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Sub seninul

înălțătoarelor sentimente

patriotice, de încredere

nețărmurită în politica

partidului, de angajare

comunistă, continuă
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNtSu. semnul marilor răspunderi pentru prezen- -■ tul socialist și viitorul comunist al patriei, vineri dimineața au fost reluate în plen, lucrările Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român.La sosirea în sala Palatului Republicii, ce găzduiește lucrările' rinței, tovarășul Ceaușescu, secretar Confe- Nicolae general al Partidului ‘ Comunist Român, președintele Republicii Socialiste — mânia, tovarășa Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului au fost întîmpinați cu deosebită căldură, cu nețărmurită dragoste și stimă, atmosfera de puternic entuziasm în care s-a deschis marele forum regăsindu-sc și în această zi. Delegații și invitații . au ovaționat îndelung pentru partid și secretarul său general, scandînd cu însuflețire: „Ceaușescu — P.C.R.Conțin uîndu-se dezbaterile generale, au fost exa- minaJEXcu exigență -^comunistă probleme de maximă importanță privind înfăptuirea neabătută planului de dezvoltare e- conomico-socială, rea fermă a principiilor autoconducerii și autoges- tiunii, perfecționarea noului mecanism economic,

creșterea contribuției cercetării științifice și în- vățămîntutui la promovarea progresului ' tehnic, la sporirea productivității muncii și a eficienței, economice, lărgirea activității președinte al Consiliului de comerț exterior . trece- 'de Stat.rea Ia <5 nouă* calitate a muncii și vieții întregului popor, activitatea teoretică. educativă, munca politică de formare . a conștiinței socialiste a maselor, a omului nou. Au fost analizate în același timp problemele referitoare la întărirea rolului partidului de forță politică conducătoare în toate sectoarele, precum și al statului democrației muncitorești. revoluționare în conducerea întregii vieți economico-soci- ale.In timpul dezbaterilor s-au propus măsuri concrete, eficiente pentru realizarea prevederilorde plan pe 1983, a tuturor obiectivelor actualului cincinal, pentru îndeplinirea integrală a programelor speciale privind soluționarea cu succes a a problemelor esențiale ale activității din toate dome- nplica- niile economiei naționale, înCon-

Prima parte a ședinței de dimineață ă fost - condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R., vice-

Ro- Elena

Au luat cuvîntul tovarășa academician doctor’ inginer Elen» Ceaușescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim viceprim- ministru al guvernului, președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, tovarășii Mi
hai Marina, membru al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al Comitetului județean Bistrita-Năsăud al P.C.R., Gheorghe Caran- 
fil, membru al C.C. < al P.C.R., ministrul industriei chimice. Dumitru Bren- 
ciu, președinte al Consiliului unic agroindustrial de stat și cooperatist Scor- niccști, județul Olt, Ioan 
Totu, membru al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, Fănica Ud- 
naa, președinte al C.A.P.' Slobozia Mîndra, județul Teleorman, ; general-loeo-

tenent Constantin Olteanu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării națiohale. Iancu Drăgan, membru supleant al C.C. al P.C.R., director general al Institutului central de cercetări metălurgictț, Buctt- rești. Trandafir Cocâriă, membru al Comisiei de Revizie a C.C. al P.C.R., ministrul energiei elec - trice. Dumitru Badea, secretar al Comitetului de partid al întreprinderii „23 August" București, Maria Gliițttlică. membru al C.C, al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R., Ioan Wagner, președinte al C.A.P. Apoldul de Sus, județul Sibiu. Mihai Gafițcanu, membru al C.C. al P.C.R.. rector al Institutului Politehniclași. .. ■După pauză, lucrările au fost conduse de tovarășul Ion Catriuescu, membru al C.C. al-P-C.R.. prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R.
(Continuare in pag. a 2-a)

pentru transpunerea fapt a hotărîrilor greșului al XII-lea partidului.
11,30, posturile de ra

dio și televiziune vor transmite direct, ședin
ța de închidere a Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român,

Azi, în jurul orei

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

Puternic și însuflejitor 
îndemn la muncă pentru 
dezvoltarea accelerată 

a patriei noastre socialistecietății noastre socialis-! lumiiUrComuniștii, minerii, • ...,1 ..toți oamenii Văii Jiului, tc în condițiile trăiesc .sub impresia pu- contemporane, de a or- ternică a înaltelor idei, ganiza, mobiliza și orien- a orientărilor de inesti- ta energiile inabilă valoare teoretică nostru spre și practică, cuprinse în unor însufleți toace' magistralul Raport pre- realiste programe de în- zentat de secretarul general al partidului in fața Conferinței Naționale a partidului -• moment de bilanț și de proiectare , lucidă, clarvăzătoare a direcțiilor de acțiune pentru dezvoltarea accelerată a țării pe calea edificării societă-calea edificării . _____ții socialiste multilateral dezvoltate.Prin analiza

poporului înfăptuirea Și florire a României, de creare a unui om nou și a unei noi etici sociale, de perfecționare ă mocrației socialiste, asigurare a unei demne pentru toți țării. Raportul — analiză profund științifică a realităților societățiinoastre — ilustrează cu tărie personalitatea proe-

,de- de vieți fiii
exigentă mlncntă a secretaruluiși realistă a realizărilor general al partidului, obținute în perioada tre- gindirea sa creatoare,cută de Ia Congresul al capacitatea neasemuităXII-lea, prin măsurile de a da răspunsuri deeea mai înaltă competență științifică problemelor cardinale țării, ale ționale.Dinte-o perspectivă Raportul pre- 'document-programatic de 2»,ntat Conferinței Na- inestimabilă valoare pen- finale a situat în centru consolidarea și mai £rui atenției — în spi- putemică a economiei r,tul hotărfrilor Congre- noastre socialiste, rfdi- . . .——-carea gradului de bunăstare și civilizație a întregului nostru întărirea forței

indicate pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a obiectivelor actualului cincinal. Raportul prezentat înaltului forum comunist al țării se constituie intr-un nou
noastre socialiste,

ale propășirii Vieții intCrna-

sului al XII-lea —• probleme ce se suOrdonează imperativului trecerii la o nouă calitate a vieții noastre șociat- ecbnomice, la o . eficiență economică Superioară. A- ceste probleme privesc, cu precădere, valorificarea mai judicioasă în spirit gospodăresc, a bogăției materiale a țării, folosirea cu înalt simț

