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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
s-a întîlnit cu delegați ai oamenilor muncii 

în legătură cu Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 

la Tratatul de la Varșovia

La I . M. Lupeni

Record la producția 
de cărbune extras

• în 24 noiembrie colectivul minei Lupeni a ex
tras cea mai mare producție zilnică din acest cinci
nal — 7223 tone cărbune —• cu 1173 tone cărbune mai 
mult decît sarcina de plan a zileb-

• Productivitatea muncii planificată a fost de
pășită pe întreprindere cu 283 kg pe post, „in cărbu
ne", cu 984 kg pe post, iar în abataje cu 289 kg pe 
post.

• Cel mai mare și mai mecaniza.t sector din Va
lea Jiului — sectorul IV — a obținut cea mai mare 
depășire a zilei — G79 de tone. Notăm realizările bri
găzilor dotate cu complexe mecanizate : Valentin To- 
fană — plus 212 tone, productivitatea muncii depășită 
cu 4 tone pe post ; Ion Sălăgean — plus 148 de tone, 
productivitatea muncii depășită cu 2,98 tone pe post ; 
Constantin Lupulescu — plus 112 tone, productivita
tea muncii depășită cu 1,47 de tone. Și cea de a patra 
brigadă, dotată cu complex mecanizat, condusă de 
Teodor Boncalo, și-a realizat și depășit sarcinile pla
nificate la producția extrasa și productivitatea muncii.

• La sectorul VI —plan depășit cu 327 de 
tone — s-a remarcat în mod deosebit brigada con
dusă de loan Kacso, dotată cu complex mecanizat 
__ plus 130 de tone la producția zilnică extrasă, 
iar productivitatea muncii a fast depășită cu 3 to
ne pe post.

• Sectoarele I, II, și III și-au depășit, de ase
menea, sarcinile de producție în ziua de 24 no
iembrie cu 230 tone, 159 de tone și, respectiv, 270 
de tone.

Intiinirea cu delegații ale oamenilor 
muncii reprezentînd mari colective 
de muncă din întreprinderi din 
Capitală și din județe ale țării

Întîlnirea cu delegații ale oamenilor 
de știință, artă și cultură, din 
invățămint, ale tineretului, ale 

Consiliului Național al Agriculturii

60 de ani de la făurirea 
statului național unitar român

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușcscu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a întîlnit, sîmbată, 25 noiembrie, la sediul C.C. al P.C.R., cu numeroase . delegații de oameni ai muncii, reprezentînd mari colective de muncă din întreprinderi din Capitală și din județele țării,. care au
Cuvîntarea

NICOLAE C
tovarășului 
EAUȘES CUDragi tovarăși.Am primit eu deosebită bucurie cererea dumneavoastră de a avea această întâlnire și de a discuta linele probleme privind" politica internațională a României socialiste.Este și normal că muncitorimea, clasa muncitoare, ca dealtfel întregul nostru popor să se intereseze de întreaga politică internă și externă a țării, să cunoască tot ceea ce se ii°- târăște și tot ceea ce urmează să se înfăptuiască în această direcție. Fiind clasă conducătoare a societății este normal ca întreaga clasă muncitoare, să cunoască toate măsurile

Calitatea utilajelor 
o hotărăște furnizorul, dar exploatarea 

lor eficientă depinde de beneficiarCu cîteva zile în urmă — în 23 și 24 noiembrie — la Combinatul minier Valea Jiului a avut loc o consfătuire de lucru pe tema : „Deficiențele calitative și aspecte ale .disciplinei contractuale Ia unele produse livrate unităților Combinatului minier Valea Jiului" Am solicitat inginerului șef electromecanic al C.M.V.J., tovarășul DUMITRU POPESCU ■ cîteva precizări privind importanța consfătuirii, concluziile care s-au desprins, măsurile care au fost stabilite.— In acest ah s-a organizat pentru a doua oară o consfătuire cu principalii noștri furnizori, pe tema îmbunătățirii calității produsele destinate întreprinderilor miniere și disciplina contractuală, onorarea contractelor economice încheiate pen

exprimat rugămintea să fie primite de secretarul general al partidului pentru a fi informate mai pe larg asupra desfășurării Consfătuirii de la Moscova a Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, precum și în legătură’cu activitatea și po
rn (Continuare în pag a 4-a)

