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Intr-o atmosferă, de puternică angajare pentru 
înfăptuirea obiectivelor înscrise în Programul parti
dului, de încredere nețărmurită în viitorul luminos 
al patriei, de înaltă Răspundere comunistă față de 
sarcinile majore ce revin Văii Jiului din documentele 
programatice ale Congresului al Xll-lea, ieri, a avut joc

Conferința organizației 
municipale de partid

Ieri, a avut loc la Pe
troșani, conferința de 
dare de seamă și alegeri 
a organizației munici
pale de partid, eveni
ment de maximă însem
nătate pentru dezvolta
rea armonioasă, echili
brată. multilaterală a lo
calităților și intensifica
rea vieții politice, eco
nomice și social-oii Rura
le din întregul munici
piu. Legată netni.ilocit de 
evoluția ascendentă a 
municipiului, conferința 
a polarizat în cel mai 
înalt grad interesul 
membrilor partidului dip 
puternicii Organizație a 
bazinului nostru carbo
nifer., al tuturor oame
nilor muncii și locuito
rilor din vatra cu bo
gate tradiții muncito
rești a Văii Jiului, in
tegrați plenar în efortu
rile creatoare ale popo
rului, consacrate întî.mpi-

■ nării înaltului forum al 
comuniștilor — Congre
sul nJ Xll-lea al narti* 
doini — cu realizări su
perioare. în toate dome
nii te de activitate. în 
contextul exigent al eta
pei actuale, conferința a 
fost chemată să analize
ze cu înaltă responsabi
lii ate comunistă și mun
citorească, activitatea 
desfășurată de comitetul 
municipal, de organele
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Prezidiul, în timpul lucrărilor conferinței.

TELE GRAMA 
Comitetului Central ai 

Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român
București

Conferința organizației 
municipale de partid Pe
troșani, reprezentînd cei 
peste 21 090 de comuniști 
din organizațiile puternicu
lui nostru centru muncito
resc, a dezbătut cu înaltă 
răspundere activitatea des
fășurată pentru îndeplini
rea sarcinilor politice, e- 
conoinicc și sociale ce 
ne-au revenit din Progra
mul partidului, a stabilit 
hotărîri corespunzătoare 
care să conducă la o și 
mai bună valorificare a 
potențialului nostru de gîn- 
dire și acțiune, în vede
rea îmbunătățirii continue 
a rezultatelor în etapă ce 
urmează să o străbatem.

Conferința a dezbătut 
totodată documentele de o 
însemnătate hotărîtoare 
privind viitorul patriei 
noastre socialiste care ur
mează să fie aprobate de 
Congresul al Xll-lea al 
partidului și în care se pre
figurează cu claritate noile 
dimensiuni ale dezvoltării 
social-economice a țării. 
Din conținutul luminos al 
acestor documente progra
matice, din orientările lor 
cutezătoare am desprins 
încă o dată contribuția 
dumneavoastră iriestimabi- 

lă, mult stimate tovarășe 
secretar general, Ia funda
mentarea științifică a poli
ticii noastre contemporane, 
înalta dăruire patriotică cu 
care vă consacrați progre
sului neîntrerupt al nați
unii noastre socialiste, con
secvența cu care militați 
pentru creșterea puterii e- 
conomice a țării, întărirea 
independenței și suverani
tății patriei noastre, pen
tru ridicarea continuă a 
bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor.

Strîns uniți in jurul con
ducerii de partid și de stat, 
al dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
animați de o nețărmurită 
Încredere în viitorul pe 
care-1 edificăm în patria 
noastră liberă și indepen

dentă, ne exprimăm totala 
aprobare față de conținu
tul și prevederile acestor 
istorice documente, împre
ună cu hotărîrea de a face 
totul pentru înfăptuirea lor 
exemplară, știind că pe a- 
ceastă cale vom contribui 
la accelerarea ritmului de 
progres al României socia
liste și înscrierea țării 
noastre, într-un timp isto-

(Confinuare în pag a 3-a)

Sîmbătă dimineața s-au 
încheiat la Sinaia convor
birile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia și tovarășul Todor Jiv
kov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidu
lui Coîhunist Bulgar, pre
ședintele .Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Cei doi conducători de 
partid și de stat și-au ex
primat, încă o dată, satis
facția deplină pentru rezul
tatele rodnice ale convorbi
rilor purtate, pentru hotă- 
rîrile convenite cu acest 
prilej, subliniind că acestea 
vor stimula extinderea și

Ceremonia plecării din
Sîmbătă la amiază, tova

rășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov s-au întors 
în Capitală, venind de la 
Sinaia.

La plecarea de la castelul 
Peleș — reședința rezerva
tă . primului secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria pe 
perioada șederii în țara 
noastră —, cei doi conducă
tori de partid și de stat au 
fost salutați cu . deosebită 
căldură de Ton ' Cîrcei,.

Biroul Comitetului municipal 
de partid

Petru Barb, prim-secre
tar. Florea Măciucă, Ni
colae Hane.ș, Aurel Birlea, 
Felicia Necșa — secretari, 
Mărcii Boanlă, șef de sec
ție, Lazăr Filip, prim-vi- 
eepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular municipal,
Popa, Ion ( ărăimăneanu,

Ștefan,-- Ibolya
cu,

Comitetul municipal de partid
Membri

Marcu Androne, Petru 
Barb, Aurel Birlea, Mărcii 
Boantă, Dumitru Bălan, 
Cornel Bololoi, Maria 
Brănișteanu, Ion Cărăi
măneanu, Vasile Chircu
lescu, Iulian Costescu, Io
nel Crăiescu. Vale”.'in> 

adineirea relațiilor de strîn- 
să .prietenie și colaborare 
activă dintre România și 
Bulgaria, în domeniile roiî- 
tic, economie, tehnico-ști- 
ințific și cultural, precum 
și în alte sectoare de inte
res comun.

Tovarășii N i b o 1 a e 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au reafirmat hotărîrea 
Partidului Comunist Român 
și a Partidului Comunist 
Bulgar, a României și Bul
gariei de a acționa și în vi
itor pentru transpunerea în 
viață a măsurilor stabilite 
în cadrul acestui nou dia
log româno-bulgar la nivel 
înalt, măsuri . care cores
pund intereselor fundamen
tale ale celor două popoa
re prietene Și vecine, cons
trucției socialiste din cele 

prim-secretar al Comitetu
lui județean Prahova al 
P.C.R. Un grup de pionieri 
a oferit tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
buchete de .flori.

La sosirea pe aeroportul 
Otopeni, împodobit festiv, 
conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări au 
fost salutați de tovarășul 
Ilie Verdeț, alți tovarăși 
din conducerea de partid 
și de stat.

0 gardă militară a pre
zentat onorul. S-au into-

Voichița Micheș, Vasile 
Chirculescu, Dumitru Pet- 
cu, Iulian Costescu — 
membri.

Membri supleanți
Ion Predoi, Gheorghe 

Marchiș, Cornel Bololoi, 
beak, Ionel C’răies-

Rodica Dijmărescu.

Cerchez, Emil Cicic, loan 
Cojoeariu. Ilie Chiron, 
Mihaela Cucu, Ion Dumi
tră?, Gavrilă David, Ro- 
dica Dijmărescu, Ibolya 

Deak, Ionel Draia, Lazăr 
Filip, Nicolae Focșănea- 
nu, Mariana Fantini, Ni
colae Haneș, Ghizela 
Iuga, Cornelia Iloiu, La- 

doiiă țări, cauzei generale a' 
socialismului și păci] în 
lume.

Cei cloi conducători de 
partid și de stal au expri
mat. de asemepea, voința 
celor două partide și state 
de a conlucra tot mai strîns 
pe arena internațională 
pentru â,-si aduce o con
tribuție și mai însemnată 
la soluționarea marilor 
probleme ale contempora
neității, îh interesul păcii’ 
și colaborării, al progresului 
tuturor popoarelor.

Convorbirile s-ait desfă
șurat în aceeași atmosferă 
de caldă prietenie și înțe
legere reciprocă, caracte
ristică. relațiilor dintre ță
rile, irartidele și popoarele- 
noastre.

Capitală
nat imnurile de stat ale 
Republicii Populare Bul
garia și Republicii Socia
liste România.

Tovarășii N i cola e 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au trecut în revistă garda 
de onoare.

Tovarășul ToJor Jivkov 
și-a luat apoi rămas bun 
de la persoanele oficiate 
române venite să-l condu
că. ;

(Continuare în pag. a 4-a>

urențiu Kelemep, loan 
Kacso, Florea Măciucă, 
Voichița Micheș, Gheor
ghe Marchiș, Ileana Mol
nar, Ion Mondoca, Vil
helm Neag, Felicia Nec
șa, Emeric Nagy, Dumi
tru Petcu, Ion Predoi, 
Simion Pop, loan Pinte- 
can, Ghizela Pop, Ștefan 
Popa, Victoria Roșea, Lu- 
creția Recsak, loan Sav, 
.Mircea Secrieru, Dan 
Otto Surulescu, Dumitru 
Siinionescu, Gheorghe Să- 
căluș, Petru Scrădeanu, 
Ilie Steț, Ioan Tașcău, Ho
rea -Toma, LUcreția Un
gur.