»popor, materiale și spirituale a țării, 
a independenței și suveranității patriei. Raportul reprezintă, totodată, o nouă și vie ilustrare a Capacității partidului nostru comunist, ,a secreta- î-ului său general, de a analiza cu clarviziune di u 1 și exigențele voltăfii accelerate a (Continuare en pag. a 3-a)

sta- dsz-
i

I Brigada condusă de 
minerul Vasile Rusii, 
de Ia sectorul V al mi
nei Lupeni, din data de 
13 decembrie și-a reali
zat planul anual,

oamenii muncii din Valea «Jiului își exprimă 
încrederea in viitorul luminos al patriei

Vibrante telecrame adresate
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, 

TOVARĂȘULUI NICCLAE CEAUȘESCU

j Angajare entuziastă in marea întrecere I
i ~«
I»
I»
I
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I

i
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Program de lucru, ghid de acțiune*
aRaportul prezentat de mobilizator îndemn de a pro viziona rea ritmică a e spori necontenit pro- locurilor de muncă,ducția : de cărbune, de Vasile ENEa-și uni toate eforturile secretar adjunct aJ pentru mai buna orga- mitetului de partid de la nizare a muncii, folosi- I.M. Petrila

tovarășul Nicol 
Ceaușescu la înaltul rum al comuniștilor mâni — Conferința ționaiă a partidului reprezintă și pentru mi-, rea intensivă și ■ extensi- nerii de la Petrila

Marele forum ai comu- revoluționar, pentru, trans- 
niștilor din patria noas- punerea în viață a îsto- 
tră. Conferința Naționa 
lă a Partidului Comunist 

i Român, concentrează în 
aceste zile atenția tutu- 
ror oamenilor muncii din

I Valea Jiului, stimulîn- 
-du-le energiile creatoa- 

| re pentru a contribui cu 
. eficiență sporită la creș

terea producției de căr-fo-ro-Na- co-

ricelor hotărîri ale Con
ferinței Naționale a par
tidului, inspirate de în
crederea de neclintit 
viitorul luminos, 
nist al României 
liste.„Valea Jiului zintă, unu! din acele centre muu litcrești ale țării in care preocupările dumneavoastră, multst,mate tovarășe secretartener-il, centru dezvoltarea, pentru creșterea

în 
comu- 
socia-repre-

1

I l bune și asigurarea vi-
* l itoarelor realizări din a-
• i nul 1983. într-o unitate
■ 1 indestructibilă în jurul
■ 1 partidului, oamenii mnn-

1 cii din Valea Jiului dau calității muncii și a vie-
glas hotărârii de a acțio- ții producătorilor de bu-- Iun vă a dotării tehnice, a- fCommuure In pag. a . ăa, cu elan patriotic ' și nuri materiale, și spiri-

țu.'tTî se relevă cu mare putere, se fac simțite în. abataje și in locuințele mlner.i'or — lelegrama : municipal de troșaui. Vă mult stimate
se arată în 

Comitetului 
partid Pe- raportăm, i . tovarășe ț secretai general, că prind! viață indicațiile dum-J neavoastră privitoare la J îmbunătățirea condițiilor i de viață ale minerilor și J familiilor lor, ale tutu- ‘ ror oamenilor muncii ca- ț re trăiesc și muncesc în l această străveche vatră • românească, )

(Contiiiuare in pag. a 3-a) J
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Lucrările Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român

F (Urmare din pag. I)Au mai luat cuvîntul în plen, tovarășii : Emil Bo
bu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean.Constanța al P.C.R., Ioana 
Păun, președinta Comitetului județean Dîmbovița al femilor, Tudor Pos- 
teinicu, membru al C.C. al P.C.R., ministru ' secretar de stat la Ministerul de Interne, Alexan
dru Czege, membru al C.C. al P.C.R.. președinte al C.A.P. Salonta, Județul Bihor, Petru Enaehe, membru supleant al Comitetului ' Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Jipa. director al S.M.A. Poșta Cîl- nău, județul Buzău, 
Gheorghe Oprea, membru al Comitetului Politie E- xecutiv al C.C. al P.C.R.. prim-vlceprim-ministru al guvernului, Iosif Szasz, membru s’mleant nl Comitetului Politic Execu

tiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar ' al Comitetului județean Harghita al P.C.R., Ion Pățan, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, 
Maricica Țipirigan, secretar al Comitetului comunal de partid Sadova, județul Suceava, Gheor
ghe Stoica, secretar al C.C. al P.C.R.Ref-rindu-se la problematica abordată de ultimul vorbitor, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :„Trebuie să plecăm de aici, tovarăși, cu hotărîrea ca pînă în. 1985, la sate să nu existe gospodării, inclusiv ale muncitorilor, funcționarilor și intelectualilor ce lucrează în sate, care să nu crească animale. Fiecare familie să aibă o vacă său un număr de oi. Trebuie ca la trei persoane să se crească obligatoriu un porc. Această sarcină de mare importanță trebuie să fie 

pusă în fața tuturor comunelor, a tuturor oamenilor muncii. (Aplauze pu
ternice, se scandează 
„Ceaușescu și poporul!").Practic, de fapt, nu trebuie să existe nici o -limită privind creșterea a- nimalelor. Să dispară concepția, care era la un moment dat, ca să nu se îmbogățească țăranii. Să se îmbogățească cît vor, dar prin muncă, tovarăși ! 
(Aplauze). Deci pot avea, 
pot să crească și să îngrijească nelimitat. ori- cîte animale ! .Aplauze 
puternice).In cursul după-amiezii, lucrările au continuat în cele 11 secțiuni ale conferinței.La lucrările Secțiunii 
pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a Români
ei în cincinalul 1981— 
1985, conduse de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, au participat 419 delegați și invitați. Au luat cuvîntul 55 tovarăși.

