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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ

In prezența secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, ieri a avut loc 

CONFERINȚA EXTRAORDINARĂ 
A ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE 

DE PARTID BUCUREȘTI
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In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat, sîmbătă, lucrările conferinței 
extraordinare a organizației municipale de partid 
București-, care are loc în întîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului — eveniment de 
importanță majoră în viața politică a țării.

La conferință au participat tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, Maxim Berghianu, Gheorghe Stoica, 
Ion Ioniță, Ion Stănescu, Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de instituții centra
le și organizații obștești, membri de partid ou 
stagiu în ilegalitate.

Au luat parte membri și membri supleanți ai 
Comitetului municipal de partid București, pre
cum și delegații desemnați în adunările generale 
ale tuturor comuniștilor sau în plenare cu activul 
ale comitetelor de partid din întreprinderile, in
stituțiile și cartierele Capitalei.

Intrarea în sala de ședințe a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a fost salutată de participanți 
cu vii și îndelungi aplauze. Minute în șir se o- 
vaționează pentru partid, pentru secretarul gene
ral al partidului. Este o atmosferă de puternic 
și vibrant entuziasm.

După deschiderea ședinței, tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., a prezentat informarea cu 
privire la înfăptuirea sarcinilor rezultate din ho- 
tărîrile Conferinței Naționale a- partidului din 
decembrie 1967 și ale Congresului al X-lea al 
P.C.R. privind perfecționarea organizării, con
ducerii și planificării activității economico-socia- 
le, dezvoltarea democrației socialiste, sistemati
zarea municipiului București,

Pe marginea informării au avut loc dezbateri, 
în cadrul cărora s-au analizat, într-o atmosferă 
de înaltă responsabilitate comunistă, problemele 
principale ale vieții economice, sociale, politice 
și administrative a Capitalei țării. Totodată, au 
fost examinate modalitățile de perfecționare a 
conducerii de către partid a economiei, formele 
și metodele menite să contribuie la creșterea ro
lului și competenței organizațiilor de partid în 
îmbunătățirea activității în toate domeniile.

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Doresc să încep prin a vă a- 
’dresa dumneavoastră, tuturor 
comuniștilor și oamenilor mun
cii din Capitală un salut căl
duros din partea Comitetului 
Central al partidului și a mea 
personal. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Pot aprecia că lucrările con
ferinței organizației âe partid 
din Capitală s-au desfășurat 
într-un spirit de lucru, de înal
tă exigență comunistă. Informa
rea prezentată de tovarășul 
Cioară și cuvîntul tovarășilor 
care au participat Ia dezbateri 
au scos în evidență faptul că 
s-au obținut importante rezul
tate în înfăptuirea planului pe 
1971 și pe primele 5 luni ale 
anului 1972. In felul acesta oa
menii muncii din Capitala pa
triei noastre au adus o contri
buție de mare însemnătate la 
realizarea planului cincinal. 
După cum cunoașteți, în întrea
ga țară se obțin rezultate bune 
în înfăptuirea cincinalului. Din 
rezultatele de pînă acum se 
poate trage concluzia că progra
mul elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului corespunde 
pe deplin forței, capacității 
creatoare a clasei muncitoare, 
a întregului nostru popor, că 
acest program este realist și e- 
xistă toate condițiile să fie rea
lizat în bune condițiuni. Mai 
mult chiar, activitatea de pînă 
acum, analizele care au loc în 
toate județele și unitățile pro
ductive evidențiază că există 
încă mari rezerve de capacități 
ae producție pentru obținerea 
itnor depășiri simțitoare ale 
(prevederilor cincinalului. De 
altfel. în întreaga țară se sta
bilesc noi angajamente și se 
desfășoară o intensă activitate 
în vederea îndeplinirii cincina
lului înainte de termen.

Nu aș dori să mă refer acum 
mai amănunțit la realizările 
obținute, nici pe întreaga țară 
ți nici în Capitală ; în informa
te și în cadrul discuțiilor s-a 
Vorbit despre aceasta pe larg. 
Doresc să mă opresc asupra 
măsurilor ce se impun a fi lua
te în continuare pentru a asi

gura înfăptuirea în bune con
dițiuni a angajamentelor privind 
realizarea înainte de termen a 
cincinalului.

Am reținut cu multă satisfac
ție, din conferință, angajamen
tul oamenilor muncii din Ca
pitală, al organizației de par
tid, al conferinței, de a realiza 
planul în -4 ani și jumătate. 
(Aplauze puternice). Mulți din 
tovarășii care au luat cuvîntul 
au înfățișat pe larg posibilită
țile existente în acest sens în 
diferite întreprinderi, în dife
rite sectoare ale Capitalei, în 
diferite ramuri de activitate. 
Ceea ce mi-a produs o deose
bită bucurie este faptul că, spre 
deosebire de alte împrejurări 
— și, după cum știți, am parti
cipat la multe conferințe sau 
ședințe cu activul de partid al 
Capitalei — în conferința de 
astăzi s-a vorbit mai concret. 
Atît secretarii organizațiilor de 
partid din sectoare, cît și di
rectorii, inginerii, muncitorii, 
ceilalți tovarăși care au luat 
cuvîntul, s-au referit la pro
bleme concrete, au înfățișat 
posibilitățile reale de a folosi 
mai bine capacitatea de pro
ducție existentă — atît în ce 
privește spațiile, cît și mașinile 
și utilajele. Este un lucru bun! 
Aceasta demonstrează că orga
nizația de partid din Capitală, 
activul său, comuniștii, oamenii 
au înțeles și înțeleg mai bine 
că activitatea de partid, con
strucția socialismului este o pro
blemă concretă și nu abstrac
tă, că înfăptuirea programului 
elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului — apropierea 
României de nivelul țărilor cu 
o industrie dezvoltată — se 
poate realiza numai printr-o 
activitate concretă, la fiecare 
loc de muncă. Iată de ce apre
ciez în mod deosebit felul în 
care au fost abordate proble
mele în această conferință : de
și tovarășul Cioară este, după 
cît știți, de curînd prim-secre
tar al Capitalei, are un rol im
portant în imprimarea acestui 
curs în organizația de partid. 
(Aplauze).

Desigur, tovarăși, angajamentul de 
a realiza planul de producție în pa
tru ani și Jumătate, deci în 54 d«

In cursul dezbaterilor au luat cuvîntul tovară
șii Dumitru Gheorghe, prim-secretar al Comite
tului de partid al sectorului 3, Teodor Gorceag, 
director general al Centralei industriale de me
canică fină și scule, Maria Flucsă, director1 ge
neral al Centralei industriei bumbacului, Ion 
Roman, directorul Institutului de cercetări pen
tru tehnologia construcțiilor de mașini, Virgil 
Florca, prim-secretar al Comitetului de partid 
al sectorului 5, Constantin Zamfir, secretar al 
Comitetului de partid de l,a Uzinele de utilaj 
chimic „Grivița Roșie", Marin Ioniță, strungar 
la Uzinele de pompe, Gheorghe Marinescu, di
rectorul Trustului de Construcții-montaj, Gheor
ghe Borș, președintele Comisiei de validare, 
l.ina Ciobanu, prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 2, Tiberiu Ricci, arhitectul 
șef al municipiului București, Petre Oprea, di
rectorul Uzinei de anvelope „Danubiana", Radu 
Prișcu, rectorul Institutului de construcții, Marin 
Grigore, director general al Centralei industriale 
pentru electronică și tehnica vidului, Constantin 
Nicolae, montator la uzinele „Semănătoarea", și 
Nicolae Manea, directorul întreprinderii „Acu
mulatorul".

Evaluînd cu exigență rezultatele obținute în 
sfera economiei, reliefînd în spirit critic și auto
critic lipsurile care mai persistă în conducerea 
întreprinderilor, în celelalte sectoare de activita
te, vorbitorii au arătat că mai există rezerve a 
căror valorificare poate conduce spre sporirea e- 
ficienței economice Și au subliniat necesitatea 
mobilizării în această direcție a întregii capaci
tăți tehnice, organizatorice și politice a cadrelor 
de conducere.,a tuturor colectivelor de muncă. A 
fost relevată necesitatea creșterii continue a 
productivității muncii, a generalizării schimbului 
doi și extinderii schimbului trei în toate unită
țile industriale, pînă la începutul anului 1974, a 
devansării cu cel puțin un trimestru a termene
lor de punere în funcțiune a obiectivelor impor
tante prevăzute în actualul plan cincinal, a scur
tării perioadei de atingere a parametrilor pro
iectați și a folosirii mai raționale a actualelor 
suprafețe de producție. Animați de un puternic 
patriotism, însuflețiți de entuziasmul cu care 
întregul nostru popor a pornit să dea viață mă
rețului obiectiv — cincinalul înainte de termen

luni, cere eforturi serioase. Aceasta 
presupune, după calculele făcute 
de Comitetul municipal de partid, 
o producție suplimentară de circa 
52 de miliarde Ici. Dacă analizăm 
posibilitățile Capitalei, aceasta nu 
este chiar atît de greu de realizat, 
pentru că, după părerea mea, încă 
de la stabilirea planului s-au pro
dus unele greșeli; sarcina stabilită 
Capitalei de a crește producția glo
bală cu 57 la sută, a fost mică, ți- 
nînd seama de potențialul existent și 
de faptul că în această perioadă se 
dezvoltă noi unități productive, in
vestițiile cresc cu 40 la sută. In 
fond, ceea ce s-a prevăzut să se 
realizeze urmează să se obțină nu 
atît pe baza folosirii mai bune a 
vechilor capacități, cît pe scama ca
pacităților nou create. De aceea nu 
este chiar dc speriat concluzia că 
se poate obține o producție de 206 
la sută, adică o dublare a produc
ției față de 1970. Cred că așa ar fi 
trebuit să arate de la început planul 
pentru Capitală; aceasta ne-ar fi dat 
acum posibilitatea să facem o supli
mentare mai reală. (Vii aplauze).

Cîțiva tovarăși au spus aici că se 
poate obține o producție dublă la 
capacitățile și utilajele existente — 
în electronică, în domeniul calcu
latoarelor; ați auzit ce spații nefo- 
losite există, și pe care le putem 
dota corespunzător imediat, sau pe 
măsura importării sau producerii u- 
tilajelor respective. S-a arătat aici 
că aveți o încărcare a utilajelor și 
o utilizare a schimburilor sub me
dia pe țară, deși Bucureștiul deține 
aproape 20 la sută din industria 
României; nu mai spun că și media 
pe țară este slabă, nivelul schimbu
rilor ridieîndu-se la aproximativ 
1,70. Rezultă deci, că pentru a ob
ține ce v-ați propus nu se cer efor
turi extraordinare, ci măsuri pentru 
o mai bună utilizare a capacităților 
existente. De aceea, apreciez că an
gajamentele Comitetului municipal, 
angajamentele conferinței dumnea
voastră sînt pe deplin realizabile și 
chiar conțin în sine unele rezerve. 
Am convingerea fermă că comuniș
tii, oamenii muncii din Capitală vor 
realiza în acest cincinal o produc
ție dublă față de 1970. (Aplauze 
puternice).

Desigur, numai angajamentele nu 
sînt suficiente; este necesar să se 
treacă la stabilirea măsurilor pen
tru realizarea lor în viață. In pri-

(Continuare în pag. a 2-a)

— participanții la conferință s-au angajat să 
muncească cu abnegație și dăruire pentru reali
zarea planului cincinal 1971—1975, la producția 
industrială, globală și marfă, în patru ani și ju
mătate.

In legătură cu problemele puse în discuție, au 
fost făcute numeroase observații, sugestii și pro
puneri, de o deosebită însemnătate principială și 
practică, care urmează a fi supuse dezbaterilor 
Conferinței Naționale a partidului.

Intîmpinat cu vii aplauze, cu ovații, a luat- 
cuvîntul tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Ampla cuvîntare rostită de secretarul general 
al partidului a fost subliniată în repetate rîn- 
duri cu puternice și îndelungi aplauze.

Participanții la conferință și-au manifestat cu 
însuflețire dragostea și atașamentul față de par
tid și patria socialistă, față de conducătorul 
partidului și statului, adeziunea deplină la politi
ca marxist-leninistă, internă și externă, a parti
dului și statului nostru, hotărîrea fermă de a 
milita neabătut pentru înfăptuirea acestei po
litici. Ei și-au exprimat, în același timp, cu în
flăcărare, angajamentul de a-și mobiliza întrea
ga capacitate și putere de muncă în vederea 
realizării cincinalului înainte de termen, a trans
punerii în fapt a grandiosului program de înflo
rire multilaterală a României socialiste, elabo
rat de partid.

După ce a mulțumit secretarului general al 
partidului pentru prețioasele indicații cuprinse 
în ampla expunere la Conferință, tovarășul 
Gheorghe Cioară a prezentat Conferinței propu
nerea Comitetului municipal București al 
P.C.R. de a adțesa tuturor comitetelor județene 
de partid chemarea lâ'întrecere pentru realiza
rea actualului plan cincinal în patru ani și ju-rea actualului plan cincinal în patru ani 
mătate.

Conferința a aprobat această propunere 
deplină unanimitate.

Conferința organizației municipale de

într-o

______ _ _ =_____ , _ partid 
București a ales apoi din rîndurile celor mai 
destoinici comuniști care lucrează în uzine și 
fabrici, în instituții științifice, cultural-artistice 
și de învățămînt și din unități militare din Ca
pitală 230 delegați la Conferința Națională a 
partidului.

(Agerpres)
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CHEMAREA
Conferinței extraordinare 
a organizației de partid 

a Municipiului București către 
toate organizațiile județene 

ale Partidului Comunist Român, 
către toți oamenii muncii

Conferința extraordinară a or
ganizației municipale de partid 
București, desfășurată în prezen
ța tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și bucurindu-se de sprijinul direct 
de înaltă competență, al secreta
rului general al partidului, a e- 
xaminat, cu adîncă responsabili
tate comunistă, marile rezerve 
care există în economia Capita
lei și hotărît, într-o deplină una
nimitate, în numele tuturor oame
nilor muncii din unitățile bucu- 
reștene, să acționeze cu toată fer
mitatea pentru valorificarea la un 
nivel calitativ superior a acestor 
resurse și pentru realizarea pla
nului cincinal în patru ani și ju
mătate.

Exprimînd în acest sens voința 
și sentimentele comuniștilor ale 
tuturor celor ce muncesc din Ca
pitală, conferința adresează o în
flăcărată chemare la întrecere or
ganizațiilor județene ale Partidu
lui Comunist Român, muncitori
lor, inginerilor, tehnicienilor, cer
cetătorilor și proiectanților, oame
nilor muncii de la orașe și sate, 
pentru ca, printr-o largă desfă
șurare a forțelor creatoare, valo- 
rificînd tot mai bine potențialul 
tehnic și experiența de muncă, să 
realizăm actualul cincinal în pa
tru ani și jumătate, întrecere ca
re să continue pînă la sfîrșitul a- 
nului 1975, cînd se va face bi
lanțul rezultatelor obținute.

îndeplinirea acestui măreț și mo
bilizator obiectiv se va finaliza, 
în Capitală, într-o producție glo
bală suplimentară în valoare de 
52 miliarde lei, materializată în 
mărfuri de o înaltă tehnicitate și 
cu caracteristici tehnico-funcțio- 
nale superioare, necesare econo
miei naționale, satisfacerii cerin
țelor sporite ale industriei și con
sumului ; cea mai mare parte din 
producția marfă va fi destinată 
exportului, sporind aportul Bucu- 
reștiului la reducerea efortului va
lutar al țării.