și tot ceea ce urmează a se înfăptui, să-și spună cuvin tul; și să hotărască cum trebuie să acționăm, lată de ce salut cu căldură i- nițiativa colectivelor’ de oameni a) muncii care au trimis delegații la Comitetul Central pentru a-și clarifica o serie de probleme în legătură cu Consfătuirea Comitetului Politie Consultativ al Pactului de la Varșovia. Aceasta este o expresie a sentimentului de înaltă răspunde re a clasei noastre muncitoare, a faptului că ea înțelege să-și exercite rolul de clasă conducătoare în România. (Urale și aplauze pre

tru anul 1978 și, bineînțeles, de această dată și pregătirea producției anului 1979, asigurarea produselor, atît cantitativ cît și calitativ, necesare desfășurării în condiții optime a producției anului 1979.O astfel consfătuire are atît pentru noi, cît și

Tovarășul . N i c o 1 a e Ceaușcscu s-a întîlnit, sîm- bătă, la sediul Comitetului Central al partidului, c.u delegații ale oamenilor de știință, artă și cultură, din cadrul invățămîntului, ale tineretului,- ale Consiliului Național al Agriculturii, care au adresat secretarului general al partidului, președintele României, rugămintea să fie primite

lungite : se scandează
„Ceaușescu — Pace").Am reținut cu multă satisfacție declarațiile și întrebările pe care le-ați-sfor- raulat în numele colectivelor de oameni ai muncii. In primul rînd, sînt bucuros că a găsit un sprijin- deplin în rîndul oamenilor muncii, al întregului nostru popor Declarația adoptată de statele participante )a Tratatul de la Varșovia cu privire La necesitatea intensificării eforturilor pentru destindere, pentru securitate și pace în Europa și în întreaga lume.
(Vii aplauze).Ați citit Declamația — 

pentru constructorii, cercetătorii și proiectanții de utilaje o importanță deosebită. A fost o consfătuire utilă. Noi, combinatul și specialiștii, întreprinderilor miniere ne-ain pregătit pentru această consfătuire temeinic, am prezentat a- mănunțit, cu mostre de u- tilaje, subansamble și piese de schimb deficiențele constructive, abaterile de la normele de calitate. Cu alte cuvinte tot ceea ce am prezentat noi a fost con-
Interviu realizat de 

Dorin GHEȚA

• (Continuare in pag. a 3-a)

pentru a fi informate mai detaliat asupra hotărârilor Consfătuirii de la Moscova a Comitetului Politic Consultativ al Tratat . Iui de la Varșovia, a pozițiilor adoplate de delegația țării -noastre în problemele dezbătute. La întîlnireau participat tovarășul Manea M ă n e se u,
• (Continuare în pag. a 4 a)

și nu doresc acum să o comentez pe larg. Vreau, totuși, să menționez că apreciem această Declarație ca bună, că orientările și scopurile ce se propun în această Declarație corespund . intereselor poporului nostru, ale statelor participante la Consfătuire și alo tuturor' statelor lumii, a’c tuturor popoarelor, pentru că ea pune pe primul plan lupta pentru pace, pentru dezarmare, pentru soluționarea problemelor complexe ale lumii de astăzi pe ca-
(Continuare în pag. a 2-a)

