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ȚÂRII CIT MAI MULT CÂRBUNE

ÎNDEPLINITCU PLANUL ANUAL
Brigada condusă 

de Francisc Fazakas
Brigada condusă de Francisc Fazakas din sec- . 

torul III al I.M. Paroșenl a extras în cele 11 luni 
care au trecut din acest an 18 816 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan, reușind astfel să depășeas
că prevederile anuale cu 7 316 tone de cărbune. 
Acest succes deosebit realizat de minerii din a- 
ceastă b-agadă este rodul unei bune organizări a 
muncii pe cele trei schimburi conduse de Gheorghe 
Popa, Vasile Barabulă și Mihai Șchiopu, care zi de 
zi au depășit productivitatea muncii cu peste 2000 
kg pe post Pentru a putea să obțină aceste rezul
tate brigada condusă de Francisc Fazakaș a men
ținut în permanență abatajul, complexul de susți
nere mecanizată și combina de tăiere în perfectă 
stare de funcționare și a folosit utilajele din do
tare la parametrii stabiliți.

Brigada condusă 
de Mcolae Toma

Cu cele peste 300 tone 
extrase suplimentar de 
la începutul lunii decem
brie, plusul cumulat de 
la începutul anului, de 
brigada condusă de Ni- 
colae Toma de la secto
rul III al minei Dîlja, 
se ridică la 5 500 tone de 
cărbune, reușind astfel să 
se înscrie printre colec
tivele de mineri din Va- 
lea Jiului cu planul a- 
nual îndeplinit înainte de 
termen. în cele două aripi

PROLETARI DIN TOATE Ț ARILS, UNIȚI-VA I

Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R., pe probleme de agricultură

ale abatajului cameră ac
tivitatea pe cele trei 
schimburi este coordona
tă de mineri bine pregă
tiți profesional cum sînt 
Constantin Romanescu, 
Mihai Cocanskl, Aurel 
Pița, Ion Lingurar, Ște
fan Ploaie șl Vasile Plag. 
Productivitatea muncii 
planificată a fost depăși
tă în medie în cele 11 
luni cu peste 700 kg pe 
post în acest abataj.

Brigada condusă 
ce 

Constantin Borș
Printre fruntașii în în

trecerea socialistă din a- 
cest an la I.M. Petrila se 
numără și minerii din 
brigada condusă de Cons
tantin Borș de la secto
rul de investiții. Specia
lizați în săparea mecani
zată, cu combină, harni
cii mineri din brigada 
lui Borș raportează în
deplinirea sarcinilor a- 
nuale de plan. Pînă ieri, 
planul anual al brigăzii a 
fost depășit cu 35 ml. O- 
dată cu aceasta s-a fina
lizat în devans lucrarea 
de deschidere de la ori
zontul minus 50, de la 
sectorul IV. Disciplina ri
guroasă, buna organizare 
a lucrului pe schimburi 
și folosirea judicioasă a 
utilajelor din dotare sînt 
factorii care au condus la 
dobîndirea acestui suc
ces remarcabil. Se evi
dențiază în mod deosebit 
minerii Dumitru Liteanu, 
loan Baron, Gheorghe 
Geană și Vasile Chelb. 
(V.S.)

■

în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, miercuri, 
7 decembrie, a început 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R., pe pro
bleme de agricultură.

Organizată din inițiati
va și sub conducerea ne
mijlocită a secretarului 
general al partidului, cons
fătuirea are rolul de a a- 
naliza cu răspundere și 
exigență activitatea des
fășurată în agricultură, 
rezultatele obținute în a- 
nul 1983, de a contribui la 
generalizarea experienței 
înaintate din unitățile a- 
gricole fruntașe, în scopul 
îmbunătățirii muncii în 
toate sectoarele acestei 
ramuri de bază a econo
miei naționale, asigurării 
tuturor condițiilor pentru 
îndeplinirea exemp'ară «

Ședința Comandamentului național pentru 
irigații, desecări și combaterea eroziunii solului

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, miercuri, 
7 decembrie, 
a avut loc ședința Coman
damentului național pen
tru irigații, desecări și 
combaterea eroziunii so
lului.

în cadrul ședinței au 
fost examinate rapoarte 
privind ; realizarea pla
nului de îmbunătățiri fun
ciare și de gospodărire a 
apelor pe anul 1983 și pro
gramul pe anul 1984; rea
lizarea sarcinilor din Pro
gramul de amenajare și 
exploatare a Deltei Dună
rii; elaborarea schițelor 
Județene ale lucrărilor de 
irigații, desecări și com
baterea eroziunii solului, 

indicatorilor de plan pe 
anul viitor.

Această nouă consfătu
ire de lucru demonstrează 
încă o dată, in mod preg
nant, grija deosebită și 
statornică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
dezvoltarea și moderni
zarea permanentă a agri
culturii țării. Pe baza con
cluziilor formulate de se
cretarul general al parti
dului, în urma amplelor 
analize asupra modului în 
care s-a acționat pentru 
realizarea sarcinilor ce au 
revenit agriculturii în a- 
nul 1983, consfătuirea este 
chemată să desprindă în
vățămintele necesare pen
tru perfecționarea activi
tății viitoare șl, în mod 
deosebit, să stabilească ce
le mai potrivite măsuri 
pentru realizarea exem
plară a planului pe 1984, 
a programelor adoptate 
pentru toate sectoarele a- 
griculturii.

corelate cu schemele hi
drotehnice de gospodărire 
a apelor șt amenajările 
silvice, corespunzător sar
cinilor ce revin din Pro
gramul național.

Analiza efectuată a evi
dențiat stadiul activități
lor privind înfăptuirea 
Programului de asigurare 
a unor producții sigure și 
stabile prin creșterea po
tențialului productiv al 
pămîntului, mai buna or
ganizare și folosire în mod 
unitar a terenurilor agri
cole, a întregii suprafețe a 
țării, realizarea irigațiilor 
pe 55—60 la sută din su
prafața arabilă, a lucrări
lor de desecări și comba
terea eroziunii solului. Au 
fost stabilite, totodată, 
măsuri pentru a asigura 
transpunerea în practică 
întocmai a hotărîrilor

în lumina indicațiilor 
șl orientărilor, a direcți- 
ilor și programelor de dez
voltare a agriculturii, ?e 
reflectă elocvent concepția 
novatoare a conducătoru
lui partidului și statului 
nostru de înfăptuire a noii 
revoluții agrare, de reali
zare a unei agriculturi 
modeme, de înaltă produc
tivitate, de sporire a a- 
portului acesteia la pro
gresul general al țării, 
consfătuirea are menirea 
să stabilească, totodată, 
căile și mijloacele pentru 
înfăptuirea obiectivelor 
cuprinse în documentele 
Congresului al XH-lea șl 
Conferinței Naționale al» 
partidului, a prevederilor 
amplului program de a- 
sigurare a unor produc
ții agricole sigure și stabi
le prin folosirea raționa
lă a întregii suprafețe a- 

(Continuare in pag. a 4-a)

Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Român în acest do
meniu. V'

Tovarășul N 1 c o f a e 
Ceaușescu, insistînd asu
pra necesității de a se ac
ționa cu toată răspunderea 
pentru îndeplinirea sar
cinilor Programului nățib- 
nal privind creșterea po
tențialului productiv ăl 
pămîntului, a cerut să fie 
adoptate soluții simple, cit 
mai avantajoase din punct 
de vedere tehnic și econo
mic. în acest sens, secre
tarul general al partidului 
a indicat ca organizarea 
teritoriului să aibă la ba
ză amenajarea de sole 
mici, avtnd 200—300 hec
tare, în raport de particu
laritățile terenului. . S-a 

(Continuare tn pag. a 4-a)

Brigada condusă de 
Luca Mădărășan din 
sectorul II al I.M. Dît- 
ja se numără printre 
fruntașele acestui sec
tor. In luna trecută, 
printr-o puternică mo
bilizare minerii acestei 
brigăzi au reușit să de
pășească productivita
tea muncii planificată 
cu 220 kg pe post, fapt 
ce a dus la depășirea 
planului cu peste 101) 
tone de cărbune. In i- 
magine, șeful de schimb 
Matei Vasil- împreună 
cu ortacii Cristian Ape- 
trei, Constantin Pru- 
deanu și Lucian Ciocîr- 
lan.