In acest scop, ne propunem : ,

@ folosirea intensivă a mași
nilor și utilajelor, a tuturor capa
cităților de producție ; utilizarea 
rațională a spațiilor neeconomi- 
cos întrebuințate prin montarea 
de noi utilaje și agregate ;

@ modificarea structurii pro
ducției, asigurînd creșterea con
tinuă a ponderii produselor de 
înaltă tehnicitate și valoare ridi
cată ;

@ creșterea gradului de spe
cializare și extinderea cooperării 
,n producție ;

@ pregătirea și perfecționarea 
forței de muncă necesare produc
ției, generalizarea schimbului II 
și extinderea schimbului 111 ;

® realizarea unui raport optim 
intre personalul direct productiv 
și cel administrativ ;

@ creșterea mai rapidă a pro
ductivității muncii, prin intensifi- 

r. carea progresului tehnic, extinde
rea mecanizării, semiautomatizării 
și automatizării producției, mo
dernizarea produselor și a tehno
logiilor de fabricație, perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii ;

@ întărirea și dezvoltarea ac
tivității de cercetare științifică in 
sprijinul producției și aplicarea 
operativă in practică a rezultate
lor obținute ;

@ conceperea și fabricarea de 
mașini-unelte, utilaje, mașini-a- 
gregat de înaltă productivitate, 
pentru a se obține produse mai 
multe și cu valoare tot mai ridi
cată din aceeași cantitate de 
materii prime ;

@ reducerea substanțială a 
cheltuielilor de producție, gospo
dărirea rațională a materiilor pri
me și materialelor, sporindu-se 
permanent valoarea producției 
globale la 1 000 lei fonduri fixe ;

@ extinderea autoutilării ;
© reducerea duratei de rea

lizare a investițiilor ; devansarea

.. (Continuare în pag. a t-a)

La mina Paroșeni, zi de producție
@ Intr-o însuflețitoare mobilizare a mine

rilor exploatării, inginerilor și tehnicienilor — 
ziua de 23 iunie a.c. a fost încheiată cu un 
bilanț rodnic : 500 tone de cărbune extrase 
peste planul acelei zile pe ansamblul minei; 
majoritatea brigăzilor miniere de la abataje

® De Ia mina Uricani ne-a sosit
Minerii brigăzii lui Constantin Grădinaru 

și-au propus să întreacă propriul obiectiv al 
inițiativei lansate : să realizeze în luna iunie

(Citiți reportajele în pagina
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atmosferă de puternică angajare 
pentru îndeplinirea cincinalului înainte de
termen, ieri s-au desfășurat la Hunedoara

lucrările Conferinței extraordinare 
a organizației județene de partid

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
BUCUREȘTI

Conferința extraordinară a organizației județene de 
partid Hunedoara — făcîndu-se mesagera gîndurilor, sim- 
țămintelor, preocupărilor și voinței de acțiune ale celor 
peste 72 000 de comuniști, ale tuturor oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri — asigură solemn Comitetul Central al 
partidului, pe Dumneavoastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că preocuparea noastră de căpetenie este 
și va fi mobilizarea energiilor, a potențelor materiale și 
umane pentru a da răspuns demn înflăcăratci chemări ce 
ați adresat-o întregului popor de a realiza mai devreme 
sarcinile actualului cincinal.

Conferința noastră a dezbătut în spiritul înaltelor exi
gențe comuniste modul cum se înfăptuiesc pe plan local 
măsurile de perfecționare a economiei și vieții sociale, sar
cinile programului de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate. Vă informăm, stimate și iubite conducător 
al partidului și statului, că organizația noastră județeană — 
minerii, siderurgiștii, energeticienii, constructorii și ceilalți 
oameni ai muncii hunedoreni s-au angajat cu întreaga ființă 
■n uriașul efort creator al întregii noastre națiuni, tradu- 
cînd în fapte hotărîrile Conferinței Naționale din decembrie 
1967 și ale Congresului al X-lea al P.C.R. In 1971, compa
rativ cu anul Conferinței Naționale, producția industrială a 
județului a crescut cu 4,5 miliarde lei, obținută în proporție 
de 83,3% pe seama sporirii productivității muncii; au fost 
livrate peste sarcinile planificate însemnate cantități de 
metal, combustibil, energie electrică și alte produse. In a- 
ceastă perioadă s-a asigurat punerea în funcțiune, la ter
menele stabilite, a tuturor obiectivelor industriale, agricole 
și social-culturale.

Marea întrecere care se desfășoară în acest an a creat 
o bază solidă pentru ridicarea la cote mai înalte a climatu
lui de angajare pe frontul muncii creatoare, a activității 
politico-ideologice și cultural-educative. La nivelul județului, 
planul producției industriale a fost depășit, în primele 5 
luni, cu 128,5 milioane Iei, echivalentul a însemnate cantități 
de metal, energie electrică, materiale de consfrucție și alte

CONFERINȚA EXTRAORDINARĂ A 
ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE DE PARTID 

HUNEDOARA

(Continuare în pag. a 3-a)
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SARMIS 72
Desfășurată sub egida 

Comitetului județean 
Hunedoara de cultură 
și educație socialistă, e- 
diția din acest an a 
Festivalului „Sarmis" ca
re se apropie de final a 
cuprins zi de zi ample 
și interesante acțiuni cu 
caracter recreativ și e- 
ducâtiv. Se poate afirma 
că desfășurarea în timp 
a programului — avtnd 
un larg caracter de ma

să — a adus un aport 
prețios la cunoașterea, și 
cu acest prilej, a frumu
seții artei populare hu- 
nedorene, a trecutului 
istoric al acestor melea
guri și care au consti
tuit odinioară leagănul 
zămislirii poporului ro
mân. Manifestările orga
nizate la Deva și Hu
nedoara, în Valea Jiu
lui sau în ținutul Zaran-

A

In următorul număr
al ziarului, care va apare marți,

VEȚI PUTEA CITI:
t

@ Noi relatări — reportaje, convorbiri, scri
sori și informații — despre generalizarea 
inițiativelor declanșate de mineri în în
trecere.

® O pagină de SPORT — cuprinzînd, prin
tre alte rezultate ale întrecerilor sportive, 
cronica meciului de fotbal Jiul — Petrolul.

mărită
au extras suplimentar sarcinilor acelei zile 
între 50—160 tone de cărbune.

® In același colectiv de muncă, inițiativele 
minerilor au fost 
brigăzi.

îmbrățișate dc noi și noi

vestea
o avansare de 120 
12,2 mp, în loc de 
propuseseră inițial.

I
I
Iml în galerie cu profil de

100 ml în medie, cum își

Hunedoara. Casa de culturi 
a municipiului a găzduit, ieri, 
cel mai înalt forum al co
muniștilor din județ : Con
ferința extraordinară a or
ganizației județene de partid. 
Atmosfera de lucru, de exigen
ță politică, hotărîrea de a pu
ne în valoare cît mai plenar po
tentele materiale ale județului, 
a-i spori contribuția în marea 
întrecere pentru realizarea îna
inte de termen a actualului 
cincinal — iată ce au caracte
rizat lucrările și măsurile sta
bilite de conferință.

Delegații și invitații, munci
tori, țărani, intelectuali, cadre 
de conducere, reprezentanții 
marilor colectivități hunedore- 
ne — români, maghiari, ger
mani Și de alte naționalități — 
au avut posibilitatea de a ra
porta conferinței un bogat bi
lanț de realizări în domeniul 
perfecționării vieții economice 
Șj sociale, dezvoltării democra
ției socialiste și al emancipării 
tuturor localităților. Intr-ade
văr, perioada care s-a scurs de 
Ia Conferința Națională a par
tidului din decembrie 1967 și 
de la Congresul al X-lea a) Par
tidului Comunist Român a con
stituit o etapă de profunde 
transformări în toate domeni
ile de activitate, de eforturi 
creatoare, eroice, pentru a fău
ri condițiile cerute de trecerea 
la edificarea societății socialis
te multilateral dezvoltate.

La lucrările conferinței a lu
at parte tovarășul ILJE VER- 
DEȚ. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

Au participat, de asemenea 
activiști ai C.C. al P.C.R. re
prezentanți ai organelor cen
trale de stat, ministerelor, cen-

(Continuare în pap. a 3-a)

dului, pe Valea Mure
șului și în far a Hațegu
lui, peste tot au fost 
dominate de acțiuni și 
programe cultural-artis
tice și educative adecva
te, închinate apropiatei 
Conferințe Naționale a 
partidului și celei de-a 
XXV-a aniversări a pro
clamării Republicii.

Programul din penul
tima zi a fost marcat

d: diverse și interesante 
activități cu un conținut 
bogat. In prezența unui 
numeros public la Liceul 
„Decebal" din Deva 
conf. univ. dr. Vasile 
Bunescu a ținut expune
rea „Socialismul și per
sonalitatea umană". Un

A. ZAMFIR

(Continuare în pag. a L-a)

@ Rubricile : „In reverber", „Secvențe cultu
rale", „Informații utilitare".

@ Mini-MAGAZIN.
@ Pagina a 4-a vă va oferi cele mai proaspe

te informații și reportaje despre eveni
mentele petrecute pe plan internațional.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urinare din pag. 1)

mul rînd, trebuie adoptate măsuri 
în vederea folosirii tuturor capaci
tăților de producție, trecerii la rea
lizarea schimburilor în sensul pro
punerilor Comitetului municipal. In 
acest scop trebuie să se stabilească 
programe concrete în fiecare sec
tor, în fiecare întreprindere și de
sigur, un program unitar pe Capi
tală, stabilindu-sc sarcini pentru toți 
factorii chemați să concure la rea
lizarea lui. Este necesar să se asi
gure o bună colaborare și conlucra
re între întreprinderile Capitalei și 
totodată colaborarea și conlucrarea 
cu întreprinderile din țară. In a- 
«eastă direcție vor trebui să acțio
neze conducerile centralelor si mi
nisterelor. De altfel, toate ministe
rele își desfășoară activitatea în Ca
pitală și Comitetul municipal poate 
da un aport însemnat la realizarea 
întregului complex de măsuri pri
vind îndeplinirea cincinalului înain
te de termen. Trebuie să vă infor
mez că ținîndu-se seama și de an
gajamentele celorlalte județe, s-a sta
bilit să se elaboreze un program de 
măsuri suplimentare pe întreaga ța
ră în vederea justei corelări, a co
laborării și asigurării aprovizionării 
tchnico-materiale necesare realizării 
angajamentelor. Pentru că nu este 
vorba să realizăm oricum depășirea 
producției globale. Vreau să se înțe
leagă foarte clar — și cred că Co
mitetul municipal a ținut seama de 
acest lucru — că nu dorim ca spo
rirea producției globale să lie re
zultatul circulației interne a diferi
telor produse, ci creșterii producției 
fizice la prețuri constante. Deci cele 
52 de miliarde în plus ale Capi
talei trebuie să se materializeze în- 
tr-o creștere de produse fizice la 
prețurile stabilite prin plan — de 
altfel legea interzice orice majorare 
a prețurilor fără aprobări speciale. 
Deci, vreau să fie clar pentru toți 
tovarășii de aici, pentru toți condu
cătorii de întreprinderi, pentru toa
te oragnizațiile de partid, pentru 
toți oamenii muncii că ne pro
punem ca realizările suplimen
tare să ducă la creșterea reală 
a avuției naționale, a produc
ției de bunuri materiale ; nu
mai aceasta atestă sporirea rea
lă a venitului național și deci 
crearea unei baze pentru pro
gresul mai rapid al economiei 
și ridicarea bunăstării întregu
lui popor (Aplauze puternice, 
prelungite). Pornind de aici es
te necesar să se stabilească lis
ta produselor ce trebuie reali
zate peste plan, ținîndu-se sea
ma de necesitățile reale ale e- 
conomiei naționale, de cerințele 
de export. Nu trebuie să se 
realizeze, ca să zic așa, uniform 
cite ceva din fiecare produs, ca 
aceste 52 de miliarde să se 
concretizeze în sortimente de 
care nu avem nevoie. Trebuie 
realizate în plus produsele și 
sortimentele de care avem re
almente nevoie, atît în produc
ția internă, cît și pentru con- 
șum și export. Deci programul 
nu trebuie să se mărginească 
la măsuri generale de creștere 
a producției, ci trebuie să sta
bilească concret produsele pe 
care să le realizăm în acești 
ani. Numai astfel ne vom putea 
prezenta în 1975 cu o eficiență 
reală a economiei.

Aș menționa și de data a- 
ceasta că trebuie să realizăm 
5n primul rînd produse indus
triale de înaltă tehnicitate ca
re valorifică superior materiile 
prime și materialele, obținînd 
din aceeași cantitate o valoare 
mai mare. Să fabricăm în plus 
mașini și subansamble care 
conțin în ele o valoare mare, 
nu producție brută. Să nu în
doim — ca să spun așa — ta
blă în valoare de 52 de miliar
de, ci să producem aparatură 
și mașini de cîteva ori mai 
scumpe decît cazonele sau con
st rucția-montaj. Să nu produ
cem țesături și confecții — 
cum am văzut la Fabrica de 
Confecții București — de gra
dul TI1, de calitate inferioară : 
din același bumbac 6ă fabri
căm țesături de calitate supe
rioară, cu valoare mare. Iată 
eare trebuie să fie orientarea, 
sensul în care trebuie să acțio
nați pentru realizarea depăși 
rii la care v-ați angajat.

De altfel, după cum este cu
noscut, Congresul al X-lea a 
pus pe prim plan creșterea e- 
tficienței economice și ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al 
producției. Desigur, am obți
nut o serie de rezultate bune 
— și mai mulți tovarăși au vor
bit pe larg despre ele aici. Dar 
mai avem încă multe de făcut 
5n această direcție. Este oare 
normal ca în întreprinderile 
din Capitală să se mai fabrice 
mașini sau utilaje care se pro
duceau cu 10 ani în urmă ? 
Doar este știut că astăzi, în me 
die, mașinile, utilajele se reîn
noiesc la 5—6 ani și chiar ma> 
devreme. A continua să menții 
în fabricație produse cu teh
nologie învechită înseamnă a te 
condamna de la început, la ră- 
mînere în urmă, a nu putea 
teși pe piața internațională pe 
picior de egalitate cu concuren- 
ți:. Cei care au început să se 
ocupe mai intens de comerț ex
terior știu bine că astăzi nu 
este ușor să pătrunzi pe piața 
internațională ; sînt mulți con- 
eurenți și pentru a te afirma 
trebuie să vii cu produse cel 
puțin de aceeași calitate! Iată 
de ce nivelul tehnic, calitatea 
producției este o problemă e- 
sențială pentru eficiența eco
nomică. Pînă la urmă, eficien
ța depinde de calitate, de nive
lul tehnic al produselor pe ca
re le realizăm.