Membri supleanți
Ion Albescu, loan Bali

ga, Constantin Burciu, 
Constantina Crișan, Con
stantin Ciolofan, Aurel 
Comșa, loan Ilragotă, Ana 
Fărcașu, Ileana Hamz, 
Marilena Herman, Maria 
Iuga, Sanda Krausz, 
Irina Koloșvari, Ioan US- 
sat, Nicolae Novac, Va
sile Nemeș, Gheorghe 
Olariu, Gheorghe Pană,
Aurel Pop, Petru Ro
man, Miron Rebedea, 
Gheorghe Romoșan, Ana 
Szabo, Constanța Stan, 
loan Sălăjan, Maria Ser
bau, Nicolae Vilcea.

Membrii comisiei 
municipale de revizie

Elen» Bălan, Maria 
Crainic, Ioan Geană, Ma
rin Lazăr, loan Lupu. 
Eustațiu Lungu, Dumitru. 
Pătrășcoiu.
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asupra activității Comitetului municipal de partid 
în perioada martie 1977 - octombrie 1979

TEXT P R E SCURT AT
Conferința organizației municipale de 

partid pentru dare de seamă și alegeri, 
are loc în condițiile în care întregul nos
tru partid și popor se pregătește să întîm- 
pine cu noi succese în muncă cel de-al 
•Xll-lea Congres al partidului, care va face 
bilanțul activității desfășurate pentru în
deplinirea hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea și a Conferinței Naționale ale parti
dului și va jalona orientările și direcțiile 
de dezvoltare a patriei noastre în urmă
torii cinci ani și în deceniul următor.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
municipiul Petroșani au primit cu profun
dă satisfacție și legitim interes Directive
le Congresului al Xll-lea al P.C.IL cu pri
vire la dezvoltarea economico-socială a Ro
mâniei în cincinalul 1981—1985 și orien
tările de perspectivă pînă în anul 1990, 

-precum și Programele — directivă de cer
cetare științifică și introducere a progre
sului tehnic, de cercetare și dezvoltare în. 
domeniul energiei, de creștere a nivelului 
de trai și își exprimă adeziunea unanimă 
angajîndu-se să participe plenar la înfăp
tuirea lor. De asemenea, comuniștii din 
municipiul Petroșani ad luat cunoștință de 
1 Întărirea Plenarei CC. al P.C.R. din iulie 
a.c. cu privire la propunerea ca tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU să fie reales, 
la cel de-al Xll-lea Congres al partidului, 
în înalta funcție de secretar general al 
partidului, față de care își exprimă depli
na adeziune, sentimentele 
•dragoste și înaltă prețuire
iubit fiu al poporului.

In perioada pe care o 
zei conferinței, comitetul 
luat în centrul preocupărilor înfăptuirea 
sarcinilor reieșite din documentele Congre
sului al Xl-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, ale plenarei Comitetului 
Central, a indicațiilor date de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru 
în Valea Jiului, a măsurilor stabilite de 
Comitetul județean.

In scopul realizări; sarcinilor am ac
ționat în perfecționarea continuă a stilului 
și metodelor de muncă, integrarea mai or
ganică a muncii de partid în activitatea 
economico-socială.

Comitetul municipal a îndrumat 
organele și organizațiile de partid, consi
liile oamenilor muncii de la combinat și 
întreprinderile miniere să acționeze pen
tru dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
necesară desfășurării activității de concep
ție proprie în cercetarea și proiectarea 
noilor tehnologii la I.P.C.M.C, C.C.S.M., 
I.M.P. și C.C.S.I.T.U.M. S-au creat condi
ții de organizare mai bună a producției 
și a muncii la I.U.M.P. și I.R.I.U.M.P., u- 
nități care au un rol important în reali
zarea programului de mecanizare, prin 
specializarea lor în fabricația de utilaj mi
nier complex și respectiv în întreținerea 
principalelor echipamente tehnologi®».

S-a acționat pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de se

cretarul general al partidului, tovarășul 
'NICOLA E CEA U.ȘESf U, de a forma mine
rul — tehnician, multilateral pregătit, ca
pabil să stăpîneașeă eficient tehnica .mo
dernă din dotare. In perioada martie 1977
— octombrie 1979 în unitățile C.M.V.J. au 
fost calificați prin cursuri organizate 6 650 
muncitori, din care 2 600 mineri, s-au cu
prins in diferite forme de perfecționare a 
pregătirii 28 000 cadre, clin care 23500 
muncitori. iar cursurile de policalificare 
au fost absolvite de 1 260 muncitori.

Acțiuniie întreprinse pentru traduce
rea im viață a noului mecanism economi- 
eo-financiar de către întreprinderile mi
niere Lttteni, Paroșeni. Uneltei, Petrila, 
întreprinderea de utilaj minier,.întreprin
derea de preparare a cărbunelui, între
prinderea 'de construcții și montaje minie
re, ' Unitatea forestieră, I.G.C.L. și altele, 
sînt ilustrate de obținerea în primele 8 
luni din acest an. a unei producții nete su
plimentare de peste 13 milioane lei. La 
aceasta au contribuit măsurile de reducere’ 
a cheltuielilor materiale. în perioada mar
tie 1977 — octombrie 1979, la unitățile mi
niere consumul specific de lemn de mină 
a scăzut de la 22,5 la 19,6 mc/1 000 tone, 
iar dbnsumul de cherestea s-a redus cu 
aproape 20 la sută. In acest an s-au înre
gistrat însemnate economii de carburanți
— 66 tone la autobaza I.T.A. și 128 tone 
la exploatarea de transport în comun — 
s-a asigurat o mai bună valorificare a
metalului la I.U.M.P., a materialeloi- pe 

șantierele I.C.M.M. Consumul de energie 
electrică a înregistrat o scădere continuă,

de profundă 
față de cel mai

supunem anali- 
municipal a si-

.fiind mai mic în acest an, comparativ 
1978.

Investițiile industriale au fost orienta
te în principal pentru cercetarea geologi
că, menținerea și dezvoltarea capacități
lor de producție la unitățile C.M.V.J. 
I.U.M.P., Vîscoza. Este semnificativ în a- 
cest sens că volumul fondurilor fixe puse 
în funcțiune în perioada 1976 — 1979 este 
egal cu cel existent la începutul actualului 
cincinal. In această perioadă s-au pus în 
funcțiune întreprinderile de tricotaje, con
fecții, de mobilă. S-au realizat importante 
obiective de interes social-cultural, dîn- 
du-se în folosință peste 2 300 apartamente, 
un spital cu 700 paturi, 56 noi săli de 
clasă, 300 locuri în creșe, 400 în grădinițe 
și 315 în cantinele minerești.

Comitetul municipal s-a preocupat de 
rezolvarea problemelor sociale, 
narea cu produse industriale și 
re, dezvoltarea serviciilor către 
a prestațiilor de gospodărire 
Volumul desfacerilor de mărfuri 
țul socialist a sporit anual cu 7 la sută. In 
domeniul asistenței medico-sanitare apre
ciem că s-au obținut unele rezultate bune. 
S-a îmbunătățit dotarea materială, a cres
cut calitatea serviciilor medicale.

Analizînd activitatea economice-socia- 
lă din municipiul nostru, în lumina exi

gențelor și a cerințelor conducerii parti
dului, trebuie să arătăm că realizările ob
ținute nu sînt pe măsura posibilităților 
și condițiilor ce ne-au fost create. Astfel, 
în perioada 1977 — 1979 planul fizic nu 
s-a îndeplinit la o serie de produse de ba
ză din economia municipiului, înregistrînd 
un minus de 550 000 tone la cărbune net, 
din care 335 000 tone pentru cocs, 5 000 to
ne de utilaje miniere, 634 tone fire de vîs- 
coză. unele sortimente de tricotaje și ma
să lemnoasă. O analiză atentă ne duce la 
concluzia că nerealizările sînt determinate 
de utilizarea necorespunzătoare a dotării 

’ ' '....................... existența u-
eonducerea 

în
neres- 

în-

cu.

aprovizio- 
ali menta- 
populație, 
comunală, 
în comer

de utilizarea necorespunzătoare a 
tehnice și a forței de munca, 
nor lipsuri în organizarea, 
producției și a muncii, neritmicitatea 
aprovizionarea tehnico-inaterială, 
pectarea ordinii și disciplinei muncii, 
călcaiva normelor de calitate etc.