V 
î
*

*

I

I

Tineretul și promovarea 
progresului tehnic

De curînd, în județul nostru s-a încheiat un 
complex de acțiuni sub genericul „Săptămîna ști
inței și tehnicii pentru tinerei". Reflex al preocu
părilor și rezultatelor obținute de uteciștli din in
dustria municipiului nostru, manifestarea a adus 
în prim plan preocupările și inițiativele lansate și 
susținute de aceștia privind creșterea eficienței e- 
conomice, reintroducerea iu circuitul productiv a 
materialelor refolosibile. I’entru a contura o imagi
ne de ansamblu a acestor preocupări, nc-am adre
sat tovarășului CONSTANTIN STOICOIU, președin
tele Consiliului Tineret Muncitoresc al Comitetului 
municipal U.T.C. Petroșani.

intre „a vrea" și „a face" e prea multă ne ăsare ’
Impusă de necesitatea sporirii acțiunilor de 

economisire a energiei electrice, ancheta noastră, 
desfășurată în seara zilei de 5 decembrie a.c., pe 
raza orașului Lupeni, a dovedit că mai este încă 
de lucru la capitolul acesta, atît de important. Muiți, 
foarte muiți oameni ai muncii și majoritatea între- 
pi inderilor au înțeles sensul cerințelor de econo- 
nusire, actionînd cu promptitudine și eficiență. Sînt 
însă și excepții, chiar dacă nu sînt din cele 
rr.ai grave... Iată constatările pe care le-am făcut, 
însoțiți de Aurel Cornea și Gabriel Apostu, lucră
tori ai l.R.E. Deva — secția Lupeni.

— Ediția actuală a săp- 
tămînii a fost structurată 
în așa fel îneît să răs
pundă actualelor necesi
tăți ale produțției, pre
cum șl sarcinilor ce re
vin unităților economice 
în anul 1984. Atît expo
natele cît și acțiunile or
ganizate — mese rotunde, 
expuneri, dezbateri, seri 
de știință și tehnică — 
au avut drept scop fun
damental un răspuns 
competent, iresponsabil la 
indicațiile și orientările 
date de secretarul gene
ral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu

pentru transpunerea 'n 
viață a prevederilor Con
gresului al XlI-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân și ale < _. ,
Naționale.

— Concret, d.spre ce 
acțiuni este vorba ?
— La Casa de cultură 

din Petroșani a avut loc t 
un simpozion „Tineretul J 
— promotor activ în do- ) 
meniul cercetării științi- . 
fice. Dezvoltarea tehnolo- ■

iiuinsi rvo- «
Conferinței j

V

Interviu realizat de i 
Bujor MIRCESCU.

(Continuare în pag. a 2-a) ț

I M. BARBATENI

baie oe... turnină
Prima unitate pe care 

o vizităm ne spulberă spe
ranțele de a constata răs
pundere și grijă față de 
consumul de energie. In
cinta minei Bărbăteni es
te in-ndată de lumină. 

Că este mai mult decît 
trebuie o dovedește fap
tul că la plecare consta
tăm, în urma alertelor... 
telefonice, că jumătate 
din sursele de lumină 
s-au stins. Intrăm în can
tină. Timp suficient pen
tru una din bucătărese 
să dea alarma. Nu reu

șește însă să-și facă în
țeles „mesajul"...

începe... cavalcada „luc- 
șilor‘ La stația de cal
cul se face curățenie. As
ta nu justifică însă cele 
3 tuburi dc 40 W aprin
se. La baia subingineri- 
lor. alte 4 becuri de cîte 
60 W sînt aprinse ca să 
vedem :ă este de fapt.. 

geală I Coridoarele de la J 
etajele I și II sînt ilumi- , 
nate cu rite 3 și, respec- ș 
tiv, 5 tuburi de neon de j 
40 W. Risipă găsim și Ia ,, 
sala de forjă — 2 becuri ’ 
a cîte 500 W (I) — deși | 
înăuntru nu era nimeni.

Alexandru TATAR

(Continuare in pag a 2-a)

Muncitori,
ingineri și tehnicieni 2

Acționați eu toată hotărîrea pentru redu
cerea consumurilor generale, netehnologice 
în toate întreprinderile cu cel puțin 50 la sută.
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Espimecea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU ~N

*

Tineretul și promovarea 
progresului tehnic

I

f 
l

înțelepciune,
cutezanță

5 și realism
îndemn la muncă

(Urmare dir. pagina I)

mai spornica
Sint evenimente în ca

re se concentrează însăși 
istoria, cele mai profun
de idei pentru care au 
luptat și s-au jertfit stră
bunii noștri, însuflețin- 
du-ne astăzi cu aceeași 
forță ca atunci, cînd s-au 
scris paginile nemuritoa
re ale istoriei patriei. 
Astfel de sentimente am 
trăit la 1 Decembrie cînd 
am sărbătorit 65 de ani 
de la făurirea statului na
țional unitar român ; de 
la înalta tribună a Adu
nării festive din Capita
lă, secretarul general al 
partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a pre
zentat o amplă expunere, 
document impresionant 
prin profunzimea ideolo
gică și rigoarea analizei 
științifice, sintetizînd pro
cesul istoric al luptei po
porului român, adevăra
tă epopee națională a u- 
nitățil, libertății și inde
pendenței. Sărbătorirea 
actului istoric de la 1 
Decembrie 1918 a pus în 
lumină, încă o dată, a- 
devărul că unitatea sta-

— -

tului nostru național s-a 
împlinit prin voința po
porului, a maselor de oa
meni ai muncii în a că
ror conștiință nu s-a stins 
nicicînd, în pofida tulbu
rărilor vremelnice ale 
timpurilor, ideea unității.

Moment istoric cu pro
funde ecouri 
ța neamului, 
tovarășului 
Ceaușescu a 
expresie, cu 
forță de convingere, voin
ței de pace a poporului 
român, înscrisă în fiin
ța sa multiseculară. 
Prin glasul celui 
mai strălucit reprezentant 
al dorinței de pace care 
străbate istoria națiunii, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România so
cialistă, țară cu un pres
tigiu internațional, cere 
ca acum, în al 12-lea 
ceas, să se oprească am
plasarea noilor rachete 
cu rază medie de acțiu
ne, să se treacă la retra
gerea și distrugerea ce
lor existente.

în conștiin-
Expunerea 

Nicolae 
dat o nouă 
remarcabilă

Cornel MACAVEI, 
directorul E.G.CX, Vulcan

Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Adu
narea festivă consacrată 
sărbătoririi a 65 de ani de 
la făurirea statului națio
nal unitar român a dat ex
presie sentimentelor cele 
mai intime care animă în
treaga noastră națiune, și 
constituie 
nerii un 
la muncă 
mai e 
Numai în luna 
brie, I.M. Paroșeni a 
vrat mai bine de 5000 to
ne de cărbune peste sar
cinile de plan. Primele zi
le ale lunii decembrie sînt, 
de asemenea, deosebit de 
rodnice. Prin fapte de 
muncă, angajați plenar în 
efortul minerilor din în
treaga industrie minieră de 
a asigura țării cît mai mult 
cărbune, ne exprimăm în
treaga și deplina noastră 
adeziune Ia politica parti
dului, precum și hotărîrea 
nestrămutată de a contri
bui la înfăptuirea dezide
ratului dobîndirii indepen
denței energetice a țării. 
Sîntem pe deplin conștienți 
că prin munca noastră de 
zi cu zi ne aducem contrl-

pentru 
profund 
mai 

f i c i

noi, mi- 
îndemn 

spornică, 
e n t ă. 

noiem-
li-

buLia la înflorirea econo
mică a țării, la crearea 
condițiilor necesare ridică
rii continue a nivelului de 
trai al întregului popor. 
Iată de ce ne-au mers la 
inimă înflăcăratele che
mări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu adresa
te întregii națiuni cu pri
lejul sărbătoririi a 65 de 
ani de la făurirea statului 
național unitar român : „Să 
facem legămîntul solemn 
că vom face totul pentru 
întărirea continuă a pa
triei noastre socialiste, pen
tru dezvoltarea democrației 
muncitorești, revoluționare, 
pentru ridicarea continuă 
a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului, pen
tru întărirea independen
ței și suveranității națio
nale a României !".