Pentru a asigura creșterea e- 
ficienței economice trebuie să 
folosim, de asemenea, întreaga 
capacitate de producție. S-a 
vorbit aici despre faptul că, 
în întreprinderi, capacități
le noastre, inclusiv ma

șinile, utilajele nu sînt încăr
cate în mod rațional. Ori, una 
din problemele esențiale pe ca
re trebuie 6ă ie înțeleagă fie
care maistru, inginer, muncitor 
este că eficiența economică în
cepe cu folosirea intensivă a 
fondurilor fixe. De felul cum. 
vom folosi mijloacele fixT, ob
ținînd cu fondurile existente o 
producție cît mai mare, depin
de în mod esențial ridicarea e- 
ficienței economice. O deose
bită importanță are, de aseme
nea, reducerea cheltuielilor ma
teriale, folosirea cu mai multă 
eficiență a mijloacelor circu
lante. In fond problema este 
dacă folosim rațional sau risi
pim munca socială înmagazina
tă în materiale și materii pri
me. Reducerea consumului ma
terial, creșterea procentului de 
produse fizice dintr-o tonă, 
constituie problema esențială a 
eficienței economice. Ori, situ
ația existentă în acest domeniu 
nu ne poate mulțumi. Ne a- 
fiăm printre țările în care se 
înregistrează un nivel foarte 
ridicat al cheltuielilor materia
le de producție — și de la a- 
ceastă situație nu face excep
ție nici Capitala. De altfel, nici 
ceea ce se prevede în cincinal 
în acest domeniu nu poate să 
ne mulțumească, sarcina de re
ducere a cheltuielilor materia
le este destul de mică. De a- 
ceea, va trebui ca, paralel cu 
realizarea producției globale, să 
ne preocupăm de scăderea cos
turilor producției, de reduce
rea substanțială a cheltuielilor 
materiale. Aceasta se poate 
realiza, atît prin reducerea con
sumurilor fizice propriu-zise, 
cît și prin prelucrarea superi
oară a materiilor prime, care, 
de asemenea, duce la scăderea 
cheltuielilor materiale în va
loarea producției. Aceste pro
bleme se pun și la metal și la 
lemn și la combustibil, practic 
în toate ramurile. Este vorba 
de tot ce intră în procesul de 
producție, inclusiv luminile 
care ard noaptea în fabrici 
cînd nu se lucrează, consumînd 
energia fără rost. Fiecare di
rector trebuie să-și pună aceas
tă problemă. Dacă într-o uzină 
cu 5 000 de oameni lucrează în 
schimbul III 50 de muncitori, 
se poate spune că lucrează 
schimbul III ? Consumurile nu 
sînt recuperate prin producția 
ce se realizează în acest fel. 
Este necesar, să se înțeleagă 
faptul că o economie modernă 
nu se construiește cu lozinci sau 
cu discursuri despre superiorita
tea economiei socialiste, sau cu 
principii generale de economie 
politică așa cum se predau ele 
la noi în facultăți. (Aplauze 
puternice).

Trebuie să analizăm concret cum 
se cheltuiește fiecare ban și să înlă
turăm mentalitatea unor directori 
care nici nu se uită cînd se chel
tuiesc 10 000 sau 100 000 lei, consi
dered aceasta un fapt divers. Nu 
mai spun de miniștri pentru care nu 
contează prea mult nici un milion. 
10 milioane sau 100 de milioane ! 
Aceasta este din păcate mentalitatea 
unor tovarăși și trebuie să o lichi
dăm. Fiecare trebuie să înțeleagă, 
de la ministru la muncitor că orice 
risipă — chiar de un gram de me
tal — înseamnă pagubă pentru eco
nomia națională. Lozinca din ziare 
despre .,micron" este justă și trebuie 
aplicată peste tot. Fiecare gram de 
metal înmagazinează muncă socială 
pe care nu are nimeni dreptul să o 
risipească. In măsurile pe care le 
veți lua, preocupîndu-va de crește
rea eficienței economice, trebuie să 
intrați în profunzimea problemelor 
concrete, să mergeți la disecția pro
ducției și a conținutului ei. Să ve
dem unde se duce ultimul ban, ce 
se întîmplă cu el. Aceașta ește o- 
bligația conducătorilor din economie, 
a fiecărui comunist, a fiecărui om 
al muncii. Aceasta este problema e- 
scnțială a eficienței economice și de 
aici trebuie să pornim. Insist asupra . 
acestei probleme pentru că unii con
ducători de întreprinderi spun : 
„putem ușor spori producția, dar 
nu ne putem încadra în reducerea 
cheltuielilor materiale de produc
ție" ! Dar nu e vorba de a pro
duce de dragul producției; trebuie 
să vedem cît ne costă, cu ce con
sumuri realizăm producția. Progra
mul de care am vorbit trebuie să 
stabilească măsurile ce trebuie luate 
în acest scop. Este clar că trebuie 
să trecem rapid la reproiectarea u- 
nor mașini și utilaje, la revederea și 
îmbunătățirea unor tehnologii — ca
re să ne ducă la reducerea consu
murilor. Să adoptăm și alte mă
suri pornind de la experiența pro
prie și de la experiența mondială 
cu care trebuie să ne comparăm 
permanent.

Organizația de partid a Capita 
Ici, oamenii muncii din București 
dispun de posibilități mai mari de
cît județele, — aici se află majo 
ritatea institutelor de cercetare și 
proiectare, majoritatea centralelor — 
din păcate toate conducerile minis
terelor. Folosind aceste forțe puteți 
realiza obiectivele la care m-am re
ferit și în același timp, puteți da 
ajutor și altor județe în ridicarea 
eficienței economice. Aceasta este 
sarcina pe care o pun în fața orga
nizației de partid, a oamenilor mun
cii din Capitală — și am convinge
rea că o veți îndeplini cu succes. 
(Aplauze puternice).

O altă problemă deosebit de 
importantă pentru eficiența e- 
conomică este creșterea pro
ductivității muncii — factor de 
prim ordin al progresului so
cietății noastre socialiste. Avem, 
desigur, în această privință, re
zultate bune, dar n-am putea 
spune că nu există și aici rezer
ve foarte mari. Este necesar să 
facem în această direcție o a- 
naliză temeinică, să stabilim 
măsuri concrete pentru crește
rea productivității muncii. în
săși schimbarea unor tehnologii, 
reducerea consumurilor de ma

teriale va avea un rezultat i- 
mediat asupra productivității. 
Dacă o piesă are o încărcă
tură suplimentară de 10 mm 
în loc de 50 mm se reduce de 
cîteva ori timpul necesar pre
lucrării. Iată un efect imediat 
asupra productivității. O mare 
importanță are și mecanizarea, 
automatizarea producției, tre
cerea Ia mașini-agregat, la mun
ca la mai multe mașini. Nu 
vreau să descifrez acum fiecare 
din aceste probleme în parte. 
Dar e greu să admit ca la ,.23 
August" — uzină care și-a săr
bătorit 50 de ani dc existență și 
care are un colectiv de B 000 
de oameni dintre care mulți teh
nicieni, care dispune de un in
stitut de proiectare și cercetare
— să găsești lucrîndu-se Ia un 
utilaj modern cu mijloacele cu 
care se lucra acum 50 de ani. 
Fără mecanizarea muncii nu pu
tem spori productivitatea. Este 
necesară înlocuirea mijloacelor 
vechi, manuale, care solicită 
efort fizic mare, deci și timp, 
cu mijloace dacă nu automate, 
cel puțin mecanizate. Astfel nu 
vom crește productivitatea, nu 
vom îmbunătăți calitatea pro
ducției. Sarcinile noi trebuie în
țelese nu în sensul intensificării 
efortului fizic, ci al adoptării 
unor măsuri tehnice care să u- 
șureze efortul fizic. Desigur a- 
cesta cere mai multă gîndire. a- 
tît din partea inginerilor și teh
nicienilor cît și din partea mun
citorilor. 'Dar aceasta este sin
gura cale pentru creșterea rapi
dă a productivității muncii. Este 
vorba apoi de mai buna organi
zare a producției și muncii, a 
fluxului de fabricație, de meca
nizarea transportului — măsuri 
care trebuie să ușureze munca 
și să dea posibilitatea muncito
rului să se concentreze asupra 
creșterii producției și producti
vității. Am realizat o serie de 
lucruri bune în organizarea ști
ințifică a producției și muncii 
dar în unele locuri s-a uitat de 
această acțiune deosebit de im
portantă pentru economia noas
tră.

Este, de asemenea, necesar să 
luăm măsuri pentru ridicarea 
nivelului dc calificare a oame
nilor muncii. Desigur, aceasta 
este o problemă vastă. Ea e le
gată, pe de o parte, de nivelul 
pregătirii în școli profesionale, 
în liceele tehnice, la locul de 
muncă, deci de îmbunătățirea 
procesului de formare a munci
torilor ’calificați; dar în același 
timp este legată strîns de con
tinuarea procesului de perfecțio
nare a calificării în întreprin
deri, de folosirea experienței 
existente pe plan mondial. In 
legătură cu aceasta este necesar 
ca săptămînal muncitorilor să 
li se arate cum a fost realizată 
producția și să li se dea expli
cații asupra ceea ce au do făcut 
în săptămîna următoare. Tre
buie spus că inginerii și maiștrii 
noștri nu-și fac pe deplin dato
ria în instruirea și îndrumarea 
tehnică a muncitorilor. Ei tre
buie să conducă procesul de in
struire a muncitorilor, să ajute 
concret la ridicarea nivelului lor 
de calificare. Este necesar ca 
în programul ce se va elabora, 
să stabilim măsurile indicate 
încă acum un an de Comitetul 
Central al partidului privitor la 
ridicarea calificării oamenilor 
muncii.

Se impune să aducem unele 
îmbunătățiri și programelor șco
lilor profesionale, în sensul u- 
n.ei mai mari concentrări a 
profesiilor, deoarece s-a ajuns 
la o diversificare exagerată. 
Fărâmițarea profesiilor în 4—5 
și chiar 6—7 așa-zise speciali
tăți, este o proastă înțelegere a 
specializării. Trebuie să restrîn- 
gem — începînd cu anul acesta
— nomenclatorul profesiilor a- 
tît în școlile profesionale și li
cee cît și în institutele de învă- 
țămînt superior. Teoretic spu
nem că în perspectivă omul 
trebuie să posede mai multe ca
lificări pentru a putea tre
ce ușor de la o muncă 
la alta, dar în practică 
acționăm invers : îl punem în situa
ția de a nu putea executa decît o 
singură operație, dc a deveni un 
simplu instrument al procesului de 
producție și nu factorul care să de
termine procesul de producție. Iată 
de ce este necesar să aducem ra
pid îmbunătățirile la care m-am re
ferit. I.a Ministerul Construcțiilor 
de Mașini și la Ministerul Industriei 
Ușoare vom încerca organizarea a 
două școli profesionale pe principiul 
producției și învățămîntului. Amîn- 
două școlile sînt din Capitală, poa
te una la Uzinele „23 August". E- 
levul să lucreze 4 ore, să aibă o 
pauză de masă și odihnă de două 
ore — două ore și jumătate, iar 
4 ore să învețe. Școala să funcțio
neze în două schimburi : 'cei care 
învață dimineața să lucreze după- 
masă și invers. Aceasta va permite 
folosirea rațională și a atelierelor 
de producție și va asigura tinerilor 
o calif icare temeinică. Trebuie să 
trecem la o organizare modernă a 
procesului de învățănrînt. Mcrgînd 
mai departe, va trebui să ne gîndim 
la perfecționarea în acest sens și 
a liceelor tehnice și a celorlalte li
cee. Trebuie înfăptuite măsurile sta
bilite acum un an de Comitetul 
Central privind patronarea școlilor 
și liceelor de către întreprinderi. A- 
vem 800 de licee în întreaga țară 
și cîteva mii de întreprinderi in
dustriale mari; fiecare întreprindere 
mare poate să patroneze un liceu 
și cîteva școli de 10 ani. Avem 
o mare răspundere față de tineret, 
față de pregătirea lui pentru viață. 
Este clar că actualul sistem de în- 
vățămînt, mă refer la liceul de cul
tură generală, nu mai corespunde 
condițiilor și cerințelor societății 
moderne. Avem lără îndoială ne
voie de biologi, medici și fizicieni,

I

nici pîine fără 
criteriu trebuie 
în viață. (Apla-

ij

dar pentru aceștia trebuie să facem 
programe speciale. Pentru viitorii 
fizicieni să avem școli unde să se 
învețe cu adevărat fizică, nu dc toa
te și nimic aprofundat. Este nevoie 
să revedem, încă anul acesta, proble
ma orientării învățămîntului nostru. 
Trebuie să trecem la realizarea 
unui raport mai bun al liceelor. 
de diferite specialități, cores
punzător necesităților dezvoltă
rii societății, dînd tineretului 
pregătirea de care are nevoie 
în viața socială. In același timp 
irebuie să dezvoltăm activita
tea productivă în școli. Uzinele 
„23 August" cărora le lipsesc 
5 000 de muncitori, să-și instru- j 
iască oamenii de care au nevo-; 
ie, inclusiv din licee. Cei ce nu 
pot intra la facultate, să poată 
merge imediat după absolvirea 
liceului Ia „23 August", la „Gri- 
vița" sau în oricare alte între-, 
prinderi și să lucreze ! Noi lu
crăm acum la noul Cod a) 
Muncii; la Conferința Națio-, 
nală ' vom supune propunerea 
ea toți oamenii să aibă obliga- j 
țin de a lucra începînd de la 
vîrsta de 16 ani (Vii aplauze), ț 
Principiul socialist spune că ni
meni nu poate trăi fără mun
că. Socialiștii și comuniștii mai 
vechi aveau lozinca : „nici mun
că fără țzîine, 
muncă" I Acest 
să-1 introducem 
uze puternice). Trebuie să an
gajăm plenar tineretul în acti
vitatea productivă, să-1 ajutăm 
să se pregătească în raport eu 
nevoile societății noastre. Acest 
lucru este esențial pentru pro
gresul social, pentru construi
rea socialismului și comunismu
lui.

In legătură cu pregătirea și 
formarea cadrelor — condiție 
esențială a ridicării producti
vității muncii — este necesar 
să acordăm mai multă atenție 
bunei folosiri a cadrelor tehni
ce din sectoarele de producție " 
și concepție. Am arătat la Con- 
ferința Națională a inginerilor 
și tehnicienilor, că trebuie să - 
transferăm pe tehnicienii și in
ginerii din aparatul funcționă
resc în producție. Nu cheltuim 
bani pentru a forma ingineri 
și tehnicieni ca un scop în si
ne, ci pentru a avea cadre care 
să asigure reînnoirea proceselor 
tehnologice, care să îndru- 
meze efectiv producția. In pro
ducție este locul inginerului .și 
tehnicianului — aceasta este o- 
rientarea și tendința pe scară 
mondială. O dată cu trecerea 
la două sau trei schimburi, ester, 
necesar să ne preocupăm de a 
asigura cadrele de ingineri și| 
tehnicieni corespunzător “2Tu® 
normele de asistentă tehnică.® 
Trebuie stabilită lunar sau sjăp-'l 
tămînal repartizarea pe sehîm-g I . V I* j •bun a cadrelor tehnice prin <5r- 
din al comitetului oamenilor 
muncii semnat de director și-a- 
fișat. Trebuie să se stabilească 
ofițeri de serviciu pe schimburi 
și în cadrul conducerii. Nu se 
poate lăsa procesul de produc
ție la voia întîmplării. Vorbind 
de disciplină, de ordine, nu pu
tem admite ca producția -să se 
desfășoare la voia întîmplării. 
Vom introduce reglementări 
prin lege — dar pînă la lege 
vă rog să luați măsuri practice 
pentru rezolvarea acestor pro
bleme, 
legată pînă ia urmă și proble
ma personalului administrativ- 
funcționăresc. S-a făcut un cal
cul, pe baza analizei a 111 în
treprinderi, din care a reieșit 
că, — excluzînd personalul de 
conducere, personalul tehnic și 
personalul de concepție 4— 
funcționarii și personalul admi
nistrativ reprezintă 11 la sută. 
Este inadmisibil, tovarăși I Poh- 
derea acestui personal trebuie 
să înceapă de la 3—4 la sută 
și să nu depășească 6—7 la su
tă, diferențiat pe ramuri, desi
gur. De asemenea, trebuie să 
trecem la comasarea unor sec
toare și funcții. (Aplauze). Nu 
se poate admite ca pentru fie
care problemă să se numească 
un șef de serviciu sau un func
ționar. Unii funcționari nu au 
de lucru decît o oră pe zi. Cc 
fac în rest ? Trebuie făcută o 
analiză a tuturor sarcinilor ad 
ministrative și, printr-un regu
lament de obligații bine întoc
mit, să se asigure reducerea 
personalului. Aceasta este o 
rezervă importantă de creștere 
a productivității muncii.

