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Lucrările Conferinței organizației 
municipale de partid

Dumwiicif, 10 decembrie, 
in sala mare a Casei de 
cultură din Petroșani —■ 
dominată de drapelele 
partidului și patriei, de 
tabloul secretarului general 
a.1 partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — fn- 
tr-o atmosferă, de entu
ziasm și pronunțat carac
ter de lucru s-a desfășurat 
conferința municipală de 
partid-

La conferință au partici
pat delegații aleși in 
nările și conferințele 
tru dări de seamă și 
geri ale organizațiilor 
partid din municipiu, 
cum și numeroși i.. 
din rindul cadrelor 
conducere din unitățile e- 
conomice și social-cultura
le. conducători ai 
zațiilor de masă 
ștești.

Au fost prezenți 
șii David Lazăr, 
supleant al 
secretar al 
dețean de 
ghe Fulea, 
de secție la Consiliul eco
nomic, Ion Lăzărescu, ad
junct al ministrului mine
lor, petrolului și geologiei, 
Gheorghe Milca, din partea 
sectorului de propagan
dă al C.C. al P.C.R., acti
viști ai comitetului jude
țean de partid.

Lucrările conferinței au . 
fast /deschise de tovarășul ! 
Clement Negruț, prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal de partid, care a adus 
un salut călduros tuturor 
participanților.

Conferința a ales apoi 
prezidiul din care au făcut 
parte tovarășii: David
Lazăr, Clement Negruț, A- 
ron Popa, Traian Blaj, Ga
vrilă David, losif Cotoț, 
Vasile Oros, Maria Brăniș
teanu, Vasile Ogherlaci, 
Elza Gyorgy, Ana Drăgoi, 
Petre Constantin, Constan
tin Grădinaru, Gheorghe 
David, Ioan Cojocaru, Du
mitru Roșu, Dumitru Si- 
mionescu, Maria Duminică 
și Nicolae llie.

După alegerea organelor 
de lucru conferința a apro
bat in unanimitate, urmă
toarea ordine de zi :

adu- 
pen- 
ale- 

de 
pre- 

invitați 
da

organi
ci ob-

tovară- 
membru 

C.C. al P.C.R., 
Comitetului ju- 
partid, Gheor- 
adjunct de șef

(Continuare în pag. a 2-a)

Colectivul de muncă de la 
Preparația cărbunelui din Pe- 
trila a reușit în acest an să 
preia și să prelucreze întrea
ga producție de cărbune adu
să la. „ziuă“ din adîncunle 
minelor Petrila, Lonea, Dîi;a 
și Livezeni, dînd viață cu 
succes angajamentelor asu
mate în cinstea apropiate: 
sărbători a Republicii.

De la începutul anului și 
pină in prezent, producția de 
brichete din cărbune (ovoide) 
prevăzută în plan a fost de
pășită cu 10 438 tone, călit.i 
tea acesteia a fost îmbunătă
țită cu 2,9 la sută față de 
STAS, iar economiile la pre
țul de cost însumează 200 00b 
lei.

Desigur, aceste succese ;.e 
datoresc, în mare măsură, u- 
nnr îmbunătățiri aduse flu
xului tehnologic de produc
ție cum ar fi : confecționa
rea și montarea unui radiator 
care reduce timpul de topi
re a smoalei de la 8 ore la 
4 ore, mărindu-se caprn'tatea

del încălzire la topitorul nr. 
î 3 i | înlocuirea a 24 hidroci- 
■ clojnașe care pulverizează apa 

incnustrială în interiorul ci- 
clofanelor pentru captarea pra
fului de cărbune și recupe- 

1 raitea lui; confecționarea a 
cloțuă rotoare pentru dezinte- 
grhtorul de cărbune; confec- 
liqnarea unui lanț S.K.R., pen
tru craterul înclinat — lu
crări executate în . ondițd 
ele calitate ireproșabilă de 
brigăzile conduse de Hen
rich Lorentz și Cornel Ursa 
sub îndrumarea maistrului 
losif Maior.

Contribuția <ea mai în
semnată la succesele obținu
te au adus-o schimburile 
c onduse de Șerban Pîrvu, Pa
vel Daminoiu. Petru Vințan 
Viorel Rodeanu, Ștefan Iobb, 
Ioan Oșan. Mircea Felea, 
Ioan loniță. Eugen Preda, 
Constantin Hoca, Petru Ma
ici și alții.

Emilian DOBOȘ 
corespondent

0 premieră a constructorilor 
de căi ferate in Defileul

Jiului

de
pe

seamă asupra activității desfășurate
Comitetul municipal de partid

perioada decembrie 1968 și pînă în prezent

In cadrul lucrărilor efectu
ate de Șantierul 71 construc
ții căi ferate de-a lungul De
fileului Jiului, in vederea 
protejării viitoarei rețele de 
electrificare de căderile de 
stînci din masiv, a fost in 
scrisă o premiera prestigioa
să. Pentru prima dată în ac 
tivitalea șantierului s-a exe
cutat intr-un timp mult scui- 
tat fată, de prevederile din 
grafic, o semipolată cu o Iun 
gime de 40 de metri în voii: 
mu! căreia piesele prefabrica 
te reprezintă peste, (>0 la su 
tă. Lucrarea* este considerată 
de specialiștii șantierului ca 
avind un grad ridicat de teh
nicitate și o arhitectură .me 
dernă, ca. o soluție originală 
in cadrul lucrărilor' din Deli 
leul Jiului. La calitatea foar
te bună a construcției și au

adus contribuția șefii <-'e lo: 
Constantin Luță și Constantin 
Călinoiu, maiștrii llie Ghiță 
și Eugen Birău, care au asi 
gurat prompt și la an nivel 
de eficiență superior as,sten
ici tehnică și îndrumarea de 
zi cu zi a brigăzilor ce con
structori conduse ele Anton 
Mocanu și Vasile Zoic.in, e- 
xecutante ale lucrării.

Demn de reținut este, de 
asemenea, faptul că montarea 
prefabricatelor la această se- 
mipolată premieră, avind ca 
termen de încheiere ziua de 
30 Decembrie, cind se va 
sărbători a XXV-a aniversa
re a Republicii noastre, a fost 
terminată cu 21 de zile mai 
devreme, ceea ce constituie 
un succes de prestigiu dedi
cat de constructorii de căi 
ferate apropiatei aniversări.

Conferința organizației mu
nicipale de partid, în cadrul 
căreia se face analiza activi
tății politice și economico-so- 
ciale desfășurate de organul 
municipal de la alegeri și pî- 
nă în prezent, are loc în con
dițiile cînd minerii, energe- 
ticienii, constructorii, toate co
lectivele de oameni ai muncii 
din Valea Jiului, — integrate 
organic în efortul Întregului 
nostru popor — au luat cunoș
tință cu sentimente de pro

CText prescurtat)
fundă satisfacție, entuziasm și 
rnîft-drie patriotică de recen
tele lucrări ale Plenarei C.C. 
al PJȚ.R. care a dezbătut 
probleme de o covirșitoare im
portanță teoretică și practică 
pentru înfăptuirea hotăririlor

Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale — acce
lerarea dezvoltării economico- 
sociale a țării, făurirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul drag 
al României.

Acțiuni susținute, 
de mare răspundere,

•pentru sporirea eficienței 
întregii activități productive

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMÂN 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dînd glas sentimentelor de dragoste și profundă recu

noștință ale comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului față de conducerea partidului, față de dum
neavoastră personal, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, pentru activitatea neobosită, înțelepciunea și 
clarviziunea cu care îndrumați și conduceți poporul nostru 
din victorie în victorie, participanții la Conferința organi
zației municipale de partid Petroșani, in numele celor 18 000 
de comuniști își exprimă încă odată cu acest prilej totala 
lor adeziune Ia întreaga 
dului și statului nostru, 
a lupta cu toate forțele 
a acestei politici.

Angajați plenar în 
lor trasate de Congresul al X-lea, de Conferința Națională 
și de. recenta plenară a C.C, al P.C.R. vă raportăm stimate 
tavarășe secretar general, că in cele 11 luni ale acestui an 
minerii Văii Jiului au pregătit și pus în funcțiune noi ca
pacități de producție din care numai la cărbune cocsiiica- 
bil și energetic 575 000 tone. Energeticienii au produs 1,4 
milioane kWh energie electrică, lucrătorii din industria chi
mică au realizat peste plan 11 tone fire mătase artificială, 
iar planul de investiții pe ansamblul municipiului este în
deplinit în proporție de 101,3 la sută.

Informăm conducerea partidului că datorită sprijinului 
primit, aplicînd in viață îndemnurile dumnevoastră prețioa
se, cu prilejul vizitei de lucru in Valea Jiului, îmbunătă- 
țindu-ne munca plinind mai deplin în valoare posibilitățile 
de care dispunem, am reușit ca in acest trimestru, în în
tâmpinarea celei de-a 25-a aniversări a proclamării Repu
blicii. să redresăm situația economică pe ansamblul muni
cipiului și indeosebi a unităților Centralei cărbunelui, rea
lizând productivitatea valorică a muncii in proporție de 
104.5 la sută și livrînd economiei naționale o cantitate de 
6 600 tone cărbune net peste plan.

Hotărîrile recentei plenare a C.C. al P.C.R., expunerea 
făcută de dumneavoastră cu acest prilej, spiritul de înaltă 
exigență și responsabilitate promovat de conducerea parti
dului in toate domeniile de activitate ne mobilizează și ne 
însuflețește și mai mult in muncă pentru a înfăptui în mod 
exemplar sarcinile economice și social-culturale ce revin 
municipiului nostru in anul 1973 și în următorii ani ai cin
cinalului.

Minerii, toți cei ce muncim în Valea Jiului, sintem hotă- 
rîți să ne consacram toate forțele. întreaga noastră capaci
tate și energie creatoare înfăptuirii politicii partidului, a- 
vînd ca obiectiv principal îndeplinirea înainte de termen a 
planului cincinal, convinși fiind că astfel ne vom aduce în 
mai mare măsură contribuția la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul drag al României.

politică internă și externă a parti- 
reafirmîndu-și hotărîrea fermă de 

pentru aplicarea neabătută in viață

înfăptuirea sarcinilor și obiective-

. Așa cum a rezultat din 
lucrările adunărilor generale 
ți ale conferințelor pentru 
dări de seamă și alegeri, mo
bilizate de însuflețitoarele o- 
bleetive stabilite de partidul 
și statul nostru, organele și 
organizațiile de partid, sindi
cat, U.T.C., cele obștești, co
mitetele oamenilor muncii, 
sub îndrumarea comitetului 
municipal de partid, cu spriji
nul acordat de organul ju
dețean, s-au preocupat cu simț 
de răspundere și perseveren
ță, pentru înfăptuirea sar
cinilor de plan ce ne-au reve
nit în acest an. Astfel s-a rea
lizat o producție globală in
dustrială în valoare de 2.53 
miliarde lei, product ia _ mar
fă vândută Și încasată în va
loare de 2,40 miliarde lei; a

sporit productivitatea valori
că a muncii la nivel de 84 384 
lei pe salariat și an. In dome
niul investițiilor sarcini
le anului în curs prevăd rea
lizarea unui volum de lu
crări de 729,2 milioane lei, 
din care 82,0 la sută destinat 
construcțiilor industriale, iar 
diferența pentru construcțiile 
social-culturale și gospodă- 
rești-edilitare.

Analiza modului de organi
zare și pregătire a acțiunilor 
în vederea realizării sarcini
lor duce la concluzia că, sub 
îndrumarea comitetului muni
cipal c’e partid, încă la finele 
anului trecut, în cadrul adu
nărilor de activ în care s-au 
prezentat dări de seamă,

adunările generale ale oame
nilor muncii s-au prelucrat și 
dezbătut cifrele de plan, au 
fost adoptate măsuri politice 
și tehnico-organizatorice, s-au 
luat angajamente 
toare. In ședințele 
ale Comitetului 
de partid, în cele de birou și 
secretariat au fost analizate 
probleme ale activității eco
nomice, punîndu-se accentul 
pe continua ridicare a eficien
tei activității de producție 
în condițiile respectării legis
lației, a normelor de protec
ție și igiena muncii, a întări
rii disciplinei sub toate aspec
tele. Probleme de interes ma
jor au fost dezbătute în ședin
țe comune ale biroului comi
tetului municipal și ale birou
lui executiv C.C.P., precum 
și cu biroul permanent al 
Consiliului popular munici
pal. De asemenea, secretaria
tul s-a deplasat în cadrul u- 
nor organizații de partid, la 
Vulcan, E.M. Dîlja, I.I.L. și 
împreună cu organele res-

mobiliza- 
plenare 

municipal

pective a stabilit modalități 
de îmbunătățire a activității.

Mergînd pe linia promovă
rii. și introducerii noilor teh
nologii — fapt ce reclamă ac
țiunea consecventă « . tuturor 
pîrghiilor muncii politice și 
organizatorice — comitelui 
municipal s-a preocupat de 
mobilizarea Și stimularea ac
tivității creatoare a cadre
lor, de îngemănare a efortu
lui novator cu munca prac
tică în scopul creșterii pro
ductivității muncii, a redu
cerii efortului fizic, a ridică
rii eficienței activității eco
nomice. O contribuție în
semnată la realizarea obiecti
velor propuse și-au adus co
misiile economice, colectivele 
de organizare științifică a 
producției și a muncii, cadre
le de la I.M.P.. I.C.P.M.H..
S.C.S.M. și Cabinetul ’ munici
pal de organizare științifică a 
producției și a muncii.

In perioada analizată si în 
special în cea premergătoare 
Conferinței Naționale a parti-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Din cuvîntiil participărilor

CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI MUNICIPALE 
DE PARTID PETROȘANI

ebt:

Membril Comitetului

la dezbateri

municipal de partid
Aldica Nicolae, Avram Vaier, Ana Gheorghe, Banacu Ana- 

Sllvia, Burlec Maria, Bakoș Mihai, Banyay Carol, Baicu Florian, 
Brănișteanu Maria, Bota Dumitru, Blaj Traian, Barb Petru, Chi- 
țoiu Constantin, Comșa Aurel, Chelaru loan, Cotoț losif, Con- 
stantinescu llie, Cazan Ionel, Crăiescu Ionel, Câtanâ Vespa
sian, Cherecheș loan, Cristea Aron, Daniel Lucia-Cecilia, Da
vid Gavrilă, David loan, David Gheorghe, Duminică Maria, 
Drăgoi Ana, Doica Viorica, Dudescu Mihai, Dogariu Felicia- 
Georgeta, 
Mircea,

Dumitru, 
că Zeno, 
lexandru, 
Aurel, Mereuță Vasile, Munteanu Ironim, Mihai Victoria, Man 
luliu, Maghiar Stanca, Negruț Clement, Nichita Constantin, 
Neag Wilhelm, Oros Vasile, Ogherlaci Vasile, Poenaru Dumi. 
tru, Pătrășcoiu Dumitru, Poporogu loan, Păstrăvian Viorica, Pă- 
răian Simion, Pavel Maria, Popa Loghin, Pădureanu Sterea, 
Pop Simion, Racz Mihai, Roșu Dumitru, Rădulescu loan, Ra- 
czek loan, Scutaru Constantin, Sabău loan, Szabo Balaș, Simio. 
nescu Dumitru, Stancu Dumitru, Tontea loan, Todericiu Viorica, 
Tatulici Rodica, Ungureanu Neculai, Vladislav loan, Wolner 
Marioara,

Membrii supleant) ai Comitetului 
municipal de partid

Duban Antoniu, Dolan Ana, Dodenciu 
Alexe, Grădinaru Constantin, Gorbay Mihai, 
loan, Kedveș losif, Lețu Nicolae, Orza loan. 
Roman Petru, Stănescu Cornelia, Tomolea Nicolae, Țurnă Du
mitru.