Informăm conferința că în unitățile 
miniere, stadiul de înfăptuire a progra
mului de mecanizare și modernizare a 
tehnologiilor se află sub nivelul prevede
rilor, înregistrîndu-se o serie de restanțe 
îndeosebi în asimilarea unor echipamente 
miniere de susținere, tăiere și transport. 
Se desfășoară încă greoi activitatea de 
testare și omologare a utilajelor miniere 
produse de I.U.M.P. S-a vorbit mult la 
conducerea C.M.V.J. și lg unitățile mi
niere, dar nu s-a acționat corespunzător 
pentru producerea și dotarea cu mijloace 
de mică mecanizare a sectoarelor și for
mațiilor de lucru.

Deși s-au. obținut unele îmbunătățiri, 
plasarea lucrărilor miniere s-a făcut sub 
nivelul programat. In acest an, spre 
exemplu, față de 5230 posturi planificate 
a se presta zilnic în abataje și 2 160 la lu
crările de deschideri și pregătiri. s-au 
realizat zilnic în medie doar 4712 și res
pectiv 2062 posturi, ceea ce a 
negativ ritmicitatea producției 
de normalitatc a minelor.

In multe unități economice 
stare de disciplină necorespunzătoare. La 
nivelul combinatului minier s-a realizat 

un coeficient de prezență de numai 84 la 
sută față de 88 la sută planificat, înre
gistrîndu-se in acest an peste 300 000 ab
sențe de la lucru, din care 82 000 nemo
tivate. .Cele mai multe absențe- nemotivate 
au fost la minele Bărbăteni, Aninoasa, 
Paroșeni, Uricani și Livezeni. încălcări 
frecvente ale disciplinei s-au înregistrat 
și în unitățile de construcții, transporturi 
și de gospodărire comunală.

Activitatea de investiții 
este un domeniu în care 
necorespunzătoare. 
lizare de 87 milioane lei la

avejij o

constrUeții 
avem o situație 

Înregistrăm o nerea- 
cbnstrucții- 

montaj, din care 31 milioane la I.C.M.M. 
și 59 milioane la Grupul de șantiere al 

numărului 
necesar de muncitori în structura cerută 
de plan și nivelului încă scăzut al produc
tivității muncii, care au condus la decala-. 
rea termenelor de punere în funcțiune la 
un număr însemnat de capacități, obiec
tive și apartamente.

în investițiile destinate creșterii ca
pacităților de producție și preparare a 
huilei, stadiile de execuție la lucrări de 
deschideri în zonele Livezeni, Petrila — 
sud, Bărbăteni, Uricani înregistrează res
tanțe de peste un an. De fapt, sarcinile 
fizice la lucrările de desfideri executate

T.C.H., datorită ncacoperirii

în regia minelor, sînt subdimensionate 
față de documentații, ceea ce a deter
minat ca în 3 ani Să înregistrăm o res- ! 
tanță de 13,5 km lucrări de deschideri și 
23 km la pregătiri.

Deși comitetul municipal de partid 
s-a preocupat de creșterea eficienței e- 
conomice, 
condițiilor 
realizarea 
de numai 
ducții de 
unele abataje dotate cu complexe 
mecanizare la minele Lonea, Aninoasa, 
Livezeni, Uricani este departe de obiec
tivele care se urmăresc prin introducerea 
tehnicii noi. O situație îngrijorătoare pri
vind realizarea productivității fizice se 
înregistrează îh acest an la mina Live
zeni, care obține numai 2,9 tone/post, 
Lonea 1,8 tone/post, și Bărbăteni 0,9 to
ne/post, datorită întreruperilor în funcți
onarea utilajelor, deficiențelor în 
vizionarea locurilor de muncă și 
acordarea asistenței tehnice. Este

politico-ideologice a membrilor de partid 
și a celorlalți oameni ai muncii, in cadrul 
învățămîntului politic cu durată de l 
s-a urmărit îmbogățirea conținutului 
idei, prezentarea 
gătură cu sarcinile 

desfășurarea în cele mai bune 
uni a convorbirilor de atestarea, 
tințelor în cadrul cărora au 

diplome. Cu re
zultate’bune s-a desfășurat și activitatea 
în cadrul Universității politice și de con
ducere la care au fost cuprinși membrii 
organelor de partid, ai conducerilor co
lective ale unităților, alți specialiști. Cu 
toate rezultatele bune obținute trebuie să 
arătăm că nu s-ă' reușit ca întotdeauna 
cursanții să aprofundeze materialul bi
bliografic, să participe activ la dezbateri.

■ Asemenea aspecte au fost mai frecvente 
la întreprinderile miniere Livezeni, Băr
băteni, Aninoasa, la Grupul II construcții 
și cooperativa ,,Unirea".

Propaganda vizuală s-a axat pe pro
blemele concrete de producție, s-a asigurat 
un conținut concret gazetelor de perete, 
panourilor, graficelor, calculelor econo
mice, chemărilor reieșite 
de partid.

Sporindu-și exigența 
în. muncă, organele . și 
partid au obținut rezultate corespunză
toare și în domeniul 
ducative și artistice, 
în ediția a doua a 
„Cintarea României" 
trenate peste 460 de 
circa 13 000 artiști, din care 1 500 munci
tori, reușind ca la faza republicană să ob
ținem. 30 titluri de laureat față de edi
ția precedentă.

In activitatea politico-ideologică și 
cultural-artistică de masă, mai peicsistă 
încă o serie de neîmpliniri. Astfel, în mun
ca de formare a omului nou trebuie încă 
depuse eforturi susținute, în concordanță 
cu exigențele formulate de conducerea 
partidului nostru pentru înlăturarea din 
activitatea politico-ideologică și educativă 
a caracterului abstract, de discontinuitate, 

fața or- 
oameni- 

sarcini 
tova- 

cu pri-

rezultatele nu sînt pe măsura 
existente. In unitățile miniere, 
unei productivități a muncii minate peste 31 000 de 
3—5 tone/post și a unor pro.- 
150—200 tone/abataj și zi la 

de

apro- 
în

. - grav
faptul că peste 40 la sută din brigăzile 
de mineri nu-și realizează sarcinile de 
plan.

Datorită faptului că organele și orga
nizațiile de partid, conducerile unităților 
industriale nu au acordat atenția cuveni
tă laturilor calitative și de eficiență ale 
producției, la această conferință ne pre
zentăm cu un bilanț economic nefavora
bil. In timp ce o serie de 
cum sînt : 
I.M. Lupeni, 
Lupeni,. s-au încadrat în cheltuielile pla
nificate la 1 000 lei producție marfă, la 
minele Livezeni. Lonea, Dîlja, Aninoasa, 
I.U.M.P. și altele au fost înregistrate de
pășiri, fapt ce a contribuit la nerealiza- 
rea beneficiilor planificate la nivelul e- 
conomiei municipiului eu 16,4 milioane 
lei. La unitățile miniere a fost rebutată, 
ca urmare a depășirii conținutului de ce
nușă admis, o producție de 353 000 
în 1978 și 170 000 tone în acest an, 
I.F.A. Vîscoza beneficiarii au refuzat can
titatea de fire de calitate inferioară.. iar 
la I.U.M.P. și I.R.I.U.M.P. unele utilaje 
și lucrări nu se încadrează la nivelele ca
litative prevăzute.

înfăptuirea vastului program trasat 
de Congresul al Xl-lea și Conferința Na
țională ale partidului, a cerințelor puse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu privind 
trecerea la noua calitate în. toate dome
niile vieții economico-sociale, a ridicat în 
fața comitetului municipal de partid, ne
cesitatea de a îmbunătăți activitatea de 
conducere, munca politico-organizatorică 
și educativă.

Organele 
desfășurat o 
că pentru 
calitativă a 
de partid. In 
au fost primiți în partid 2 525 noi mem
bri din cart* 87,20 la ștttă sînt muncitori. 
28,6 la sută femei, 38,43 la sută tineri. 
Organizația municipală de partid are în 
prezent 21 205 membri.

In domeniu] muncii de cadre, 
țațele municipal și orășenești de 
trebuie să acorde o atenție mai 
pregătirii forței de„muncă, folosirii 
eficiente a activului de partid, a cadrelor 
de specialiști, îmbunătățirii activității e=- 
ducative în rîndul tuturor cadrelor.

La realizările obținute în domeniul 
vieții cconomico-sociale o contribuție în
semnată au adus-o organizațiile de sin
dicat, tineret și femei,, consiliile locale ale 
Frontului Unității Socialiste. Se cere însă 
ca organizațiile de sindicat să-și spo
rească contribuția la realizarea planului 
economic, extinderea și generalizarea i- 
nițiativelor muncitorești, îmbunătățirea 
organizării producției și a muncii, întări
rea ordinii și disciplinei, soluționarea pro- 
bleteelor sociale ale oamenilor 
Organizațiile U.T.C. trebuie să 
cu mai multă stăruință pentru 
tinefitoi” în fruntea acțiunilor 
se, să contribuie mai mult 
ordinii și' disciplinei la locurile 
că. în căminele de nefamiliști, 
localităților.