O problemă de mare impo: 
tanță este realizarea investiți
ilor la timp, intrarea capacită
ților nou construite în produc
ție la termenii stabiliți. Rea
lizarea acestei sarcini este le
gată de buna organizare a con
strucțiilor. Este necesar ca une
le întreprinderi să-și realizeze 
anumite dezvoltări cu mijloa
ce proprii. Avem asemenea e- 
xemple în București, și în mai 
toate județele. Pe această ba
ză s-au obținut economii și re
zultate foarte bune. In același 
timp este necesar să renunțăm 
la unele construcții inutile. Nu 
vreau să vorbesc despre toate 
problemele investițiilor, dar, 
vreau să amintesc că s-au dat 
în acest domeniu largi a’ribu- 
țiuni centralelor și întreprinde
rilor. Ministerele au dreptul ;să 
aprobe investiții pînă la 50 de 
milioane, iar centralele, pînă 
la 30 de milioane lei. Normal:, 
era ca aceste fonduri de inves
tiții să fie îndreptate spre uti
laj, spre doi a re tehnică. Pe ța
ră, cheltuielile pentru construc

De productivitate este
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ții reprezintă însă circa 38— 
39 la sută, iar la unele 
ministere, centrale și între
prinderi au trecut de 50 la 
sută. De ce ? Pentru că în 
loc să se aducă mașini îrt spa
țiile existente, s-au construit 
clădiri care stau goale. Unii 
chiar- au demolat spații pe mo
tiv că sînt vechi făcute de ca
pitaliști, nu mai . cadrează cu 
era socialistă. Alții s-au apucat 
să facă palate administrative și 
tot felul- de săli de ședințe. Oa
re acolo unde este cantina nu 
poate fi și sală de ședință. — 
doar nu toată ziua trebuie să 
stăm în ședințe. Trebuie să se pu
nă capăt investițiilor neproduc
tive, să nu se mai admită în 
următorii ani ridicarea de con
strucții administrative și săli 
de festivități. Să punem accen
tul în primul rînd pe dotarea 
spațiilor existente cu mașini. 
Numai dacă există realmente 
nevoie să se construiască noi 
spații de producție dar după 
ce am folosit la maximum spa
țiile existente. In multe țări 
ponderea construcțiilor nu tre
ce de 30 la sută în medie, iar 
în unele cazuri s-a ajuns chiar 
la 25 la sută. Știm cu toții că 
o construcție durează 50, 60 de 
ani și dacă o îngrijești bine și 
o sută. Trebuie combătută men
talitatea unora că dacă s-a a- 
mortizat o construcție trebuie 
înlocuită. Clădirea ca atare nu 
produce, este doar spațiu pen
tru amplasarea mașinilor și a- 
dăpost al oamenilor. Numai 
mașinile utilajele, instalațiile 
asigură producția, de aceea, o- 
rientarea noastră trebuie să 
fie de a folosi investițiile cu 
prioritate pentru utilarea teh
nică a producției.

O altă problemă de care de
pinde înfăptuirea măsurilor su
plimentare pe care le-am sta
bilit se referă la specializarea, 
concentrarea și cooperarea în 
producția internă. Avem multe 
întreprinderi care produc ace
leași mașini, unele cu rezultate 
mai bune, altele cu rezultate 
mai proaste. Este necesar să 
mergem la reducerea nomencla
torului de produse. Aceasta im
pune specializarea Și concentra
rea producției în țară pentru a 
putea trece la cooperare și spe
cializare pe cale internațională. 
Aceasta este o necesitate obiec
tivă pentru o producție de înalt 
randament, de înaltă tehnicitate. 
Trebuie cu hotărîre să realizăm 
acest obiectiv.

Trebuie să acordăm o atenție 
deosebită problemei exportului. 
Noi importăm o mare parte a 
materiilor prime; importăm, de 
asemenea, multe utilaje și ma
șini; toate acestea trebuie plăti
te, nimeni nu le dă. pe gratis. 
Trebuie să facem eforturi ca, în 
conformitate cu hotărîrile Con
gresului, cel mai tîrziiț în 1974 
să echilibrăm balanța de plăți 
externe. Este necesar să mărim 
exportul într-o proporție mult 
mai mare decît producția, așa 
cum se procedează și în alte 
țări. Noi prevedem să creștem 
în Capitală producția față de 
1970, cu 106 l,a sută și exportul 
cu 95 la sută; or, exportul tre
buie să crească mai mult decît 
producția. Trebuie să înțelegem 
că fără a asigura un export co
respunzător nu ne putem asigu
ra mijloacele necesare achizițio
nării materiilqr prime și mașini
lor de care avem nevoie. Crește
rea exportului constituie una 
din cele mai importante proble
me pe care fiecare întreprinde
re, fiecare director, fiecare se
cretar de partid trebuie să o 
aibă permanent în centrul aten
ției. Sînt multe țări care reali
zează între 40 și 50 la su
tă din venitul național pe sea
ma relațiilor de comerț exterior. 
Și prin aceasta se caracterizează 
pînă la urmă o economie dez
voltată. In legătură cu aceasta 
trebuie să-m; exprim nedumeri
rea că problema exportului nu 
și-a găsit un loc prea important 
în expunerea prezentată de to
varășul Cioară, și nici în cuvîn- 
tul celorlalți tovarăși.

Nu doresc să intru în alte pro
bleme economice. In curînd va 
ivea Ioc Conferința Națională 
și avem în vedere să dezbatem 
acolo pe larg aceste probleme, 
să stabilim măsurile necesare 
pentru folosirea cu rezultate su
perioare a tuturor fondurilor și 
mijloacelor materiale și finan
ciare de care dispunem, pen
tru asigurarea măririi vi
tezei de rotație a fondu
rilor, pentru creșterea efi
cienței economiei naționale.

Trebuie să avem permanent în 
vedere că sporirea producției de bu
nuri materiale, ridicarea eficienței 
economice se reflectă pînă la urmă 
în creșterea bunăstării materiale a 
oamenilor muncii, a întregului nos
tru popor. Țelul suprem al socialis
mului, al politicii partidului și gu
vernului este bunăstarea și fericirea 
poporului — și de aceea este ne
cesar ca organizațiile de partid, 
consiliile populare, să acorde o ma
re atenție bunei aprovizionări a 
populației, deservirii, creșterii conti
nue a bunăstării materiale și spiri
tuale. Nu doresc să mă refer acum 
la măsurile plivind creșterea sala
riului real, deoarece aceasta va face 
obiectul Conferinței Naționale; a- 
vem în vedere să asigurăm o creș
tere mai substanțială a veniturilor, 
în măsura creșterii producției, a re
ducerii cheltuielilor, ridicării la un 
nivel mai înalt a eficienței întregii 
activități economice.

Este necesar ca Comitetul munici
pal și consiliu] popular să acorde 
mai multă atenție sistematizării Ca
pitalei, îmbunătățirii mijloacelor de 

transport în comun, creșterii spiritu
lui gospodăresc al organelor noas
tre. Nu aș dori să mă refer acum 
la o seric de constatări făcute re
cent în unele întreprinderi alimen
tare din Capitală. Trebuie exercitat 
un control exigent asupra felului în 
care industria alimentară, comerțul 
își realizează sarcinile, își fac dato
ria față de oamenii muncii. Din a- 
cest punct de vedere, trebuie să con
stat cu regret că și în Capitală mai 
sînt multe lucruri dc făcut. Sper 
că se va ține scama de faptul că 
în trecut nu s-a acordat toată aten
ția acestor probleme, deși le-am dis
cutat nu o dată. Cu mijloacele pe 
care le avem se poate și trebuie să 
asigurăm condițiuni mai bune, mai 
civilizate de trai oamenilor muncii.

Este necesar să sporească și mai 
mult răspunderea și rolul organiza
țiilor de partid în rezolvarea pro
blemelor pe care le-am dezbătut as
tăzi — probleme centrale ale condu
cerii dc partid în întreprinderi. Or
ganizația de partid poate spune că 
a acționat și că are rezultate bune 
în măsura în care soluționează a- 
ceste probleme în mod corespunză
tor; altfel munca nu Va avea nici 
un rezultat, va fi lipsită dc efi
ciență.

Comitetele de partid ale sec
toarelor trebuie să-și îndepli
nească mai serios atribuțiile. 
Mi-a plăcut că astăzi, pentru 
prima dată, cîțiva din secreta
rii de sectoare au intrat mai 
amănunțit în unele probleme a- 
le conducerii activității de pro
ducție; sper că acest proces 
se va accentua, comitetele de 
sectoare devenind. Intr-adevăr, 
organe de conducere, inclusiv în 
domeniul bunei gosnodăriri. 
Știți că e mult de făcut 
în fiecare din sectoarele Ca
pitalei.

Comitetul municipal trebuie, 
de asemenea, să-și îmbunătă
țească activitatea, să exercite 
un control mai sistematic, să 
fie mai ferm, mai exigent, să 
nu treacă peste probleme cum, 
din păcate, s-a întîmplat în tre
cut, îqtr-un șir de cazuri pe ca
re le cunoașteți. Cunosc bine 
organizația de partid din Capi
tală de mulți ani; știu că avem 
aici organizații de partid bune. 
Sper că spiritul în care s-au 
desfășurat lucrările de azi se

Conferințele extraordinare 
ale organizațiilor județene 

de partid
In atmosfera de efervescen

ță politică proprie pregătirilor 
pentru Conferința Națională a 
P.C.R., ieri au avut loc confe
rințele extraordinare ale orga
nizațiilor de partid în 20 de 
județe ale țării.

La conferințele extraordinare 
ale organizațiilor județene de 
partid au participat, luînd cu- 
vîntul la încheierea lucrărilor, 
tovarășii i Ion Gheorglie Mau
rer — județul Cluj, Manea Mă- 
nescu — județul Dîmbovița, 
Paul Niculescu-Mizil — județul 
Constanța, Gheorglie Pană — 
județul Arad. Virgil Trofin — 
județul Brașov, Ilie Verdeț — 
județul Hunedoara, Florian Dă- 
nălache — județul Suceava. 
Emil Drăgănescu — județul 
Mehedinți. Janos Fazekas — 
judelui Harghita. Leonte Rău-

CHEMAREA
Conferinței extraordinare 
a organizației de partid 

a Municipiului București către 
toate organizațiile județene 

ale Partidului Comunist Român, 
către toți oamenii muncii

(Urmare din pag. /)

cu cel puțin un trimestru a ter
menelor de punere în funcțiune 
a unu: număr de 30 capacități 
de producție ; ieftinirea costului 
investițiilor și atingerea în scurt 
timp a parametrilor proiectați ;

® sporirea substanțială a vo
lumului de mărfuri destinate ex
portului.

Apreciind că realizarea cinci
nalului înainte de termen consti
tuie o îndatorire de onoare a în
tregului nostru popor, oamenii 
muncii din Capitală se angajea
ză să-și realizeze exemplar obli
gațiile ce le revin în relațiile 
contractuale cu celelalte unități 
socialiste și să le acorde tot spri
jinul pe care îl vor solicita.

Vă adresăm această chemare 
la întrecere, care se desfășoară 

va răsfrînge pozitiv asupra ac
tivității organizațiilor noastre 
de partid, că organizația de 
partid a Capitalei — cea mai 
mare organizație a partidului 
nostru— își Va îndeplini mai 
bine sarcinile dc seamă ce-i 
revin. (Aplauze puternice).

Este necesar să aplicăm în 
practică măsurile pe care le-am 
discutat împreună în octombrie 
anul trecut și care s-au materia
lizat în hotărîrile plenarei din 
3—5 noiembrie 1971 privind ac
tivitatea politico-educativă. Pro
gramul stabilit a început să se 
aplice; trebuie să acționăm eu 
mă; multă fermitate pentru a- 
firmarea în viață a principiilor 
eticii și echității socialiste, pen
tru a face ca aceste principii 
să devină un bun nu numai al 
comuniștilor, ci al întregului 
nostru popor. De altfel, la Con
ferința Națională vom mai re
veni asupra acestor probleme 
pentru a preciza unele norme $> 
regulj de viață și muncă, atît 
pentru comuniști, cît și pentru 
ceilalți oameni ai muncii. Să ie
șim din generalități despre etică 
și echitate și să arătăm mai elar 
ce înseamnă aceasta, după ce 
reguli trebuie să ne conducem 
în viața și activitatea noastră. 
Nu mă refer acum Ia aceste pro
bleme asupra cărora se va pro
nunța Conferința Națională. 
Programul elaborat de plenara 
din noiembrie dă o orientare 
clară în acest domeniu și în
treaga organizație de partid tre
buie să acționeze pentru înfăp
tuirea lui.

Este necesar să acordăm mai 
multă atenție participării ma
selor populare la realizarea în
tregii activități de conducere 
economico-socială. Avem orga
ne colective în toate domeniile 
de activitate; trebuie să per
fecționăm activitatea acestora, 
pentru că tot ceea ce ne propu
nem să înfăptuim nu se poate 
realiza decît împreună și cu 
consultarea largă a oamenilor 
muncii. Numai în măsura în 
care fiecare organizație de par
tid va ști să realizeze unitatea 
tuturor oamenilor muncii în în
făptuirea programului partidu
lui, vom asigura succesul. In 
același timp, vom face noi pași 

tu — județul Timiș, Ștefan Voi- 
tec — județul Dolj, Iosif Banc
— județul Neamț, Petre Blajo- 
vici — județul Ialomița, Cor
ne! Burtică — județul Prahova 
Miron Constantinescu — jude
țul Vrancea, Miu Dobrescu — 
județul Botoșani, Mihai Gere
— județul Maramureș, Vasile 
Patilineț — județul Covasna, 
Ion Pățan — județul Iași, Ște
fan Andrei — județul Gorj.

Ga și Ia conferințele desfășurate 
in cursul săptămînii trecute, pe or
dinea de zi s-a aflat bilanțul reali
zărilor dobîndite în înfăptuirea ho- 
tăririlor Conferinței Naționale din 
1967 și ale Congresului al X-lea al 
P.C.R. privind perfecționarea con
ducerii și planificării activității eco- 
nomico-sociale, dezvoltarea demo
crației socialiste și sistematizarea lo
calităților rurale.

sub semnul celor două mari eve
nimente - Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român și 
aniversarea unui sfert de veac de 
la proclamarea Republicii — cu 
convingerea fermă că ea va gă
si un larg și profund ecou în rîn- 
durile comuniștilor, ale tuturor 
ocmenilor muncii. Dînd glas înal
telor simțăminte patriotice și o- 
nimați de adîncă responsabilita
te partinică, să muncim, dragi 
tovarăși, cu abnegație și devota
ment pentru a do viață angaja
mentului nostru comun : cincina
lul in patru ani și jumătate ! Va 
avea astfel de cîștigat națiunea 
noastră socialistă, vom contribui 
cu toții la progresul economic și 
social al României, la ridicarea 
bunăstării materiale și spirituale 
a întregului popor. 

pe calea dezvoltării democra
ției socialiste, a participării în
tregului popor la construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, la făurirea, în mod 
conștient, a propriului său des
tin. (Aplauze puternice, urate).

Nu doresc să mă refer la pro
blemele internaționale. Am vor
bit nu de mult despre aceasta ; 
la Conferința Națională vom 
analiza pe larg situația inter
națională și schimbările care au 
intervenit și sînt în curs de ac
centuare pe arena mondială. 
Ceea ce doresc să menționez și 
de data aceasta este că. viața, 
evenimentele demonstrează c» 
claritate justețea orientărilor 
stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului, a politicii inter
naționale desfășurate de parti
dul nostru. Vom continua cu 
fermitate să acționăm în spiri
tul liniei trasate de Congresul 
al X-lea, îmbinînd înfăptuirea 
sarcinilor naționale și interna
ționale. adueîndu-ne contribu
ția la promovarea unor relații 
noi între state —' bazate pe e- 
galitate și respect — la realiza
rea păcii și cooperării între toa
te popoarele lumii. (Aplauze 
puternice).