Sintem hotărîți să nu 
ne precupețim eforturile 
pentru a da țării cît mai 
mult cărbune, pentru a 
contribui la continua în
florire economică a pa
triei.

Ion GR1GORESCU, 
maistru minier, 

I3H. Paroșeni

I

J

Intre „a vrea“ și „a face“ 
e prea multă nepăsare

„Sezonul cadourilor** 
a sosit și la raionul de 
bijuterii al complexului 
-.Jiu!**

giei și introducerea pro
gresului tehnic în mine
rit1*, la care au partici
pat muncitori, tehnicieni, 
ingineri și elevi din în
treprinderile, instituțiile 
și școlile reședinței de 
municipiu. La Liceul in
dustrial minier a avut loc 
o expunere-dezbatere 
pe tema „Practica produc
tivă — formă eficientă 
de legare a învățămîntu- 
lui cu producția". La Pe- 
trila s-a discutat despre 
„Recondiționarea pieselor 
de schimb pentru indus
tria minieră — cerință

- imperioasă în funcționa
rea 
iar 
loc 
ma
rilor specifice de mate
rii prime și materiale. 
Sarcini ale organizațiilor 
U.T.C. în cadrul acțiunii 
„Educație, economie, ener
gie". Asemenea acțiuni 
au avut loc și la Institu
tul de mine, la mina Lu
peni, la clubul sindicate
lor din Petrila, la 
LP.S.R.U.E.E.M. și alte 
întreprinderi și instituții.

— Ce ne puteți spune 
despre lucrările de 
eetare realizate ?
— Din municipiul 

tru au fost selectate 
tru concursul județean 
de creație tehnico-științi- 
fică pentru tineret un 
număr mare de lucrări 
realizate de tinerii 

I.P.S.R.U.E.E.M.

I.C.P.M.C. (3), I.M.P. (2), 
Petrila, Dîlja, I.U.M.P., 
C.C.S.I.T.U.M. Majorita- ( 
tea dintre acestea vizea
ză probleme de minerit, 
raționalizări ale principa
lelor operațiuni din sub- ) 
teran sau de la suprafa
ță.

— Satisfacții ?
— S-a obținut un pre

miu II, pentru lucrarea 
executată de Viorel Bri- 
ciu și loan Colda de la 
l.U.M.P. De asemenea,

(Urmare din pag, I)

Aceeași situație la atelie
rul situat chiar lîngă dis
pecerat. Pentru a dovedi 
parcă faptul că se poate 
economisi energia electri
că, la atelierul electrome
canic sursele de lumină 
erau reduse ia minimul 
necesar.
I.F.A. VISC'OZA

selective în holuri, atelie
re, birouri și secții, lucru 
ee determină folosirea 
unor cantități duble sau 
chiar triple de energie e- 
leclrică, avem dovada că 
la I.F.A. Viscoza nu au 
fost încă epuizate toate 
mijloacele de eliminare a 
risipei.
UZINA DE PREPARARE

LM. LUPENI

LUPENI

utilajului minier", 
la l.U.M.P. a avut 
o dezbatere cu te- 
„Reducerea consumu-

i
I

de o bună apreciere s-a ( 
bucurat lucrarea „Asimi- J 
lări de subansamble la J 
centrale 
ce CTT
tă de

eer-

nos- 
pen-

telegrizumetri- (
63/40 U", realiza- s 
Aurel Sălăgean I 

(I.P.S.R.U.E.E.M.), care a 
obținut și o mențiune I, l 
ca dealtfel și cele reali- ? 
zate de loan Bicău ț 
(C.C.S.I.T.U.M.), Marian ț 
Popescu și Dorel Suciu , 
(I.M.P.) și Ilie Bcndea ' 
(I.P.S.R.U.E.E.M.), \

Practic, după cum am i 
constatat, din experiența > 
acestei ample acțiuni, în ț 
rîndul tinerilor s-a creat 1 
un climat de mobilizare ? 
la realizarea unei noi ca- * 
lități la cote de eficien- i 
ță maximă, în scopul e- • 
conomisirii de energie, de J 
materii prime și utiliză- ț 
rii pe scară largă a ma-1 
terialelor refolosibito, un ? 
climat care răspunde im- J 
perativelor producției, re- t 
levînd forța de creație 
tinerilor, capacitatea lor 
de a se mobiliza exem- ț 
plar pentru realizarea t 
sarcinilor ce le revin.

Ajreape bine...
Constatâriie din raidul 

nostru anterior aproape 
că se repetă Spunem „a- 
proape" pentru că, de da
ta aceasta. de neînțeles, 

mai gă ncă unele do
vezi. „mărunte** firește, 
că se poate acționa mai 
eficient. Vestiare in care 
nu se afla nimeni erau 
iluminate „a giorno" și... 
nepăzite(l), coridoare pe 
care j-educerea iluminatu
lui la jumătate nu îm
piedica deloc accesul din
tre hale și secții. Totoda
tă, la atelierul de la fi
latură un bJc de 125 W 
(cu vapori de mercur), 
precum și 3 tuburi de 40 
W erai aprinse pentru că, 
ne spune un muncitor, a- 
flat alături în vestiar, 
„s-a lucrat piuă de cu
rînd" 7! De asemenea, in 
holul ce duce la ascen
soare, în secția filatură, 
ardeau — muții — 2 tu
buri de* 40 de wați. Da
că mai adăugăm la aceas
ta lipsa întrerupătoarelor

ri;

...și chiar „bine“
Ajungem la 

preparare a 
la ora 22,30, 
schimbul III a 
plin" în producție. Ni se 
dă prilejul să constatăm 
că unitatea se numără 
printre colectivele de 
muncă ce au înțeles în 
adevăratul sens cerința 
expresă de a acționa e- 
nergic, eficient și prompt 
pentru folosirea raționa
lă a energiei electrice. In 
secții și ateliere, în la
boratoare și în corpul ad
ministrativ nici o risipă, 
ci dovezi concrete că 
tul este bine. Doar la 
boratorul CTC ardea 
tub de neon de 40 
fără justificare și... i 
posibilitatea de a fi stins. 
Dimpotrivă, cînd am în
cercat să-l stingem, s-a... 
aprins și al doilea. Să nu 
se găsească o soluție pen
tru a i se monta un în
trerupător ? In rest, cum 
spuneam, nici o proble
mă.

Uzina de 
cărbunelui 
după ce 

intrat „din

i to- 
i la- 

un 
W 

fără

Nota 10 pentru 
economisire •

Felul în care s-a acțio
nat și se acționează la 
mina Lupeni în privința 
economisirii de energie 
electrică poate fi un e- 
xemplu demn de urmat. 
Rămîne ca și în conti
nuare factorii de răspun
dere din acest domeniu 
să dovedească faptul că 
este 
tă.

