de plan pentru anul viitor au făcut în cuvîntul lor tovarășii : GrigorePopescu, Mihai Samson, Dumitru Mihai, Gheorghe roe, Constantin Cimpo- ier și Marcel Tomoiu.Pe baza numeroaselor propuneri, adunarea generală a aprobat m unanimitate de voturi cifrele de plan pentru 1984, un program de măsuri politico- organizatorice și tehnico- economice vizînd crearea tuturor condițiilor pentru realizarea pla ului, precum și contractul colectiv și un program special pentru creșterea productivității muncii. Prin întreaga ei desfășurare adunarea generală a constituit o expresie a hotărîrii ferme a întregului colectiv de a depăși actualele dificultăți și de a face totul pentru a reveni în rîndul colectivelor fruntașe din Valea Jiului.

cu toată hotărirea pentru* terminarea fluxului de transport continuu pe bandă de la orizontul 360. Datorită unor cauze obiective care au apărut la mina Vulcan termenul de punere în funcțiune a a- cestuia a fost prelungit pînă în mai, anul viitor. O dovadă elocventă că transportul discontinuu îngreunează mult activitatea minei este faptul că sectorul V care dă întreaga producție la orizontul 480, fără să fie legat de activitatea vreunui puț de ex-• tracție, și-a realizat - lună de lună, cu excepția puțului principal, sarcinile de plan, cumulînd astfel un plus de peste 18 000 tone de cărbune.Măsurile întreprinse de către conducerea minei s-au simțit însă în luna octombrie cînd productivitatea muncii a crescut cu cîte- va zeci de kilograme pe post față de cele 9 luni anterioare, iar patru din cele șapte sectoare de producție și-au realizat și depășit sarcinile de plan la producția fizică de cărbune.

• EXPOZIȚIE DE PREPARATE CULINARE. In I cadrul „Lunii preparatelor culinare", mîine la ora 10, la restaurantul „Parîngul" din Petroșani va fi organizată o expoziție cu vîn- zare. Expoziția va cuprinde preparate noi de bucă- • tărie, cofetărie și patise- ! rie, executate de colectivele laboratoarelor de co- ’ fetărîe, din Petrila, de I preparate reci din Petro

șani, cofetăria „Hermes", restaurantele „Carpați", „Cerna" și „Parîngul", cantina restaurant din Petroșani. 9 FOTBAL. Reamintim iubitorilor sportului cu balonul rotund că astăzi, în- cepînd cu ora 14, la complexul sportiv „Jiul" va a. vea loc meciul dintre e- chipelc Jiul — F.C. Olt. • „FILE DE ISTORIE". In aceste zile, pînă la 1 decerne ie, în toate localitățile Văii Jiului se desfășoară concursuri „Cine știe, cîștigă" în cadrul acțiunii „Ștafeta cravatelor roșii cu tricolor". Tematica 

concursurilor este legată de aniversarea a 65 de ani de la făurirea statului național unitar român, o REALIZĂRI. Printr-o bună desfășurare a activității comerciale, restaurantul cu autoservire „Straja" din Vulcan (responsabil, Victor Alstani) raportează importante depășiri ale sarcinilor de plan. In luna octombrie s-au desfăcut 4n pluș mărfuri de peste 70 000 lei, iar în a- ceastă lună, la zi, depășirile se cifrează la mai mult de 15 000 lei. 

• PREMIU. La recentul Festival-concurs de poezie și muzică folk „Imnurile patriei", ediția a Vl-a, organizat la Calafat, județul Dolj, juriul condus de compozitorul Romeo Vani- ca a acordat premiul I și titlul de laureat interpretului de muzică tînără Virgil Stratulat, elev în anul IV la Liceu' industrial din Petrila, care a reprezentat Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani. • MINERII ȘI CARTEA. Standul de carte a devenit o permanență la sectorul XI investiții al minei Petrila.