Activitatea politico-ideologică și cul-

întreprinderi
I.M. Petrila. I.M. Paroșeni,

I.P.C.V.J., I.F.A. Vîscoza j’

tone
Ia

și organizațiile de partid au 
susținută activitate politi- 
întărirea numerică si 
rîndurilor, organizațiilor 

perioada la care ne referim 
2 525

comi- 
partid 
mare 

mai

- muncii, 
acționeze 
afirmarea 
întreprin-

la întărirea 
de mun- 

în viața

1 ani 
de 

acestora în strînsă le- 
economico-sociale, 

condiți- 
cunoș- 

fost in

calculelor
din documentele’

și răspunderea 
organizațile de

activității cultural-e- 
reflectate îndeosebi 

Festivalului național 
în care au fost an- 
formații artistice cu

In perioada care urmează, în 
ganizației municipale de partid, a 
lor muncii din Valea Jiului stau 
majore. Așa cum sublinia 
rășul NIC OLAE CEAUȘESCU 
lejul vizitei de lucru în Valea- Jiului din 
acest an, esențial pentru perioada urmă
toare este realizarea producției de cărbu
ne, Ia un -nivel de cel puțin 15—16 mili
oane tone, în 1985, și creșterea ponderii 
huilei spălate pentru cocs la 80 ta sută în 
1990. în această direcție, Valea Jiului va 
cunoaște In viitorul cincinal ș dezvoltare 
economico-socială superioară mediei pe 
țară ca urmare a cerinței de dezvoltare 
rapidă a producției de. cărbune, reecilipării 
a numeroase obiective social-culturale și. 
edilitar-gospodărești. Astfel, valoarea pro
ducției nete industriale a municipiului în 
198.1, va fi de 1,768 miliarde lei iar în a- 
niil 1985, de 2,991 miliarde lei, iar pro
ducția globală industrială va spori în P»> 
rioada 1980—1985 de 2,5 ori, ca urmare a 
dezvoltării capacităților de producție, a 
fabricației utilajelor minieri*, a producției 
electrotehnice, de industrie ușoară și ali
mentară, a prelucrării lemnului și a re
surselor locale.

Realizarea în bune condițiuni a mari
lor sarcini de dezvoltare economico-socla- 
lă a municipiului, implică înfăptuirea u- 
nui amplu program ele investiții industria
le și social-culturale în Valea Jiului. 
Astfel, Volumul investițiilor, pe între
gul ( inc;nai 4981 — 1985 va Ij de 11.5 mi
liarde de lei din care aproape 5 miliarde 
lei la construcții — montaj. Acesta se va 
materializa în peste 9 000 de locuințe noi 
care se vor construi îutr-un ritm mediu, 
anual de 1 800 de apartamente precum și 
însemnate obiective social-culturale. Pen
tru satisfacerea în cele mai bune condi
țiuni a nevoilor populației municipiului 
nostru, volumul desfacerilor de mărfuri 
va crește cu 40 la sută.

Ne exprimăm ferm convingerea că or
ganizațiile de partid, comuniștii, toți oa
menii muncii din. Valea Jiului mobilizați 
de această minunată perspectivă de dez-

. ____ ...______ _ . .. ... ..j MAZ

mare adresată minerilor de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU de a-și spori contribuția.la 
progresul general al patriei, la înfăptuirea 
programului energetic, nu vor- precupeți 
nici un efort pentru transpunerea neabă
tută în viață a hotărîrilor pe care le va 
adopta Congresul al XJI-lea al Partidu
lui Comunist Român.

tural-educatîvă a cunoscut în aceas® Pe-^->voltare a Văii Jiului, de înșuflețitoarea che-
rioadă un proces de perfecționare con
tinuă.

Organele și organizațiile dfe partid 
au pus accentul pe îmbunătățirea con
ținutului educativ al adunărilor generale 
de partid, a învățămîntului politico-ideo
logic și informării politice a oamenilor 
muticii.

Pentru ridicarea nivelului pregătirii
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e de partid, 
zarea col.ec- 
mcă la înde- 
-îilor ce au 
Jiului din is- 
îri ale Con- 
I-lea și Con- 
îale ale parti- 
licațiile și o- 
inestimabilă 

jieă și praetic- 
I secretarului 
rtidului, tova- 
j Ceaușescu, 
organului ju- 

îtărîrea adop- 
denta confe

sori a organi- 
>ale.
s salutat pre- 
a'i a tovarăși- 
i, prim-secre- 
tului județean 

P.C.R., pre-
ii totului exe- 
silitrlui popu- 
Lucian Dră- 
jpreședinte al 
mtral de Gon
esc al activi- 
ce și Sociale, 

secretar al 
județean de 
mferință au 
enea, prezenți 
organelor cen- 
: de -p d șî 
ganizaț ' Je 
ești, invitați 
derile și uni- 
jiului.
a adoptat la

i :
le seamă asu-
ii Comitetului 
: partid ;
1 comisiei mu- 
ev izie ;
rea proiectelor 

Congresului 
al Partidului 

mân ;
■rea sarcinilor 
oltarea .econo- 
a municipiu

lui în cincinalul 1981—1985;
— Alegerea comitetului 

municipal de partid, a co
misiei municipale de revi
zie, a delegaților pentru 
conferința județeană de 
partid și desemnarea can- 
didaților pentru Comitetul 
județean de partid și comi
sia județeană de revizie.

Făcînd o minuțioasă ana
liză pe perioada care a 
trecut de la alegerile pre
cedente, darea de seamă a 
reliefat preocupările comi
tetului municipal pentru 
creșterea continuă a rolului 
conducător al organelor și 
organizațiilor de partid ca 
una din garanțiile înfăptui
rii exemplare a sarcinilor 
politice, economice și so
ciale în fiecare întreprinde
re și instituție, în întreaga 
activitate desfășurată de 
colectivele de muncă din 
municipiu. A fost subliniat 
accentul pus de comitetul 
municipal pe cunoașterea, 
însușirea și aplicarea nea
bătută. de către membrii de 
partid și oamenii muncii a 
hotărîrilor de partid și de 
stat, a indicațiilor secreta
rului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, eu privire la 
mersul construcției socialis
te și accelerarea progresu
lui multilateral al societă
ții, la transformarea acu
mulărilor cantitative în- 
tr-o calitate nouă, superioa
ră, la creșterea eficienței 
muncii de partid, a activi
tății economice în general, 
în mod deosebit darea de 
seamă s-a referit la activi
tatea și rezultatele obținute 
în domeniile extracției și 
preparării cărbunelui, in
vestițiilor industriale și 
social-culturale și fabrica
ției de utilaj minier, co- 
r spunzătpr sarcinilor tra
sate de secretarul general 
al partidului cu prilejul vi

zitelor de lucru în Valea 
Jiului.

Darea de seamă a subli
niat, totodată, neajunsurile 
din activitatea comitetului, 
inșistînd asupra îndatori
rilor Ce revin organului 
municipal, organelor și or
ganizațiilor de partid în 
găsirea și punerea în va
loare a noi resurse interne 
și posibilități de perfecțio
nare a muncii politice, a 
rezultatelor economice ale 
colectivelor de muncă.

Pe marginea documente
lor prezentate au luat cu- 
vîntul tovarășii loan Sav, 
Gheorghe Săcăluș, Cons
tantin Scutaru, Florea Mă
ciucă, loan Lăsat, Gavrilă 
David, Ilie Filiche, Gheor- 
ghe Olariu, Nicolae Novac, 
Iulian Coștescu, Constantin 
Lupulescu, Dumitru Fodor, 
Rodica Tatulici, Dumitru 
Bălan, Rodica Dijmărescu, 
Iosif Cotoț, Teodor Bologa, 
Ionel Draia, Gheorghe Bă
lan, Vasile Pupăzan, Ion 
Cărăimăneanu, Gheorghe 
Giuelea, Constantin Cjolo- 
fân, Marcu Boantă. Vorbi
torii au dat expresie apro
bării depline a conținutului

Sesiunea extraordinară deschisă 
a Consiliului popular municipal

în continuare a avut loc 
sesiunea extraordiană des
chisă a Consiliului popu
lar municipal prezidată de 
tovarășul Ion Ciucu. Se
siunea a revocat din func
ția de prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv al 
Consiliului popular muni
cipal pe tovarășul Traian 
Blaj, urmînd să primeas
că alte însărcinări, și din 
funcția de vicepreședinte al 

documentelor elaborate 
pentru t Congresul al XII- 
lea al partidului, care ja
lonează, în concordanță cu 
liniile directoare înscrise în 
Programul partidului, noile 
di nensiuni ale dezvoltării 
multilaterale a societății 
noastre, socialiste.