Fevfonia, Furdui 
lovan losif, llleș 
Pană Gheorghe,

Felea
Her
Jur-

David loan, Dan Valeriu,
Graure llie,
Hatoș Maria, I
Koloszvari Irina,
Maniu David, Muțiu Aurelia, Meszaroș Ioana, Marcu

Feier Gheorghe,
Gheța Dorin,’ Haneș Nicolae, 

Isnciu Gheorghe, losza Ileana, 
, Lupașcu Radu, Lăsat Ion, Laszlo A-

Membrii Blrou’ui
Comitetului municipal de partid

Negruț Clement, Blaj Traian, Barb Petru, Cazan Ionel, Cen- 
stantinescu llie, David Gavrilă, Feier Gheorghe, Haneș Nicolae, 
Neag Wilhelm, Oros Vasile, Ogherlaci Vasile, Po'pa Loghin, Ră
dulescu loan.

Membrii supleant! al Biroului 
Comitetului municipal de partid

Baicu Florian, Brănișteanu Maria, David loan, Poporogu 
loan, Cristea Aron, Meszaroș Ioana.

Secretariatul Comitetului muninhal 
de partid

Negruț Clement, prim-secr etar, Popa Laghin, 
Feier Gheorghe.

Membrii Comisiei municipale de revizie
Anițescu Vasile, Bălan Elena, Bob Hermina, 

lae, Codrea Gheorghe, Codreanu Traian, Geană Ion.

Cazan Ionel.

Cerbu Nico-

Unul din noile utilaje* I,, ■ eu *i .-o*
tivul de muncitori al U.U.M. Petroșani și care, in curînd. va 
lua drumul spre exploatările miniere sini cadrele pășito.ire. 
In clișeul nostru l-am surprins pe comunistul Gheorghe Con
stantin Băran in timpul sudării unei piese la acest utilaj.

BREVIAR
Cea de=a 9-a hidrocentrală pe rîul Argeș

La Curtea de Argeș a început'să producă energie elec
trică, cu 30 zile înainte de termen, cea de-a 9-a hidrocen
trală din seria celor 14 ce urmează a fi construite și puse 
în funcțiune pe rîul Argeș, pînă la finele actualului cinci
nal.

Prin conectarea la sistemul energetic național a noii 
centrale electrice, puterea instalată pe acest râu a ajuns la 
305.5 MW.

Produse noi puse în fabricație la Reșița
In nomenclatorul de fabr icație al Uzinei constructoare 

de mașini din Reșița au fost înscrise anul acesta, pentru 
producția de scrie, 25 de produse noi. caracterizate prin 
performanțe constructive și funcționale ridicate. Printre a- 
cestca se remarcă pompele de mare capacitate și motoarele 
aferente, destinate echipării turboagregatelor de 330 MW, 
cîteva tipuri do motoare electrice, cu puteri cuprinse între 
7 200 și 100 000 KW, motoare electrice de curent continuu, 

redactoare navale, blocuri de telecomandă pentru instalații 
de propulsie navală, cupluri automate pentru tracțiune fero
viară de mare viteză, precum și boghiurile pentru loc-omo 
tivele Diesel de 1 2b0 si 2 100 C.P.

„Felix C-256“
Deși abia născut, e capabil să rezolve 16 000 de operați 

matematice pe secundă. Aceste semne vizibile de precocita'e 
aparțin primului calculator universal de capacitate medie 
— „Felix C—256-‘ — realizat de Fabrica de calculatoare d'n 
Capitală. Calculatorul, cu posibilități de multi-țrogramare, 
dispune de o capacitate a memoriei de 2 milioane scame 
convenționale, o viteză de imprimare a datelor de 123 ca
ractere convenționale sau 1 200 linii pe minut. Pe un mili
metru de bandă magnetică a calculatorului se pot înregis
tra 64 de semne. Calculatorul este destinat centrelor de cal
cul teritorial din țară, marilor unități industriale și de cer- 
rr-are, cu ajutorul său putîndu-se executa operativ eviden
ța stocurilor, planificarea aprovizionării producției și desfa
cerii, operații complexe de coordonare a producției în di
verse sectoare
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dului au apărut la Lupeni. 
Lonea, Aninoasa și Uricani 
inițiative valoroase privind 
sporirea numărului de cicluri 
în abatajele frontale, patru 
cîmpuri pe aripă la abataje
le cameră, obținerea unor vi
teze de avansare de peste 100 
m. I., pe lună în galerii, di- 
rigenția muncitorească și al
tele care au fost în bună mă
sură generalizate.

Una din problemele prin
cipale care a stat în atenția 
organului municipal de 
partid a fost selecționarea, 
creșterea și promovarea ca
drelor. Considerăm că s-a ac
ționat eficient pentru îmbună
tățirea compoziției și struc
turii aparatului de partid, a 
conducerii organizațiilor de 
masă și obștești. Locurile 
cheie ale producției sînt asi
gurate — fără excepție — cu 
membri de partid cu expe
riență. La Centrala cărbunelui, 
în unitățile aparținătoare, la 
șantierul 71 C.F.R.. întreprin
derea de morărit și panifica
ție, în școli de toate gradele- 
și alte unități au fost promo
vate cadre corespunzător 
pregătite. S-au calificat în a- 
ceeași perioadă 2 782 muncitori 

la unitățile C.C.P., în școli 
tehnice și profesionale, în li
ceul industrial. Ia cursurile de 
subingineri. iar la I.M.P. au 
absolvit cursurile 63’7 ingi
neri. In 1971 și }972 la uni
tățile C.C.P. au urmat cursu
rile de perfecționare un nu
măr de 6 361 s-alariați.

Un eveniment de mare în
semnătate în munca și viața 
minerilor l-a constituit apli
carea la finele anului 1971 a 
prevederilor hotărârii condu
cerii partidului și a statului 
cu privire la reducerea pro
gramului de lucru la 6 ore 
în subteran, de care benefi
ciază 16 450 salariați ai C.C.P.

Ansamblul măsurilor luate 
sub îndrumarea Și sprijinul 
permanent al biroului comite
tului județean de partid a. 
determinat o creștere a preo
cupărilor organelor și organi
zațiilor de partid, sindicat, 
U.T.C., a consiliului și comi
tetelor oamenilor muncii, 
pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan și a angajamen
telor. Cu excepția Centralei 
cărbunelui, producția globa
lă industrială în perioada ce
lor 11 luni din acest an a fost 
îndeplinită și depășită cu 2.88 
milioane Ici, iar producția 
marfă cu 2,45 milioane lei. 
S-au produs peste plan 11 to-' 
ne fire mătase artificială, 
3 230 mc. agregate de carieră, 
294 tone produse de panifica
ție și alte produse. In dome
niul investițiilor planul este 
realizat, pe ansamblul muni
cipiului, în proporție de 101,3 
la sută. S-au pus în funcțiu
ne instalații de extracție la 
puțurile eu schip de la mine
le Dîlja. Uricani și Petrila— 
Est. stații de ventilatoare Ia 
E.M. Bărbăteni și Livezeni, 
atelierul mecanic și turbocom- 
presorul de la mina Vulcan 
și alte lucrări subterane în 
valoare de 11.0 milioane lei. 
Au fost date în folosință 557 
apartamente, complexul li
ceului industrial, sînt în curs 
de terminare lucrările de la 
barajul „Valea de Pești", cre- 
șa-grădiniță din orașul Pe
trila Și alte obiective ce au 
termene de punere în func
țiune în acest an. Organiza
țiile comerciale din munici
piul nostru au desfăcut în 

acest an către populație măr
furi a căror valoare este mai 
mare cu 22,1 milioane lei de- 
cît pe întregul an 1971.

Edificatoare sînt și acțiu
nile întreprinse de către con
siliile .populare municipal, 
orășenești și comunale, a 
căror activitate a devenit 
mai cuprinzătoare, ceea ce a 
asigurat un climat propice 
manifestării spiritului gospo
dăresc. S-a vădit o mai mare 
preocupare pentru aprovizio
narea populației și gospodări
rea fondului de marfă. A spo
rit grija pentru sănătatea ce
tățenilor, pentru îmbunătăți
rea bazei materiale a învăță- 
mîntului și culturii. In afara 
fondurilor utilizate în scopul 
urbanizării orașelor Și a lo
calităților municipiului în va
loare de 74 milioane lei, s-au 
executat lucrări patriotice a 
căror valoare se cifrează la 
peste 86,6 milioane lei. Evi
dențiem în mod deosebit ac
tivitatea de buni gospodari, a 
organelor orășenești, a depu- 
teților și a cetățenilor din Vul
can șî Petrila.

Premise certe îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor de viitor !

Pe baza indicațiilor și a 
concluziilor reieșite din cu- 
vî n-tarea secretarului general

Organele de miliție, procu
ratură și judecătorie și-au a- 
dus aportul la cunoașterea și 
popularizarea legilor, au luat, 
sub conducerea organului de 
partid o seamă de măsuri pre
ventive, au acționat eu fermi
tate pentru respectarea ordi
nii de drept, a legalității so
cialiste, acțiuni ce se reflectă 
în diminuarea fenomenului 
infracțional, în special în ceea 
ce privește apărarea avuitului 
obștesc.

Comitetul municipal de 
partid apreciază în mod deo
sebit activitatea desfășurată 
și rezultatele obținute de co
muniști, de întregul colectiv 
al E.M. Livezeni, singura ex
ploatare minieră din munici
piul nostim, care șira realizat 
și depășit sarcinile de plan 
pe cele 11 luni din acest an. 
Evidențiem, de asemenea, re
zultatele obținute de organele 
și organizațiile de partid, de 
colectivele de muncă do la 
„Viscoza" Lupeni. U.U.M.P., 
cele trei preparații, unitățile 
de transporturi, cele de deser
vire a populației, șantierele, 
I.C.F. și 71 G.F.R., I.I.L. și 
I.G.L. care au obținut rezul
tate bune datorită faptului că 
au înfăptuit programele sta
bilite, au reexaminat perio
dic posibilitățile nou apărute 
și le-au valorificat eficient.

Se cunoaște că Centrala 
cărbunelui nu și-a onorat sar
cinile de plan. Cu toate aces
tea în exploatările miniere 
sînt sectoare ca : IV E.M. Pe
trila, II E.M. Vulcan. V E.M. 
Lupeni și II E. M. Uricani. 
conduse de comuniștii Ma
rin Răduț, loan Deaconu, Ni
colae Răspopa și Cristian Di- 
nescu, brigăzi de mineri con
duse de comuniștii : loan
Miclea II. Constantin Chițoiu, 
Dumitru Costinaș, Petre Tă
tara, Aurel Cristea, Nicolae 
IIie. Mihai Dudescu, Petre 
Constantin și Constantin 
Grădinara care, atît în anii 
precedenți, cit și în acest, an 
și-au depășit sarcinile de plan.

Așa cum bine este cunos
cut, nu a fost îndeplinit pla
nul producției de cărbune de- 
cît de către una din cele zece 
exploatări. O situație neco- 
respunzătoare înregistrîndu-se 
și la productivitatea muncii. 
•Sub posibilități se situează și 
lucrările de pregătiri și des
chideri, planul fiind neînde- 
plinit cu 19,9 km. In conse
cință nici indicatorii econo- 
mico-financiari nu sînt pozi
tivi ; cheltuielile la 1000 lei 
producție marfă sînt depășite 
cu 30,30 lei, prețul de cost cu 
53,2 milioane lei. iar benefi
ciu nu este realizat cu 61,5 
milioane ‘lei. Toate acestea 
au influențat negativ realiză
rile obținute pe ansamblul 
municipiului. Rezultatele ne
corespunzătoare alo C.C.P.. 
cauzele acestora ați. constituit 
tema numeroaselor controale, 
analize, dezbateri și măsuri 
elaborate în ședințe de par
tid, sindicat, în consiliul și 
comitetele oamenilor muncii, 
riar ele s-.au dovedit inefici
ente pentru schimbarea stării 
de lucruri.

Vizita de lucru în Valea 
Jiului a conducerii de partid 
și de stat, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu — mo
ment extrem de important în 
viața organizației municipale 
de .partid, a tuturor celor ce 
muncesc și trăiesc în acest 
bazin carbonifer •— a dus în 
final la măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea radicală a 
situației planului de produc

ție a G.C.P., la rezolvarea unui 
mare numai- de probleme de 
natură economică, tehnică și 
socială. Din cuvîntul secre
tarului general al partidului 
s-au desprins cu toată clari
tatea lipsurile și greutățile cu 
care se confruntau Colecti
vele exploatărilor miniere, 
precum și cauzele acestora. 
Criticile adresate organului 
municipal de partid, consiliu
lui oamenilor muncii de la 
C.C.P., pentru faptul că nu au 
luat măsurile cuvenite privind 
trecerea la programul redus 
de lucru în subteran, pentru 
lipsa de preocupare privind 
adaptarea la condițiile de ză- 
căimînit a mașinilor și utila
jelor capabile să contribuie 
la creșterea productivității 
muncii, a creșterii gradului 
de mecanizare a operațiunilor 
grele și cu volum mare de 
muncă, fluctuație mare în 
rîndul salariaților, utilizarea 
necorespunzătoare a fondului 
de timp, își au temeiul în defi
ciențele ce s-au manifestat 
în activitatea noastră, a tutu
ror.

al (partidului la aduna
rea de activ a comi
tetului municipal, sub îndru-

Instantaneu din timpul pauzei conîerințel. In clișeu harnicii mineri de la mina Vul
can printre care brigadierii Balaș Szabo și Mihal Dudescu și brigadierul de la mina Ani
noasa Vasile Mereuță, jntr-o discuție despre preocupările lor.

marea și cu sprijinul direct 
;il biroului comitetului jude
țean de partid» au fost în
treprinse măsuri menite să 
asigure îndeplinirea sarcini
lor reașezate pentru trimes
trul IV. Au fost luate măsuri 
pentru îmbunătățirea aprovi
zionării tehnico-materiaie a 
exploatărilor și a locurilor de 
muncă, pentru recrutarea și 
stabilizarea forței de mun
că. dezvoltaVea capacității 
U.U.M.P. în vederea asimi
lării și construirii pe plan 
local a utilajului minier ne
cesar, precum și programul 
realizării suplimentare a 1 000 
apartamente în anii actualului 
cincinal. S-au aplicat mă
suri pentru îmbunătățirea a- 
provizionării populației, a 
condițiilor de masă și cazare 
a salariaților, a calității pîinii. 
asistenței medico-sanitară și 
altele. îndeplinirea programu
lui de măsuri se materializea
ză în rezultate mai bune ob
ținute în toate domeniile de 
activitate.

Din expunerea secretarului 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, la 
recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., din hotărârea elabo
rată, rezultă încă odată grija 
mereu manifestă a partidu
lui nostru de a asigura un ni
vel tot mai înalt de viață 
materială și spirituală poporu
lui prin dezvoltarea impe
tuoasă a forțelor de produc
ție pe întreg teritoriul pa
triei în condițiile continuei 
perfecționări a conducerii 
vieții social-economice și ale 
unei/eficiențe maxime în în
treaga activitate.

