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INTR-O ATMOSFERĂ DE VIBRANTĂ ANGAJARE COMUNISTĂ 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA NEABĂTUTĂ A POLITICII PARTIDULUI AU AVUT LOC

ORGANIZAȚIILE 
DE PARTID, COMUNIȘTII 

torta mobilizatoare a energiilor 
In efortul refacerii, al înfloririi patrieiIn milenara șj frămîntati sa istorie, poporul nostru a avut nu o ciută de înfruntat nenumăratei opreliști, a trecut prin momente de cumpănă. Prin bărbăția. dî zenia. curajul ce-i sîrit în fire, Ie-a biruit și depășit pe toate, iar ființa neamului românesc, legată de glia strămoșească cu adevărată tărie de granit, nu numai că a rezistat oricăror încercări dar de flecare dată s-a înălțat triumfătoare în soare mai strălucitoare, cu forțe înnoite și vigoare creatoare sporită care ’au stîrnit legitimă admirație pește mări și țări.. Nici o încercare, nici o calamitate naturală din cîte s-ou a- bătut peste pămîntul -acestei țări parcă nu s-au năpustit cu forță atît de distrugătoare, nu ■ au lovit atît de cumplit, atît de crud patria noastră ca puternicul cutremur de la 4 martie.In fața dezastrului, în momentele de grele suferințe, poporul nostru nu s-a lăsat însă descumpănit nici o clipă.Din zilele încrincenete ale începutului de martie al anului 1977, documentele de arhivă vor păstra pentru generațiile viitoare imagini zguduitoare : Capitala patriei presărată cu ruine, zeci și sute de fabrici și uzine smulse temporar din fluxul activității productive, locuințe și edificii social-culturale din alte multe orașe înfloritoare și din sate transformate cu miile' în mormane de moloz, mii de familii îndoliate, iar alte zeci de 

mii rămase fără adăpost, Cu bunurile pierdute.Din aceleași zile de restriște, memoria acestui pămînt păstrează însă și . altceva, mult mai impresionant ! imaginea prometeică a poporului român, a țării întregi ridicată ca un singur ' om în gigantica și supraomeneasca încleștare pentru înlăturarea imenselor daune și învingerea greutăților provocate de seism. Mai mult ca oricînd, în aceste momente ale probei de foc Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a aflat și se află neclintit la postul de înaltă răspundere încredințat de popor organizînd șț conducted cu ne- , mărginită energie uriașul' efort al națiunii noastre pentru depășirea grelei încercări, stâpî- nireâ complexelor probleme create brusc în zonele -afect.*te, normalizarea grabnică a vieții . economico-sociale. și intrarea ci ,pe făgașul firesc. In Bucureștivl ■atît de grav încercat, în toate •celelalte localități lovite de stihiile dezlănțuite ale naturii lupta eroică a zeci și zeci de mii de oameni ai muncii — lucrători din uzine și de pe șantiere, studenți, elevi, militari, medici — pentru degajarea zonelor calamitate, salvarea vieților omenești de sub dărîmături, ajuto- . raț-eă siritștraților, punerea la adăpost șa bunurilor recuperate,
(Continuare în pag. a 6-o)Sîmbătă, 19 martie a.c. n sala mare a Casei de cultură din Petroșani a avut loc Conferința organizației municipale de partid pentru dare de seamă și alegeri.Lucrările conferinței s-au desfășurat intr-o ‘atmosferă de vibrantă angajare față de documentele programatice adoptate de Congresul al Xl-lea al partidului și Congresul e- dtlcației politice și al gjilttirii socialiste. de adeziune plenara lațâ de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, încercatul comunist care conduce cu înțelepciune și fermitate destinele poporului pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Desfășurate la scurt timp după un eveniment care a zguduit întreaga țară — puternicul cutremur din 4 martie a.c. — conferința municipală a constituit un nou și puternic prilej’de afirmare a sentimentelor de dragoste nețărmurită a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului, față de secretarul general al partidului, care s-a aflat permanent în fruntea acțiuni

lor de salvare a supraviețuitorilor, de înlăturare a efectelor produse de seism și recuperare a pagubelor suferite de economia națională, de intrare pe făgașul normal a întregii vieții economice și sociale din țara noastră.La lucrările conferinței au participat delegații aleși în adunările și conferințele pentru dare de seamă și alegeri ale organizațiilor de partid din municipiu, precum și numeroși invitați din rîndul activului de partid, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești, cadre de conducere din unitățile economice și social-culturale.Participanții au salutat prezența la lucrările conferinței a tovarășului Hie Rădulescu, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al 
P.C.R.Au mai fost prezenți tovarășii 
Constantin Băbăiău, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Voinea 
Varlaliim, instructor al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, activiști ai comitetului județean de partid.Lucrările conferinței au fost deschise de tovarășul Clement Negruț. prim-secretar ai comitetului municipal de partid, care a adus un căi- duros salut tuturor participahților. Conferința a ales, apoi, prezidiul în

DAREA DE SEAMA 
A COMITETULUI MUNICIPAL 

DE PARTID(In pag. a 2-a)
HOTĂRÎREA CONFERINȚEI
MUNICIPALE DE PARTID(L-l pag. a 3-a)

DIN CUVINTUL .
PARTICIPANȚILOR LA DEZBATERI(In pag. 4—5) Jf 

următoarea componență : Hie Ra
dulescu, Clement Negruț, Constan
tin Băbăiău, Ioan Mineu, Traian 
Blaj, Ilie Constantinescu, Gavrilă 
David, Iosif Cotoț, Maria Brăniș- 
teanu, Nicolae Vlad, Mihai Nister, 
Rodica Dijmărescu, Cornel Vasiau, 
Vergilica Tănase, Dumitru Simio- 
nescu, Ilie Chiron, Costache Gheor
ghiu, Pavel Blaj, Ioan Cojocarii, 
Gheorghe Zaharia,,După aîegei ea organelor de lucru — secretariatul conferinței, comisia: ’de validare, comisia pentru redactarea proiectului de hotărîre — conferința a aprobat următoarea ordine de zi: e

1. Darea de seamă asupra activi
tății comitetului municipal de partid 
pe perioada octombrie 1974 — mar
tie 1977 ;

2. Raportul comisiei municipale
de revizie ; : ■

3. Alegerea noului comitet muni
cipal de partid și a comisiei de re
vizie. ’ ■■ ■. <

Darea de seamă, o amplă analiză critică și autocritică a activității comitetului. municipal pe perioada scursă de la alegerile precedente, a fost prezentată de tovarășul Cle
ment Negruț. Raportul comisiei de revizie a fost prezentat de tovarășul Nicolae Cerbu, președintele comisiei, Pe marginea bilanțului cuprinzător înfățișat de darea de sea
mă au luat cuvîntul Petru Barb, prim-secretar al Comitetului orășenesc de .partid Vulcan, Vaier Stân
cii!, directorul minei Petrila, Du
mitru Boța, secretarul comitetului de partid de la I.U.M.P., Petre Scre- 
dcanu, miner șef de brigadă la mina Dîlja, Teodor Balaș, secretarul comitetului de partid de la Grupul de șantiere Valea Jiului al
I.C.C.M.O.,  Victor Iloiu, șeful stației R.C.M.-C.F.R. Petroșani, Ioan 
Ghinea, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Lupeni, Na
talia Aidica, inspector școlar, Dumi-

(Continuare in pag. a 4-a)

MEMBRII COMITETULUI
Ana Gheorghe, Avram Vaier, 

Aidica Natalia, Androne Marcu, 
Brănișteanu Maria, Blaj Traian, 
Bîrlea Aurel, Boța Dumitru, Bota 
Paulina, Barb Petru, Besernțan 
Ion. Bucșan Alexandru, Bologa 
Teodor, Blaj Pavel, Buliga loan, 
Comșa Aurel, Chelaru loan, Cotoț 
Iosif, Cristescu Ioana, Ciungan 
Elisabeta, Cosmuleseu Victor, 
Chiron Ilie, Costescu Iulian,, Da
vid Gavrilă, Dijmărescu-'Rodica, 
Davidovici Cazimir, Dumitraș 
Ioan, David Ioan, Doina Ioan, Em
ber Iosif. Fodor Dumitru, Filip 
Lazar, Gyorgy Elza, Ghinea Ioan, 
Gheorghiu Costache, Gavrilescu 
Elena, Hiciu Violțta, Horga Ioan, 
Haneș Nicolae, Jampa Mircea, Ko- 
lozsvari Irina, Knebel Reinhold, 
Lăsat Ioan, Lițcan Gheorghe, 
Laszlo Alexandru, Marinas Dra-

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU-
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

In aceste zile de angajare plenară a partidului in 
fruntea întregii noastre națiuni în eroica bătălie 
pentru refacere, pentru recuperarea pierderilor pri
cinuite de seismul ce s-a abătut asupra țării; pentru 
normalizarea întregii vieți economice și sociale, orga
nizația municipală de partid Petroșani dă o înaltă 
apreciere activității impresionante pe care o desfă- 
șurați cu pilduitoare abnegație comunistă șt patrio
tică în fruntea partidului și poporului. Prezența 
DUmneavoa-tră în prima linie a frontului refaceri:, 
mereu în mijlocul oamenilor, îmbărbătindu-i cu in
dicațiile și exemplul Dumneavoastră, luînd măsuri 
energice pentru salvarea de vieți omenești, exemplul 
Dumneavoastră strălucit de înalt umanism, de în
flăcărat patriot, constituie pentru noi modelul emo
ționant al comunistului de omenie, un imbold pentru 
a depune toate forțele, întreaga pricepere și putere 
de muncă în slujba înfloririi patriei, a mersului său 
neabătut pe calea socialismului și comunismului.

Analizind intr-un spirit de înaltă principialitate 
revoluționară modul m care se înfăptuiesc sarcinile 
ce ne revin din documentele Congresului ai XI-Jea 
al P.C.R., măsurile stabilite de Dumneavoastră per
sonal privind dezvoltarea producției de cărbune 
cocsificabil, vă raportăm, mult stimate tovarășe 

• secretar general, că în Valea Jiului se aplică în bune 
condițiuni programele stabilite pentru modernizarea 
proceselor de extracție și prelucrare a cărbunelui, 
pentru dezvoltarea capacităților de producție, că se 
înfăptuiesc obiectivele -de cercetare, proiectare și 
realizare de noi mașini și utilaje miniere adecvate 
condițiilor specifice de zăcămînt. Planul producției 
globale industriale în primele două luni ale anului 
1977, a fost depășit cu peste 24 milioane' lei, iar al 
producției marfă cu peste 26 milioane lei, sporurile 
obținîndu-se în principal prin creșterea productivi
tății muncii. Cu rezultate bune s-a desfășurat acti
vitatea și în transporturi, comerț, învățămînt, cultură, 
în domeniul edilitar-gospodăresc.

MUNICIPAL DE PARTID
goș, Miclea Alexandru, Muru 
Emil, Maniu David, Marcu Aurel, 
Micheș Gheorghe, Mereuță Vasile, 
Miclea Lidia, Necșa (Felicia,y Ne
gruț Clement, Neag Vilhelm, Nagy 
Emeric, Nieolae Oprea, Nichita 
Constantin, Ogherlaci Vasile, Pla
ton Cornel, Pop Simion, Pătrășcoiu 
Dumitru, Păraianu Simion, Pătru 
Florea, Poenaru Valeria, Pavel 
Gheorghe Iuliu, Pop Ghizela, Pană 
Gheorghe, Pavlovski Margareta, 
Rusu Teodor, Radulescu Ioan, Re- 
paș Ludovic, Romoșan Doina, Si- 
mioneșcu Dumitru, Suciu Aurel, 
Ștef Traian, Șerban Maria, Schre- 
ter'fcarol, Șviscsa Luereția, Tatu- 
lici Rodica, Tănase Vergilica, To
ma Elisabeta, Turnă Dumitru, Un
gur Luereția, Vasian Cornel, Vla
dislav Ioan, Vlad Nicolae, Zaha- 
ria Gheorghe,

TELEGRAMA

B U C CREȘTI
In aceste momente de maximă angajare u partidu

lui și poporului in giganticul efort de înlăturare a 
consecințelor cutremurului, Conferința organizației 
municipale de, partid Petroșani exprimă hotărîrea 
fermă a celor 20 000 de comuniști ai organizației 
noastre, a minerilor și a tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului, de a se angaja fără preget la efortul 
întregii națiuni pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor stabilite de cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului. Hotărîrea noastră o întărim, mult iubite 
tovarășe secretar general, prin angajarea fermă a 
minerilor, preparatorilor, energeticienilor, construc
torilor, chimiștilor, a tuturor oamenilor muncii din 
Valea Jiului, fără deosebire de naționalitate, de a 
realiza și depăși sarcinile economice și sociale sta
bilite de partid și de stat. In anul 1977 vom livra su
plimentar economiei naționale o producție globală 
industrială în valoare de cel puțin 85 milioane lei, 
concretizată în 39 tWO tone cărbune net, 281) tone uti
laj minier și tehnologic, 500 mc bușteni, 12 torțe fire 
de mătase artificială, 55 tone produse zaharoase și 
lactate. Cheltuielile de producție vor fi reduse cu cel 
puțin 6 milioane lei, iar beneficiile realizate peste 
plan se vor ridica la 6,7 milioane lei.

Știm, tovarășe secretar general, că în aceste mo- 
-mente este nevoie de muncă hotărîtă, de disciplină 

comunistă, de fermitate exemplară. întregul deta
șament al celbr ce muncesc în minerit, toți cei ce 
muncim aici, ne vom face, urmînd pilda Dumnea
voastră, mai mult decît datoria. Vă asigurăm, mult; 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că uniți, intr-un 
gînd și o singură voința, vom "depune întreaga capa
citate de muncă in scopul îndeplinirii sarcinilor 
cincinalului, al înaintării României socialiste pe dru
mul trasat de Congresul al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român.

CONFERINȚA MUNICIPALĂ DE PARTID 
PETROȘANI

Petroșani, 19 martie 1977

MEMBRII SUPLEANȚI Al COMITETULUI MUNICIPAL
Adamecz Iosif, Cojocariu loan, 

Cozma Mihai, Cristea Aurel, Cer
chez Valentina, Dolan Ana, Doică 
Viorica, Eva Ileâna, Iuga Ghizela,

BIROUL COMITETULUI MUNICIPAL DE PARTID
Clement Negruț, Filip Lazăr, 

Iulian Costescu, Teodor Rușu, Fe
licia Necșa, Traian Blaj, Gavrilă

MEMBRII SUPLEANȚI Al BIROULUI COMITETULUI MUNICIPAL
DE PARTID

Maria Brănișteanu, Nicolae Vlad, Platon, Dumitru Boța. 
Traian Ștef, Simion Pop, Cornel

SECRETARIATUL COMITETULUI MUNICIPAL DE PARTID 
CLEMENT NEGRUȚ - prim se- TESCU, TEODOR RUSU, FELICIA

cretar, LAZĂR FILIP, IULIAN COS-

MEMBRII COMISIEI DE
Cerbu Nicolae, președinte, Bălan 

Elena, Blag Teofil, Cordea Gheor
ghe, Crainic Maria, Geană loan, 

Kelemen Laurențiu, Madaraș Pe
tru, Mioneci Florea, Pașpan Er- 
zsebeth, Șoma Marcel, Roșu Du
mitru, Vîlcea Nicolae.

