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Iii intimphiarea 
Congresului al Xlll-lea al 
Partidului Comunist Român

Hotârîrea Conferinței organizației 
municipale de partid

impuls dinamizator în desfășurarea muncii 
politice pentru înscrierea fermâ a 

Voii Jiului pe noile direcții ale dezvoltâriiInscriindu-se organic în intensele pregătiri, în climatul efervescent de muncă cu care partidul și poporul nostru în- tîmpină apropiatul forum al comuniștilor români, conferința organizației municipale de partid a aprobat cu căldură și vie satisfacție orientările de o mare valoare teoretică și practică cuprinse în Proiectul de Directive ale Congresului al Xlll-lea al Partidului Comunist Român.Privită în consensul dezvoltării generale a patriei, a economiei naționale, prefigurată în proiectul de Directive ale Congresului al XUI-lea al partidului — așa cum s-a relevat în dezbaterile Conferinței — Valea Jiului va cunoaște, în noua etapă de prefaceri revoluționare în care pășește țara, ritmuri impetuoase în cucerirea de noi cote ale propriei dezvoltări, ale progresului și bunăstării.Hotărârea ‘ conferinței cheamă organele de partid municipal, orășenești, comunale, cele din întreprinderi și instituții și din cartiere să acționeze cu înaltă răspundere pentru înfăptuirea o- rientărilor programatice trasate prin proiectul de Directive ale Congresului

lor și posibilităților de care dispune municipiul nostru.■In conținutul hotărîrii conferinței, locul central îl ocupă măsurile prin care organele și organizațiile de partid din întreprinderile miniere vor mobiliza a- ceste colective — printr-o intensă muncă politico-organizatorică și educativă — la realizarea în anul 1985 a nivelului producției de cărbune brut de 12,09 milioane tone, 8,68 milioane tone cărbune net și 3,37 milioane tone cărbune? cocsi- ficabil pentru siderurgie. In același timp, prin hotărîre, Conferința stabilește ca obligație de mare răspundere comitetului municipal, organelor și organizațiilor de partid, consiliilor oamenilor muncii din unitățile miniere să întreprindă asemenea măsuri politice și tehnico-or- ganizațorice incit în 1986 — primul an al viitorului cincinal — să se asigure realizarea unui nivel mai ridicat al producției de cărbune — de 12,880 milioane tone la huilă brută extrasa, de 8,980 milioane tone la huilă netă și de 3,790 milioane tone la huilă pentru siderurgie. In cadrul dezbaterilor cît și în

Brigada condusă de comunistul Gavrilă Mesaroș, de la mina Paroșeni, a ra
portat în fiecare lună din acest an realizări deosebite.

La conferința municipală de partid

Angajament ferm al comuniștilorIn climatul de intensă activitate creatoare cu care întregul popor în- tîmpină Congresul al Xlll-lea al partidului, de angajare plenară pentru înfăptuirea sarcinilor actualei etape, a- indicațiilor și oriehtărț’or trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în vederea accelerării ritmului de progres în întreaga operă a construcției socialiste, conferința organizației municipale de partid a prilejuit ample dezbateri care au vizat preocupările consacrate

perfecționări întregii munci și creșterii rolului politic al organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economicp-sociale a municipiului.Intr-o deplină unanimitate de gînduri și sentimente patriotice, par- ticipanții la conferința municipală au dat glas voinței neclintite a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului de a susține cu înflăcărare propunerea ca la apropiatul forum al comuniștilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu

să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului. A fost afirmată, de asemenea, adeziunea deplină față de proiectul de Directive ale celui de-al Xlll-lea Congres al partidului, document care prefigurează noile ritmuri și orizonturi de dezvoltare multilaterală a patriei în următoarele e- tape ale construcției socialiste.Relatări din dezbaterile ce au avut loc în cadrul conferinței municipale de partid în interiorul ziarului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a început, sîm- bătă, 20 octombrie, o vizită de lucru în județul Olt.Continuînd dialogul nemijlocit și rodnic cu făuritorii de bunuri materiale și spirituale în probleme esențiale ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat c.U oamenii muncii de pe cuprinsul județului, modul în care se îndeplinesc o- biectivele actualului cincinal, prevederile mărețului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a țării noastre spre de muncă și eliminarea comunism. Au fost analizate posibilitățile, căile și modalitățile concrete prin care județul poate să-și aducă o contribuție tot mai importantă la progresul economiei românești, la sporirea avuției naționale și ridicarea bunăstării poporului, la înfăptuirea mărețelor obiective prevăzute în proiectul de Directive ale Congresului ăl XHÎ-lea a! partidului.Vizita a început în comuna Scornicești, veche a- șezare românească atît de scumpă șl apropiată inimilor noastre, pentru că de aici s-a ridicat omul de aleasă omenie, patriotul înflăcărat, conducătorul iubit și încercat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care și-a făcut din slujirea devotată a partidului, patriei și poporului; a cauzei socialismului si păcii, țelul suprem al pilduitoarei sale vieți și activități revoluționare.întreaga populație a comunei, de la cei mai tineri la cei mai vîrstnici, a venit să-i primească pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu, să-i în- tîmpine cu flori, cu întreaga căldură a sufletului. Pe fețele tuturor se citea mîn- dria, bucuria de a-1 primi în mijlocul lor pe cel ce conduct destinele națiunii și care întruchipează cele mai strălucite virtuți ale poporului român.In numele lor, al tuturor locuitorilor județului, tovarășul Vasile Bărbulescu, prim-secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un cald bun venit.La locul de aterizare a elicopterului, ca și pe artera principală a comunei se aflau mii de localnici, de toate vîrstele, bărbați și femei, care purtau, portrete ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu, fluturau. . . stegulețe roșii și tricolore, ție pentru tocarea hranei, Dînd glas simțămintelor destinată porcinelor, în ve-pe care le împărtășeau în derea dozării și mai judi-aceste momente C-----te, cei prezenți au scandat îndelung, cu înflăcărare, „Ceaușescu —’ P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul „Stima noastră și mîndria, Ceaușescu — România „Ceaușescu reales la al XUI-lea Congres!", „Ceaușescu — pace !". Formații artistice întregeau, prin cîntec și dans, mosfera sărbătorească zilei.