Exprimînd aprobarea una
nimă și hotărârea fermă a 
comuniștilor din Valea Jiu
lui de a se achita de sarcini
le sporite ce le revin, sub în
drumarea comitetului munici
pal de partid, a organe
lor și organizațiilor de 
partid, cei ce muncesc 
în municipiu își îndreaptă 
atenția spre îndeplinirea sar
cinilor pe anul în curs și în 
mod deosebit în anul 1973 
cîn-d va trebui să realizăm o 
producție sporită în toate sec
toarele de activitate, o pro
ductivitate valorică superioa
ră celei realizate în acest an. 
De asemenea, va trebui să 
realizăm lucrări de investiții 
pentru punerea în funcțiune 
a noi capacități de producție, 
cărbune eocsifieabil și ener
getic, modernizarea și Creș
terea capacității prepafației 
Lupeni și U.U.M.P., 1 297 noi 
apartamente, lucrări de aduc- 
țiune a apei potabile de la 
„Valea de Pești" la Petroșani, 
stația de epurare „Dănuțoni", 
electrificarea căii ferate și 
alte obiective. Sarcini mari 
.revin și unităților din trans
porturi, U.E.L., Î.G.C. și 
I.G.L., celor de deservire a 
populației, instituțiilor de cer
cetare, din învățămînt, sănă
tate și administrația de stat. 
Planul pe 1973 — așa cum 
subliniază secretarul general 
al partidului nostru la plena
ra G.G. din 20—21 noiembrie 
a.c., — elaborat într-o con
cepție nouă „este unitar și tre
buie considerat obligatoriu în 
întregul său, la parametrii 
săi maximali",

Nivelul exigențelor actuale 
Și de perspectivă implică cu 
necesitate îmbunătățirea sub
stanțială a stilului de mun
că a organului municipal 
de partid. Cunoașterea reali
tăților de la fiecare loc de 
muncă, operativitatea în sta
bilirea măsurilor, intransigența 
și creșterea răspunderii per
sonale în aplicarea acestora
— în condițiile unei eficien
te maxime — trebuie să 
caracterizeze mai pregnant 
întreaga muncă a comitetu
lui, a biroului municipal, a 
fiecărui comunist. Organele 
și organizațiile de partid — 
și sub îndrumarea acestora or
ganele de sindicat, U.T.C., 
comitetele oamenilor muncii
— trebuie să militeze icu în
treaga responsabilitate pentru 
mobilizarea tuturor resurse
lor în vederea unei activități 
de eficiență sporită.

Crearea încă de pe acum a 
condițiilor pentru îndeplinirea 
în ianuarie a sarcinilor ce 
revin îh decembrie viitor, 
creează premisele pentru a 
evidenția și pune în valoare 
noi rezerve care să asigure 
astfel ritmicitate, evitarea u- 
nor eforturi suplimentare, po
sibilitatea reală ea planul de 
producție șl investiții să fie 
realizat cu cel puțin 15 zile 
înainte de finele anului, ga
ranția că planul cincinal va 
fi îndeplinit înainte de ter
men.

Eficiența activității econo
mice trebuie privită cu toa
tă răspundere și prin prisma 
folosirii din plin a capacită
ților de producție. La unită
țile C.C.P. planul lucrărilor 
da deschideri și pregătiri nu 

estg realizat, unele abataje și 
alte capacități sînt întîrziate. 
Este cazul la minele Dîlja, 
Aninoasa, Bărbăteni; lucrări
lor de investiții ia Livezeni, 
Uricani șî Paroșeni, Se im
pune o mai bună folosire a 
mașinilor și utilajelor din 
datare.

O sarcină de cea mai mare 
importanță pentru comitetul 
municipal de partid, ipentru 
consiliul C.C.P„ trasată de 
secretarul general al partidu
lui nostru cu prilejul vizitei 
de lucru, constă în a asigura, 
pînă în 1980, condițiile pen
tru realizarea unei producții 
anual® de cel puțin 7 milioa
ne tone cărbune eocsifieabil. 
Este în primul rând datoria 
biroului executiv șl C.C.P., să 
urgenteze extindeftea capaci
tății U.U.M.P., pregătirea ca
drelor, organizarea optimă a 
fluxului tehnologic, proiecta
rea, realizarea, experimenta
rea și introducerea în exploa
tare a unor utilaje adecvate 
condițiilor de zăcămînt, con
comitent Cu extinderea capa
cităților de producție șî pre- 
ixuvire a cărbunelui cocsifi
cării.

_ Așa cum rezultă din lucră
rile recentei plenare a parti
dului nostru, dinamica im
presionantă a dezvoltării tu
turor ramurilor economiei na
ționale, a întregului produs 
social trebuie să se întrepă
trundă cu preocuparea pentru 
asigurarea unei maxime efi
ciente. Folosirea judicioasă a 
resurselor, a materiilor pri
me, a materialelor și energiei, 
ridicarea calității produselor, 
realizarea de economii în toa
te fazele proceselor tehnolo
gice trebuie să devină o preo
cupare de prim ordin. Fap
tul că pe 10 luni din acest 
an cheltuielile materiale de 
producție sînt depășite, cumu
lat eu zeci de milioane lei la 
exploatările miniere, U.E.L., 
I.L.H.S., U.U.M.P. și la alte 
unități, vorbește de la sine de 
răspunderea ce revine comi
tetelor oamenilor muncii, co
muniștilor. în această direcție. 
Se mențin la nivel ridi
cat stocurile supranormative, 
iar la marea majorita
te a unităților cheltuielile 
la 1 000 lei producție mar
fă sînt de peste 90(1 iei. Avem 
obligația să ne organizăm ast
fel activitatea îneît să redu
cem cheltuielile materiale în 
anul viitor la cel mult 830 
lei la 1 000 lei producție mar
fă.

Din conținutul dării de seamă 
a rezultat că productivitatea 
muncii nu a fost îndeplinită 
la o seamă de întreprinderi. 
Datorită acestui fapt pe 10 
luni din acest an pierderea 
de producție calculată la 
posturile prestate în exploată
rile miniere se ridică la 
800 000 tone cărbune. Nici 
U.E.L. Petroșani nu și-a în
deplinit acest indicator. iar 
dintre șantiere doar Î.C.F. a 
realizat productivitatea mun
cii, Aceasta se datorește în 
principal organizării necores
punzătoare a proceselor de 
producție, a slabei asistențe 
tehnice, neajunsurile în apro
vizionarea tehnico-materială 
și deservirea locurilor de 
muncă, calității slabe a revi
ziilor și a repartițiilor. Indis
ciplina sub toate aspectele, 
absențele nemotivatc, folosi
rea nesatisfăcătoare a fondu
lui de timp și a timpului de 
lucru, desele avarii, întreru
peri și alte neajunsuri au a- 
vut o pondere mare în nerea- 
liziarea productivității muncii 
planificate. Cu toate că defi
ciențele de natura celor de 
mai sus au fost în repetate 
rânduri ridicate, inclusiv în 
adunările generale și confe- 
■ ințele de partid. organele 
colective de conducere, con
ducătorii unităților economice, 
ai șantierelor acționează ti
mid pentru remedierea nea
junsurilor.

Trebuie Să facem lotul pen

Creșterea rolului conducător 
al organelor și organizațiilor 

de partid
Sarcinile economice și sociale 

tot mai complexe, creșterea con
tinuă a rolului conducător al 
partidului, lărgirea democra
ției socialiste reclamă pași 
mari și fermi pe linia muncii 
organizatorice, inițierea de 
noi măsuri menite să ridice 
la un nivel mai înalt eficien
ța muncii dc partid, să spo
rească randamentul tuturor 
acțiunilor politico-organizato- 
rice. Așezarea muncii de 
partid pe temeiuri știihțifice 
a determinat organul munici
pal de parțid să-și îmbunătă
țească stilul și metodele de 

tru a asigura o permanentei 
creștere a productivității mun
cii. Acțiunile inițiate de orga
nele și organizațiile de partid 
trebuie să fie duse pînă la 
capăt. Promovarea tehnicii 
noi, mecanizarea operațiuni
lor grele și cu volum mare de 
muncă, organizarea superioa
ră a muncii, creșterea viteze
lor de avansare, stimularea si 
generalizarea inițiativelor 
creatoare, extinderea acordu
lui global, aplicarea de noi 
tehnologii și metode de luciu 
sînt tot atîtea pîrghii ce tre
buie mai bine folosite pen
tru cli-eșterea (productivității 
muncii.

Comitetul municipal, or
ganele și organizațiile de 
partid s-au preocupat de a- 
sigurarea și calificarea forței 
de muncă. In primii doi ani 
ai planului cincinal s-au se
lecționat. recrutat și încadrat 
în muncă un număr mare de 
cadre, îndeosebi calificate, 
absolvenți ai școlilor c’e cul
tură generală și Un număr a- 
preciabil de femei. Cu toate 
acestea unele unități aparți
nătoare C.C.P., nu au asigurat 
efectivul scriptic eu 846 mun
citori ; la șantierele de cons
trucții lipsesc încă 210 sala
riați. Apreciem că nu ne-am 
preocupat suficient de califi
carea, și mai ales, de perma
nentizarea cadrelor. Din unită
țile C.C.F. în anul 1971 . au 
plecat 10 512 angajați, iar în 
acest an 11 200. Peste 2 000 de 
constructori și-au căutat în 
acest an alte locuri de mun
că. Nivelul sarcinilor impun 
o preocupare și răspundere 
sporită pentru completarea 
efectivelor, ridicarea nivelu
lui lor de calificare, stabili
rea unui raport optim între 
salariații direct productivi, au
xiliari și personalul adminis
trativ, îmbunătățirea coefi- 

• cientului de frecvență, de fo
losire a fondului c’e timp și 
a timpului de lucru.

Organul municipal de 
partid a militat pentru întări
rea disciplinei în muncă, 
creșterea răspunderii tuturor 
factorilor care organizează și 
conduc procesele de produc
ție. Perioada la care se referă 
darea de seamă evidențiază 
unele carențe în munca și ac
tivitatea noastră în acest do
meniu. Apreciem că Spiritul 
combativ, poziția critică față 
de manifestările de indisci
plină, pentru respectarea în
datoririlor profesionale și 
crearea unei opinii de masă 
împptriva abaterilor nu se ri
dică încă la nivelul Cerut. Nu 
întîmplător mai sînt nume
roase brigăzi și echipe ce 
nu-și realizează normele de 
producție, se încalcă cu se
ninătate, la foarte multe ca
zuri. normele do tehnică a 
securității muncii, cu toate că 
numărul de sancțiuni admi
nistrative se menține destul 
de ridicat. Cu toate măsuri
le luate în urma controalelor 
și analizelor întreprinse, au 
continuat să se manifeste a- 
bateri și încălcări grave de 
la normele departamentale do 
protecție a muncii, fapt ce a 
condus la producerea unor 
surpări, din care unele soldate 
cu accidente de muncă; Subli
niind, că întotdeauna; necesi
tatea instruirii temeinice a sa- 
iariaților privind cunoașterea 
și respectarea cu strittuțe a 
normelor de tehnică a securită
ții muncii, a creșterii simțu
lui de răspundere și sancțio
narea eu toata severitatea a 
acelora care nesocotesc aces
te norme, organul nostru de 
partid consideră necesar să 
insiste asupra cerinței strin
gente de a se aplica astfel de 
masuri îneît abaterile și în
călcările pe linia respectării 
N.D.P.M. să fie excluse.

muncă, atît sub aspectul pro
blematicii abordate, cît și al 
legăturii nemijlocite cu via
ța, cu masele.

Organizația noastră munici
pală a crescut din punct de 
vedere numeric și calitativ, în 
prezent numărând peste 18 000 
comuniști, cu 1 432 mai mulți 
decît la finele anului 1968. 
Creșterea rândurilor comuniș
tilor, asigurarea unei compo
ziții sociale și mationale co
respunzătoare structurii popu
lației'. conferă organizației 
municipale posibilitatea ' ca în 
toate domeniile de activitate să 
dispună de organizații capabi

le să mobilfeezR masei® la 
transpunerea în viață Sarci
nilor politice $î economîcb-so- 
ciale.

In scopul stabilirii eelor 
mai bune măsuri pentrra solu
ționarea pa-oblemelor dintr-un 
domeniu sau altul de activi
tate, membrii comitetului mu
nicipal au studîarb hotărârile 
de partid și de stat, au con
sultat comuniștii și alți oa
meni ai muncii. Cunoașterea 
nemijlocită â realității dt» că
tre membrii organului muni
cipal. metoda consultării co
lectivelor de oameni cu pri
vire la modalitățile de rezol
vare a problemelor, climatul 
propice discuțiilor deschise în 
cadrul plenarelor, a adunări
lor de activ au asigurat ho
tărârile și măsurile adopta
te întregii munci desfășurate 
de comitet, un real conținut 
combativ.

Sub îndrumarea comitetu
lui de partid, organele șl or
ganizațiile de partid s-au 
preocupat și într-o bună mă
sură au reușit să imprime lib
erărilor plenarelor, adunări
lor generale caracteristica de 
adevărate Ș0O11 de educație 
partinică. Au fost însă și ca
zuri cînd atitudinea critică 
față de comportarea unor co
muniști niT's-a făcut simțită. 
Nepăsarea față de greșeli și 
lipsuri, mentalitatea dăună
toare de a nu supăra pe ni
meni, și mai ales cadrele de 
conducere, s-aii făcut simțite

Formarea șî dezvoltarea 
conștiinței socialiste a maselor — 

cerință fundamentală 
a muncii politico-educative

Cerințelor complexe ale 
procesului de formare a 6- 
mului nou, de ridicare pe 0 
treaptă superioară a conștiin
ței socialiste li s-a dat un nou 
și puternic reviriment prin 
măsurile adoptate de Plena
ra C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971. Aceste docu
mente programatice, de vas
tă perspectivă, concepute cu 
un lucid spirit ștințiific și 
adoptate ca pibgi'am al Con
ferinței Naționale au ridicat 
pe trepte mai înalte rolul de 
conducător politic al fiecărei 
organizații de partid, au sti
mulat noi forțe și capacități 
de acțiune pentru accelerarea 
vieții spirituale.

In baza programelor stabi
lite organul municipal a tre
cut la reorganizarea și acti
vizarea comitetului pdhtru 
cultură și educație socialistă, 
a comisiei de propagandă, a 
grupurilor de lectori, iar pen
tru asociația juriștilor s-a în
tocmit program trimestrial. 
Aportul acestor organisme la 
popularizarea, cunoașterea și 
însușirea de către mase a po
liticii interne și externe a 
partidului nostru, a consti
tuit un sprijin efectiv pentru 
organul municipal de partid. 
De un real folos în perfecțio
narea muncii de propagan
dă a fost traducerea în via
ță a instrucțiunilor cu privire 
la învățământul de partid și 
propaganda prin conferințe. 
La nivelul municipiului au 
fost organizate 445 cursuri a- 
doptate la specificul fiecărei 
întreprinderi sau instituții în 
care au fost cuprinși 20 140 
cursanți și universitatea se
rală de mărxisiil-lenlnlsm 
unde frecventează 311 stu- 
dcnli. Apreciem că este un 
merit al organelor de partidj 
faptul că au reușit să selec
ționeze cei peste 400 de pro
pagandiști din rîndul cadrelor 
cu pregătire politică Și pro
fesională ridicată, cu bogată 
experiență în producție și 
munca dc partid.

Popularizarea politicii in
terne și externe a partidului 
și stalului nostru nu s-a fă- 
cilt numai pe căile îhvăță- 
mîntului de partid, politic 
U.T.C. și ideologic al cadrelor 
didactice, ci și prin interme
diul întîlnirilor periodice a 
membrilor comitetului cu di
ferite categorii de oameni ai 
muncii și tineret, prin mijlo
cirea imaginii, a Cttvîntului 
scris, a gazelelor de perete și 
satirice, activității culttiral- 
artistice, prelucrarea proiecte
lor de legi, combaterea men
talităților retrograde, mistice, 
prin alte forme și mijloace. 
Invățămîntul de partid, dez
baterile ce au avut loc tri
mestrial în adunările generale 
pe teme ideologice și celelal
te forme ale muncii politice 
și educative de masă și-au 
adus contribuția la creșterea 
gradului de conștiință, parti
ciparea efectivă a oamenilor 
muncii la realizarea sarcini
lor.

Conțihutul propagandei tre
buie îndreptat efectiv spre 
mobilizarea conștientă a oa
menilor, a rezervelor mate
riale șj spirituale în scopul 

în xțneîa plenara de comitet 
șî adrinerî generale ale unor 
organizații de bază. Această 
atitudine de indiferență a în
curajat lipsa de răspundere 
fațâ de muncă, față de alte 
încălcări» iar în ultimă ins
tanță slăbirea simțului de exi
gență față de îndeplinirea 
săr’eiiiiilor.

