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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut ieri o vizită de lucru
în Valea Jiului și la Hunedoara

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la adunarea cu activul 

de partid din Valea Jiului

• DIALOG VIU, INTILNIRE RODNICA PENTRU ANALIZA CAILOR DE PERFEC
ȚIONARE A ACTIVITĂȚII ECONOMICE, DE REALIZARE EXEMPLARA A SARCINILOR 
STABILITE DE CONFERINȚA NAȚIONALĂ.

• CUVINTUL DE MINER ESTE CUVINT DE ONOARE : NU VOM CUNOAȘTE 
RAGAZ ÎN MATERIALIZAREA CU SUCCES A ÎNSUFLEȚITORULUI ANGAJAMENT — 
„CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN" !

• O NOUA ȘI ELOCVENTĂ CONFIRMARE A GRIJII PARTIDULUI Șl STATULUI 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CONTINUA A CONDIȚIILOR DE MUNCA ȘI DE VIAȚA ALE 
MINERILOR

Draui tovarăși.

Doresc in primul rind să vă 
adresez un călduros salut din 
parte® Comitetului Central, a 
Consiliului do Stat, a guvernu
lui — și salutul mineresc „No
roc bun !“ (Aplauze, urale, se 
•candează „Ceaușescu-P.C.R.*').

Este pentru mine o deosebi
tă plăcere să mă rcîntîlnesc 
cu activul din Valea Jiului, cu 
aamenii muncii, cu minerii, să 
discutăm împreună despre mă
surile ce trebuie luate în ve
derea înfăptuirii în cele mai 
bune condiții a sarcinilor tra- 
•ate de Congresul al X-lea și 
de Conferința Națională a 
partidului. Știu că minerii sînt 
oameni de cuvînt; întotdea
una ei au constituit un detașa- 
țoeut puternic al clasei noastre 
muncitoare, un detașament de 
Încredere al partidului. Parti
dul s-a putut bizui in trecut 
fi se bizuie și astăzi cu încre
dere Pe minerii din Valea Jiu
lui. (Aplauze puternice, urale).

Cunoașteți că in cadrul Con
ferinței Naționale s-a ajuns la 
concluzia că trebuie intensifi
cate eforturile în vederea dez
voltării într-ttn ritm mai rapid 
a patriei noastre. Așa s-a a- 
Juns 'a însușirea largă a che
mării lansate de organizația 
de partid și oamenii muncii din 
municipiul București, de a rea
liza planul cincinal în 4 ani 
și Jumătate. De pe acum mul
ta colective de oameni ai mun
cii, multe organizații județene 
de partid au ajuns la concluzia 
că pot să răspundă inițiativei 
celor din București — iar unii 
doresc chiar să-i întreacă. 
Sper că și organizația de partid 
și minerii din Valea Jiului vor 
analiza posibilitățile de a par
ticipa cu rezultate cit mai bu
ne la această mare întrecere 
națională pentru a ridica, în- 
tr-un ritm mai rapid, nivelul 
de dezvoltare a patriei, nive
lul de civilizație și bunăstare 
al întregului popor. (Aplauze 
puternice).

Nu vreau să vorbesc acum 
despre importanța cărbunelui 
pentru patria noastră. Știți bi- 
ne că trebuie să dezvoltăm ra
pid producția de energie elec
trică — și că avem nevoie de 
mai mult cărbune. Trebuie, de 
asemenea, să producem mai 
mult oțel — și de asemenea 
pentru aceasta este necesar să 
Avem mai mult cărbune cocsi- 
ficabil.

In ultimul timp, s-au luat o 
«orie de măsuri pentru îmbu
nătățirea condițiilor de muncă 
ale minerilor din Valea Jiului. 
S-a trecut la introducerea zilei 
de lucru de 6 ore. Aceasta es
te, fără îndoială, un pas foarte 
important nu numai în viața 
dumneavoastră, a minerilor din 
Valea Jiului, ci și în viața tării 
noastre in general Dar, după 
cum am menționat și la Con
gresul al X-lea al partidului, 
reducerea zilei de lucru nu 
trebuie să ducă la micșorarea 
producției, și, deci, la diminua
rea veniturilor oamenilor mun
cii- Dimpotrivă, ea trebuie să 
ducă Ia creșterea producției, la 
ridicarea productivității muncii 
și implicit la sporirea în conti
nuare a veniturilor oamenilor 
muncii. lșa am gîndit noi a- 
tunej rind am fost de acord 
să se treacă și în Valea Jiului 
la reducerea zilei de lucru la 
6 ore Cred că am procedat bi
ne, si s-au obținut deja rezul
tate pozitive, așa cum a arătat 
aici directorul de la Uricani: la 
această mină cu toate că a fost 
redu-' durata zilei de muncă, 
planul se îndeplinește în bune 
condiții. Dar. pentru că sîntem 
într-o ședință de activ, și în 
general vreau să discutăm des
chis lucrurile cu toți muncito
rii din Valea Jiului, trebuie să 
spunem că. din păcate, aștep
tările noastre nu s-au materia
lizat Pe deplin. Pe primele 8 
luni ale anului există aici o 
rămînere în urmă în ce pri
vește producția totală de căr
bune S-a ivit un șir de greu
tăți: nu aș dori să mă opresc 
acum orea mult asupra aces
tora. Este însă de înțeles că 
nu ne putem împăca în nici 
un fel cu ideea că va trebui 
să se meargă în continuare la 
reducerea producției. Dimpo
trivă, in următorii ani trebuie 
Să obținem o creștere susținu
tă a producției. Dacă minerii 
din Valea Jiului consideră că 
5e pot angaja In întrecerea cu 

celelalte colective de oameni ai 
muncii, apoi ei vor trebui să 
dea chiar ceva în plus fața de 
ceea ce era prevăzut inițial in 
plan. Numai astfel vor contri
bui la realizarea cincinalului 
înainte de termen. Eu cred că 
pină la urină activul nostru din 
Valea Jiului, minerii, toți oa
menii muncii vor găsi soluți
ile corespunzătoare pentru a 
lichida greutățile și lipsurile e-

xistente, pentru a se înscrie pe 
linia generală a bunelor rezul
tate Pe care le obține intreaga 
noastră clasă muncitoare. De
sigur, trebuie să asigurăm men
ținerea celor 6 ore de lucru, 
dar, in același timp, să ne gin
dim ia măsurile necesare pen
tru creșterea producției.

In discuțiile pe care le-am a- 
vut astăzi ca și din cele con
statate de tovarășii care ana
lizează de citeva zile situația 
de aici a reieșit că in legătură 
cu trecerea la ziua de lucru de 
6 ore s-a produs un Șir de gre
șeli. Nu s-au luat toatc măsu
rile necesare desfășurării in bu
ne condiții a producției. Desi
gur, sînt în primul rind pro
bleme de mecanizare, de intro
ducere a tehnicii moderne în 
producția minieră. Este de în
țeles că pentru a da intr-un 
timp mai scurt aceeași pro
ducție sau chiar o producție 
sporita este nevoie de tehnică, 
de mijloace superioare, mai 
productive. Or am trecut la re
ducerea zilei de lucru fără a 
asigura peste tot introducerea 
unor mijloace mai perfecționa
te de muncă. In al doilea rind, 
sint o serie de lipsurj organiza
torice, in aprovizionarea la lo
cul de muncă, in buna funcțio
nare a schimburilor — ceea ce 
îngreunează activitatea Ș» face 
ca multe brigăzj să nu-și poată 
Îndeplini planul de producție. 
Sint și alte probleme Pe care 
le-am discutat astăzi, inclusiv 
modul cum se aplică sistemul 
de salarizare care va trebui 
îmbunătățit, probleme de apro
vizionare și altele.

Este necesar insă să se treacă 
cu hotărire la luarea unor măsuri 
pentru depășirea rapidă a gre
utăților actuale. Ținind seama 
de cele ce am spus mal înainte, de 
faptul că rezolvarea problemei 
de bază — mecanizarea și Intro
ducerea tehnicii moderne in sec
torul minier — cere oarecare 
timp am ajuns la concluzia ca 
pentru următoarele trei luni ale 
acestui an să reducem sarcina 
de plan cu aproape 100 000 de 
tone de cărbune net. Desigur, 
aceasla va afecta, fără îndoială, 
alte sectoare de activitate, dar 
este necesară această reducere 
tocmai pentru a ajuta la învin
gerea greutăților existente ac
tualmente In Valea Jiului. Toto- 

dală. ne gindim ca in cel mal 
scurt timp, ministerul, centrala 
șl conducerile Întreprinderilor 
miniere să stabilească un pro
gram concret de măsuri, atit de 
ordin organizatoric — pentru a 
întări ordinea și disciplina în 
muncă — cît și în ce privește 
dotarea tehnică corespunzătoare. 
Noi dorim cd nereallzarea din 
lunile de pină acum să poată îl, 
după introducerea dotării tehnl- 

ce corespunzătoare, recuperată, 
reallzindu-se chiar o producție 
peste plan, astfel ca șl Valea 
Jiului să se prezinte la slîrșltul 
cincinalului cu o depășire sub
stanțială a planului. (Aplauze pu
ternice).

Aș ruga organizația de parțid
— în primul rind pe cea din 
municipiul Petroșani, din Valea 
Jiului, cit șl comitetul județean
— să acorde toată atenția rea
lizării acestor măsuri. Este de 
Înțeles pentru toți că nu trebuia 
să așteptăm opl luni pentru a 
stabili măsurile necesare în ve
derea soluționării acestor pro
bleme. Pînă la urmă nu există 
probleme de nesoluționat. Noi 
am subliniat și la Conferința 
Națională că nu pe calea Inten
sificării efortului fizic trebuie să 
obținem sporirea substanțială a 
producției, ci pe baza Introduce
rii unei tehnici moderne de înal
tă productivitate. Aceasta este, 
in fond, astăzi problema numărul 
unu in Valea Jiului. In acest do
meniu am rămas în urmă și tre
buie să ne propunem cu toții să 
lichidăm rapid această situație. 
Eu cred că vom putea s-o facem. 
(Aplauze puternice).

Nu vreau, de asemenea, să 
trec cu vederea Ministerul Mi
nelor — ca să nu fiu criticat că 
am uilal de existența acestui mi
nister (animație in sală). Se pare 
că ministerul nu a ținut seama 
în măsura corespunzătoare de 
faptul că el este cel care trebuie 
să se preocupe in primul rind 
de soluționarea problemelor dez
voltării minelor și dolarii lor cu 
tehnică modernă. Consider a- 
ceasta o lipsă serioasa, inclusiv 
a ministrului; vom mai discuta 
această problemă și la București, 
in orice caz, vreau să pun a- 
ceastă problemă deschis șl în 
fața minerilor; să ajutăm minis
terul să-și îndrepte lipsurile, să 
lucreze mai bine. (Aplauze pu
ternice).