inIn această atmosferă însufleți toare a început și s-a desfășurat vizita comuna Scornicești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost invitați să viziteze una dintre cele mai noi unități economice de pe harta localității — Fabrica de bere, situată pe platforma industrială a Scomiceștiului.Unitatea vizitată este prima din seria celor 15 ___ ca- redusă —• cca. pe an — prevă- fie construite în ca-
obiective similare de pacitate 50 000 hl zute să mai multe județe în ...... .drul unui program elaborat la indicația secretarului general al partidului. Se urmărește astfel o mai bună aprovizionare pe plan local, crearea de noi locuricheltuielilor de transport. Unitatea de la Scornicești este realizată cu utilaje produse în țară.Aflată în imediata apropiere, Fabrica de produse 
lactate oferă, de asemenea, o imagine elocventă a preocupării pentru transpunerea în viață a indicațiilor secretarului general partidului referitoare crearea în această comună, în toate localitățile țării, a unor unități economice de mică producție, de înalt randament, care să valorifice superior resursele de materii prime agroindustriale din fiecare zonă.Parcurgînd secțiile recepție-pasteurizare, îmbuteliere, precum și cea de înghețată, tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază rezultatele obținute, recomandînd să se manifeste în continuare atenție pentru creșterea producției, concomitent cu îmbunătățirea nivelului ei calitativ, să se introducă în circuitul productiv o cantitate cît mai mare de lapte provenit din unitățile de stat și cooperatiste, precum și din gospodăriile populației din zona Scorn iceștiuluî.Coloana bate din arteră de munei, spre abatorul de păsări, porcine și bovine, în drul căruia a fost Complexul pentru rea și îngrășarea în sistem gospodăresc, precum și secția de preparare a fainei furajere din subprodusele rezultate de la abator.Apreciind rezultatele înregistrate, secretarul general al partidului a indicat ca în fiecare unitate agricolă să se dezvolte creșterea porcilor în sistem gospodăresc, cu amenajări mai ieftine și mai eficiente, folosindu-se ca hrană resursele din zonă. S-a recomandat, de asemenea, să se realizeze o instala-
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deosebi- cioase și a evitării risipei. A fost apreciată, de asemenea, preocuparea pentru u- tilizarea în activitatea de producție a fermei a energiei obținute prin intermediul panourilor solare.In cinstea sosirii înalți- lor oaspeți, în perimetrul noului centru civic al comunei, a fost organizată o cuprinzătoare expoziție, reunind produse industriale și agroalimentare, rea-at- a

lizate de harnicii locuitori ai Scornicfeștiului.Secretarul general al partidului arată că există suficiente rezerve pentru ca toate cooperativele a- gricole de producție, inclusiv cea din Scornicești, să obțină 8000 kg grîu la hectar, iar întregul consiliu agroindustrial din localitate să realizeze 20 000 de kg de porumb boabe la hectar,’ situîndu-se astfel la nivelul producției obținute de CAP Scornicești. Totodată, tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut să se aplice tehnologii îmbunătățite în cultura florii soarelui, să se asigure o densitate corespunzătoare,astfel îneît și în partea de sud a țării, unde există condiții optime pentru cultura acestei plante, să se obțină producții de peste 3000 kg la hectar, la nivelul celor realizate în cadrul CUASC — Scornicești.Apreciind rezultatele înregistrate în zootehnie, secretarul general al partidului a indicat să fie continuată și dezvoltată tradiția creșterii oilor, pentru care condițiile din zonă sînt favorabile.In cadrul analizei schiței de sistematizare a comunei, primarul localității, Constantin Neacșu, a prezentat amplasarea noilor ansambluri de locuințe. Studiind cu atenție machetele prezentate, secretarul general al partidului a cerut să se construiască și în alte perimetre, astfel îneît Scorniceștlul să se înfățișeze, în întregul său, ca o localitate modernă, armonios dezvoltată.
A fost vizitată, apoi, 

brutăria cooperativei agri
cole de producție, dotată de curînd cu o instalație experimentală pentru producerea biogazului. De remarcat că recuperatorul de căldură reziduală este cuplat cu o baterie solară. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat ingeniozitatea instalației, faptul că aceasta asigură e- conomisirea unei însemnate cantități de combustibil convențional, precum și producerea de apă a- moniacală pentru irigarea suprafețelor agricole din, apropiere.Revenind pe tînăra platformă industrială a Scor- nieeștiului tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat întreprinderea de confecții.Ultimul obiectiv al vizitei în puternicul centru a- groindustrial Scornicești, l-a constituit întreprinde
rea de piese și subansam- 
ble auto.Interesîndu-se îndeaproape de mersul producției, secretarul general al partidului a cerut să se ia măsuri pentru punerea cît mai grabnică în funcțiune a tuturor utilajelor și ma- șinilor-unelte agregat aferente liniilor tehnologice de prelucrare a reperelor principale din componența pompelor. De asemenea, conducătorul partidului și stațului a indicat să ■? se manifeste în continuare interes pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ ăl producției, să se facă totul pentru onorarea ritmică și în condiții corespunzătoare a solicitărilor beneficiarilor.
(Continuare în pag. a 4-a>

• TRANSMISIUNE DIRECTĂ LA POSTURILE DE RADIO
ȘI TELEVIZIUNECu prilejul vizitei de lucru în județul recoltei" astăzi, va avea loc, în munici- Olt, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se- pjul Slatina, o adunare populară pe caro cretar general al Partidului Comunist .Român, președintele Republicii Socia- postur,le de rad'° ?* televiziune o vor liste România, și al sărbătoririi „Zilei transmite direct, în jurul orei 10,30,
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Angajament ferm al comuniși
Trebuie $d recuperam restanțele!sirea mai bună a utilajelor tehnologice și îmbunătățirea calității producției.Conducerea C.M.V.J. se va ocupa mai organizat și mai perseverent de îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, îndeosebi în subteran și de gospodărirea mai rațională a tuturor materialelor, pieselor de schiinb și combustibililor. Asigur conferința organizației municipale de partid că oamenii muncii din cadrul combinatului minier — sub conducerea organizațiilor de partid — ne vom îndeplini eu cinste sarcinile; ce .ne revin din hotărîrea pe care o vom adopta azi. ca și a celor ce ne Vor reveni din proiectul de Directive ale Congresului al XIII-lea.

Ing. IULIAN COSTES- nic, 
CU, director general al 
C.M.V.J.: Doresc să-mi exprim acordul deplin, împreună cu bucuria sinceră izvorîtă din adîncul inimii, ca tovarășul Nicolae Ceaușescu, emi- ' nent conducător de partid și -de stat, cel mai iubit fiu al națiunii noastre — să fie reales, în înalta funcție de secretar neral al partidului..Obiectivul major Care-1 urmărim și pe re va trebui să-l realizăm pînă la finele anului,concomitent cu asigurarea tuturor condițiilor pentru preluarea sarcinilor de plan pe anul 1985 este recuperarea rămîne- rilor în urmă.față de plan la producția fizică, producția marfa ceilalți indicatori tativi. In domeniul

fie-pe ca

la, și la cali- teh-

tehnologic și me- cano-energetic se va acorda atenție mai mare folosirii la parametri superiori a capacităților de producție, îmbunătățirii plasării abatajelor și a lucrărilor în cărbune prin redistribui ea unor efective de muncitori de la servire astfel ca. înce- pînd cu a treia decadă a lunii octombrie să asiguram minimum 5325 posturi pe zi în cărbune, defalcat pe unități în conformitate cu cerînțeTg fiecăreia..: Conducerile. unităților miniere, cu participarea -nemijlocită a directorilor și a altor specialiști de la combinat, se vor ocupa îndeaproape de creșterea liniei de front, de extinderea' mecanizării lucrărilor, folo-