Conducerea colectivă a tu- 
tuior compartimentelor vie
ții economice, sociale și cul
turale, a impus comitetului 
municipal de partid preocupa
rea pentrii îndrumarea orga
nizațiilor de U.T.C., sindicat, 
comitetele și comisiile de fe
mei, pentru întărirea vieții in
terne și adîncirea democra
ției, atragerea efectivă a 
membrilor acestora la îmbu
nătățirea activității lor, la în
făptuirea obiectivelor de plan, 
pentru creșterea prestigiului 
lor în rîndul maselor. Pe linia 
acestor preocupări organizați
ile de masă și-au adus apor
tul la întărirea disciplinei, 
calificarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale, la so
luționarea numeroaselor pro
blem® <5e muncă și de viață. 
Apreciem aportul organiza- 
fîiî'oJ? dfe masă șî obștești la 
acțiunile întreprinse de orga- 
neîe și organizațiile de partid, 
dar subliniem că rezultatele 
puteab și trebuia să fie mai 
btme dacă în munca și acti
vitatea lor nu s-ar fi mani
festai unele deficiehțe.

tufăpluirii sarcinilor, a unei 
justa comportări în mtihcă, în 
Viață sociâlă, îh general, în 
familie, la nivelul normelor 
eticii noastre coniuniste.

•Pe linia învățămîntului de 
stat au fost obținute rezulta
te bune în desfășurarea proce
sului inSlructiv-educativ. Or
ganizațiile de partid din școli, 
de Ia I.M.P. își îndeplinesc 
rolul de conducător politic. 
De asemenea se vădește 
mai multă preocupare pentru 
conținutul educativ, pentru 
cultivarea sentimentelor de 
responsabilitate civică.

S-au făcut de asemenea 
pași apreciabili în organiza
rea, dotarea și activitatea 
practică a elevilor și studen
ților. In această direcție mai 
avem însă probleme de rezol
vat. Atît organul nostru cît și 
cele din întreprinderi au fă- 
clit puțin pentru înscrierea 
angăjăților la cdmpletârea 
studiilor de cultură gdnefiăiă. 
Organizațiile de partid din 
școli trebuie să militeze pen
tru o nlai largă participare a 
cadrelor didactice la viața 
spirituală a localităților, pen
tru o legătură organică între 
școală și familie, să îndrume 
efectiv activitatea organizației 
de tineret și de pionieri din 
școli.

(Urmare din pag. I)

1. Darea de seamă asupra 
activității Comitetului muni
cipal de partid ;

2. Raportul comisiei de 
revizie;

3. Alegerea noului comitet 
municipal de partid, a comi
siei de revizie și a deiega- 
ților pentru conferința ju
dețeană de partid.

Darea de seamă a comite- 
tului municipal de partid d 
feli prezentată de ioval'ă- 
șiit Clement Negruț. iar ra
portul comisiei de revizie de 
căite tovarășul Nteolue C'er- 
bu, președintele comisiei.

In cadrul dezbaterilor 
purtate pe marginea dării 
de seamă au tulit cuvîntul 
tovarășii: Petru Barb,
prim secretar <11 comitetului 
orășenesc de partid Vulcan. 
Vas'ile Ciriperu, directorul 
E. M. Lupeni, Sitiiioii Pără- 
iah, directorul Liceului de 
cultura generală Petroșani, 
Vasile Mereuță, miner șef 
de brigadă la E. M. Aninua- 
sa, Traian Blaj, prim-vice- 
președlnte al Comitetului e- 
xeouiiv al Consiliului popu
lar municipal, Petre Con
stantin, miner șef de bri
gadă la E. M. LUpeni, Erou 
al Muncii Socialiste, Dumi
tru țfurnă, directorul Gru
pului de șantiere Valea Jiu- 
lui al T.C.H., Vaier Dan, 
secretar nl comitetului oră
șenesc de partid Uricani. 
Iosif Eșanu, directorul Spi
talului unificat Petroșani, 
Hodiea Tattilici, directoarea 
F.F.A. ..Viscoza" LUpeni, 
Andrei Colda, secretarul co
mitetului de partid al E.M. 
IoOnetl, Vasile Oglibl Iaci, di
rectorul general al C.C.P., 
Miluță Rugină, secretarul 
comitetului de partid al 
E. M, Uricani, Ion Lăzăres-

în ultimii ani, Că tusniAre ș 
muncii .politice, nivelul do 
pătrundere al pl’esei, publfca^ 
țiilor sociâl-pblitice șî al dări* 
ții ă crescut. Organul nbstrP 
municipal consideră că sîrrt 
încă mari rezerve pentrâi îffi“ 
bunătățirea conținutului ziă* 
rului „Steagul roșu", pefltrit 
ancbrar&a Iui mai eficientă îtl 
real i t ăți 1 e soc tal -economice
ale municipiului.

Sîntetn conștiehți că în <?î* 
recția creșterii spiritului dă 
responsabilitate partinică, ă 
creșterii influenței activității 
ideologice și cultural-educa
tive va trebui să milităm 
pentru lichidarea carențelor 
subliniate, atît organul mu
nicipal cît și celelalte or
gane de partid, trebuie să 
investigăm mai atent reali
tatea, să gîndim modalități 
mai eficiente prin care să a- 
sigurăm realizarea unor pași 
mai fermi în direcția formării 
și dezvoltării convingerilor 
comuniste.

★

In scopul realizării sarcini
lor de plan ce revin econo
miei municipiului, la nivel 
maximal, așa cum se stibltfila- 
zii în documehlele plenarei 
C.C. al P.C.R. din 20—21 no
iembrie a.c.. dc ă impune b 
activitate politică și organi
zatorică de înaltă eficiență, b 
mobilizare totală a forțelor 
de care dispunem, trebu'6 să 
stimulăm entuziasmul, spiri
tul c’e inițiativă și de dăruire 
a Atașelor atît de necesare 
îndeplinirii și depășirii obiec
tivelor prevăzute în anul 
197.3.

Din discutarea cifrelor de 
plan pe anul 1973, iă nive
lul Organelor și organizațiilor 
de partid, a conducerilor co
lective, în lumina înaltelor
exigențe ale lucrărilor plena
rei Comitetului Central, re
zultă că sîntem pregătiți a în
făptui și chiar depăși sarci
nile încredințate astfel: depă
șirea producției globale cu 
8.25 milioane lei. a produc
ției marfă cu 7,25 milioane 
lei; să se extragă peste plan 
10 000 tone cărbune brut, să 
se dea 700 mc masă lem
noasă. 25 tone fii-e mătase 
artificiala, iar plahtil llțtfă- 
tilor de investiții, cu terme
ne de punere in funcțiune in 
aiiitl 1973 și a sarcinilor la 
export, să fie îndeplinit Cu 
cel puțin 15 zile înainte de fi
nele anului.

Sarcinile pe 1973, reali-; 
zarea și depășirea ldf Canti
tativă și calitativă implică 
obligații de mare răspundere 
pehtru toate organele și orga
nizațiile de partid, pentru 
organizațiile de masă și obș
tești, pehtru comitetele oame
nilor muncii.

Conferința hdăsti’ă este che
mată să adopte hotărâri oare 
să cbhdttcă la înlăturarea
hSăjtlflsurilor — din care li
nele relevate în prezentă dare 
de seamă — să mobilizeze 
întregiil potențial uman și 
material pentru vâlorifit'ărea 
superioară a rezervelor și ob
ținerea unei eficiente sporite.

cu, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geo
logiei, GaVrilă David, pre
ședintele Consiliului muni
cipal al sindicatelor, Victor 
Iloitt, șeful stației C.F.lt. Pe- 
troșdiii, Aurel Suciu, locți
itor al secretarului comite
tului de partid de la Insti
tutul de mine Petroșani. 
Nicolae Bădica. directorul 
U.E.L., Vasile Oros, prirn- 
secretar al Comitetului mu
nicipal U.T.C. In cadrul con
ferinței tovarășul loan Râ- 
czek a prezentat Raportul 
comisiei de validare, care a 
fost aprobat în unanimitate.

In încheierea dăăbăte.filbr, 
a luat cuvîntul tovarășul 
David Lazăr, care s-a refe
rit pe larg la sarcinile or
ganizației municipale de 
partid, a tuturor i)d- 
meniior muncii din Va
lea Jiului pentru înfăptui
rea exemplară a hotărîrflor 
Congresului dl X-leâ, 
Conferinței Naționale a 
partidului și Plenarei C.C, 
al P.CiR. din ndiemblrte 
1972, privind dezvoltarea ac
celerată a țării, înfăptuirea 
cincinalului înainte de ter
men.

A fost supus a.poi votu
lui conferinței și ăptobăt Î1S. 
unanimitate proiectul, d® 
hotărîre.

Conferința a ales wnel 
Comitet municipal de partid^ 
biroul și secretariatul său, 
vomisia municipală de re
vizie și delegații la con
ferința județeană de pdrtiâ. 

Intr-o atmosferă de caid 
entuziasm, conferința a apro
bat telegrama adresată G.<3, 
al P. C. R., tOvarăștditti 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului.



3MARȚI 15 DECEMBRIE 1971

■W.uf fflii.au,*

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANTILOR la
îmi este deosebit de plăcut 

să constat, a Spus în cuvîn
tul său tOVatășul Petru Barb, 
prim-secretăr al Cănii telului 
orășenesc de partid Vulcan, 
că organele și organizațiile 
de partid, toate colectivele de 
muncă din Valea Jiului ău 
desfășurat o activitate dina
mică, responsabilă pentru rea
lizarea sarcinilor încredința
te. Aceste succese se dato
resc în primul rînd stilului 
de mUncă adoptat de comite
tul municipal de partid, de 
biroul său, care au desfășurat 
o muncă colectivă, eficien
tă, asigurând pretutindeni cli
matul optim necesar exprimă
rii deschise u opiniilor. Abor- 
dînd probleme desprinse din 
aria preocupări a organu
lui orășenesc de partid, vor
bitorul â-ă teferii la modul în 
care s-a acțiohat pentru creș
terea continuă a rolului con
ducător al organizațiilor de 
partid, în toate domeniile vie
ții săciale. Deși s-au obținut 
unele rezultate bune, a ară
tat vorbitorul în continuare, 
noi' comuniștii din Vulcan 
sînteffi conștidhți că în acti
vitatea noastră măi avhhn 
suficiente rezerve, îndeosebi 
țe linia creșterii gradului de 
utilizare a fondului de timp, 
a capacităților și spațiilor de 
producție, a realizării indica
torilor calitativi. In lumina 
celor arătate în darea de sea
mă, ne vom preocupa 
multă fermitate de înlătura
rea lipsurilor, de obținerea u- 
nor rezultate pe măsura ca
pacității și potențialului co
lectivelor noastre.

dă Petre Constantin, Erou al 
Muncii" Socialiste, de lâ ÎE.M. 
Lupeni, și Vasile Mereiiță, de 
la mina Aninoasa. Ambii vor
bitori au accentuat, în mod 
deosebit, importanța care va 
trebui acordată și de acum 
înainte întăririi disciplinei în 
muncă, organizării mai judi
cioase a muncii în subteran, 
Urgentării lucrărilor de pregă
tire pentru asigurarea continu
ității în ftlnbțîoiiatea abataje
lor frontale, îmbunătățirii ca
lității utilajelor — cu referire 
in speță la stîlpiî de susținere. 
Factorii de conducere ai Cen
tralei care — cu ajutorul Mi
nisterului Minelor, 
și Geologiei este 
soluționeze grabnic și mai bi
ne aceste probleme, O atenție 
deosebită se cere dată pregăti
rii profesionale a tinerilor, e* 
Jucării lor, căci aceștia repre
zintă schimbul do mîiftfe îtl mi
neritul nostru.

. Petrolului 
cazul să

sanitari, ca urmare a unor 
mai asidue preocupări a tu
turor cadrelor care muncesc 
în acest domeniu, îndrumate 
cu grijă de organul munici
pal dd partid. Intre propune
rile făcute de vorbjțor se e- 
numără cele privind deschi
derea, și în Petroșani, a tt- 
nor cursuri pentru surori me
dicale, iar pe un alt plan, pri
vind necesitatea luării unor 
măsuri eficiente pentru repar
tizarea judicioasă ă 
lor medico-sanitare, 
cerea poluării atmosferei 
municipiu. Vorbitorul a expri
mat, apoi hotărârea unani
mă a cadrelor medicale din 
municipiu de a nu-și precu
peți eforturile pentru acorda
rea asistenței medicale mun
citorilor Văii Jiului, și fami
liilor acestora, la un nivel 
tot mai ridicat.

r adre- 
redu- 

în

lea Jiului au reușit în cel 
de-al doilea an al cinrinhlului 
să obțină și unele rezultate 
bune : astfel planul de inves
tiții a fost depășit cu 19 mi
lioane lei, iar Ia lemnul de 
mină s-au raportat economii 

4 001) file. Dupii 
a arătat că 
încă soluțiile 

la toate 
dificile ridicate 

in 
a accentuat 
imperativul 
fața marelui 
minerilor, ai 

inginerești și medii 
și anume de a trans- 

viață neabătut pre- 
îndicații ale tovară- 

ic-

lumina

cu mai

i 
Dacă în primul an al actua

lului cincinal colectivul minei 
Lupeni a avut unele rezulta
te apreciate ca bune — a sub
liniat tov. ing. Vasile Ciripe- 
ru, directorul E. M. Lupeni — 
din semestrul II a.c. în schimb 
sînt consemnate serioase ră
mâneri în urmă la cea mai 
mare unitate minieră a bazi
nului : nerealizarea conform 
planului a lucrărilor de pre
gătire a făcut ca numărul 
Irontalelor să scadă cu 4 în- 
tr-un singur an, iar linia de 
front să se reducă cu 400 
metri. De aceea îmi permit 
să afirm că reducerea lungi
mii liniei de front pe do o par
te și neritm.icitatea intrării în 
funcție a abatajelor frontale 
pe de altă parte, constituie o 
cauză principală a rezultate
lor nesatisfăcătoare din 1972. 
Deși s-au dat indicații și s-au 
luat măsuri să crească numă
rul salariaților direct produc
tivi, se constată că pe 1 000 
de tone consumul de posturi 
se „umflă" nejustificat și la 
activitățile auxiliare și 
deservire în abataje, în 
t.ivitatea de transport și 
suprafață. Nu s-au folosit, 
poi, așa cum se cuvine, uti
lajele tehnologice din dota
re, reviziile și reparațiile fă- 
cîndu-se, de multe ori, super
ficial. S-a întreprins puțin pe 
linia pregătirii cadrelor, în- 

celor cu speciali- 
electromecanică, fapt 

în momentul de față — 
cu extinderea mecani- 

—, creează multe nea
junsuri. Nu am reușit să 
tronăm un climat în care 
care salariat să se simtă 
tal responsabil în cadrul 
lectivului, să înțeleagă nece
sitatea aportului său la locul 
unde este repartizat. Nu-i 
de loc firesc ca cineva s<7 
pretindă de la societate niai 
mult decît produce, să refu
ze munca direct productivă. 
O mare vină, a recunoscut 
tov. Ciriperu, o purtăm noi, 
conducătorii procesului de 
producție, care nu am reușit 
să îmbinăm, la nivelul exi
gențelor, munca politică cu 
cea economică, să creăm acea 
opinie de masă împotriva a- 
baterilor de orice natură.

deosebi a 
tatea 
care, 
odată 
zării

de 
ac- 

la 
a-

în- 
fie- 
to- 
co-

Simion Părăian, di-
de cultură

Pe baza sarcinilor reieșite 
din lucrările recentei Confe
rințe Naționale a partidului, 
a arătat în cuvîntul său to
varășul
rectorul Liceului 
generală Petroșani, organizația 
de partid, colectivul de cadre 
didactice din liceul nostru 
s-au străduit să trateze cu 
mai multă exigență probleme
le de educație, să combată cu 
fermitate concepțiile retrogra
de care se mai manifestă, să 
militeze hotărât pentru tot 
ceea ce este înaintat, avînd 
mereu în atenție formarea u- 
nor viitoare cadre de nădej
de ale patriei, cu o temei
nică pregătire politico-ideolo- 
gică, marxist-leninistă, cu o 
atitudine înaintată față de 
muncă și viață. Sarcina șco
lii, a tuturor educatorilor es
te de a dezvolta aptitudinile 
elevilor, de a-i orienta spre 
preocupări utile societății, 
care să le asigure totodată 
o deplină împlinire a perso
nalității lor. 
complexitatea 
conștienți că 
vă implică o 
întreruptă, multă perseveren
ta și spirit inventiv, asigu
răm conferința că ne vom în
griji de a fi mai mult în mij
locul elevilor, vom acționa
ferm pentru legarea învăță
mântului de practică, pentru 
ă-i pregăti temeinic în vederea 
activității practice.