Și, pentru ca tovarășul Trofin 
să nu spună că uit să vorbesc 
despre sindicate, mă voi referi 
și la activitatea lor. Sindicatele 
au un rol lot mal important în 
viața societății noastre, deci șl 
in viața minerilor; dar se pare 
că ele nu-si îndeplinesc cum tre
buie acest rol. Spun aceasta pen
tru că și sindicatele aveau — 
și au — o anumită răspundere 
în soluționarea problemelor pro
ducției, ale tehnicii. Pină la ur

mă, problemele bunului mers al 
producției stnt probleme esen
țiale șl ale muncii sindicatelor. 
Do asemenea, și unelo probleme 
sbciale ridicate In discuții pu- 
toau fi soluționate în bune con
diții de organizația de partid șl 
de sindicat. Fără îndoială că și 
Consiliul Uniunii Generale a 
Sindicatelor putea să se ocupe 
mâl mult de aceste probleme, 
să nu aștepte opt luui pentru a 
(jonstata ceea ce a constatat as
tăzi.

Este necesar ca din aceste 
țl^ajunsurl să tragem o conclu
de mal generală In legătură cu 
metodele șl stilul de lucru al u- 
nor organisme ale noastre — 
ilțdețene șl centrale — și să 
luăm măsuri de Îmbunătățire. Eu 
va asigur că vom lua măsurile 
Corespunzătoare pentru a lichida 
lipsurile și neajunsurile în acest 
dojnenlu. Este necesar să tnțele- 
gem că toate organismele tre
buie să acționeze în mod uni
tar, să soluționeze la timp pro
blemele șl să nu acționeze ca 
pdmpleril, după ce Izbucnește 
focul. Noi nu avem organe de 
conducere „pentru a stinge fo
cul" — ca să spun așa —. ci 
pentru a soluționa la timp pro
blemele pe care le ridică munca, 
viața, pentru a asigura o bună 
conducere a activității; numai 
soluționarea din timp a proble
melor creează condiții pentru a 
nu se ivi greutăți. Sper că or
ganismele răspunzătoare — lo
cale și centrale — vor trage toa
te concluziile pentru activitatea 
lor șl nu ne vom mal întîlnl cu 
asemenea neajunsuri nici aici, 
nici în altă parte. Vreau să-ml 
exprim convingerea că măsurile 
pe care le vom lua ne vor per
mite ca, în citeva luni, să asis
tăm ia îmbunătățirea radicală a 
situației în Valea Jiului. (Aplau
ze prelungite).

Țlnînd seama de planul de 
perspectivă, am discutat astăzi 
CU conducerea ministerului și a 
centralei asupra necesității de a 
Se elabora un program de mă
suri in vederea producerii u- 
npl cantități sporite de cărbune 
cocslficabll. Avem în vedere ca 
lp următorii ani, pină în 1980, 
Valșa Jiului să dea cel puțin 
$000 000 tone de cărbune net, 
căea ce înseamnă să ajungă la o 
extracție de circa șapte milioane 
t'one de cărbune cocslficabll. 
Trebuie să dezvoltăm rapid pro
ducția de oțel șl consider nece
sar să facem și In țară un efort 
mai mare In această direcție. 
După cum vedeți, aveți sarcini 
destul de mari. Producția actua
lă este aici de circa două mi
lioane șl Jumătate tone șl pen
tru a ajunge în 1980 la șapte 
milioane tone, este mult de fă- 
cjit. După 1980 va trebui proba
bil să ne gindim să ajungem la 
zece milioane tone cărbune brut 
cOcsiflcabll. Aceasta necesită, 
desigur, stabilirea unui program 
de lucru foarte serios, măsuri 
ferme din toate punctele de ve
dere. Va fi necesar ca Centrala 
șl ministerul să organizeze un 
colectiv special care să elabore
ze programul de măsuri. Rezer
ve sînt, dar trebuie să ajungem 
la ele, să Ie valorificăm în con
diții cit mai bune. Trebuie să 
ne gindim la o mecanizare ra
pidă in toată Valea Jiului. Este 
necesar să definitivăm rapid sis
tema de mașini și de utilaje, 
corespunzătoare condițiilor din 
Valea Jiului. Chiar dacă am dori 
să lmporlăm asemenea mașini și 
utilaje miniere, ele nu vor co
respunde condițiilor de aici; știți 
foarte bine că și de la o mină 
Ia alta sint deosebiri. De aceea 
mașinile trebuie adaptate. Va 
trebui să punem specialiștii din 
domeniul construcțiilor de ma
șini să lucreze împreună cu mi
nerii. pentru a găsi soluțiile 
corespunzătoare. Specialiștii nu 
pot concepe mașinile fără a trăi 
șl lucra aici, în Valea Jiului. 
Dar, sarcina principală revine 
șl in acest domeniu Ministerului 
Minelor șl Centralei din Valea 
Jiului. Centrala va trebui să fie 
factorul principal în proiectarea 
șl producerea mașinilor minie
re necesare în Valea Jiului. De 
la construcția de mașini să luăm 
părțile generale, universale — 
ca să spun așa. — dar construc
ția de bază trebuie făcută aici. 
Și, ținind seama că în Valea ' 
Jiului există forțe suficiente,

(Continuare In pag. a 2-a)

Vizita de lucru începută joi dc secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în județele Alba 
și Hunedoara, a continuat in cursul zilei de vineri.

Minerii Văii Jiului, metalurgiștii Hunedoarei, oamenii 
muncii din județul Sibiu au avut cinstea, bucuria a se în- 
tîlni din nou cu conducătorul iubit al partidului și statu
lui nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit in vizita de 
lucru de tovarășii Virgil Trofin, llie Vcrdeț. Miu Dobrescu, 
Vasilc Patilincț, Ion Dincă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost însoțit, de aseme
nea, in județele respective de tovarășii Ioachim Moga. prim- 
secretar al Comitetului județean Hunedoara al I’.C.K., și 
Richard Winter, prim-secretar al Comitetului județean 
Sibiu al I’.C.K.

Ca și în prima zi a vizitei, au fost abordate, în mod 
concret, intr-o confruntare directă, la fața locului, proble
mele complexe ale activității desfășurate <n colectivele de

muncă pentru îndeplinirea obiectivelor economice, a anga
jamentelor asumate în întrecerea socialistă. In spiritul lu
crărilor Conferinței Naționale a partidului, ale recentei 
Consfătuiri de lucru de la C.C, al P.C.R., au fost analizate 
stadiul înfăptuirii sarcinilor, căile prin care fiecare colec
tiv se poate integra cu rezultate tot mai bune în marea 
mișcare națională dc realizare a cincinalului înainte <l<* 
termen.

Pretutindeni, pe baza unei largi consultări cu oamenii 
muncii, cu specialiștii, conducătorul partidului a dat indi
cații prețioase privind organizarea activității economice și 
sociale. îndemnurile, indicațiile sale au fost primite cu mul
tă satisfacție, cu înaltă încredere de oamenii muncii care 
s-au angajat să facă totul pentru ca obiectivele destinate în
floririi patriei, prosperității generale să fie îndeplinite cu 
succes, pentru ca hotărîrile Congresului al X-lea al partidu
lui — cauză a întregului popor — să fie traduse exemplar 
in viață.

Vineri dimineața, vizita de 
lucru a secretarului general al 
partidului începe la Petroșani 
— centrul Văii Jiului, cel mai 
bogat bazin de huilă, al țării 
noastre, ce se Întinde pe o su
prafață de aproximativ 170 km 
pătrați. Lupeni, Uricani, Vul
can, Petrila, Aninoasa, Lonea, 
Paroșeni, Livezeni, etc sint nu
me de rezonanță în industria 
noastră carboniferă. Datorită 
intensificării cercetărilor geolo
gice și a prospecțiunilor, în 
intimii ani au fost descoperite 
și puse în valoare noi rezerve 
de cărbune, deschise noi exploa
tări și redeschise sau extinse 
unele mine inactive. S-au iniți
at, cu deosebire în ultimii ani, 
unele măsuri pentru introdu
cerea tehnicii noi și mecaniză
rii lucrărilor grele. S-au Intro
dus armăturile metalice și din 
prefabricate din beton simplu 
sau armat care aduc mari eco
nomii de lemn.

Programul elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului, de 
dezvoltare a industriei noastre 
carbonifere prevede pentru ba
zinul Văii Jiului o sporire în
semnată a capacităților de pro
ducție pentru a asigura cărbu
nii necesari producerii cocsului 
metalurgic, pentru a satisface 
cerințele mereu sporite de căr
bune energetic.

O dată . cu dezvoltarea bazei 
materiale a producției, o grijă 
permanentă s-a acordat crește
rii nivelului de viață al mine
rilor Văii Jiului. Cartierele noi 
din fiecare centru minier, o- 
biectivele social-culturale puse 
la dispoziția minerilor, investi
țiile tot mai însemnate făcute 
pentru ușurarea eforturilor șl 
creșterea securității muncii în 
subteran, ridicarea continuă a 
nivelului general de trai material 
șl cultural, introducerea regimu
lui de lucru de 6 ore în 

subteran pentru prima oară in 
istoria clasei muncitoare din 
țara noastră, sint exemple con
cludente ale acestei griji.

Pentru toate acestea, minerii 
Văii Jiului au ținut să-și expri
me și cu prilejul vizitei de ieri 
a secretarului general al parti
dului profunda lor recunoștin
ță, sentimentele de dragoste șl 
stimă pentru tovarășul 
Ceaușescu.

La intrarea in orașul Petro
șani, în întîmpinarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și a ce
lorlalți conducători de partid 
șl de stat au vehil un mare nu
măr de mineri de la exploată
rile din apropiere și alți oameni 
al muncii, care au făcut o en
tuziastă primire secretarului ge
neral al partidului. In numele 
minerilor Văii Jiului, al tutu
ror locuitorilor orașului, tovară
șul Clement Negruț prim-secre
tar al Comitetului municipal 
Petroșani al P.C.R. si ceilalți 
conducători ai organelor locale 
de partid șl de stat le-au urat 
oaspeților un călduros bun ve
nit.

După tradiție, trei mineri, re
prezentând trei generații diferi
te, au oferit conducătorului iu
bit al partidului și statului pli
ne șl sare. Un grup de pionieri 
și tinere în frumosul port na
tional al acestor locuri au ofe
rit oaspeților flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid șl 
de stat se îndreaptă apoi spre 
Petrila, inmortant centru de ex
tracție șl înnobilare a cărbune
lui. Pe un mare panou, la intra
rea în oraș sînt înscrise cu
vintele : Locuitorii orașului Pe
trila vă adresează un călduros 
bine ați venit". Mii de oameni 
au ieșit pe străzi să-l salute pe 
conducătorul Iubit al partidului 
$1 statului, să-l adreseze direct 
urarea de bun venit, să-l ofere 

flori, semn ai deosebitei stime, 
al deosebitului respect pe care 
le nutrește pentru secretarul 
general al partidului întregul 
nostru popor.

Rdsună puternice urale, acla
mații : „Trăiască Partidul Comu
nist Români", „Ceaușescu și 
poporul", „Bun venit la mina 
noastră".

La exploatarea minieră 
Peirna, secretarul generai al 
partidului, ceilalți oaspeți sint 
întîmpinați de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, de membri ai con
ducerii Centralei industriale a 
cărbunelui Petroșani, ai Exploa
tării Petrila și ai Consiliului oa
menilor muncii.

Minerii au făcut și aici o pri
mire plină de entuziasm tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

La Exploatarea minieră Petri
la are loc o consfătuire de lu
cru cu cadre de conducere din 
minister și Centrala cărbunelui 
— Petroșani, cu cadre de con
ducere și mineri de la exploată
rile Petrila șl Lonea.