La prezentarea de zilele trecute a cărții în fața minerilor, standul a atins o performanță : 7000 lei vînzare. Să recunoaștem, este un record in materie demn de luat ca exemplu în toate locurile de răs- pîndire a cărții între mineri. (I.B.) 9 EXCURSIE.44 de tineri din orașul Vulcan pleacă mîine în- tr-o excursie de trei zile în țară și o zi în R.P. Bulgaria. Beneficiind de autocarul și serviciile B.T.T., excursioniștii vor străbate (în zilele de 17,18, 19 și 20 noiembrie) itinerariul tu

ristic Petroșani — Tg. Jiu— Pitești — București — Giurgiu, de unde vor trece în țara vecină și prietenă la Ruse și Tîrnovo. La întoarcere spre casă, tinerii excursioniști vor urma traseul turistic : Tîrnovo— Ruse — Giurgiu — București — Ploiești — Brașov — Sibiu — Petroșani. (I.B.)Rubrică realizată de Mircea BUJORESCU
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i MUNCA POLITICO-EDUCA TIVÂ INTENSA, MILITANTĂ j 

! stimulator al eforturilor de perfecționare ; 
! a activității productive j
j — Pe marginea schimbului de experiență de la Lupeni — |

Pornind de la cerințele majore formulate in cu- vîntarea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de la Mangalia privind intensificarea muncii politico-ideologice și cultural-educative, schimbul de experiență și-a concentrat atenția asupra realizării unui deziderat primordial — coordonarea unitară, eficientă a întregii activități educative. Acestui deziderat sînt chemate să răspundă consiliile de educație politică și cultură socialistă, recent create și Ia nivelul unităților economice. Date fiind rolul și însemnătatea lor, în cadrul schimbului de experiență s-a pus un accent deosebit pe atribuțiile sarcinile și modul în care trebuie să-și îndeplinească menirea aceste organisme.Sarcinile consiliilor de «.ducație politică și cultură socialistă decurg — s-a subliniat în cadrul schimbului . de experiență —
Keahzarea j rcin

iiuioCtiVPentru participanții la schimbul de experiență —■ care s-a desfășurat în cadrul minei Lupeni — activitatea organizațiilor de partid a celor de masă și obștești de la această mare unitate carboniferă a o- ferit multiple învățăminte utile pe linia preocupărilor pentru folosirea eficientă a diferitelor forme și mijloace ale activității de propagandă, ale muncii politico-educative. Experiența dobîndită în acest sens la mina Lupeni a fost înfățișată de secretarul comitetului de partid loan Sav, care, prin expunerea sa, ilustrată cu ajutorul as- pectomatulul, a înfățișat modalitățile șl formele u- zitate în practica comitetului de partid, de comitetele sindicatului și al organizației U.T.C. Pornind de la sarcinile sporite ce revin colectivului minei rn valorificarea bogatei zestre tehnice moderne în vederea obținerii unor indicatori de producție, productivitate și eficiență me- 

din atribuțiile lor majore: coordonarea și îndrumarea unitară a întregii activități politico-ideologice și cultural-educative, de răs- pîndire a cunoștințelor științifice, conjugarea efortu
Coordonare unitară, 

consecventă — 
condiția eficienței

rilor tuturor factorilor pentru folosirea eficientă a cadrelor și a bazei materiale din domeniul activității de propagandă și politico-educative. Consiliile elaborează programele a- nuale unitare în domeniul propagandei, al muncii politice și cultural-educative de masă, al activității educative în unitățile școlare și efectuează, din în-

reu sporite, comitetul de partid, prin consiliul de educație politică șl cultură socialistă, prin comisia propagandiștilor a acționat într-o gamă largă de forme și mijloace pentru a menține mereu în centrul preocupărilor minerilor cerințele creșterii extracției, căile de realizare a u- nor producții sporite.O bună experiență a prezentat șl președintele consiliului de educație politică de la preparația Lupeni, Ștefan Luca, în ceea ce privește modalitățile de cunoaștere și însușire a sarcinilor reieșite din ho- tărîrile de partid și de stat, în centrul • preocupărilor activului de propagandă se află în acest sens popularizarea operativă în rîn- dul colectivului uzinei a documentelor de partid nou apărute și sublinierea cu acest prilej a sarcinilor specifice ce revin preparatorilor în vederea perfecționării activității productive. 