Pornind de la 
acestei sarcini, 
munca educati- 
preocupare ne-

Hotărârea fermă, unanimă a 
minerilor Văii Jiului de a în
cheia anul 1972 cu r ealizări pe 
frontul cărbunelui demne de 
prestigiul pe care și l-au câș
tigat, în consonanță cu înal
tele exigențe ale etapei pe 
care patria socialistă o stră
bate, de a onora cu cinste în 
viitor sarcinile maximale de 
plan, condiție sine gua non 
a îndeplinirii cincinalului cu 
o jumătate de an mai devre
me, așa cum sublinia secre
tarul gerietal al partidului la 
reednta Plenară a C.C. 
P.U.R., a fost transmisă 
vlngător participahților
conferință, de șefii de briga-

al
con-

la

Luîhd cuvîntul, tovarășul 
Trâiah Blaj, prim-vicepreședin- 
te al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal, 
a făctit referiri la îndeplihi- 
rea, îh ânumitd sectoare, a 
sarcinilor economice și de 
investiții, a celor privind a- 
provizionărea și deservirea 
populației, ca și a celor din 
domeniul prestărilor de ser
vicii. Toate aceste rezultate, 
a arătat vorbitorul, sînt io
dul muncii creatoare, a spi
ritului patriotic șl abnegației 
depuse zi de zi de către co
lectivele de muhcă din mu
nicipiu, de către mii de ce
tățeni. Aș dori să subli
niez că, în această perioadă, 
s-a îmbunătățit și actiVitatt’a 
consiliilor populare, 
să rezolve tot măi 
tent, sub îndrumarea directă 
a comitetului municipal de 
partid și cu sprijinul depu- 
taților și al cetățenilor, pro
blemele social-economice și 
edilitar-gospodărești ale Văii 
Jiului. A existat o continwS 
preocupare pentru folosirea 
rațională a resurselor mate
riale și bănești, pentru ridi
carea la un nivel corespunză
tor a personalității fiecărui 
oraș, pentru o eît mai bună 
gospodărire și înfrumusețară 
a acestora. Cît privește li
nele neajunsuri eăre mai per
sistă, așa cum s-a arătat și 
cu prilejui vizitei conducerii 
superioare de partid și 
de stat în municipiul nostru, 
ele se datoresc MU faptului 
nu avem ce ne trebuie,

- insuficientei preocupări a 
nor factori do răspundere 
re nu reușesc să facă Ordi
ne în sectoarele pe care Ite 
conduc — îh special în dome
niul aprovizibnării și deservi
rii populației.

In (uvînlul său. tovarășa Ro- 
dicâ Tatitlici, directoarea Fa
bricii de fire artificiale „Vis
coză" Lupeni a arătat i

Sub îndrumarea permanentă 
a comitetului de partid, în a 
cest an ne-atn orientat priori
tar activitatea spre asigurarea 
unui titin superior anilor pre- 
aedenți în realizarea itidicato-

s-au 
de peste 
vorbitorul 
s-au găsit 
respunzătoarb 
bleifible 
extracția cărbunelui 
lea Jiului; 
continuare 
stă azi 
șainent 
drelor 
tehnice, 
pune în 
țioasele .. __
șului Nicolae Ceaușescu, 
gate de- creșterea productivi
tății muncii și de asimilarea 
de utilaje noi, adecvate con
dițiilor de zăcămînt din Va
lea Jiului.......nu pe calea in
tensificării eîortuhii fizic, re
comanda secretarul generai al 
partidului, trebuie să obținPm 
sporirea substanțială a pro
ducției. ci pe baza introdu
cerii linei tehnici moderne, de 
înaltă productivitate". Asigu
răm, sublinia tov. Ogherlaci, 
că vom ști să folosim cu

ce 
nu 

co-
pro- 

dd 
Va

in 
care 

deta- 
ca-

criticată cu deplină îndreptăți
re de secretarul geheial al 
partidului, tovarășul Nicoiăe 
Ceaușescu, cu prilejul vizitei 
de lucru făcută in județul 
Hunedoara. Alît conducerea 
C.C.P., cil și ministerul de re
sort, a subliniat vorbitorul, au 
tolerat o serie de neajunsuri 
privind 
supraevaluarea 
telinico-economice, 
narea în 
de cadre.
lucrate și dezbătute 
luate J 
toare I 
mun că, 
acesteia. Dar problema 
blemelor 
spus în 
Lăzărescu, 
necesității dezvoltării 
și a dotării lor cu tehnică mo
dernă. disciplina in muncă, 
sub aspectul tehnic și al pro
tecției riguroase a lucrulili in 
sitbieran, folosirea deplină a 
fondului de timp disponibil. 
Se impune cu stringență o 
mai hună utilizare a cadrelor 
lehnico-inginerești, o mai rea
lă valorificare a gîndirii $i 
creativității tehnică. Pentru o- 
norarea exemplară a tiitutor 
indicatorilor de plan pe 1973,

serie
supradimensionarea, 

unor sludii 
liesoiuțio- 

totalitate a politicii 
in curînd vor fi pre- 

măsurile 
pe plan central referi- 
la stabilizarea forței de 
, la ridicarea calificării 

pro- 
în Valea Jiului, a 
încheiere tovarășul 

rămîne, in aiara 
minelor

planul global cu 2,3 la sută 
iar indicatorul productivității 
muncii cu 5 la sută .și a rea
lizat economii.

Ajutorul permanent și sub
stanțial în rezolvarea tuturor 
problemelor primit din par
tea comitetului municipal de 
■partid și a comitetului de par
tid nod C.F.R. ne-a fost de 
mare folos în realizarea sar
cinilor de plan, în condițiile 
speciale, deloc ușoare, cînd, 
datorită lucrărilor de electri
ficare a tronsonului de cale 
[erată Filiași — Petroșani -r 
Mintia, complexul C.F.R. a 
devenii un vast șantier iar 
circulația trenurilor și execu
tarea manevrei sfe efectuează 
după sisteme, ce. se schimbă 
de la o zi la alta. Colectivele 

ceferiști din complexul 
resurse 

diminua 
de tran-

de ceferiști din 
nostru aii găsit însă 
proprii pentru a nu 
cu nimic capacitatea 
sport.

Am avut și lipsuri 
facerea c 
goaie pe 
transport, 
se date 
pe de 
do altă 
prinderi 
neori nu

rește răii ferate 
o parte, iar pe 
parte și unor intre- 

beneficiare care u- 
au descărcat vagoa-

reușind
corn pe

c<î
<?i
u-

ca-

Tovarășul Dumitru Ț'urnă 
directorul Grupului de șaTtț- 
tiere „Valea Jiului1' al 
s-a referit în cuvîntul său lă 
modul în care s-a preocupat 
colectivul de constructori 

,pen tru realizarea obiective
lor sociale, în întregul mu
nicipiu, la sarcinile majore 
ce stau în fața acestuia, îh 
următoarea etapă, ca urinare 
a prevederilor de suplimen
tare a construcției de locuin
țe în Valea Jiului, Pentnu St- 
nele neajunsuri, manifeșttitb 
în ultimul timp, a Și
mod autocritic vorbitorul, dfe 
fac răspunzători factorii de 
conducere ai grupului, peib- 
tru neplanificarea judicioasă 
a concediilor personalului 
tehnic, fapt ce a diminuat ă- 
sistența acordata lucrului pe 
șantiere. In continuare, Vor
bitorul a subliniat necesîtăteh 
luării unor măsuri eficiente 
pentru asigurarea grupului 
cu cadre inginerești cores
punzătoare, precum și cu me
seriași, după cerințele șan
tierelor. Pentru asigurarea 
îndeplinirii la timp, a sar
cinilor ce stau îh față 
constructorilor, vorbitorul a 
exprimat hotărîrea colectivu
lui, avînd îh FriWitș CojiiUtiiș- 
1.M, de a-și spori (eforturile pe 
linia iffibliilStStirii întregii 
activități.

Tovarășul Vaier Dan, se
cretar al comitetului de partid 
al orașului ©rîcam, fii cuvîn
tul rostit a reliefat aportul 
romuniștiitor, al coîectittelor 
de muncă din această ideali
tate pentru îndeplinirea sar
cinilor economice în perioa
da analizată de conferință, re
ferindu-se pe larg la sarcinile 
ce stau în fața colectivelor, 
în viitor. îri scopul îndepli
nirii cît mai exemplar© a sar
cinilor de plan la. jOrO’thi'cția 
de cărbune, a arătat Vorbi
torul, solicităm ca sprijinul 
Centralei cărbunelui Petro
șani în privința asigurării mi
nei Uricani cu cadre tehni
ce corespunzătoare să fie 
cordat cu operativitate, 
asemenea, este necesar 
din partea Centralei să se 
corde o mai mare atenție 
etăților de investiții pentru 
punerea în valoare din timp 
a noilor capacități de produc
ție, petrii ca și mina 
să asigure siderurgiei 
nele cocsificabil pe 
sarcinilor trasate de 
Pe un alt plan, vOrbitotiil s-a 
referit Ia necesitatea luării u- 
nor măsuri 
fondului de 
șului, pentru 
transportului 
proviziohării 
populației cu 
consum.

a-
De
ca 
a- 

lu-

Uri câni 
cărbu- 

măsur.a 
partid.

pentru sporirea 
locuințe al ora- 

îmbunătățilea 
în comun, a a- 

și deservirii" 
bunuri de larg

Conferința 
partid constituie un momefit 
îiiseitlhat în viața municipiu
lui nostru, a spus în cuvin- 
tul său tovarășul Iosif Eșanu, 
directorul Spitalului unificat 
Petroșani, Referindu-se aț'bi 
la activitatea desfășurată de 
cadrele medicale, vorbitorul a 
subliniat faptul că în ultimul 
timp s-a înregistrat o evolu
ție pozitivă a indicatorilor

municipală de

A N G A J
MINA LONEA

® pentru anul 1973 se vor extrage 3,000 tone de cărbune 
peste sarcinile de plan ;

@ productivitatea muncii va fi sporită cu 5 kg/postj

® se vd
1 000 tone ;

reduce consumul de lemn de mină cu 0,3 mo/

de

fire

prii

® vor fi
200 000 lei

realizate economii la prețul de cost in

VISCOZĂ LUPENI
® în anul viitor se vor 

și sfoară viscoză ;

© producția de piese de 
va crește cu 30 la sută față

valoare

realiza peste prevederi 25 tone

schimb pentru necesitățile pro- 
de prevederile planului pe 1972;

O vor fi valorificate noi resursă interne care Să permită

rilor de p'ldri. Bilanțul pe IU 
luni dm acest an, s-a încheiat 
cu a depășire a witmuluî ptp- 
ducției globale de. 1,3 la stnă.

Rezultatele puteau fi și fiiâi 
bogate dacă in activitatea 
noastră, nU se înregistrau și u- 
nele neajunsuri în organizarea 
producției, folosirea fondului 
de timp disponibil, organizarea 
activității de reparații și între
ținere a instalației tehnologice, 
în urmărirea și respectarea 
contractelor economice.

Intîiiipinătn unele greutăți în 
contractarea producției marfă, 
respectiv a firelor de viscoză 
datt', pînă îft prezent, sîiit re
partizate de coordonatorul de 
balanță — centrala Industrială 
de fibre chimice Săvinești și 
doar global pentru centralele 
și grupurile industriale ale Mi
nisterului Industriei Ușoare. Nu 
s-au stabilit încă beneficiarii 
direcți, ăstfel incit nu s-au pu
tut întocmi de către noi pro
testele de contract și nu âveih 
posibilitatea să cunoaștem fe- 
xact volumul de producție glo
bală și marfă pe care îl vom 
putea realiza suplimentar.

Ne revin sarcini deosebite 
și trebuie să ne sporim efortu
rile în direcția înfăptuirii celor 
ee s-ău prevăzut de S.T.E., 
pentru dezvoltarea capacități
lor, reutilarea și creșterea fa
bricii ih acest fel creîndu-Se 
posibilități pentru angajarea 
la lucru în fabrică de noi ca
dre, în special femei din Va
lea Jiului.

Asigurăm organele de partid 
că plănui pe 1972 va fi reali
zat integral iar sarcinile pe 
1973, dispiinînd de condiții <o- 
les-punzătoare și depinzînd nu
mai de munca noastră, a fie
cărui comunist, a fiecărui sa
lariat, ne vom strădui să le 
îndeplinim la cotele exigențe
lor sporite reiește din sarci
nile ștabilite de Plenara C.C. 
tll l’.rf.R. d in noiembrie a.c.

Referindu-se la problemele 
prflhcipale ale exploatării, to
varășul Andrei Colda, secre
tatul comitetului de partid al 
E. M. Lonea, după ce s-a o- 
prit asupra unor acțiuni în
treprinse de colectivul în 
care lucrează, a spies: însu
șirea și generalizarea la mina 
noastră a inițiativelor lansate 
în exploatările Uricani, Lu
pani și Ahinoasă și pe ale 
noastre proprii — brigada de 
producție și educație,-a dirigen- 
ției muncitorești - he-au dat 
posibilitatea să obținem o sea
mă de rezultate îmbucurătoa
re. In acest sens putem ară
ta că a scăzut timpul neutili
zat cu o oră pe fiecare mun
citor productiv în luna no
iembrie, față de luna octom
brie, 
crească 
ductiv 
lent cU 
ne de 
luni, din cele 47 brigăzi 
realizau sarcinile de plan un 
nUihăr redus de brigăzi, sub 
II), astăzi, dih același număr 
de brigăzi, 35 și-au realizat 
satcirlile de plan și unele 
dintre ele cu depășiri sub
stanțiale. Mai avem încă to
tuși multe de făcut. E nece
sar să luăm măsuri mai efi
ciente pentru reducerea chel
tuielilor materiale, pentru 
stăvilirea risipei, reducerea 
consumului de lemn de mi
nă.

ceea ce a făcut să 
fondul de timp, pro- 

cu 2 350 ore, echiva- 
391 posturi și 623 to- 
cărbune. Dacă pe 9 

își

Directorul general al Cen
tralei cărbunelui Petroșani, 
tov. ing. Vasile Oglterlaci, a 
reliefat inițial faptul că, 
deși volumul extracției 3e 
cărbune și majoritatea indi
catorilor nu au fost realizați 
colectivele minerești dîn ITn-

cumpătare valuta aprobată de 
forurile superioare în scopul 
unei dotări cotrivite, al spo
ririi securității muncii mine- 
filbf’. Vă trebui, insă, ca la 
toate fhinele să se manifeste 
o creștere a exigenței pri
vind disciplina minieră, res
pectarea întoethai a normelor 
departamentale se protecție a 
muncii. Se cere realizat un 
program ferm pentru creșterea 
capacităților de producție, în
deosebi la huilă cocsificabilă 
U nivelul stabilit de conduce
rea partidului. Vor trebui în
treprinse toate măsurile care 
să duca la realizarea și depă
șirea sarcinilor de plan în cel 
de-al treilea an al cincinalului-

SectetaiUl comitetului de 
partid al exploatării miniere 
Uricani, tovarășul Miluță Ru
gină a arătat:

Faptul că mina pe care o 
reprezint, pe primele 10 luni 
ale acestui an, în condițiile 
programului de 6 ore, a fost 
fruntașă pe bazin se datoreșie 
muncii pline de dăruire a ce
lor peste 570 meinbri de partid 
și în general a celor peste 
2(100 de angajați ai exploată
rii noastre.