în numele comuniștilor 
din organizațiile de partid 
orășenești, din întreprin
deri și instituții, al colecti
velor de muncă, participan- 
ții la dezbateri ău expri
mat într-o unanimitate de 
vederi, adeziunea deplină 
față de hotărîrea ca la con
ferința organizației județe
ne de partid. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU să 
fie propus pentru a fi rea
les în funcția supremă de 
secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Particîpanții la dezbateri 
au făcut, de asemenea, re
feriri ample la activitatea 
politică, economică și so- 
cial-culturală desfășurată, 
la rezultatele obținute și 
neajunsurile din munca or
ganelor și organizațiilor de 
partid, au făcut propuneri 
pentru continua îmbunătă
țire a muncii de partid, a 
întregii activități din mu
nicipiu.

în încheierea dezbaterilor

Comitetului executiv al 
Consiliului popular muni
cipal pe tovarășul Teodor 
Rusu. Sesiunea a votat ale
gerea ca președinte al 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular muni
cipal a tovarășului Petru 
Barb, prim-secretar ai Co
mitetului municipal de 
partid, ca prim-viccpre- 
ședinte al Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popu

a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Ciucu.

Conferința organizației 
municipale de partid a a- 
doptat ample hotărîri în 
vederea perfecționării acti
vității organelor și organi
zațiilor de partid din Va
lea Jiului, pentru înfăptui
rea neabătută a sarcinilor 
ce revin municipiului pe a- 
cest an și cincinal, pentru 
îndeplinirea întocmai a o- 
biectivelor ce vor fi stabi
lite de Congresul al XII- 
lea al partidului.

Conferința a ales noul 
comitet municipal de 
partid, biroul și secretaria
tul comitetului municipal, 
comisia municipală de re
vizie, precum și delegații la 
conferința organizației ju
dețene de partid și a de
semnat candidații propuși 
pentru a fi aleși în comite
tul județean de partid și 
comisia județeană de revi
zie.

în încheierea lucrărilor, 
conferința a adoptat o tele
gramă adresată Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaaeșscu, se
cretar general al partidu
lui.

lar municipal a tovarășu
lui Lazăr Filip și a votat 
delegarea provizorie ca 
vicepreședinte al Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular municipal a tova
rășului Aurel Birlea, secre
tar al comitetului munici
pal de partid. Noii aleși au 
depus jurămîntul de cre
dință și devotament față de 
Republica . Socialistă Româ
nia.

TELEGRAMA
(Urmare din pag. lj

ric relativ scurt printre ță
rile dezvoltate din punct 
de vedere economic ale 
lumii.

Sîntem conștienți de sar
cinile ce ne- revin nouă, 
minerilor, tuturor oameni
lor muncii din Valea Jiului 
în etapa următoare, o eta
pă pe care o dorim tot 

mai rodnică, mai bogată în 
înfăptuiri socialiste. Pentru 
ca această năzuință să se 
împlinească vom munci cu 
abnegație, căutînd noi po
sibilități de creștere a 
producției de cărbune coc- 
sificabil și energetic, așa 
cum ne-ați cerut dumnea
voastră tovarășe secretar 
general, cu prilejul vizite
lor de lucru întreprinse în 
Valea Jiului, astfel ca în 
anul 1980 să extragem can
titatea de 11,150 milioane 
tone de cărbune, iar în 
1985 să atingem un nivel 
de 15—16 milioane tone. 
Prin eforturile sporite ale 
comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din In
dustria minieră a Văii Jiu
lui, vom majora în cinstea 
Congresului a) XII-lea al 
partidului, nivelul realiză
rilor la producția fizică cu 
2 000 tone cărbune pe zi, 
față de media realizărilor 
pe primele 10 luni ale anu
lui în curs. Ne vom pre
ocupa să dezvoltăm capa
citățile de producție, să 
promovăm cu mai multă 
fermitate progresul tehnic, 
să folosim tot mai efici
ent tehnica din dotare, să 
intensificăm procesul de 
perfecționare a forței de 
muncă și de ridicare a 
gradului de conștiință în 
rindul tuturor oamenilor 
muncii, pentru a obține re
zultate superioare, la ni- 

'velul posibillâ iilor care 
ne sînt create, pe măsura 

Conferința organizației municipale de partid

grijii cu adevărat părin
tești cu care minerii sînt 
permanent înconjurați de 
conducerea partidului și 
statului nostru.

Comuniștii din organiza
ția municipală a Văii Jiu
lui, toți oamenii muncii 
din acest centru muncito
resc cu bogate tradiții re
voluționare au primit cu 
nespusă bucurie și entuziasm 
și susțin din toată ini
ma hotărîrea Plenarei C.C, 
al P.C.R., ca dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să fiți reales Ia 
cel de-al XII-lea Congres 
al partidului, în înalta 
funcție de secretar general 
al partidului. Sîntem con
vinși că avîndu-vâ pe 
dumneavoastră la cîrma 
partidului și statului, ur
mînd neabătut îndemnurile 
și indicațiile ce ni le tra
sați, vom înainta cu fermi
tate spre împlinirea celor 
mai înalte idealuri ale po
porului, spre noi culmi de 
progres și civilizație socia
listă și comunistă. j

Dînd expresie sentimen
telor de adincă recunoștin
ță pentru tot ceea ce ați 
întreprins în folosul muni
cipiului nostru, vă asigu
răm mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, 
că noi, comuniștii din or
ganizația municipală de 
partid, toți oamenii mun
cii din localitățile Văii Jiu
lui ne vom afla mereu ală
turi de dumneavoastră, 
vom acționa cu înaltă răs
pundere pentru a da viață 
hotărîrilor ce vor fi adop
tate ia Congresul al 
XII-lea, vom face totul 
pentru a crește partea 
noastră de contribuție la 
accelerarea dezvoltării mul
tilaterale a patriei, la în
tărirea economiei naționale 
și propășirea continuă a 
României socialiste.

intui în în- 
□ațerilor, tova- 
ucu și-a expri- 
iia de a parti- 
.■onlerința de 
i e a ni ă. ș i
eia dintre cele 
ice organizații 

Hunedoara, 
transmis con- 

îuniștilor, tutu
ia- muncii din

— în numele 
rnitetului jude- 
id — uri 'ta "de
i și înseninate 
realizarea sar-"' 
i-redințate de

iretar al coimi- 
țean de partid 
ipoi în revistă 
nținute de oa- 
n’cii din Valea 
Colectivele de 
întreprinderile 

^ocupările «tis- 
ru materializa- 
ilor secretaru-
I al partidului 
•canizarea pro- 
■xtracție al căr-
evidențiat, de 

■ezultatele în- 
e colectivele de 
la Lupeni, Pe- 
r o ș e n i de 

brigăzi din 
treprinderi în 
.areinilor cla
de altfel și de 
ie. .constructori, 
de mașini, e- 
de ceilalți oa- 

ncii din Valea
ii torul s-a re- 
prefacerile ca-

3 au schimbat 
îunca mineri-
II că prin obi- 
al-culturale re- 
înregiștrat o 
itinuă a stan-
viâță al tutu- 

3 muncesc și 
alea Jiului. Re
ținute se dato- 
irii permanente

a întregii activități econo- 
mico-scx iale din Valea Jiu
lui, îndrumării și contro
lului efectuat de organele 
și organizațiile de partid.

La începutul lunii august 
am avut cu toții marea 
cinste să fim vizitați de 
cel mai iubit fiu al popo- 
rului nostru,- minerul de 
onoare al Văii Jiului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
Cu acest prilej, secretarul 
general al partidului le-a 
cerut minerilor ea la fi
nele cincinalului să reali
zeze 15—16 milioane tone, 
de cărbune, să asigure pî- 
nă în 1990, 80 la sută din 
necesarul de cărbune coc- 
sificabil. Sînt sarcini deo
sebit de importante care 
implică mobilizarea între
gului potențial uman și 
tehnic din Valea Jiului, de 
îndeplinirea cărora trebuie 
să răspundă întreaga orga
nizație municipală.