Eficiența, calitate, disciplina, productivitateDr. ing. ANTON BACU, intensifica, de asemenea, directorul I.P.S.K.U.E.E.M. preocupările vizînd asi-Petroșani : O sarcină gurarea condițiilor teh-deosebită pentru colectivul nostru — preluarea și creșterea indicatorilor de plan — se axează îndeosebi pe sporirea accentuată a productivității muncii. In acest sens, în prezent avem un program concret de autodo- tare și mecanizare a fluxurilor tehnologice, în special la executarea pieselor de schimb și reparațiilor capitale. Un accent deosebit vom pune pe asimilarea pieselor și subansamblelor la utilaje și intensificarea ritmurilor de execuție. Vom

riî optime a furtunelor de înaltă presiune, garniturilor, țevilor, lianți- nico-materiale necesare lor și conductorilor de punerii în funcțiune a noilor capacități de producție de la IPSRUEEM. Ne vom spori eforturile privind asimilarea și e- xecutarea dispozitivelor de mică mecanizare și mecanizarea unor operațiuni auxiliare din subteran, care prezintă un consum ridicat de manoperă, precum și preluarea centralizată a repa- latiilor capitale. Ne vom ' r .........' . . , . . emilor de plan, ce nestrădui sa depășim greu- vor reveni din Congresul tățilc datorate neasimilă- al XIII-lea al P.C.R.

rezistență, de asigurarea necesarului de repartiții și contracte pentru anul 1985, în scopul realizării unei producții de peste 600 milioane lei.Asigurăm conferința organizației municipale- de partid că în centrul muncii noastre din perioada' următoare vor sta eficiența, calitatea, disciplina și productivitatea, deziderate care să ne conducă la realizarea sarcinilor de plan, ce ne
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Prof. MITRE Institut Prin dicioas novație mine e conomj cei 36 ță, pes liști ci ță știii buie, s rea tel ra mir portan ză azi Petroș. tituțiili superi» Româf

Ing. OTTO ABRAHAM, directorul I.P.C.V.J.: Sub conducerea organizațiilor de partid, oamenii muncii din cadrul prepa- rațiilor din Valea Jiului, în frunte cu comuniștii, au obținut rezultate din ce în ce mai bune, an de an, âtît la nivelul producției fizice, cît și la indicatorii economico-fi- nanciari. Sub același semn- al eficienței s-a desfășurat și activitatea

ca-an.trimestre din acest care. colectivul nostru a produs cuîn cele trei re au trecut perioadă în
J-.'J b'b' „400 000 tone de huilă netă mai' mult decît în aceeași perioadă a ■ anului trecut. Un imbold deosebit în obținerea rezultate l-a introducerea global, căre la creșterea lui muncii ției personalului muncitor.

acestor constituit acordului a contribuit randamentu- și a retribu-
Răspundem prin fapte de 

munca grijii care ni se poarta

Pentru îmbunătățirea activității de viitor, consider că va trebui să a- cordăm o atenție sporită finalizării la timp a noilor capacități de producție prevăzute la capitolul investiții. Este cazul investițiilor de Ia preparați ile Petrila, Coroeșți și Livezeni. Numai realizând întregul program de investiții, vom putea asigura preluarea și prelucrarea .calitativ superioară a producției, de. cărbune care va . spori în itor. ț . ’
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priiIng. direct» Răcind de' ret de pir rezulți rioadă meni frunte a exti te 43 ne, rt ța> 'u ceeași trecut cărbui rile d depăși lucrăr cu ap
Moment solemn din timpul lucrărilor Conferinței organizației municipale de partid. Delegații aplaudă cu entuziasm, aprobă în unanimitate hotărîrea Plenarei C.C., cu privire la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția supremă de secretar general al partidului.

la ere lății i viteze, abataj ducere
Perspective însuflețitoare în 

dezvoltarea edilitar* 
gospodăreasca a Vâii JiuluiFILIP LAZĂR, vicepreședinte al tetului executiv siliului popular pal Petroșani : vele care s-au în Valea Jiului niul economico-social, ca și în tontă țara, sînt Unele din ele se referă dovada conducerii cu înțelepciune și responsabilitate revoluționară de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a națiunii noaș? tre socialiste.împreună cu deputa- furnizarea apei calde ții, la acțiunile de gospodărire și înfrumusețare a localităților au participat un număr mare de meni ai muncii care efectuat zeci de mii ore de muncă patriotică. A crescut și contribuția municipiului la realizarea fondului de stat, la autoaprovizionare : de la 463 tone carne în 1981 la 611 tone în 1984. De la gospodăriile populației s-au livrat 427 tone ne, 1141 hl lapte 3120 hl lapte vacă, tone lînă.Ne propunem să organizăm și să coordonăm mai bine activitatea de întreținere a fondulfti locativ de stat, unde considerăm că se cheltuiesc neeficient mari sume de către I.G.G.L. fără să reușim să remediem o- perativ defecțiunile care apar și care -în mare

șef din partea minerilor, a ortacilor mei, conducerii de partid și de stat, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija pe care o dovedește față de noi, minerii, pentru ca familiile noastre să se bucure de cele mai bune condiții de muncă și de viață. Răspunzînd prin fapte de muncă gri- ni mandatul Petrila,

ȘTEFAN ALBA, de brigadă la I.M. Petrila: împreună cu cei 70 de ortaci pe care îi conduc în ultimii doi ani și nouă luni am dat economiei naționale 120 000 de tone de cărbune peste sarcinile de plan. Sîn- tem hotărîți să întîmpi- năm cel de-al XIII-lea Congres al partidului cu . .‘rezultate și mai bune. Ne jii permanen te , care ;• angajăm să raportăm ma- se poartă, am ..relui forum al comuniș- minerilor de lainte- să exprim angajamentul mineresc de a face totul pentru a da patriei, economiei naționale, mai mult cărbune, bună calitate.
. tilor îndeplinirea, . grală a sarcinilorplan și 35 000 tone de . cărbune peste plan - extras numai în acest an.Aduc pe această cale • cele mai calde mulțumiri totdeUn indice bun de folosirea efectivelorabataje, pentru crește-. CONSTANTIN IVAN, . , .secretarul organizației de rea continuă a produc ti- bază de la brigada de lucrări miniere Petroșani: vității muncii. Am reușit să calificăm la locul de Conștienți de sarcinile muncă uai număr impor- trasate de conducerea de partid, efectivele brigăzii noastre și-au sporit an de an contribuția la extracția de cărbune. Printr-un sistem riguros de evidență la lucru,, am reușit să reducem la maximum raspîndirile, realizând un indice bun de folosire a efectivelor. Am acționat și acționăm cu fermitate pentru i . tizarea mai judicioasă tinerilor la locurile muncă, cu precădere în simțitor.