In 
mai 
mătase. Fabrica de pîine 
și stația C.F.R. —- toate 
din Lupeni. Aceleași preo
cupări, aceleași constatări 
pozitive care ne obligă să 
subliniem meritele cu 
care se acționează. De a- 
semenea, în raidul nos
tru am urmărit și felul 
în care unitățile I.C.S. 
Mixtă Lupeni, Cooperati
va „Straja" și CJP.V.I.L.F. 
înțeleg sarcinile din acest 
domeniu. Cu o singură 
excepție (ce rost or fi a- 
vînd cele 4 tuburi aprin
se la unitatea nr. 14 „Le
gume, fructe- — Bărbă- 
teni ?), constatări și do
vezi certe că economisi
rea de energie electrică 
este înțeleasă. Și încă un 
lucru îmbucurător : nu s-a 
găsit nici un aparat de 
încălzire interzis. mare 
consumator de energie.

o acțiune pt'rmanen-

raidul nostru 
vizitat Țesătoria

Steagul roșu
Primim răspuns de la 

Autobaza T-A. Petroșani, 
ca urmare a articolului 
nostru „Plijnbăreții pe ba
nii statului să fie puși la 
plată" :

„Ca răspuns la adresa 
dv. nr. 130/15.10.1983, vă 
comunicăm privitor la ar
ticolul apărut in ziarul 
„Steagul roșu" nr. 9672 din 
15. 10. 1983, că muniții Pa
vel Nicolae, Pasăre Vasile 
și Kerestely Arcadiu, 
fost puși in discuție
ca'* ui colectivului de mun
că din unitate și au fost

a criticat, organele 
sancționați pe linie admi
nistrativă".

au 
în

Iar cu privire tot la ar
ticolul „Plimbăreții pe ba
nii statului..." dar apărut in 
nr. 9 661 din 2 septembrie 
1983, ni se comunică: „In 
urma analizei efectuate s-a 
stabilit că autoatelierul 
31 HD 6147 condus de șo
ferul Boghiu Gheorghe 
mergea la sonda nr. 2 Pe- 
trila-Nord pentru rezolva
rea unor probleme de pro
ducție.

Insoțitoarea, tovarășa Lu
cia Durlă, fără aprobarea

vizate răseun d
șefului direct, însă cu ac
ceptul conducătorului auto, 
s-a deplasat in oraș în in
teres personal. Pentru a-, 
ceastă abatere, tovarășa 
Lucia Durlă a fost sanc
ționată cu „mustrare" și 
pontată în ziua respecti
vă numai cu 5 (cinci) ore, 
iar tovarășul Gheorghe 
Boghiu a fost avertizat ca 
în viitor să nu mai trans
porte persoane decît în in
teresul producției". Răspun
sul îl primim de la IPEGH 
—Deva — Brigada geologi
că Complexă Iscroni.

I
1
Ii

DURA 30 DE ANI. In 
dorința de a se reîntîlni 
cu .colegii, de a-și face bi
lanțul împlinirilor și a-și 
omagia școala care i-a for
mat ca specialiști în do
meniul mineritului, mai 
mulți absolvenți ai promo
ției 1954 a Școlii medii 
tehnice de cărbune din 
Lupeni, propun o întîlnire 
colegială tuturor absol
venților celor 6 clase ale

promoției pentru data de 
19 mai 1984 la școala din 
Grafit — Lupeni. Colecti
vul de inițiativă invită toți 
colegii să-și comunice, cît 
mai curînd posibil, adrese
le pentru a primi progra
mul și alte amănunte ale 
întîlnirii sau a face pro
puneri pentru desfășurarea 
ei, colegilor Ana Teodores- 
cu sau Francisc Vetro, Pe
troșani, strada 23 August 
nr. 2 (C.M.V.J.) cod 2675.
(I.D)

TELEFON PUBLIC SAU... 
OBIECT DE DECOR ? Zil-

nic sute și mii de călători 
pleacă sau vin cu trenul 
in Petroșani. Din aceștia 
nenumărați doresc să folo
sească 
pentru probleme persona
le sau 
unicul 
pe peronul gării din Pe
troșani nu funcționează de 
luni de zile. Pini cînd, to
varăși de la Oficiul de 
poștă și telecomunicații 
Petroșani încercați răbda
rea sutelor de oameni care 
doresc- să folosească acest 
telefon, care în gara Pe-

nelipsitul telefon

de serviciu. Dar 
telefon public de

troșani a devenit obiect de 
decor ? (TJt.)

TEATRU. Spectacolul ști- 
ințifico-fantastic „Ionuțși... 
extratereștrii", cu directo
rul Teatrului de stat „Va
lea Jiului", Nicolae Gher- 
ghe in ipostază de autor 
dram tic și regizor, trezeș
te un interes deosebit în 
rîndul elevilor, la puțină 
vreme după premieră. Ast
fel, elevii școlilor genera
le nr 1 Și 2 din Petroșani 
sînt astăzi (orele 14 și 16) 
invitații teatrului, mîine, 
cele două spectacole sînt

rezervate colegilor 
la școlile generale 
și 1.

lor de
nr, 6

Pentru 
și 19,

SPECTACOIE. 
astăzi, la orele 17 
sînt anunțat? spectacole de 
muzică și umor, susținute 
de formația „Acustic" a 
Casei de cultură a sindi
catelor, la realizarea căro
ra contribuie nume cunos
cute ale scenei românești 
— actorii Stela Popescu și 
Al Arșinel, Nelu Uricariu 
și cîntărețul folk Virgil 
Stratulat Pentru mîine, la 
ora 14, brigada științifică

a așezămîntului cultural 
amintit propune muncito
rilor și specialiștilor de la 
I.U.MJ?. o dezbatere pe 
tema influenței nocive a 
sectelor religioase în so
cietate, în vreme ce, la 
sediu (sala 1), între orele 
13 și 16, se acordă consul
tații juridice

Rubrică realizată de 
Ion VULPE
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Tineri, tineri. Dar harnici si uniți ♦ »

utilajele din dotare poate 
să fie un exemplu pentru 
alte brigăzi".

h ipsa de experiență 
g a multora dintre ei 

este suplinită de 
dragostea și dăruirea cu 
care muncesc. Dealtfel, 
rezultatele obținute in a- 
cest an de brigadă sint 
pe măsura faptelor de

ină nu demult, mai 
““ pjnă prin

ianuarie, fe- 
acest an, a-

exact 
lunile 

bruarie din 
batajul cameră nr. 1 din 
cadrul sectorului V al 
I.M. Vulcan ridica pro
bleme deosebite. Produc
tivitatea muncii realizată 
la acest loc de muncă era 
mult sub cea planificată. 
Minusul pe care îl înre
gistra lună de lună bri
gada care iși desfășura 
activitatea la acest loc de 
muncă devenise îngrijoră
tor. Oamenii erau demo
ralizați. Mulți dintre ei 
încercau să găsească aite 
locuri de muncă unde 
să cîștige mai bine. Si
tuația creată impunea re
organizarea brigăzii. Con
ducerea sectorului a cău
tat și găsit soluția. La 
conducerea brigăzii a fost 
promovat un miner din 
generația tînără, Constan
tin Curea, care are doar 
29 de ani. iar de minerit 
doar vreo 8—9 ani-

ronducerea sectoru
lui i-a dat tot spri-rondut 
lui i- 
jinul in reorgani

zarea 
Curea 
schimb trei mineri la fel 
de tineri ea și el, dar ca
re sînt dornici să se a- 
jirme. Ei se numesc Ște
fan Olaru, Constantin 
Brăducu și Vasiie Horei- 
că. Alături de ei in bri
gadă mai sint si alți ti-

brigăzii. Constantin 
și-a ales ca șefi de

neri Matei Todorot, loan 
Leonte, Lazăr Baliga, Pe- 
trea Spătaru, Vasiie Chis- 
tor, Toader Panait, Radu 
Hinteșteanu și alții care 
formează acum, o briga
dă compactă, omogenă 
care acționează ca un tot 
unitar și concură la un 
loc fruntaș în întrecerea 
socialistă pe sector 
chiar pe mină.