La Secțiunea pentru 
dezvoltarea bazei de ma
terii prime, asigurarea 
surselor de energie, creș

terea potențialului ener
getic național și asigura
rea aprovizionării tehni- 
co-materiale condusă de tovarășul Iile Verdeț, au luat parte 391 delegați și invitați. Au vorbit 40 tovarăși.La dezbaterile din 
Secțiunea pentru crește
rea eficienței întregii ac
tivități economice, spori
rea productivității mun
cii, reducerea cheltuieli
lor materiale, aplicarea 
consecventă a principiilor 
noului mecanism econo- 
mico-financiar, conduse de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, au fost pre- zenți 353 delegați și invitați. Au luat cuvîntul 40 participanți.

Secțiunea pentru cerce
tare științifică. dezvol
tare tehnologică și intro
ducerea progresului teh
nic, perfecționarea învă
țământului-, pregătirea for
ței de muncă și a cadrelor, condusă de tovarășa Elena 
Ceaușescu. a întrunit 375 delegați și invitați. In cadrul lucrărilor au luat cuvîntul .36 tovarăși.La Secțiunea pentru a- 
gricultură, silvicultură, in

dustria alimentară, gos
podărirea apelor și pro
tecția mediului înconju
rător, condusă de tovarășul Iosif Banc, au participat 356 delegați și invitați. La discuții au luat cuvîntul 39 tovarăși.La Secțiunea pentru 
investiții, construcții, trans
porturi și telecomunicații, condusă de tovarășul Ion 
Dincă, au luat parte 333 delegați și invitați. Au vorbit 46 participant!.La lucrările Secțiunii 
pentru dezvoltarea pro
ducției -bunurilor de con
sum, a comerțului inte
rior, serviciilor, crește
rea nivelului de trai și 
ridicarea continuă a cali
tății vieții, conduse de tovarășa Alexandrina Găi
nușe, au fost prezenți 304 delegați și invitați. Au vorbit 39 tovarăși.

Secțiunea pentru pro
blemele orînduirii sociale 
și de stat, perfecționarea 
conducerii științifice a 
societății, întărirea auto- 
conducerii muncitorești și 
dezvoltarea democrației 
socialiste, condusă de tovarășul Ion Coman, a reu

nit 280 delegați și invitați.
Ședința Secțiunii pri

vind problemele teoreti
ce, ideologice și activita- 

* tea politică, educativă a 
partidului, pentru forma
rea omului nou, făuritor 
conștient al socialismului 
și comunismului, condusă de tovarășul Petru Ena- 
che, au participat 369 delegați și invitați. Au vorbit 31 tovarăși.La lucrările Secțiunii 
pentru problemele organi
zatorice, ale vieții interne 
de partid și ale organiza
țiilor de masă și obștești, conduse de tovarășul 
Emil Bobu, au fost prezenți 343 delegați și . invitați. Au luat cuvîntul -0 tovarăși.La dezbaterile din Sec
țiunea privind politica 
externă a partidului și sta
tului nostru, colaborarea 
și cooperarea economică 
internațională, conduse de tovarășul Gheorghe Oprea, au participat 305 delegați și invitați. Au luat cuvîntul 41 tovarăși.Lucrările Conferinței Naționale a partidului continuă.

Desfășurată în întîm- 
pinarea Conferinței Na
ționale a partidului, ac
tuala ediție a Festiva

lului național „Cînta- 
rea României", ale că
rei etape orășenești au 
avut loc de curînd în 
Valea Jiului, a eviden
țiat atît numărul mare 
al formațiilor educa
tive și culturale ale pio
nierilor și școlarilor, 
cît și valoarea artistică 
a pregătirii lor. O pre
zență meritorie în via
ța cultural-artistică 
din școlile orașului Vul
can este și corul clase
lor II—IV (în foto) de 
la Școala generală nr. 
5 din localitate.

Prezentul și perspectivele
patriei, sub semnul 

unui magistral eveniment
istoricTrăim într-o perioadă ce se va înscrie in paginile memorabile ale istoriei patriei, deoarece .Conferința Națională a partidului reprezintă un deosebit de modul mine din JPetroșani, parti- desprins

cre- însițK’e durtăj■ de

Invățămîntul politico-ideologic
în sprijinul creșterii producției de cărbuneLa mina Vulcan, învă- țămîntul politico-ideologic se desfășoară conform graficelor, marcat de marele eveniment care are loc în aceste zile în viața partidului și 

a țării — Conferința Na
țională a partidului. Atmosfera de efervescență politică și intensă activitate creatoare prin care oamenii muncii întâmpină forumul comunist al țării este deosebit de stimulativă și pentru desfășurarea la un nivel calitativ superior a activității productive. Magistralul Raport al tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului oferă propagandiștilor și cursan- ților o analiză de înaltă rigoare științifică, . fiind un program concret de acțiune al comitetului de partid, program menit să asigure învățămîntului politico-ideologic un spirit înnoitor, un bogat conținut de idei, dezbateri vii, aprofundate cu puternic ecou în conștiința oamenilor muncii.îndeplinirea de către învățământul de partid a acestor deziderate, fructificarea condițiilor deo