David, Vilhelm Neag, Ioan Radu
lescu, Petru Barb, Ioan Ghinea, 
Vasile Ogherlaci.

NECȘA — secretari.

REVIZIE MUNICIPALE
Lungu EUstațiu, Manea Petru, No
vac Nicolae..
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Moment de însemnătate majoră în viața organizației municipale de partid, a tuturor oamenilor muncii •lin Valea Jiului, conferința se desfășoară într-o perioadă în care poporul român, unit ca un singur om In jurul partidului, al secretarului său general, muncește cu. dîrzenie pentru lichidarea grabnică a urmărilor cutremurului din 4 martie a.c., Greu încercat și de data asta, poporul român, mai unit în cuget și-n simțiri decît oricînd în istoria sa, îmbărbătat de exemplul personal, de îndemnurile părintești ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, vibrînd cu dragoste de țară și de fiii ci, își transformă durerea în putere, în e- nergie constructivă și creatoare și Infringe încă o dată stihiile dezlănțuite ale naturii. In acest context sporește datoria conferinței muni-
Analiză exigentă a activității economlco-socialePerioada de referință a prezentei dări de seamă a cuprins momentul confluenței a două cincinale, caracterizat de o intensă muncă politică, organizatorică și educativă, avînd drept obiectiv finalizarea cu succes a cincinalului 1971—1975 și pregătirea corespunzătoare a condițiilor de trecere la înfăptuirea prevederilor cincinalului revoluției tehnico- țtiințifice. Actualul cincinal este caracterizat de sarcini sporite sub aspect cantitativ, și îndeosebi calitativ, în soluționarea cărora sîntem orientați de prevederile documentelor de partid, de indicațiile prețioase date de secretarul general partidului al cu prilejul vizitelor în municipiu și județ, beneficiind în permanență de îndrumarea și sprijinul. neprecupețit al conducerii partidului și statului, al biroului Comitetului județean de partid, al colectivelor care ne-au controlat și analizat activitatea ajutîndu-ne în perfecționarea stilului și metodelor noastre de muncă.In domeniul economic, darea de seamă a subliniat că, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, colectivele de muncă au acționat pentru dezvoltarea continuă 
a capacităților de producție, creșterea gradului de mecanizare a pro-, coselor de muncă prin asimilarea, proiecțărea și realizarea pe plan local a unor utilaje, instalații și echipamente care să se preteze condițiilor specifice de zăcămînt. Rezultate tot mai bune în acest sens s-au înregistrat în munca colectivelor institutelor de profil — I.C.P.M.C.,C.C.S;M. și I.M.P. — unde conform - indicațiilor secretarului general al partidului, activitatea de cercetare și proiectare a fost direcționată spre abordarea unor teme cu caracter a- plicativ care să răspundă cerințelor .actuale și de perspectivă ale mineritului. însemnate fonduri de investiții au fost alocate pentru modernizarea tehnologiilor și creșterea capacităților de producție șl în alte unități economice ale municipiului. S-au pus în funcțiune noi capacități de producție la I.U.M.P., I.F.A. „Vîs- coza“ Lupeni, F.M.I.L. Petroșani, E.G.C. Petroșani, șantierele de construcții, U.F.E.T. Petroșani, unitățile de transport.Orientarea spre tehnica nouă co- relată cu măsuri politico-educative a permis colectivelor din Valea Jiului să obțină rezultate edificatoare. Astfel, în anii 1975 și 1976 s-au îndeplinit și depășit sarcinile de plan la producția globală în proporție de 103,5 la sută, iar la producția marfă, de 100,9 la sută, livrînd suplimentar economiei naționale 138 350 tone de cărbune net, 95 tone utilaje miniere și alte produse. Productivitatea muncii a fost depășită în expresie valorică la nivel de municipiu cu 8 453 lei pe angajat, pe această bază obținîndu-se întregul spor de producție. La investiții planul a fost depășit cu 11,6 la sută, punîndu-se In funcțiune noi capacități de producție, realizarea a 2 340 de noi a- partamente, 300 locuri în cămine de nefamiliști, 540 locuri în creșe și grădinițe.Comitetul municipal de partid consideră că există însemnate rezerve nevalorificate, cauzate de u- nele neajunsuri în activitatea noastră, a organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor colective din unități. Apreciem că în principala activitate productivă din municipiul nostru — extracția de cărbune — nerealizările unor unități economice, restanțele mari cu care acestea au încheiat cincinalul care a trecut și anul 1976 au diminuat nivelul de îndeplinire a indicatorilor economi- co-financiari pe municipiu. In rîn- dul acestora se situează minele Dîl- (ja, Aninoasa, Bărbăteni, Lupeni, care numai în anul 1976 au rămas datoare economiei naționale cu peste 280 000 tone de cărbune brut. Dintre cauzele care au condus la înregistrarea acestor restanțe, se detașează cele care țin de organizarea și conducerea producției și a muncii, asigurarea și repartizarea forței- de muncă, folosirea eficientă a dotării tehnice, aprovizionarea corespunzătoare a locurilor de muncă,

cipale de partid de a supune analizei în spiritul unei înalte exigențe partinice, critice și autocritice, modul cum s-a acționat în toată perioada la care ne raportăm, pentru a- plicarea în viață și înfăptuirea sarcinilor ce ne-au revenit din hotărî- rile și documentele de partid, pentru soluționarea multiplelor probleme de muncă și viață ce au stat în fața municipiului. Concomitent, conferința noastră este chemată ca, pe baza concluziilor și a experienței dobîndite, în deplin consens cu actualele comandamente și exigențe, să contureze direcțiile și măsurile concrete ale activității viitoare, menite să asigure afirmarea și mai deplină a rolului politic conducător al organizației municipale de partid in creșterea rodniciei și a eficienței muncii în toate domeniile.

(TEXT PRESCURTAT)tuie faptul că la exploatările miniere productivitatea fizică a fost mai .mică față de cea planificată, în a- nUl 1976, în medie cu 330 kg pe post, ceea ce echivalează cu o diminuare a realizărilor posibile de peste 430 Q00 tone de cărbune. Cu excepția E.M. Lonea și Paroșeni, toate celelalte exploatări nu au îndeplinit acest important indicator de plan. Nu se urmărește aplicarea măsurilor pentru încadrarea în indicatorii de calitate. Cele peste 220 mii tone de cărbune cu care au fost penalizate unitățile miniere anul trecut, frecventele întreruperi în funcționarea utilajelor și instalațiilor, remedierile ce se impun la unele o- biecfive social-culturale date în funcțiune, rebuturile înregistrate la. unele produse executate de unități- ' le cooperației, I.U.Mi.P., F.M.I.L., în atelierele proprii ale exploatărilor etc., fac dovada rezervelor nevalorificate în scopul îmbunătățirii calității producției și a muncii, necesității unei activități mult mai insistente și hotărite In viitor din par- tea tuturor factorilor sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid.Comitetul municipal de partid, organele și organizațiile de partid din localitățile Văii Jiului, din întreprinderi și instituții au avut deopotrivă în atenție problema realizării sarcinilor eeopomice în condițiile creșterii gradului de securitate a muncii, de prevenire a accidentelor (și îmbolnăvirilor profesionale. In a- eest scop au fost alocate importante fonduri bănești, s-au făcut și se fac în continuare susținute eforturi organizatorice, a crescut dotarea de protecție a muncii cu instalații, dispozitive și echipamente adecvate, ' s-au organizat o mai bună instruire a personalului, un control mai sistematic și exigent. Cu toate acestea s-au mai comis încălcări ale normelor de protecția muncii, manifestări de indisciplină care au generat un număr mare de accidente în procesul muncii, numeroase a- varii tehnice — focuri de mină, surpări, defecțiuni în funcționarea instalațiilor —■ care au condus la ac- producție. răspunderi determinat opinii de

atingerea parametrilor proiectați la noile capacități, asigurarea indicelui de. normalitate optim pentru extragerea producției planificate, întărirea fermă a ordinii și disciplinei, asigurarea corespunzătoare a îndrumării de specialitate în toate schimburile.In cdntextul problematicii economice a municipiului se desprind o seamă de neajunsuri, atît privind latura cantitativă cit și calitativă a muncii, toate acestea diminuînd realizările de ansamblu pe care le-am înregistrat. Sînt relevante în acest sens întîrzierile față de graficele de execuție la unele obiective de investiții, îndeosebi în cadrul șantierelor T.C.H., atingerea cu multă întîrzie- re și după multe intervenții a parametrilor noilor capacități la I.F.A.. < „Vîscoza“ Lupeni, minusurile frecvente în îndeplinirea planului la u- nitățile celor două cooperative meșteșugărești. Cu toate rezultatele bune dobîndite pe ansamblu în activitatea unor unități cum sînt I.U.M.P., U.F.E.T., F.M.I.L. și altele, totuși se acționează încă necorespunzător pentru asigurarea ritmicității producției, Îndeplinirea planului sortimental, folosirea intensivă a tuturor capacităților și mijloacelor din dotare.. Apreciem de asemenea, ca insuficiente preocupările organizațiilor de partid și conducerilor din unitățile, prestatoare de servicii către populație, mai ales pe linia gospodăririi și întreținerii fondului locativ, desfășurării optime a transportului în comun, efectuării la timp și de calitate a lucrărilor.Un aspect îngrijorător îl cofisti-

cidehte și pierderi de Factorii cărora le revin în acest domeniu nu au crearea unei puternice masă împotriva celor care încalcă normele de protecție a muncii, mari obligații revenind în acest sens conducerilor colective, inspectoratului teritorial de protecție ă muncii, compartimentelor de profil din unități.
Organele și organizațiile de partid în fruntea 

tuturorAbordînd domeniul organizatoric, darea de seamă a arătat că organizația municipală de partid numără peste 19 800 de comuniști, încadrați in 462 organizații de bază, care cuprind integral domeniile de activitate, dovedindu-se o forță capabilă să mobilizeze toate energiile în. vederea îndeplinirii obiectivelor șo- cial-economice care ne revin din hotărîrile Congresului al XI-lea al partidului, din cuvîntările secretarului general — tovarășul Nicolae Ceaușescu și din celelalte documente de partid și de stat.Comitetul municipal de partid, biroul și secretariatul său cu sprijinul ți îndrumarea prganului județean de partid, a organizat în cohdițiuni mai bune aplicarea și controlul îndeplinirii hotărîrilor de partid și a! legilor. Membrii comitetului municipal în colective și repartizați pe organizații de partid, au participat la organizarea aplicării și controlul îndeplinirii hotărîrilor, activitate despre care au raportat în plenare și adunări de activ. Am reușit astfel să informăm operativ, comuniștii cu sarcinile ce le-au revenit din documentele de partid și să mobilizăm întregul efectiv la aplicarea lor ’ în viață.Apreciem că am reușit să îmbinăm mai judicios abordarea problemelor curente cu cele de perspectivă și să ancorăm mai temeinic în realitățile municipiului activitatea biroului, secretariatului, a întregului comitet municipal. Plenarele, a- dunările de activ, ședințele de birou și secretariat au avut ca obiect de analiză și dezbateri probleme majore din viața și activitatea organizațiilor de partid, preocuparea acestora pentru înfăptuirea politicii de cadre a partidului, respectarea democrației și disciplinei de partid, conducerea de către organizațiile de partid, a organizațiilor de masă și . obștești, modul de organizare a cunoașterii și îndeplinirii hotârîril' r de partid și de stat, stilul și metodele de muncă folosite de organele și organizațiile de partid în condu-, cerea activității economico-sociale și de educație. Bircui și secretariatul comitetului municipal de partid s-'au deplasat sistematic în organizațiile de partid, în întreprinderi și Instituții, au realizat un contact nemijlocit cu comuniștii, cu ceilalți

acțiuniloroameni ai muncii și împreună au a- nâlizat și soluționat problemele cu care s-au confruntat. Asemenea practici au fost tot mai frecvente și în activitatea comitetelor de partid orășenești Petrila, Lupeni și Vulcan, metodă preluată și de către orga-, nele municipale de sindicat, U.T.C. și femei.Adunările și conferințele pentru dări de seamă și alegeri din acest an.au avut un caracter de lucru, iar prezența membrilor de partid la‘a- dunări a fost de peste 95 la sută. Observațiile critice și propunerile făcute de cei 4 703 comuniști care au luat cuvîntul, au confirmat capacitatea, răspunderea și maturitatea organizației municipale de partid de a-și îndeplini misiunea de mobilizator și conducător al întregii activități din municipiu.Comparativ cu frecvența bună a comuniștilor la adunările de dări de seamă și alegeri, socotim că prezența medie de 80—85 la sută la adunările. generale în anii 1975—1976, nu a fost Ia-nivelul cerințelor și a posibilităților noastre. O prezență necorespunzătoare a membrilor de partid la adunări, conținut și eficiență scăzută a analizelor și dezbaterilor ș-au întîlnit frecvent și Ia u- nele organizații de care au răspuns tovarășii gidarov Vasile, Opriș Dumitru, Marton Carol, Bota Paulina, . Banyay Carol și. Pomană Marina, membrii ai Comitetului municipal de partid.Organele și organizațiile de partid au- desfășurat o susținută muncă politico-organizatorică pentru întărirea organizației municipale de partid, reușind să realizeze o îmbinare firească a experienței membrilor de partid mai vîrstnițd cu e- lanul elementelor tinere, printr-un aflux continuu de membrii de partid proveniți -în marea lor majo- ■ ritate din organizațiile U.T.C. . In perioada la care, ne referim au fost primiți în partid 2 218 membrii, din care 1 746 uteciști, muncitorii re- prezcntînd peste 85 la sută din cei primiți. Pentru educarea, pregătirea și integrarea în viața de partid a celor primiți în ultimii 2—3 ani, s-au organizat întîlniri cu cadre de partid, expuneri, dezbateri, vizionări de filme patriotice și alte activități educative. Deși a existat o mai bună preocunare pentru con-

ducerea muncii de primire în partid, la nivelul organelor locale, a comitetelor și a majorității organizațiilor de bază au existat însă neajunsuri în munca de pregătire politică și de primire în partid din formațiile de lucru din subteran, exploatările forestiere și șantierele de construcții în special din rîndul muncitorilor mineri, zidari, mozaicari, fierari betoniști și mecanizatori forestieri.In spiritul prevederilor Hotărîrii C.C. al P.C.R. din iunie 1973 cu privire la creșterea rolului femeii în viața politică și socială a țării, ți- nînd seama de condițiile specifice activităților din municipiu s-a asigurat încadrarea în muncă și pro- . movarea în funcții de răspundere a unui însemnat număr de femei. Pe această linie se înscrie și alegerea tn noile organe de partid a unui număr de 823 femei, din care 31 în funcții de secretari și secretari adjunct! ai comitetelor de partid pe întreprinderi și instituții, iar 338 în funcții de secretari și secretari adjunct! ai birourilor organizațiilor de bază. / /•Ne confruntăm cu o seamă dew; greutăți cauzate de instabilitatea u- nor cadre la nivelul conducerii sectoarelor din unitățile miniere, din activitatea de ocrotire a săflătății, precum și cu probleme de comportare și respectare a principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ăle eticii și echității socialiste la unele cadre. Considerăm că ateste greutăți izvorăsc din faptul că a- tît organele de partid cît și C.O.M. consideră că au rezolvat problema conducerii activității prin numirea unor persoane corespunzătoare In pdstul respectiv scăpînd din vedere
Munca polltlco-educatlvă profund ancorați