Primul secretar al comi
tetului județean de partid 
a subliniat însă că, rapor
tate la nivelul sarcinilor, 
al indicațiilor secretarului 
general al partidului, re
zultatele nu se ridică la 
nivelul cerut, Valea Jiului 
rămînînd datoare econo
miei naționale cu însem
nate cantități de cărbune, 
îndeosebi cărbune pentru 
cocs. Vorbitorul a criticat 
faptul că în unele abataje 
dotate cu complexe meca
nizate se realizează pro
ductivități scăzute. Este ca
zul minelor Livezeni, Ani- 
noasa, Lonea și Uricani 
unde productivitatea reali
zată nici pe departe nu co
respunde posibilităților 
create, dotării. Analizînd

Sarcini deosebite, care implică 
întregul potențial uman și tehnic

cauzele acestor rezultate, 
vorbitorul a subliniat că 

ele se regăsesc în modul de
fectuos de conducere a ac
tivității productive. S-au 
manifestat deficiențe refe
ritoare la asigurarea ca

drelor corespunzător pregă
tite în folosirea utilajelor 
de mare productivitate, la 
asigurarea condițiilor de 

exploatare a utilajelor, 
respectiv, efectuarea unor 
revizii și reparații care să 
permită utilizarea lor la 
întreaga capacitate, la fap- desprinde concluzia că u- 
tul că se înregistrează dese
opriri accidentale și nu 
numai în abataje, ci chiar 
pe fluxurile de transport, 
la neîncărcarea la capaci
tate a unor utilaje. „La a- 
ceste deficiențe se adaugă 
altele de natură organiza
torică și de previziune. Aici 
se regăsesc de fapt și ca
zurile de nerealizare a li
niei de front, de dirijare a 
intrării și ieșirii abataje
lor din producție, scoate
rea din circuitul produc
tiv pentru o perioadă des
tul de îndelungată a unor 

, capacități datorită apariției 
focurilor de mină și altele. 
Urmărind cauzalitatea ne- 
realizărilor, a arătat vor
bitorul, se ajunge ușor la 
aprovizionarea necorespun
zătoare a fronturilor de lu
cru cu materiale și piese 
de schimb — deși s-a in
dicat. realizarea unora din
tre ele în atelierele mine
lor —, la slaba asistență 
tehnică acordată formați
ilor de lucru — deși s-au 
stabilit cadre tehnice care 
răspund direct de abataje 
și lucrări de înaintare —, 
la nerespectarea disciplinei 
tehnologice — nu numai 

de către formațiile de lu
cru, ci chiar de conduce
rile unor sectoare sau uni
tăți miniere". La toate a- 
cestea se adaugă calitatea 

necorespunzătoare a produc
ției, cauză din care s-au 
pierdut prin penalizări, 
peste 160 000 tone de căr
bune. Analizînd cauzele, 
prin prisma cuvântării se
cretarului general al parti
dului, la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 5—7 septembrie, se 

nele organizații de partid, 
consilii ale oamenilor mun- 
cii nu desfășoară actul 
conducerii la nivelul cerin
țelor, că nu s-a realizat 
peste tot o creștere a răs
punderii, o implicare tota
lă a cadrelor în îndeplini
rea cerințelor impuse de 

.actualele sarcini. „Dacă ar 
fi să apreciem unele ca
dre după numărul de ore 
petrecute în subteran,-, a 
subliniat1 tovarășul Ion 
Ciucu, s-ar părea că lu
crurile stau bine, dar dacă 
aprecierea o facem în func
ție de realizările obținute 
ne punem în mod firesc în
trebarea : ce fel de condu
cere este aceasta, ce fel 
de îndrumare tehnică de 
specialitate s-a făcut dacă 
ea nu se materializează în 
realizarea planului ? Am la 
îndemînă exemplul minei 
Livezeni unde s-au acordat 
mii de ore de asistență 
tehnică de la toate nivelu
rile, dar mina nu-și reali
zează de multă vreme pla
nul, acumulînd restanțe 
de-a dreptul impresionante 
care trag înapoi realizările 
întregului bazin".

Faptul că se manifestă , 

asemenea deficiențe arată 
că organele și organizațiile 
de partid, comuniștii și or
ganul municipal de partid 
n-au intervenit cu toată 
fermitatea pentru înlătura
rea lor, deși s-au făcut nu
meroase analize Ia fața lo
cului, s-au stabilit măsuri 
bine gîndite, „Dar rolul de 
conducător al partidului 
trebuie exercitat și prin 
controlul exigent al înde
plinirii hotărîrilor de 
partid și de stat, a celor 
proprii — direcție în care 
nu s-a acționat cu toată fer
mitatea. Aceasta este una 
dintre principalele defici
ențe care s-au manifestat 
în activitatea biroului și 
comitetului municipal de 
partid, a comitetelor oră
șenești și a organizațiilor 
de partid din întreprinderi, 
îndeosebi din cele miniere" 
a subliniat vorbitorul.

Primul secretai- al comi
tetului județean de partid 
a reliefat apoi o seamă de 
neajunsuri care și-au făcut 
loc în activitatea construc
torilor de mașini, deficien
țe ce au grevat atît asupra 
scurtării termenelor de a- 
similare cit și asupra ca
lității utilajelor miniere 
realizate. Asemenea defi
ciențe s-au manifestat și la 
întreprinderea Vîscoza — 

Lupeni, întreprinderea de 
tricotaje și alte unități, de
ficiențe de care se fac răs
punzătoare și organele și 
organizațiile de partid ca
re nu și-au exercitat cu 
destulă fermitate rolul de 
conducător al activității 
economice.

Primul secretar al comi
tetului județean de partid 
s-a referit apoi la activi

tatea de propagandă, do
meniu in care s-au înregis
trat progrese în munca de 
formare a omului nou. Vor
bitorul a evidențiat faptul 
că activitatea de propagan
dă, îrivățămîntul de partid, 
munca cultural-educativă 
n-au fost strîns legate de 

problemele producției, n-au 
mobilizat în suficientă 
măsură masele de oameni 
ai muncii la îndeplinirea 
sarcinilor, n-au combătut 
cu destulă fermitate aba
terile de la disciplină, lip
sa de preocupare a unor 
cadre pentru găsirea și a- 
plicarea de noi tehnologii.

Vorbitorul s-a referit pe 
larg la sarcinile deosebite 
ce stau în. fața colectivelor 
de muncă din Valea Jiului, 
în special a celor miniere 
în 1980 și în viitorul cin
cinal. în vederea sporirii 
producției de cărbune vor 
fi investite însemnate fon
duri care se vor materiali
za în punerea în circuitul 
economic a noi cîmpuri mi
niere, a noi capacități de 
producție și se vor finaliza 
altele aflate în fază de 
execuție. . s

în vederea creșterii pro
ducției de cărbune este în
să necesar, să se intensifice 
ritmul mecanizării procesu
lui de extracție, este nece
sar să se depună eforturi 
deosebite pentru creșterea 
producti vi tății m u n c i i,
prin folosirea la capacita
te' a mașinilor și utilajelor 
— mecanizarea, fiind una 
din căile principale de 
sporire a producției de 
cărbune, cum a indicat se
cretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Se vor construi, 

de asemenea, un număr 
important de obiective so
cial-culturale, și, anual, 
vor fi construite aproxima
tiv 1800 apartamente.

în încheiere, tovarășul 
Ion Ciucu a arătat că în
deplinirea sarcinilor deose
bite ce revin colectivelor 
de oameni ai muncii din 
Valea Jiului implică „în
tărirea rolului conducător 
al organizațiilor de partid, 
îmbunătățirea stilului și 
metodelor de muncă, cere 
realizarea noii calități în 
munca de partid, așa cum 
ne-a indicat secretarul ge
neral al partidului tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cu 
toate prilejurile. Cunosc or
ganizația municipală de 
partid ca pe o organizație 
puternică, cu o mare pu
tere mobilizatoare, cunosc 
capacitatea de muncă a 
comuniștilor din Va
lea Jiului — muncitori, 
tehnicieni și ingineri — pu
terea lor de a învinge gre
utățile". Primul secretar al 
comitetului județean de 
partid și-a exprimat încre
derea că organizația muni
cipală, de partid, care a fă
cut nu o dală dovada pu
terii ei mobilizatoare, o va. 
face și de această dată, că 
minerii, toți oamenii mun
cii vor depune toate' efor 
turile pentru a-și îndeplini 
în mod exemplar sarcinile 
încredințate. „în numele 
Biroului Comitetului j ud» 
țean de partid exprim coș 
vingerea că comuniștii, 
toți oamenii muncii diș 
Valea Jiului vor ști să-și 
mobilizeze toate resursei» 
în vederea îndeplinirii e- 
xemplare a sarcinilor d<" 
plan, pentru a întîmpinăi 
cu rezultate deosebite în 
muncă mărețul eveniment 
din viața partidului, a în
tregului nostru popor, Con
gresul al XII-lea al Part*- 
dului Comunist' Român*.
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Tovarășul 
Todor Jivkov 

și-a încheiat vizita 
în țara noastră ...

Convorbiri româno-indoneiiene

(Urmare dîn pae D

Un grup de pionieri a 
ferit buchete de flori celor 
doi conducători de- partid și. 
de stal.