sărcinarea organelor de partid, studii, analize, controale asupra înfăptuirii hotărîrilor de partid, a o- biectivelor programului partidului. Consiliile — s-a precizat în cadrul 

schimbului de experiență — coordonează și activitatea comisiilor propagandiștilor și agitatorilor — ale căror atribuții se rezumă, de acum, la problemele specifice pregătirii politico-ideologice a comuniștilor, a celorlalți oameni al muncii.Referindu-se la experiența consiliului de educație politică și cultură socialistă al orașului Lupeni, președintele acestuia, Ion Pădureanu, secre- ' tar al comitetului orășenesc de partid, a subliniat că activitatea consiliului, planurile lui de muncă au la bază planurile și nota orientativă a comitetului orășenesc de partid. în conformitate cu prevederile planului de muncă al consiliului, membrii acestuia iau parte activă — prin studii și controale, la elaborarea materialelor de analiză și a propunerilor formulate — la pregă-
Colectivei© model de muncâ 

și de viață — necesitate și realitateFolosirea cu înaltă eficiență a bogatei zestre tehnice de care dispune mina Lupeni în vederea ridicării producției de cărbune la nivelul cerințelor economiei naționale impune cu necesitate formarea unor oameni pe măsură — bine pregătiți politic șl profesional, care, punînd mai presus interesele societății decît interesele particulare, să fie capabili să pună în valoare bogata bază tehnico-materială în beneficiul creșterii producției. „Avem nevoie,,de oameni și de colective model", spunea în cadrul schimbului 

tirea plenarelor comitetului orășenesc de partid, a ședințelor de birou, sînt implicați direct, pe bază de sarcini precise și pe domenii de activitate, în munca politică desfășurată în sprijinul producției, în activitatea de propagandă etc.Reușita activității consiliilor de educație politică în întreprinderi, este determinată în mare măsură de structura acestora. S-a precizat în acest sens că în componența consiliilor — ai căror președinți, ca și ai comisiilor propagandiștilor — sînt secretarii adjuncți cu probleme de propagandă ai comitetelor de partid — intră responsabilii cu principalele domenii ale muncii de propagandă, politice și culturale de masă din partea organizațiilor de sindicat, U.T.C., O.D.U.S., comisiilor de femei, precum și responsabilii punctelor de documentare și informare, ai gazetelor de perete, stațiilor de radioamplificare etc.Esențial pentru obținerea unor rezultate cît mai bune în activitatea consiliilor este implicarea continuă și directă a membrilor acestora în viața organizațiilor de partid și a colectivelor de muncă, pentru cunoașterea realităților și inițierea Unor acțiuni pertinente în sprijinul actului educativ, al sporirii eficienței acestuia.
de experiență Nicolae Gomoi, președintele consiliului de educație de la I.M. Lupeni.Rod al muncii politico- educative, al concentrării eforturilor factorilor educaționali, la mina Lupeni această cerință a devenit realitate. Vorbitorul a prezentat în acest sens brigăzile de mineri conduse de Constantin Popa și Teodor Boncalo, Eroi ai Muncii Socialiste — din sectorul IV —, de minerul Gheorghe Toma, din sectorul de investiții, care a e- xecutat lucrările miniere complexe aferente noului

Aspect din timpul schimbului de experiență.Timpul liber — preocupare permanentăSchimbul de experiență de la Lupeni a subliniat însemnătatea deosebită pe care o reprezintă coordonarea unitară a activității politice și cultural-educative, atît în sprijinul producției, cît și al organizării timpului liber al oamenilor muncii.însemnătatea acestei colaborării a fost relevată de intervențiile tovarășilor Aurel Colda, președintele consiliului orășenesc al sindicatelor, Traian Morar, prim-secretar al comitetului orășenesc U.T.C. și Viorel Țăndărică, președintele comitetului de cultură și educație politică. Elaborarea în mod con- 
puț cu schip, șl formația de electrolăcătuși a lui Antoniu Duban care prin inițiativa și înalta sa pro- fesionalitate are merite deosebite, atît în întreținerea, cît și în perfecționarea utilajelor miniere.Aceste formații sînt colective model atît de muncă cît și de viață prin realizările de vîrf pe care le obțin în producție, prin înalta profesionalitate și climatul exemplar de responsabilitate muncitorească, conduita ireproșabilă atît în muncă cît și în viața de zi cu zi a corn- ponenților lor. 