Cu acest prilej, directorul Ex
ploatării miniere Petrila, Du
mitru Opriș, informează asupra 
situației economice a minei, a 
stadiului îndeplinirii sarcinilor 
de plan, a perspectivelor de dez
voltare a minei îd etapa urmă
toare.

Secretarul general al part’- 
dului se interesează îndeaproa
pe de modul cum este organi
zată activitatea productivă, de 
măsurile practice ce s-au între
prins o dată cu trecerea la ziua 
de lucru de 6 ore — pentru ex
tinderea mecanizării, organiza
rea judicioasă a munci! brigăzi
lor.

Directorul minei, directorul 
Centrale! cărbunelui, Vasile 0- 
gîrlaci, șl ministrul de resort 
dau explicații, răspund întrebă

rilor numeroase care ii se a- 
dresează.

Cei din Petrila nu se sfleso 
să arate că și la ei, ca și la al
te exploatări lucrurile nu merg 
așa cum ar trebui, că sini rămî- 
-nori în urmă în înfăptuirea 
sarcinilor de plan. Productivita
tea muncii au este la nivelul 
celei planilicate. Au exprima
t-o clar Mihai Țigăeru, șef da 
brigadă la sectorul 4. mina Lo
nea, Gheorghe Cenaru, maistru 
minier, secretarul organizației 
de bază a sectorului 2, mina 
Petrila. Andrei Colda, secreta
rul organizației de partid Lonea, 
loan Penu, lăcătuș, șef de echi
pă la mina Petrila, Costache 
Bîgu, șef de brigadă la mina 
Lonea, Chiriță Enache șef de 
brigadă Ia sectorul 3 Petrila 
— oameni legați nemijlocit de 
producție, buni cunoscători a! 
problemelor reale. Ei au arătat 
că există încă multe neajunsuri 
în aprovizionarea ritmică a a- 
batajelor cu materialele necesa
re.

Unii dintre vorbitori au ară
tat că problema mecanizării nu 
șl-a găsit o rezolvare corespun
zătoare atît din vina conducerii 
centralei cît șl a ministerului. 
El s-au referit, totodată, ș! Ia 
faptul că în nomenclatorul de 
funcțiuni există încă o serie de 
prevederi prin labirintul cărora 
este greu să te descurci.

In timpul discuției, căci a fost 
cu adevărat o discuție între to
varășul Ceaușescu și participan
ts )4 întîlnire. s-au formulat cri
tici la adresa organelor locale, 
care nu privesc întotdeauna cu 
răspunderea cuvenită probleme
le bunei aprovizionări a cetățe
nilor, modul în caro funcționea
ză cantinele.

Vorbitorii au ținut să subli-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Hzilu tie lucru a tovarășului Vinului: lli:iiiisi:xi:u in Valea Jiului
CUVINJAREA TOI/ARAȘUEUI NICOiAE CEAUSESCU

(Vhmaie din png. 1)

•»<•<) că ar trebui să ne jjtndim 
ot* aici să dezvoltam pvtcinlr 
tfțodnclia d<* mașini miniere, 
feoarerr Raia Mare are olt spe- 
rftlr ?i nn acolo trebplc să fa
cem aceasta. *-ă dezvoltăm deci, 
tmă din annl > iilor. un pnlcinic 
centru de construcții de mașini 
■amleie pentru ac astă zonă. 
(Aplauze p G î»i e. prelungite). 
Aici trebuie să funcționeze «i 
proiectarea, concept'* — I» 
ftlrfasă legătură cn activitatea 
Vinerilor, a oamenilor care lu- 
creară in mine. Dacă vom pro
ceda așa si așa trebuie să 
procedăm — sini convins că 
problema de bară a mecanizării 
și introducerii tehnicii moderne 
în X alea Jiului, deci și a creării 
condițiilor pcnlnr îndeplinirea 
programului de perspectivă, va 
11 soluționată. Astfel, rom crea 
și condiții pentru a îmbunătăți 
ți ușu:.' munca minerilor care se 
îchimbă și se va schimba tot 
mal mult

X a trebui, ca o dată cu moca 
Uzarea, cu introducerea tehni
cii modern,’’. să ne ocupăm șl de 
crearea tipului de miner nou 
rare să cunoască tehnica moder
nă. să știe să o rntnuiască; altfel 
ne vom uita la mașini, vom în 
vrnui constructorul, dar de vină 
va fl cel care nu știe să le mi- 
mulască. să le întrețină. Acesta 
osie un adevăr pe care trebuie 
să-l avem in vedere. Este nece- 
far. deci, ca. o dată cu Introdu
cerea tehnicii moderne, să ne 
gindim si la Instruirea șl pregă
tirea corespunzătoare noilor 
condiții a cadrelor de munci
tori din X'alea Jiului. Să sta
bilim $1 In această privință un 
program special.

Iată tovarăși cttev a din pro
blemele tehnice șl organizatorice 
pe care va trebui să le soluțio
năm fn cel mai senrt timp pen
tru a nu ne mai fntllni cu gre
utățile existente astăzi, pentru a 
crea o perspectivă bună de dez
voltare Xăli Jiului. Stă In pu
terea noastră să soluționăm a- 
ceste probleme șl eu vă pot a- 
signra că vom lua toate măsu
rile pentru a crea condițiile or
ganizatorice și materiale nece
sare rezolvării lor in acest spi
rit. (Aplauze puternice; se scan
dează : .Ceaușescu P.C.R.!“).

In discuțiile de astăzi unii to
varăși au ridicat probleme le
gate de condițiile de muncă și 

de viață. In nu aș dori *•& 
opresc pe larg asupra acestor 
probleme. I ncle din ele du ar 
trebui sfi existe in X ale® Jiului. 
Sper <ă. Comitetul Județean de 
partid și condu» erya minelor pu 
reținut acrite probleme fi. îm
preună ru sindicatele, vor Iu® 
măsuri ca problemele legate 
de buna aprovizionare, de func
ționarea cantinelor, de calita
tea unor alimente și in special 
a piinii, *ă fie soluționate in 
mod radical. In 2-3 zile aceste 
probleme vor trebui să-și gă
sească soluționarea ! Aceasta nu 
constituie nici o greutate — 
dispunem de tot ceea ce este 
necesar pentru acest lucru. 
Cauza neajunsurilor este numai 
neglijența, o anumită nepăsare 
din partea celor chemați să re- 
relvi problemele respective. Rog 
să fie luate neintîrziat măsuri
le ce se impun 1 (Aplau
ze puternice; se scandează t 
„Ceaușescu și poporul").

In discuții am fost Informat 
că se ridică și unele probleme 
legate de locuințe. Desigur, rit
mul construcției de locuințe in 
general este destul de marc, dar 
se pare că încă nu satisface. 
Vom analiza aceasta — și sper 
că putem, față de ultimii doi 
ani, să suplimentăm planul în 
următorii trei ani cu cite 300-400 
de apartamente anual, deci cu 
circa 1 000 de apartamente în 
viitorii trei ani. In felul aces
ta cred că vom putea soluțio
na tn condiții mai bune și 
problema locuințelor. (Aplau
ze puternice, urale).

In ce privește problemele le
gate de sistemul de salarizare 
și de simplificarea lui, precum 
și de alte măsuri în acest do
meniu, am cerut consiliului oa
menilor muncii să le studieze 
șj în două săptâmlni să îna
inteze propuneri pentru a pu
tea aduce șl aici îmbunătăți
rile necesare. Trebuie să facem 
astfel ca sistemul de salariza
re să fie bine înțeles, să fie 
cit mai simplu și să corespun
dă condițiilor specifice ale mi
nerilor din Valea Jiului. (A- 
plauze prelungite, uralc.se scan
dează t „Ceaușescu—P.C.R." 1).

Este necesar totodată ca or
ganizațiile de partid, de sindicat 
și tineret să acorde mai multă 
atenție organizării timpului li
ber care acum a crescut: din 
24 de ore, oamenii au 18 ore 
libere. Trebuie să ne gindim 

realmente și la modul cum Ișl 
petrec oamenii timpul liber. Tn 
timpul liber oamenii să mai 
învețe ceva. să participe și Ia 
activitatea culturală, sportivă, 
distractivă. (Aplauze puternice). 
Probabil, mulți vor avea timp 
și pentru activitatea obștcască- 
gospod firească, pentru mai bu
na gospodărire a orașelor, co
munelor. aducindu-și, astfel, 
contribuția In bunul mers al 
vieții sociale din localitățile 
respective. Aș ruga organizațiile 
de partid Ș> obștești să acorde 
mai multă atenție acestei pro
bleme ți să stabilească și în 
această privință un program 
corespunzător de activitate, ți- 
nlnd scama de condițiile noi. 
Oricum, mai mult dc 8-10 ore 
cred că nimeni nu poate dormi. 
(Animație ; vii aplauze).

Iată, tovarăși, ciieva aspecte 
oare trebuie să ne preocupe tn 
viilor, spre a soluționa proble
mele apărute odată cu reduce
rea timpului dc lucru, cu per
fecționarea generală a activită- 
țij noastre economico-sociale. 
Avem toate condițiile pentru 
rezolvarea lor. Sînt convins că 
X'alea Jhilui va putea să ofere 
un model de felul cum trebuie 
soluționate problemele și in 
alte sectoare: pentru cft in. ur
mătorii ani va trebui sft trecem 
și In alte sectoare la reduce
rea zilei de muncă. Experien
ța dumneavoastră, greutățile 
dumneavoastră ne vor ajuta 
facem să nu se mai răpete și 
în alte sectoare lipsuri simila
re. Criticîndu-1 dc pildă pe mi
nistrul minelor, cred efi ceilalți 
vor trage Învățăminte și vor e- 
vita să fie criticați pentru ase
menea neajunsuri. (.Aplauze).

Soluționînd toate aceste pro
bleme, va trebui să ne gindim 
la obținerea unei creșteri sim
țitoare a producției, finind sca
ma de preocuparea generală a 
clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor de a îndeplini in 
bune condiții programul elabo
rat de Congresul a) X-lea. sar
cinile suplimentare trasate dc 
Conferința Națională din acest 
an. Cred că urmăriți presa, și 
cunoașteți că in toată țara oa
menii muncii fac totul pentru B 
descoperi noi rezerve. X’ă pot 
spune că avîntul creat în aju
nul Conferinței Naționale a spo
rit și mai mult, că toate colec
tivele de oameni ai muncii se 
preocupă nu numai de reali

zarea cincinalului maj devre 
mc, dar și dc ridicarea întregii 
activități la un nivel superior, 
nsigiirind pe această «ale pro- 
greșul maj rapid al plinei 
noastre, făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
crearea condițiilor pentru tre
cerea la înfăptuirea societății 
comuniste în România. i A- 
plmize puternice, prelungite).

Nii aș dori să mă maj refer 
la alte aspecte alc activității 
noastre, nici la probleme inter
naționale. Am vorbii dc. multe 
ori despre ele, cunoașteți po
litica externă « României — po
litică de colaborare cu toate 
țările socialiste, dc Întărire n 
unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și nntiimperla- 
liste, de colaborare cu toate 
statele lumii, de asigurarea li
nei păci trainice intre popoare. 
(Aplauze puternice).