Pe frontispiciul aerogării, 
se aflau portretele tovară
șilor Nieolae Ceaușeseu și 
Todor Jivkov, încadrate de 
drapelele de stai, ale celor 
două țări. Tn limbile româ
nă și bulgară. erau înscri
se urările : ..Să șe dezvolte 
și să se întărească continuu 
relațiile de prietenie fră
țească, solidaritatea Și cola
borarea multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul. Comunist Bul
gar. dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Bulgaria". „Tră
iască prietenia, colaborarea 
frățească dintre țările so
cialiste, dintfff" toate po
poarele lumii !"

Numeroși oameni al 
muncii bueureșteni aflâți la

aeroport au aclamat înde
lung pe tovărășii Nieolae 
Ceaușeseu șl Todor Jivkov, 
exprimîndu-și profunda sa
tisfacție față de rezultate
le deosebit de rodnice ale 
noului dialog româno-bul- 
gar la nivel înalt, față de 
extinderea și întărirea con
tinuă' a colaborării, multi
laterale dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, din
tre România și Bulgaria, 
dintre popoarele noastre 
vecine și prietene.

Cei doi conducători de 
partid și de stat au răs
puns cu prietenie manifes
tărilor .pline de simpatie , a- 
le locuitorilor Capitalei.

La scara avionului, tova
rășii Nieolae Ceaușeseu și 
Todor Jivkov S-au îmbră
țișat cu prietenie, luîndil-și 
un călduros rămas bun.

La ora 12,30 aeronava o- 
fieială a decolat.

JAKARTA 20 (Agerpres). 
— în cursul zilei de. 20 oc
tombrie Virgil Trofin, vi- 
ceprim-ministril al guver
nului, șeful, delegației eco
nomice guvernamentale ro
mâne. însoțit de Marin 
Trăistaru, adjunct al minis
trului comerțului exterior 
si cooperării internaționale, 
a avu; întîlniri de lucru cu 
Wijojo Nitisastro, ministrul 
coordonator pentru afaceri
le economice, financiare și 
industriale, Subroto, minis

trul minelor și energiei, 
Mochtar Kusumaațmadja, 
ministrul afacerilor exter
ne și cu alți membri ai 
gllvernului indonezian. Cu 
acest prilej au fost exami
nate posibilitățile concrete 
de dezvoltare a cooperării 
economice și. comerciale 
dintre România și Indone
zia. ' e-

în aceeași zj au început 
convorbirile între delega
țiile economice guverna-, 
mentale ale României și 
Indoneziei. -

Tensiune politică In Coreea de sud
SEUL 20 (Agerpres).

Situația a continuat, ieri, 
să fie încordată în orașele 
'stid-coreene Pusan Și Ma
sări, care au fost recent 
teatrul unor puternice ac
țiuni protestatare do ma
să ale studenților și ale 
altor categorii de cetățeni, 
ce și-cfu exprimat ferm o- 
poziția față de. .'intensifica? 
rea măsurilor represive ale 
regimului. După instituirea

Prezente românești
ATENA 20 (Agerpres). 

; — în capitala Greciei, pe 
: scena teatrului „Athinon", 
j a avut loc premiera pie- 
: . sei „Viața unei femei", de 
■ Aurel Ba ranga. Spectaco- 
i Iul, care s-a bucurat de 
; un frumos succes, este 
; realizat de cunoscutul a<- 
: tor și regizor Dimitris Mv- 
j rat.

La premieră au asistat 
; Constantin Tsatsos, pre- 
i ședințele Republicii Elene, 
: Harilaos Florakis, secretar 
j general al C.C. al Parti- 
; dului Comunist din Gre- 
; cia, llaralambos Dra- 
: copoulos, secretar.. al C.C. 
i al Partidului Comunist

dip Grecia (interior). I lias 
Iliou, președintele Uniu
nii Democratice de Stin
gă (E.D.A.), Panaiotis Ka- 
nelopoulos, fost președin
te al Consiliului de Miniș
tri, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor 
Externe, membri ai misiu
nilor diplomatice, perso
nalități marcante ale vie
ții culturale.

★
MOSCOVA 20 (Ager

pres). — La Expoziția in
ternațională de inovații și 
raționalizări din domeniul 
agriculturii, deschisă, re
cent, ]a Moscova, la care 
țara noastră este prezentă

cu un pavilion, a fost or- ; 
ganizată, la .20 octombrie, ș 
„Ziua națională a Repu- ; 
blicii Socialiste România". j

★
PRAGA 20 (Agerpres). ; 

în cadrul manifestărilor ; 
prilejuite de „Zilele cui- | 
turii românești" în R.S. j 
Cehoslovacă, la Fraga a '■ 
fost inaugurată o retrps- j 
pectivă a filmului roma- : 
nesc. prezentîndu-s*e peli- ș 
cula „Duminică la ora 6". i 
Cu această ocazie vor fi Ș 
’•rezentate, de asemenea, 
filmele: „Maiorul și moar- 
tea", „La porțile ' albastre i 
ale orașului", „Actorul și ’ 
sălbaticii" și „Dincolo de. i 
pod". i i

legii marțiale la Pusan, în
chiderea mai multor facul
tăți și introducerea restric
țiilor de circulație la Ma
sau și în orașele Chinhae 
și Changwon. autoritățile 
aii trimis în patrulare pe 
străzile localități lor mențio
nate numeroși militari. și 
blindate, iar numărul per
soanelor arestate a conti
nuat ,să crească, ace-st fapt 
dovedind intenția regimu
lui de a continua politica 
de represiuni. Intr-o decla
rație, șeful regimului de 
la Seul, Pak Cijan Hi, a în
cercat să justifice actele de 
violență împotriva popu
lației și a reafirmat că nu 
intenționează citași de Pu
țin să renunțe la actuala 
constituție sud-coreeană și 
la legile excepționale, care 
îi permit să adopte, prac
tic, orice măsuri pentru a 
Se menține la putere.

Observatorii politici re
levă că actualele evenimen
te din Coreea de sud, tră
dează criza gravă a regi
mului dictatorial, . confrun
tat atît în parlament — 
unde deputății opoziției 
și-au prezentat în bloc de
misia, ca protest împotriva 
persecutării liderului lor 
—, cît și în diferite sfere 
ale vieții sociale, cu difi
cultăți crescînde, ce tind să 
devină insurmontabile.

Dezbaterile 
Adunării 
Generale 
a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 20 
— De fa trimisul Agerpres, 
Neculae Chilie : în. plenara 
Adunării Generale a O.N.U. 
s-au încheiat dezbaterile a- 
supra punctului privind A- 
nul internațional al copi
ii lui sărbătorit în 1979 în 
întreaga lume în temeiul 
un i rezoluții a Națiunilor 
Uni le inițiată de România 
în colaborare cu alte sta
te.

în cadful dezbaterilor pe 
această temă, la care au 
participat majoritatea co- 
vîrșitoarc a celor 152 de 
state membre ale O.N.U., 
au fost trecute in revistă 
manifestările organizate în 
diferite țări cu prilejul A- 
nului internațional al co
pilului și, totodată, au fost 
.subliniate necesitatea in
tensificării eforturilor sta-, 
telor și a cooperării inter
naționale pentru rezolva
rea numeroaselor proble
me politice, economice. so
ciale și de altă natură ce 
confruntă omenirea, impe
rativul întăririi păcii și se
curității internaționale, al 
înfăptuirii dezarmării. al 
lichidării subdezvoltării și 
decalajelor economice și e- 
radicării colonialismului.

La încheierea dezbateri
lor pe această temă, Adu
narea Generală a adop
tat prin consens o rezolu
ție avînd drept coautori 
peste 60 de state, între ca
re și România, prin, care 
se adresează Un aPel gu
vernelor să facă tot ce de
pinde de ele pentru a în
tări și extinde rezultatele 
pozitive obținute cu prile
jul Anului internațional al 
copilului' în scopul creării 
unor condiții «jc viață, e- 
ducație și formare mai bu
ne pentru toți copiii lumii.

21 OCTOMBRIE

FILME

j PETROȘANI — 7
' iembrie : Ciocolată cu
I alune ; Republica : Au-
I rul Iui Mackenna, seriile
I 1-11 ; Unirea : Nick Car- 
I ter, superdetecțiv ;

PETRILA : Castelul de 
nisip ; ,

LONEA : Napoli se 
revoltă';

ANINOASA : TîhărUl 
din Istanbul

VULCAN:
periculoasă, :

LUPENI -
.Mihail, cîine
Muncitoresc :
seriile I-II ;

URICANI:
frontieră a morții.

Urmărire 
seriile f-II; 
- Cultural : 
: de circ ; 

Inocentul,

: Ultima

22 OCTOMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Frumoasa și 
bestia ; Republica : A- 
cuarelo ; Unirea : Tînăr 
și- liber ;

PETRILA :
nisip ;.

LONEA: 
hrănește Un

VULCAN: 
nui greier.