Despre tînărul șef de 
brigadă și despre 
ortacii lui, șeful 

de sector Mircea Bălțătes- 
cu spunea : „Este cel mai 
tînăr șef de brigadă din 
sector, a reușit să-și for
meze o brigadă cu care 
să ne mtndrim cu toții. 
Cei 25 de ortaci, cîți reu
nește în rîndurile ei a- 
ceastă formație de lucru, 
sint toți unul și unul. Toți 
iși fac datoria. Fiecare 
știe că de munca lui de
pind rezultatele întregii 

brigăzi. La intrarea în 
șut se adună întregul 
schimb șl nu intră în a- 
bataj fără materialele ne
cesare unui ciclu sau 
chiar două de producție. 
Nu trebuie să fie nimeni 
la spatele lor să le spună 
ce și cit trebuie să exe
cute in timpul unui 
schimb. Modul în care es
te menținut abatajul ji

și

Omul care
De peste 30 de ani, acest 

om face pline.
De peste 30 de ani, se 

trezește înaintea ivirii zo
rilor pentru a fi „la post*, 
pentru a aprinde focul 
cuptorului în care urinea
ză să se rumenească „șar
jele" de pîine. La ora cind 
își fac apariția primele 
gospodine- ale cartierului 
cu sacoșele, rafturile sint 
pline de pîini rumene, de 
unde vor pătrunde, împre
ună cu aroma lor caldă, 
în sute de case, vor ajun
ge pe mesele semenilor.

Și, în timp ce rafturile 
se golesc, în cuptorul în
cins se rumenesc alte pîini, 
iar în timpul acesta, omul 
pregătește coca adusă de 
gospodine și frămîntă a- 
luatul pentru alte sute de 
pîini. Altă „șarjă". Scara, 
cind alții se află de mult 
întorși de Ia slujbele lor, 
acest om se află încă în 
fața cuptorului încins, sco- 
țînd ultimele pîini rume
nite.

Așa decurge o „zi pli
nă" a brutarului Sevastian 
Braicu, așa realizează el

face piioe
metamorfoza roadelor o- 
goarelor în pîinea acea ru
menă, caldă și aromată — 
pîine care aflîndu se pe 
masa omului semnifică cer
titudinea împlinirii, bucu
ria răsplatei după o zi de 
muncă și de rîvnă. Prin 
pîinea plămădită de el, lu
crătorul onest și inimos de 
ia brutăria cartierului Car- 
pați din Petroșani, o unita
te a industriei mici, as
cunsă printre blocurile car
tierului, Sevastian Braicu 
oferă un moment de bu
curie, de satisfacție pentru 
sute și mii de familii. Și 
această bucurie o „plămă
dește" cu măiestrie, cu 
dragoste de meserie și 
simțul datoriei față de se
meni. De peste trei dece
nii...

— E greu, nea Sevastică? 
ii întreb privindu-i ochii 
blînzi de sub fruntea îm- 
brobonită de sudoare. Răs
punde simplu, cu modes- 
ta-i caracteristică : „Nimic 
nu e greu cind te obișnu
iești...".

Ioan DUBEK

9

Pe aceleași trepte 
ale hărniciei

In sala de apel a I.M. 
Livezeni a avut loc un 
eveniment cu duble sem
nificații care a prilejuit 
emoții... duble. Despre ce 
este vorba ? Un grup de 
elevi din clasa a 11-a E 
a Școlii generale nr. 1 
din Petroșani, proaspeți 
purtători ai cravatelor ro-

BARBAȚl CARE CNOREAZA 
TITLUL DE MINER
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reorganizată 
Productivi- 
tn abataj 
mereu la 
post cit 300 
decit cea 

primele

muncă. Cele peste 4 700 
tone de cărbune extras 
suplimentar de cind bri
gada a fost 
spun multe, 
tatea muncii 
s-a menținut 
7—8 tone pe 
kg mai mult
planificată. In 
zile ale lunii decembrie 
din acest abataj au mai 
fost extrase suplimentar 
încă 200 tone de cărbu
ne iar piuă la sfîrșitul 
anului, Constantin Curea 
și ortacii lui vor să mai 
adauge la acestea încă 
1000 de tone. Un gfnd 
frumos care, eu siguran
ță, la sfîrșitul anului va 
deveni o realitate.

Gheorghe BOȚEA

ții cu tricolor au organi
zat prima lor acțiune pio
nierească. Emoțiile au 
fost cu atit mai mari eu 
cit prima lor acțiune a 
fost organizată la mină, 
acolo unde munca este 
ridicată la rang de mare 
cinste. Dar prezența lor 
la sala de apel a fost 
prilejuită de sărbători
rea ieșirii la pensie a 
minerului Vasiie Maxim.

După mai mult de 30 
de ani de munca în sub
teranele Văii Jiului, mi
nerul Vasiie Mărim ie
șea din ultimul său șut. 
Emoțiile sale s-au intîlnit 
cu emoțiile proaspeților 
pionieri. Un buchet de 
garoafe, o cravată roșie 
cu tricolor pusă la gîtul 
proaspătului pensionar și 
un sărat de copil, iată.

intr-adevăr semnele 
tei prețuiri pentru 
vitatea depusă. Din 
minerul Vasiie Maxim, de 
pămint de pe la Suceava 
s-a stabilit în Valea Jiu
lui. A lucrat la Aninoasa, 
iar de la înființarea mi
nei Livezeni la același 
sector, II. Timp de 17 
ani a fost șef de briga
dă. Iar brigada lui Ma
xim a fost mereu cunos
cută ca formația care de
pune efortul... maxim 
pentru ca treaba să mear
gă bine. Bun cunoscător 
al meseriei, dar și al oa
menilor, organizator com
petent, comunistul Vasiie 
Maxim și-a educat colec
tivul in spiritul cinstei, al 
activității responsabile, la 
nivelul importanței care 
se dă astăzi mineritului. 
Acum se va bucura de 
anii liniștiți ai pensiei.

Pionieri și mineri, or
tacii sărbătoritului, cei 
mici cu albul cămășilor, 
cei mari eu negrul căr
bunelui impregnat în po
rii pielii, iată un tablou 
impresionant. Dar cită 
sinceritate în suflete. 
Și cită mîndrie, datorată 
faptului că se aflau pe a - 
ceieași trepte ale hărni
ciei.

fnal- 
acti- 
1951,
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Atitudini
O scrisoare neplăcută, 

piin conținutul ei, ne tri
mite cititorul nostru Cons
tantin Chelu din Lupeni, 
strada T. Vladiinirescu, 
bloc 76, apartament 28.

„La 12 august 1983 am 
cumpărat un aparat de 
radio Gloria 3 cu seria 
1102063864, cu data de fa
bricație 25. I. 1983, produs 
la întreprinderea Tehno- 
ton Iași. Nu l-am folosit 
dccît... 48 de ore, aparatul 
defectîndu-se. M-am depla
sat, firește, la adresa indi-

Faptâ care 
onorează
Zilele trecute, Lcontina

R, muncitoare la Fabrica 
de pîine, secția 1 Lupeni, 
în drum spre locul de 
muncă, a pierdut, în auto
buzul de pe ruta Petro
șani — Uricani un port- 
moneu în care avea bani, 
cheile de la apartament, 
legitimația de serviciu și 
alte acte. întâmpla
rea a făcut ca portrno- 
neul respectiv să fie gă
sit tot de o muncitoare, 
Maria Arsinte, de la sec
torul 8 al I.M. Uricani. 
Dovedind omenie, cinste 
și conștiință muncitoreas
că, la terminarea serviciu
lui, Maria Arsinte a mers 
la secția de panificație din 
Lupeni. Aici i-a înmînat 
păgubașei portmoneul gă
sit. (A.M.)

Mircea BUJORESCU

,,intimț)lări“, care trebuie să dea
— Intr-o zi, își aminteș

te locotenent-colonel Ca
rol Zah, de la miliția ora
șului Petrila, au venit la 
noi doi oameni în vîrstă, 
Pavel Iuhasz și Al. Navradi. 
Au reclamat comportarea 
nedemnă a fraților loan și 
Constantin Vlad, „clienți" 
mai vechi ai traiului para
zitar, sancționați potrivit 
prevederilor Decretului nr. 
153/1970.