tant de tineri, mulți dintre aceștia stabilizîn- du-se la întreprinderile miniere.Cu ocazia adunărilor generale pentru dare de seamă și alegeri am a- nalizat cu mult simț de răspundere neajunsurile și am inițiat măsuri care mă îndreptățesc să asigur conferința municipală de repar- partid, că în perioada ca- i a re urmează, activitatea • de noastră se va îmbunătăți

prim- Comi- al Con- tn unici? Obiecti- realizat în doirie-

oa-au de

car- oaie,44,6

departe sînt produse către chiriași.Sînt juste criticile dresate administrației stat pentru neajunsurilece sînt în domeniul prestațiilor de servicii privind calitatea acestora.
a- de

la lipsa de căldură, apă, neevacuarea menajere, reparații ferite. Cele mai nemulțumiri din populației sînt însă
reziduurilor di- multe parteail agentului termic pentru încălzirea locuințelor-, care pot fi eliminate numai dacă Uzina electrică x aroșeni împreună cu I.G.C.L. vor asigura furnizarea agentului termic la temperaturile cores- punzătoefre și, realizarea contorizării.In spiritul hotărârilor ce le va lua Congresul al XIII-lea,.. împreună cu deputății vom acționa mai hotărît pentru îndeplinirea programului de investiții, pentru îmbunătățirea activității de întreținere și folosire a fondului locativ de stat, pentru atragerea cetățenilor la acțiuni de gospodărire și înfrumusețare a localităților, să dezvoltăm activitatea de industrie mică și prestații de servicii.

Proiectanții de utilaje să 
mai aproape de mineri

GRASU, 
sectorulMunca de

Sing. PAUL șef de brigadă IV I.M. Lupeni: politică desfășurată organul nostru de partidpentru întărirea spiritului revoluționar, a răspunderii fiecărui comunist, a fiecărui membru al colectivului față de realiza ~ă sarcinilor politice și profesionale a condus la îmbunătățirea folosirii utilajelor moderne din abataje, ceea ce a făcut ca sectorul IV să se prezinte și Ia această conferință cu rezultate meritorii: pe perioada scursă din.an a fost depășit- planul de producție cu 19 000 tone de. cocsificabil,Cuadunări generale de de seamă și alegeri, muniștii sectorului angajat în cinstea greșului al XIII-lea extragă 10 000 tone plan, plus ce vape înaregul an, 25 000 tone, iar pe cei 4 ani ai

-cincinalului va sporul la 50 000 bune. De asemenea grija față de avutul
rea efectiv sar să se ; pentru stal rilor, doar asigGra scl ne, pregăt: muncă pe cii moderr minelor.In conți: rul s-a rei tarea Lupi tînd că I să aibă ur frumos. P' a cerut si mai reped» și 5'4 se pi îmi?iînătăți eestora, m; luțiilor sai să se cons bine și m, odată și obligați p cu răspu mentele îr cinsXIIcu

întregi tone căr- prin obștesc, a avuției sectoruluiam redus cheltuielile pe tona de cărbune cu peste 20,33 lei/tonă, ceea ce reprezintă o economie de aproape 7 001 000 lei prin reciclarea de trei ori a complexelor din dotare. • Pentru evitarea greutăților ce le întîmpină în activitatea productivă, vorbitorul a cerut îmbunătățirea aprovizionării cu piese de schimb și maiales a calității acestora, exemplificând în acest sens echipamentul hidraulic, role, turbine, peste angrenaje, lanțuri cărbune
acest

ocazia recentelor dare co- s-au Con- . să pestecumula

de . transportoare. Legat de această necesitate vorbitorul a solicitat și cu a- ceastă ocazie ca proiectanții de utilaj minier, indiferent de unde ar fi, de la „Unio“ Satu Mare sau alții, șă coboare în mină să stea de vorbă cu minerii asupra portarii, utilajelor.Referitor la com pinta

In lui al fiajez o conduc planul amcom- dueție • suj15 000 ton cocsificabi



roșu 3

tulul al XIII»!ea al partidului
J NI C I P AL Ă D E PAR T I D

lor de a spori
area specialiștilor cu înaltă

pentru minerit■. ing. DU- rectorul I mine : •prea ju- gției cu i- |ul de5ă dea e- jale, înexistente specia- feompeten- țre contri- I la inova- în ramu- este im- &r i situea- 1 de mine Endul ins- nvățămînt Rstîgiu în

In domeniul educației prin muncă, pentru muncă a tineretului studios, realizări importante am obținut în procesul integrării învățămîntului superior minier cu cercetarea științifică, proiectarea și producția. Poten- țialu’ științific de cercetare de care dispunem a fost folosit tot mai intens, luînd în studiu și rezolvînd probleme majore alt- activității miniere. Dc asemenea, am reușit să organizăm mai bine și cu eficiență sporită activitatea pe platforma itor ne vom situa fruntașii Văii JiuluiBOC AN, pe tona de cărbune ex- . Paroșeni: tras. In încheiere, direc- modului torul minei a arătat: „Re- sarcinilor zult ițele bune obținute 11 în curs, de întregul colectiv de iceastă pe- oameni - ai; muncii în a- ul de oa- nul 1984 situează, intre- cii — în prinderea noastră înjniștii — fruntea întrecerii. ... șocia- ientar pes- liste pe combinat, lucru de cărbu- care ne determină să ' produc- muncim mai .mult și. mai le’jt în a- eficient pentru. ca. în ă- 
ă anului nul 1985 și în cincinalul 0 tone de viitor, I.M. Paroșeni să 1 la lucră- obțină rezultate tot mai ri a fost bune. Am mandatul corni, iar Ia muriiștilor, al tuturor pa- deschideri menilor muncii de la ) ml. ’ I.M. Paroșeni de a ex- =■ vorbi- Prima adeziunea .noastră . it -căile deplină față de propunere dus Tea plenarei C.C. al P.C.R. productivi- ca la cel dc-al XIII-lea a sporirea Congres al P.C.R., tova- •ansare îh rășul Nicolae Ceaușescu ale, și re- să fie reales în funcția li de cosț supremă de partid".