Sînt convins ca conferința 
dumneavoastră va constitui un 
factor mobilizator pentru toți 
comuniștii și oamenii muncii 
din Capitală, că va duce la 
sporirea aportului celor ce mun
cesc din București la înfăptui
rea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului 
că oamenii muncii care locuiesc 
în Capitală își vor spori
— alături de toți cei ce 
muncesc din patria noastră
— contribuția la făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, la creșterea bunăstării 
și fericirii întregului nostru 
popor. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Vă urez dumneavoastră, orga
nizației de partid a Capitalei, 
comuniștilor. Comitetului muni
cipal, tuturor oamenilor muncii 
noi și tot mai mari succese în 
întreaga activitate. Vă doresc 
multă sănătate și fericire '

(Urale, aplauze prelungite: se 
scandează: „Ceaușescu—P.C.R.").

Caracterizate printr-un accentua» 
spirit de lucru, evidențiind atît ex
periența pozitivă acumulată în acest 
răstimp, neajunsurile constatate, cît 
și căile dc îmbunătățire a muncii, 
conferințele au prilejuit un larg ți 
aprofundat schimb dc Opinii menit 
să contureze — în vederea dezba
terilor ce se vor desfășura la Con
ferința Națională — modalitățile de 
ridicare la un nivel superior a acti
vității în toate compartimentele vie
ții sociale, de perfecționare a rolu
lui conducător al partidului în so
cietate.

Pretutindeni, numitorul comun al 
dezbaterilor l-a constituit înaltul spi
rit de responsabilitate și exigență 
partinică în care au fost analizate 
rezervele interne ale dezvoltării e- 
conomice, căile de valorificate inte
grală a resurselor materiale și uma
ne. Pe această bază, organizațiile 
județene de partid au hotărît să-și 
suplimenteze angajamentele inițiale 
în întrecerea socialistă în cinstea 
Conferinței Naționale și a celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii, asu- 
mîndu-și în mod solemn angaja
mentul patriotic dc a mobiliza for
țele comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii pentru realizarea ma
relui obiectiv — înfăptuirea preve
derilor cincinalului înainte de ter
men.

Cu o deosebită torță au exprimat 
conferințele județene de partid a- 
dezittnea totală a comuniștii:». a 
întregului popor față de politica in
ternă și externă a partidului, hotă- 
rîrea de a-și consacra întreaga ener
gie îndeplinirii acesteia, operei 
de construcție a societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
pentru propășirea patriei, spre 
binele și fericirea oamenilor 
muncii de la orașe și sate.

Conferințele organizațiilor ju
dețene de partid au ales delegați 
la Conferința Națională a P.C.R. 
— comuniști care, prin calitățile 
lor politice, profesionale și etice, 
prin meritele lor deosebite în 
întrecerea socialistă, în ..bătălia 
cincinalului", prin întreaga lor 
activitate și comportare se bu
cură de încrederea și prețuirea 
colectivului lor n narate: publi
ce.

La încheierea lucrărilor, con
ferințele extraordinare aîe or
ganizațiilor județene de partid 
au adresat. într-o atmosferă en
tuziastă, telegrame Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolac Ceaușescu. prin care 
și-au asumat noi angajamente 
concrete în diferite ramuri și 
domenii de activitate pentru în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen, au exprimat voința 
fermă a comuniștilor, a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, a oamenilor muncii 
de toate naționalitățile, de a 
milita fără rareget pentru înfăp
tuirea politicii marxist-leninis- 
te a partidului, pusă în slujba 
înfloririi României Socialiste, 
victoriei cauzei socialismului și 
a păcii.
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Zi de producție mărită
D zilnică de cărbu-de sarcina

ne a exploatării peste 500 
tone, atît prin contribuția for
mațiilor de lucru cît și a cor
pului tehnico-administrativ 
care a efectuat operațiunile 
de aprovizionare și deservire 
a brigăzilor productive. Din
tre brigăzi s-au evidențiat 
prin cantitatea de cărbune 
realizată :

PAROȘENI
Inițiativele pentru creșterea vitezelor 

de avansare sînt îmbrățișate 
cu căldură de brigăziupă cum ne-a’ informat 

prin telefon tovarășul 
Ion Stoicescu, ingine

rul șef al exploatării minie
re Paroșeni, la această mină 
ziua de 23 iunie a fost de
clarată „zi de producție mă
rită1', pentru a cinsti cu fapte 
deosebite Conferința Naționa
lă a P.C.R.

Au fost extrase în plus față
® brigada condusă de COSTACHE ZAHARIA, Iucrînd 

la un abataj frontal dotat cu complex mecanizat de susți
nere 2 MKE, a depășit sarcina zilnică de plan cu 160 tone 
cărbune;

® ortacii conduși de NICOLAE BRUTU, într-un aba
taj frontal echipat cu combină și susținere metalică indivi
duală, din stratul 15, a realizat 110 tone cărbune peste pla
nul zilnic;

brigada condusă de TITUS TCACENCO, Ia abatajul 
6234. a produs 90 tone peste sarcina de plan afrontal 

zilei;

frontal
®

frontal 
îi revedea prin sarcinile de

brigada Iui MIHAI CIIIBULCUTEANU, în abatajul 
6 233 a extras peste planul zilei 60 tone cărbune; 
brigada NICOLAE CROITORU a extras, în abatajul 
în care lucrează, cu 50 tone cărbune mai mult decît 

plan.
la lucrările de pregătire unde 
s-au realizat:

Aceeași dăruire de sine, a- 
celași efort pentru a dobîndi 
fapte de laudă s-a depus Și

3 ml peste sarcina zilei respective în galeria de pre
gătire a unui nou panou, în care se va introduce un com
plex mecanizat de susținere din producție indigenă, tip 
CNA, unde lucrează minerii conduși de GEZA KALMAN.

1 ml în plus față de planul zilnic în galeria de atac 
a unui nou abataj frontal — nr. 6 233, pe care o execută 
ortacii din brigada condusă de IOSIF VINCZE.

a chemarea lansată de Eroul 
Muncii Socialiste, PETRE 
CONSTANTIN către bri

găzile de frontali ști ale Văii Jiului, 
pentru a se înfăptui dană cicluri 
în plus la fiecare front în luna în 
curs, premergătoare celei în care va 
avea loc istoricul eveniment, Con
ferința Națională a partidului, răs
pund cu entuziasm și dăruire mine
rească tot mai multe colective si
milare. Astfel, în cadrul minei Pa
roșeni, ortacii din brigada condusă 
de comunistul ION DEMETER, 
din abatajul frontal nr. 6 124, sînt 
hotărîți — fi asta o dovedesc zi de 
zi, cu o ritmicitate neabătută în 
realizări — să „pășească" mai mult 
față de plan cu două, dacă nu cu 
trei cicluri. Valoroasa inițiativă, îm
brățișată cu însuflețire și de către 
brigada de frontaliști condusă de 
NICOLAE CROITORU, este pe 
cale să dea aici substanțiale roade. 
După două decade se raportase, de
ja, de la frontalul în cauză un spor 
la avansare de 2 ml în raport cu 
sarcinile încredințate, deci angaja
mentul — obiectiv al chemării bri
găzii Iui Petre Constantin are toa
te Șansele să fie apreciabil depășit. 
(Chiar în timp ce se redacta mate
rialul de față, o știre de ultimă oră 
ne anunță că în urma zilei de pro
ducție mărită sporul de cicluri al 
brigăzii în raport cu planul se ridi
că la 3 !). De fapt, cele două co
lective de frontaliști ale Paroșenilor

se bucură de o coordonare compe
tentă, de o îndrumare chibzuită a 
unor șefi de schimb cu o bogată 
experiență în ale mineritului cum 
sînt IOAN PETRILA și EUGEN 
MICLOȘ, respectiv, GHEORGHE 
BĂDOIU și DUMITRU TOPLI- 
CEANU. Desigur, între primii și-ar 
afla cu deplină îndreptățire locul 
și minerul TOMA ȘURUBARU, 
atît că zilele acestea a fost promo
vat ca Șef de brigadă la frontalul 
6 139... Ii dorim și lui bilanțuri fru
moase de realizări și... cît mai multe 
cicluri peste planul lunar !

Urmărind să contribuie cît mai 
substanțial la realizarea în termen 
a complexului lucrărilor de pregătire 
a viitorului abataj frontal 6 222, 
stratul 13, blocul 11, prevăzut să 
intre în producție în trimestrul IV 
a. c., brigada de înaintare condusă 
de priceputul miner GE7.A KAL
MAN. la care s-a extins inițiativa 
minerilor uricăneni „100 metri li
niari de avansare medie lunară la 
pregătiri, de fiecare brigadă", a a- 
vansat cu frontul galeriei cu profil 
de 9 mp', în primele trei săptămîni 
din luna iunie, cu 72 m, fapt lău
dabil care creează toate premisele 
încadrării cu succes integral în acest 
obiectiv stimulatorul al întrecerii 
socialiste desfășurate în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului și a 
celei de-a XXV-a aniversări a pro
clamării Republicii.

Dispeceratul
De cîteva zile, ochiul magic al 

dispecerului E.M. Lonea are „iris“- 
ul mai dilatat. Raza lui pene
trantă vede aproape tot, ce se 
petrece în subteran, pînă în a- 
dîncurile orizontului 400 m, și in
formează conducerea minei des
pre desfășurarea activității de 
producție.

Din resurse proprii — avînd la 
bază inițiativa și concepția unei 
echipe de specialiști — a fost 
proiectată și pusă în funcțiune o 
■instalație de semnalizare și tele
comandă ingenioasă. Această in
stalație are ca scop, ținereo la 
curent o dispecerului de serviciu 
cu :

continuitatea funcționarii 
combinelor de Ia toate abataje
le frontale ;

+ numărul de vagonete cul- 
butate in silozul de la orizontul 
400 ;

numărul de skipuri extrase 
Ic suprafață ;

transportul cărbunelui pe 
calea ferată industrială, din in
cinta minei pînă la preparația 
Petrila,

Sistemul acustic de telecoman
dă este realizat prin circuite te
lefonice ce se deconectează de 
centrala telefonică a minei, Iucrînd 
independent prin impulsuri direc
te de la dispecer la combinele 
1, 2... 7, la culbutor ori Io skip.

Urmărirea transportului de căr
bune de la suprafața E.M. Lonea 
la precarațîa Petrila, este reali-

minei lonea se
zată de dispecer prin semafoa
re cu reflexe verzi — roșii, prin 
intermediul releelor de tensiune 
și o lămpilor cu incandescență 
care sînt comandate dintr-o ca
bină ce se află în mijlocul trase
ului dintre mină și preparoție 
(5 km). Prin simpla comutare a 
unui buton, persoana din canton, 
printr-un releu intermediar dă 
impulsuri electrice și înștiințează 
optic dispecerul în legătură cu 
plecarea sau sosirea garniturii de 
vagoane. Prin aceasta s-a reali
zat o mai mare siguranță și o- 
perotivitote în desfășurarea trans
portului.

Dispecerul de serviciu are po
sibilitatea de a observa și a iuo 
cele mai operative măsuri, in ca

Brigada lui Constantin Grădinara de la mina Urieani își propune Un nou și mobilizator obiectiv în întrecere
ampa de miner furata 
de către Pop Samoilă 

din Urieani, de la mi- 
această localitate, în 
lumineze la minte, i-a 
drumul spre închisoa- 

părut că nu 
bine, fapt

zul cind într-unul din punctele 
de mai sus, apar deficiențe.

Autorii concepției de mai sus 
sînt Ion Vasile, inginerul șef ad
junct cu probleme electromeca
nice al minei, maistrul principal 
electromecanic Gheorghe Robică 
și șeful de echipă electricieni A- 
tadar Petzl.

In viitorul opropiat, prin intro
ducerea unor stații tranzistorizate 
conducătorul unității va avea po
sibilitatea să țină o legătură di
rectă cu șefii compartimentelor 
sau adjuncții acestora, pentru 
transmiterea sarcinilor de servi
ciu curente.

Francisc MISTRIK 
tehnician principal - E.M. Lonea

SutamHștii de la Lupeni
Colectivul de muncă ai gara

jului Lupeni al I.G.C. Petro
șani a încheiat primele cinci 
luni din acest an cu sarcinile 
de plan realizate în proporție 
de 105 la sută. In întîmpinarea 
Conferinței Naționale a parti
dului, salariații garajului, în 
frunte cu comuniștii, participă 
la întreberea socialistă pentru 
depășirea sarcinilor de plan și 
desfășurarea în condiții cît mai 
bune a transportului în comun 
în orașul Lupeni. Se remarcă

prin punctualitate în efectua
rea curselor și întreținerea au
tobuzelor conducătorii auto 
Constantin Mîrșav (peste 
100 000 km parcurși cu autobu
zul cu o singură segmentare), 
Nicolae Petrescu (peste 100 000 
km parcurși fără nici o repa
rație la motor). Nicolae Amza 
(peste 100 000 km parcurși fără 
reparație capitală).

Constantin SULTAN 
corespondent

„Vom realiza în luna iunie 120 mi avansare 
în galerie cu profil de 12,2 mp“ *

Lucrarea pe care o execut cu 
brigada în prezent este o galerie 
eu un profil de 12,2 mp și face 
parte din pregătirile necesare 
pentru punerea în exploatare a 
blocului 4/1 din stratul 17—18. 
In acest bloc, sectorul II al 
minei Urieani preconizează des
chiderea în trimestrul IV a.c. 
a 4 abataje cameră Cu cîte 
două aripi, abataje care se vor 
preta exploatării cu cîmpuri de 
avansare de cîte un metru și 
deci, vorbind în limbajul atît 
de frecvent în aceste zile de 
mare avînt în întrecerea socia
listă/. vor prezenta posibilități 
hune pentru formațiile care vor 
lucra aici de a prelua și aplica 
inițiativa minerilor de la ex

ploatarea Aninoasa : două cîm
puri avansare în plus în fiecare 
lună. Dar, înainte de toate a- 
ccstea.vor trebui executate la 
timp și, pe cît posibil, devansa
te pregătirile în vederea des
chiderii acestui bloc și în a- 
ceastă direcție o misiune im
portantă revine brigăzii ce o 
conduc. De ritmul pe care îl 
avem noi în muncă, de termi
narea la timp a lucrărilor este 
condiționată intrarea în produc
ție a blocului respectiv, a celor 
4 abataje. De aceea, nc-am fixat 
ca obiectiv și am chemat la 
întrecere brigăzile de pregătiri 
din Valea Jiului PENTRU REA
LIZAREA UNEI AVANSĂRI

MEDII LUNARE DE 100 DE 
METRI. In ce privește stadiul 
realizărilor, brigada mea stă 
bine pînă în prezent. Pînă în 
ziua de 23 iunie am avansat 
în galerie 90 de metri liniari. 
Avînd în vedere că planul pe 
luna iunie este de 87 ml avan
sare, iar angajamentul de 100 
ml, se poate vedea că am reali
zat deja cîțiva metri peste an
gajamentul la zi. Oamenii din 
brigadă, eele mai apropiate a- 
jutoare ale mele, șefii de schimb 
Aurel Șoșoi, Epuran Valentin, 
Alexandru Donciu, Toader Biro, 
ajutorii mineri Ion Pîrjol, Toa
der Scorpie, Ion Dănălache și 
toți ceilalți sînt cuprinși de o

marc dorință de a-și majora a- 
cest prim succes. De aceea ex- 
primînd voința întregii brigăzi, 
ținînd cont și de rezultatele ob
ținute cred că este posibil și pe 
deplin realizabil un nou obiec
tiv de întrecere în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului 
și anume i pînă la sfîrșitul lunii 
iunie — 120 METRI LINIARI 
AVANSARE IN GALERIA CU 
PROFIL DE 12,2 M PATRAȚI 
PE CARE O SAPAM. Acestea 
sînt rezultatele obținute de bri
gada mea, acesta este noul nos
tru angajament de întrecere.

Constantin GRADINARU 
miner, șef de brigadă, 

sectorul II, E. M. Urieani

na din 
loc să-l 
luminat
re. Totuși, i s-a
este îndeajuns de 
pentru care, a furat și un bi
noclu de la M.l.