LUPENI -
Un trecător
Muncitoresc : 
seriile I-II ;

URICANI :
frontieră a morții.

Castelul

Cum 
măgar ; 
Noaptea

de

se

Cultural : 
în ploaie ;

Tnocentul

Ultima

TV
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8.45 Gimnastica la 
miciliu. 9,00 Tot înain
te ! 9,25 Șoimii patriei. 
9.35 Film serial pentru 
Copii : Peripețiile lui 
David Balfour. Episodul

10.00 Viata salului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex. 13,05 Al- 
dumihical : Timor

Fotbaț divizia A (XI): Jiu:—fl.S.A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)

Din nou, un fundaș aduce victoria
Mureșenii au venit la Pe

troșani liotărîți să reziste a- 
tacurilor gazdelor, în acest 
scop l-au desemnat libero 
pe Boloni și titularul na
ționalei noastre s-a achitat 
onorabil de sarcină. în fa- • 
ța galeriei reînviate (stu
denții mineri ne-au impre
sionat), fotbaliștii Jiului au 
alergat marcați de prece
dentele întîlniri cu mili
tării, adesea soldate cu sur
prize, iată de ce mijloca
șii, atțiurile lor s-au în
călzit greu. In plus, Mușat, 
poate și deschis neinspirat, 
a fost singurul jucător al 
nostru căruia nu i-au reu
șit intențiile. După șutul lui 
în adversar, în mîn. 8, Jiul 
ratează prima mare ocazie, 
prin Enescu, centrarea lui 
Miculescu a fost „ștearsă" 
cu fruntea de nouarul gaz
delor, dar balonul nu s-a 
înscris în cadrul porții pă
răsite de Vumvulea. Mu
reșenii s-au grupat bine în 
apărare, Mușat și Stoichiță 
s-au arătat timorați de 
teryențiile bărbătești 
lui Gali și Uncheaș, 
corecte. în mîn. 
la o fază pornită tot din a- 
cel centru strategic, în ca
reul lui Vumvulea s-a creat 
o mare aglomerare și balo- se sau nu și-au atins ținta.

reluat, 
inimosul

nul respins a fost 
din cădere, de 
Miculescu în plasă.

După pauză, oaspeții au 
forțat egalarea, lfajnal s-a 
văzut însă, în permanență, 
înconjurat de trei adver
sari. deci n-a reușit să-și 
pună colegii în poziție de 
șut. Replica Jiului nu s-a

de

să demonstreze convingător tigate și pe cele trei pier
ea și-au înțeles cu adevă-. dute pe teren propriu, ci- 
rat rolul. Fiindcă, luînd în ne-ar fi astăzi lider ? Dar, 
seamă demarajul greu al și dintr-o experiență jnfruc- 

. formației noastre, la început tuoasă se învață destule 
de sezon, în perioada „ro- lucruri...
dajului", dacă am fi avut
în balanța punctelor Cîă-

Ion VULPE 
Gh. ACHIREI

■

in- 
ale 
dar 
37,

Cu două minute. înainte 
final, Enescu. beneficiind 
do un balon lobat peste 
Bolbni a încercat să-l dri
bleze pe Uncheaș» în loc 
să șuteze și astfel a ratat 
mărirea handicapului, Oas
peții au avut o singură o- 
cazie clară, prin Biro ' I, 
dar Bădin a intervenit șă-.

lăsat așteptată, ș-a afhmiat lutar, deposedîndu-1 în ca- ■ 
prin cîteva intercepții și 
curse consecutive, Varga, 
pasele sale au rămas fără 
efect, de vreme ce înainta
șii: s-au dovedit — situație au avut in Bbloni. cel mai 
de-a dreptul îngrijorătoare 
— datori la capitolul fina
lizare. Oare nu pare cronic 
făptui că în seria excepție

au 
de 

cele

: reul mare. De la învingă
tori s-au detașat autorul 
golului Miculescu, Varga, 
Rusa și Badin,: mureșenii.

bun om' din teren, secon
dat de Vum.vuleâ; Uncheaș 
și Bozeșan.

Așțfel, în această e- 
tapă cu număr record de 
goluri (33), Jiul cucerește 
cea de-a cincea victorie con-

de victorii a Jiului 
punctat doar apărători 

. meserie ? Șase din.
opt goluri, care au egalat secutivă, e drept într-o ma- 
pasivul, au fost înscrise de ' “
căpitanul echipei
(3), Miculescu (2) și Varga, 
doar Lixandru și Sălăgean 
„onorînd", cu cile un gol ,. deveri 
condiția de atacanți. De alt- 
fej și în ultima repriză a 
partidei de ieri, desfășura
tă într-un ritm neprevăzut 
de dinamic, mai aproape de 
gol s-au aflat Ciupitu și 
Varga (mîn. 73, 74 ’ și 78), 
șuturile lor au fost respin-

nieră mai puțin spectacu- 
Ciupitu - loasă și categorică. Oricum, 

zestrea îmbogățită trezește 
speranța că; dacă se va a- 

întocmai „calculul 
hîrtiei". reprezentanta mi
nerilor d>n Valea Jiului 
va ține pasul, cot la cot, în 
fruntea plutonului alături 
de Steaua și Universitatea 

'Craiova, Rămîne în
să ca, în următoarea parti
dă de acasă, cu Viitorul

REZULTATE TEHNICE:
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș 
1—0; Gloria Buzău — Poli 
Timișoara 1—0; Olimpia 
Satu Mare — Sportul stu
dențesc 1—0; Viitorul Scbr- 
nicești—- ,,U“ Cluj-Napoca 
3—2; Steaua — S.C. Bacău

4—4; C.S. Tîrgoviște — 
Chimia Rm. Vîlcea 2—1; 
F.C.M. Galați — F.C. Ar
geș 2—1; Dinamo — Poli 
Iași 4—1; F.C. Baia Mare 
— Universitatea Craiova 
3—3.

3.
11.45
12.30 
13,00 
bum 
și muzică. 14,00 Woody, 
ciocăni toarea buclucașă.
15.30 Reportaj 
„Mere de Argeș".
Telesport. 17,00 
serial : „Calvarul", 
pisodul 18. 17,50 De ziua 
energeticianul ni;
Cutezători spre 
19,00 Telejurnal.
Ani de luptă, an.i de îm
pliniri. 19,35 Varietăți 
cu public, 20,15 Film 
artistic : „De unul sin
gur". Premieră pe țară. 
Producție a studiourilor 
americane. 21,45 Tele
jurnal. Sport.

22

16.00 
limba

TV :
15,50 
Film

E-

18,00 
viitor.

19,15

OCTOMBRIE

Bacău — Poli Timișoara; 
A.S.Ă. Tg. Mureș —, F.C.
Baia Mare; Olimpia Satu 
Mare — „U“ Craiova; ,,U“ 

Șcornicești, înaintașii noștri Cluj-Napoca —• Gloria Bu-

M E N U LC LAȘA

. 1. .Steaua. ; a / : 11 6 3 2 '■

24—14

15
2.„U ” Craiova 11 6 3 2 21—12 15
3.< Dinamo București 11 5 4 2 17— 7 14
4. F.C; Baia Mare 11 6 1 4 22—17 13
5. S.C. Bacău 11 4 5 2 16—15 13
6. Jiul 11 6 1 4 8— 8 13
7. C.Ș. Tîrgoviște 11 4 4 3 14—10 12
8. Poli Timișoara 11 ■■5 1 5 19—15 11
9. Chimia Rm. Vîlcea 11 5 1 5 13—12 11

10.—11. A.S.A. Tg. Mureș 11 "5 .1 ■ 5 14—15 11
10.-—11. Poli Iași 11 5 1 5 14—15 11
12. Viitorul Șcornicești 11 5 1 5 17—21 11
1.3. „U“ Cluj-Napoca 11 5 0 6 12—13 10
14. F.C.M. Galați : 11 4 2 5 14—19 10
15. Sportul studențesc 11 4 1 6 8— 9 9
16. F.C. Argeș 11 3 2 6 11—16 8
17. Gloria Buzău 11 3 0 8 6—18 6
18. Olimpia Satu Mare 11 1 ■7 7—21 e 5

ETAPA VIITOARE : S.C. zău; F.C2M. Galați — I’o
Iași; Sportul studențesc — 
Chimia Rm-UViJeea; U.S. 
Tirgoviște — Dinamo; F.C. 
Argeș —■ Steaua; Jiul — 
Viitorul Șcornicești.
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în
18.50 

1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. 19.20 — Revista 
economică TV. 19,40 Ca
dran mondial, 20,00 O 
rizonl tehnico-științific. ' 
20,40 Roman foileton : 
„Cei din Mogador". E- ’ 
pisodul 6. 21,35 Țelejur- , 
nai-

Emisiune 
maghiară.
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