industrială, asistența tehnică, practica productivă a studenților noștri și, bineînțeles, perfecționarea științifică a specialiștilor prin învățămîn- tul post-universitar și doctorat.Avînd în vedere sarcinile deosebit de importante ce-i revin industriei extractive în creșterea producției de cărbune, în asigurarea independenței energetice a țării, toț potențialul de cercetare din institut, cadre didactice și studenți, seva implica, ou mai multă responsabilitate, în rezolvarea problemelor stringente ale mineritului ro-
Vom face totul pentru îndeplinirea 

planului de investițiiDUMITRU BĂLAN, secretarul comitetului de partid de la A.C.M. Petroșani: In ultimii patru ani, brigăzile Antreprizei, de construcții și montaje Petroșani au realizat o producție globală circa 176 milioane lei. Au re. O atenție activității iarnă, materialelor ____  , necesitate, cum sînt radiatoarele din fontă, țevile de plumb, înființarea la nivelul municipiului Petroșani a unei unități de antrepriză, prin unirea I.A.C.M.M. cu A.C.M., capabilă sărealizeze investițiile la___ de pe acum soluționarea un nivel- calitativ supe- montaje Petroșani va ac- unor probjeme cum sîht: rior, cu mai multă opo-ționa cu toată hoțărîrea asigurarea din timp a rătivitațe și. eficiență spo-pențru a realiza; pbiecti- amplasamentelor, a do- rită.

fost puse în funcțiune .3564 de apartamente și 27 de obiective de alte investiții social-cultura- le, în condițiile creșterii productivității muncii, an de an, în medie cu 10 la sută și realizării beneficiilor planificate. Comitetul de partid de la Antrepriza de construcții și

producția de cărbune
pregătire Obiectivul muncii politice — 

creșterea realizărilor la cărbune
mânesc, din Valea Jiului în special, scurtînd substanțial durata cercetărilor și asigurînd soluțiilor aplicabilitatea imediată, și eficiență în practica productivă. In ceea ce privește educația revolu- ționar-patriotică a studenților noștri, pe lîngă acțiunile întreprinse pî- nă acum, trebuie ca fiecare dintre noi — organizațiile de partid, A.S.G., toate cadrele didactice — să participăm mai eficient Ia realizarea programului Unitar de educare comunistă a studenților, să perfecționăm și să intensificăm munca educativă, / . , ■

vele de investiții Ia nivelul cerințelor calitativ superioare ale etapei actuale. -In acest scop, vom promova Soluții noi de industrializare, a lucrărilor și vom pune un ’ ac- de • cent sporit de mecaniza- permanentă o vom acorda gospodăririi materialelor drăfii stricte în de consum la punct de lucru.Avînd în vedere volumul mare de lucrări care revin constructorilor din planul de dezvoltare în profil teritorial, în viitorul cincinal se impune

și înca- nprmele fiecare

ARPAD CRIȘAN, secretarul comitetului de partid al întreprinderii miniere Vulcan: Colectivul minei Vulcan, sub conducerea organizației de partid a depus efor- tiîri stăruitoare pentru a asigura creșterea extracției de cărbune. Cu toate acestea realizările colectivului se situează sub nivelele . planificate în acești ani. Ău fost intensificate preocupările pentru dezvoltarea capacității de producție a minei și creșterea liniei de front active, prin realizarea, în plus față de prevederi, a unui volum de 800 ml lucrări miniere.’■ Eforturile . colectivului nostru au fost îndreptate și spre îmbu
eumentațiilor și finanțării lucrărilor din viitor, creșterea mului de transport anul volu-. Pe calea ferată, îndeosebi a .agregatelor de . balastieră pentru constituirea stocurilor necesare bunei ’desfășurări a în perioada de procurarea de . strictă 

nătățirea calității producției și dezvoltarea spiritului de economisire,, domenii în care am consolidat experiența acumulată în anii precedenți.In activitatea de viitor eforturile noastre, a a- rătat vorbitorul, sînt o- rientate spre întărirea capacității organizatorice și de acțiune a organizațiilor de partid, astfel îneît să asigurăm valorificarea mai bună a capacităților de producție, dimensionarea optimă a efectivelor, să eliminăm lipsurile din domeniul organizării producției și a muncii, săRăspundere și inițiativă în soluționarea tuturor problemelor producțieiCONSTANȚA STAN, secretar al comitetului de partid I.F.A. „Vîscoza" Lupeni : In întreaga sa activitate, comitetul de partid a pus un accent deosebit pe ridicarea conștiinței, pe întărirea răspunderii personale fată de ; sarcini și activitatea comuniștilor pentru îndeplinirea sarcinilor ce le-au revenit. Cu toate acestea, rezultatele obținute nu sînt pe măsura eforturilor și a preocupărilor noastre, înre- gistrîudu-se nerealizări la principalii- indicatori de pian. La aceasta au contribuit lipsurile ce s-au manifestat în organizarea producției și ;a muncii, abaterile de la tehnologia de fabricație și a instrucțiunilor de lucru. Principalele cauze 

îmbunătățirii aprovizionarea brigăzilor, activitatea electromecanică și asistența tehnică pe schimburi, la toate locurile de muncă. In contextul muncii educative vom intensifica acțiunile consacrate întăririi disciplinei pentru eliminarea neajunsurilor din a- cest domeniu, astfel Incit să asigurăm îmbunătățirea substanțială a coeficientului de prezență pe întreprindere, îndeplinirea normelor de către toate formațiile de lucru, respectarea întocmai a prevederilor N.D.P.M.

file rămînerilor în urmă le-au constituit însă lipsa materiei prime — celuloza — și calitatea ne- torespunzăloare, însă și desele defecțiuni la instalația de filaj și la mașinile dc filat, iar în a- nul 1984 nereal i zarea desfacerii stocului de produse finite.După ce s-a ocupat de realizarea planului de investiții, vorbitoarea! a asigurat conferința că organul de partid, colectivul fabricii va acționa cu toată răspunderea pentru, soluționarea operativă a tuturor problemelor în așa fel îneît începînd cu anul 1985 colectivul întreprinderii Vîscoza să-și realizeze la un nivel superior sarcinile ce-i revin.
Exportul-realizat exemplar

nece- oluții tine- poate mîi- i de ehni- tarea,'bito-' izvol- ară- oresc mai :easta lizate icțiile r • Pe 4 ții a-„^ msta- Ldică, mai Tot- • ă fie tigriji >arta- uiesc.resu- an- care Hzăm pro- de ■bune

MARGARETA ZEI- DES, director al întreprinderii de confecții din Vulcan : Raportul nostru muncitoresc cuprinde pe acest an realizarea și depășirea planului la principalii indicatori e- conomico-financiari, succese deosebite înre- gistrînd în livrarea ritmică și în condiții de calitate a producției pentru export.Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a modului exigent în care a acționat comitetul de partid împreună ’ cu organul colectiv de conducere pentru perfecționarea continuă a organizării producției și ă muncii, ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale și politice a personalului muncitor.Vorbitoarea s-a referit în continuare la preocupările colectivului pentru pregătirea producției anului viitor și pe întregul cincinal 1986—1990, perioadă în care vor spori sarcinile întreprinderii atît la livrările pe piața internă cît și Ia export. Avem în vedere, a arătat v—bitoarea, găsirea de noi modalități

pentru creșterea, diversificarea și îmbunătățirea calitativă a confecțiilor textile. Triplarea gamei sortimentale a produselor destinate exportului pentru anul 1985 impune luarea de noi măsuri pentru ridicarea continuă a Calității și creșterea competitivității produselor ce poartă marca fabricii noastre, asigurarea unei înai bune valorificări a capacităților de producție și potențialului uman al întreprinderii. : ’Solicităm sprijin în devansarea investiției pri- vin extinderea întreprinderii, ceea ce va permite pe lîngă creșterea aportului nostru la activitatea economică a municipiului, atragerea în sfera productivă a unui număr sporit de femei.Colectivul nostru este. hotărît să acționeze e- xemplar pentru îndeplinirea sarcinilor ce ne stau în față, iar în cinstea înaltului forum al comuniștilor ne angajăm să raportăm realizarea integrală a sarcinilor. de plan la export pe anul 1984. - .1