sebit de favorabile asigurate in acest an activității din cele 50 de cercuri depinde de modul în care acționează fiecare organizație de partid, fiecare propagandist.Tematica la majoritatea cursurilor este o- rientată spre redresarea activității economice, spre Creșterea producției de cărbune, reducerea cheltuielilor materiale, a e- nergiei și combustibilului, spre întărirea răspunderii muncitorești, a formării u- nei conștiințe înaintate etc. Desigur, rezultatele nu au întârziat să vină. In luna octombrie, de pildă, lună în care s-a deschis n >ul an de învă- țămînt poii t.: < c -ideologic, colectivul nestru a obținut o reducere cu 165 lei a cheltuielilor materiale la 11'00 lei producție marfă, economii de 7,3 lei pe tonă la costurile producției, economii de 1,4 lei pe tonă energie. De asemenea, calitatea cărbunelui a cunoscut o îmbunătățire substanțială. Colectivul minei Vulcan a primit în perioada amintită 500 000 lei bonificații, iar

beneficiul realizat peste prevederi a fost de 355 000 lei. Producția netă a fost realizată în cele 11 luni care au trecut din acest an în proporție de .100 la sută. A- cestea sînt cîteva dintre succesele colective lui nostru, succese pe care dorim să le : amplificăm pînă la finele anului 1982.Preocupîndu-se să antreneze în mai mare mă. sură pe cursanți la dil- cutii, să realizeze un dialog viu, care să asigure nu numai însușirea de cunoștințe, ci să formeze convingeri, să îndrume la acțiune — propagandiștii Ana Tudoran, Teodora Beiuș, Grigore Călina au renunțat la „prelegeri" în favoarea dialogului. Acționând în acest mod calitatea activității din cercuri s-a îmbunătățit simțitor. în cadrul învățămîntului politico- ideologic este generalizată experiența înaintată a brigăzilor și sectoarelor fruntașe. Este vor-, ba de brigăzile conduse de Mihai Neștean, Traian Borșa, Petrache Marin, de sectorul I cu un plus 
de 14 000 tone cărbune în acest an și de sectorul

V cu 1500 tone depășire. Pentru îmbunătățirea continuă a activității de extracție, cursân- ții la învățămîntul politico-ideologic vin cu" soluții, privind eliminarea mersului în gol, al utilajelor, întărirea ordinii și disciplinei, calificarea și policalificarea forței de muncă, valorificarea superioară a materiilor prime, reducerea consumurilor de energie și combustibil.Trebuie să spunem că la mina Vulcan noul an de studiu a început în condiții bune. Mai sînt însă și unele rezerve. Se acționează în continuare p e n* t r u respectarea graficelor și a- sigurarea unei înalte calități dezbaterilor, organizațiile de partid urmărind astfel ca învățământul de partid să se desfășoare in lumina o- tientărilor formulate ~ de Conferința Națională a partidului, să contribuie din plin la îndeplinirea exemplară a sarcinilor la picducția de cărpune
Aurel FRAȚ1LA, 

secretar adjunct al 
corni telului de partid 

de la I.M. Vulcan

lîndu-le energiile atoare pentru a noi și noi fapte bile în epopeeaconstrucție socialistă. Noi, cadrele didactice și studenții Institutului de ' amsarcinile mari ne revin, pe de o pre- speci- aliști în minerit și, pe parti- în Și tehnologiilor moderne în mineritul Văii Jiului, al întregii țări. Numai în acest fel ne putem a- efi- în

partidului eveniment expresiv pentru de identificare a dului cu cele mai auten- ce .......ti ce aspirații ale popo- parte în calitatearului nostru spre i . ” " ••• ••greș și civilizație, atmosferă de pace, prielnică creației materiale și spirituale a oamenilor de pe toate meridianele și paralelele planetei. Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostit în ziua deschiderii lucrărilor marelui forum al comuniștilor români, esteo amplă și strălucită sinteză a tuturor tuirilor din epoca alistă a patriei, o sinteză străbătută ponsabilitate

pro- gătirii viitorilor într-o de altă parte, în ciparea mai activă promovarea tehnicii tehnologiilor

de
înfăp- soci-res- pentru destinele României. Semnificația politică, teoretică și practică a acestui document este și mai expresivă în acestț zile nostru în- ani- proclamării Sînt eveni- profunde re- conștiința oa- - stimu-

în acestț cînd poporul tîmpină a XXXV-a versare a Republicii, mente cu zonanțe în menilor muncii,

duce o contribuție cientă la punerea evidență și valorificarea superioară a tuturor resurselor.. energetice, tru a asigura, așa a subliniat în aceste zile, secretarul general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu, independența energetică a țării. Trecutul glorios, prezentul avîntat și perspectivele luminoase patriei se împletesc monios în aceste zile adevărat istorice.
Lector univ.

Victor IAȚENCO, 
Institutul de mine 

Petroșani

pen- cum

ale ar- cu

PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII POLITICE Ș 
ȘI DE CONDUCERE

~ — Filiala Petroșani — ' ;Cursurile universității se desfășoară în ziua de ; luni, 20 decembrie a.c., începând cu ora 17, după ;cum urmează ; ,I S— anul I la sala c.o.m. a Combinatului mini- j er Valea Jiului. s— anii II, III și IV la Casa de cultură— sala Iartelor, sala mică și sala bibliotecii. i
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ZILE DE MAXIMA ANGAJARE
PENTRU ÎNDEPLINIREA PLANliLUI

Puternic și însuflețitor îndemn
Fruntașii întrecerii■ Dorința vie a minerilor de la I.M. Dîlja de a cinsti cu fapte de muncă deosebite Conferința Națională a partidului s-a materializat în prima zi de desfășurare a lucrărilor marelui forum al comuniștilor prin realizarea unei producții de cărbune peste prevederi de 437 tone de cărbune. Locul I al întrecerii de la începutul lunii decembrie îl deține colectivul sectorului I. Brigăzile din abatajele sectorului fruntaș, conduse de cunoscuții mineri ■ - - - - Ion Avă-Gheorghe pentru aVas:,'“ Zaliaria, Constantin Crăciune, de gtfi' Iuliu Ungvary, Ștefan Herman șiatei, sînt angrenate din toate puterile obține noi succese pînă la finele anului. producțiaNicolae■ Au îndeplinit sarcinile anuale la fizică de cărbune brigăzile conduse de Toma și Valerian Maxim, din sectorul III al I.M. Dîlja. Ele au astfel posibilitatea ca pînă la finele anului, să extragă împreună, peste prevederi, 2500 tone de cărbune.