Ce făceau de fapt cei doi 
frați, vecini ai acestor oa
meni ? O obligau pe bătrî- 
na lor mamă să le dea 
pensia, pentru a consuma 
banii în chefuri de pomi- 
n>- urmate de scandaluri. 
Se înhăitaseră cu Ludovic 
Tarkas, un individ cu an
tecedente penale, poluînd 
astfel climatul social, re- 
fuzind să se încadreze în 
muncă.

Gestul celor doi oameni, 
deși nu le-a fost afectată 
averea sau liniștea, s-a 
dovedit salutar pentru so
cietate ; a fost asanată o 
mlaștină a parazitismului, 
în același timp, chiar dacă 
acum cei trei inși certați 
cu sistemul de norme și

cutume morale îi judecă 
strîmb, atitudinea lor a 
avut darul să-i trezească 
la realitate pe reclamați. 
Nu numai reprezentanții 
organelor de miliție, ci șt 
opinia publică trebuie să 
acționeze prompt, cu efi
ciență pentru eradicarea a- 
baterilor antisociale. Dacă

cantități de sfoară, chei 
fixe etc. Acțiunea promptă 
a organului de miliție, în 
urma sesizării unor cetă
țeni, a pus capăt suitei de 
furtișaguri, altfel Mihai 
Gherasim amenința să să
răcească mina Lonea. Pînă 
a fi surprins, fura însă sub 
nrivirile oblăduitoarc ale

au primit cu demnitate 
lecția administrată, frații 
Vlad și Ludovic Tarkas au 
posibilitatea să se reabili
teze, să se reînregimenteze 
in rîndul oamenilor cinstiți.

Din păcate sînt unii oa
meni care nu privesc cu 
responsabilitate misiunea 
lor civică, adoptă politica 
„struțului", nu au în vedere 
dccît îngustele lor intere
se... Cu puțină vreme in 
urmă, a ieșit la lumină 
faptul că un individ, Mihai 
Gherasim, tot din Petrila, 
s+rîrjses' un adevărat de
pozit de unelte și scule — 
20 de lopeți, 100 in furtun,

unor colegi de muncă, ale 
celor îndrituiți cu paza în
treprinderii...

Alteori însă, tăinuirea cu 
bună știință a unor abateri 
antisociale servește unor 
indivizi avizi de îmbogăți
re ilicită, deși se știe că 
bunurile oferite spre vân
zare în astfel de cazuri 
provin din furturi. Un e- 
xemplu elocvent, multă 
vreme nu s-a dat de urma 
unui furt dintr-o locuință 
particulară. Pînă într-o zi, 
cind vesta îmblănită dispă
rută a fost găsită chiar pe 
soacra hoțului. Fiindcă Va
siie Duca nu pregeta să

Birocratismul 
și nepăsarea 
merg uneori 

mină în mină!
cată în certificatul de ga
ranție, la Vulcan. Acolo în
să nu am găsit acest ate
lier. M-am reîntors la uni
tatea din Lupeni (din car
tierul Vlscoza) de unde ani 
cumpărat aparatul. I am 

! solicitat gestionarei să-mi 
! schimbe adresa din certifi-
■ cat, ca să-mi pot repara 

aparatul la noi, la Lupeni, 
unde există un astfel' dc 
atelier. După ce că nu m-a 
servit, s-a și răstit la mi
ne. Mă întreb, șl, totodată, 
întreb și pe cei răspunză
tori: cine îi permite să-și 
bată joc de munca omului?. 
Aparatul in-a costat 1500

■ lei ; sînt bani munciți de 
mine. Acum țin aparatul în 
loc de... bibelou numai 
pentru că birocrația și ne
păsarea merg uneori mînă 
în mînă, purtând astfel oa
menii pe drumuri"

Nu putem fi decît de ăr 
cord cu aprecierile și, e- 
vident, supărarea cititoru
lui nostru. Drept pentru 

j care cerem celor în drept 
soluționarea cazului de mai ' 
sus.

AI. TATAR

de gindit
facă o afacere falimentară 
chiar cu soacra lui. Noua
pistă a cercetărilor a dus j 
Ia un telal din Petroșani,J 
Al. Lazăr, care cumpărase 
de la hoț Un magnetofon și 
un ceas de masă, ambele 
în stare de funcționare» 
doar cu... 300 lei. A proce
dat cinstit chilipirgiul de , 
ocazie ? Bineînțeles că nu, 
fiindcă n-a vrut să-și pună , 
întrebarea — care este pro- 1 
veniența obiectelor oferite ț 
la preț de nimic ? Or, în- 
tr-un astfel de caz ar C
trebuit să-l ia de mină pe 
hoț și să se adreseze lu
crătorilor de miliție.

Aceste intîmplări „mă- 
r’mte" ar trebui să dea
de gîndit celor care te în- 
tflnrsc în iață și nu iatl i 
atitudine conformă cu spi
ritul legilor și cutumelor 
noastre; politica „struțului* 
îi îndeamnă să ignore, ba 
chiar să încalce legea. A 
fi cetățean demn inseam- I 
nă a milita pentru apăra
rea purității climatului so
cial chiar și atunci tind 
interesele personale na su
feră vătămare...

Ion V’ULPF

*

iJ

*

I

i
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Consfătuirea de lucru de la C. C. al P. C. R., pe probleme de agricultură,
(Urmare din pagina I) 

gricole a țării, efectuarea 
lucrărilor de irigații, dese
cări șl combatere a erozi
unii solului.

La lucrările consfătui
rii, care se desfășoară in 
plen și pe grupe de jude- 
țe, participă primii se
cretari ai comitetelor ju
dețene de partid și secre
tarii cu problemele mun
cii de partid în agricultu
ră, directorii direcțiilor 
generale agricole județene, 
ai trusturilor județene 
I.AJS., horticole și ale 

S.M.A., cadre de condu
cere din ministerul de re
sort, Uniunea Națională 
și uniunile județene ale 
cooperativelor agricole 
de producție, din consilii 
unice agroindustriale de 
Stat șl cooperatiste, asoci
ații economice Intercoope- 
ratiste, directori de între
prinderi agricole de stat, 
ai unităților de execuție 
și exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare, 
președinți de cooperative 
agricole, șefi de fermă, re
prezentanți ai unor insti- 
tute și stațiuni de cerce
tare șl producție agricolă, 
activiști de partid și de 
stat, specialiști din minis
tere și organe centrale, ca
re, prin activitatea lor, 
contribuie la realizarea 
sarcinilor importante ce 
revin agriculturii noastre.

La sosire, secretarul ge
neral al partidului a fost 
întîmpinat de participanți 
cu multă dragoste și sti
mă. S-a scandat cu putere 
.Ceaușescu — P.C.R. !“, 
.Ceaușescu și poporul l“, 
expresie a sentimentelor 
de aleasă prețuire șl pro
fundă recunoștință cu care 
întregul nostru popor îl 
înconjoară pe conducăto
rul partidului și statului 
nostru.

Ședința Comandamentului național pentru irigații
(Urmare din pag, 1)

stabilit, totodată, ca în 
structura irigațiilor să ca
pete prioritate udarea prin 
brazde și prin inundare, 
renunțîndu-se oriunde este 
posibil la sistemele cos
tisitoare bazate pe folosi
rea conductelor metalice și 
de beton. S-a subliniat, în 
legătură cu aceasta, rolul 
important pe care îl are 
colaborarea dintre proiec- 
tanți și beneficiari în gă
sirea metodelor și soluți
ilor adecvate, prin aplica
rea largă a tipizării, in
clusiv în construcția de 
motoare, pompe, a celor
lalte agregate folosite, ast
fel încît să fie reduse la 
minimum consumurile de 
materiale și energetice, să

Plenara Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Producție

Miercuri a avut loc la 
București plenara Consi
liului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agrico
le de Producție.