Dor, în loc să descopere el 
Pe 
pe 
cu

alții, l-a descoperit miliția 
el și s-a ales numai bine 
un an închisoare.

are poate fi ingratitudi
nea unor oameni ! Atît 
de mare că pur și sim

plu te uluiește. L. V. om cu ini
mă largă, a înțeles să fie mi
lostiv, să se înduplece in fața 
rugăminților lui Mandache Pe
tru din Petrila și să-i acorde

găzduire în camera de la că
minul în care locuia. Frumos 
gest, nu ? Răsplata însă a fost 
mizerabilă.

In prima noepte chiar, Man- 
dache Petru, nepăsător pentru 
bunăvoința ce i se acordase, 
s-a sculat pe furiș, a furat o 
seamă de obiecte de îmbrăcă
minte, suma de 880 lei, pre
cum și un aparat de radio por
tativ și coborind pe geam, s-a 
făcut nevăzut. Nevăzut pînă la 
Deva, unde a fost prins de or
ganele de miliție, chiar în 
timp ce se plimba cu radioul 
deschis la maxim, pe bulevord, 
fără griji, fără remușcări ca și 
cind nimic nu s-ar fi întîmplat.

A primit trei ani închisoare 
și cum mai avusese o pedeap
să de 
fusese 
ani și

ne e documentat în 
problemă M. Gh. de 
a furat nu 
apoi - cu 
nu se știe 
ta.

Se pore 
cam greu 
pentru care a primit 6 luni în
chisoare. Să-și facă siesta...

de mult 3, 
sau fără 

precis, le-a

această 
la care 
pe care 
varză - 
dat ga-

insă că i-au căzut 
ta stomac. Fapt

9 luni închisoare, ce îi 
grațiată, va executa 3 

9 luni.

Cui
v<Cui nu-i place rața 
varză ? Doar te 
dești și parcă îți 

gura apă. Și lui Griga 
din Cimpu lui Neag îi place. 
Și varza, dar mai ales rața. A- 
re îndeosebi predilecție pen
tru aceea de furat. Cel mai bi-

pe 
gîn- 
lasă 
loan

Fîșuri noi nouțe I Orice 
număr I Orice culoare! 
Femeiești sau bărbă

tești I Bluze supraelastice 1 Ci
ne moi poftește, cine mai do
rește ? Frumoasă reclamă, nu? 
Se vedea cît de colo că Surea- 
nu Romeo 
din Vulcan 
merciant.

Apoi, s-a 
te cele de mai sus și altele e- 
rau cumpărate din alte orașe 
pe un preț mai ieftin și vindu- 
te în Valea Jiului pe un preț 
mai mare. Așa incit, ar trebui 
să se vadă că priceputul co
merciant, era de fapt un spe
culant sadea.

Și i s-au dat 2 ani închisoa
re.

Romulus 
avea stofă

descoperit

Vasile, 
de co

că toa-

N. GH.

Sarmis ’72
(Urmare din pag. 1)

real interes a stîrnit în rîndul as
cultătorilor expunerea „Coordonatele 
politicii externe a României" ținută 
la Casa de cultură din Hațeg de 
prof. dr. docent Edwin Glasser. 
Clubul „Minerul" din Lupeni a fost 
gazda unui interesant spectacol fol
cloric dat de ansamblul artistic . Ha- 
țegana". In același timp dr Ion 
Voicu din M.A.E. a vorbit la Casa 
de cultură din Urieani despre co
ordonatele politicii externe a Româ
niei. La Vulcan, Banița, Aninoasa 
șl lupeni a avut loc simpozionul 
„Omul — valoare superioară a so
cietății noastre socialiste". Masa ro
tundă organizată la Blăjeni cit te
ma „Arta populară moțească" s-a 
încheiat cu vernisajul expoziției mu
zeale sătești de etnografie și artă 
populară. La numeroase cămine cul
turale de pe cuprinsul județului s-au 
făcut, prin intermediul dialilmelor 
și diapozitivelor, ample prezentări 
mărețelor transformări înnoitoare 
din județul nostru înfăptuite prin 
grija partidului și statului în anii 
socialismului.

--------*---------

Festivalul 
fanfarelor

Astăzi, de la ora 10, in salo 
mare a Casei de cultură din Pe
troșani are loc o nouă acțiune 
care face parte din programul 
bogatelor manifestări ale cultu
rii și educației socialiste „Sar
mis" - (estivalul fanfarelor. Mu
zica de fanfară are vechi tradi
ții in Valea Jiului. Vor participa 
fanfarele din Petroșani, Petrila-, 
Lonea, Aninoasa, Vulcan, Lupeni,

-----------------

Artiștii amatori 
din Cimpa

Astăzi, formațiile artistice ale 
căminului cultural din Cimpa 
(orchestra și soliștii de muzică 
populară, dansurile și grupul 
vocal) participă. la invitația 
organizatorilor. la festivalul 
folcloric care se desfășoară în 
comuna Văidcni (jud. Vîlcea).

Lucrările Conferinței extraordinare 
a organizației județene de partid

{Urmare din pag. 1)

trolelor industriale și altor or
gane și instituții.

Conferința a avut următoa
rea ordine de zi i

1. Raport eu privire la înfăp
tuirea sarcinilor rezultate din 
Jiotărîrile Conferinței Naționa
le din decembrie 1967 și ale 
Congresului al X-lea al P.C.R. 
referitoare la perfecționarea 
conducerii și planificării activi
tății economico sociale, dezvol
tarea democrației socialiste și 
sistematizarea localităților ru
rale.

2. Alegerea delegaților orga
nizației județene de partid Hu
nedoara pentru Conferința Na 
țională a Partidului Comunist 
Român din 19—21 iulie a.c.

Raportul, la primul punct de 
pe ordinea de zi, a fost prezen
tat de către tovarășul Ioachim 
Moga, membru al C.C. al P.C.R 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid.

Problematica de o deosebită
actualitate și însemnătate abor
dată de conferință a suscitat o 
participare numeroasă și anga- 
jantâ la dezbateri. Au hiat cu- 
vîntul tovarășii i Costache Tro- 
tuș, director general al Centra
lei industriale Hunedoara, Pe
tre Constantin, miner șef de 
brigadă la E.M. Lupeni, Erou al 
Muncii Socialisto, Petre Or- 
mindeanu, maistru constructor, 
secretarul Comitetului de par
tid al șantierului nr. 1 Deva, 
Aurel Lăpușcă, director gene
ral al Centralei minereurilor 
neferoase Deva, Gheorghe Va- 
siu, prim-secretar al Comitetu
lui municipal de partid Hune
doara, Alexandrina Ciornei in
gineră șefă la C.A.P. Geoagiu, 
Lazăr Filip, secretar al Comi
tetului de partid al T.M. Hu
nedoara. Vichente Bălan, prim- 
vi ce președinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean, Logliin Dine.ș secre
tar al Comitetului de partid al 
I.M. Barza, Nicolae Mărculescu,
maistru furnalist C.S. Hunedoa
ra, Erou al Muncii Socialiste, 
Vasile Ogîrlaci, director gene
ral al Centralei cărbunelui Pe
troșani, Sidonia Munteanu, bri
gadieră, C.A.P.
Gheorghe Moldt, 
general al I.C.S.

Sîn tandrei, 
director 

Hunedoa
ra, Viorel Faur, prim-se
cretar al Comitetului ju
dețean al U.T.C., Adolf Dru
yor director, Uzina „Victoria” 
Călan, Erou al Muncii Socia
liste, Gheorghe Diaconescu, 
director I.A.S. Avicola Mintia, 
Ileana Birțan, președinta Comi
tetului județean al femeilor, 
Gheorghe Șerban, director al 
Grupului școlar metalurgic Hu
nedoara, Clement Negruț prim-
secretar al Comitetului munici
pal de partid Petroșani. 

Raportul comisiei de valida

re a fost prezentat de tovară
șul Emil Pleșa.

Raportul prezentat, dezbate
rile pe marginea lui au consti
tuit- o analiză aprofundată, de 
o înaltă exigență a probleme
lor fundamentale ale vieții e- 
conomice, politice și sociale ale 
județului nostru, a modalităților 
dezvoltării procesului de per
fecționare a conducerii econo
miei, de ridicare continuă a ro
lului conducător și competenței 
organelor și organizațiilor de 
partid. Participant» la discuții 
s-au oprit stăruitor asupra mo
dului cum se înfăptuiesc sarci
nile reieșite din programul 
P.C.R. pentru îmbunătățirea ac
tivității ideologice, ridicarea ni
velului general al cunoașterii 
și educația socialistă a mase
lor, pentru așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe baza 
principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste — parte 
integrantă a vastului program 
adoptat de Congresul al X-lea 
pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
asigurarea unui înalt nivel de 
civilizație și bunăstare.

Ancorate în puternica emulație 
politică și de muncă generală de cele 
două istorice evenimente ale anului 
— Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român și aniversa
rea împlinirii unui sfert de veac de 
la proclamarea Republicii — dez
baterile au prilejuit exprimarea unor 
angajamente suplimentare mobiliza
toare, care vizează creșterea eficien
ței economice și sporirea contribu
ției județului Hunedoara în întrece
rea pentru îndeplinirea înainte de 
termen, a planului cincinal.

Delegații și invitații participanți 
la discuții au abordat o arie pro
blematică vastă privind mobilizarea 
într-un grad mai înalt a rezervelor 
existente de creștere a producției și 
productivității muncii, valorificarea 
resurselor locale, reducerea cheltuie
lilor materiale de producție și spo
rirea acumulărilor, în vederea reali
zării exemplare a sarcinilor pe 1972 
și pregătirea din timp a planului 
pe 1973. Cu deosebită pregnanță 
s-a subliniat, în cuvîntul mai mul
tor vorbitori, rezervele mari care e- 
xistă în fiecare unitate în ce pri
vește autoutilarea și auiodoiarea, 
pentru asimilarea unor utilaje și in
stalații cu caracteristici funcționale 
superioare.

O deosebită atenție s-a acordat 
în dezbateri întăririi rolului de con
ducător politic al organizațiilor de 
partid la toate locurile de muncă; 
fiecare comunist să răspundă de fe
lul cum se aplică linia politică a 
partidului de colectivul unde mun
cește,

Numeroasele sugestii și propuneri 
făcute au permis desprinderea unor 
concluzii deosebit de prețioase pen
tru perfecționarea stilului și meto
delor de muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, de masă și 
obștești, ale organelor colective de 
conducere a economiei, precum și

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
SECRETAR GENERAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
(Urmare din pag 1)

produse date peste plan. Aceste rezultate, experiența acu
mulată, capacitățile de producție create, dăruirea caracteris
tică comuniștilor, oamenilor muncii hunedoreni se vor trans
pune într-o contribuție și mai plenară a județului nostru în 
grandioasa operă de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Anul acesta economia națională va primi su
plimentar din partea județului o producție marfă fabricată 
în valoare de 200 milioane Iei, cu 50 milioane Iei peste an
gajamentul inițial. Printr-o acțiune susținută de reducere 
a cheltuielilor materiale de producție se vor obține beneficii 
peste plan în valoare de 50 milioane Iei. Se vor realiza în 
plus 3 000 tone fier în minereu marfă, 20 000 tone fontă, 
25 000 tone oțel, 25 000 tone laminate intermediare și finite, 
120 milioane kwh energie electrică și alte produse. Vom 
depăși livrările de produse Ia fondul pieții cu cel puțin 4 mi
lioane Ici. Prin raționalizarea consumurilor specifice se vor 
economisi 3 000 tone cocs metalurgic. 3 500 tone metal, 15 000 
tone combustibil convențional, 10 milioane kwh energie elec
trică. La export se vor livra peste plan produse în valoare 
de 7,8 milioane lei valută, din care 50% pe devize libere. In 
cadrul activității de investiții, vor fi date în folosință înain
te de termen 5 obiective industriale importante.

Organizația județeană de partid încredințează Comitetul 
Central, pe Dumneavoastră mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din județ — români, 
maghiari, germani și de alte naționalități — nutresc cele mai 
profunde sentimente de recunoștință, prețuire și devotament 
față de întreaga politică internă și externă a partidului și 
stalului, față de clarviziunea și fermitatea marxist-leninistă 
cu care este călăuzit poporul nostru pe drumul progresului 
și civilizației socialiste. Oamenii muncii hunedoreni aprecia
ză și susțin cu toată căldura activitatea Dumneavoastră neo
bosită, de înaltă responsabilitate, consacrată cauzei păcii și 
înțelegerii între popoare, ridicării prestigiului României so
cialiste în lumea contemporană.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că hotărîrea comuniștilor, a muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor de pe aceste străbune plaiuri românești este ca 
județul Hunedoara să se situeze în permanență în primele 
rînduri ale eforturilor generoase ale eroicei noastre clase 
muncitoare, ale poporului, de a îndeplini cu succes sarcinile 
pe acest an și de a pregăti temeinic planul pe 1973, în ve
derea realizării înainte de termen a actualului cincinal, de 
a contribui la creșterea într-un ritm mai intens a avuției na
ționale și a venitului național la propășirea și înflorirea 
continuă a Republicii Socialiste România.

stabilirea unor măsuri practice, po- 
litico-organizatorice, care să asigure 
înfăptuirea cu succes a noilor an
gajamente luate de comuniști, de co
lectivitățile de muncă lninedorene.

Primit cu vii aplauze, în încheie
rea dezbaterilor, a luat cuvîntul to
varășul II.IE VF.RDEȚ. Ampla ex
punere rostită a fost urmărită cu un 
deosebit interes, asistența a subli
niat-o în repetate rînduri cu a- 
plauze prelungite, ovaționînd 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
— P.C.R.".

Conferința a ales delegații la Con
ferința Națională a partidului din 
rîndu] celor mai reprezentativi co
muniști : muncitori, ingineri și teh

nicieni, țărani, intelectuali, activiști 
de partid și de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, cadre de con
ducere din economie și din celelalte 
domenii de activitate.

A fost adoptată în încheierea lu
crărilor o hotărîrc care vizează îm
bunătățirea activității economice, po
litice și social-culturale.

Intr-o atmosferă înălțătoare, izvo- 
rîtă din căldura sentimentului cu 
care hunedorenii înconjoară partidul 
și conducerea sa înțeleaptă, confe
rința a adresat o telegramă COMI
TETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU.
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„Export de ochi“

In Ceylon a fost fondată, 
■în urmă cu 8 ani, „Uniunea 
donatorilor de ochi", care 
dispune de peste 70 de filia
le în întreaga țară, cu pes
te 300 000 de membri dona
tori. Ceylonul este singura 
țară din lume care „exportă 
ochi". Zilnic, de pe insulă 
sînt trimise în diferite țări 
ale lumii aproximativ 200 de 
retine. Intrucît operația de

D O

Delfinariul din Constanța
La Constanța s-a des

chis delfinariul. Localnicii 
și turiștii de peste hotare 
aflați pe litoralul nostru 
admiră zilnic aici specta
cole susținute de primii 
delfini dresați din Marea 
Neagră.

Delfinariul, o construc
ție originală, amplasată pe 
malul lacului Tăbacărie, 
in perimetrul viitorului

parc de cultură și odihnă 
dintre orașul Constanța și 
stațiunea Mamaia, cuprin
de un bazin central cu 
800 mc de apă, un am
fiteatru cu peste 600 de 
locuri, bazine secundare 
pentru odihna „actorilor" 
acvatici, laboratoare, in
stalații de alimentare cu 
apă de mare a bazinelor

(Agerpres)

R. F.a GERMANIEI: In vederea transmisiilor 
radio și TV a Jocurilor Olimpice de vară de la 
Miinchen și Kiel din acest an, a fost instalată 
la Raisting lîngă Lacul Ammer (Bavaria de 
Sus) cea de a treia stație germană <le transmi
sie prin sateliți. Jocurile Olimpice se vor des
chide Ia 26 august și transmisiile vor putea fi 
recepționate în lumea întreagă. Reflectorul ae
rian al unității, instalat recent, are un diametru 
de 28,5 ni și cîntărește 225 t. Colosul poate fi 
manevrat spre noul satelit care este la o dis- 
tință de 40 000 de km.