„Stă în puterea noastră, 
a comuniștilor, să 
obținem rezultate 
economice bune"ILIE PADUCEL, secre- t^ful comitetului .de partid de'la I.M. Lonea : Iii cele 9 luni din acest an, am reușit să ne realizăm ritmic sarcinile la producția de cărbune, înre- gistrînd și o depășire de peste 10 000 tone, ceea ce reprezintă o creștere de 130 000 tone față de aceeași perioadă a anului trecut, asigurînd capacitățile de producție și pentru anul 1985 prin depășirea pianului la deschideri și pregătiri cu 500 ml. Se cuvine subliniat că la baza acestor realizări sînt măsuriie și acțiunile politico-orgaiiiza- torice prin care am asigurat creșterea continuă ,a competenței și eficienței muncii organizației de partid, a responsabilității cadrelor noastre.Ne afirmăm tot mai mult ca o organizație de partid puternică, avînd aproape 1000 de comuniști din care peste 130 au fost primiți în ultimii 2 ani și jumătate, marea 

majoritate fiind din rîn- dul minerilor.Totuși nu sîntem în to-! ta li ta te mulțumiți eu rezultatele obținute, avînd încă rezerve ce le vom valorifica. Avem în vedere deschiderea și pregătirea unor noi capacități în stratul 5, blocurile VII, III și II, în stratul III bl. 1; construirea tavanului de rezistență în cel mai productiv bloc și strat (stratul 3 blocul VI) și vom extinde și în blocurile II, IU și IV de unde în anul 1985 și viilor vom crește producția cu 1,5 tone pe fiecare post , extinderea mecanizării lucrărilor de săpare a galeriilor. în steril și cărbune; unde am . do- bîndit o bună experiență.Propun să se ia măsuri în privința îmbunătățirii calității utilajelor., subansafnblelor și ă pie- . selor de schimb, în mod . deosebit cele de la trans- . portoarele cu raclele — reductoare, sera ia xe, lanț pițuoane, lagăre etc.

Sindicatele, implicate activ in
, creșterea praductieiPETRU BARB, . pre- calorii de calitate, reeu- ședintele Consiliului mu- perarea materialelor re- nicipal al sindicatelor ; folosibile, reducerea ehei- Activitatea organizațiilor tjiielilor materiale și de de sindicat a foșt orien- producție, respectarea în- tată cu precădere spre tocmai a normelor de mobilizarea colectivelor lucru și de protecție a de oameni ai muncii pen- muncii, a tehnologiilor, tru îndeplinirea și depă- In mod periodic am or- șirea sarcinilor de plan ganizat consfătuiri CB și angajamentelor asuma- caracter de schimb de te în întrecere. In intre- experiență, prilej eu care prinderile miniere- ne-am au fost acordate distinc- preocupat de diversifi- țij șj stimulente celor e- carea formelor si me- vidențiațî în întrecerea țodelor folosite pentru soeiaiistă. V mtaruefi . ordinii și dis- ,, . . ...ciplinei la locurile de Vom _int<;nslflca «<•»- muncă. Au fost consti- vitațea în toate celelal- tuite comisii de discipli- te domenii — la" creația nă care urmăresc pre- tehnico-științifică de masă, zerița în abataje, plasarea invățămintul politico-i- locurilor de muncă, res- deologic, propaganda vi- pectarea tehnologiilor de zuală și auditivă, partici- lucru' îndeplinirea nor- părea la actul de cultură melor. . în cadrul Festivalului na-In adunările de grupă țional „Cîntarea Româ- sindicală am urmărit să niei“/ asțfel îneît să asî- se facă analiza critică a gurănr un plus de efi- problemelor legate . de ciență tuturor acțiunilor producție și. disciplină i întreprinse- pentru valo- realizarea; productivită- rificarea potențialului ții muncii și a prelimina- creator al oamenilor mun- rului, încadrarea în indi- cii.



DUMINICA, 21 OCTOMBRIE 1984Vizita NICOLAE(Urmare din pag. I)
de lucru a tovarășului 
CEAUȘESCU în județul Olt

Următorul obiectiv al vizitei a fost Stațiunea de Cercetare și producție po- miviticolă Strejcști.Elicopterul , aterizează la -sediul : trai al stațiunii.In fața unor grafice, se- cretarulvi general al partidului îi sînt prezentate realizările județului Olt în domeniul pomiculturii Și viticulturii, care cuprinde un însemnat patrimoniu de aproape 27 000 de hectare. !E6te evidențiată structurarea pomiculturii în ma- rile bazine Balș, Cungrea, Vedea și altele, în care s-a acționat pentru modernizarea plantațiilor clasice și înființarea unor noi plantații intensive. Este înfățișat, de asemenea, programul de plantări perioada 1984—1990.V Secretarul general partidului apreciază <

prezidențialccn-

peal eforturile depuse pentru, dezvoltarea pomiculturii și recomandă specialiștilor să realizeze viitoarele plantații, atît eele pomicole, cît și cele viticole, numai în regiunile de deal, unde beneficiază de condiții pedoclimatice foarte bune, ■iar pămîntul din această conă fiind impropriu altor culturi este în acest mod Valorifica* superior.In numele specialiștilor, directorul stațiunii a adresat tovarășei academician doctor inginer El e n a Ceaușescu, președintele Consiliului Naționail pentru Știință și Tehnologie, vii mulțumiri și a exprimat profunda recunoștința pentru grija permanentă acordată dezvoltării cercetării agricole, pentru sprijinul substanțial pe

care chimia românească îl dă agriculturii.Elicopterul prezidențial decolează, îndreptîndu-se spre orașul Balș.Vizita secretarului gene- conti- 
de cu înde analiza