în spiritul crientărilor și 
indicațiilor secretarului 
general al partidului, pre
ședintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
plenara a analizat modul 
în care au fost realizate 
de către unitățile agrico
le cooperatiste prevederi
le de plan pe anul tn 
cur a dezbătut sarcinile 
ce le revin din Planul na
țional unic pe 1984 și a 
stabilit măsurile ce ur
mează a fi luate pentru 
transpunerea lor în prac
tică. A fost examinată, 
totodată, activitatea uniu
nilor județene și a condu
cerilor unităților agricole 
cooperatiste pentru orga

în aplauzele celor pre- 
zenți, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în pre
zidiu au luat loc tovarășii 
Iosif Banc, Emil Bobu, 
Ion Dincă, Manea Mănes- 
cu, Ilie Verdeț, Petru E- 
nache, Gheorghe Stoica.

La începutul dezbate
rilor în plen, tovarășul 
Ion Teșu, ministrul agri
culturii și Industriei ali
mentare, a prezentat Ra
portul cu privire la con
cluziile și învățămintele 
ce se desprind din activi
tatea desfășurată în agri
cultură în anul 1983; mă
surile ce vor fi întreprin
se pentru transpunerea în 
viață a orientărilor și In
dicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în ve
derea lichidării neajun
surilor, îndeplinirii tutu
ror indicatorilor de plan 
la producția vegetală și 
animală în anul 1984.

Sînt supuse, de aseme
nea, dezbaterii programe
le prioritare privind cul
tura porumbului, plante
lor tehnice, sfeclei de za
hăr, cartofului, legume
lor, cele privind viticul
tura și pomicultura, asigu
rarea furajelor, realizarea 
efectivelor planificate de 
animale, sarcinile pe 1984 
în domeniile îmbunătăți
rilor funciare, ale expor
tului, mecanizării lucră
rilor agricole, autoaprovi- 
zionării, pregătirii cadre
lor din agricultură în pe
rioada decembrie 1983 —- 
februarie 1984.

Au luat apoi cuvîntul 
participanți! la Consfătu
ire.

Vorbitorii au relevat în
semnătatea deosebită a 
programelor prioritare, e- 
laborate sub directa în
drumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care 
prevăd măsuri privind am
plasarea culturilor, struc

se asigure o organizare cît 
mal bună a teritoriului.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se 
treacă imediat la definiti
varea lucrărilor mari, să 
fie definitivat fără întîr- 
ziere întregul program 
pentru a se putea trece 
cît mai repede posibil la 
executarea lui. O grijă 
deosebită trebuie acordată 
scoaterii unor suprafețe 
de teren cit mai reduse 
din circuitul agricol, in
clusiv prin organizarea la
curilor de acumulare ale 
amenajărilor hidroelectri
ce în locuri unde se pierd 
suprafețe mici de teren 
arabil, îndeosebi în văde 
inaccesibile agriculturii, 
prin reorganizarea cursu
rilor rîurilor.

nizarea și buna desfășura
re a muncii din fermele 
zootehnice, asigurarea u- 
nor condiții corespunză
toare de furajare și adă
postiră a animalelor pe 
timpul iernii, realizarea 
producțiilor planificate și 
a sarcinilor de livrare la 
fondul de stat.

Participanții la dezba
teri au dat o înaltă apre
ciere preocupării perma
nente a partidului nostru, 
a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, pentru accen
tuarea procesului de dez
voltare intensivă a agr - 
culturii, pentru înfăptui
rea întocmai a ob'e-'tive- 
lor noii revoluții agrare, 
asigurării tuturor cerințe
lor economiei naționale, 
aprovizionării popuiației 
cu produse agroalimentare 

tura soiurilor și hibrizilor, 
valoarea semințelor, a în
tregului material biologic, 
epocile optime de efectu
are a lucrărilor agricole și 
densitatea plantelor, pro
grame menite șă asigure 
creșterea substanțială a 
producțiilor în sectorul 
vegetal și zootehnic, sub
liniind necesitatea ca ele 
să fie înfăptuite cu depli
nă răspundere în fiecare 
unitate agricolă.

în cadrul consfătuirii, 
care are un pronunțat ca
racter de lucru, s-au a- 
nalizat, cu exigență și 
înaltă responsabilitate co
munistă, rezultatele înre
gistrate în cursul acestui 
an. S-a arătat că deși con
dițiile climatice nu au 
fost dintre cele mai favo
rabile, s-au obținut totuși 
recolte bune, atît la cul
turile vegetale, cît șt în 
zootehnie, în special în u- 
nitățile în care arăturile, 
însămînțările și lucrările 
de întreținere s-au execu
tat la timp și la nivel ca
litativ corespunzător. A 
fost evidențiat faptul că 
rezultatele superioare în
registrate de unitățile 
fruntașe, rod al muncii 
bine organizate, al pasiu
nii șl răspunderii profe
sionale, demonstrează
marele potențial pe care 
îl are agricultura noastră 
pentru realizarea unor pro
ducții mari de calitate și 
eficiență sporite. Relevînd 
succesele dobîndite de u- 
nele unități agricole, vor
bitorii au arătat că este 
necesar să se acționeze cu 
mal multă răspundere pen
tru preluarea și genera
lizarea inițiativelor și me
todelor avansate de lucru, 
pentru popularizarea și 
promovarea experiențelor 
valoroase, a celor mai noi 
cuceriri ale științei și teh
nologiei agricole.

Secretarul general al 
partidului a cerut să fie 
întreprinse de Urgență mă
suri pentru a se asigura 
în întregime necesarul de 
apă în zootehnie prin adop
tarea de soluții ieftine — 
lacuri mici și puțuri prin ' 
foraj — evitîndu-se aduc- ‘ 
țiunile costisitoare, care 
pretind și un mare con
sum de energie.

A fost accentuată Im
portanța ce trebuie acor
dată protecției mediului 
înconjurător, îndeosebi 
combaterii poluării ape
lor, apelîndu-se și în acest 
domeniu la instalații cît 
mai simple și ieftine. S-a 
insistat asupra necesită
ții de a se asigura apă cu
rată pentru industrie șl a- 
gricultură și s-a indicat să

Ei și-au însușit pe deplin 
concluziile, orientările și 
sarcinile formulate de to
varășul Nicolae
Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., ca
re a stabilit cu înaltă exi
gență obiectivele activită
ții în agricultură, în toate 
sectoarele producției vege
tale și animale.

Participanții la plenară 
s-au angajat să răspundă 
prin fapte msuflețitoarelor 
îndemnuri ale secreta u- 
lui general al partidului, 
chemării plenarei C.C. al 
P.C.R. adresate comuniș
tilor, tuturor oamenilor 
muncii de la sate, de a 
face totul, de a acționa 
cu răspundere, exigență 
și spirit revoluționar pen
tru îndeplinirea exem
plară a obiectivelor pre
văzute în planul pe 1984,

Au fost examinate, tot
odată, în spirit critic șl 
autocritic, neajunsurile și 
lipsurile existente în ac
tivitatea unor unități, con
silii unice agroindustriale 
și organe agricole județe
ne, datorate abaterilor de 
la disciplina de plan, ne- 
respectării tehnologiilor de 
cultură, îndeosebi a nor
melor de densitate a plan
telor, folosirii necorespun
zătoare a terenurilor, defi
ciențelor în întreținerea 
culturilor, îngrijirea și fu
rajarea animalelor, care 
au influențat negativ pro
ducțiile din unele unități 
agricole.

în cursul dezbaterilor a 
fost reliefată răspunde
rea deosebită ce revine u- 
nităților de stat și coope
ratiste, organelor agricole 
județene în îndeplinirea 
exemplară a obligațiilor 
privind livrările de produ
se pentru fondul de stat, 
precum și realizarea pre
vederilor programelor de 
autoaprovizionare terito
rială. în acest context, a 
fost menționată contribu
ția sporită pe care agri
cultura trebuie să o aducă 
la realizarea unei balan
țe active de comerț exte
rior.