COP
transplant pe ochi este po
sibilă numai în decurs de 
trei ore de la încetarea din 
viață a donatorului, retine
le acestora sînt extrase și 
conservate cu ajutorul unor 
aparate speciale. Tratamen
tul la care este supusă reti
na după extragere permite 
efectuarea operației la 12 ore 
de la încetarea din viață a 
donatorului. Retinele expor
tate de Ceylon în diverse 
țări ale lumii au redat ve-

ST1ATI
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® Nivelul apelor Oceanelor Atlantic și Pacific este egal 
numai în cursul lunii februarie; în tot restul anului, nivelul 
apelor Oceanului Pacific este mai ridicat ?

® Suprafața Pămîntului este în prezent împînzită de o 
rețea de cabluri submarine, a căror lungime depășește 600 000 
km. 30 asemenea cabluri asigură legătura dintre Europa, 
America și Africa, iar altele leagă continentul nord-ame- 
rican de Africa ?

® Savantul chimist, John McCarthy, șeful catedrei de 
farmacologie de la Universitatea din Capetown, a obținut, 
în urma cercetărilor efectuate, o nouă soluție care poate fi 
utilizată ca indicator al prezenței marijuanei : o hîrtie de 
filtru tratată cu această soluție își schimbă culoarea sub 
acțiunea respirației unui consumator de narcotice sub for
mă de țigări ?

(Ș) Specialiștii japonezi au pus la punct un videotelefon 
în culori, cu un ecran de 30 cm în diagonală. Aparatul, care 
poate fi manipulat cu ajutorul unui buton, reproduce toate
culorile ?
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derea unui mare număr de 
persoane.

Reclamă riscantă
In timpul unui congres al 

vracilor specializați în com
baterea secetei, desfășurat la 
Nairobi, capitala Kenyei, s-a 
înregistrat o temperatură a- 
tît de ridicată, îneît trei din
tre participanți și-au pierdut 
cunoștința din cauza căldurii, 
întrebat de ziariști ..de ce 0- 
norata adunare nu a încer
cat să provoace apariția pe 
cer a norilor măcar în tim
pul congresului", președinte
le forumului a declarat i „A- 
ceasta ar fi fost o reclamă 
puțin cam riscantă".

Boală incurabilă
Fetița iraniană Intazar A- 

zara, în vîrstă de 7 ani, su
feră de o boală foarte rar 
întîlnită. Ea vede numai în 
cursul nopții, ziua fiind com
plet oarbă. După părerea 
specialiștilor, maladia de ca
re suferă micuța Azara este 
incurabilă.

Export de șerpi
Intr-un viitor apropiat, Bir- 

mania va începe să exporte 
șerpi veninoși. Au și fost pre
gătite peste 30 000 de exem
plare pentru a fi expediate 
în străinătate. Carnea aces

tora este deosebit de apreci
ată de gurmanzi din unele 
țări, iar otrava lor — utili
zată în industria farmaceu
tică.

Motiv de divorț
3

Un pretext pentru divorț, 
îl poate constitui, în Japonia, 
faptul că soția nu are e ți
nută corectă în timpul som
nului. Japonezii consideră 
poziția pe care o are omul 
cînd doarme drept a dovadă 
a educației primite în familie.

Secretar automat
Un colectiv de la Institu

tul de învățămînt superior 
pentru mașini electrotehnice 
din Sofia a elaborat „Secre 
tarul automat" Acesta este 
o instalație care îmbină func
țiile magnetofonului cu cele 
ale telefonului. Prin legătu
ra electrică automată el se 
cuplează, cu orice abonat te
lefonic, Ia centrala telefoni
că și înregistrează automat, 
în lipsa abonatului, convor
birile sau informațiile pe care 
cineva din exterior ar dori 
să Ie transmită ..Secretarul 
automat" poate să deserveas
că. concomitent, cîteva pos
turi de telefon similare. Re
producerea înregistrărilor se 
face la dorință, punînd în 
funcțiune instalația ca un 
magnetofon obișnuit

t—i r
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delegației M.O. 
în R.P. Bulgaria

SOFIA 24 (Agerpres). — La 23 
iunie, delegația Comisiei de po
litică externă a Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialis
te România, condusă de tovară
șul Mihai Dalea, președintele a- 
cestei comisii, aflată în vizită o- 
ficială în Republica Populară 
Bulgaria, a vizitat unități in
dustriale, Un complex agroin
dustrial, precum și unele institu
ții culturale din orașul Plovdiv. 
Seara, delegația română, condu
să de Mihai Dalea, s-a întîlnit 
și a avut convorbiri cordiale cu 
Milko Tarabanov, prim-vicepre- 
ședinte al Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, academician Suva 
Ganovski, președintele Comisiei 
de politică externă a Adunării 
Populare a R.P. Bulgaria, și alte 
personalități bulgare, în cadrul 
unui dineu oferit dc ambasado
rul țării noastre la Sofia.
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Lucrările Conferinței
9

miniștrilor culturii din Europa
— Cuvîntul delegaților români —

HELSINKI 24 (Agerpres). — 
La 22 și 23 iunie au continuat, 
în capitala finlandeză, lucrări
le Conferinței miniștrilor cul
turii din Europa.

In cadrul dezbaterii generale 
cu privire la bazele și perspecti
vele cooperării culturale interna
ționale, a luat cuvîntul Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consi
liului Culturii și Educației So
cialiste, care a expus principi
ile politicii externe a Români
ei, poziția țării noastre față de 
problemele aflate în atenția 
participanților la reuniune.

In comisia a 2-a a conferin-

Expoziția „România-1972“
4

inaugurată la Miinchen
BONN 24 (Agerpres). — In prezența a peste 800 de per

soane, Ia Miinchen, capitala landului vest-german Bavaria, 
a avut loc, vineri, inaugurarea oficială a expoziției „Româ- 
nia-1972", deschisă dc Nicolae Nicolae, ministru-secretar de 
stat Ia Ministerul Comerțului Exterior.

Cu acest prilej, au luat cuvîntul vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al landului Bavaria, dr. Held, primarul 
general al orașului Miinchen, dr. Vogel, și Hristache Zam
bezi, vicepreședinte al Camerei de Comerț a României, di
rectorul expoziției.

La festivitatea inaugurală au participat, de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic și consular, reprezentanți ai 
cercurilor economice și financiare, ai principalelor firme 
vest-germane angajate în colaborarea și cooperarea econo
mică cu România.

Radioul și televiziunea din R.F.G. au transmis, în direct, 
de Ia deschiderea expoziției și din timpul vizionă

rii ei, iar presa a acordat o deosebită atenție evenimentului.
In aceeași zi, a fost deschisă și o expoziție de fotografii — 

„Personalități ale culturii și științei românești".
•k

Paralel cu expoziția „România-1972". la Miinchen au loc 
și o serie de manifestări cultural-științifice.

La colocviul româno-vest-german în probleme de istorie.
sociologie, literatură și psihologie, organizat de Societatea 

,(?CLEȚGJ a Participat — alături de nu- 
delegație de oameni demeroși specialiști din R.F.G. — și 0 

știință din România.
La Universitatea din Miinchen a 

de folclor românesc. Cu acest prilej, 
precum și filmul documentar „Arta

fost organizată o seară 
s-au prezentat referate, 
populară românească".

n

• Puternice operații ofensive declanșate de 
forțele patriotice Norodom Sianuk

ței, a luat cuvîntul Zoe Dumi- 
trescu-Bușulenga, vicepreședin
te al Academiei de științe so
ciale și politice.

VIETNAMUL DE SUD 24 (A- 
gerpres). — Forțele patriotice 
de eliberare din Vietnamul de 
sud au lansat, sîmbătă, o nouă 
operațiune ofensivă asupra po-

Situația din Orientul Apropiat
® Continuă incidentele israeliano-libaneze

BEIRUT 24 (Agerpres). — 
Un comunicat radiodifuzat al 
armatei libaneze, reluat de a- 
genț.ia France Presse, anunță 
că vedete israeliene au pătruns, 
în noaptea de vineri spre sîm
bătă, în apele teritoriale ale Li
banului, în apropierea orașului 
Tyr, și au deschis focul asupra 
unor vase de pescuit, scufun- 
dînd unul dintre acestea. Co
municatul menționează că ve
detele israeliene au atacat și 
o poziție a armatei libaneze, în 
regiunea Kharab Sour. Artile
ria libaneză a ripostat, obligînd 
vedetele israeliene să se retra
gă — arată comunicatul. Potri
vit aceleiași surse, sîmbătă 
mineața, forțele israeliene 
bombardat cu mortiere și 
deschis foc de mitralieră în
na situată la sud-vest de satul 
Alma Al Chaab.

tlve din sudul Libanului, în ur
ma lansării de 
teritoriul 
lității de 
ziv.

obuze, de pe 
libanez, asupra loca- 
frontieră Gesher Ha-

*
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au 
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relu-

și France Presse — 
o patrulă navală is- 
scufundat, în cursul 
vineri spre sîmbătă

♦ Vineri, in Berlinul occidental, 
a avut loc ceremonia inaugurării 
Centrului de informare despre Po
lonia, anunță agenția PAP. Sarci
nile centrului constau în a informa 
opinia publică din Berlinul occiden
tal, în mod permanent, despre R.P. 
Polonă.

vioane „Starfighter" ale Bun- 
deswehrului s-au prăbușit, cauzînd 
moartea a 73 de piloți.

Banca Națională a Greciei 
anunțat că toate instituțiile bancare 
din țară vor înceta vînzările de va
lută străină, cu excepția dolarului, 
Ca urmare a stabilirii cursului flotant 
al lirei sterline.

TEL AVIV ,24 (Agerpres). — 
Un comunicat al comandamen
tului militar israelian 
at de agențiile United Press In
ternational 
anunță că 
raeliană a 
nopții de
în apropierea orașului libanez 
Tyr, o ambarcațiune la bordul 
căreia se aflau fedaini.

Unitatea navală israel iană 
s-a înapoiat la baza sa, fără să 
fi suferit pierderi — menționea- 
ză comunicatul.

Același comunicat informea
ză că artileria israeliană a în
treprins, sîmbătă dimineața, 
noi atacuri asupra unor obiec-

După cum a anunțat Ministe
rul Apărării al R. F. a Germaniei, 
în timpul unui zbor de antrenament 
efectuat în statul Arizona (S.U.A.), 
lin avion al Bundeswehrtilui, de tip 
„F-104 Starfighter", s-a prăbușit. 
■Pilotul și-a pierdut viața în acci
dent. Pînă în prezent, 155 de a-

♦ Maurice Schumann și Walter 
Scheel, miniștrii de externe ai Fran
ței și R. F. a Germaniei, au căzut 
de acord în cadrul întîlnirii ce s-a 
desfășurat vineri, la Bonn, asupra 
organizării unei întruniri extraordi
nare a Consiliului Ministerial al 
Pieții comune lărgite (este vorba de 
reuniunea miniștrilor de externe) 
pentru începutul anului 1973 — a- 
nunță agenția France Presse.

CT

BEIRUT 24 (Agerpres). — 
Yasser Arafat, președintele 
Comitetului executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a adresat șefilor de 
stat arabi un mesaj în care exr 
primă poziția sa față de recen
tele acțiuni militare ale Isra
elului în sudul Libanului, în 
sensul că acestea sînt destina
te să provoace un conflict în
tre armata libaneză și palesti
nieni. Arafat a opinat pentru 
adoptarea 
be a unei 
de Liban.

de către statele ara- 
poziții ferme alături

*

BEIRUT 24 (Agerpres). — Gu
vernul libanez nu va închide bazele 
organizațiilor palestiniene de guerilă, 
staționate în sudul Libanului, la 
frontiera cu Israelul, și respinge orice 
sugestie în acest sens, a declarat 
sîmbătă primul ministru, Saeb Sa
lam, într-un interviu acordat televi
ziunii din Beirut — informează a- 
gențiile United Press International, 
Reuter și Associated Press. Relațiile 
cu mișcarea palestineană de rezis
tență sînt bune — a relevat premie
rul libanez.

Saeb Salam, care a avut întreve
deri succesive cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, a declarat că guvernul Li
banului și organizațiile palestiniene 
cooperează în vederea realizării unui 
acord „care să lipsească Israelul de 
orice pretext", pentru lansarea de 
noi acțiuni militare.

24 (Agerpres). — Gu-

Vreme rece în Franța
PARIS 24 (Agerpres). — La două 

zile după solstițiul de vară, în Fran
ța, vremea frumoasă așteptată la 
sfîrșitul unei primăveri friguroase și 
ploioase, întîrzie să se manifeste. 
Temperaturile sînt anormal de reci, 
ceea ce face ca turismul să se des
fășoare „au relanti". Doar Coasta 
de Azur beneficiază dc o vreme cu 
soare, . aproape de normal.

Pe coastele Mării Mînccii, tempe
raturile nu depășesc 13 grade, iar 
pe cele ale Atlanticului 12 grade,

pentru ca 
răcirea să 
termometrului coborînd la 3 grade 
pe creasta Puy. La Vichy s-au în
registrat 12 grade și la Clermon- 
Ferrand 13 grade. In departamen
tele din nordul țării, temperatura 
oscila între 15 și 18 grade.

Culturile suferă în aproape toate 
regiunile Franței întîrzieri conside
rabile, iar fructele au fost serios 
compromise.

în localitatea Auvergne 
devină bruscă, mercurul

H sp « ^pqrt • sporI

De
li total si tenis it («iii

La handbal, în ultima etapă, 
disputată în ziua de 18 iunie 
1972, echipa Școlii sportive din 
Petroșani urma să întîlnească 
pe teren propriu formația Sănă
tatea din Păciișa, Hațeg. Intru- 
cît echipa oaspete nu s-a pre
zentat pentru a susține întîlnî- 
rea, elevii petroșăneni au ob
ținut cele două puncte puse 
■în joc și, totodată, au trecut pc 
primul loc în clasament.

La Petrila, echipa din loca
litate. Jiul, a întîlnit echipa

Minerul din Lupeni. Din cauza 
ploii, meciul s-a întrerupt în 
minutul 17 cînd scorul era 4—2 
pentru gazde. Desigur că par
tida va fi reluată la o altă da
tă cînd comisia județeană va 
găsi de cuviință să o reprogra- 
meze.

Partida dintre Minerul Vul
can — Victoria Călan a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egali
tate : 16—16.

1. Școala sportivă Petroșani
2. Victoria Călan
3. Sănătatea Păciișa
4. Minerul Lupeni
5. Jiul Petrila
6. Minerul Vulcan

Iată și clasaunen tul turului

5 4 0 1 58—55 8
5 3 1 1 99—84 7
5 3 0 2 88—75 6
4 2 0 2 58—52 1
4 1 0 3 83—91 2
5 0 1 4 74—103 1

1 Astăzi : Ultima etapă a campionatului diviziei 
A la fotbal

Astăzi, în cadrul ultimei etape a campionatului diviziei 
A la fotbal, pe stadionul „23 August" din Capitală se întil- 
nese, în nocturnă, cu începere de la ora 20,00, echipele Dina
mo București și F.C. Argeș Pitești. In țară, cu începere de 
la ora 17,45 au loc următoarele partide: Farul Constanța — 
Universitatea Craiova; Steagul roșu Brașov — C.F.R. Cluj; 
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Iași; Universitatea Cluj — 
Rapid București; Jiul Petroșani — Petrolul Ploiești; Criștil 
Oradea — Steaua București; U.T. Arad — Sport Club Bacău. 
Indiferent de rezultatele ultimei etape, echipa F.C. Argeș 
Pitești cucerește titlul de campioană națională.