în viața municipiuluiLatură inseparabilă a complexului proces de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, activitatea politico-ideologică si dultural-educativă, avînd drept țel educarea membrilor de partid și a tuturor oamenilor muncii în spiritul concepției revoluționare, ma- terialist-dialectice și istorice despre lume și viață, cultivarea și promovarea principiilor și normelor comuniste de etică și echitate, formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste — a avut ca ghid concret de acțiune programul ideologic al partidului, documentele și hotărîrile Congresului al XI-lea al P.C.R., ale ■ Congresului educației politice și al culturii socialiste, ale conferințelor organizațiilor județeană și municipală de partid. sIn acest sens, darea de seamă a subliniat că, alături de măsurile și activitățile cuprinse în planurile cu-' rente de muncă ale organelor și organizațiilor de partid de la toate nivelurile, o gamă largă de acțiuni politico-educative a fbsi' prevăzută și s-a desfășurat potrivit programelor selective trimestriale și anuale centralizate la . nivel de municipiu, a programelor întocmite pentru î.itîmpinarea și cinstirea evenimentelor-importante din viața partidului și a poporului nostru.Prin coordonarea eforturilor factorilor competenți, îndeosebi în urma constituirii consiliilor de educație politică și cultură socialistă s-a reușit o "cunoaștere mai temeinică a fenomenelor și manifestărilor, de comportament,, acționîndu-se mai prompt și eficient în vederea înlăturării unor minusuri în acest sens.In înfăptuirea sarcinilor din acest domeniu al muncii de partid, comitetul municipal, organele , și organizațiile de partid au avut la dispoziție și au folosit o gamă variată de forme și mijloace, ănvățămîntul politico-ideologic a fost organizat astfel, îneît să răspundă cerințelor cunoașterii de către comuniști, ceilalți oameni ai muncii și cetățeni, a politicii științifice,a partidului și statului nostru, a’înțelegerii și însușirii legilor obiective ale dezvoltă rif sociale, apropierii și ancorării tezelor și ideilor principale în problematica economico-socială specifică colectivelor de muncă din municipiu. In condițiile noii sale structuri, sistemul învățămîntului politico-ideologic însumează 1 428 cursuri, cercuri și secții în care sînt cuprinși peste 63 700 de tovarăși.Pornind de la,importantele sarcini prefigurate în documentele Congresului educației politice și ai culturii socialiste, ale Programului de măsuri din domeniul muncii ideologice, politice și cultural-educative în ce privește activitatea culturală de masă, am avut mereu în atenție creșterea conținutului formativ, a calității și ținutei artistice a programelor, apropierea tematicii reperto- riilor de realitățile sociale, econo- “rnice și spirituale ale colectivităților din municipiu, imprimarea unui caracter patriotic, militant întregului ansamblu de activități care să aibă

faptul că noul Cadru are nevoie de sprijin, de îndrumare.Conducerea vieții economico-so- ciale a impus comitetului municipal de partid o mai intensă preocupare pentru întărirea/ organizațiilor de sindicat, U.T.C., a comitetelor și comisiilor de femei și Cruce roșie, perfecționarea formeior și metodelor de mobilizare a oamenilor muncii la înfăptuirea sarcinilor economice, la munca de educație la întărirea ordinii și disciplinei în toate domeniile de activitate. Consiliile municipal, orășenești și comunale ale Frontului Unității Socialiste au fost îndrumate să popularizeze și să transpună în viață hotărîrile ce le-au revenit din documentele Congresului al XI-lea al partidului, al Congresului educației politice și al culturii socialiste. Comitetul municipal de partid a manifestat o preocupare permanentă pentru îndrumarea activității consiliilor populare, a comitetului și a birourilor e- xecutive, care au obținut rezultate bune In probleme de administrație locală, gospodărirea și Înfrumusețarea localităților, asigurarea unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și industriale, organizarea unor acțiuni e- ducative cu scopul întăririi și respectării ordinei publice. 7 ‘Multitudinea și complexitatea sarcinilor care stau lr. fața organizației municipale de partid, a colectivelor de oameni ăi muncii din Valea Jiului, impun cu necesitate organelor și organizațiilor de partid noi măsuri pentru întărirea continuă a rindurilor partidului, creșterea rolului său de conducător politic, ridicarea competenței organizațiilor de partid In Înfăptuirea exemplară 
a politicii partidului nostru.
un puternic și înălțător mesaj adresat conștiinței. Etapa de masă a festivalului național „Cîntarea Romă- niei“, dedicat importantelor aniversări ale poporului nostru din acest an, prin forțele angrenate în această manifestare, numărul mare de ac-, tivități și formații participante, precum și numerdsul public, a ridicat ia noi dimensiuni interesul crescînd față de îmbogățirea creației' cultural-a rtiștied a municipiului, a valorificării potențialului artistic și Tradițiilor locale, a receptivității locuitorilor Văii Jiului față de actul de cultură.Cu privire la invățămîntul de stat, se impune aprecierea că sub îndrumarea și cu sprijinul organelor municipal și locale de partid, in toate unitățile preșcolare, școlare și I.M.P. s-au depus evidente eforturi pentru transpunerea în viață a importantelor sarcini ce revin școlii din documentele partidului și statului. Față de cerințele și exigențele ce stau în prezent în fața școlii, ajutorul și atenția permanentă acordptă, considerăm că eforturile colectivelor didactice, ale conducerilor de școli, organizațiilor de tineret și a •" celor de partid din aceste instituții nu sînt pe măsura imperativelor și posibilităților. Diferențele de pro- movabilitate, îndeosebi' în învăță- mînțul profesional, liceal și superior, mediocritatea, lipsa de continuitate și consecvență în „procesul educațional, etc. fac dovada neînde- plinirii plenare a datoriei profesionale. Subliniem îndeosebi necesitatea unor substanțiale perfecționări și acțiuni comune bine conjugate pentru îndeplinirea dezideratului major care ne cere să asigurăm ca la încheierea fiecărei etape școlare elevii să se poată integra în muhcă, într-o activitate utilă societății.

. ★Organizația municipală de partid — s-a arătat în încheierea dării de seamă — dispune de un însemnat efcctiy și un valoros fond de cadre, cu o bogată experiență, acestea fiind , capabile să contribuie la ridicarea pe un plan superior a întregii activități, la afirmarea mereu creseîndă a rolului său conducător în toate domeniile vieții politice, economice și sociale a Văii Jiului,Ne exprimăm convingerea că de- punînd o muncă mai stăruitoare pentru eliminarea tuturor neajunsurilor, depășirea unor stări de lucruri necorespunzătoare, creșterea capacității noastre organizatorice și de acțiune, ridicarea pe o treaptă superioară a răspunderii și conștiinței socialiste, vom reuși să mobilizăm integral forțele de care dispunem,. să valorificăm rezervele existente să contribuim mai substanțial la înlăturarea urmărilor seismului care a lovit crunt în viața poporului și economia țării, astfel îneît să depășim cît mai grabnic greutățile și să traducem cu fermitate în viață obiectivele ce nd revin din cuprinzătorul program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.



3VINERI, 25 MARTIE 1977

HOTĂRÎRE A
FERI TEI ICIP LE E P I

(TEXT PRESCURTAT)

Conferința municipală de partid exprimînd adeziunea comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii și locuitorilor Văii Jiului față de întreaga politică internă și externă a parti
dului nostru, dă o înaltă prețuire uriașei activități desfășurate de conducerea de partid și 
de stat de temerarul fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în aceste zile 
de grele încercări, pentru înlăturarea distrugerilor provocate de cutremur și ajutorarea 
celor ce au avut de suferit. .........................

In numele întregii organizații municipale de partid, exprimînd adțiica recunoștința 
conducerii partidului, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru înțe-

H O T Ă

I. In domeniul economic1. — Conferința municipală de partid, obligă Comitetul municipal, organele și ..organizațiile de partid să asigure reălizărba următoarelor obiective, în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor anului 1977 și ale cincinalului :— în anul 1977 să se obțină o producție globală industrială de 3,55 miliarde lei șl o producție marfă de 3,20 miliarde lei;— extragerea și prelucrarea a 8,9 milioane tone cărbune brut și livrarea economiei naționale a 7,166 milioane tone cărbune net, din care 2,2 milioane tone cărbune spălat pentru cocs și semicocs ;— realizarea pînă la finele actualului cincinal a unei producții globale industriale de 15 miliarde lei ;— producerea a 1,8 miliarde kWh energie electrică', 2 100 tone fire mătase artificială și valorificarea a 278 700 mc masă lemnoasă ;— executarea unui volum de investiții de 950 milioane lei ;— construirea și intrarea în producție a fabricii de conjecții-tricotaje.In acest scop vor fi date în exploatare noile cîmpuri miniere Hobiceni, Lupeni est. Iscroni, Petrtla sud, se vor dezvolta și moderniza secțiile de preparare Coroești, Petrila și se va construi noua Preparație Livezeni, se va finaliza etapa a 11-a de dezvoltare și modernizare a l.U.M.P. și se va construi Uzina de u- tilaj minier de la Vulcan, va fi pusă in funcțiune Fabrica de tricotaje. Pentru tot mai buna satisfacere a cerințelor sociale ale oamenilor muncii, se va pune în funcțiune secția de biscuiți a F.M.l.L. Petroșani și se vor da în folosință încă 4 128 de apartamente, magazinul universal din Petroșani, noi creșe și grădinițe, spații comerciale, in toate localitățile, se va dezvolta baza materială a procesului de învățămînt, vor fi termoficate localitățile Văii Jiului.In vederea realizării acestor obiective, se va acționa pentru creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, combustibili și energie, folosirea eficientă a capacităților de producție, promovarea consecventă a progresului tehnic în toate ramurile de activitate si în mod prioritar în minerit, îmbunătățirea calității produselor, utilizarea optimă a forței de muncă prin respectarea strictă a ordinii si disciplinei, stabilizarea, calificarea si perfecționarea pregătirii cadrelor.2. — Conform exigențelor cincinalului revoluției tehnico-științifice, a cerinței exprese formulată de conducerea superioară de partid și de stat de a .asigura cel puțin jumătate din cărbunele cocsificabil necesar economiei naționale, se va urmări cu precădere :— elaborarea de măsuri în vederea folosirii mai eficiente a potențialului local de studiere, cercetare, proiectare, realizarea de prototipuri și noi tehnologii, scurtarea timpului dintre faza de proiectare si cea de omologare 
a prototipului ;— creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor din subteran prin asimilarea în fluxurile tehnologice a unor utilaje și instalații produse pe plan local sau adaptate condițiilor specifice de zăcămînt din Valea Jiului ;t — acordarea unei atenții deosebite pregătirii personalului și a condițiilor tehnied-ma- teriale în măsură să asigure eficiență ridicată In exploatarea tuturor instaiațiițpr ;— să șe asigure funcționarea âa parametri superiori a dotării tehnice existente prin a- plicarea unor programe riguroase de revizii și reparații, realizarea unui indice de utilizare a mașinilor-unelte de cel puțin 86 la sută;— conducerile colective, toți oamenii muncii vor desfășura o activitate susținută în ve-. derea reducerii consumurilor de materii prime, materiale, combustibili si energie. O atenție deosebită va fi acordată la unitățile miniere, extinderii susținerii metalice a abatajelor în vederea reducerii consumului specific de lemn de mină, care va trebui să scadă de la 24,15 mc pe 1 000 tone în 1977 la 19,43 mc ; pe 1 000 tone în 1980 ;— prin reducerea cheltuielilor de producție, a cheltuielilor neeconomicoase, se vor obține, la nivelul municipiului, economii suplimentare de 6 milioane lei și beneficii de 6,7 milioane lei în 1977.3. — Anul 1977 și următorii ani ai acestui cincinal reprezintă o etapă de vîrf în domeniul investițiilor, în dezvoltarea, producției și îmbunătățirea condițiilor de trai în Valea Jiului. Pentru realizarea acestui amplu program de investiții, Conferința pune în fata î comuniștilor de pe șantiere, a unităților de proiectare și beneficiarilor de investiții sarcina de a se mobiliza, în vederea realizării integrale, ritmice și la termen a acestui program. In acest;scop este necesari■— unitățile beneficiare, de construcții și proiectare vor aplica cu fermitate indicațiile date de conducerea de partid cu privire la raționalizarea construcțiilor, îmbunătățirea soluțiilor constructive, reducerea consumurilor de lemn, fier și ciment, aslgurînd creșterea necontenită a eficienței economice a investițiilor, ridicarea continuă a calității și nivelului tehnic al construcțiilor industriale și* so- cial-culturale.4- — Asigurarea deplinei securități a muncii, realizarea integrală a măsurilor rezultate din concluziile controlului complex efectuat 