Trebuie să avem permanent 
în vedere că tot ceea cc facem, 
succesele noastre in construcția 
socialistă, in învingerea greută
ților — cîteodată inerente, «Iar 
alteori depinzind dc oameni, 
putindu-ae evita — reprezintă 
o contribuție la cauza întăririi 
forței si unității țărilor socia
liste. la creșterea prestigiului 
și influenței socialismului în 
lume. Deci, îndeplinindu-ne în 
bune condiții sarcinile Pe plan 
național, ne îndeplinim și În
datoririle internaționale. con
tribuim activ la cauza prieteniei 
și păcii in întreaga lume. (A- 
plauze puternice).

Sînt convins că oamenii mun
cii din X’alea Jiului — ca «le 
altfel întreaga noastră clasă 
muncitoare, întregul popor — 
Iși vor face și tn viitor, ca și 
pină acum, datoria cu tot mai 
multă fermitate, vor învinge 
greutățile și vor ocupa un loc 
de cinste în întrecerea pentru 
îndeplinirea înainte dc termen 
a planului cincinal (Aplauze 
puternice, urale).

X’ă doresc succes deplin în 
întreaga dumneavoastră activi
tate, multă sănătate, multă fe
ricire. „Noroc bun !“. (Aplauze 
puternice, urale: se scandează i 
..Ceaușescu-P.C.R. !“, „Ceatișescu 
și poporul!“. Cej prezenți în sa
lă ovaționează îndelung pentru 
partid, pentru Comitetul Cen
tral, pentru secretarul general 
al partidului, tdvarașul Nicolae 
Ceaușescu).

(Urmare din pag. I)

ni< /•■ o loll minorii din Petrin 
«ful conșiiențl < .1 pentru lichida
rea rămînoril în urmă, realizarea 
sarcinilor de prîxlucție, trebuie 
«-II n< ți<ni< o « u perseverența și 
înaltă responsabilitate, întărind 
disciplina, preot uplndu-se do 
buna orga o./are a munci», creș
terea productivității.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
dfi, in continuare, ample indi
cații «ii privire 1a modul cum 
trebuie n« lional în viitori apre
ciază că este necesar să se n- 
dopto soluții atent gîndlte, pe 
baza realităților și cerințelor 
piodu< țipi. Se sublinia a nocesi- 
tnt«‘n Introducerii < îl mai opera
tive, pe scară largă, a mecaniză
rii, automatizării, pornind de In 
considerentul că sporirea pro
ductivității se realizează In 
primo] rînd prin introducerea u- 
nor utilaje de înaltă tehnicitate, 
prin inițierea unui amplu pro
gram de dotări tehnice. Totoda
tă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
insistă asupra adoptării unor 
măeuri mai eficiente în ceea ce 
privește organizarea muncii, a 
aprovizionării prompte, ritmice, 
cu materialele necesare muncii 
în subteran, domeniu în cure au 
existat o seamă de deficiențe.

Referitor la alte probleme ri
dicate în dezbatere, prlviloote 
la diferențierea normelor pentru 
noii veniți in minerit, perfec
ționarea salarizării, a sistemului 
de salarizare se propune să se 
analizeze și Bă se facă propu
nerile cuvenite de către condu
cerea centralei, împreună cu or
ganele sindicale, cu consiliile 
oamenilor muncii, in spiritul 
principiilor generale ale încadră
rii în muncă șl salarizării — pro
puneri care urmează a fi supuse 
aprobării forurilor de resort. Se
cretarul general al partidului in
dică, totodată, orgahălor locale 
să la măsuri mai hotărite pentru 
solutionarea unor probleme cu 
caracter social-gospodăresc, pri
vind aprovizionarea populației, 
îmbunătățirea condițiilor de de
servire la cantinele muncitorești 
etc.

Esenjial este, se arată, să ne 
gindim mai profund la activita
tea de viitor, să se definitiveze 
un program de măsuri foarte 
concret, cu răspunderi precise 
pentru rezolvarea problemelor 
tn țpate sectoarele, să fie an
trenați în această acțiune 

toll Inetorii — dc la condu» < rea 
mine Ierului plnfi la brigăzile de 
producție din mină.

Tovarășul Nicolae Ceaușewu, 
apreciind recunoscuta hărnicie o 
mi nor Mor, voința și dăruirea lor 
în muncă, își exprimă convinge
rea că, prin rezultatele > le 
va obține. Valea Jiului își va 
ocupa loml pe care-l merită In 
marca Intre» ere roi Inli'-îă pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen.

Secretarul general ol partidu
lui, ceilalți conducători de partid 
fi de slat care îl însoțesc, se 
înapoi.i/fi apoi In Petroșani. Mcl, 
ia Centrala < ărbiinelui, nre Inc 
o discuție de lucru, în cadrul 
căreia sini abordate problome 
gțțualr și d<> perspe» Livrf ale a- 
cestui Important bazin carboni
fer al țării. Secretarul general al 
partidului se intere-en/ă îndea
proape de capacitatea de pro
ducție a minelor care compun 
centrala, do organi/.irea activi
tății privind valorificarea su

perioară n cărbunelui, în mod 
special n celui rocsiflcabtl. Po
trivit necesităților sporite ale 
economiei naționale, a dezvoltă
rii pe care o cunoaște în acest 
cincinal, și In viilor, industria 
energetică și siderurgică, s-a a- 
prc»int că este necesar «ă se 
pună accentul pe cărbunele 
cocsiffcnbil, pe sporirea conside
rabilă a producției în acest sec
tor. Do asemenea, nu fost abor
date multiple aspecte referitoa
re la extinderea mecanizării și 
automatizării pro» oscior de pro
ducție. in <e privește valorifica
rea rezervelor dc șisturi bitumi
noase, s-a trasat sarcina »a cer
cetarea și experimentarea s# se 
Iacă la fa|a locului și nu in Ca
pitală sau in alt Centru. Este fi
resc, sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cn specialiștii să-șl 
desfășoare activitatea In strînsă 
legătură cu minerii, cu r<-\ rare 
lucrează nemijlocit In piodiu - 
tie.

De la Centrala cărbune’.ii, to

varășul Nicolae Geaușcscn, cei
lalți < on ducători al org-uf-lnr Io. 
> nle do partid și de stal, sc în,» 
dreaptă spre noua Casă de cui. 
tură, unde are loc Intijnirca cu 
activul de partid din Valea Jiu
lui.

După incheieica adunării, Ip 
piața dLn fota Casei de cullurț, 
pe străzile ..cașului, mii și mil 
de l'Xuitori ai Petroșanilor șl 
mineri de la exploatările din 
împrejurimi au tinut să-l salute 
din nou pe conducătorul iubit 
«1 poporului. Răsună puternice 
urale, aclamații pentru Partidul 
Comunist Român, pentru secre
tarul sau general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți .."aducători de partid ri 
do .lat. se îndreaptă, în ovațiile 
mulțimii, spre stadionul orașului.

La bordul unui elicopter, ’to
varășul Nicolae Ceaușescu se 
lndr< apia apoi spre un alt pu
ternic centru industrial ai io- 
dețulul — municipiul HuDrdta- 
ra.

-------- Infîlnirea cu activul de partid al Văii Jiului
In sala de festivități a Casei 

de cultură din Petroșani a avut 
loc ieri, la amiază, o rodnică în- 
tîlnire a secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu activul de partid 
al X'ăii Jiului.

La intrarea in sala de festivi
tăți a secretarului general al 
partidului, a celorlalți oaspeți, 
sutele de participant! la întîlni- 
re au făcut o entuziastă primi
re, au scandat îndelung pentru 
partid, pentru încercatul său 
conducător.

Comuniștii, oamenii muncii 
din X'alea Jiului au adăugat ast
fel numeroaselor manifestări de 
adeziune față de politica parti
dului, de înalta stimă și prețui
re ce o poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu jncă o mani
festare vibrantă, încărcată de 
semnificații.

Deschizînd adunarea, tovară
șul Clement Negruț, prim-secre- 
tar al comitetului municipal de 
partid Petroșani, a salutat cu 
căldură prezenta Ia adunare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți tovarăși din condu
cerea partidului și statului nos
tru.

•Știm cu toții, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cunoaște în
tregul partid, întregul popor, cit 
de drămuit este timpul dumnea
voastră de lucru, cite probleme, 
cîte sarcini aveți de rezolvat. 
Tocmai aceasta ne Îndeamnă să 
Apreciem cum se cuvine practi
ca conducerii partidului nostru, 
a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, de a 
vă sfătui in permanență cu 
membrii partidului, cu poporul, 
de a face din fiecare vizită un 
rodnic program de lucru, un dia
log viu cu oamenii care partici
pă cu întreaga lor capacitate de 
-reație și abnegație la edifica
rea societății socialiste multila- 
leral dezvoltate. Fiecare dintre 
noi vede în această legătură de 
monolit dintre partid și popor, 
un înalt model privind felul in 
care trebuie să acționeze orga
nele de partid, fiecare activist 
de partid.

Aratînd că înflăcărată chema
re adresată de conducătorul 
partidului de la tribuna Confe
rinței Naționale clasei munci- 
toare, țărănimii. iDteltx-tualilății. 
omunișLilor, tuturor oamenilor 

muncii a dat minerilor X'ăii Jiu
lui un nou și puternic imbold 
în muncă, subliniind importanța 
deosebită a recentei consfătuiri 
de lucru din 7—8 septembrie de 
la Comitetul Central al partidu
lui. a expunerii prezentate de 
secretarul general al partidului 
,u acest prilej, vorbitorul s-a 
referit la unele neajunsuri din 
:/ Livitalea economică a Văii Jiu
lui spunind in continuare: De
sigur, după cum cunoașteți, 
muncitorii, minerii din Valea 
Jiului sini confruntați pentru 
moment cu unele probleme și 
au rămas datori economiei na
ționale cu o însemnată cantitate 
de cărbune. X'ă informez insă că 
voința unanimă a comuniștilor, 
a muncitorilor mineri — care

abnegație ce sînt proprii mi- 
ii« iilor din gcest bazin — este 
de a face totbl pentru a depăși 

acest moment dificil. Sintem ho- 
tăriți să depunem ișale efortu
rile pentru a ne ridica la înăl
țimea exigențelor și să ajungem 
acolo unde partidul ne cere să 
fim : pe locurile cele dinții.

O tară întreagă privește spre 
noi care, printre primii, am dat 
alte dimensiuni timpului de lu
cru. Și tocmai din acest moțiv 
sînlem deciși să nu precupețim 
nimic pentru a reuși, pentru a 
ne găsi ritmul și cadența nece
sară. In acest scop, organizația 
municipală de partid acționează 
cu toate forțele sale pentru creș
terea răspunderii cadrelor, a 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii față de sarcinile în
credințate, pentru Întărirea dis
ciplinei tehnologice șl în mun
că. Acordăm atenție sporită re
partizării mai judicioase a forțe
lor organizațiilor noastre de 
partid, astfel incit acestea să-și 
afirme lot mai puternic rolul d^ 
conducător al întregii activități 
politice și economice.