Cărbune 
peste prevederiDe la sectorul V al I.M. Vulcan, am aflat, ieri, că vrednicii mineri ai acestui sector cu pondere în producția minei, au extras în prima zi a lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, peste prevederi, 75 tone de cărbune. De la începutul anului, același colectiv raportează depășirea sarcinilor ducția fizică ne cu 2 300 de ce va permite lui să încheie anuale înainte men.

(Urmare din pag. 1) ..

CARIERA CÎMPU LUI NEAG

1O ooo

la pro- de cărbu- tone; ceea colectivu- sarcinile de ter
O nouă cofă a depășirilor

tone de cărbune cocsificabil 
în luna decembrie

de răspundere a resurselor proprii de energie și materii prime, intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea accelerată a acestor resurse, ridicarea nivelului tehnic al producției, a productivității introducerea mai a cuceririlor științifice în productivă, cerințelor noii agrare. Strîns legat aceste cerințe, s-a liniat însemnătatea fecționării pregătirii fesionale și tehnice a oamenilor muncii, a formării omului nou, cu o conștiință socialistă, revoluționară înaintată, a întăririi climatului deordine și disciplină înfiecare colectiv — condiții

muncii, rapidă tehnico- activitatea înfăptuirea revoluții de sub- per- pro-

la muncăhotărâtoare ale înfăptuirii sarcinilor de mare responsabilitate ce derivă din obiectivele stabilite de Congresul al XII-lea al partidului.înfăptuirea acestor deziderate de mare complexitate, subliniate de dezbaterile Naționale i Conferinței a partidului, necesită întărirea lui conducător al nelor și organizațiilor de partid în toate domeniile vieții social-econo- mice, a activității lor politico-educative, participarea unanimă a tuturor oamenilor muncii, cu întreaga lor capacitate și energie creatoare la înfăptuirea . programelor de dezvoltare economi- co-socială a țării. Această participare cere intensificarea eforturilor,

rolu- orga-

preocupare pentru creșterea tențej inovarea valorilor proprii tre socialiste.însuflețiți de istoricele hotărîri pe care le va 
adopta Conferința Națională a partidului, minerii, toți oamenii muncii din Valea Jiului își exprimă hotărîrea fer- ' mă de a-și amplifica e- forturile creatoare, de a munci ci> dăruire și răs- patriotică pen- acestor înflorind

stăruitoare compe- fiecăruia, pro- cu fermitate a moral-politice societății noaș-

pundere tru a da viață hotărîri, pentru rea și ridicarea pe culmi de progres și civilizație a patriei noastre dragi — România Socialistă — așa cum ne cere secretarul general partidului.
In dimineața 

Nicolae Vucan, 
Cîmpu lui Neag, ne-a ______
succes remarcabil cu care acest colectiv 
fruntaș de mineri și mecanizatori întîm- 
pină Conferința 
realizarea peste 
na decembrie a 
cocsificabil.

In prima zi

zilei de ieri, inginerul 406 tone de cărbune, fapt ce evidenția- 
șeful sectorului carieră 

comunicat un

Națională a partidului: 
sarcinile la zi din lu- 

10 247 tone de cărbune

-ză 
la 
de 
țul

Totodată, colectivul raportează 
mîndrie realizarea peste sarcinile 
nuale a unui volum de 330 000 mc 
descopertă — temelia creării unor condiții de excepție pentru realizarea pla
nului în 1983

hotărîrea unanimă a participanților 
acțiunea „Huilă •— Cîmpu lui Neag" 
a cinsti cil succese deosebite măre- 
eveniment politic.

Vedere generală a u- 
neia din secțiile pro
ductive de Ia I.C. Vul-

cu
a- 
în

can.

Foto : Șt. NEMECSEK
a lucrărilor înaltului

forum al comuniștilor, de aici au fost
expediate peste plan nu inai puțin dev ................    ;___

Angajare entuziastă în marea întrecere

(Urmare din pag. 1)

e-

redu- 
ma- 

reali- 
pro-

lucrărilorNaționale a secretarul partidului,
un mai vederea

IHil

(Urmare din pag. 1) ce de cărbune cocsifica- -------------------------------- bil, ci și în realizarea u-în climatul de înaltă nui volum de descoper- responsabilitate comunistă care a precedat Conferința Națională a partidului, ne-am analizat cu răspundere rămînerile în urmă pe acest an și acțiunile ce trebuie să le întreprindem pentru a ne onora exemplar sarcinile ce ne revin în 1983 și în anii următori ai cincinalului, pei’tiu a ne aduce din plin contribuția la înfăptuirea obiectivelor Congresului al XII-lea al partidului".

de metri chezășia

I 
I
I
I
I
I 
I
I

Program de lucru, 
ghid de aefiune

Obiectivele și sarcinile care vor fi trasate de Conferința Națională a partidului vor constitui pentru comuniștii de la mina Petrila, pentru întregul nostru colectiv programe de lucru, ghidul nostru de acțiune în vederea creșterii contribuției noastre la asigurarea independențeinergetice a României, a ridicării ei pe noi trepte 
de progres și civilizație.