la unitățile C.C.P., de către Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale vor sta în permanență în atenția organelor și organizațiilor de partid. In acest scop se vor organiza controale asupra problemelor ce privesc protecția și igiena muncii de către colective de activiști de partid, de sindicat, membri ai. consiliilor oamenilor muncii, ai consiliilor de control muncitoresc. Lunar concluziile și constatările acestor colective de control vor fi analizate în ședințele organelor colective de conducere, iar semestrial în adunările de partid.5. — Comitetul și birourile executive ale consiliilor populare vor urmări la unitățile subordonate diversificarea sortimentală și sporirea producției de bunuri de consum, îmbunătățirea calității produselor în scopul mai bunei satisfaceri a cerințelor populației, soluționarea problemelor legate de întreținerea Iodului locativ, salubrizarea localităților, îmbunătățirea activității comerciale, sanitare, rezolvarea cererilor și sesizărilor oamenilor muncii.Comitetul și birourile executive ale consiliilor populare vor fi îndrumate să realizeze integral sarcinile prevăzute în planul de achiziții si contractări, urmărindu-se sporirea e- fectiv’elor de animale și extinderea culturilor de legume și fructe, să antreneze larg participarea tuturor cetățenilor la acțiunile de înfrumusețare a localităților.Ansamblul măsurilor stabilite în hotărîrea Conferinței municipale de partid va conduce la îmbunătățirea activităților economico-sociale, la înfăptuirea exemplară a angajamentelor asumate în întrecere, în anul 1977 ur- mînd să se producă peste prevederi :— 85,2 milioane lei la producția globală industrială ; 30 000 tone de cărbune net ; 283 tone de utilaje miniere și tehnologice ; 12 tone fire de mătase artificială ; 500 mc bușteni de rășinoase ; 55 tone de produse zaharoase șilactate ; 6 milioane lei economii prin reducerea cheltuielilor de producție ; 6,7 milioane tei beneficii peste plan.
II. In domeniul organizatoric 
și al vieții interne de partid"1. — Pentru realizarea exemplară a sarcinilor ce-i revin din hotăririle Congresului al XI-lea, Comitetul municipal de partid va acționa pentru' creșterea rolului conducător aj' organelor și organizațiilor de partid, sporirea eficienței activității comuniștilor, conducerii la un nivel superior a întregii activități. Comitetul municipal de partid, cele orășenești, comunale, din întreprinderi și instituții vor ajuta și îndruma concret organizațiile de partid, pentru întărirea continuă a rîndurilor partidului prin perfecționarea și îmbunătățirea conducerii muncii de primire în partid, pregătirea și primirea în partid a oamenilor muncii ce îndeplinesc calitățile moral-politice și profesionale cerute de înaltul titlu de membru al P.C.R., orîentîndu-se primirea în partid cu prioritate spre formații de lucru din subteran, șantierele de construcții, unitățile forestiere, comerț etc.Pentru sporirea răspunderii comuniștilor față de creșterea rolului de conducător politic al organizațiilor de partid, Comitetul municipal va ajuta și îndruma organizarea discuțiilor între birourile organizațiilor de bază și membrii de partid, cel puțin o dată pe an, urmărind creșterea substanțială a participării membrilor de partid la aplicarea în viață' a hotârîrilor de partid și a legilor statului. ■'2, — Pentru perfecționarea continuă a stilului și a metodelor de muncă a organelor și- organizațiilor de partid în scopul înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al Xl-lea al P.C.R., comitetul municipal se va preocupa pentru introducerea și generalizarea unor forme și metode eficiente de organizare și planificare a activității de partid, de îndrumare și conți ol a tuturor organizațiilor de partid.Se vor lua măsuri pentru aplicarea întocmai a hotârîrilor Comitetului Politic Executiv ăl C.C. al P.C.R. din decembrie 1976, cu privire la organizarea cunoașterii,, aplicării și controlul îndepl®irii hotărîrilor de partid și a legilor statului, perfecționîndu-se sistemul actual îndeosebi la nivelul organizațiilor de bază, pentru îmbogățirea continuă a programelor privind instruirile lunare, trimestriale și anuale, cu teme ale politicii interne și externe a partidului, expuneri pe teme cu caracter formativ și metodic, schimburi de experiență, dezbateri, studierea și seminarizarea hotărîrilor de partid și a legilor statului.- Organele și organizațiile de partid vor lua toate măsurile pentru aplicarea în viață a hotărîrilor C.C. al P.C.R., cu privire la organizarea și funcționarea informării de partid, a- sigurînd o informare operativă și veridică a organelor superioare, vor analiză lunar concluziile ce se desprind din informarea codificată, luînd măsuri de soluționare a propunerilor făcute de comuniști în adunări.In scopul sporirii eficienței activității de partid, se va extinde sistemul analizelor și dezbaterilor unor probleme la fața locului în întreprinderi, exploatări miniere, șantiere de construcții, împreună cu factorii de răspundere din cadrul acestor unități eît și a forurilor tutelare.

lepciunea si consecvența cu care Se ocupă zi și noapte de destinele patriei, pentru grija c« 
o poartă tuturor oamenilor muncii, conferința dă glas hotărîrii ferme a comuniștilor, da 
a depune toate eforturile in slujba grabnicei refaceri economico-sociale, a înfăptuirii ne
abătute a sarcinilor ce ne revin din documentele Congresului al XI-lea, din Programul 
partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

In acest scop, Conferința organizației municipale de partid,

R Ă Ș T E:
3. — Conferința municipală de partid, obligă organele și organizațiile de partid, de stat, de masă și obștești, conducerile unităților socialiste să-și perfecționeze întreaga activitate în domeniul muncii de selecționare, promovare- și educare a cadrelor asigurînd în toate funcțiile din nomenclatură oameni bine pregătiți din punct de vedere politic și profesional, cu o conduită morală sănătoasă. Biroul comitetului municipal de partid, cele orășenești, comunale, din întreprinderi, conducerile organizațiilor de masă, a întreprinderilor și Instituțiilor vor revedea și completa rezerva de cadre pentru toate funcțiile de conducere cu tovarăși care îndeplinesc condiții pentru a fi promovați, iar în raport cu specificul unității în rezerva de cadre va fi cuprins , un număr corespunzător de femei.Pentru a asigura traducerea în viață a măsurilor stabilite de conducerea partidului cu privire la creșterea rolului femeii în viața politică și socială, organele de partid vor analiza modul cum. s-au realizat programele privind promovarea femeilor și vor stabili noi măsuri în acest scop.4. — Avînd în vedere rolul și sarcinile sporite ce revin și în viitor organizațiilor de masă și obștești în realizarea programului adoptat de Congresul al Xl-lga al P.C.R., Comitetul municipal de partid va acorda o atenție deosebită îndrumării și conducerii activității a- cestora pentru afirmarea lor tot mai activă in înfăptuirea sarcinilor economico-sociale ce revin municipiului.

III. In domeniul muncii 
de propagandăIn lumina documentelor Congresului al XI- lea al P.C.R., și ale] Congresului educației politice și al culturii’socialiste, întreaga activitate ideologică-, politică, educativă ce se va desfășura sub conducerea și îndrumarea permanentă a Comitetului municipal de partid, va avea drept țel făurirea omului nou, participant conștient la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Se va acționa consecvent pentru ridicarea continuă a nivelului ideologic al cadrelor și membrilor de partid, asigurarea ca principiile eticii .și echității socialiste să devină ghidul muncii și vieții comuniștilor, al tineretului, al tuturor oamenilor muncii din municipiu.1. — In mod operativ se vor organiza acțiuni pentru popularizarea și însușirea conținutului documentelor partidului și statului, al cuvîntărilor și operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, al hotărîrilor și măsurilor organelor superioare și proprii ; se va asigura completarea fondului documentar al cabinetului municipal,. punctelor de informare și al micro- bibliotecilor organizațiilor de partid cu aceste documente. In cadrul adunărilor generale se vor organiza în mod sistematic dezbateri asupra conținutului documentelor supuse consultării, a celor ce se vor adopta. La nivelul municipiului, localităților, unităților economice și instituțiilor, periodic va fi actualizat materialul documentar referitor la obiectivele, sarcinile economico-sociale concrete, angajamentele luate în întrecere, rezultatele ce se obțin în îndeplinirea lor.Consiliile de educație politică și cultură socialistă, sub conducerea organelor respective - de partid, vor asigura coordonarea unitară a Întregii activități din acest domeniu.2. — Munca politico-educativă va fi axată în întregime pe realizarea sarcinilor de. plan din 1977 și întregul cincinal 1976—1980, în Spiritul cerințelor și exigențelor documentelor de partid, al cuvîntărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu. Conferința obligă organele și organizațiile de partid, cele de masă și obștești, organele colective de conducere din întreprinderi și instituții, să manifeste preocupări eporite’pentru îmbunătățirea formelor și mijloacelor muncii politico-educative de masă. Accentul, principal se ya pune pe activitatea educativă desfășurată în sectoare, secții, șantiere, schimburi, brigăzi și echipe, pe munca diferențiată de la om la om, în vederea creșterii răspunderii fiecăruia pentru îndeplinirea’-exemplară a sarcinilor ce-i revin. Trimestrial, la nivel de unități, localități și municipiu se vor organiza schimburi de experiență, consfătuiri și dezbateri privind generalizarea si eficiența aplicării inițiativelor valoroase de muncă și educație.In unitățile miniere extinzîndu-se mijloacele de propagandă vizuală vizînd sarcinile si rezultatele curente, problemele protecției muncii în subteran, dezvoltarea spiritului de disciplină și ordine muncitorească. ' ,3. — Comitetul municipal, organele de partid subordonate vor asigura conducerea și îndrumarea permanentă a învățămîntului politico- ideologic în întregul său sistem, ridicarea conținutului dezbaterilor, legării strînse a acestora de problemele economico-sociale concrete. La toate nivelurile se vor lua măsuri pentru finalizarea corespunzătoare a activității din actualul an de învățămînt, pentru îmbunătățirea structurii tematice 'a cursurilor în perspectiva lor din viitorii doi ani ai cincinalului de pregătire.Pe baza programelor anuale se va îmbunătăți conținutul și caracterul metodologic, întregul proces de instruire diferențiată a pro

pagandiștilor și lectorilor de la toate nivelurile. Se vor lua măsuri de îmbunătățire în continuare a secțiilor și filialelor universității politice și de conducere, în cadrul cărora vor fi cuprinși un număr sporit de cadre. Pînă la finele anului 1977 se vor crea condiții di amenajare și funcționare a cabinetului și niversității politice intr-un spațiu corespunzător și o structură, îmbunătățită.Organele și organizațiile; de partid vorcots- trola si sprijini comitetele U.T.C., pentru buna ’ desfășurare a învățămîntului polftin 'U.T.C., sindicatele să extindă cursurile și lectoratele din cadrul grupelor sindicale, iar consiliile Frontului Unității Socialiste, _ împreună cu comitetele de cultură politică și educație socialistă, cele de femei,, să acționeze pentru îmbunătățirea structurii, cuprinderii și desfășurării cursurilor organizate pentru cetățenii din cartiere.Se va îmbunătăți în continuare modul de desfășurare a informării politice pentru comuniștii, tinerii uteciști și toți oamenii muncii, asupra principalelor acțiuni și probleme ale politicii interne și externe a pârtidului și statului nostru.4. — In spiritul programului ideologic sjj partidului,. al expunerii tovarășului Nicola* Ceausescu la Congresul educației politice ți al cuiturii socialiste, comitetul municipal, or» ganele și organizațiile de partid, cele de masă și obștești, toate organismele și factorii o duc'aționali’ vor acționa pentru organizare» întregii vieți social-politice din municipiu.Se va asigura întărirea controlului organizațiilor de partid asupra activității comuniștilor, a cadrelor ; vor fi discutate operativ în. adunările generale și ședințe ale organelor de partid cazurile de abateri de la disciplina de partid și morală, va spori exigența față de comportamentul în muncă și viață al comuniștilor, uteciștilor, celorlalți oameni ai muncii.Comitetul municipal de partid, pjjn Consiliul de educație politică și cultură socialistă va îndruma și sprijini organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, îndeosebi a celor de tineret, pentru ridicarea conținutului instructiv al activităților de educare patriotică, etică, civică, și materialist-științifi- că. Organizațiile U.T.C., Consiliile de educație politică și cultură socialistă vor acționa intens pentru intensificarea educării tineretului pentru viață, în spiritul răspunderii față de muncă și familie.... Consiliile municipal, orășenești și comunale de educație politică și cultură socialistă, toți factorii răspunzători, vor coordona și întreprinde o gamă mai largă de activități diferențiate pentru educarea materialistă a maselor, combaterea fenomenelor de misticism, manifestările de egoism și individualism, a tendințelor de căpătuială și parazitism social.5. — întreaga activitate cultural-artisticăde masă se va desfășura sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, și va fi axată' pe cunoașterea și însușirea politicii partidului, a ideologiei sale, pe asigurarea înfăptuirii sarcinilor ce revin municipiului în cincinalul 1976—1980. •Comitetul pentru cultură politică și edu-i cație socialistă, în colaborare cu toți factorii cu atribuții își vor spori preocupările pentru realizarea unor activități cultural-educative mai diverse și continue, pentru îmbunătățirea conținutului repertorlilor, asigurarea caracterului militant, revoluționar programelor și spectacolelor. Concomitent cu pregătirea temeinică a formațiilor ce vor reprezenta municipiul la fazele superioare ale festivalului național „Cîntârea României", se vor luă măsuri pentru asigurarea continuității acțiunilor cultural-artistice la locurile de muncă.Potrivit programului de dezvoltare a mij . cării de educație fizică și sport, a calendarelor competitionale, C.M.E.F.S., în colaborare cu ceilalți factori răspunzători vor crea condiții optime desfășurării etapei de masă a spartachiadei naționale „Daciada", vor conlucra pentru organizarea la nivel superior a competițiilor și întrecerilor sportive din municipiu.6. — Conferința obligă comitetele municipal, orășenești și comunale de partid să îndrume cu perseverență și răspundere organizațiile de partid din școli și facultăți pentru a intensifica activitatea de educare politico- ideologică, patriotică, moral-cetățenească și materialist-științifică' a cadrelor didactice, e- levilor și studenților.Se va acționa pentru integrarea mai deplină a documentelor de partid în lecții, cursuri, dezbateri și seminarii, pentru perfecționarea și modernizarea activității didactice, menita să asigure creșterea nivelului general-forma- . tiv de pregătire a elevilor și studenților/ îmbinarea mai, strînsă a învățămîntului cu producția și cercetarea, pentru îmbunătățirea condițiilor și desfășurării practicii productive a elevilor și studenților.Conferința organizației municipale de partid cere comitetului municipal, tuturor organelor și organizațiilor de partid să desfășoare o activitate susținută pentru îmbunătățirea și .perfecționarea întregii munci de partid, să militeze în permanență în vederea mobilizării comuniștilor, a tuturor oamenilo» muncii din municipiu la înfăptuirea complexelor sarcini economico-sociale ce ne revin în 1977 și viitorii ani ai actualului cincinal.x



Lucrările Conferinței 
municipale de partid

(Urmare din pag. 1)

tru Turnă, directorul Grupului II construcții al T.C.H., Dragoș Mari
nas, secretar al comitetuîui de partid din unitățile sanitare — Petroșani, 
Ioana Mesafoș, secretară a Comitetului orășenesc de partid Lupeni, 
Carol Șchrgter, directorul minei-U- 
ricrmi, Gavrilă David, președintele Consiliului municipal .al sindicatelor, 
Cazimir'DavidoVici, directorul LC.S. •Alimentara Petroșani, Aurel Siiciu, secretar-.al Comitetului de partid de la Institutul de mine, loan Mineu, adjunct al ministrului -minelor,: petrolului și geologiei, director generalul C.C.P., Nicplae Vlad, prim- sccretar al comitetului municipal 
al U.T.C., Maria Brănișteanu, președinta . consiliului municipal al femeilor, Traian Blaj, prim-vice- președinte alconsiliului popular municipal, Constantin Băbălău, ministrul minelor, petrolului și geologiei.