Sînțem conștienți că avem 
încă lipsuri, îndeosebi în ceea 
ce privește preocuparea pen- 
tiU creșterea nivelului de con
știință al oamenilor, pentru în
tărirea continuă â disciplinei 
îh mutică, pentru ctearea 
condiții cît ihai optime 
muncă tuturor brigăzilor, 
tutor muncitorilor.

In cursul acestei luni 
trebui să prelucrăm cifrele 
plan pentru ăfitil 1973. Consi
der că este necesar să se facă 
o analiză profundă asupra si
tuației la E. M. țJricahi, că în
cărcarea de 
nități să se 
capacitățile 
spectiva de dezvoltare, de do
tate, de asigurarea de cadre 
necesare, de forța de muncă 
de care dispune.

Munca cea mai grea, este, desi
gur, munca cu omul de-al 
crește, de-al forma, de a-i mo
dela caracterul, de-al face fo
lositor societății. Pentru obți
nerea acestor deziderate e 
necesară migală, multei răbda
re, de care va trebui să dăm 
dovadă in activitatea noastră 
de viitor.

rl t* 
de 
tu-

va 
de

plan a fiecărei u- 
fa< a în funcție de 
existente, de per-

In cuvîntul său la conferin
ță, tov. ing. Idh Lăîăitescu, 
ministrul adjunct al Minelor, 
Petrolului și Geologiei, după 
O apteciere a dării de srattiă 
prezMitati-, a relei il cu 
pruflind simț analitic și sinte
tic principalele probleme cu 
<are au [ost confruiitaie in ul
timii ani colectivele de nitui
tă ale Centralei . iirbuiielui 
Petroșani, unitățile tnihiern din 
Valea Jiului, consemn itni cau
zele de bază ale nerealizării 
in ansamblu a indicilor de 
plan la extracția de t arbum : 
neatingerea capacităților pro
iectate la minele noi ca Dîl- 
ja, Bărtiăteni sau Livezehi, In- 
tîrzierile în pregătirea liniei 
de .front, nepregătirea temei
nică, la „cotă" cerințelor care 
se impuneau, a trecerii la 
schimbul de 6 ore pentru mi
nerii noștri. Intr-adevăr, im
portanta măsură a conducerii 
superioare de partid si do 
stat, menită să îmbunătățească 
condițiile de muncă iile celor 
care lucrează în subteran, să 
crească producția. sa ridice 
productivitatea muncii, să spo
rească, implicit, veniturile mi
nerilor Văii Jiului, nu s-a ma
terializat la nivelul exigențe
lor, nu s-a întreprins totul 
pentru desfășurarea normală a 
extracției, realitate trnlală

MENTE
reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă cu 4 lei sub 
cifra realizată în anul de față.

COMPLEXUL C.F.R. PETROȘANI:
© se va asigura remorcarea primului tren cu locomotivă 

electrică, la data de 1 iunie 1973.

ORAȘUL VULCAN
5 000

1 000

1 000

tone

stilpi

tone

cărbune peste sarcinile anului viitor j

hidraulici î

brichete j

10 mii. kWh energie electrică ;

economii de 500 mc la lemn de mină și 300 mc che- 
1,5 milioane lei la prețul de cost șl 1,8 milioane lei 

beneficii peste plan.
rested,

pentru îndeplinirea înainte de 
termen a cincinalului, organele 
și organizațiile de partid, consi
liul C.G.P. și comitetele oameni
lor mdneii de Ia uriitățile minie
re au lin lâfg Și fertil domeniu 
în care să-și desfășoare acti
vitatea in viitor, in numele 
ministerului, mă angajez să a- 
cord tot sprijinul colectivului 
mare miiietes'C âî Văii Jlulttl 
cară trebuie să aibă îlicrede
re fără re/erve în forțele pro
prii.

fn cuvântul său tovarășul 
Gavrilă David, președintele 
consiliului municipal al sindi
catelor a avut în atenție preo
cupările dovedite de organele 
și organfeațiile de sindicat 
pentru buna desfășurate a in- 
trecerii socialiste, stabilirea o- 
biectivelor și angajamentelor 
în concordanță eu posimiități- 
le existente în unități și a 
cerințelor economiei naționale. 
In acest sens, a arătat vorbi
torul, o preocupare principală 
a existat pentru pregătirea, 
organizarea și desfășurarea a- 
dunărîkai generale ale oame- 
nilot’ muticii în vederea alră- 
gerîî înlNo măsură eît ffltti 
mare a salariaților la organi
zarea și conducerea produc
ției, la soluționarea probleme
lor economice și sociale. In 
perioada premergătoare, cît 
și după Conferința Națională 
a partidului, sindicalele, cu 
sprijinul organelor de partid, 
au ajutat formațiile de lucru, 
colectivele de salariați pentru 
a lansa și extinde inițiativele 
brigăzilor conduse de Petro 
Constantin de Ia E. M. Lu 
peni, Roman Petru de la E.M. 
Aninoasa și Conslanlin Grădi
nare .de la E. M. Uricani. 
Drept consecință, ilii|i(i'ivel" 
amintite au fost preluate de 
către 20-25 la sută din bri
găzi, obținîndu-se pe această 
cale, 
te, însemfiate depășiri 
ducția de cărbune și 
crătite dtr pregătire și 
dere.

Inițiative valoroase 
aplicate și de către Colective
le depoului C.F.R., constructo
rilor de la grupul de șantiere 
al T.C.H. și al șantierului 71 
C.F.R., Viscoză Lupeni și al
tele.

Preoctipâriie 
dicale, a conducerilor unități
lor și a consiliului nostril mu
nicipal nu au fost totuși pe 
măsura posibilităților, a cerin
țelor. Agitația vizuală, activi
tatea ciuburiltor, nu susțin cu 
destulă operativitate si per
severență popularizarea și in
formarea salariaților cu rezul
tatele obținute în întrecere. 
De asemenea, un interes scă
zut s-a acoîdat mișcării de 
inovații din undid întreprin
deri.

nele în termen, imobilizîndu- 
le zile întregi la fronturile 
de încărcare-descărcare.

O greutate pe care o întim 
pinăm dste asigurarea locuin
țelor pentru personalul care 
lucrează în siguranța circula
ției, în sensul că prea puține 
■locuințe se repartizează com
plexului C.F.R.

Eectorul universitar Altfel 
Sticlii, locțiitorul ser relarului

peste sarcinile planifica
ta pre
ia Iu- 

descHi-

’III fosl

organelor sin-

Inginerul Victor IlOitl, șe
ful stației C.F.R. Petroșani, a 
raportat conferinței, că expe
rimentatul colectiv tic lucră
tori feroviari din municipiu 
a reușit ca pe 11 luni ale a- 
nului 1972 să obțină rezul
tate frumoase în îndeplinirea 
planului de transport în de
pline condiții de siguranță a 
circulației trenurilor. Atelie
rul de zonă a îndeplinit pla
nul anual 
cu 30 de 
Petroșani 
rul „tone 
porție de
dus staționarea 
de marfă la fronturile de în
cărcare-descărcare 
sută, Depoul de 
a redus consumul 
tibil convențional 
tă obținînd economii la pre
țul de cost de 75 0(10 iei, Re- 

depășit

înainte de termen 
zile, stația C.F.R. 
a realizat indicalo- 
expediate'1 în pro- 

108 la sută și a re- 
vagoanelor

ia de vagoane

cu 2 la 
locomotive 

de combus- 
cu 3 la su-

a

comitetului de partid de la In
stitutul de mine din Petroșani, 
a spus între altele: Ridic cî- 
teva probleme ale muncii 
noastre legate de dezideratul 
ce se pune în fața învățămîn- 
tului superior actual — inte
grarea învățămînt — cerce
tare — producție. Jn înfăptui
rea măsurilor ce s-au luat pe 
această linie, — prin 
tățirea sistemului 
de cercetare, folosirea 
ratoarelor uzinale, 
narea practicii studenților 
am primit un sprijin prețios 
din partea organelor municipal 
și județean de partid, din par
tea M.M.P.G. și C.C.P. Orele 
de curs, de laborator la unită
țile centralei, vizitele de docu
mentare la 
re, practica 
denților ca 
< îteva din 
de care am

îmbuna- 
contractelor 

labo 
perfecțio-

exploatările minie- 
în producție a stil- 
angajați, sînt doar 
formele de sprijin 
beneficiat.

In . activitatea de 
științifică — avem

cercetare 
rezultate 

dar am fost totuși pe bună 
dreptate criticați că nu ne o- 
rientam cercetarea mai mult 
pe problemele Văii Jiului. Cri
tica o apreciem ca justă și 
ne-o însușim. Primii păși spre 
înlăturarea acestor deficiente 
i-ani făcut deja în 1972. In 
continuare, avem în vedere să 
lărgim colaborarea cu C.G.P. 
și mai mult pentru perfectarea 
pionului nostru de cercetare 
științifică, pentru unirea for
ței materiale a institutului < "i 
a C.C'.P. în scopul < on solidarii 
procesului de învățămînt, a 
cercetării științifice, a produc
ției carbonifere.

transport ale U.M.T.F 
va nu au reușit nici pe 
parte să satisfacă cerințele 
noastre. Dacă autobaza f.T.A. 
Petroșani a realizat și depă
șit planul de transport, în 
schimb U.M.T.F. Deva ne este 
dator cu o cantitate de lemn 
netrans|."ortată ce se ridică 
la peste 40 mii tone.

Avem în față sarcin 
producție sporite pe 
1973, aprobate de ultima 
nară a C.C. al P.C.R. și 
rea Adunare Națională, 
tru a lo realiza în bune 
diții, se cer din partea i 
tră măsuri prin care să se pre
întâmpine greutățile de genul 
color re care le-am avut tiu 
transportul lemnului. In acest 
sens C.E.l.L. Deva trebuie 

'găsească 
țirivind 
tului, la 
in mod 
le cînd

o soluție 
asigurarea 

capacitate 
deosebit în
avem muncitori.

ii de 
anul 

i ple-
Ma-
Pen- 
con- 

noas-

să 
definitivă 
țranspor- 
maximă, 

perioade-

De la tribuna conferinței, 
directorul Unității de exploa
tare a lemnului Petroșani, to
varășul Nicolae Bădica, a 
făcut o succintă sinteză asu
pra modului de îndeplinire a 
sarcinilor de producție în a- 
cest an de către unitate, o- 
prindu-se insistent asupra câ
torva probleme cu care a fost 
confruntat colectivul forestie
rilor.

Planul unității a crescut de 
la o etapă la alta, în mod deo
sebit la indicatorii calitativi 
— a subliniat vorbitorul. Dar, 
în pofida greutăților întâmpi
nate (ploi abundente șl lipsa 
do muncitori în anumite pe
rioade), pînă la sfîrșitul lunii 
octombrie am reușit să ne 
realizăm planul la indicatorii 
principali. In luna noiembrie, 
însă, am rămas din nou sub" 
plan. Vina principală pentru 
această stare de lucruri desi
gur o are, în primul rînd, co
mitetul oamenilor muncii ea
rs nu a reușit să găsească 
cele mai bune soluții pentru 
a ieși din situațiile ivite. în
vingerea greutății celei mai 
mari nu a depins însă de noi. 
Atît în luna noiembrie eît și 

de

In cuvîntul său tovarășul 
Vasile Oros, prim secretar al 
Comitetului municipal al 
U.T.0. a spus între altele :

Tineretul Văii Jiului, mobi
lizat de organizațiile U.T.C., 
s-a încadrat tot mai activ în 
ampla efervescență a muncii 
creatoare, în acțiunile de for
mare și educare. Sub îndru
marea organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T.C. au inițiat 
o seamă de activități proprii 
destinate pregătirii prin mun
că și pentru muncă a 
lor. Semnificativă in 
sens este prezența în 
cerea soc ialistă a peste 6 209 
de tineri din unitățile econo
mice, constituirea nmii nu
măr de pesto 400 de: tineri 
în brigăzi și echipe de line- 

. ret, cele mai multe dintre 
ceste formații 
zultate bune 
scurse din 
ploare mai 
in acest an 
limpi adele 
vind cunoașterea meseiriei, 
normelor de pro/tecțic și secu
ritate a muncift la cijre au 
participat aproape 3 000 de 
tineri mineri* constructori, 
preparatori, strungari, i lăcă
tuși, electricieni, lucrători 
din comerț, cooperație din 
unitățile sanitare și ațele.

Raportând conferinței un 
bilanț bun în multe latjuri ale 
activității 
care cele 
turistice, de pregătire 
tre apărarea patriei,

ihieri- 
acest 
între-

a- 
citmuiîmd re- 

pe cele 11 Iutii 
acest an. O ani
mare au cunoscut 
concursurile și o- 
dîfepențratr-j pri- 

a

intretineretului,
culturale, sportive,

> pen- 
ilistrac- 

tive, nu putem fi totuși mul
țumiți. In viitor, va trdbui ca 
toți tinerii să se angajeze cu

" i în
a 

mai mult la înfăp- 
mărețelor ol:

mai înainte, mijloacele

toată energia și dîrzenîa 
munca productivă pentru 
contribui " " ! "
tuirea
ale etapei actuale a construc- 
.ției socialiste, a sarcinilor mu- 
nicipiuhiî nostru.

iective

a luat cuvin- a normelor de tehnică a securită-

ce a relevat rezultatele înregis- 
oamehii muncii din exploatările 
din celelalte unități, șantiere 
din Valea Jiului, ceea ce

stricte 
ții muncii.

Vorbitorul a recomandat ca toate* uni
tățile economice, Centrala cărbunelui, ex
ploatările miniere să asigure să 
o pregătire* minuțioasă a producției, 
falcarea 
pă. 
țieze noi rezerve, noi 
creșterea capacităților 
productivității muncii, 
ielilor, care să conducă ia 
< ienței întregii activități

Pentru realizarea sarcinilor ce* revin 
minerilor din Valea Jiului în actualul cin
cinal trebuie să crească și îiiăi mult pre
ocuparea pentru activitatea de pregătiri 
și deschideri, punerea in valoare a noi 
timpuri, zone de cărbune cocSificabii, e- 
laborarea de lucrări geologice, în noi pe
rimetre. în noi zăcăminte. Vorbitorul a 
făcut referiri la sprijinul permanent și e- 
iectiv pe care trebuie să-l 
terni in vederea traducerii în 
Vederilor cincinalului.

Așa cum a reieșit și din i 
liză a biroului ComlteltilUI 
partid, conducerea Centrale! 
trebuie să-și sporească preocuparea pri
vind urmărirea producției la exploatările 
liiinicre. a ■ problemelor legate tie N.D.P.M. 
îmbunătățirea sistemului informațional.

Tovarășul David Lazăr s-a reierit apoi 
la necesitatea ca și în celelalte unități 
economice să se ia măsuri dt* creștere a 
capacităților de producție, utilizarea ra
țională și deplina a mașinilor și utilajelor 
a fondului dd timp să fie* sporit indicele* tic* 
utilizare a masei lemnoase, de diversifi
care a producției, de utilizare la capaci
tate a mijloacelor de transport in condiții 
de deplină siguranță a circulației.