Relevînd calitățile dtîosebite 
ale oamenilor Văii Jiului, hăr
nicia, puterea lor de dăruire, 
măsurile luate pentru perfecțio
narea muncii politico-educative, 
eforturile depuse peițțru spori
rea eficienței economice vârbi- 
torul a spus în continuare t E- 
ficlenta activității noastre ar 
putea fi și mai mare dacă efor
turile pe care le depunem ar fl 
conjugate întotdeauna cu o 
preocupare susținută din partea 
tuturor cadrelor de conducere, 
a specialiștilor, inclusiv a celor 
din minister, pentru găsirea ce
lor mal bune soluții în vederea 
rezolvării problemelor tehnlcx»- 
economice, Îndeosebi pentru a- 
sigurarea unei dotări corespun
zătoare.

Dumneavoastră, tovarășe se
cretar qeneral spuneați: „Să nu 
mai plece din întreprinderi in
stalații sau produse care nu 
mai corespund cerințelor teh
nice, care produc pagube eco
nomiei noastre". Minerii Văii 
Jiului simt din plin adevărul 
celor afirmate de dumneavoastră. 
Dacă astăzi sintem datori față 
de patrie cu o însemnată can
titate de cărbune, aceasta se 
datoreșle în buna măsură și ca
lității necorespunzătoare a unor 
instalații și utilaje.

Fără îndoială că mai avem 
diferite neajunsuri și în activi
tatea noastră; in folosirea fon
dului de timp, in întreținerea și 
exploatarea utilajelor, in dome
niu) disciplinei muncii. Atenția 
organizației noastre de partid 
esie orientată spre înlăturarea 
acestor neajunsuri. In același 
timp, sintem preocupați de rea
lizarea : u forțe proprii a unor 
utilaje și piese de schimb de 
care avem nevoie. Trebuie să 
spunem însă că simțim nevaia 
unui ajutor mai substanțial șl 
din partea uzinelor constructoa
re de utilaj minier din țară, a 
ministerului pentru asigurarea 
utilajelor adecvate condițiilor 
de zăcămînt din exploatările 
noastre.

Conștienți de mărea răspun
dere ce revine organizației noas
tre de partid — a spus în inche- 
Ieri tovarășul Clement Negrul

— comuniștii din X'alea Jiului
— puternic stăpiniți de dorința 
de a demonstra că și acum, ca 
întotdeauna, cuvîntul de miner 
este cuvînt de onoare — sînt 
hotărîți să pună în mișcare toa
te energiile de care dispun, toa- 
tg priceperea lor, integrîndu-se 
organic în acțiunea întregului 
popor pentru ridicarea Români
ei socialiste pe culmi lot mai 
înalte ale progresului și civili
zației.

Eu sînt miner și conduc o 
brigadă de frontaliști la Exploa
tarea minieră Lupeni, cea mai 
mare mină din bazinul X'ăil 
Jiului, a spus în cuvîntul său 
tovarășul Petre Constantin. E- 
rou al Muncii Socialiste. In 
ultimii 10 ani, colectivul nostru 
șf-a realizat lună de lună sar
cinile de plan. Munca mi-a a- 
dus adînca satisfacție de a fi 
distins cu înaltul titlu de Erou 
al Muncii Socialiste și de a fl 
ales, recent, cn membru al Co
mitetului Central al partidului. 
Unei asemenea cinstiri, unei a- 
semenea prețuiri din partea 
conducerii de partid și de stat, 
Înțeleg așa cum înțeleg și or- 
tacji mei, să răspundem prin 
strădanii depuse zi de zi cu te
nacitate, perseverență și abne
gație pe frontul cărbunelui. Iată 
de ce, la miile de tone extrase 
p^ște plan pină în acest an, 
brigada noastră a mai adăugat 
8 000 tone în cinstea Conferin
ței Naționale a partidului, fiind 
hotărîtă să-și dubleze această 

Aspect de la adunarea aclivulul de partid al X ăli Jiului care a avui loc la Casa de cultură din Petroșani.

depășire in cinstea celei de-a, 
XXV*a aniversări a proclamării 
scumpei noastre R«??ublici. Vom 
căuta ca și pină acum să ne 
realizăm ritmic, așa cum se cu
vine, ciclul la frontul de lucru, 
să ne realizăm și de azi 
înainte sarcinile de plan. 
Desigur, în mine mai sint și di
ficultăți — a spus în continua
re vorbitorul. Important este să 
găsim întotdeauna resursele de 
energie și pricepere pentru a le 
depăși. Pentru că nu există 
neajuns peste care să nu se 
poală trece. Am învățat de la 
partid, d'n indicațiile prețioase 
pe care dumneavoastră perso
nal ni le-ați dat, tovarășe se
cretar general, că succesul nu 
e posibil fără unitate de țel și 
acțiune, fără disciplină fermă, 
fără organizare la cel mai înalt 
nivel ; de la directorul de mi
nă la cel din urmă salariat, fie
care trebuie să-și facă așa cum ■ 
se cere datoria.

Brigada pe care o conduc a 
lansat chemarea la întrecere că
tre toate colectivele similare 
din bazin pentru extragerea a 
două cicluri în plus lunar, în a- 
batajele frontale. 6 menținem în 
continuare și o voțp susține cu 
noi fapte care, alăturate celor 
repurtate de eșlgplte colective 
minerești dycă la realizarea 
exemplară a sarcinilor de mare 
răspundere pe carb nî le-a pus 
în față partidul, dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu. Nu vom cunoaște 

răgaz in lupta pentru a da viată 
grandiosului angajament luat de 
întreaga țară — înfăptuirea pla
nului cincinal înainte de termen.

Tovarășul loan Cherecheș, se
cretar «1 Comitetului de partid 
de la Exploatarea minieră Pe- 
trila, exprimînd marea bucurie 
a minerilor, a tuturor oamenilor 
Văii Jiului de a se lntîlni din 
nou, pentru a treia oară în ulti
ma vreme cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, mulțumind pentru 
grija pe care partidul și statul 
o manifestă pentru continua îm
bunătățire a condițiilor de mun
că și de viață ale minerflor, a 
spus in cuvîntul său : Și de 
data aceasta avem prilejul deo
sebit de a vă asculta indicațiile, 
cuvintele de Îmbărbătare și de 
îndemn privind modul cum să 
ne organizăm eficient munca 
pentru ca rezultatul ei să fie 
mai spornic, cum să rezolvăm 
problemele cu care sîntem con
fruntați, să înlăturăm neajunsu
rile pe care le mai avem.

Sintem conștienți că în acti
vitatea noastră se manifestă u- 
nele neajunsuri. Există încă o 
seamă de resurse interne neva
lorificate; trebuie să depunem e- 
forturi susținute pentru stabili
zarea forței de muncă, pentru 
folosirea intensivă a utilajelor, 
pentru perfectionarea activității 
și întărirea disciplinei.

Știm i ă ridicarea activității de 
extragere a cărbunelui la nive
lul sarcinilor de plan depinde în 
primul rînd de noi. de comuniști, 
de colectivul minei, de holărîrea

și responsabilitatea cu care vom 
munci. Vă asigurăm, scumpe to
varășe Ceaușescu, că organizația 
noastră de partid, minerii, ingi
nerii și tehnicienii de ia Petrila 
vor face tot ce le stă in putință 
pentru a ridica în cel mai scurt 
timp rezultatul muncii noastre 
la nivelul sarcinilor trasate dc 
partid. Nu ne vom precupeți 
forțele, ne vom perfecționa fără 
încetare activitatea, vom însuși 
și generaliza inițiativele mine
rești pentru creșterea vitezelor 
de avansare și a productivității 
muncii, vom asigura cel mai pro
pice teren pentru generalizarea 
experienței bune. Ne vom mo
biliza astfel Incit să putem ra
porta cu fruntea sus. partidului 
că ?i la mina Petrila s-a îndepli
nit obiectivul născut în larga 
mișcare de masă: cincinalul
înainte de termen — integral.

Cu exprimarea profundei sa
tisfacții și bucurii de a avea 
din nou ca oaspete al Văii Jiu
lui pe secretarul general al 
partidului, a convingerii că a- 
ceastă nouă vizită va constitui 
un puternic imbold pentru îmbu
nătățirea activității organizați
ilor dc partid, a tuturor colecti
velor de muncă din Valea Jiu
lui, în vederea transpunerii în 
viață a marilor obiective puse 
in fața întregii națiuni de Con
gresul al X-lea și de Conferința 
Națională a partidului din vara 
aceasta — și-a început cuvîntul 
la adunare și tovarășul Nicolae 
Nicorlcl, directorul Exploatării 
miniere Uricani.

Vă raportăm, tovarășe secre
tar general, că întregul colectiv 
a! minei Uricani, sub conducerea 
organizației de pariid, — a spus 
el — a reușit, printr-o muncă 
susținută, să-și realizeze sarci
nile lună de lună, să îmbunătă
țească productivitatea muncii, 
produc ti vi ta tea orară, onorîn- 
du-și obligațiile de plan in con
dițiile unei dinamici de produc
ție mereu crescîndc.

Asemenea întregului popor, și 
detașamentul nostru de lucrători 
din industria carboniferă a îm
brățișat chemarea partidului de 
a perfecționa pe toate planu
rile activitatea economică. In 
noile condiții create prin grija 
partidului și statului față de mi
neri, prin reducerea duratei zi
lei de lucru, depunem toate e- 
forlurile pentru creșterea viteze
lor de avansare, sporirea randa
mentelor, fiind ferm hotărîți să 
realizăm integral sarcinile de 
plan. In contextul marii între
ceri care a cuprins întreaga țară 
in acest an, in colectivul nostru 
au apărut inițiative valoroase 
care au dus la obținerea unor 
rezultate deosebite. Este, de a- 
ceea, o importantă datorie a 
noastră de a depune toate efor
turile pentru generalizarea aces
tor initiative, pentru a ridica 
toate formațiile de lucru la ni
velele colectivelor fruntașe.

Și-n acest an, ca de altfel și 
pînă acum, colectivul nostru a 
fost confruntat cu o seamă de 
greutăți și lipsuri. Organizația 
noastră de partid, comitetul oa
menilor muncii, întregul colectiv 
al minei Uricani vor trebui, așa 
cum dumneavoastră ne-afi indi
cat, să-și îndrepte cu mai multă 
holărîre atenția spre reducerea 
cheltuielilor materiale, mai buna 
exploatare și întreținere a uti
lajelor, pentru a ridica și mai 
mult eficiența activității noastre. 
Ținînd seama de nevoile siderur
giei, considerăm că este o înal
tă datorie a noastră de a da pa
triei cărbune cocsifîcabi] în can
tități cît mai mari și de o calita
te superioară.

Pentru noi, minerii, a spus în 
încheiere vorbitorul prezenta 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, reprezintă un imbold 
în activitatea de viitor și vă a- 
sigurăm că nu vom precupeți 
nimic pentru traducerea în viață 
a hotăririlor partidului și stătu 
lui nostru, pentru a ne spori 
contribuția la continua înflorire 
a patriei noastre dragi — Repu
blica Socialistă România.

Intîmpinal cu vii șl puternice 
aplauze a luat, apoi, cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român. In spațioasa 
sală a Casei de cultură au ră
sunat îndelung ovațiile, s-a acla
mat pentru partid, pentru cel 
ce în fruntea acestuia militează 
cu înalt devotament, cu clarvi
ziune și pasiune revoluționară 
ca România să pășească hotărît, 
cu tot mai mari succese, către 
viitorul socialist, 'să obțină noi 
Izbînzi în edificarea progresului 
și civilizației, a bunăstării ; o- 
porului.