Aprecieri care ne mobilizează 
pentru viitorje Petroșani, care a luat ființă din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, aceste aprecieri constituie motive temeinice de mîndrie patriotică, muncitorescă, dar reprezintă și prilej de angajare responsabilă în valorificării la maximum a materiilor prime și materialelor. In întreprinderea noastră s-au organizat și se vor organiza și în continuare ample acțiuni de recon- - . diționare-refolosire, fi-

In cadrul Conferinței partidului, general al tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, spunea : „Aș 
dori să adresez felici
tări tovarășilor din in
dustria ușoară, care re
prezintă primul sector 
ce a înțeles că trebuie să 
acționeze pentru 
cerea consumurilor 
teriâle. Le urez să 
zeze în întregime 
gramul pe anul viitor".Pentru colectivul întreprinderii de tricota-

nalizate în confecționarea unui mare număr de articole de îmbrăcăminte din materiale recuperate. Ca răspuns la aceste mobilizatoare a- precieri, colectivul nostru se angajează să persevereze- în obținerea eu- nor rezultate bune și la activitatea de export, realizînd produse competitive pentru piețele noastre de desfacere.
Elena ANTAL, 

secretarul organizației de 
partid, întreprinderea de 

tricotaje Petroșani

tă peste prevederi, peste 330 000 de cubi, constituie unei temeinice pregătiri ? a producției anului 1983“. > „Avînd mereu în i- s nimi și în cuget exem- ? piui dumneavoastră, mult A iubite și stimate tovară- ? șe Nicolae Ceaușescu, de > dăruire și abnegație re- > voluționară, pentru binele și fericirea întregului nostru popor, sîntem ferm hotărîți să facem totul — ... . se spune în telegrama„Raportăm cu mîndrie, trimisă de colectivul do mult stimate tovarășe muncă de Ja^Ințreprinde- Nicolae Ceaușescu, Mine- r>’' "rul nostru de Onoare, cel mai prețuit fiu al națiunii noastre socialiste-, că în ziua în care la București și-a început lucrările Conferința Națională. noi. wn colectiv tînăr al celui mai vîrstnic bazin carbonifer al țării, am extras peste prevederile de plan, de la începutul anului, 130 000 tone de cărbune — se spune în telegrama trimisă de 
colectivul de muncă de 
la cariera Cîmpu lui zintă o nouă și elocven- 
Neag. închinăm acest succes Conferinței Naționale, exprimînd, și cu a- cest prilej, cele mai profunde și mai calde sentimente de dragoste, devotament și atașament revoluționar față de politica partidului, față de dumneavoastră personal, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,oa-

a~
prieten îndrăgit al menilor muncii din care luptați ne-

I

rea minieră Dîlja —, să ' nu ne precupețim efor- , tui’ile pentru sporirea ' necontenită a producției de cărbune în anul ' 1983, prin folosirea mai J judicioasă a capacități- ' lor de producție, a for- , ței de muncă și a între- j gului potențial tehnic , și uman de care dispu- uem“. ,„Istoricele documen- i te ale Conferinței Na- < ționale a Partidului Co- ; munist Român repre- >

dineuri,obosit și fără preget pentru bunăstarea și fericirea poporului, întronarea pe pămînt unei lumidomnească nestingherite dreptatea și echitatea socială. Rezultatele din acest an, nu numai în depășirea producției fizi-

pentru a în care să

ță dovadă a atenției și preocupării permanente a partidului și statului nostru pentru pregătirea tineretului în pas cu cerințele edificările noii societăți, o expresie a grijii părintești pe care dumneavoastră, multstimate tovarășeNicolae «Ceaușescu, o manifestați față de generația tinără — se spune în telegrama trimisă de 
Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
Institutul de mine.

Ne angajăm In 
dumneavoastră că 
v6m precupeți nici 
fort pentru 
obiectivelor partidului și 
statului nostru, pentru a 
contribui cu elan tine
resc la progresul general 
al țării".

fața 
nu 

un e- 
realizarea
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Generală a proclamării Republicii

Proiectul de rezoluție prezentat 
de tara noastră —adoptat prin 

consens de Adunarea
Manifestări peste hotare, dedicate 

cetei de-a 35-a aniversări

;. . . ■■ : .. ; .NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Inițiativa României privind dezvoltarea și întărirea bunei vecinătăți; între state condus La adoptarea către Adunarea Generală a O.N.U. prin consens, a proiectului de rezoluție prezentat de țara noastră împreună cu alte 28 destate membre Această inițiativă, expresie apoliticii constante urmate de România, de președintele său, tovarășul. Nicolae Ceaușescu, de dezvoltare și aprofundare continuă â raporturilor de prietenie și bună vecinătate cu toate țările vecine, bazată pe înțelegere, coopera-

a O.N.U.re și respect reciproc, își găsește reflectarea m ansamblul rdațîfaor țării noastre eu aceste țări,' eu Balcanilor și din Europa, cu alte țâri.
cu forța, dreptului popoarelor de a-și hotărî singure soarta, ca și respingerea zonelor de influență și dominație.Rezoluția adoptată, re- afirmînd necesitatea ge-Așa cum; a fost subliniat cu putere și în luările de poziție ale multor țări, temelia raporturilor de bună vecinătate între state, a dezvoltării și Întări rii acestora, o constituie respectarea strictă a principiilor independenței și suveranității naționale egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, integrității teritoriale, nereeurgerii Ia forță și la amenințarea

ri țari Ic din zona cfe necesitatea ge- prinerpiiior a-neralizărîi . ___mîntite, se pronunță pentru ea acest» a sâ devină practica efeptivă șt permanentă a raporturilor dintre toate statele.In acest scop, se prevede trecerea la procesul de elaborare a unui document internațional adecvat privind buna vecinătate, ta cadrul căruia să fie clarificate și definite elementele componente ale bunei vecinătăți.
Intervenția delegației române la fcrcrărite 
reuniunii general-europene de la MadridMADRID 17 (Agerpres).— In cadrul ședinței plenare de vineri a reuniunii general-europene de la Madrid, reprezentanții ce- ____ ______________

lor 33 de state paruerpan- s-a revenit; totuși, late au adoptat prin consens hotărîrea de a întrerupe, 
îircepînd de ia 17 decembrie, lucrările' reuniunii pentru sărbătorile de sfîrșit de an. I.ucrărite forumului general-european 
vâr fi reluate la 8 fe
bruarie 1983.
tanții . statelor partici
pante au adoptat, în a- 
celași timp, și programul 
de lucru pentru săptă- 
mîna 8—-12 februarie.