Referindu-se la activitatea de investi
ții, vorbitorul a relevat necesitatea pre
gătirii lor temeinice, asigurarea tuturor 
condițiilor pentru realizarea ttritit rittn ri
dicai de execuție, a unei colelfOiătl și e- 
forturi comune ale beneficiarilor, con
structorilor și proiectanților in vederea 
scurtării duratei de execuție, aceasta fiind 
o cale principală de creștere a eficienței 
investițiilor a realizării sarcinii suplimen
tare de 1000 apartamente prevăzute pentru a. 
nul viitor.

Secretarul comitetului județean de par
tid s-a reierit apoi pe larg la necesitatea 
întăririi continue a vieții de partid, a 
creșterii competenței organelor și orga
nizațiilor de partid 
tații economice, In 
țiitor de masă și 
proces 
omului 
cialiste.

se facă 
de- 

planului pînă la îiivel de echi- 
brigadă. sector, secție, să se eviden- 

resurse, pentru 
de producție, a 

reducerea cheltu- 
creșterea efi- 

economice.
ce

au
și

Și 
re- 
ca- 
o- 

co- 
so-

arătat 
partid, 

tul tlat

acorde niinis- 
viață a pre-

In încheierea dezbaterilor 
tul tovarășul DAVID LAZAR, secretar al 
Comitetului județean de partid, care a 
reliefat faptul că lucrările conferinței ce
lei mai puternice organizații municipale 
de partid din județ s-au desfășurat în 
cadrul înaltei responsabilități partinice 
indicată de secretarul general al parti
dului. responsabilitate ce caracterizează 
organizația de partid din municipiul Pe
troșani, în atmosfera de muncă intensă 
generată de memorabila vizită de lucru 
în bazin și în județ a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de documentele recentei ple
nare a Comitetului Central al partidului.

Dtipă 
trate de 
miniere, 
instituții
liefează competența și răspunderea cu 
re organizațiile de partid, comitetele 
lășeneșli șl municipal de partid 
ordonat întreaga viață economică 
cială din municipiu, vorbitorul a 
că biiOill Comiletiiltii județean tie 
apreciază in niod deosebit și ajlilo
îh caihpaniile agricole alît altul tiectll cil 
ihai ales în acest an. de tătic colettlvele 
instituțiilor și iiitrepririderilor din munici
piu, de către studenții Institutului de 
/nine, de elevii școlilor din Petroșani. Lii- 
peni și alte localități șiiransmite, in nu
mele unităților agricote ajutate, cele mai 
calde mulțumiri.

La baza rezultatelor bune se află a- 
jtitorul permanent al conducerii de partid 
și de stat, materializarea in viață in a- 
tfesl frttiiios colț de țară a hotăiîriloi de 
partid și de stat a politicii înțelepte a 
P.C.R. Acest ajutor s-a manifestat și cil 
prilejul vizitei făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Valea Jiului cu 
care ocazie s-au stabilii măsuri comple
xe. menite să tltică la îmbunătățirea ac
tivității economice și sociale 
important bazin carbonifer al

in realizările dumneavoastră 
corporate activitatea, elanul 
comuniștilor, a colectivelor de 
au fost obținute ca urinare a 
nule munci politico-educative 
zatâ prin creșterea 
memlirilor de partid, 
ai muncii, acționarea 
tate de producători și proprietari 
nurilor materiale și spirituale, 
ți-mi, a spus vorbitorul, ca in 
din însărcinarea birotilUi Comitetului ju
dețean de partid să adresez silicele fe
licitări oiganiiației municipale de partid 
Petroșani, comuniștilor, tuturor oamenilor 
muncii — romani, maghiari, germani și 
de alte naționalități — de pe aceste fru
moase și prospere meleaguri litiuedorene.

Secretarul Comitetului jlitlețean di- 
partid a făcut apoi o analiză a activită
ții economice, a cauzelor care aii condus 
la nerealizarea unor sarcini tie plan, la 
înregistrarea unor restante.

De aceea, se impune, ca organele de 
partid, consiliul și comitetele oamenilor 
muncii de la centrală și exploatări să ia 
măsuri pentru asigurarea realizări! planu
lui încă difl primi zi de luciu a Jtiuliii 
1973 și să asigure pe partilrstil ahilor 
1973, 1974 și 1975 asemeneâ tfeșteri de 
producție tail' să (tută la recuperarea ră- 
minerii in urmă și sâ asigule cele 7 mi
lioane tone de cărbune cocslfltahil nece
sare economiei naționale.

Organele și oltpnn: 
huie să depună 
direcția organizării 
ți6i și a ittltfitll. a

din acest 
țării.

se atlă in
și dăruirea 
muncă. Ele 
litiei susți- 

■ matetiali- 
cdhȘtiinței socialiste a 

a celorlalți oameni 
sub dublă lor caii 

al bu-
Îngădui 

nUmele șl vieții de 
Organelor 

in conducerea activi- 
îndrutnarea organiza- 

obștești. a întregului 
instructiv-educativ. de formare a 
înaintat al societății noastre so- 
Intărirea continuă il lindiirilot 

mai mare mă- 
și promovarea 
generații, im

permanent ă 
atltea 

in atenția 
partid.

în înche-

al societății 
cohti niiă 

partidului, promovarea in 
sură a femeilor, creșterea 
cadrelor, educarea tinerei 
blinătățfrea și perfecționarea 
a muncii de propagandă sini lot 
imperative care trebuie să stea 
organelor și a organizațiilor de 

Lucrările conferinței, a spus 
secretarul Comitetului județean de 

au relevat răspunderea deosebită 
din Valea Jiului 
1973. angajarea 
hotărârile celui 
partidului. ale

n
(■ ațiile de partid tre 
munca susținută in 
temeinici* d prodtn 
iillăliriî și respectării

iere 
partid, 
pe cale o simt comuniștii 
ih fața sarcinilor anului 
lor fermă de a îndeplini 
de al X-lea Congres al
Conferinței Naționale. Avem convingerea 
r ă, comuniștii, toți oamenii mum ii din Va
lea Jiului vor depune toate eforturile 
pentru traducerea lor in fapt, pentru în
deplinirea actualului cincinal înainte de 
termen.



Le Duc Tho
și Kissinger

KINSHASA 11 (Agerpres). — In ca
drul manifestărilor culturale prilejuite
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sa

sa sa
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Rezultatele
în nici o împre-

reafirmată obli- 
de reglementare

și, mai 
anului

și independență, la 
securitate :

fie consacrat dreptul 
națiuni de a-și ho-

la amenințarea 
reglementarea 

dintre state, 
și respectarea

aproape 10 ani 
de Ia sfîrșitul 
Republica Panama re-

la 
arme sau la amenin-

Helsinki

Generale, 
Ion Datcu, re- 
permanent al 
pe lîngă Na-țiu- 
prezentat punc-

NAȚIUNILE UNITE 11 —
Corespondentul Agerpres, 
Constantin Alexandroaie,
transmite: In ședința de luni 
dimineața a Comitetului po
litic al Adunării 
ambasadorul 
prezentantul 
tării noastre 
nile Unite, a

de vedere al României 
aflată în 

Comitetului:

tul 
față de problema 
dezbaterea Comitetului: „în
tărirea securității internațio
nale".

In condițiile actuale, a 
subliniat ambasadorul român, 
•întărirea securității interna
ționale înseamnă, înainte de 
toate, așezarea raporturilor 
dintre state pe baze 
mocratice, renunțarea 
ță și 
ța în 
telor 
terea 
de către toate statele și față 
de fiecare dintre ele, a prin
cipiilor fundamentale, ale drep
tului internațional. Guvernul 
român consideră că un pas 
important în această direcție 
ar fi realizarea unei înțele
geri cu 
în care 
sacrarea 
perioare 
ne ale

noi, de- 
la for- 
cu for- 
conflic- 

recunoaș- 
strictă,

caracter universal, 
să-și găsească con- 
comandamentele su- 

de conduită și actiu- 
statelor în raporturi

le internaționale, Printr-o a- 
semenea înțelegere, ar urma:

— să fie precizată ferm 
necesitatea respectării dreptu
lui sacru al tuturor țărilor 
la existența liberă, la suve-

alegerilor
i in JaponiaH

TUKiO 11 — Coresponden
tul Agerpres, Florea Țuiu, 
transmite : Conform rezultate
lor definitive ale alegerilor 
generale desfășurate duminică 
în Japonia, Partidul Liberal- 
Democrat (de guvernămiut) g 
obținut 271 de mand.ate din. 
ceie 491 ale Camerei Repre- 

■ ților (în vechea legisla
ții . t nea 297 locuri).

;i: 're cele patru grupări 
, de opoziție, Partidului 

■ ini i-au revenit 118 
locuri (fată de 87 în vechea Di- 
e.ă| Partidul Comunist — 38 
(a tenor avea 14), Partidului 
Komeito 29 (47), iar Partidului 
so' ialist-democratic 19 (29).
AIA 16 mandate au revenit u- 
r.' condiidati independenți (14) 
Și 
re

ranitate 
pace și

— să 
fiecărei
tărî singură destinele, cores
punzător intereselor sale, fă
ră nici un amestec din afară;

— să fie recunoscut drep
tul tuturor statelor de a se 
apăra cu toate mijloacele, 
inclusiv cele militare, împo
triva oricărui atentat 
dresa suveranității și 
pendenței lor naționale

— să fie statuat ca

Ia a- 
inde- 

r 
orice 

încălcare a acestor principii, 
orice amestec in treburile al
tor state vor fi considerate 
ca acte împotriva păcii și 
umanității;

— să fie recunoscut și sta
tornicit principiul că nici o 
problemă care interesează 
diferite state nu poate fi re
glementată decit cu partici
parea și respectarea interese
lor tuturor celor in cauză ;

— să fie afirmat dreptul 
statelor de a participa, in de
plină egalitate, Ia soluționa- 
rea problemelor de interes 
general ;

— să fie afirmat dreptul 
fiecărui stat de a lua parte 
Ia cooperarea internațională, 
de a avea acces neîngrădit la 
cuceririle științei și tehnicii 
moderne ;

— să fie prevăzută obliga
ția tuturor țărilor de a nu re
curge la forță și Ia amenința
rea cu forța împotriva altor 
state i

— să conțină obligația pu
terilor posesoare de arme nu
cleare de a nu recurge 
aceste 
țarea cu folosirea lor, față 
de nimeni și 
jurare ;

— să fie 
gația statelor 
a diferendelor prin mijloace 
exclusiv pașnice, pe calea 
tratativelor și contactelor.

Reprezentantul român a 
subliniat că adoptarea și res
pectarea strictă a unui ase
menea cod de conduită și 
acțiune a statelor, în relațiile 
internaționale,. ar. avea un e- 
fect pozitiv direct asupra în
tăririi securității internă țio-

Manifestări peste hotare dedicate aniversării Republicii
BUDAPESTA 11 — Corespondentul A- 

gerpres. Al. Pintea, transmite: Cu prile
jul apropiatei sărbători a poporului ro
mân, cea de-a XXV-a aniversare a pro
clamării Republicii, luni seara, pe scena 
Teatrului Erkel din Budapesta, ansamblul 
artistic „Rapsodia română" a prezentat 
primul spectacol, de gală, din cadrul tur
neului pe care il întreprinde in R.P. Un
gară. Au luat parte reprezentanți ai con
ducerii Ministerului culturii, Ministerului 
de externe și Institutului pentru relații 
culturale cu străinătatea, personalități 
ale vieții politice, cultural-artistîce și ob
ștești, precum și un numeros public.

de cea de-a 25-a aniversare a Republicii, 
ambasada română din Kinshasa, a orga
nizat o expoziție de fotografii intitulată 
„România în imagini". Cu acest prilej, 
ambasadorul României, Alexandru Tujon, 
a vorbit despre importanța proclamării 
Republicii și transformările economice, 
social-politice și culturale, care au avut 
loc în România după 30 decembrie 1947.

PARIS 11 — Corespondentul Agerpres, 
Paul Di-aconescu, transmite: Luni, a a- 
vuit loc la Paris, vernisajul unei expo
ziții de ziare și reviste românești, orga
nizată de către cunoscuta editură „Ha- 
chette".

Sînt expuse circa 300 de publicații so
cial-politice de informație generală, cul
turală și de artă, științifice, turistice etc.

•• ■

Consultările
multilaterale

ales, 
1969, 
vendică cu o forță și o in
sistență mereu crescînde su
veranitatea sa asupra așa-nu- 
mitei „Canal-Zone", precum 
și un nou tratat: cu 
privire la această zonă care 
să-1 înlocuiască pe cel impus 
tării în anul 1903 de către 
s!u.a.

Se știe că de atunci State
le Unite „garantează și men
țin independenta Republicii 
Panama, ordinea publică în 
orașele din Panama, Colon și 
teritoriile adiacente dacă — 
potrivit părerii lor — Re
publica Panama n-o poate 
face". S.UA. ocupă Zona Ca
nalului, care are o suprafață 
de 1 432 kmp și aproximativ 
50 000 de locuitori, unde au 
instalat un guvernator, tribu
nale, politie și trupe nord-a
mericane, de o manieră, lite
ralmente, colonială. . f-

In luna octombrie anul tre
cut, peste 200 000 de pana-

mezi au manifestat în piața 
„Cinco de Mayo" din capita
lă, la cîteva sute de metri de 
zona împrejmuită a canalului 
și de cartierul general al tru
pelor nord-americane. A fost, 
un eveniment politic deosebit 
de important, avînd în vede
re că o manifestație de o a- 
semenea amploare n-a mai 
avut loc niciodată în această 
tară. Ea dovedește sprijinul 
popular masiv do care se bu
cură generalul Omar Torrijos 
și, totodată, exprimă în mod 
energic revendicarea antico
lonialistă a acesta țări, spi
ritul său remarcabil de liber
tate. .

Negocierile cu privire la 
noul tratat al actualului ca
nal interoceanic cu Statele 
Unite sînt în curs și guver
nul panamez s-a declarat de
cis să le ducă la bun sfîrșit, 
dacă va fi nevoie și prin re
curgerea la sprijinul organi
zațiilor internaționale.

HELSINKI 11 — Trimisul 
special, Dumitru Ținu, transmi
te Luni, participantii la con
sultările multilaterale consa
crate pregătirii conferinței 
pentru securitate și cooperare 
în Europa au ajuns la un con
sens asupra întreruperii ședin
țelor plenare în perioada 15 
decembrie—15 ianuarie.

In aceeași zi, au continuat 
dezbaterile asupra organizării 
lucrărilor reuniunii.

r grupări politice mino-

c

9,00 Deschiderea emisiunii. 
Telex. Teleșcoală ;

O pictură de o

la Luxemburg să 
greviștilor de la

ghanez a hotă- 
decret, să

VIENA 
meci tur 
finală ale 
europeni" 
echipa Union Garant Viena a
întilnit, pe teren propriu for
mația S.K. Lodz. Baschetbalis
tele poloneze au terminat în
vingătoare cu scorul de 83—70 
(40—31).

prl- 
guvernulul Re- 
Națională al

,i a pierdut 26 de manda- 
rtidui liberal-democratic 

i' ■ încă de o majoritate 
;t'i!ă în Camera Repre- 

1 :iț .or ceea ce îi permite 
Armeze viitorul guvern.să

C insistența sa în parlament ar 
pii'ea spori ca urmare a spri
jinului acordat de o parte con
siderabilă a deputaților aleși 
ca independenți.

Observatorii politici din ca
pital i Japoniei subliniază, to
todată, semnificația succesului 
obținut de partidele socialist 
și comunist. Sporul de 24 de 
locuri înregistrat de Partidul 
Comunist din Japonia îi con
feră dreptul de a participa la 
activitatea Comitetului de con
ducere a Camerei Reprezen
tanților și să propună proiec
te de lege propriu

@ 6 000 de funcționari ad
ministrativi ai C.E.E. au de
clanșat, luni, o grevă de 9 zile, 
cerînd îmbunătățirea condiții
lor de muncă. Greva a parali
zat, practic, activitatea orga
nismelor comunitare din capi
tala Belgiei.