Cuvintarea secretarului gene- 
tal al partidului, riguroasă a- 
naliză a realităților economice, 
souial-politice ale Văii Jiului, a 
stilului de muncă al organelor 
și organizațiilor de partid, a lost 
urmărită cu mult interes de par- 
lie ipanfii Ia întilnire. Prin ca
racterul sau profund analitic, 
prin veritabilul program de lu
cru pus in fala organizației de 
partid județene, a tuturor orga
nizațiilor de partid din Valea 
Jiului, prin observațiile crilice 
privind o seamă de neajunsuri 
manifestate, prin soluțiile șl 
indicațiile date pentru perfec
tionarea activității economice, 
a muncii politico-organizatori- 
ce, cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu va constitui, 
neîndoios, un ajutor prețios, un 
Îndrumar sigur al activității vii
toare. Cu asemenea sentimente 
iu fost urmărite, aprobate prin 
îndelungate, repetate, aplauze 
cuvintele secretarului general 
al partidului. Oamenii muncii 
din Valea Jiului au simțit, Și 
de data aceasta, ajutorul prețios 
al partidului, au trăit înalta sa
tisfacție de a ști că alături de 
el, imbărbătindu-i, arăiîndu-le 
cu pricepere drumul de urmat, 
se află tovarășul de nădejde, 
neprețuit conducător — secre
tarul general al partidului.

Acestor sentimente le-a dat 
glas în cuvîntul rostit la încheie
rea adunării, tovarășul Clement 
Negrul, prim-secretar al Comi
tetului municipal Petroșani al 
P.C.R.:

Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că membrii de 
partid, toți oamenii muncii din 
Valea Jiului au trăit momente 
de neuitat în această zi a vizi
tei dumneavoastră de lucru.

Sfaturile și îndrumările dale 
pe parcursul vizitei, îndemnu
rile pe care le-am desprins cu 
totii din cuvintarea dumnea
voastră, constituie pentru comu
niști, pentru toți oamenii mun
cii din acest important bazin 
carbonifer al patriei un deose
bit de valoros program de ac
țiune în lupta pentru transpu
nerea în viată a' hotărîrilor 
Conqresului a) X-lea și ale 
Conferinței Naționale a perfi
dului.

Privim ru maximă răspunde
re sarcinile ce ne stau în față. 
Știm că îmbunătățirea activită
ții in cadrul exploatărilor mi
niere din X'alea Jiului va cere 
eforturi deosebite de gîndire 
creatoare de organizare, de 
muncă șl disciplină fermă. Dar 
ne sfințim în măsură să vă asl- 
qurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că hotărîrea 
noastră fermă este să ne inte
grăm cît mai puternic în marea 
acțiune națională pentru înde
plinirea înainte de termen a 
actualului cincinal.

întotdeauna minerii au fost 
un detașament muncitoresc de 
nădejde. Sîntem siguri că el își 
vor onora prin fapte tradițiile 
revoluționare, că vor face lotul 
pentru a asigura siderurgiei și 
energeticii românești cărbunele 
necesar.
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Ultimele știri Ultimele știri

lin iuti ȘI DE PESTE HOTARE
Vizita in județul

Sibiu
Ultimele știri____________ Ț________

N.

hotare prin calitatea t-- 
pe care le produce 

l în marca întrecere so- 
închinata anlvcTs&rii Re- 

Infăptiilrli holărîrllor 
sulul al X-lea și Confc- 
Naționale a partidului. 

Colectivul fabricii a obținut suc
cese

îneacă pe tovar&șul 
Ceaușescu că au fost luate mă
suri pentru realizarea 
mandării pe care le-a fi

id devansarea lucrărilor 
vestiții și creșterea valo- 

”ei pînfi la finele 
cu 300 milioane lei. 
înfățișează rexulta- 

dc colectivul u-

reco- 
icut-o

de seamă in producție, cu 
mindrește cu prilejul a- 

importante vizite, 
sosirea în fabrică condp-La jj.-.- _ ________ -7

florii de partid si de slat sînt 
țatînir înoți do ministrul Indus
trie! ușoare loan Crăciun, de 
©em^rl al conducerii întreprin
derii ai organizațiilor de partid 
de masă și obștești. Un grup de 
tinere muncitoare îmbrăcate în 
pitorești costume naționale a- 
dresoi ă secretarului general a' 
partidului cuvinte de bun venit.

Directorul fabricii, ing. Ștefan 
Ad-am. invită oaspeții să vizi
teze sectoarele de bază ale uni
cii. Tovarășul Nicolae 
waușescu esțe informat că în 
vederea traducerii în fapte a 
epcin ilor trasate de partid pri
vind asigurarea unei calități 
raperioare a produselor care 
țB satisfacă cerințele și preten
țiile beneficiarilor interni și ex- 
ftrnl, să asigure o creștere a 
aompetltivitfitll mărfurilor pe pia
ța mondială, 85 la sută din 
producția actuală a întreprin
deri o reprezintă sortimentele 
bol șl reprolectate.

In încheierea vizitei, secreta- 
țylul general al partidului, celor
lalți oaspeți le sînt prezentate 
cele mai reprezentative țesături 
realizate aici ce formează obiec
tul unei expoziții. 
Cîicolae Ceaușescu 
calitatea șl modelele a numeroa
sa produse, care, îd afară de 
piața internă, sînt livrate în 14 
țjrl. Mal mult de 60 la sulă 
din producția întreprinderii se 
exportă. Secretarul general al 
partidului recomandă conduce
rii ministerului de resort ca, 
paralel cu exportul de stofe, 
4ă sporească și cel de confec- 
ft-

Vizita tovarășului Nicolae 
Qeaușescu în municipiul Sibiu 
sa încheie la uzina „Independen
ta", întreprindere producătoare 
ia utilaje tehnologice comple
te pentru industriile chimică, 
metalurgică, materialelor de 
construcții șl alte sectoare.

In curtea uzinei, tovarășului 
Kicolae Ceaușescu îl este pre
zentat în funcțiune un nou tip 
de perforator pentru industria 
toracUvă, cu caracteristici 
tehnice superioare vechilor u- 
ne; de acest gen. Se vizitează 
nona hală de unelte hidropneu- 
matice dată în producție cu trei 
luni înainte de termen, înzestrată 
tfu mașini de mare productivi
tate. Aci sînt înfățișate cîteva 
'din produsele realizate i ciocane 
ce abataje și perforatoare de 
rfiină. mașini pneumatice de 
Găurit, înșurubat șl polizoare 
Obstinate în special întreprin
derilor constructoare de mașini.

Directorul general al între
prinderii Miron Negrilă, infor-

Tovarășul 
apreciază

privin 
de in' 
rii product! 
cincinalului 
Totodată, 
tele obținute __ _____ —
zinei în îndeplinirea unei alte 
sarcini puse în fața construc
torilor dp mașini de către con- 
djiccren partidului, aceea pri
vind realizarea dc mașini șl u- 
tilaje care, din punct de ve
dere tehnic, să fie similare cu 
produsele ce Se fabrica în țări 
cu experiență în «cest domeniu.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază e- 
ficlenta noii hale a uzinelor 
-Independent n“. prevăzută cu 
cincj nivele, care asigură o fo
losire judicioasă a spațiului, șl 
recomandă ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, 
prezent la vizită, să fie între
prinse măsuri în vederea ex
tinderii acestui gen de con
strucții șl în alte întreprinderi 
din ramura construcțiilor de ma
șini.

In numele muncitorilor, al 
întregului colectiv, directorul 
uzinei adresează, la plecare, se
cretarului general al partidu
lui calde mulțumiri pentru 
noua vizită ce le-a făcut-o, 
pentru indicațiile prețioase da
te Și cu acest prilej și expri
mă angajamentul de a munci 
cu toții, fără preget, pentru în
deplinirea exemplară a planu
lui de producție, a sarcinilor 
trasate de partid.

».S-a lăsat Inserarea. Gu toa
te acestea, marile artere «le o- 
rașului cunosc o vie animație. 
Mii și mii de sibieni țin să-șl 
ia un călduros rămas bun de 
la oaspeți. Asistăm din nou Ia 
o caldă și entuziastă manifes
tare de dragoste făcută secre
tarului general al partidului, la 
o vibrantă expresie « unității 
de monolit dintre partid și po
por, a încrederii și adeziunii 
depline la politica marxlst-le- 
ninistă a partidului, a hotărîrii 
ferme de a milita necontenit 
pentru transpunerea ei în via
tă. Oamenii muncii din muni
cipiul Sibiu se angajează să-și 
consacre toate forțele înfăptui
rii obiectivelor stabilite de 
Gongresul al X-lea și de Con-' 
ferinta Națională a partidului, 
realizării cincinalului înainte de 
termen, înfloririi continue 
României socialiste.

Tovarășul
Ion Gheorghe Maurer 

a fost prim 
de președintele Tilo

Sosirea la Tokio a delegației C.C. 
al P.C.R., condusă de tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil
BELGRAD 15 Trimișii specl- 

aii Agerpres transmit: Președin
tele Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, Iosip Broz 
ȚltO, împreună cu soția, Iovan- 
ka Broz, a primit la Belgrad, 
tineri după-amiază, pe tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Ro
mânia. Împreună cu soția. Ele
na Maurer.

La primire au participat Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, preșe
dintele părții române in Co
misia mixtă româno-iugosilavă 
dâ colaborare economică, și Va- 
sile Șaridru, ambasadorul Româ
niși la Belgrad.

Din partea Iugoslavă au fost 
Diezenți Genial Bledicl, preșe- 
analele Consiliului Executiv Fe
deral, împreună cu soția Ramzia

Bledicl, 
membru ______ __________
Federal, președintele părții Iu
goslave în Comisia mixtă iu- 
goslavo-română de colaborare 
economică, Iakșa Petrici, locții
tor al secretarului federal pen
tru afaceri externe, șl Iso Njc- 
govan, ambasadorul Iugoslaviei 
la București.

Președintele Tito a avut, apoî, 
o convorbire cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, la care au a- 
slstal persoanele oficiale româ
no șl iugoslave. Convorbirea, 
în care au fost abordate stadiul 
șl perspectivele favorabile ale 
dezvoltării multilaterale a rela
țiilor româno-iugoslave. precum 
șl unele probleme internaționale 
de Interes comun, s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
prietenească.

Dușări Gligoriovlcl, 
al Consiliului Executiv

Pe fronturile de luptă 
din Indochina

CAMBODG1A 15 (Agerpres). 
— Agențiile internaționale de 
presă informează despre desfă
șurarea unor lupte violente in
tre patriotii khmeri și trupele 
regimului de la Pnom Penh, 
dislocate în zona localități; 
Oudon, străvechea capitală im
perială, la 32 ^«ni nord-est de 
Pnom Penh. După lupte îndîr- 
jite, care au durat 24 de ore, 
trupele regimului de la Pnom 
Penh au fost obligate să evacu
eze pozițiile c’c la Phnom Bat, 
apreciate ca fiind de o mare 
importantă strategică. Patriotii

au provocat inamicului pierderi 
grele în oameni și echipament 
do luptă.

VIETNAMUL DE SUD 15 (A- 
gerpres). — Agenția de presă 
„Eliberarea" anunță că unități 
ale Frontului National de Elibe
rare din Vietnamul de Sud și-au 
intensificat acțiunile de luptă 
în zona Nam Bo. Potrivit unor 
date incomplete, precizează a- 
gentia, palrioții au eliberat, In 
urma unor acțiuni de luptă, a- 
proximativ 1 500 de tineri deți
nuți de autoritățile de la Sai
gon în închisori.