In ultima ședniță ple
nară au luat cuvîntul re
prezentanții Spaniei, Da
nemarcei, Suediei, Bulga
riei, Ungariei, Cehoslova
ciei, Poloniei și Canadei. 
Marea majoritate a vpr-

gajamentelor asumate prin Actul final. împreună cu celelalte țări socialiste, cu țările neutre și nealiniate, cu alte țari mici și mijlocii, România socialistă a militat cu consecvență pentru încheierea în dt mai scurt timp a reuniunii prin adoptarea unui document final echilibrat.

bitorilur au evidențiat că, deși în cursul acestei etape nu s-au înregistrat progrese pe calea redactării documentului final,1 ° atmosferă de lucru, de di
alog.In conformitate cu mandatul primit din partea conducerii și statului, delegația mână a acționat și • cursul acestei etape-Reprezen- tru ca lucrările reuniunii totul să se desfășoare într-o atmosferă constructivă, pentru a se renunța la încercările de a se folosi tribuna reuniunii în scopul de a se pune ta discuție politica internă dintre statele te, pentru constructivă și tă a tuturor ___________ _legate de îndeplinirea an- începute Ia Helsinki.

partidului;■<)- substanțial și în Țara noastră este hotărîtă pen- să facă și în continuare pentru finalizarea eu succes a lucrărilor forumului de la Madrid în conformitate destinderii pentru ferinței' 
crederii 
Europa, 
continuității reuniunilor

a unora 
partieipan- 

o abordare echilibra- chestiunilor

eu cerințele și securității, convocarea con- de creștere a în- 
și dezarmare în 
pentru asigurarea

Prăbușirea unui bombardier 
americanstrategic

WASHINGTON 17 (A-gerpres). — Un bombardier strategic american de tipul „B-52“ s-a prăbușit în apropierea bazei militare aeriene Mather, din. California, pricinuind moartea celor nouă membri ai echipajului, informează agențiile ~ Presse și U.P.I. citate precizează că Pentagonul a anunțat imediat că aparatul nu transporta arme nucleare, dar că ia
FranceSursele

bordul său se aflau muniții pentru artilerie-. Din cauza exploziei muniției, carcasa avionului s-a pulverizat.Rămfne însă, mai actuală ca oricând, vechea întrebare pusă de , fiecare dată cînd. se, înregistrează asemenea „baiiale accidente" : Ce s-ar fi putut întîțripla dacă aparatul transporta și artne nu- cleare?riei a adoptat; legile cu privire La planul unic de dezvoltare. —.... ..și la bugetul ele stat pe a- nul 1983.
LA ROMA au avut loc lucrările adunării generale a Institutului internațional pentru unificarea dreptului ... privat (UNI DROIT), la care au participat reprezentanți ai 45 de state. Lucrările au fost prezida

te de reprezentantul mân, ambasadorul Mărgineanu. ra
ion

I A SOFIA s-au 
lucrările sesiunii 
rii Populare a R.P. 
garia, informează agenția
BA A. Organul suprem al

HELSINKI 17 (Agerpres) — Cu prilejul Conferinței Naționale a partidului și al celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii, Asociația de Prietenie Finlanda —. România și Ambasada României la Helsinki au organizat o gală a filmului românesc.In cadrul i__................... ...deschidere a galei au fost sindicatelor din orașul Ji- scoasc în evidență zările obținute de România în ultimele <’ contribuția și le secretarului general Partidului Comunist mân, președintele' tovarășul 1.1 _ _Ceaușescu, pentru dezvoltarea . colaborării dintre state, întărirea păcii și securității internaționale.
★ ?;

WASHINGTON 17 (A- gerpres). — La Biblioteca română din New York, a fost deschisă o expoziție documentară cu- prinzînd fotografii cu i- magini din România contemporană. Cu același gerpres).

prilej au fost prezentate culturală filme documentare românești, refler.-tînd realizările importante obținute în ultimii ani de poporul, căreia a luat cuvîntul pre- român pe calea edifică- ședința asociației Eleono- rii societății socialiste multilateral dezvoltate.* (Agerpres). festivității de — La Casa de cultură a

Argentir.a — România din. orașul ' Rosario a oi'ganizat o adunare festivă, în cadrul

reali-
PRAG A 17

lina — important centru muncitoresc din R.S. Ceho- deeetlii, slovacă — a avut inițiative- vernisajul unei expoziții al de artă plasticăRo- țării, Nicolae
românească contemporană.Despre semnificația Zilei Republicii, tradițiile istorice și . dezvoltarea ascendentă pe multiple planuri a raporturilor de prietenie și colaborare româno-eehoslovace au vorbit Tereza Starbikova, directoarea Casei de cultură, și loan Murg, consulul general român Ia Bratislava.

ra Morgades de Rosello. Cu acest prilej, a fost inaugurată o expoziție de fotografii, realizate de artiști români.
★

COPENHAGA 17 (Ager- preș). •— La ’Cppenluaga a io/b avut.'teC; o adunare festivă, organizată de Asociația Danemare<v — România și Ambasadi mânăAu fost reliefate, cu> acest prilej, însemnătatea istorică a actului de Ia 30 Decembrie 1947, realizările poporului român în ultimele decenii, bogata activitate pe _ plan internațional a niei, inițiativele ședintelui Nicolae Ceaușescu vizînd
Roma- 

pre-

'k
BUENOS AIRES 17 (A-

Asociația

rezolvarea celor mai stringente probleme ale situației internaționale actuale. .
Guvernul R.F.G. a primit un vot 

de neîncredere din partea 
BnndestaguluiBONN 17 (Agerpres). — de toate partidele Guvernul cancelarului Helmut Kohl a primit vineri din partea Bundestagului un vot de neîncredere. Această procedură cială de ritate a utilizată 

dată în 
calea alegerilor legislative 
anticipate prevăzute pen
tru 6 martie 1983 și dorite

punere în guvernului pentru
R.r.G„

artifi-mino-Kohl, prima
deschide

Vot de învestiturăROMA 17Guvernul italiande Amin to re Fanfăni a primit votul de învestitură în Camera Deputaților, după ce, anterior, îl obținuse în Senat — cealaltă cameră a Parlamentului italian. Guvernul — notează agenția ANSA — dispune acum de toate prerogativele juridice și consti-