• Cuvîntul tovarășului 
PETRU BARBInscriindu-ne pe linia preocupărilor permanente pentru întărirea rolului conducător al organelor și ; organizațiilor de partid, ne-am îngrijit continuu de perfecționarea și îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă. Comitetul orășenesc Vulcan a determinat apropierea muncii de partid de viață, de frămîntările formațiilor de lucru- pentru realizarea sarcinilor economice, desfășu- rînd întreaga activitate de partid în organizațiile de bază, care împreună cu comuniștii și ceilalți oameni ai muncii au reușit astfel să rezolve cu mai multă operativitate problemele ivite în sectoare, secții și șantiere. Ne-am orientat, de asemenea, ca majoritatea ședințelor de birou ți de secretariat să se desfășoare în unitățile economice, în comun cu comitetele de partid, cu consiliile Oamenilor muncii.Cu toate eforturile depuse, rezultatele nu se ridică la nivelul posibilităților noastre ; sîntem încă confruntați cu slaba organizare a pro- x ducției și a muncii, cu disciplina în muncă, cu aprovizionarea teh- nico-materială uneori nesatisfăcătoare, cu indici scăzuți în utilizarea timpului de lucru și a capacităților de producție. Nu am acționat cu toată- hotărîrea pentru îmbunătățirea calității cărbunelui, fapt ce a determinat numai în 1976 pierderea, la nivelul orașului, a unei producții de peste 60 000 tone cărbune, ceea ce a condus la diminuarea indicatorilor etonomico-financiari; Avem mult de făcut și pentru întărirea disciplinei muncii.Pentru a înfăptui sarcinile economice mobilizatoare ce le avem pe acest an, vom.acționa cu toate forțele în direcția creșterii productivității muncii, prin introducerea de noi tehnologii în exploatările miniere și extinderea mecanizării, pentru îmbunătățirea calității cărbunelui și realizarea de economii de materiale și energie.

Cuvîntul tovarășului
VALER STANCIURezultatele bune obținute de colectivul minei Petrila se datoresc forței conducătoare a organizațiilor 

de partid, sprijinului eficient, primit din partea comitetelor de partid municipal și orășenesc. Dar nu despre aceste rezultate ne propunem să vorbim ci despre lipsurile care s-au manifestat în activitatea noastră, mai ales în ceea ce privește nereali- zarea productivității muncii la nivelul sarcinilor planificate datorită slabei organizări a muncii, a nefo- losirii la capacitatea lor a unor corntine. Vorbitorul s-a referit pe larg 
fa necesitatea introducerii mecanizării, a tehnicii înaintate la fronturile de lucru, insistînd ca aceste sarcini să fie încredințate și cadrelor tinere, iar personalul electromecanic să fie îndrumat spre fronturile .țroductive pentru a asigura din timp pregătita introducerii tehnicii noi.In referirile făcute cu privire la preocuparea colectivului pentru respectarea normelor de protecție a muncii vorbitorul arăta : „Statistic, situația accidentelor, a focurilor de mină se prezintă mult îmbunătățită față de perioada anterioară, dar încă nu se situează la un nivel corespunzător. Trebuie mai multă gîndire tehnică', inginerească, în rezolvarea problemelor de protecție a muncii. •Trebuie să facem să se înțeleagă că nu culpa se urmărește prin controale ci înlăturarea situațiilor de fapt, a stării de lucruri generatoare de accidente.Ne angajăm să facem totul pentru redresarea minei, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, pentru a da țării cărbunele de eare are nevoie. Acesta este angajamentul minerilor de la Petrila".

In încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tovarășul. Ilic Rădulescu, prim-secrekir al Comitetului județean Hunedoara al I’.C.R. ...Conferința a aprobat în unanimitate darea de seamă și activitatea comitetului municipal de partid. A fost, de asemenea, aprobat în unanimități- proiectul de hotărîre prezentat conferinței, cu completările rezultate din dezbaterile prealabile pe localități cu toți delegații și invitații la conferință.? Conferința a ales apoi noul comitet municipal de partid și comisia de revizie a comitetului .municipal. In prima șa ședință comitetul a ales biroul și secretariatul său.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, conferința a aprobat textul unei telegrame -adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NTCOLAE 
CEAUSESCU, secretar general al partidului. 

Cuvîntul tovarășului 
DUMITRU BOȚARaportăm cu mîndrie conferinței că munca politică de masă desfășurată de comitetul nostru de partid, de organizațiile de bază șe reflectă pregnant în faptul că în primul an al actualului cincinal, colectivul I.U.M.P. și-a îndeplinit și depășit sarcinile de producție, realizînd suplimentar peste 28 000 000 lei la producția globală și peste 25 000 000 lei la producția marfă, obținînd o creștere a productivității muncii de 8 900 lei pe angajat față de sarcina planificată. Și în primele două luni ale acestui an am realizat o depășire a Sarcinilor de plan cu 37 la sută la construcția de utilaj minier. In perioada ultimilor doi ani au fost asimilate și fabricate, la I.U.M.P. complexul CMA-3, susținerea mecanizată tip Scut Petroșani, foreza elec- tro-hidraulică, pompa de betoane precum și o serie de subansamble și piese de schimb.Comitetul de partid și consiliul oamenilor muncii din uzina noastră își alătură energiile șl capacitatea de muncă efortului național pentru refacerea economico-socială a patriei după cutremurul de la 4 martie în care scop ne îmbunătățim angajamentele inițiale, luptăm să obținem o producție suplimentară pînă ia sfîrșitul anului de peste 15 000 000 lei, să asimilăm noi produse, să reducem consumurile specifice astfel Incît să obținem o economie de metal în anul 1977 de peste 600 tone.In activitatea noastră vom valorifica, de.asemenea, toate rezervele interne de care dispunem în domeniul creșterii calității produselor, folosirea fondului de timp disponibil și a instaurării unei discipline ferme la toate locurile de muncă.

Cuvîntul tovarășului 
PETRE SCREDEANUMinerii din Valea Jiului, ca întotdeauna, s-au dovedit și în săptămî- nile din urmă una cu țara, omenoși și bărbați în lupta cu greul, atunci cînd acesta o.cere, a spus cunoscutul șef de brigadă de la mina Dîl- ja. Puterea aceasta ne-o dă și mulțumirea că partidul nostru face totul pentru mineri, pentru toți oamenii muncii. De aceea, elanul nostru, dăruirea minerilor sînt totale.In anul încheiat, brigada pe care o conduc, deși a lucrat cu posturi mai puține decît cele planificate și-a depășit sarcinile la cărbune cu 1500 tone. Una din căile atingerii unor productivități deosebit de înalte, de 8,3—8,5 tone pe post în ultima vreme, este și utilizarea în front, pentru susținere, a grinzilor pășitoa- re, utilaj românesc care n^ ușurează mult munca și care a fost construit la noi în Valea Jiului pentru condițiile miniere specifice acestui bazin. Ne-am' angajat ca în acest an să extragem suplimentar 1 000 tone cărbune. De fapt, considerînd angajamentul ca o sarcină de muncă minimă, sînt convins că vom ridica la cote superioare productivitatea muncii în abataj, sporind și mai mult eficiența muncii noastre, țel pe care prin extinderea tehnologiilor noi, îl înfăptuiesc toți minerii. Am învins numeroase greutăți, avem și în continuare de perfecționat multe în organizarea muncii, în asigurarea condițiilor de lucru la front, îndeosebi materiale, dar pentru că fiecare din noi știe precis ce are de făcut, iar hotărîrea minerilor nu • cunoaște opreliști pînă la înfăptuirea lor, le vom realiza pas cu pas, așa cum partidul ne cere.
Cuvîntul tovarășului 

TEODOR BALAȘSub conducerea organelor și organizațiilor de partid, colectivul de constructori al Grupului Valea Jiului al I.C.C.M.O. și-a intensificat preocupările în vederea realizării obiectivelor prevăzute pentru dez

voltarea capacităților de producție ale exploatărilor miniere. Cu toate acestea, a arătat vorbitorul, rezu.l- --tatele primelor două luni din acest an nu se ridică la nivelul cerințelor și posibilităților, datorită ne- asigurării documentațiilor, a finanțării și amplasamentelor pentru un volum de lucrări de circa 40 milioane lei.Abordînd alte aspecte ale . activității, vorbitorul s-a referit la rezervele interne ale colectivului a căror valorificare corespunzătoare este imperios cerută de exigențele actualei etape. In acest sens sînt necesare mai multe strădanii pentru folosirea integrală, cu maximum de eficiență a fondului de timp și a utilajelor din dotare. Va trebui manifestată mai multă exigență pentru întărirea disciplinei, mai multă perseverență în acțiunile de educare a tineretului, de popularizare a experienței pozitive, dobîndite în întrecerea socialistă. De asemenea, va trebui intensificată munca de primire în partid, îndeosebi în formațiile de lucru direct productive pentru creșterea capacității de acțiune a brigăzilor și echipelor.
Cuvîntul tovarășului 

VICTOR ILOIUColectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din unitățile de pe rază de activitate a R.C.M. Petroșani, sub conducerea permanentă a organelor și organizațiilor de partid, raportează Conferinței organizației municipale realizări însemnate la principalii indicatori de plan. In primele luni ale anului 1977 au fost transportate în plus mărfuri în cantitate de 40 000 tone, rulajul vagonului de marfă a fost redus, cu 13 la sută, transportul brut pe trenul de marfă a fost depășit cu aproximativ 20 tone, staționarea vagoanelor la încărcare-descărcare a fost redusă cu 2,8 la sută și s-au economisit 186,4 tone combustibil, s-au refăcut și redat circulației peste 1 500 vagoane de marfă. Vorbind despre aspectele negative care au influențat mersul normal al transportului feroviar, vorbitorul sublinia : „au fost cazuri cînd nu am avut ritmicitate în aprovizionarea cu vagoane a u- nităților miniere, iar vagoanele încărcate cu diverse materiale ce au sosit în Valea Jiului nu s-au descărcat la timp. Se menține încă ridicat numărul de ruperi de trenuri de marfă în timpul mersului fie din cauze tehnice, fie din vina personalului". ‘ .Prezentînd angajamentul feroviarilor din Valea Jiului, tovarășul Victor Iloiu a spus : în aceste clipe grele prin care a trecut eroicul nostru popor, însuflețiți de chemarea partidului, de exemplul personal al secretarului general al partidului, tovarășul Nicdlae Ceausescu, am hotărît în unanimitate să contribuim material și prin îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan la compensarea daunelor pricinuite de seism. Ne angajăm plenar să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de transport ce ne revin.
Cuvîntul tovarășului 

IOAN GHINEAComitetul orășenesc de partid Lupeni a manifestat o preocupare susținută pentru perfecționarea stilului și metodelor sale de muncă în vederea mobilizării colectivelor din unitățile economice și instituțiile de pe raza orașului, în frunte cu organizațiile de partid, pentru îndeplinirea sarcinilor ce le-au stat în față. In acest sens, a arătat vorbitorul, s-a acționat pentru asigurarea unei permanente legături între comitetul orășenesc și organele și organizațiile de partid din întreprinderi și instituții. Prin repartizarea de sarcini concrete tuturor membrilor, comitetului orășenesc s-a aflat mereu ancorat în problematica so- cial-economică a orașului, contribuind la îndrumarea și sprijinirea organelor și organizațiilor de partid, a conducerilor colective în aplicarea hotărîrilor adoptate, în soluționarea problemelor legate de îmbunătățirea organizării producției și a muncii. Ă devenit o practică în munca noastră, a arătat, vorbitorul, organizarea unor analize și dezbateri la fața locului, în colectivele de muncă. Acest mod de lucru a apropiat mai mult comitetul orășenesc de realitățile complexe ale orașului, de preocupările organelor și organizațiilor de partid, ale colectivelor de oameni ai muncii.Evidențiind realizările obținute, vorbitorul s-a referit apoi, la unele neajunsuri. Trebuie să recunoaștem că avem încă importante resurse nefolosite în domeniul utilizării forței de muncă și a timpului de lucru, a capacităților de producție, în domeniul creșterii productivității muncii. Tinînd seama de sarcinile ce revin colectivelor din Lupeni în a- cest cincinal, de faptul că unitățile economice vor trebui să aducă un

Vorbitorul s-a referit la problemele care nu și-au găsit încă rezolvarea în totalitate, care preocupă colectivul spitalului, la multiplele . cerințe ale salubrizării localităților, îmbunătățirea, condițiilor de muncă, din subteran, educația sanitară a. populației, insistînd asupra măsuri- '.1-1,. - . : k?.. ‘ ' 1 morbidității cu incapacitate temporară de muncă în exploatările miniere din Valea Jiului. „Nu am dat dovadă de suficientă fermitate în traducerea în viață a hotărîrilor și măsurilor adoptate pentru îmbunătățirea muncii noastre în acest domeniu, iar, pe de altă parte, nu am insistat pentru o colaborare fructuoasă cu Centrala cărbunelui Petroșani, cu Consiliul municipal aj sindicatelor și conducerile unităților miniere".In. încheiere vorbitorul remarcă i iri ceea ce privește activitatea comitetului de partid elementul esențial pe care l-a rezolvat este îmbunătățirea .climatului de muncă și a spiritului de echitate din spitalul municipal Petroșani, factor deosebit de important în munca noastră care ne asigură posibilitatea de remediere a deficiențelor. In numele comitetului de partid ne angajăm în fața conferinței municipale că vom 

aport sporit la recuperarea pierderilor suferite de economia națională, vorbitorul a exprimat hotărîrea organizației orășenești de partid de a acționa prin toate mijloacele muncii politice în Vederea... perfec-. ționării producției, sporirii productivității muncii fizice, reducerii _______ . ,cheltuielilor materiale,, creșterii e- lor ce se impun pentru reducerea flcienței economice. In contextul a- cestor exigențe se înscrie și angajamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din Lupeni, de a obține în acest an la producția glo- baiă o depășire de peste 6 milioane lei si la producția marfă de peste 7 milioane lei, depășiri ce vor fi concretizate în însemnate cantități de cărbune cocsificabil, fire artificiale, apartamente, alte dotări social-cul- turale. realizate peste plan.
Cuvîntul tovarășei 
NATALIA ALDICARealizările la finele trimestrului I din 1977, precum și cele din anul școlar 1976—1977, a arătat vorbitoarea, se caracterizează în școlile Văii Jiului prin procentajul de promovabilitate pe municipiu de peste 90 la sută, ceea ce depășește media înregistrată pe județ.in toate școlile au avut loc cursuri de perfecționare la limba română și latină, instruiri periodice ale maiștrilor, schimburi de experiență organizate pe specialități, cercuri pedagogice, simpozioane, mese rotunde și alte acțiuni menite să contribuie la îmbunătățirea metodelor de predare, la e- ducarea elevilor prin muncă și pentru muncă. S-a urmărit cu insistență modul cum își armonizează școala realizările cu cerințele economiei naționale, legarea teoriei cu practica, ridicarea conștiinței socialiste.Demne de subliniat, sînt, de asemenea, succesele pe plan județean și național ale formațiilor artistice școlare. Apreciem în mod deosebit participarea de, înaltă ținută a celor peste 200 de formații existente în școli la etapele județene ale Festivalului național „Cîn- tarea României".Referindu-se la neajunsuri, vorbitoarea a arătat că, se manifestă încă în școli diferențe în pregătirea calitativă a elevilor între școli și licee de specialitate, precum și diferențe în pregătire de la o disciplină la alta. Nu s-ă' acționat suficient pentru creșterea ponderii cercurilor cu caracter tehnico- aplicativ, rămîne încă scăzută eficiența activităților de educare ma- terialist-științifică și morăl-cetățe- nească a elevilor.