vergent a programelor de activități politice și cultural-educative, conjugarea eforturilor tuturor factorilor implicați în actul educațional este în măsură să confere acestuia diversitate și o eficiență mereu sporită. Din acțiunile întreprinse merită reținute cele consacrate stabilizării efectivelor și întărirea climatului de ordine șl disciplină în colectivele de muncă, inițierea unor acțiuni diverse în clubul sindicatelor, căminele de nefami- liști șl la bazele de agrement pentru petrecerea u- tilă și reconfortantă a timpului liber. Tot prin a- ceastă colaborare, prin folosirea unui larg activ obștesc, în Lupeni s-au obținut rezultate meritorii în activitatea cultural-educa- tivă, în permanentizarea activității formațiilor artistice din întreprinderi în sprijinul educației patrioti- tice a oamenilor muncii, mai ales a tineretului. O dovadă a creșterii valorice a activității culturale o constituie participarea în- tr-un număr sporit a. formațiilor artistice la fazele superioare ale Festivalului național „Cîntarea României".Pagină realizată de Ioan DUBEK Ilustrația :Ștefan NEMECSEK

Gazeta de perete „Minerul", cu rubricile sale mereu în actualitate, constituie o atracție permanentă pentru minerii Lupeniului. Participanții Ia schimbul de experiență, la punctul de documentare și informare al comitetului de partid.
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Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român(Urmare din pagina I>ducțic la termenele fixate a noilor obiective, crearea unor produse de nivel tehnic și calitativ ridicat, competitive pe piața externă și care valorifică superior resursele de materii prime, materiale și combustibili, precum și forța de muncă.Totodată, s-a relevat că dezvoltarea producției Industriale și agricole ueier- mină, in anul 1984. sporirea venitului național și. pe această cale, creșterea mai puternică a bunăstării, materiale și spirituale, a oamenilor muncii, a intre- gutui popor — telul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste pe care o edificăm in patria noastră. In acest domeniu, proiectul de plan prevede majorarea veniturilor populației, îmbunătățirea aprovizionării cu mărfuri și servicii, continuarea programului construcției de locuințe.Apreciind că sint create premisele pentru îndeplinirea sarcinilor economice pe anul 1984. plenara a cerut ministerelor, organelor centrale și locale, centralelor și întreprinderilor să 

ia măsurile tehnico-organizatorice menite să asigure realizarea ritmică a producției. la toți indicatorii, încadrarea cu strictețe în norme și normativele de consum și gospodărirea cu simț de răspundere a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, ridicarea competitivității produselor românești, în vederea valorificării lor superioare pe piețele externe.Plenara adresează muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, tuturor oamenilor muncii din industrie chemarea de a acționa cu înaltă responsabilitate pentru ridicarea întregii activități la un nivel superior de calitate și eficiență, pentru Îndeplinirea exemplară a sarcinilor pe anul în curs, pentru pregătirea cit mai temeinică a condițiilor necesare realizării cu succes a planului pe 1984.Plenara apreciază, pe baza rezultatelor de pînă acum, că există toate condițiile pentru înfăptuirea exemplară a planului cincinal 1981—1985, a hotărî- rilor Congresului al XII-Iea și Conferinței Naționale ale partidului. pentru trecerea patriei la un nou stadiu, superior, de dezvoltare. pentru creșterea nivelului de trai material și spiritual al poporului.2. Examinînd proiectul Planului de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare, gospodăririi apelor și silviculturii pe anul 1984, plenara a subliniat că el își jropune ca obiective principale folosirea integrată și cu maximă eficiență a fondului funciar, creșterea susținută a producțiilor la hectar, obținerea de producții sporite în zootehnie, îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor și ridicarea, gradului de valorificare a materiilor prime, majorarea exportului și reducerea importurilor.Potrivit prevederilor, agricultura va continua să înregistreze și în anul 1984 o dezvoltare intensivă, asigurînd atit nevoile do consum alo populației, cit și materiile prime necesare industriei. In Cursul dezbaterilor, s-a evidențiat că dezvoltarea producției vegetale se bazează pe creșterea continuă a producțiilor medii la toate culturile.In același timp, s-a subliniat rolul deosebit de important al extinderii culturilor duble. La sporirea producțiilor o contribuție însemnată va avea, de a- semenca, majorarea suprafeței arabile irigate. In zootehnie, se prevede îmbunătățirea substanțială a activității în toato sectoarele, în scopul realizării e- fectivelor de animale și producțiilor planificate.Participanții la discuții au apreciat că propunerile de plan privind dezvoltarea industriei alimentare se întemeiază pe resursele de materii prime a- gricole și pe intensificarea gradului lor de valorificare.
S-a subliniat că, în domeniul gospodăririi apelor, se vor efectua, în continuare, într-o concepție unitară, lucrări pentru utilizarea complexă a potențialului existent, în scopul satisfacerii cerințelor de apă ale economiei naționale și. îndeosebi, se ia în considerare crearea structurilor de bază pentru realizarea programului de extindere a suprafețelor irigate.Aprobînd proiectul de plan pe anul 1984, care asigură dezvoltarea echilibrată a agriculturii, plenara a cerut organelor și organizațiilor do partid, consiliilor populare, unităților de stat și cooperatiste, tuturor oamenilor muncii de la sate să ia măsuri ferme pentru folosirea integrală și cu maximă e- ficiență a fondului funciar, a bazei teh-