Un loc important în dis
cuții l-au ocupat proble
mele referitoare la apli
carea fermă în toate sec
toarele agriculturii a nou
lui mecanism economico- 
flnanciar, a acordului glo
bal, a organizării superi
oare a muncii, promovă
rii progresului tehnic, 
pentru a se asigura un 
spor substanțial la pro
ducția fizică și netă, ast
fel încît fiecare unitate a- 
gricolă să devină un mo
del de utilizare chibzuită a 
pămîntului și a celorlalte 

fie stabilite în acest sens 
norme obligatorii.

în cadrul ședinței s-a 
stabilit ca lunar să fie 
analizate stadiul realiză
rii lucrărilor pe obiecti
ve mari și județe, asigu
rarea forței de muncă și 
a bazei materiale pentru 
realizarea planului pe 
1984 și în perspectivă, re
pararea, re stribuirea, re- 
folosirea cu randament 
maxim a mijloacelor me
canice din dotare, modul 
de întreținere șl exploata
re a sistemelor de . irigații, 
desecări și combatere a e- 
roziunii solului, luîndurse 
măsuri operative în vede
rea înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a tuturor 
sarcinilor prevăzute in 
Programul național.

astfel ca agricultura co
operatistă să-și sporeas
că contribuția la progresul 
neîntrerupt al patriei, la 
ridicarea bunăstării între
gului popor.

In încheierea lucrărilor 
a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Stoica, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și depli
nă angajare, participanții 
la plenara Consiliului 
Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de 
Producție au adresat o te
legramă Comitetului Cen
trai al Partidului Co
munist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România. 

mijloace de producție, de 
ordine și disciplină.

Evidențiind valoarea 
deosebită a indicațiilor to
varășului Nicolae 

Ceaușescu referitoare la 
folosirea mai judicioasă a 
resurselor de care dispun 
gospodăriile populației, 
prin sprijinirea acestui 
sector pentru procurarea 
semințelor, materialului 
săditor, reproducătorilor 
de rasă și a inventarului 
gospodăresc, prin mai bu
na organizare a valorifi
cării pe bază de contract 
a surplusului de produse, 
în dezbateri s-a subliniat 
necesitatea sporirii con
tribuției producătorilor 
individuali în toate sectoa
rele agricole.

In cuvîntul lor, vorbito
rii au asigurat conducerea 
de partid și de stat, per
sonal pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că vor acționa, 
într-un climat de ordine și 
disciplină, cu toată fermi
tatea pentru aplicarea mă
surilor ce se impun în ve
derea creării celor mal 
bune condiții de pregătire 
a producției din 1984, asl- 
gurîndu-se o bază temei
nică recoltelor viitoare 
prin respectarea cu stric
tețe a tehnologiilor înain
tate, prin executarea în
tregului complex de lucrări 
agrotehnice, potrivit reco
mandărilor științei, acor- 
dîndu-se o atenție speci
ală realizării normelor de 
densitate optimă a plan
telor la fiecare cultură a- 
gricolă, prin reducerea 
consumurilor de combus
tibili și energie, micșora
rea costurilor pe unitatea 
de produs.

Vorbitorii și-au expri
mat profunda recunoștin
ță și au adresat cele mai 
calde mulțumiri tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
pentru sprijinul perma
nent și multilateral acor
dat agriculturii, In scopul 
creșterii aportului acestui 
sector vital la dezvoltarea 
economiei naționale, la

Declarația Agerpres 
privind evoluția 

situației din Lîoan
Agenția Română de 

Presă este împuternicită 
să declare următoarele :

Opinia publică din 
România a luat cunoș
tință cu îngrijorare șl 
profundă neliniște de e- 
voluția negativă a situa
ției din Liban, de esca
ladarea tensiunii din a- 
ceastă țară, ca urmare, 
în mod deosebit, a recen
telor raiduri ale aviației 
israeliene și americane 
împotriva pozițiilor siri
ene și palestiniene din 
Liban, soldate cu pier
deri de vieți omenești și 
pagube materiale.

Guvernul român deza
probă ferm aceste rai
duri ale aviației israeli
ene și americane și cere 
ca S.U.A. și Israelul să 
pună capăt definitiv u- 
nor asemenea acțiuni si 
să se abțină de la orice 
act care încordează și 
mai mult situația deja 
complicată din Liban și 
din Orientul Mijlociu, în 
general.

Considerăm că, în in
teresul poporului libanez, 
al păcii in întreaga zo
nă, este necesar să se 
facă totul pentru evita
rea oricărei recurgeri la 
acte de forță, pentru 
respectarea și consolida
rea înțelegerii de înceta
re a focului, continua
rea dialogului între for
țele politico-sociale liba
neze în vederea realiză
rii unei largi reconcili
eri naționale, retragerea 

sporirea bunăstării între
gului popor.

Participanții la dezbateri 
l-au asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că lu
crătorii ogoarelor, în frun
te cu comuniștii, vor ac
ționa cu dăruire și pasiu
ne revoluționară pentru 
înfăptuirea exemplară a 
planului de dezvoltare a 
agriculturii pe 1984, a o- 
biectivelor stabilite de 
Congresul al Xll-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului, pentru pro
gresul rapid și neîntrerupt 
al acestei ramuri deosebit 
de importante cu rol ho- 
tărîtor în înflorirea eco
nomiei noastre naționale. 
Vorbitorii au exprimat hd- 
tărîrea unanimă a oame
nilor muncii din agricul
tură de a lucra cu depli
nă răspundere pentru a 
obține producții cît mai 
mari, pe măsura exigen
țelor noii revoluții agra
re, întîmpinînd astfel cu 
succese deosebite cel de-al 
XlII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român 
și împlinirea a patru de
cenii de la înfăptuirea 
marelui act istoric de la 
23 August 1944.

în prima zl a lucrărilor 
consfătuirii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost 
prezentată o expoziție cu- 
prinzînd principalele gru
pe de produse realizate d,e 
industria alimentară, în 1 
cadrul căreia au fost exa
minate prevederile, pro
gramului pentru anul vi- 
itor, măsurile ce se im
pun pentru înfăptuirea lui. 
A -ste realizări atestă 
preocuparea pentru obți
nerea unor produse ali
mentare cu înaltă valoare 
nutritivă, care să răspun
dă mai bine cerințelor u- 
nei alimentații raționale, 
științifice, asigurînd, tot
odată, o valorificare su
perioară a fondului de 
materii prime de care dis» 
pune agricultura noastră:

Lucrările consfătuirii 
continuă.

grabnică, necondiționată, 
a Israelului din Liban, 
pentru asigurarea inde
pendenței, suveranității, 
integrității teritoriale și 
a unității Libanului.

Guvernul român con
sideră că acum, mai mult 
ca oricînd, se impune șă 
fie intensificate efortu- , 
rile politico-diplomati
ce pentru a se găsi so- I 
Iuții tuturor probleme
lor complexe din Orien
tul Mijlociu, pentru rea
lizarea unei reglemen
tări g’obale, care să ducă 
la instaurarea unei păci 
drepte și durabile în a- 
ceastă parte a lumii, pe 
baza retragerii Israelu
lui din toate teritoriile 
arabe ocupate în urma 
războiului din 1967, a re
glementării problemei 
poporului palestinian, 
prin recunoașterea drep
turilor sale naționale, i- 
nalienabile la autode
terminare și la crearea 
unui stat propriu, inde
pendent, a garantării in
dependenței și securită
ții tuturor țărilor din zo
nă.

Republica Socialistă 
România, guvernul ro
mân nu-și vor precupeți 
nici în viitor eforturile 
pentru a-Și aduce con
tribuția la reglementa
rea politică, prin nego- 
c:eri, cu participarea tu
turor părților interesate, 
a situați-r din Liban, 
din Orientul Mijlociu.
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