Cuvîntul tovarășului 
DUMITRU TURNĂSarcinile constructorilor de obiective social-culturale din Valea Jiului, alături de toți constructorii care participă la opera de refacere a Capitalei și zonelor afectate de cutremur. sînt foarte mari, a subliniat vorbitorul. Șantierele din Valea Jiului și-au încheiat cu greu sarcinile pe 1976, efortul constructorilor . ultima parte a anului fiind hotărî-/ tor în acest sens, ei dovedind astfel■ adevăratul potențial de care dispun.S-a întreprins în" ultimul timp, cu bune rezultate, un amplu program de măsuri pentru îmbunătățirea organizării muncii, de recrutare și calificare a forței de muncă, de sporire a indicilor de folosire a utilajelor și timpului de muncă, în toate aceste căi regăsindu-se mari resurse pentru intensificarea ritmului de execuție pe șantiere. La Vulcan, Petrila, Lupeni și Uricani — prin muncă neobosită, constructorii au devansat-graficele de execuție la numeroase obiective și vor reuși să termine astfel, din primul trimestru al anului, 100 noi apartamente. Există preocupări ca, împreună cu beneficiarii și prolectanții, să se ' găsească soluții noi, de eficiență și execuție rapidă a viitoarelor obiective din plan, astfel îneît acestea să răspundă noilor exigențe, inclusiv calitative, trasate de către partid. Constructorii din Valea Jiului își exprimă hotărîrea să depășească sarcinile ce. le au, venind astfel în sprijinul reconstrucției țării.

Cuvîntul tovarășului 
DRAGOȘ MARINAȘRomânia socialistă a fost greu în- ■ercată în ultima vreme de necazuri care însă nu au abătut poporul nostru din drumul său. spre progres.Comuniștii din spitalul Petro

șani au dovedit și ei o înaltă conștiință civică oferindu-se voluntari să lucreze în zonele sinistrate, donînd 500 mii lei și 150 litri de sînge.

productiv bitorul. I mentul ș litica înțe nică forț, aportul Nicolae ( malizarea și sociale creat co nestinghe cerea în v de CongrIn acții miei,, car dispune < exemplar activitate își propui tarea rap fracție îr Astfel, p: moderne crările de zilele djn dicăm vf pînă la i proces de greșului t je, inițial ca mod p dire, fiecAcestui bună par!
9 Organizațiile de pari 
acțiunilor pentru suplii 
făptuirea integrală a

Adeziune deplină, atașament fierbint
munci mai mult, măi bine și cu demnitate pentru traducerea în viață a politicii partidului.

Cuvîntul tovarășei
IOANA MESAROȘAcționînd cu răspundere pentru ridicarea întregii ■activități la" nivelul sarcinilor ce rezultă din ho- tărîrile Congresului al XI-lea al P.C.R., organizațiile de partid din întreprinderea „Vîscoza" Lupeni au mobilizat comuniștii, pe toți oamenii muncii la realizarea și depășirea planului de producție, ri- dicaretu în cele dAi.cestui, Un tează conferinței catarilor economici. Face excepție planul la fire. Pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor economice, organizațiile de partid își vor spori preocupările pentru cultivarea la comuniști a trăsăturilor omului de tip nou, dezvoltarea ’atitudinii înaintate față de muncă.In centrul activității politico-or- ganizatorice vom pune sporirea strădaniilor colective pentru îmbunătățirea calității firelor de mătase, reducerea consumurilor specifice, creșterea productivității muncii, respectarea normelor de etică și echitate socialistă la locurile de muncă și întărirea disciplinei de producție.Ne vom' înzeci eforturile alături de întreaga națiune pentru refacerea grabnică a patriei, pentru realizarea neabătută a mărețului program al partidului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

eficienței economice. Pe îă luni și jumătate ale a- !n, colectivul nostru rapor- realizarea indi-

Cuvîntul tovarășului 
CAROL SCHRETERMinerii de la Uricani raportează conferinței depășirea cu 4 500 tone cărbune a sarcinilor de plan de la începutul anului, rezultate calitativ superioare față de prevederi la indicatorii de eficiență economică si

pe care de partid lor tineri în cadrul se utilize treimi di Puterea i de pârtii capacitate reflectă ș noastre i făptuiesc
Cut 
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în viitor cu mai multă exigență legislația, opinia colectivă, vor desfășura o mai intensă muncă educativă în rîndul membrilor de sindicat.i, a spus vor- astfel atașa- leplină la po- idului, puter- re care, prin tovarășului asigurat nor- :țli economice cutremur, a 1 să pășească entru traduselor stabilite i.■ere a econo- e dovedește, ; mobilizare iborat pentru strategie care rînd, dezvol- ăților de ex- tre miniere, ă celor mai săpare în lull reușit ca în ferinței să ride- avansare ari. Același îoului, a pro- ă și în abata- a aparținând, .iune și gîn-

Cuvintul tovarășului 
CAZIMIR DAVIDOVICI

:onsacrată o tea educativă

Ir. vederea stimulării cercetării în Vale propun reunirea sub conducerea organului municipal de partid a reprezentanților autorizați ai unităților ce întreprind cercetări, care în mod periodic sa dezbată programul , de cercetare, stabilind toate cooperările posibile.Relevînd activitatea energică, profund patriotică și umană desfășurată de partidul nostru în zilele de grea încercare prin care a trecut țara, măsurile luate imediat de conducerea de partid, indicațiile secre- ■ tarului general al partidului, vorbitorul a-informat conferința cu acțiunile întreprinse de lucrătorii I.C.S. Alimentara.Imediat după cutremur, în două zile, fără a opri activitatea normală de aprovizionare a populației din Valea Jiului, au fost încărcate și expediate la București 37 de mașini cu diferite produse alimentare pentru ajutorarea imediată a celor care au avut de suferit de pe Urma cutremurului.Referindu-se la activitatea desfășurată în cadrul întreprinderii, pe perioada analizată, s-a scos în evidență preocuparea organizației de partid, a tuturor comuniștilor de a ridica pe noi trepte calitatea servirii
’ comuniștii — în fruntea 
?a producției, pentru în- 
velor actualului cincinal.

organizațiile eterilor, a ce- subliniat că e lucru unde ile noi, două it comuniști, irganizațiiior ilor tehnice, colectiv se igajamentele jrînd, se ță. în-
ășului 
WIDindicatele au tte ■“Toîicret, peste 3 000 în organele at preocupă- ajore ale ac- omice și so- tient la înlă- fi și greutăți nor de niun. icatelor s-au rea membri- erea socialista noului, a iști care să rea și depă- tîce. In pre- trigăzi, echi- ștri diriginți fiativă. Din lat asemenea te și-au reale de' plan, mga jați I din municipiului ntaș pe 1976. e colectivele Iu ar fi fost :ă în activi- izațlilor sin- ■stat neajun- important lie să-și îm- i politică de t este cel al al folosi- de muncă, ale existente a. .‘rele de trecut sin- tulte acțiuni i si discipli- rfde la pro- ivate de la pierderi de s de indisci- ; de sindicat or vor folosi

consumatorilor, a aprovizionării cu întreaga gamă de produse alimentare. subliniind în același timp direcțiile spre care a fost orientată cu precădere munca politică și anume întărirea rîndurilor partidului prin primiri de. noi mejnbri, ridicarea necontenită a nivelului de pregătire politică, ideologică și profesională a tuturor angajaților.O problemă cu care ne confruntăm este lipsa unui spațiu de depozitare și păstrare a mărfurilor în mod corespunzător. Propunem deci devansarea termenului de începere a construcției noului depozit.încheind, tovarășul Cazimir Da- vidovici spunea : „Avem asigurat un fond de marfă corespunzător și vom satisface toate cerințele consumatorilor din Valea Jiului“.
al

Cuvintul tovarășului 
AUREL SUCIUArătînd că obiectivul principalmodernizării învățământului îl constituie accentuarea puternică a caracterului său formativ, vorbitorul a subliniat faptul că în ultimii ani, . Institutul de mine ș-a înscris în procesul integrării învățămîntului cu cercetarea și producția pe linia cerinței de a pregăti cadre capabile să se adapteze cu eficiență maxjmă la cerințele vieții.Obiectivul nostru principal în a- ceastă etapă este generalizarea tehnologiilor didațtice active, al unor procese de instruire bazate prioritar pe efortul individual al studenților.Activitatea practică a studenților are loc în atelierul școală al institutului cit și în unitățile de producție, cercetare și proiectare. Dar sîntem încă nesatisfăcuți de nivelul de tehnicitate scăzut al activității productive desfășurate în special de studenții anilor I și II..Am îmbunătățit, în schimb,.în ultimul timp condițiile practicii, acti- ■ vitatea de cercetare și proiectare a studenților anilor IV și V. Astfel, în anul 1976 față de 56 teme.de cer- cetare-proiectare planificate s-au realizat 65. Cercetările au avut ca teme majore valorificarea superioară a unor resurse, mecanizarea operațiilor de bază în minerit, perfecționarea conducerii proceselor și combaterea efectelor nocive ale progresului tehnic, în speță cele ce conduc la degradarea mediului ambiant.

Cuvintul tovarășului 
IOAN MINEUIn cuvîntul său. vorbitorul a subliniat că lucrările conferinței exprimă imaginea vie a activității desfășurate de către organele șl organizațiile de partid din Valea Jiului, reflectă pregnant rolul conducător și- îndrumător al comitetului municipal de partid. în întreaga activitate economico-socială a municipiului, că activitatea rodnică a comuniștilor însuflețește și mobilizează toate colectivele de muncă la înfăptuirea și depășirea sarcinilor ce le revin în extracția de cărbune.Creșterea producției de cărbune, a celui cocsificabil. îndeosebi, sarcină de prim ordin a colectivelor miniere la care s-a referit vorbitorul, presupune rezolvarea unei probleme de cea mal mare însemnătate pentru toți : creșterea necontenită a productivității muncii. Potrivit Indicațiilor conducerii de partid, 14f C.C.P. și exploatările miniere s-au elaborat programe de sporire suplimentară a productivității muncii cu 3,6 la sută, numai această creștere însemnând, pe întregul bazin, o producție suplimentară de cca. 300 000 tone cărbune. Calea principală pe care se poate atinge acest deziderat este traducerea în viață a vastului program de mecanizare al minelor. Ținînd seama că numai în acest an numărul complexelor din abataje va crește de la 6 la 22, că se vor in-- trcduce noi combine în abataje și în lucrări miniere de înaintare, sarcinile acestea sînt pe deplin realizabile. In acest context, vorbitorul . a afirmat că este necesar să se facă mai mult pentru stabilizarea și formarea cadrelor, pentru învingerea rutinei, pentru ridicarea nivelului de pregătire a celor ce mînuiesc â- ceste utilaje. Un sprijin mai susținut se cere acordat în acest sens minerilor din partea cercetării, a tuturor specialiștilor ce lucrează în mine. Odată cu pregătirea forței de muncă trebuie să se îmbunătățească ordinea și disciplina, pentru ca în noile condiții de muncă mereu mai complexe și eficiente, noua dotare să se fructifice deplin.Minerii sînt hotărîți s.ă învingă greutățile cu care se confruntă — a spus vorbitorul — și își vor realiza integral sarcinile ce le revin din programul de dezvoltare al întregii țări. s

Cuvintul tovarășului 
NICOLAE VLADPreocupate de sarcina principală a organizației noastre — educarea, și pregătirea pentru muncă și viață a tineretului, — activele U.T.C., toate organizațiile U.T.C. au inițiat acțiuni multiple care să conducă la o mai bună mobilizare a tineretului la realizarea ritmică a sarcinilor de plan, participarea conștientă și activă a tuturor categoriilor de tineri la întărirea disciplinei, la reducerea fluctuației, a cheltuielilor de producție îndeosebi in exploatările miniere. «-Cu toate criticile aduse de organul municipal de partid nu an\ reușit încă să reducem numărul organizațiilor U.T.C. care nu-și țin lunar a- dunările generale, să îmbunătățim frecvența la aceste adunări si mai ales să permanentizăm participarea membrilor.de partid de vîrstă ute- . cistă la acțiunile organizației noastre de tineret.Pentru remedierea neajunsurilor, organul nostru va acționa în sensul întăririi rolului organizațiilor U.T.C. de la nivelul secțiilor și sectoarelor de producție și va implica mai mult membrii biroului municipal în rezolvarea sarcinilor la aceste nivele. Consider că organizațiile de partid • din exploatările miniere, din unitățile de construcții trebuie să aibă mai mult în vedere complexitatea problemelor ce se cer rezolvate de organizațiile U.T.C. în această etapă .. și să acorde sprijin susținut în continuare organizațiilor noastre de tineret în înfăptuirea sarcinilor multiple în educarea tineretului.Ne angajăm în fața conferinței că sub conducerea organului municipal de partid să ne îmbunătățim permanent munca, să contribuim cu toată forța și elanul nostru tineresc la înflorirea municipiului, a patriei noastre socialiste.