...co-materiale, pentru generalizarea celor mai valoroase soiuri și hibrizi, pentru extinderea mai rapidă a experienței înaintate, a tehnologiilor avansate. pentru realizarea, într-un timp optim, a întregului ansamblu do lucrări, în vederea creșterii intensive a producției vegetale și animale.Plenara adresează comuniștilor, tuturor lucrătorilor de pe ogoare, chemarea de a-și mobiliza întreaga energie și capacitate de muncă pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, pentru o îmbunătățire radicală în 1984 a întregii activități în agricultură, pentru înfăptuirea importantelor o- biective ale noii revoluții agrare, ase programului național privind realizarea unor recolte sigure și stabile, pentru creșterea contribuției agriculturii noastre, ramură de bază a economiei naționale, la ridicarea bunăstării poporului, la progresul neîntrerupt al patriei.3. Plenara a analizat și aprobat proiectul Planului financiar centralizat al economiei naționale și proiectul Bugetului de stat pe anul 1984, apreciind că prevederile acestor documente reflectă sporirea considerabilă a eficienței economice în toate domeniile de activitate, creșterea resurselor financiare interne, consolidarea echilibrului bugetar, financiar-monetar și valutar.In legătură cu proiectul Planului financiar centralizat pe anul 1984, s-a relevat că el este echilibrat și asigură resursele financiare pentru dezvoltarea planificată a industriei și agriculturii, a tuturor ramurilor economiei naționale, pentru finanțarea acțiunilor social-cultu- raie. Cei ce au luat cuvîntul au arătat că la elaborarea planului finaciar s-a pornit de la necesitatea așezării întregii activități a unităților, din toate sectoarele, pe principiile economice ale rentabilității și eficienței. A fost subliniată importanța prevederii ca prețurile și tarifele din toate sectoarele economiei să nu crească față de 1983. S-a evidențiat, totodată, însemnătatea prevederii din proiectul de plan potrivit căreia indicele prețurilor la bunurile de consum și tarifelor pentru servicii să rămînă practic neschimbat, asigurîndu-se astfel, în condițiile majorării veniturilor nominale ale tuturor categorilar populației, creșterea prevăzută a nivelului de trai, sporirea continuă a puterii de cumpărare.Plenara subliniază necesitatea de a se acționa cu loată hotărirea pentru perfecționarea economiei românești, pentru asigurarea unui echilibru stabil al economiei și consolidarea permanentă a monedei țării, pentru înfăptuirea neabătută a prevederilor privind venitul social și venitul național.in dezbateri, s-a apreciat că la stabilirea prevederilor proiectului Bugetului de slat pe anul 1984 s-a ținut seama de sporirea, in anul viitor, a produsului social, a producției i.tUusțriale, a valorii producției globale agricole, de creș.crea productivității muncii, de alți factori ai dezvoltării intensive a economiei. S-a reliefat, totodată, faptul că veniturile Bugetului de stat provin, intr-o măsură co- vîrșitoare, de la unitățile socialiste.Plenara a cerut să fie intensificate e- forturiie pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor privind producția fizică și pro- ducția-marfă vîndută și încasată, creșterea continuă a valorii producției nete, realizarea unei eficiențe înalte și obținerea de rezultate financiare superioare.Plenara a adresat colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi, centrale. unități bancare, din aparatul fi- nanciar-contabil al ministerelor, consiliilor populare, chemarea de a acționa cu toată răspunderea pentru realizarea prevederilor Planului financiar centralizat al economiei naționale și a Bugetului de stat pe anul 1984, pentru aplicarea cu fermitate a noului mecanism economico-financiar în toate domeniile ele activitate.4. Plenara a examinat Programul privind creșterea mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și normării muncii în perioada 1983—1985 și pînă în 1990.Relevind justețea politicii partidului în acest domeniu, rezultatele însemnate obținute, participanții au subliniat că actualul program reflectă întru totul hotărirea Conferinței Naționale a Farti" jiului Comunist Român de a se asigura, în cîțiva ani, dublarea productivității muncii. S-a arătat că înfăptuirea acestui obiectiv, în condițiile potențialului tehnico-malerial și uman existent, var avea loc nu prin intensificarea efortului Oizic, ci prin modernizarea continuă a tehnologiilor, mecanizarea și 