ral al partidului a nuat la întreprinderea osii și boghiuri, unitate o pondere importantă industria județului.In centrul dialogului lucru s-a situatmodului în care au transpuse în practică dicațiile dat ? cu ocazia precedentei vizite de lucru a conducătorului partidului și statului în vederea îmbunătățirii organizării superioare a producției și a muncii, ridicării la parametri superiori a întregii activități.Pe parcursul vizitării principalelor secții ale întreprinderii, secretarul general al partidului a luat cunoștință de realizările obținute, de acțiunea ce se desfășoară pentru îmbunătățirea în continuare a activității productive. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat oțelarilor, conducerii întreprinderii, să acționeze cu mai multă perseverență pentru sporirea producției de oțel, pentru atingerea, în cel mai scurt timp, a capacității de producție la nivelul planificat.In vederea utilizării la ' maximum a capacității turnătoriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat să fie organizată o secție specială pentru piesele mici, precum și linii* destinate fabricării prototipurilor de osii și boghiuri ce se produc în serie mică.Vizita a continuat în fabrica de prelucrări mecanice. Secretarul general . ............. __ _________al partidului a recomandat cipalelor secții și ateliere,

ca pe actualele suprafețe să fie introduse noi mașini de prelucrare, care să contribuie la raționalizarea fluxului tehnologic. In același timp, a cerut conducerii întreprinderii să elaboreze programe speciale în vederea înlăturării unor strangulări care mai există în procesele .tehnologi"-* și pentru asigurarea unei mai înalte productivități.Vizita de lucru a secretarului general al partidului a continuat, apoi, în municipiul Slatina una din localitățile care au cunoscut în Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au vizitat, apoi, întreprinderea de aluminiu.Vizita de lucru în această mare citadelă a aluminiului românesc a fost consacrată analizării modului în care au fost aduse la îndeplinire hotărârile de partid, indicațiile pe care tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu le-a dat acestui colectiv de muncă privind creșterea producției de aluminiu, a calității a- cestuia, a productivității muncii pe seama progresului tehnic, reducerea consumului* de energie.Gazdele au arătat că în urma măsurilor întreprinse producția de aluminiu a fost depășită, anul acesta, cu 10 000 tone față de sarcinile la zi, iar productivitatea muncii a crescut cu 25 000 lei pe fiecare om al muncii. Au fost îndepliniți toți indicatorii de plan, pe primul loc situîndu-se cel al exportului, care a marcat creșteri substanțiale.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a cerut sâ se

perioada de după Congresul al lX-lea al partidului profunde și spectaculoase transformări.Pentru toate aceste realizări, pentru viața nouă și fericită pe care o trăiesc, slăttnejiii au făcut tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu o manifestare de fierbinte dragoste și prețuire, exprimîndu-și sentimentele mulțumire pentru statornică pe care tarul general al partidului o poartă dezvoltării municipiului Slatina, tuturor localităților țării.Primul obiectiv a fost întreprinderea 
produse cărbunoase.Dialogul de lucru se xează pe problemele principale ale activității întreprinderii — creșterea în continuare și diversificarea producției, îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și a calității sortimentelor realizate, modernizarea proceselor tehnologice și sporirea eficienței economice.In timpul vizitării prin-

de profundă grija secre-
vizitat

dea-

secretarul general al partidului este informat despre stadiul avansat de < ție în care se află linii tehnologice ce mează să intre în timp în producție.Secretarul general partidului a apreciat zultatele obținute de menii muncii de la întreprinderea de produse căr- bunoase și a cerut ca experiența bună acumulată aici să fie valorificată corespunzător în cadrul noilor capacități de producție.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa

execu- noile ur- scurtal re- oa-

acționeze pe mai departe pentru reducerea importului, pentru asimilarea de noi sortimente și aliaje de aluminiu solicitate de economia noastră națională. Apreciind eforturile în direcția reducerii consumului energetic, care în prezent se situează la nivelul realizărilor pe mondial, secretarul ral al partidului a specialiștilor să un proces tehnologic menit să conducă la cerea în continuare a sumului de energie trică.Se vizitează, apoi, nătoria, locul unde plămădește metalul gintiu, de înaltă puritate, dotată cu cuptoare moderne, unde procesul de fabricație este complet au-, tomatizat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că sarcina imediată a întreprinderii este realizarea aliajelor de aluminiu pentru programele prioritare din domeniul industriei nucleare, electronice și aerospațiale, sarcină ce poate fi adusă la îndeplinire în uzină.Dialogul purtat de secretarul general al partidului în vizita de lucru întreprinsă în județul Olt a continuat la Ferma zooteh
nică Frăsinet, aparținînd întreprinderii agricole de 
stat Redea.Cu prilejul acestei vizi
te a secretarului general al partidului, lucrătorii o- goarelor din această unitate agricolă de stat au raportat cu mîndrie succesele dobîndite în obținerea de producții superioare, atît în sectorul vegetal, cît și In zootehnie.Sînt prezentate stocurile de furaje suculente și di-

1 a ee-cres-
plan gene- cerut elaborezeredu- con- elec-tur- se ar-

ferite amestecuri nutritive preparate în fermă.Tovarășul N i c o Ceaușescu a apreciat forturile depuse decătorii de animale de aici pentru sporirea producțiilor animaliere și a cerut factorilor de răspundere să ia măsuri pentru extinderea noii metode de preparare a furajelor grosiere în toate unitățile din țară, să se facă totul pentru valorificarea superioară a potențialului productiv al pămîntului prin aplicarea unor tehnologii asigurarea ast- la kg kg
avansate, unor densități optime, fel îneît să se ajungă recolte de peste 8000 grâu și de peste 20000 porumb la hectar.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în județul Olt s-a constituit într-un nou și fructuos dialog cu producătorii de bunuri materiale din această parte a țării, în cadrul căruia au fost desprinse concluzii de importanță majoră pentru ridicarea întregii activități la un nivel* superior de calitate și eficiență, pentru dezvoltarea econo- mico-socială a județului în actualul cincinal și perspectivă.Puternic mobilizați îndemnurile și indicațiile secretarului general al partidului, oamenii muncii din unitățile economice vizitate și-au exprimat târârea nestrămutată a-și îndeplini în mod

în

de

ho- de e- xemplar importantele sarcini ce le revin, întîmpi- nînd astfel cu realizări tot mai însemnate marele eveniment din viața poporului și a țării — cel de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist Român.
Hotărîrea Conferinței organizației 

municipale de partid
(Urmare din pag. I)hotărîrea conferinței au fost evidențiate rezervele și posibilitățile ce trebuie mai bine valorificate pentru ca în anul 1990 din Valea Jiului să se extragă 15,715 milioane tone huilă brută — cel mai mare nivel de producție din întreaga existență a mineritului în nifer —, nomiei milioane din care 4,505 tone cărbune spălat pentru cocs și semicocs.Sînt prevederi mobilizatoare, realiste, bazate pe posibilități pentru a căror înfăptuire exemplară hotărârea conferinței cere organizațiilor de partid, consiliilor oamenilor muncii^ cadrelor tehnico-ingi- nerești, în frunte cu * muniștii, să-și preocupările și