Forțele patriotice laoțienc au doborît pînă în prezent 
116 avioane inamice. In foto : Soldați aparținînd forțelor 
patriotice laoțienc, pe cimpul de luptă.

15 — Corespondentul 
Florea Țuiu, transmi-

TOKIO 
Agerpres, 
te: Vineri dimineața a sosit la 
Tokio delegația Comitetului 
Contrai al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Paul Nlculescu-Mizll, mombru 
al Comitetului executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.G. al 
P.C.R., caic, la Invitația Comite
tului Centrai al Partidului Co
munist din Japonia, va face o 
vizită In această țară.

Din delegație fac parte tova
rășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar nl C.C. al P.C.R., Con
stantin Băbălău, membru suple
ant al Comitetului Executiv al 
G.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj 
P.C.R., și Ion Zahiu, adjunct c’e 
șef dc secție la C.C. al P.C.R.

La sosire, delegația a fost ln- 
lîmpinala pe aeroport de tova
rășii Tctsuzo Fuwa, membru al 
Biroului Permanent al Prezidiu
lui, președinte al Secretariatului 
C.G. al P.C.J.. Tomlo Nishfza- 
wa, membru al Biroului Perma
nent al Prezidiului C.C., Koichi
ro Ueda, membru al Prezidiului 

ziarului 
Sun am a,

membru al Prezidiului C.C., șei 
al Secției Internaționale a G.G., 
Elzo Kobayaschl, mombru su
pleant al C.C., Hiroshi Tachlkl, 
adjunct al șefului 
naționale a C.C., 
C.C., ziariști.

A fost prezent _______
însărcinat cu afaceri ad-lnterim 
al României în Japonia, precum 
șl alțl membri al Ambasadei șl 
Agenției

Secțiel inler- 
activiștl al

Ion Dumitru,

economice române.

•Ar
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Prezidiulul

al

C.C.. redartor-șef al 
„Akahala", Ichiro

TOKIO 
Agerpres, 
te: Președintele
C.G. al P.C. din Japonia, Kenjl 
Miyamoto, a oferit, vineri sea
ra, la hotelul New Olani, un di
neu In onoaroa delegației Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Paul Niculescu-Mi- 
zii, membru al Comitetului E- 
xecutiv. nl Prezidiului Perma
nent al C.C. ol P.C.R.

In timpul dineului, desfășurat 
înlr-o atmosferă caldă, tovără
șească, Kenji Miyamoto și Paul 
Niculescu-Mizil au toastat pen
tru dezvoltarea continuă a prie
teniei dintre P.C.R. șl P.C.J., 
dintre cele două popoare.

PE SCURT ia PE SCURT
© Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem și 
guvernul U.R.S.S. au oferit un 
dineu în Marele Palat al Krem
linului, în onoarea lui Ahmed 
Hassan Al-Bakr, secretar gene
ral al conducerii regionale a 
Partidului Renașterii Socialiste 
Arabe (Baas) din Irak, preșe
dintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției, președinte
le Republicii Irak, aflat în vi
zită in Uniunea Sovietică.

® Potrivit unui recent son
daj realizat în Danemarca pri
vind aderarea țării la Piața 
comună, doar 33,1 la sută din 
persoanele interogate s-au pro
nunțat pentru o asemenea ho- 
tărîre.

După cum este cunoscut, la 
2, octombrie, danezii sînt che
mați să se pronunțe prin vot 
în problema aderării la Piața 
comună.

Solcmiiifaiea decernării 
ordinului „Steaua 

Republicii Socialiste 
România** clasa 1 
ziarului „Elore**

l-a Consiliul do Stat al Republicii Socialiste România- . —  ------------  ------—— a
avut Ioc, vineri dimineața, solemnitatea decernării ordinu
lui „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I ziarului 
„Elore", pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român dc construirea societății socia
liste, la întărirea unității și frăției tuturor oamenilor mun
cii din Republica Socialistă România, fără deosebire dc na
ționalitate, cu prilejul aniversări; n 25 dc Bni dc la apari
ția primului număr al ziarului.

înalta distincție a fost inniînatâ de tovarășul Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
membru al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte tovarășii Cornel Burii* ă, 
membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Constantin Stătcscu, secretarul Consiliului 
de Slat, Ion Cumpănașu. prim-adjunct de șef dc secție la 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii Uniunii Ziariști 
lor și unor publicații centrale.

In cadrul aceleiași solemnități au fost înminate ,unui 
număr de 20 de lucrători ai ziarului „Elore" — membri ai 
conducerii, redactori, corespondenți locali, lucrători din a- 
parâtul tehnic — ordine și medalii

In numele Consiliului de Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășul Gheorghe Stoica a felicitat călduros 
colectivul ziarului „Elore", pe cei decorați, subliniind înal
ta prețuire pe care conducerea dc partid și dc stat o acor
dă activității desfășurate de membrii acestui colectiv gaze
tăresc în decursul celor 25 dc ani.

In numele redacției ziarului „Elore", a luat cuvîntul 
tovarășul Szilagyi Dczideriu.

(Agerpres)

Henry Kissinger, consilier 
special al președintelui Nixon 
pentru problemele securității 
naționale, a sosit joi după-amia- 
ză la Londra, în urma vizitei 
efectuate în Uniunea Sovieti
că. In aceeași zi, Kissinger a 
avut o întrevedere cu minis
trul de externe britanic, Alee 
Douglas-Home, urmată de un 
dineu oferit de premierul Ed
ward Heath.

9 Muncitorii mai multor u- 
zine din orașul Vig0 (nordul 
Spaniei) s-au alăturat grevei 
constructorilor de automobile 
din localitate, protestind împo
triva concedierilor operate de 
conducerea uzinelor „Citrocn". 
Prin acțiunea de protest de
clanșată la uzinele metalurgice 
.,Reiman" șl Ia alte întreprin
deri mai mici, numărul gre
viștilor din Vigo a depășit 
10 000.

Etapa c'c duminică a campio
natului republican de rugbi 
programează în Capitală trei 
meciuri. Pe stadionul Gloria, in 
cuplaj, vor avea loc, de la ora 
9, următoarele partide: Gloria
— Politehnica Iași și Dinamo
— Sportul studențesc. Dc la o- 
ra 14, pe terenul din Parcul Co
pilului, se vor întîlni in derbiul 
etapei formațiile Grivița Roșio 
și Steaua (meciul va fi integral 
televizat). Iată jocurile progra
mate în provincie: Farul Con
stanța — Vulcan; Precizie Să- 
cele — Rulmentul ; Știința Pe
troșani — C.S.M. Sibiu ; Uni
versitatea Timișoara — C.S.M. 
Suceava.

țional de la Seattle {Washing
ton), învingătorul competiției de 
la Forrest Hills l-a eliminat cu 
7—o, G—4 pe americanul Paul 
Gerken. *

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Turneul international de tenis 
de la Sacramento (California) 
a continuat cu disputarea parti
delor din sferturile de finală 
ale probei de simplu. Principa
lul favorit al concursului, ame
ricanul Stan Smith, l-a eliminat , 
cu g—4, 6—4 pe sud-africantil 
Cramer. In celelalte trei parii- ' 
de s-au înregistrat următoarela 
rezultate: Olmedo (S.U.A.) —
Cooper (Australia) 6—2, (*—3 j 
Edlefsen (S.U.A.) — Prob.y
(Franța) 6—3, 3—6. 6—3; Van . 
Dillen (S.U.A.) — Rvan (Reru- 
blica, Sud-Africană) 6—0. 7 5.

(Agerpres)
i
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PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Mărturisirile unui comisar fă
cute procurorului republicii; 
Republica: Doamna și vaga
bondul; LONEA — Minerul: E-

Soarele răsare la ora 5,56 și 
apune la ora 18,2-1. Zile trecute 
din an 
106.

de
înapoiat

germană: 
tinerețe. dans: 
plastică. A treia

aeropor- 
tovarășii 

Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Petre Blajovici, Cornel 
Burtică, Mihai Dalea, Ion Stă- 
nescu și Ștefan Andrei.

a-

dezvoltarea

comerciale

te- 
ce 
de 
ar

de 
s-a

N. PUICEA 
corespondentul Agerpres 

la Roma

, și „nu" rostit

ffiparul = Întreprinderea poligrafică Hpn£doar§ (Subunitatea Peu^unj 40 59â

In seara aceleiași zile, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu ceilalți conducători 
partid și de stat, s-a 
în Capitală.

In întîmpinare, pe 
tul Băneasa, se aflau 
Florian Dănălache,

(Agerpres)

Pupă întrunirea „celor zece

„Dacă" și „dar
cu jumătate de glas...

Considerată a fi de importan
ță „crucială" pentru evoluția 
felațiilor de cooperare intre 
cele zece state occidentale re- 
ilrțite in cadrul așa-numitei 
„Comunități Economice europe
ne lărgite" — Franța, Repu
blica Federală a Germaniei, 
Anglia, Italia, Olanda, Belgia, 
Norvegia, Danemarca, Irlanda și 
Luxemburg — întrunirea de 
două zile de la Roma a miniș
trilor de externe și de finanțe 
gi acestor țări s-a încheiat cu 
rezultate sintetizate astfel de 
cotidianul italian „II Messag- 
gero" : „In actualul stadiu al si
tuației, nu se poate spune că 
ș-au făcut mari pași înainte 
in direcția coordonării politi
cii economice și monetare a ță
rilor vest-europene. Toate ho- 
tăririle importante au fost ami
nate. Acolo unde divergențele 
tindeau spre înăsprire, s-a sta
bilit — în mod diplomatic — 
să se reconfirme angajamentele 
precedente,- așa cum au fost ele 
luate".

Convocată pentru o examina
re mai aprofundată a unui an
samblu de probleme politice, 
Economice și monetare speci
fice țărilor membre ale Pieței 
POmune și celor patru țări — 
Anglia, Danemarca, Norvegia și 
tțlanda — care, de la 1 ianua- 
fle 1973, urmează să intre in 
Piața comună întrunirea de la 
Roma și-a propus, in primul 
find, să evidențieze posibilită
țile de convergență între pozi
țiile țărilor participante, pentru 
i se da contururi mai precise" 
— politice, economice și mo-

nețare — amintitei „Europe a 
celor zece'.

Discuțiile au fost purtate în 
scopul atenuării divergențelor 
binecunoscute intre participant, 
cu intenția de a se putea con
voca la 19-20 octombrie, la Pa
ris, o conferință a șefilor de 
state și guverne ai țărilor co
munității „lărgite'. Discuțiile 
din capitala Italiei au demon
strat că, de fapt, cimpul de

manevră intre posibilitățile de 
succes și de răbufnire a diver
gențelor s-a îngustat mult și 
că in niciun caz nu se poate 
spera la succese spectaculoase 
In viitorul apropiat. De altfel, 
rezultatele anunțate la sfârși
tul intilnirii, in cadrul unei con
ferințe de presă, care suplinea 
lipsa unui comunicat comun, 
consemnau dorința participanți- 
lor de a continua eforturile pen
tru lărgirea și consolidarea coo
perării generale dintre ei; sa
tisfacția față de 
relațiilor Est-Vest, in general, 
și a schimburilor _____
C’y țările socialiste, în special, 
interesul „celor zece" față de 
ținerea conferinței pentru 
securitatea europeană; acordul 
de a se promova o politică uni
tară față de țările în curs 
dezvoltare. De asemenea, 
convenit să se treacă la con-

*
NEW YORK 15 (Agerpres). — 

Tenismanul român Ilie Năslase 
continuă seria succeselor. In 
turul doi al probei de simplu 
din cadrul concursului Intcrna-

stituirea unui „fond de coo
perare monetară" vest-europea- 
hă, pentru că țările aderente 
sa-și poată susține moneda na
țională in caz de criză.