automatizarea proceselor de fabricație, 
folosirea cît mai completă a capacități
lor de producție, a forței de muncă. La 
stabilirea actualelor sarcini de creștere 
a productivității muncii s-au avut, de 
asemenea, în vedere resursele supli
mentare care se creează prin intensifi
carea acțiunilor de cercetare științifică 
și dezvoltare tehnologică. In același 
timp, a fost evidențiat rolul esențial pe 
care îl au noile măsuri de perfecționa
re a sistemului de normare a muncii 
pentru creșterea mai accentuată a pro
ductivității.Subliniindu-se însemnătatea deosebită a acestui program pentru dezvoltarea și modernizarea întregii economii, s-a indicat ministerelor, centralelor și întreprinderilor să asigure înfăptuirea integrală a prevederilor privind creșterea mai puternică a productivității muncii, astfel incit, pină la sfirșitul actualului cincinal, să ajungem din urmă, la acest indicator, țările dezvoltate din punct de vedere economic.Aprobînd programul, plenara a cerut organizațiilor de partid, adunărilor generale și consiliilor de conducere, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii ca, în calitate de proprietari, producători și beneficiari, să acționeze cu toate forțele și cu maximă răspundere pentru realizarea importantei sarcini de dublare a productivității muncii în următorii cîțiva ani, înțelegînd că numai prin creșterea continuă a a- cestui indicator și a eficienței în toate domeniile se obține sporirea venitului național și, pe această bază, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a întregului popor.Plenara a subliniat că înfăptuirea și depășirea prevederilor acestui program, punerea permanentă a obiectivelor sale în concordanță cu cuceririle științei și tehnicii, cu necesitățile economiei noastre naționale reprezintă o latură hotă- ntoare a făuririi programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism.5. Plenara a dezbătut și aprobat Programul privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea consumurilor de materii prime, de combustibili și energie și valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor în perioada 1983—1985 și pină în 1990.Programul pune un accent deoebit pe perfecționarea s.ruciur lor de fabricație, îmbunătățirea caracicriouct- lor tehnico-construclive ale produselor, care să conducă la sporirea substanțială a gradului de valorificare a materiilor prime, reducerea cheltuielilor materiale, la ridicarea eficienței producției și creșterea competitivității mărfurilor romanești pe piețele externe. A fost relevat faptul că programul prevede un sistem complex de măsuri de asigurare a calității pe baza ultimelor cuceriri ale științei, tehnicii și tehnologiei pe plan mondial, care vizează atit caracteristicile funcționale, constructive, de fiabilitate, ale produselor, cit și cele economice — consumuri, productivitate, costuri, gradul de valorificare a materiilor prime, e- ficiența la export.La definitivarea programului s-a ținut seama de puternicul potențial de cercetare de care dispune industria noastră, de dotarea sa tehnică. Totodată, s-au avut in vedere realizările recente pe plan mondial și tendințele ce se manifestă in fiecare domeniu, in acest sens, programul prevede ca la un anumit procent de produse, nivelul calitativ să se situeze peste actualul nivel mondial, să-l devanseze, pentru a se asigura astfel creșterea permanentă a competitivității mărfurilor românești la exportSubliniind că înfăptuirea programului va avea o contribuție hotăritoare la realizarea obiectivelor Congresului ai XII-Iea de obținere a unei noi calități în toate domeniile, la ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activități economice, plenara a indicat să se acționeze cu toată energia pentru reducerea substanțială a consumurilor de materii prime, materiale, combustibili și energie și creșterea gradului de valorificare a acestora, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al producției, Plin aplicarea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii — condiție esențială pentru crearea unei economii moderne, de înaltă productivitate și eficiența.Plenara cheamă pe oamenii muncii din întreprinderi, din institute de cerce