(Agerpres). tuționale pentru a putea format trece» la transpunerea in viață a programului său.Principalele puncte ale programului economic al noului cabinet prevăd o reducere a ratei inflației la 13 la sută, in 1983, (a-ceasta fiind in prezent de 16,4 Ia sută) și menținerea deficitului public în anul viitor Ia nivelul actual de 70 000 miliarde lire.
Legea privind bugetul de comisii speciale a prima stat pe anul 1983. ' j.- .. -— j.--; economicd-socia-â

€) TÎNARĂ DIN NA
POLI, Gabriela Casale, a daț naștere., la cinci copii gemeni — patru băieți, și o fată. Atît mama, cit si copiii sînt sănătoși.LA GALERIA „ARTA 

și FALȘA**, din - Paris s-a deschis o expoziție a celebrului pictori spaniol Miro, scrie ziarul francez. „L’Hu- mânite**, Cu acest prilej artistul expune picturi și desene consacrate luptei pentru pace, dorinței . o- menirii de .progres șî prosperitate.

politi-_____ cursul majoritatea par- din libe
ce din R.F.G. In votului, lamentară formată . ereștin-demoerați și rali, s-a abținut (eu 248 voturi) la cererea șefului guvernului, iar opoziția formată din social-democrat i a aprobat eu 218 voturi moțiunea de neîncredere.Cancelarul Kohl s-a prezentat in aceeași zi președintelui R.F.G., Karl Carstens, căruia i-a cerut dizolvarea Bundestag ui ui (parlament federal). Potrivit Constituției. președintele Carstens dispune de 21 de zile pentru a se pronunța. însă dizolvarea este sigură și pro- tiabii va fi anunțată foarte curînd. notează agenția France Presse. care adaugă că însuși cancelarul Kohl sr(UCD—UCS) alegerile să mai repede.

dis-

Datoria externă 
a tarilor 

de dezvotare
in curs

PARIS 17 (Agerpres). — 
— Datoria externă a țări
lor in curs de dezvolta
re — pe termen lung satt 
mediu — a crescut cu 96 
miliarde dolari în 1982, -
pentru a atinge 626 mi
liarde dolari Ia sfîrșitul 
acestei an, ceea ce 
nă triplarea totalului**--*e- 
xistent în urmă cu șase ? 
ani, se arată într-un ra
port al Organizației pen
tru Cooperare Economi
că și Dezvoltare (OECD). 
Tn document se mențio- t 
ncază că intr-un moment 
ta care economia mon
dială cunoaște „dificul
tăți ie cete mai grave din 
anii *30 și piuă în pre
zent**. în lume s-a 
ivit un mare număr de 
probleme financiare se
rioase „chiar dramatice ta 
unele cazuri**. Numai pla
ta dobtazilor Ia totalul

de
a-do-

ta dobtazilor datorii tor s-a mărit patru ori în șase ani, tingmd 131.3 miliarde lari în 1982.
r.irtidtadoresc ai bl Ioc

RIME

siune muzîeal-lite- 
rară.

In jurul orei 11,31) —
Transmisiune directă de 
la Sala Palatului Repu- ; 
blicîi : Ședința de tnchi- I 
dere a lucrărilor Confe
rinței Naționale a Parti- i 
dului Comunist Român.13.30 La sfîrșit de săptă- mînă (I).18,35 Săptămîna politică. .18,50 1001 de seri, 19,00 Telejurnal.
19.30 Te slăvim

nlor din 36 de orașe Franța. în documentul citat de agenția TASS se arată că în perioada 1963—- 1 1981, numărul infracțiuni-1 lor înregistrate în țară a crescut de lă 646 000 la 2 890 0.00 Numărul țafu- rilor cu mină armată. s-a triplat în ultimii zece ani,, iar cei al efracția oilor s-a rapertu- . _ț afara cauze feno-anar-

îJPETROȘANI — 7 N’o- ; ienibrie-: Aii Baba și : cei 40 de hoți, I-II ; U- • nirea : Pilot de formula ‘ I. LONEÂ: Frontiera.AN1NQASA ; Inghiți- torul de săbii.VULCAN : Visul de argint al ' alergătorului.LUPENI : Un saltimbanc la Polul Nord,URÎCANI : Linișteadin

POTRIVIT';'.' DATELOR difuzate de. Biroul central de statistică, în noiembrie costul vieții a crescut în Israel cu 6,5 la sută. Noile- majorări de prețuri Înregistrate îndeosebi la alimente și chirii, au făcut ca rata; cumulată a inflației de la începutul anului în; curs să ajungă .la. 119 la SUtă. ■LA BUDAPESTA s-au desfășurat lueririle sesiunii Adunării da Stat ,< R.P. Ungare După cum relatează agenția M n, se- ținerii de stat al -Bulga- si unea a discutat și aprobat publicității raportul ....unei.
încheiatAdună-

Bul-

LA PARIS a fost . dat

dublat. Autorii i.. lui .subliniază că. în șomajului și altor sociale, la creșterea medului infracțional contribuit sporirea cornaniei și a alcoolismului.; ;
1

a dineuri,
TV11,00 „Așa se arată țării 

azi, partidul**. Ertiij

partid biruitor, Spectacol literar-muzical-core- gralic.20,15 La sfîrsit de săptă- mînă (II),22,50 Telejurnal.
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