In ceea ce privește insă 
mele principale și presante 
constituie obiect permanent 
disensiuni și polemici, cum
fi de pildă, stabilirea unei po
litici vest-europene comune pen
tru a se face față creșterii ver

tiginoase a prețurilor și feno
menelor de inflație, măsuri 
pentru dezvoltarea unor re
giuni rămase in urmă din punct 
de vedere economic și social, 
cum ar fi mezzogiorno in Italia, 
trecerea la cea de-a doua e- 
tapă a Uniunii economice și 
monetare occidentale, reforma 
sistemului monetar occidental 
și eliminarea efectelor negati
ve ale crizei dolarului — nu 
s-a putut merge mai departe 
de „reafirmarea angajamentelor 
solemne luate anterior". Drept 
urmare, s-a convenit să se fi
nă ,la 30 și 31 octombrie, o 
nouă întrunire a miniștrilor de 
finanțe, care să analizeze con
cret posibilitățile de armoni
zare a politicii economice și 
monetare a „celor zece", por- 
nindu-se de la recunoașterea 
faptului că vor mai fi necesare 
multe alte întruniri, pentru ca

țările vest-europene, care au 
structuri economice și se află 
in stadii conjuncturale diferite, 
să accepte să facă sacrificii 
pentru parteneri, lăsind pe pla
nul doi propria dezvoltare.

Interpretînd ansamblul re
zultatelor întrunirii, observato
rii din Roma subliniază că re
levarea unor acorduri cu carac- ■ 
ter foarte general și pur formal 
— in imposibilitatea de a se a- 
junge la înțelegeri concrete 
nu ar fi străină de preocupa
rea ce există atît în Republica 
Federală a Germaniei, cit și 
in Franța, față de rezultatele 
apropiatelor alegeri parlamen
tare din aceste țări, că. de 
fapt, divergențele intre cei ca
re susțin teza întăririi „insti
tuțiilor comunitare' și cei care 
nu renunță la păstrarea atribu
telor suverane ale statelor sînt 
la fel de puternice ca și in tre
cut.

In concluzie, bilanțul întru
nirii de la Roma confirmă căi 
obișnuitul „dacă" și „dar" au 
prevalat net față de „da", in 
timp ce „nu‘-ul a fost rostit, 
deocamdată, doar cu jumătate 
de glas. „Intilnirea, este de 
părere ziarul „Unita", s-a în
cheiat cu confirmarea unor am
ple dezacorduri între membrii 
„comunității celor zece", trans
ferând, deci intilnirii la nivel 
înalt vest-europene problemele 
cele mai dificile".

Redacția șl administrația ziarului i Petroșani, strada Republicii tfr, 90, telefon i 16G2

Cea de-a doua etapă „inter
mediară" a acestui campionat a 
programat, la Petroșani, un ve
ritabil derby studențesc. S-au a- 
flat, fată în față, internaționalii 
Dinu, Florian Constantin, Orte
lecan, Neagu, pe de o parte, 
Drăgulescu, Fugigi, Atanasiu, 
Crăciunescu, pe de alta. Con
form așteptărilor, confruntarea 
dintre echipa petroșăncană Ști
ința și una din revelațiile cam
pionatului trecut, Sportul stu
dențesc, a oferit celor prezenți 
în tribune o dispută pasionantă, 
punctată adeseori cu faze tipice 
rugbiului modern.

Chiar dacă rezultatul de 
miercuri nu mai coincide cu a- 
cela înregistrat, în urmă cu 10 
zile, în compania sucevenilor, a 
fost clar pentru toată lumea că 
cea care a „controlat" la amă
nunt cele 80 de minute a fost 
echipa gazdelor. Fără a-și fi re
venit totalmente la forma care 
a propulsal-o, în urmă cu cîteva 
luni, înspre culmile cele

înalte ale rugbiului românesc, ea 
a reușit totuși să-și impună 
punctul de vedere în fața unei 
echipe foarte valoroase, dar în
că nepusă la punct cu pregătiri
le. Parc-se că studenții bucureș- 
teni trăiesc încă euforia prelun
gită a succesului din primăvară.

Lipsită de aportul unor piese 
de primă greutate (Moromele, 
Fălcușanu, Bărgăunaș), dar afla
tă sub bagheta priceputului său 
„dirijor" Theodor Rădulescu (re
venit de la Paris), Știința se de
tașează în învingătoare — gra
tie jocului deschis practicat, joc 
ce a fost posibil datorită domi
nării cu autoritate a grămezilor 
organizate și în mod special a 
„tușelor". Remarcabilă și preci
zia acțiunilor liniilor de treisfer- 
turi, precum și creșterea valori
că a „pachetului" de înaintași, 
încetul cu încetul, absența „se
natorilor" de altădată devine 
imperceptibilă. Jocul curajos al 
tinerilor Burghelea, Ștefan, Slăn- 
cu Ie anii, Martin dă culoare rug-

biului practicat de XV-le petro- 
șănean.

Dominarea teritorială din pri
ma parte a jocului este concreti
zată de abia în minutul 30. La 
una din numeroasele acțiuni ale 
„troicarilor" petroșăneni, exce
lenta pasă a lui Abribula (la un 
balon cîștigat de Florian Con
stantin), este fructificată în 
„drob" de către Radulescu: Știin
ța 3— Sportul studențesc 0, scor 
cu care ia sfîrșit prima repriză.

După pauză, consemnăm o a- 
preciabilă creștere a „cotei" ac
țiunilor la mină, inițiate de Băl- 
lărețu, Ștefan, Lomotă, Burghe
lea. Prima care este finalizată 
este acea din minutul 45, cînd 
Neagu culcă balonul în imedia
ta apropiere a buturilor adverse. 
Martin transformă și scorul se 
majorează : 9—0. Nu trec decît 
6 minute și splendida incursiune 
a lui Abribula se încheie cu un 
essai la colț, „semnat" în
ceaași manieră de tînănil Bur
ghelea. Un moment de respiro

pentru gazde, in min. 65 și Că
lărașii reduce din handicap: 13— 
3. Știința revine puternic, permi- 
țindu-i lui Rădulescu să inscric 
cel de al doilea essai în acest 
joc, iar lui Martin să transforme 
din nou. La rezultatul de 19—3 
în favoarea gazdelor, Fuglgi In
terceptează un balon, îl lansea
ză pe Bater care, după o cursă 
de cca. 70 de metri, este oprit 
numai de... șansă de a reduce 
din handicap. Peste numai un 
minut, Crăciuncscu transformă 
însă o lovitură de pedeapsă, a- 
cordată oaspeților, reducînd din 
handicap și stabilind scorul final 
la 19—6 în favoarea echipei din 
Petroșani.

La fluierul arbitrului Ștefan 
Nicuiescu (București), echipa 
gazdă a aliniat următorul XV i 
Dinu, Ortelecan, Talpă — Moroe, 
Ștefan — Băltăreții, Florian Con
stantin, Lomotă (Zallescn), Nea
gu, Truță. Rădulescu, Burghelea, 
Stănculeanu — Martin.

libcraru i, seriile I și II; VUL
CAN : Toamna Cheyenilor, se
riile I și II; I.UPENÎ — Cultu
ral : 20 000 dc leghe sub mări; 
URICANf: Piroșmani.

rn folclorice; 20,45 Consem
nări; 20,50 La hanul melodi
ilor; 21,25 Moment poetic-, 
21,30 Revista șlagărelor; 22,00 
Radiojurnal; 22,30 Expres me- 
lolll; 24,00 Buletin de știri; 
0,03 — 6,00 Estrada nocturnă.

SIMBATA 16 SEPTEMBRIE

1902
rul Iosif Ivanovici (70 de ani) 
(n. 1845); 1942 — A fost creat 
Frontul Democratic (30 de ani); 
1810 — Proclamarea indepen
denței -Mexicului. Sărbătoare 
națională; 1972 — Sărbătoarea 
ziarului „Trybuna Ludu" — or
gan al P.M.U.P. (16—17).

SIMBATA 16 SEPTEMBRIE
6,00 Muzică și actualități; 

7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Miorița; 9,50 Cintă 
Trio Grigoriu; 10,00 Buletin dc 
știri; 10,05 Selecțiuni din ope
retele lui Milloker; 10,30 Din 
țările socialiste; 11,00 Buletin 
de știri; 11,05 Ciută surorile 
Kessler; 11,15 Radioclub turis
tic; 11,35 Scumpă țară româ
nească I — cîntece; 12,00 Dis
cul zilei; 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpretul 
preferat; 13,00 Radiojurnal; 
13,30 Radiorecording; 15,00 Bu
letin do știri; 16,00 Radiojur
nal; 17,00 Știință, tehnică, fan
tezie; 17,25 Soliști de muzică 
populara; 17,45 Muzică ușoară; 
18,00 Orele, serii; 20,00 Ze.ce 
melodii preferate; 20,35 Bijutc-

1001 de seri — Siluete în alb 
și negru. „Hansel și Gretel"; 
19,30 Telejurnal. Marea între
cere socialistă la zi; 20,00 A- 
vanpremieră; 20.05 Tele-enci- 
clopedia; 20,45 Film serial ; 
„Manix“. „In capcană" — 
partea a II-a: 21,35 De dra
goste. Emisiune muzical-dis- 
tractivă realizată de Titj Acs; 
22.35 Telejurnal: 22.50 Săptă- 
mîna sportivă; 23,00 Am strîns 
toamnă după toamnă. Program 
de romanțe și cîntece de pe
trecere.

SIMBATA 16 SEPTEMBRIE
9,00 Deschiderea emisiunii. 

Telex; 9,05 Biblioteca pentru 
toți i Octavian Goga; 9,50 De 
vorbă cu gospodinele; 10,05 
Revista literară TV; 10,35 Re
portaj TV. Sîmbătă, dumini
că, luni; 10,55 Emisiune de di
vertisment. Visul unei nopți 
de vară; 11,45 In slujba sănă
tății i Brancaniajul; 12,00 Te
lejurnal; 16,30 Deschiderea e- 
misiunii de după-amiază. E- 
misiune In limba 
18.15 Ritm, 
18,50 Arta 
ediție a taberei de sculptură 
Măgura — Buzău; 19,05 A- 
vram Iancu — Antologic liri- 

19,15 Publicitate:

Ieri, temperatura maximă 
fost la Petroșani de plus 
grade, iar la Paring de plus 
grade. Minima din cursul nop
ții a fost de plus 2 grade și, 
respectiv, zero grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme instabilă și 
răcoroasă. Vor cădea precipi
tații slabe de ploaie. Diminea
ța pv alocuri, ceață. Vini mo
derat din sectorul vestic.