tare și proiectare, din sectoarele de concepție, din centrale și ministere, să realizeze integral obiectivele și sarcinile prevăzute în program, să facă totul pentru ca produsele românești să fie tot mai competitive, să se măsoare — din punct de vedere al nivelului tehnic și calității — cu cele mâi bune produse de pe plan mondial.6. Plenara a de/.bătut Programul privind aplicarea măsurilor de autocondu- cere șl autoaprovizionare pentru asigurarea unei bune aprovizionări a populației cu produse agroallmentare și bunuri industriale de consum pe perioada 1 octombrie 1983 — 30 septembrie 1984.Prin prevederile sale, programul asigură o bună aprovizionare a populației cu produse agroalimentare și industriale, specifice fiecărui sezon. într-o gamă sortimentală diversificată, de colita- te, în concordanță cu nivelul și structura veniturilor populației, cu măsurile 4e sporire a retribuției muncii în anii 1983—1984, corespunzător hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului privind ridicarea continuă a bunăstării întregului popor. La dimensionarea cantităților propuse s-a ținut seama de cerințele determinate de o alimentație echilibrată, rațională.S-a apreciat că, din inițiativa secretarului general al partidului, in program a fost inclus și trimestrul III, creindu-se astfel condiții pentru o aprovizionare corespunzătoare a populației în întregul interval de timp cuprins între 1 octombrie 1983 și 30 septembrie 1984. Programul are în vedere o orientare mai pronunțată către produse cu un conținut nutritiv ridicat, precum și creșteri importante la majoritatea produselor de bază.In cadrul dezbaterilor, a fost subliniată necesitatea de a se lua, in continuare, măsuri pentru gospodărirea cît mai judicioasă a resurselor agroalimentare destinate fondului pieței, pentru livrarea ritmică către populație a unor produse de calitate, în condițiile unui comerț civilizat.Plenara a aprobat programul și a cerut să se acționeze cu toată hotărirea pentru îndeplinirea sarcinilor de creștere a producției agricole, realizarea livrărilor la fondul de stat, la nivelul planului stabilit pe fiecare județ, sporirea contractărilor și achizițiilor de produse vegetale și animale din gospodăriile populației, în scopul asigurării unei cit mai bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și bunuri industriale de consum.Plenara și-a exprimat deplina convingere că toți oamenii muncii din patria noasiră, fără deosebire de naționalitate; întreaga națiune vor acționa cu înaltă răspundere și exemplară dăruire pentru înfăptuirea obiectivelor inscrise în planurile și programele dezbătute și adoptate, care asigură dezvoltarea țării in ritmurile și proporțiile stabilite în planul cincinal- pentru anul 1984, continua întărire a forței economiei noastre, ridicarea permanentă a nivelului de trai, material și spiritual, al poporului, înaintarea fermă a României pe cadea e- dificării societății socialiste multilateral dezvoltate.Plenara a dat o înaltă apreciere activității neobosite a tovarășului Nicoiae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintei; Republicii Socialiste România, desfășurată pe plan internațional, in slujba cauzei păcii, înțeiegerii și colaborării între toate națiunile lumii. Plenara a aprobat in unanimitate politica externă a partidului și statului nostru, acțiunile întreprinse în direcția încetării cursei înarmărilor, realizării dezarmării, în primul rind a celei nucleare, opririi amplasării de noi rachete cu rază medie de acțiune în Europa, retragerii și distrugerii celor existente, pentru crearea de zone de- nuclearizate în Balcani și în alte regiuni ale continentului.Pl-nara a reafirmat hotărirea partidului și statului nostru de a acționa în continuare pentru oprirea agravării situației internaționale, reluarea cursului spre destindere, pentru afirmarea unei politici noi, bazate pe egalitate, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestec în treburile interne, pentru crearea unui climat de securitate, încredere și cooperare în ' Euiopa și în întreaga lume, pentru apărarea dreptului fundamentai al po-*‘ popoarelor la viață, Ia libertate, la dezvoltare independentă, la pace. t
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