. acest bazin carbo- •, să se livreze eco- naționale 10,425 tone cărbune net milioane

co- îndrepte eforturile . spre intensificarea activității de cercetare geologică în vederea descoperirii unor noi rezerve de cărbune, spre creșterea capacităților de producție, pe seama dezvoltărilor la minele existente și punerii în exploatare a cîmpurilor miniere Răscoala, Petrila —Sud, Iscroni, Lupeni—Sud și Valea de Brazi, precum și pe seama creșterii productivității muncii fizice care în anul 1990 va trebui să fie cu 24,3 la sută mai mare față de 1985 pe baza mecanizării

proceselor de lucru în subteran* extinderii micii mecanizări la fronturi, mai bunei organizări a producției și a muncii, creșterii nivelului pregătirii profesionale a cadrelor.In contextul acelorași o- bicctive economice majore prevăzute pentru anul 1985 și în perspectiva cincinalului 1986—1990, hotă- rîrea conferinței organizației municipale de partid subliniază cerința #a munca politică, activitatea organelor și organizațiilor de partid, acțiunile mobilizatoare ale comuniștilor în mijlocul colectivelor de mineri și preparatori. să fie îndreptate cu precădere spre realizarea susținută a programului de mecanizare, introducerea în procesul de producție a u- nor noi tehnologii de extracție și preparare a cărbunelui. Accentul preocupărilor să fie pus pe folosirea la capacitate întreținerea cu grijă mijloacelor din dotare în speță complexele canizate și combinele, folosirea judicioasă a ței de muncă, îmbunătățirea aprovizionării tehni- co-materiale, întărirea ordinii și disciplinei. Acțio- nînd pentru dezvoltarea, modernizarea și creșterea ritmurilor extracției, organele și organizațiile de partid sînt chemate să militeze și să mobilizeze conștiințele în colectivele de mineri pentru îmbunătățirea calității cărbunelui

Șiame- pe for-

extras, pentru rea procesului în subteran în condiții de securitate deplină.In același spirit de exigență revoluționară, cu a- celași îndemn mobilizator — hotărârea conferinței organizației municipale de partid a jalonat acțiunile de muncă pentru organizațiile de partid și colectivele de oameni ai muncii din celelalte domenii de activitate din Valea Jiului. Creșteri fizice și calitative sînt stabilite în hotărârea conferinței la producția de utilaje miniere, în care scop va fi finalizată în 1985 etapa a II-a de dezvoltare ce se desfășoară la I.U.M.P. Ritmuri intense și îmbunătățiri se prevăd pentru dezvoltarea ’-roducției de piese de schimb și echipamente electrotehnice miniere ; pentru creșterea producției de fire artificiale și îmbunătățirea calității acestora ; pentru reîn- . noirea produselor, creșterea lor ilitativă și îndeplinirea sarcinilor de export atît la confecții cît și la tricotaje; pentru ploatarea lemnului și lor’Pr superioară

desfășura- productiv

ex- va- a masei lemnoase; pentru creșterea producției de e- nergie electrică si termică; pentru îmbunătățirea transporturilor și creșterea e- ficienței acestei activități.Prevederile hotărârii conferinței organizației municipale de pr'-tid, măsuri-

le stabilite, vizează cu responsabilitate înaltă — în unitatea organică cu celelalte probleme centrale ale Văii Jiului — aspectele majore ale dezvoltării localităților municipiului, ale intensei urbanizări și creșterii calității vieții. In acest context se înscrie realizarea vastului program de investiții industriale și social-culturale în volum fără precedent : 3,9 miliarde lei în 1985 și de 13 miliarde lei în cincinalul 1986—1990, ceea ce va a- sigura ritmul prevăzut în dezvoltarea de producție, de locuințe, bazei materiale a mîntului, culturii, ții, prestărilor de servicii către populație, comerțului, a zootehniei, creîn- du-se premisele unei bune înfăptuiri a programului de autoaprovizionare teritorială.Sînt prevederi însușite eu căldură și satisfacție de organele și organizațiile de partid, de comuniști, de toți oamenii muncii din municipiu, în conținutul lor reflectîndu-se noi și însufleți toare perspective de dezvoltare a Văii Jiului, de creștere a bunăstării și a nivelului de civilizație al celor ce muncesc și trăiesc pe aceste străvechi meleaguri înfloritoare din vatra de cărbune a țării.

capacităților construcția dezvoltarea învăță- sănătă-

Secvențele săptămîniî
■ Eveniment excepțional ieri, la ora 14,00, la 

mina Lonea: raportarea extragerii tonei de cărbune 
cu nr. 1 000 000 de la începutul anului. Și, încă o ci
fră: cel mai scăzut preț de cost obținut de întreprin
dere de la începutul anului: 24 de lei sub prețul de 
cost stabilit. Un gînd de bine și din toată inima ,,Noroc bun“ ! | Și în această săptămînă, chioșcul de difuzare a presei nr. 3 din Piața Victoriei — Petroșani a stat tot închis. E bine să se știe că, pe cei doritori a afla noutățile furnizate de publicațiile dorite, înscrisul... laconic „Plecată în concediu", nu-i încălzește cu nimic 1 Dar pe cei ce conduc a- ceastă activitate ? | Frații trebuie să se ajute la bine, potrivit proverbelor. Nu așa cum au făcut marți, 16 octombrie, Mihai și Ion Tudose, lăcătuși la atelierul., de zonă Petroșani. „Infierbîntați" peste măsură, s-au luat la bătaie, ca, pe urmă, împăcîn- du-se, s-o acosteze pe numita K.M., care se afla în trecere prin gara din Petroșani. Sancțiunea au împărțit-o, firește, tot frățește. ■ Vă întrebați, probabil, de ce nu se îngrămădesc navetiștii și ceilalți călători la trenurile cui să de persoane de pe ruta Lupeni — Petroșani ? Vă spunem noi:-marți și miercuri, 16, și respectiv, 17 octombrie, trenul cursă de persoane 2731 a sosit în Petroșani cu o întîrziere de... 30 de minute. Joi și vineri această „sarcină" a revenit trenului 2738, el ajungînd cu aceeași întîrziere... la Lupeni 1 Nu e bine deloc J ■ In săptămînă ce seîncheie, printre alte noutăți filatelice una care, cu siguranță, va bucura pe iubitorii filatelieî și ai— sportului: emisiunea „Olimpiada de vară Los An- ’ 'geles — 1984". | Miercuri, 17 octombrie, podul de la noua secție UFET Uricani a cedat sub o automacara de 80 tone. Noroc că nu au fost urmări. Dorim să afle despre acest fapt și cei ce NU REPARA podul de pe drumul de acces spre cantină nr. 2 Live- zeni, unde conducătorii auto traversează cu frică și cu— polița ADAS în buzunar. Pentru orice eventualitate... Rugăm conducerea ITA Petroșani să treacă pe lista celor ce nu sînt încă instruiți pentru a opri și în stația Lupeni „Centru" și pe conducătorul autobuzului 31 HD 1239. „Merită" pentru ceea ce a făcut ieri dimineața la ora 7,06.
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