participe tot mai activ la procesul de realizare a valorilor materiale și spirituale ale poporului, la întărirea familiei, la creșterea și educarea tinerei generații.Sîntem conștiente, a -arătat vorbitoarea, că în munca de îndrumare și coordonare a activității comitetelor și comisiilor de femei, pentru sporirea eficienței acțiunilor noastre avem largi posibilități și rezerve de îmbunătățire, de ridicare a nivelului muncii de educație, pentru formarea în rîndul femeilor a unei concepții înaintate despre muncă și societate, pentru combaterea atitudinilor înapoiate, stimularea pasiunii și răspunderii îți fața nobilelor sarcini ce ne revin. In numele celor peste 50 de mii de femei T3in municipiu. exprim hotărîrea de a ne angaja cu toată răspunderea, de a acționa cu perseverență pentru ă contribui la îndeplinirea exemplară a obiectivelor ce revin municipiului din luminosul program de progres și bunăstare adoptat de partid.
Cuvîntul tovarășului 

TRAIAN BLAJBucurîndu-se de un sprijin deosebit din partea comitetului municipal de partid și ca urmare a lărgirii atribuțiilor lor, consiliile populare. din localitățile Văii Jiului au reușit în această perioadă să-și îmbunătățească stilul de muncă și să rezolve competent problemele din raza lor de activitate.După ce s-a referit la succesele obținute de consiliile populare în dezvoltarea economiei locale, a construcțiilor social-culturale și în gospodărirea localităților, a serviciilor și aprovizionării populației, vorbitorul a arătat că aceste succese încă nu sînt pe măsură să mulțumească, existînd multiple resurse si posibilități care mai bine valorificate, să asigure obținerea de r’e- zultate mai bune. In activitatea e- conomifei locale nu s-a făcut totul pentru valorificarea superioară a unor resurse materiale locale. E- xistă unele neajunsuri în« folosirea utilajelor din dotare, în încadrarea în consumurile specifice de energie și carburanți, în organizarea transportului în comun. Deficiențe se manifestă și în administrarea și întreținerea fondului locativ, deși, în ultimul timp, ca urmare a unor măsuri luate și a unei colaborări mai bune cu secțiile E.G.C. și comitetele de locatari, problemele se rezolvă mai operativ. Comitetul și biroul executiv trebuie să dea dovadă de mai multă exigență și răspundere pentru satisfacerea cerințelor oamenilor muncii, să fie combătute manifestările de birocratism, rutină și formalism. Este necesar să se facă mai mult' pentru întărirea legăturilor consiliilor populare cU masele.In fața municipiului nostru stau sarcini mari izvorâte din prevederile actualului plan cincinal, sarcini menite să ducă la dezvoltarea economi- co-șocîală a tuturor localităților, se vor soluționa multe din problemele

mari ale municipiului. Pentru ca toate aceste prevederi să prindă viață și să fie realizate în mod exemplar, ținînd seama și de greutățile prin care trece țara noastră, este necesar ca fiecare dintre noi să ne angajăm ca acolo unde ne desfășurăm activitatea să depunem toată priceperea și puterea noastră de muncă, să ne mobilizăm sub conducerea noului organ de partid toate forțele pentru realizarea în cele mai bune condiții, a tuturor sarcinilor izvorîte din hotărîrile și indicațiile conducerii partidului.
Cuvintul tovarășului 

CONSTANTIN BĂBĂLĂUExprîmîndu-și satisfacția pentru ocazia de a participa la Conferința organizației municipale de partid, acest important eveniment în viața comuniștilor din Valea Jiului, vorbitorul s-a referit la bogatele tradiții de luptă ale minerilor, ale clasei muncitoare din acest mare centru industrial, la mutațiile profunde în peisajul economic și social- cultural al municipiului, în conștiința oamenilor acestor locuri.După cc a apreciat înalta' competență cu care darea de seamă și participanții la dezbaterile din conferință au analizat activitatea desfășurată în perioada ce s-a scurs la conferința precedentă, de organele și organizațiile de partid, de colec- . tivele oamenilor muncii, precum și răspunderile ce le revin în realizarea sarcinilor de viitor, vorbitorul s-a referit la însemnătatea deosebită a înfăptuirii obiectivelor prevăzute pentru actualul cincinal, a depășirii acestora, precum și a realizării .programului de investiții pentru dezvoltarea mineritului Văii Jiului, a producției de cărbune coc- sificabil piuă în 1985 — an cînd producția bazinului nostru trebuie să atingă 11,5 milioane tone cărbune.Eforturile sporite, angajarea plenară pentru suplimentarea producției sînt cu atît mai necesare cu cît

avem de învins greutățile pe care Ie-a pricinuit economiei naționale seismul din 4 martie. In. clipele grele ale refacerii, poporul nostru, strîns unit în jurul partidului, are în față un exemplu strălucit de bărbăție și dăruire comunistă și păi' triotică — pe secretarul general ai partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu, care în clipele grele . a fost mereu prezent printre, oameni și a condus nemijlocit bătălia pen- . tru salvarea vieților omenești, pen-* tru vindecarea rănilor cutremurului. Lupta pentru' reconstrucție, pentru recuperarea .tuturor pierderilor este o luptă a întregului popor și minerii trebuie să fie, ca întotdeauna, în primele rînduri ale acestei bătălii.In continuarea -intervenției sale, vorbitorul s-a oprit asupra sarcinilor ce stau în fața conducătorilor producției, a cadrelor tehnice pentru a asigura creșterea producției în condițiile unui regim sever de economii, prin reducerea cheltuielilor materiale, de energie și de forță de muncă. Să fie găsite 'noi căi de economisire ; productivitatea muncii să fie realizată în condițiile reducerii efortului fizfc al oamenilor - inginerii pot și trebuie să facă* mai mult pentru extinderea mecanizării și a micii mecanizări, pentru ridicarea calificării forței de muncă la nivelul cerințelor actuale. Realizarea sarcinilor mari ce revin Văii Jiului necesită totodată o exigență sporită față de ordinea și disciplina de producție, față de securitatea muncii minerilor, unirea în acest scop a eforturilor tuturor specialiștilor.In încheiere, vorbitorul a spus : „Dați-mi voie să-mi exprim sentimentele-mele de profund respect și considerație față de mineri, față de oamenii muncii . din Valea Jiului, conduși cu atîta competență de comitetul municipal de partid, de organizațiile de partid. Dați-mi voie - să vă urez mult succes și satisfacții în activitatea nobilă pe care o de's- fășurați“,

I

Cuvîntul tovarășei 
MARIA BRĂNIȘTEANUSub îndrumarea competentă ' a comitetului municipal de partid, comitetele și comisiile de femei s-au preocupat cu răspundere sporită de creșterea pregătirii politice «i profesionale a femeilor, chemate să

Cuvîntul tovarășului
In încheierea dezbaterilor Conferinței municipale 

de partid a luat cuvîntul tovarășul Ilie Radulescu, 
l’rimul secretar al Comitetului județean de partid 
a apreciat munca desfășurată de organizația muni
cipală, de partid care a făcut din realizarea planului 
economic un obiectiv Centra] al activității sale. Re
zultatele obținute, în special de către minerii Văii 
Jiului care în ultimii doi ani au înregistrat depășiri 
ale sarcinilor de plan, atestă o bună conducere po
litică a activității economice de către comitetul mu
nicipal de partid, de către organele și organizațiile 
de partid.

Vorbitorul a trecut în revistă preocupările și re
zultatele bune înregistrate în ceea ce privește mo
dernizarea proceselor tehnologice atît în unitățile 
miniere cît și în construcția de utilaj minier, în 
ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor 
muncii din Valea Jiului. De la tribuna conferinței 
vorbitorul a exprimat în numele celei mai mari or
ganizații de partid din județ, calde mulțumiri parti
dului, secretarului, său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija ce o poartă minerilor, tutu
ror oamenilor muncii din Valea Jiului.

Primul secretar al Comitetului județean de partid 
a relevat faptul că oamenii muncii din întregul ju
deț, minerii Văii Jiului au acționat cu hotărâre și 
fermitate în zilele ce au urmat seismului de lai 
martie}^ răspunzind chemării partidului printr-o 
muncă susținută pentru a contribui la depășirea 
greutăților provocate de calamitate. Vorbitorul a 
exprimat și pe această cale gratitudinea oamenilor 
muncii de aici față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exemplu viu de omenie, de abnegație și dăruire puse 
în slujba partidului, a poporului, pentru activitatea 
sa neobosită în vederea depășirii greutăților cauzate 
de cutremur.

Relevînd sarcinile economice mari ce stau în fața 
municipiului, a unităților miniere, vorbitorul s-a o- 
cupat pe larg de imperativele și exigențele cărora 
trebuie să le răspundă în viitor comitetul municipal 
de partid, organele și organizațiile de partid, colec
tivele de muncă din întreprinderi și instituții. Sînt 
necesare măsuri pentru realizarea sarcinilor fizice 
la toate sortimentele, de îmbunătățire a calității a- 
cestora. Cu prioritate se pune rezolvarea probleme
lor legate de creșterea productivității fizice a muncii, 
în exploatările miniere, de creștere a indicilor de 
Utilizare a mașinilor și utilajelor, de pregătire și _______
folosire rațională a forței de muncă și fondului de noastre.

ILIE RADULESCU
timp. In centrul atenției organizațiilor de partid, a 
conducerilor tehnice trebuie să stea reducerea chel
tuielilor de producție, a consumului de materii pri
me și materiale, lemn de mină, metal și energie e- 
lectrică. Vorbitorul a relevat necesitatea preocupării 
mai active pentru organizarea superioară a produc
ției și a muncii în toate unitățile, cale importantă de 
sporire a producției și productivității muncii.

Subliniind importanța deosebită ce o prezintă pen. 
tru producția viitoare îndeplinirea integrală a pla
nului lucrărilor de deschidere, pregătire și de inves
tiții, vorbitorul a recomandat organelor și organi
zațiilor de partid să se preocupe îndeaproape de 
realizarea integrală și la calitatea corespunzătoare 
a tuturor obiectivelor stabilite. Măsuri energice se 
impun și pentru realizarea obiectivelor social-cul- 
turale, constructorii Grupului II de șantiere al 
T.C.H. trebuind să întreprindă măsuri care să con
ducă, în final, la respectarea graficelor de execuție 
a tuturor termenelor de punere în funcțiune. La con
struirea locuințelor să participe efectiv beneficiarii 
acestora, cetățenii care le vor folosi, tineretul din 
municipiu.

Organele și organizațiile de partid vor trebui, de 
asemenea, să întreprindă acțiuni concrete care să 
conducă la îndeplinirea exemplară a tuturor sarci
nilor ce revin unităților economice și prestatoare de 
servicii din municipiu.

In Valea Jiului, a relevat .vorbitorul, este o bună 
experiență în domeniul muncii cultural-educative 
de masă. Această experiență va trebui generalizată 
astfel ca, întreaga muncă de educație să se bucure 
de o eficiență cit mai ridicată, comuniștilor din școli, 
de la Institutul de mine le revine sarcina legării și 
mai strînse a procesului instructiv-educativ de cer
cetare și producție, ca și sarcina intensificării mun
cii de educație comunistă a tinerei generații, a ca
drelor didactice.

Subliniind stilul de muncă, experiența bună do- 
bindită de biroul și secretariatul Comitetului muni
cipal de partid, tovarășul Hie Radulescu, și-a expri- 
mat convingerea că, comuniștii, minerii, toți oamenii 
muncii din Valea Jiului vor găsi căile si resursele 
necesare învingerii greutăților, că-și vo'r îndeplini 
sarcinile încredințate cu înalt spirit de răspundere 
comunistă sporind aportul celor din Valea Jiului la 
dezvoltarea economiei naționale, Ia progresul țării
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Sintem oameni de omenie, sintem solidari cu țara

II

il
I

Minerii Voii Jiului, oamenii acestor meleaguri s-au angajat, și-au 
dat cuvintul. cuvintul lor de muncitori, a cărui greutate este conferiră 
de fapte, că nu vor precupeți nici un efort pentru a-și ajuta semenii, 
pentru a-și ajuta țara greu încercată.

Angajamentul, cuvintul dot și-l respectă așa cum au făcut diniot- 
dea ina. Minerii răscolesc fără răgaz muntele după energie și lumi
nă, constructorii înalță edificiile confortului și bunăstării, chimiștii dau 
mătasea veștmintelor. Toți, tineri și vîrstnici, își respectăjcu sfințenie 

cuvintul dat țării, dat partidului, construcției și reconstrucției, progre
sului, căii luminoase pe care pășește acest popor neînfricat condus 
de partid,ul omeniei spre un viitor strălucit.

Emoționantele gesturi de omenie, expresii fierbinți ale solidarită
ții umane, continuă pentru că omenia nu ține o zi sau. două, ci atîla 
vrăme cit vor fi oameni, oameni care o să aibă nevoie de oameni.