In campionatul județean de 
tenis de masă Școal'a sportivă 
Petroșani activează cu trei e- 
chipe.

Dacă în seria băieților primul 
loc este ocupat de sportivii dc 
la Constructorul Hunedoara, 
unde activează și talentatul ju
nior Cornel Popovici, la fete 
însă, echipa Școlii sportive al
cătuită din elevele Violeta Gră- 
dinaru, Lavorița Samșudean ,și 
Catia Văcăriuc, antrenate de 
Eduard Gyongoși, se situea
ză pe primul loc în clasament 
fără nici o înfrîngere.

Bine s-a comportat și echi
pa feminină a asociației spor
tive Viscoza Lupeni care deți
ne poziția a doua în clasament.

Ținând seama că majoritatea 
sportivilor de la Școala sporti
vă se află între vîrsta de 11—• 
14 ani (Eva Ferenczi, Ilie Roșu, 
Ionel Scorțar, Ion Țalos, Catia 
Văcăriuc, Lavorița Samșudean 
și Violeta Grădinarii) rezulta
tele obținute de ei pot fi co
tate ca deosebit de meritorii. 
Avem încrederea că nu peste 
multă vreme unii dintre acești 
sportivi, se vor evidenția 
ș: pe plan republican.

S. BALO1

pretutindeni
AUGSBURG 24 (Agerpres). — 

Pe stadionul municipal din 
Augsburg a început meciul de 
atletism dintre selecționatele 
U.R.S.S. și R.F. a Germaniei. 
După prima zi de întreceri, la 
masculin conduc atleții sovietici 
cu 104—101 puncte, iar la femi
nin sportivele vest-germanc cu 
86—75 puncte.

★
RIGA 24(Agerpres). — Termi- 

nînd remiză a 15-a partidă a 
meciului său cu Alia Kușntr, șa- 
hista sovietică Nona Gaprinoaș- 
vili și-a păstrat titlul de cam
pioană mondială, pe care l-a 
cucerit cu 10 ani în urmă. Sco
rul este de 8—7 pentru Nonă 
Gaprindașvili.

★
PE STADIONUL REPUBLI

CII DIN CAPITALA, se desfă
șoară astăzi, cu începere dc la 
ora 17,15 „triunghiularul" atle
tic feminin dintre echipele Ce
hoslovaciei, Olandei și Româ
niei. La blocstarturile de con
curs, în fața ștachetei și în cer
cul de aruncări vor fi prezente, 
printre altele : Eva Gleșcova 
(Cehoslovacia), Wilma Van Gool 
(Olanda), Valeria Bufanu, Ilea
na Silai, Argentina Menis (Ro
mânia).

Redacția și administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon 1 1662

zițiilor saigoneze din jurul ora
șului Hue, în zona septentriona
lă a Vietnamului de sud. Agen
țiile Associated Press Și United 
Press International relatează — 
citînd comandamentul trupelor 
saigoneze — că patrioții au a- 
tacat simultan, după o intensă 
pregătire de artilerie grea, lini
ile saigoneze în două puncte 
situate la 4 km sud-vest și, 
respectiv, 800 m sud de rîul My 
Chanh. Forțele patriotice, spri
jinite de tancuri, au efectuat o 
străpungere în liniile trupelor 
marionetă, plasîndu-se pe 
aliniament situat la circa 
km nord de Hue.

In cursul luptei, aviația
litară americană și artileria 
navelor S.U.A. din largul coas
telor sud-vietnameze au încer
cat să stăvilească înaintarea pa- 
trioților, lansînd — potrivit a- 
genției U.P.I. — cel mai intens 
tir de bombardament înregis
trat în această zonă de la cuce
rirea, de către forțele de elibe
rare, a provinciei Quang Tri — 
în care se află și orașul Hue.

la Tirana

un
30

mi-

TIRANA 24 (Agerpres). — La 
Tirana au avut loc, sîmbătă, 
convorbiri oficiale între prințul 
Norodom Sianuk, șeful statului 
cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambod- 
giei, și Haxhi Lleshi, președintele 
Consiliului de 
Albania.

Părțile s-au 
ciproc despre 
două țări și au făcut un schimb 
de păreri asupra principalelor 
probleme internaționale de inte
res comun. Convorbirile, men
ționează Agenția Telegrafică Al
baneză, s-au desfășurat într-un 
spirit de înțelegere reciprocă, 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

Vineri seara, Prezidiul Adună
rii Populare și Consiliul de Mi
niștri al R.P. Albania au oferit, 
în cinstea prințului 
Sianuk, o recepție la 
Brigăzilor, din Tirana. In cursul 
recepției, 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au rostit toasturi 
HaxhȚ Lleshi și Norodom Sia
nuk.

Miniștri al

informat 
situația din

R.P.

re
cele

Norodom
Palatul

care s-a desfășurat

Bilanțul victimelor accidentului
feroviar din tunelul de la Vierzy
SOISSONS 24 (Agerpres). — 

După aproape șase zile de in
tense operațiuni de salvare, 
numărul victimelor accidentu
lui feroviar, care s-a produs 
săptămîna trecută în
de la Vierzy, se ridică la 107. 
La acest tragic bilanț s-ar mai 
putea adăuga însă, după păre
rea medicilor din echipele de 
salvare, alte 6—12 persoane,
ale căror cadavre nu au putut

tunelul

fi identificate, din cauza stării 
în care au fost găsite.

După cum s-a mai anunțat, 
catastrofa de cale ferată de Ia 
Vierzy a fost provocată, așa 
cum a confirmat și ancheta, de 
prăbușirea, din plafonul tune
lului, a aproximativ 50 mc de 
rocă și pămînt, ceea ce a dus 
la deraierea și ciocnirea celor 
două trenuri care circulau, în 
acel moment, prin tunel din 
direcții' opuse.

Unitatea zonală
de reparații Deva

recrutează absolvenți a 8 clase școală generală 
pentru a-i califica prin școală profesională și u- 
cenicie la locul de muncă în următoarele me-
serii :

\

SUDORI

LĂCĂTUȘI MECANICI I.C.M.

BOBINATORI

STRUNGARI

FREZORI

Informații suplimentare la secția nr. 2, Pa
roșeni, telefon interurban 9, interior 6.

HPlIAlffl CENTRALA
ELECTRICA FAROSENI>

recrutează absolvenți
)

I I generale
pentru înscrierea la examenul de admitere la
Școala profesională energetică Deva, cu durata
de 3 ani în următoarele specialități:

• electrician centrale, stații și rețele electrice
• lăcătuș mecanic cazane și turbine cu abur

înscrierile se fac la biroul personal al E.C.E.
Paroșeni, pînă la data de 30 iunie a.c.

După absolvire, elevii vor fi încadrați 
muncitori calificați la C.T.E. Paroșeni și C.E. 
Vulcan.

Informații suplimentare sex pot obține la bi
roul personal al unității, telefon 314.
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DUMINICA 25 IUNIE

Soarele răsare la ora 4,32 și 
apune la ora 20,04.

Zile trecute din an
Zile rămase — 189.

LUNI 26 IUNIE

177.

Soarele răsare la ora 4,32 și 
apune la ora 20,04.

Zile trecute din an
rămase —- 188.

178.
Zile

EVENIMENTE

DUMINICA 25 IUNIE

0 1913 — A murit Ilarie 
Chendi, critic literar (n. 1872) 
0 1972 — In,Berlinul occiden
tal, între 25 iunie — 1 iulie, arc 
loc Congresul al IX-lea al Uniu
nii sindicatelor din R. F. a Ger
maniei © 1950 — A început 
războiul pentru apărarea inde
pendenței împotriva agresiunii a- 
mcricane în R.P.D. Coreeană.

LUNI 26 IUNIE

0 1927 — A murit străluci
tul istoric și arheolog Vasile Pâr- 
van (n. 1882) 0 1869 — S-a 
născut scriitorul danez Martin 
Andersen — Nexd (m. 1.VI.1954) 
0 1972 — In R. D. Germană, 
între 26—30 iunie, are loc Con
gresul Uniunii Sindicatelor Libe
re Germane (F.D.G.B.) 0 1960
— A fost proclamată indepen
dența Republicii Malgașe 0 1945
— A fost semnată Carta Na
țiunilor Unite la San Francisco 
(a intrat în vigoare la 24 X. 
1945) 0 1972 — La Viena, în
tre 26—29 iunie, se desfășoară lu
crările Congresului al XlI-lea al 
Internaționalei Socialiste.

mergem
EXPOZIȚII — In foaierul 

Casei de cultură expoziția de artă 
plastică a membrilor filialei 
U.A.P. din Petroșani și cenaclu
lui plastic din Deva; „Filateliștii 
mineri 1972“ ■ 
latelie al cărei 
astăzi, la ora

— expoziție dc fi- 
.i vernisaj are L.- 
. 10.

loc

PE-
ora

CULTURA 
sala mică, la 

„Amplul program

CASA DE 
TROȘANI. In
19, expunerea 
al partidului de formare a omu
lui înaintat al societății socialiste 
multilateral dezvoltate"; La ora
20, seară educativ-distractivă pen
tru tinerii de la U.U.M. Petro
șani. Luni 26 iunie, la ora 19, 
în sala experiment-clubului, „Arta 
și viața".

CLUBURI — Vulcan. La ora 
10, un simpozion educativ : „Con
solidarea familiei, creșterea res
ponsabilității pentru educarea co
piilor și tineretului"; La ora 19, 
seară educativ-distractivă; Luni, 
la ora 14,30, o conferință cu 
tematică medicală : „Bolile psi
hice, semnificația și implicațiile 
lor".

FOLM
DUMINICA 25 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Incidentul; Republica : Nu-mi 
place ziua de luni; PETRILA : 
Iubita lui Graminia; LONEA — 
Minerul: Hello Dolly, seriile 
I—II; ANINOASA : Marele pre
miu, seriile I—II; VULCAN : 
Locotenentul Bullitt; PARO
ȘENI : Asediul; LUPENI — 
Cultural: Felix și Otilia, seriile 
I—II; Muncitoresc : Antracit;

Căpitanul FIo-
URICANI : Meridianul

BARBATENI: 
rian; 
zero.

LUNI 26 IUNIE

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Farmecul ținuturilor sălbatice; 
Republica : Poveste de dragoste; 
PETRILA : Iubita lui Graminia; 
LONEA — Minerul: Alo, ați 
greșit numărul; ANINOASA : 
Marele premiu, seriile I—II; 
VULCAN ; Mirii anului II; PA
ROȘENI : Asediul; LUPENI - 
Cultural: Osceola; Muncitoresc i 
Antracit; URICANI : Meridianul 
zero.

DUMINICA 25 IUNIE

8,15 Gimnastica pentru toți;
8,30 Cravatele roșii; 10,00 Viața

satului; 11,10 Medalion Igor Stra- 
vinski; 12,00 De strajă patriei; 
12,30 Emisiune în limba maghia
ră; 14,00 Telcsport; 15,20 Post
meridian; 16,50 „Potcoava de 
piatră"; 17,20 Vetre folclorice : 
„Țara Chioarului"; 17,45 Fotbal : 
Steagul Roșu — C.F.R. Cluj (Di
vizia A). Transmisiune directă de 
la Brașov; 19,50 1 001 de seri; 
20,00 Telejurnal; 20,35 Reporta
jul emisiunii : „Zile fierbinți pe 
Insula Mare a Brăilei"; 21,00 
Film artistic : „Jandarmul se în
soară" — o producție franco-ita- 
liană; 22,30 Telejurnal; 22,40 Du
minică sportivă. Fotbal : Aspecte 
înregistrate din meciul Dinamo 
București — F. C. Argeș.

LUNI 26 IUNIE

17,3C Curs de limba rusă. I.e< 
ția a 20-a — reluare; p,00 Că 
minul; 18,40 Scena — emisiune 
de actualitate și critică teatrală; 
19,00 Săptămîna în imagini; 
19,20 1 001 de seri; 19,30 Tele
jurnal; 20,00 In întâmpinarea 
Conferinței Naționale â Partidu
lui Comunist Român și a celei 
de-a 25-a aniversări a Republicii. 
Țara întreagă în întrecere; 20,00 
Film serial : „Salut Germain" : 
„Cel care minează c în tren": 
21,00 Prim plan : George Maco- 
vescu. Emisiune de Alexandru 
Stark; 21,30 Steaua fără! nume — 
emisiune pentru tineri jinterpreti 
de muzică ușoară; 22,3b „24 de 
orc"; 22,45 Contraste [în lumea 
capitalului.
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I
N

I
PROGRAMUL I : 6,00 Bule

tin de știri; 6,05 Concertul dimi
neții; 7,00 Radiojurnal; 8,08 Ilus
trate muzicale; 9,00 Ora salului; 
10,00 Radiomagazinul femeilor;
10.30 Autografe muzicale; ll.CC 
Buletin de știri; 11,05 Intîlnire 
cu melodia populară și interpre
tul preferat; 12,00 De toate pen 
tru toți; 13,00 Radiojurnal. Sport;
13.30 Melodiile vacanței — 
zică ușoară; 14,00 
sclă; 14,30 Parada 
15,00 Buletin de știri; 
rial radiofonic pentru 
cultători : „Start spre
nar“ — Episodul XI : „Planeta 
razelor de foc"; 16,00 Caleidos
cop muzical; 17,30 Sport și mu
zică; 19,45 Nestemate folclorice; 
20,05—24,00 Estrada duminicală; 
22,00 Radiojurnal; 
ramie
poetic; 24,00 
0,03—6,00 Estrada nocturnă.

mu- 
Unda ve- 
cîntecului; 
15,30 Se- 
tinerii as- 
extraordi

22,10 Pano- 
sportiv; 22,50 Moment 

Buletin de știri;

PROGRAMUL I ; 6,00 Muzi
că și actualități; 7,00 Radiojur
nal; 9,30 Revista literară radio 
(reluare); 10,00 Buletin de știri: 
10,05 Melodii populare din Do- 
brogea; 10,30 Inșir-te mărgărite; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 Din 
muzica popoarelor; 11,30 Caba
na melodiilor; 12,30 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 13,30 
Estivală — muzică de prînz; 
14,30 Emisiune muzicală pentru 
ostași; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Viața economică; 15,30 
Muzică dc estradă; 16,00 Radio
jurnal; 16,35 Muzica litoralului 
— muzică ușoară; 17,00 Antena 
tineretului; 17,25 Muzică popu
lară; 18,00 Orele scrii; 
Zece melodii preferate; 
Marea întrecere socialistă
tîmpinarea Conferinței Naționale 
a partidului și a celei de a 25-a 
aniversări a Republicii; 21,10 
Șlagăre; 21,30 Bijuterii muzicale; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Meri
diane melodii; 24,00 Buletin de 
știri; 0,03—6,00 Estrada noctur
nă.

20,05
20,40 

în în-

Icri. temperatura maximă a 
acrului la Petroșani a fost de plus 
25 dc grade iar la Paring dc plus 
18 grade. Minimele au fost de 
plus 14 grade și, respectiv, plus 
13 grade.

Pentru următoarele 24 de ore : 
Vreme în general instabilă, cu cer 
variabil. Izolat, vor cădea averse 
de ploaie. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul sudic.

t f taraBta t #

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Mititelu 

Jorj, eliberată de Preparația cărbunelui Petrila. O declar 
nulă.

VÎND Dacia 1 100. str. Cuza Vodă nr. 9, Petroșani.

VÎND casă liberă, trei camere, baie, dependințe, gră
dină — Maleia, 26, Petroșani.

Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

1

N

I
I
N

I
N

I
I
I
I
I
I
i
X

I
I
X

I
I
X

I
X

I
I
I
I
X

I
I
*

I
1
I

I
I
X

I
I
1
I
X

I
I
I
I
I
I
I
■4 ,

I

40 396