Potrivit agenției Reuter, se 
așteaptă ca alți 2 000 de func
ționari ai diferitelor organis
me ale Pieței comune cu se- 

se ală- 
Bruxel-

0 nouă
convorbire între

PARIS 11 (Agerpres).
Luni, la Paris a avut loc o no
uă convorbire confidențială 
între Le Duc Tho, consilierul 
special al delegației R.D. Viet
nam la tratativele de la Paris 
cu privire la Vietnam, și Hen
ry Kissinger, consilierul speci
al al președintelui S.U.A. pen
tru problemele securității na
ționale.

@ Regele Hussein al Iorda
niei, care a efectuat o vizită 
oficială în capitala Arabiei Sa- 
udite, s-a reintors la Amman. 
El a avut, duminică și luni, 
convorbiri cu regele Felsal a- 
supra uuor probleme bilatera
le, precum și cu privire la si
tuația din Orientul Apropiat.

©La Casablanca s-au des
chis, luni, lucrările Uniunii Sin
dicale Panafricane (U.S.P.A.). 
La dezbateri iau parte repre
zentanți din Maroc, Tanzania, 
Algeria, Tunisia, Guineea, Vol
ta Superioară, Mali, R.A. E- 
gipt, Zambia etc. Sint analiza
te, cu acest, prilej, probleme 
referitoare la condițiile de 
muncă și viată ale muncitori
lor africani.

valoare 
neprețuită, apartinind lui Gior
gione, a fost furată din cate
drala localității Castelfranco 
Veneto, din apropierea Vene
ției. Lucrarea, cunoscută sub 
denumirea de „Fecioara de la 
Castelfranco", a fost realizată 
în 1504. Ea era expusă la Cas
telfranco de aproape două se- 
oole.

© Agenția China Nouă in
formează că, la Pekin, a avut 
loc o intilnire între Lansana 
Beavogui, primul ministru al 
Guineei, și Penn Nouth, 
mul ministru al 
gal de Uniune 
Cambodgiei.
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Soarele răsare la ora 7,42
și apune la ora 16,36. Zile
trecute din an -- 347. Zile
rămase — 19.

EVENIMENTE

® 1972 — In R.P.D. Core-
eană alegeri de deputati în 
adunarea populară și în a- 
dunările provinciale, orășe
nești și districtuale ; © 1966 
— In R.A. Egipt a fost crea
tă Agenția de Presă „United 
Arab Press" — U.A.P.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Apa vie ; Republica : 
Satul care moare ; PETRILA : 
Incidentul; LONEA — Mine
rul : Silvia ; VULCAN ■ Dacă 
e marți, e Belgia ; LUPENI — 
Cultural : Desculț în parc ; 
''"n-’toresc : Șase iulie.

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Atlas cultu
ral ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Muzică populară ; 10,30 
Școala și viața ; 10,45 Selec- 
țiuni din opereta „Ciboulette" 
de Reynaldo Hahn ; 11,00 Bu
letin de știri; 11,20 Trio-uri 
de muzică ușoară; 11,35 Co
rul de copii al Radiotelevizi- 
unii ; 12,00 Discul zilei ; 12,30 
Intilnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13,00 
Radiojurnal ; 13,30 Concert
de prînz ; 14,00 Compozitorul 
săptăminii; 14,40 Soliști și
formații studențești de muzi
că populară ; 15,00 Buletin de 
știri ; 15,05 Radioenciclopedie 
pentru tineret ; 15,40 Muzică 
de estradă ; 16,00 Radiojur
nal ; 16,15 Melodii populare; 
16,35 Cîntecul săptăminii ; 
17,00 Școala capodoperelor;
17.30 Program muzical oferit 
ascultătorilor de la Combina
tul chimic din orașul Vic
toria ; 18,00 Orele serii ; 20,00 
Printre făuritorii Mioriței;
21.30 Revista șlagărelor; 
22,00 Radiojurnal; 22,30 Con
cert de seară ; 24,00 Buletin 
de știri; 0,03—6,00 Estrada 
nocturnă.

9,05 Biologie (anul III liceu). 
Activitatea nervoasă 
superioară (sinteză);

9,30 Limba română (clasa a 
VIII-a). Dificultăți in 

analiza morfologică (11);
10,00 Curs de limba engleză 

— lecția a 32-a ;
10.30 Căminul ;
11,10 Comentariu la 40 de 

steme — Județul Pra
hova ;

11.30 Selecțiuni din emisiu
nea ..Seară pentru! ti
neret" ;

12,00 Film serial pentru tine
ret : Pierduți în spațiu. 
Episodul III — „O 
insulă pe cer ;

12,45 Telejurnal ;
13,00 Rezumat filmat al misi

unii spațiale „Apollo- 
17". Activitatea astrona- 

uților pe suprafața Lu
nii ;

17.30 Deschiderea emisiunii

Redacția și administrația ziarului: Petroșani, strada Republicii Nr. 90, telefon: 1-662

MOSCOVA. Oțelarii de la Uzinele siderurqice dm No- 
volipetk au produs peste plan, de la începutul anului, aproxi
mativ un milion de tone de oțel. Această realizare se dato
rează reconstrucției convertizoarelor uzinei date în 
tare în urmă cu șase ani, împreună cu instalațiile de 
continuă. Initial, durata unei șarje era de 50-60 de 
dar, în urma perfecționării agregatelor și tehnologiei, 
zent, durata unei șarje grele a fost redusă la 30 de

★

exploa- 
turnare 
minute, 
in pre- 
minute.

BELGRAD. La șantierul naval din localitatea Troqhir a 
fost construit un feribot cu o capacitate de transport, de 
20 000 tone. El poate lua la bord-425 de autovehicule și 1 500 
pasageri, dezvoltind o viteză de 22 noduri.

Ln cadrul șantierului au început lucrările de pregătire 
pentru construirea unei a doua nave de același tip.

Ar
SOFIA. Unul din cele mai mari șanț.ere naționale din 

R.P. Bulgaria este cel al Combinatului chimic de la Devhia, 
care va produce îngrășăminte chimice complexe. Procesele 
tehnologice și conducerea întregului combinat se vor reali
za cu qjutorul mașinilor electronice de calcul. El va produ
ce o 'căntitătâ de 'Îngrășăminte care va egala ; reducția com- 
binâtelor existe’n'te la ' Dimitrovgrad, Vrața și Stare Zagpra.

A"
HANOI. Agricultorii din R.D. Vietnam au obținut, in 

ceasta toamnă, o recoltă bună de orez. De exemplu, in pro
vincia Shon La, culturile de orez au fost extinse cu 100 de 
hectare, crescînd, totodată, cu 21 la sulă suprafețele pe rare 
a fost cultivat orezul de mare productivitate. Pe ogoarele a- 
cestei provincii, recolta medie de orez, la hectar, a fost cu 
2-3 chintale mai mare decit cea din anul trecut. Aproxima
tiv 25 la sută din gospodării au realizat recolte de 28-30 
chintale de orez.

De sase ani 
rimile Hanoiului 
5 000 .kg de orez

a-

la rind, .cooperativele agricole din îrrrpreju- 
obtin, din cele două recolte anuale, peste 
la hectar.

★
BUDAPESTA. Combinatul siderurgic și pentru construc

țiile de mașini „CSEPEL" împlinește 80 de ani de la inte
rnes’ere.

In anii de după eliberarea Ungariei în cadrul combina
tului au fost produse 40 000 de mașini-unelte așchietoare, 
5,5 milioane biciclete, 3 milioane tone de țevi. Combinatul 
este alcătuit din 14 uzine. Produsele obținute se exportă in 
84 de țări.

Evoluția misiunii spațiale „Apo!lo-17“
Modulul lunar „Challenger'6 a aselenizat

de după-amiază. Curs 
de limba rusă — lecția 
a 31-a ;

18,00 De la meșteșuguri la 
arta plastică. Artele 
focului (II);

18.15 Atlas muzical româ
nesc. Reportaj realizat 
cu prilejul „Săptăminii 
muzicale" organizate 
de Filarmonica de stat 
„Oltenia" ;

18,35 Steaua polară ;
19,00 Caleidoscop cultural-ar

tistic ;
19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal. In cinstea 

aniversării Republicii 
— Cronica marii între
ceri ;

20,00 Comentariu la 40 de 
steme. Județul Satu 
Mare ; ,

20.20 Seară de teatru : „Timp 
și adevăr" de Eugenia 
Busuioceanu ;

21,50 Lumea de miine — 
Triumful matematicii ;

22.15 Parada vedetelor : An
dy Williams ;

22.30 „24 de ore" ;
23,00 Baschet masculin ; A- 

kademik Sofia — Dina
mo București (reortza 
a Il-a).

@ Guvernul 
rît, in baza unui 
creeze întreprinderi naționale 
în locul celor două companii 
miniere britanice care operea
ză în Ghana — „Consolidated 
African Selection Trust" (dia
mante) și „Ashanti Goldfields 
Corporation" (mine de aur),

HOUSTON 11 (Agerpres). — 
Unul dintre principalele mo
mente ale zborului și misiunii 
navei „Apollo-17" s-a petrecut, 
după cum s-a 
minică seara 
control de la 
firmat reușita 
înscriere a trenului spațial pe 
o orbită circumlunară. Mane
vra a arvut loc în partea nevă
zută a Lunii, astfel că legătu
rile radio cu centrul de con
trol din Houston au fost între
rupte. După patru ore de zbor 
pe orbita cu perimetrii de 96 
și 144 kilometri, „Apollo-17" a 
coborit pe o orbită avînd nu
mai 24 de kilometri la „peri- 
lună“. Manevra a avut Ioc, 
luni dimineața, la ora 2 și 6

mai anunțat, du- 
cînd centrul de 
Houston a con- 
operațiunii de

minute (ora Bucureștiului), 
prin aprinderea, timp de 22 de 
secunde, a motorului .principal.

A urmat programul de odih
nă pentru astronautii Cernan, 
Schmitt și Evans, iricheiat la 
ora 16 și 45 minute (ora Bucu
reștiului).

Ea ora 19 și 21 minute (ora 
Bucureștiului), după 12 revo
luții in jurul Lunii, modulul 
lunar „Challenger", avînd ,1a 
bqrd pe astronauții Cernan și 
Schmitt, s-a desprins de cabi
na de comandă „America”, pi
lotată ,de Evans..Cabina de co
mandă urmează să inc njoare, 
timp de 75 de ore Luna, zbu- 
rîpd pe această „orbită de 
parcate" la o altitudine de a- 
proximativ 95 de kilometri. E- 
vans.ya efectua de aici un

studiu intens al regiunilor sur
volate o .bandă" reprezen- 

■ tind aproximativ trei n divane 
de metri pai rați de sol lunar. El 
va înregistra, de asemenea, 
date referitoare ia structura 
solului llinai pină ]a o anin- 
cinie de 1 300 metri.

De la borduI i ■ ■ ■ ’ii. ostr ■- 
nauții Cernan și Schmitt au 
redus, la ora 20 și 54 rninule, 
parametrii orbitei eliptice cir— 
cumlunare, apropiindu-se la 
12,9 kilometri de Selene. De 
la această distgntri ap Început 
la ora'21 și 13 minute (ora Bu
cureștiului) coborirea. După 12 
minute de „planare", trenul de 
aterizare al modulului ..Cha
llenger" a atins, la ora 21 și 
55 minute (ora Bucureștiului) 
solul lunar.

BUDAPESTA 11 (Agerpres). 
— La Budapesta s-a disputat 
meciul retur dintre echipa lo
cală Ferencvaros și formația 
F.C. Leipzig, contînd pentru 
primul tur al „Cupei campioni
lor europeni" la handbal femi
nin. Handbalistele din R.D. 
Germană au obținut victoria 
cu scorul de 9—8 (3—3) și s-au 
calificat pentru optimile de fi
nală ale competiției. In primul 
joc, F.C. Leipzig a cîștigat cu 
scorul de

(scor 71—52), echipa Happoel 
Tel Aviv s-a calificat pentru 

’ s de finală ale compe-sferturile 
tiției.

finală ale compe-

★
11 (Agerpres). — La 
disputat înțilnirea a-

11—7.
★

11 (Agerpres). — In 
pentru optimile de 
„Cupei campionilor 
la baschet feminin,

★
La Tel Aviv, in cadrul „Cu

pei Cupelor" la baschet , femi
nin, formația locală Happoel 
a dispus cu scorul de 53—46 
(28—23) de echipa vest-germa- 
nă U.T.W. Dusseldorf.

învingătoare și în primul joc

SOFIA 
.Sofia s-a__
micală internațională de înot 
dintre reprezentativele de co
pii ale Bulgariei și României. 
In prima grupă, rezervată co
piilor de 13—14 ani, victoria a 
revenit selecționatei române 
cu scorul de 74—38. In grupa 
de 11—12 ani, înotătorii bul
gari au terminat. învingători 
cu scorul de 72—3’8.

★
MADRID 11 (Agerpres). — 

După consumarea a. 11 runde, 
in turneul international de șah 
de la Palma de Mallorca con
tinuă să conducă marele maes
tru sovietic Viktor Korcinoi, 
cu 8 puncte, urmat de Smejkal 
(Cehoslovacia) — 7 puncte.(1), 
Florin Gheorghiu (România) și 
Ulf Andersson (Suedia) — 7 
puncte, Averbach (U.R.S.S.) și 
Panno (Argentina) — 6,5 punc
te (1) etc.

In runda a 11-a, Korcinoi l-a 
învins pe Medina. Florin

Gheorghiu a remizat in numai 
16 mutări cu Andersson, rezul
tat consemnat și in partidele 
Hug —' Liubojevici și Calvo — 
Pomar. Celelalte partide s-au 
întrerupt.

★
NEW YORK 11 (Agerpres). 

— Turneul international de 
șah de la San Antonio (Texas) 
s-a încheiat cu trei învingă
tori : marii maeștri Tigran Pe
trosian, Anatoli Karpov (ambii 
U.R.S.S.) și Lajos Portisch (Un
garia), care au, totalizat cite 
10,5 puncte din 15 posibile. 
Portisch a reușit să-i egaleze 
pe cei doi șahiști sovietici in 
urma victoriei obținută, in ul
tima rundă, la marele maestru 
danez Bent 
a remizat cu 
cu Mecking.

ei — 4 puncte, urmată de for
mația Poloniei — 2 puncte și 
de selecționata de tineret a 
Poloniei — 0 puncte.

In ultima zi a competiției, 
handbalistele românce au în
vins cu scorul de 13—6 (4—2) 
selecționata de tineret a Polo
niei, iar echipa R.D. Germane 
a întrecut cu 16-11 (6—7) pri
ma reprezentativă a Poloniei,

Organizatorii au desemnat-o 
pe handbalista româncă Simo
na Arghir 
jucătoare

drept cea mai bună 
a turneului.

Ar
11 (Agerpres). — 

international leminin

Larsen. Petrosian 
Suttles ți Karpov

★
VARȘOVIA 11 (Agerpres). 

Turneul international feminin 
de handbal de la Katowice s-a 
încheiat cu victoria echipei 
R.D. Germane, care a terminat 
neînvinsă comoetitia. totalizind 
6 puncte. Pe locul secund s-a 
clasat reprezentativa Români-

SOFIA
Turneul ___
de handbal desfășurat la Sofia 
a revenit. formației ‘ bulgare 
Ț.S.K.A. Septembri'sk'o Zname, 
urinată de formația Institutului 
de Educație Fizică și Sport 
din București. In continuare, 
s-au clasat echipele Institutului 
de Cultură Fizică și Sport 
„Gheorghi Dimitrov" din Sofia, 
Universitatea Iași și „A.Z.S." 
Varșovia. Golgetera turneului 
a fost handbalista româncă 
Aurelia Gonatandache (T.E.F.S4 
cu 13 goluri mascate.
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