Acte de autentică dăruire și abnegațiej* • Colectivele unităților miniere <Sn bazinul nostru carbonifer și-au I depus în „Contul omeniei" prima ’tor contribuție, oferită cu mărinimie oamenilor afiați în necaz, țării, construcției și reconstrucției — contravaloarea unei zile din retribuție : E.M. Vulcan — 321 330 lei, E.M. Lupeni, Petrila și Lonea cîte -2>ă 000', E.M. Uricani 195 919, E.M. '©îlja — 195 014, E.M. Aninoasa — 36 . tMX), E.M. Pargșeni — 126 000, E.M. tivezeni — 61 408, E.M. Bărbăteni — 59 000 lei. Acestor sume li se vor adăuga în lunile următoare, pînă la «fîrșituj acestui an, alte sume reprezentând, de asemenea, valoarea unei zile de muncă lunar.• Angajați! B.A.T.P.S., T.C.H.,E..P.C.V.J., S.U.T. Liyezeni, . C.C.P., Autobaza T.A., F.S.I1. Vulcan, secțiile de preparare a cărbunelui Coroești și Petrila, O.L.F. și multe țlte colective din cadrul întreprinderilor economice și instituțiilor din municipiul nostru au contribuit cu importante sume de. bani ia „Contul 1977". Valoarea sumelor depuse nuftiai de angajațti întreprinderilor amintite se cifrează ia aproape 250 000 lei,• Colectivul minei Livezeni și-a. majorat angajamentul inițial de"3000 de tone de cărbune extras peste plan, la 5 000 de tone, din tare numai în luna martie vor trimite spre beneficiari 1 500 de tone.• Asociația pensionarilor din Petroșani a depus în „Contul 1977" - pentru ajutorarea sinistraților suma de. 2 000 de lei iar pensionarii din Uricani 1 850 lei.• La apelul secretarilor organizațiilor de partid, Victor Radu, Gheorghe Pantilie și Nistor Dineai «lin 3 cartiere ale Uricaniului, cetățenii âu depus în „Contul omeniei" cîte 160p de lei pentru fiecare cartier.• In primele zile după cutremur, la ghișele CEC pentru „Contul 1977", s-au prezentat în municipiul nostru 259 de/ persoane particulare donînd în total peste 50 000 lei.• Echipele de fotbal ale asociațiilor sportive „Minerul". Vulcan șl „Minerul" Uricani au susținut doua meciuri iar valoarea încasărilor . a fost, virată în „Contul omeniei".• Constructorii șantierelor T.C.H. din Valea Jiului s-au angajat să depună în „Contul 1977" valoarea unei zile de muncă lunar pînâ la
Comuniștii — forța mobilizatoarej (Urmare din pagina l)I acordarea asistenței medicale deurgentă celor care au suferit ! traumatisme fizice sau psihice,asigurarea aprovizionării populației a fost din prima clipă i- nițiată și desfășurată cu bărbăție, cu spirit de sacrificiu, înalt umanism și solidaritate de către comuniști mobilizați de ' organizațiile de partid, însuflețiți de strălucitul exemplu al tovarășului Nicolae Ceaușescu, de indicațiile sale pline de competență, cutezanță și clarviziune' revoluționară. Prezent neînfricat . în locurile cele mai greu lovite de cutremur, acolo unde salvarea imediată a supraviețuitorilor cerea maximă prompt!- , tudine și precizie din partea e- chipelor de intervenție la dezafectare, îndrumînd organele de partid, Imbărbătînd și Indem- ntnd de dimineața ți pînâ noap-

I 
I
I 
I

sfîrșitul anului — pe luna martie suma a fost deja virată. Pe lîngă aceasta s-au hotărît ca în toate duminicile pe șantierele de construcții munca să se desfășoare" normal. La această activitate din zilele de duminică participă și personalul TESA — peste 50 de oameni. Deși în planul de stat nu aveau prevăzut în graficele întocmite predări de apartamente pentru trimestrul I totuși constructorii vor preda 100 de apartamente 60 la Lupeni, 20 în cartierul Aeroport din Petroșani și 20 la Petrila.•. Meșteșugarii Cooperativei ,',U- nirea" din Petroșani s-au angajat să depună pînă la sfîrșitul anului peste 330 000 lei reprezentînd o zi pe lună din remunerația tarifară de încadrare. Totodată, în unitățile pe un singur schimb programul a fost prelungit la 10 ore iar în cele ce funcționează pe două schim- , buri se Va lucra și duminica, de la 8 la 14 Și de la' 14 la 20.• Comitetul de femei, toț al cooperativei „Unirea" a expediat la București, pentru familiile sinistrate, două colete cuprinzând articole de îmbrăcăminte — costume tricotate pentru copii, bluze tricotate pentru femei, baticuri brodate — obiecte de artizanat, vase de flori și bibelouri, mileuri, fețe de masă brodatgj obiecte de- uz casnic. Obiectele de îmbrăcăminte au fost confecționate în afara orelor de program cu materialul economisit de cooperatori.• Din cei 625 000 lei, suma ce reprezintă valoarea unei zile de muncă pînă la sfîrșitul anului a fiecărui angajat al E.G.C. Petroșani, a fost depusă în „Contul omeniei" suma de 76 339 lei. Organizația UTC a aceleiași întreprinderi s-a angajat să colecteze peste 15 tone fier vechi iar banii obținuți îi vor vira în „Conțul 1977". De asemenea, 135 de angajați s-au prezentat voluntar pentru a dona onorific sînge. Din angajamentele lucrătorilor de la E.G.C, mai notăm : o zi pe lună întregul parc va funcționa cu carburant - economisit, iar controlorii de pe autobuzele de călători vor lucra două ore peste program,• Andrei Reti, conducător auto la E.G.C; Petroșani a fost detașat la București pentru a transporta cu un autobuz al aceleiași întreprinderi meseriașii I.J.G.C.L. Deva la punctele de lucru din Capitală.
. tea tîrziu comandamentele de lucru, adresînd de la tribuna ședințelor operative ale Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și de la fața locului înșuflețitoare chemări întregului nostru popor pentru înfăptuirea operei de refacere, pentru înzecirea eforturilor în muncă și suplimentarea producției, secretarul general al partidului ne-a întărit speranțele în biruință.Cu- profundă admirație și nemărginită satisfacție, poporul întreg a urmărit modul plin de omenie în care, la indicațiile și din inițiativa secretarului general al partidului, au fost rezolvate problemele siniștrațHor. Sub directa și părinteasca supraveghere a tovarășului Nicolae Ceaușescu. și a tovarășei Elena Ceaușescu, familiile celor rămași fără adăpost sînt instalate în apartamente noi

Un
pronume

A dispărut un pronume 1
. Cum șa dispară, veți întreba, o 
categorie gramaticală, un fapt de 
limbă adine înrădăcinat in struc
tura acesteia ?

Nit se poate ! Toate pronumele 
limbii române stau cuminți la 
locul lor, așa cum le cunoaștem 
de cind știm să vorbim de la. cei 
care ne-au învățat această limbă.

. Și, totuși, va spun, știți de a- 
ceastă dispariție, fiindcă toți con- 
tribuiți la ea.

Dar există și dispariții la care 
calitatea de participant nu acuză. 
Contribuția la dispariția lenei a 
lipsei de omenie, a 'indiferenței, 
a morții n-a transformat pe ni
meni, la noi, în acuzat. Sini dis
pariții care au lasă locuri goale, 
ci îmbogățesc viața, fac mai buni 
oamenii mai drepți, mai uniți. 
Așa cum i-a făcut dispariția a- 
cestui pronume —■ devenit de 
aproape negăsit, și pe care nici 
nu-l căutați, fiindcă nu se mai 
potrivește dimensiunii sufletului 
nostru.

In aceste zile in care singele 
nostru a hrănit cu viață alte vieți, 
cind omenia a încălzit cămine 
pustiite, cind fiecare dintre noi 
face totul pentru ceilalți, cind 
nimic din ce facem nu ni se pare 
prea mult fiindcă totul ni se. pare 
omenesc, știm noi, oare, că am 
devenit autorii unei gramatici 
fără precedent, o gramatică in 
care ,.eu“ nu mai există, o gra
matică in care am scris citit : 
„NO1“, iar NOI înseamnă UN 
POPORJ ■

Oana PATRAȘCU

Scenă finală din revista prezentată de pionierii Școlii genera le din Aninoasa pe scena Casei de cultură din Petroșani.
Continuă recoltărileLa stația de recoltare și conservare a sîngelui din Petroșani continuă să sosească oferte din partea colectivelor unor întreprinderi și instituții din toată ■ Valea Jiului, fjîmbătă, 19 martie, colectivul stației a răspuns solicitării studenților de la Institutul de mine din rîndurile cărora au donat sînge 43 tineri. Numărul studenților care s- au oferit să facă donări de sînge o- nbrifjce fiind mult mai mare, s-a convenit ca alte acțiuni de recoltare să fie organizate în zilele ce ur-

mobilate și dotate cu toate o-blectele cerute de un confort deplin. Sînt fapte ce expriină odată mai mult superioritatea orînduirli noastre sec at?, caracterul său profund democratic călăuzit de un înalt umanism.încrezători în viitorul comunist spre care partidul nostru ne conduce cu fermitate și supremă responsabilitate, oamenii muncii din Valea Jiului, în frunte cu comuniștii, se află, cu devotament Ia datorie in a- cesste momen+e grele, înzccin- du-și eforturile în adâncul minelor și pe șantierele de construcții pentru a spori producția la niveluri superioare, a ■contribui cu toate puterile și capacitatea de muncă la opera eroică de reconstrucție, la Îndeplinirea întocmai a hotărîri- lor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. ■'

Pe șantierele refacerii din CapitalăUn număr de 14 meseriași de la E.G.B. Petroșani au plecat săptă- mîna trecută în Capitală, detașați pe timp de o lună pentru a contribui la repararea și reconstrucția clădirilor avariate de cutremur. Conducerea primei, formații, din care fac parte 11 zidari și care acționează deja de două săptămîni în București, ■a fost încredințată comunistului Ilie Butucea și muncitorului Teodqr Cîmpulungeanu. La
Cu energie tinerească in sprijinul producției

• CONTINUIND ȘIRUL AC
ȚIUNILOR PATRIOTICE desfășurate în sprijinul producției, 25 de tineri electricieni de la E. M. Uricani printre care Victor Gruia, Mariana Udroiu, Tri- fu Despa, Aurel Cazan și alții au rămas, zilele trecute peste programul de lucru, reparînd 3 motoare electrice. Un alt grup de u- teciști — în frunte cu Gheorghe Olaru, Ilie Nebuni., Vasile Vitejan și alții din organizațiile U.T.C, nr. 1, 4, 6 și 5 atelier au întreprins, la rîndul lor, o acțiune patriotică 
în depozitul de lemn încărcând materiale pentru subteran..

• INTRIND IN SUBTERAN după orele de program tinerii din organizațiile U. T. C. din sectoarele VII și . VIII de la mina Petrila au încărcat cărbunele căzut de pe benzile de 1000 și 800, curățind pe 100 metri traseul noului flux de transport de la orizonturile 16 și 14, contribuind

onorlflce de sîngemează. Marți au fost efectuate recoltări de la 24 de angajați ai minei Dilja. Demnă de consemnat este oferta comisiei de Cruce Roșie din orașul Lupeni (președintă prof. Maria Achile). Singele se va recolta în trei acțiuni programate pentru zilele de luni, 28 martie, 1 și 6 aprilie de la donatorii onorifici din orașul Lupeni pe baza a-, cestei oferte, satisface nevoile tuturor spitalelor din Valea Jiului pe timp de o săptămînă.In perioada de după 4 martie pînă marți 22, în Valea Jiului și la Hațeg s-au efectuat 1300 recoltări, din’ 'cantitatea de sînge recoltată expediindu-se spre Capitală aproape 1000 de flacoane sub formă de sînge integral și plasmă. Recoltările onorifice au continuat miercuri la mina Aninoasa, joi la I.U.M.P, și vineri la Totești — Hațeg. (T.Ț.)
Munca plină de dăruireZile de producție mărită la I.F.A. „Vîscoza" Lupeni. Incepînd de marți, 15 martie, formația de ră- sucitoare și-a depășit planul zilnic cu 333 kg fire. Același succes 1-aU înregistrat și muncitoarele din secția bobinaj care lucrînd în schimburi prelungite au realizat peste prevederile planului la zi, 119 kg fire.'— Angajate plenar în vasta operă de refacere a țării, muncitoarele noastre, ne declara tovarășa Maria Tomșa, secretara comitetului de partid pe fabrică, depun e- forturi susținute 'pentru realizarea și depășirea sarcinilor de producție, îh condiții!* îi» care fabrica

Întreprindere au sosit primele veștii echipa a fost repartizată și lucrează In cartierul BercenL Al doilea grup de muncitori de la E.G.L. care a răspuns solicitării de a se prezenta pe șantierele de recqnstruc- ție din Capitala esîe format din doi zidari și un tinichigiu. Și acest grup s-a integrat în rîndurile par- ticipanților la înlăturarea urmărilor cutremurului.
la sporirea producției cu zeci și zeci de tone. S-au evidențiat în desfășurarea acțiunii tineri ca George Neagoe, Petru Bercea, Francisc Pop, Augustin Gruber, Ion Ștefan și ■alții.

• ȘI TINERII de la Remiza de locomotive Petroșani - inițiază rodnice acțiuni patriotice în sprijinul bunului mers al activității feroviare, al reconstrucției. Astfel u- teciști cum sînt Lazăr Văduva, ■Castel Agapie, Nicolae Stănilă, Vasile Popa, ’ Emanoil Jugănaru, Gheorghe Teodoresct. ; și alții au colectat și predat la I.C.M. 4 tone de fier vechi. Alte 10 tone vor fi strînse și predate pentru valorificare în zilele ce urmează. Totodată, uteciștii de la remiză și-au luat angajamentul de a repara în fiecare lună, cu material' economisit, o locomotivă, iar cei de Ia. Atelierul de zonă de a repara în aceleași condiții 2 vagoane. (I. 
BRADEANU)

CONTRIBUȚIA 
PIONIERILOR• Duminică, 20 martie, la Casa de cultură din Petroșani a avut loc un spectacol susținut dc ansamblul municipal al pionierilor, organizat în scapul a- jutorării victimelor cutremurului de la 4 martie. Și-au ’ dat concursul formațiile artistice a- le pionerilor de la Școala generală Aninoasa, Școlile generale nr. 6 Petrila, nr. 5 șl nr. 6 Petroșani și Casa p’onierilor Petrila. Pentru spectatori .na- n Testarea a fost un bun p'.Iej de a se reîntîlni cu cele mai; reprezentative formații artis-j tice pionierești, cîștigătoare ale fazelor municipale și județene în cadrul Festivalului național „Cîntarea României1', încasările realizate, 3445 lei, au fost depuse în „Contul 1977".• Mai mulți pionieri și școlari de la școlile nr. 1 și 2 dia orașul Lupeni și-au manifestat solidaritatea cu colegii lor oin localitățile lovite de cutremur, depunînd în „Contul 1977" micile lor economii — sume variind între 100 șl 125 iei. lată doar cîteva nume t Mihai Riga, clasa a Vl-a, Bughea Ardefea- nu, clasa a IV-a, Dragoș Dia- conu, clasa a Il-a, Simona Goja, clasa a. Vl-a, Silvia Mate, clasa a VH-a.• Procentul de 25 la sută din angajamentul pionierilor din i municipiu privind depunerile în „Contul omeniei" a fost realizat. Pînă la ora cînd scriem a- ceste rînduri suma totală depusă in acest cont prin valorificarea de sticle, borcane și maculatură 3 depășit 100 000 lei.

noastră trebuie să onoreze pe lingă obligațiile sale și o parte din obligațiile contractuale ale întreprinderii : surori „Vîscofil" București, întreprindere grav afectată de seismul de la 4 martie. Irj acest context al abnegației și efortului susținut pe frontul refacerii, -hărnicia și înalta responsabilitate comunistă a muncitoarelor Anica Do- minteanu, Nastasia Moldovan, Ana Moldovan, Olga Bucși, Cristina Braha, Victoria Coștin, Jenica Don- doș, Iuliana Szolany, Elisabeta Bîr- ceanu sînt trăsături ce au valoare de simbol al solidarității muncitorești, simbol al triumfului vieții prin muncă făcută cu patos și dăruire. (M.P.)