La 1 decembrie 1978 sărbătorim 60 de ani de la u- nirea Transilvaniei cu 1 România, eveniment care a marcat înfăptuirea statului național unitar pomân.Actul unirii s-a impus ca o necesitate înscrisă pe^ coordonatele evoluției istorice, guvernată de legi o- biective ; a fost rodul luptei maselor largi ' populare a întregului nostru popor, hotărît să facă totul pentru a se uni într-un stat u- nitar ; el a creat .cadrul și a deschis perspective nebănuite pînă atunci pentru accelerarea dezvoltării țării în cele mai diverse domenii.După făurirea statului național unitar român, puterea politică și economică a țării a continuat să fie în mîinile burgheziei și inoșierimij care a folosit unirea pentru consolidarea pozițiilor lor de clasă înăsprind exploatarea oame- rilor muncii. In economia națională se mențineau rămășițe ale relațiilor de producție feudale cu întregul ansamblu de consecințe. nefaste. Contradicțiile sociale se ascuțeau, iar ciocnirile de clasă se înmulțeau. Față de naționalitățile conlocuitoare se ducea o politicăz discriminatorie, de asuprire și de învrăjbire. Capitalul străin s-a extins în sectoarele principale aIc economiei, a- fectînd independența și

suveranitatea națională. .. Ritmul lent de dezvoltare a economiei, menținereacaracterului precumpănitor agrar al economiei, proporțiile și nivelul tehnic sffi- zut ale forțelor de producție, amplasarea nerațională a acestora pe teritoriiil țării, condițiile de muncă și de viață precare a!e majorității poporului, îngrădirea accesuluj ■ maselor la învățămînt și cultură, 0" crotirea sănătății alcătuiau, succint, tabloul stărilor de fapt din România anilor interbelici. Vechiul regim s-a dovedit incapabil să soluționeze, potrivit posibilităților oferite de unire și cerințelor progresului social, tnafilc probleme care confruntau societatea românească.Adevărata cotitură . în viața patriei și a poporului nostru s-a realizat o- dată cu eliberarea țării: de sub dominația fascistă, în august 1944. De atunci, sub conducerea Partidului Comunist Român.. poporul nostru, constructor al so-" etatismului;" a reușit să în- frîngă imense greutăți, să făurească o Românie liberă, independentă și. suverană, în care se edifică societatea socialistă multilateral dezvoltată, o țară care se afirmă viguros pe arena mondială.
Prof. Dumitru PELIGRAD 
(Continuare în pag. a 3-a)

Minerii Gheorghe 
Ișopescu și Ștefan Hu
nter din schimbul con
dus de Sigismund Ta
tuași de Ia I.M. Ani- 
noasa Ia ieșirea din 
schimb. Formația face 
parte din brigada lui 
Alexandru Vereș, care 
prin aplicarea inițiati
velor muncitorești ca: 
„Brigada înaltei pro
ductivități" și „Brigada 
de producție și educa
ție" se situează în frun
tea întrecerii socialis
te.

" Foto : I. LICIU



® (Urmare din pag. I)lea tratativelor, pe baza. principiilor respectului independenței și suveranității naționale, ale neamestecului în treburile interne, ale dreptului . fiecărui popor de a fi stă- pîn pe bogățiile naționa- . le, pe destinele proprii, de a-și făuri viața în mod liber, așa cum dorește. 
(Urale și aplauze puter
nice, îndelungate).Am semnat această Declarație în numele României socialiste, al poporului român, cu conștiința că ea corespunde pe deplin intereselor vitale a- le poporului nostru, ca și ale celorlalte țări care au semnat-o, cu convingerea, că este necesar să ne u- nim eforturile — atît cu țările socialiste cit și cu celelalte țări și popoare, toate forțele pace — pentru a ne pune politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialis- te, de dominație și dictat, a face totul pentru a- părarea independenței și suveranității fiecărei națiuni pentru, triumful păcii pe planeta noastră. 

(Aplauze și urale puterni- 
scandează :

— Pace !“).pe cala Cons- socialis- Trata-

bloc să renunțe 'a semenea hotărîri meargă nu pe calea tonsificării cursei iilor, ci pe calea rii înarmărilor și Iilor militare.în acest spirit, ne-am pronunțat cu toată

a- și să in- înarmă- reduce- cheltuie-

cuiubitoare de
o-

ce. Se 
„CeaușescuDeși expunerea re am prezentat-o fătuirea țărilor te participante la tul de la Varșovia nu va fi publicată, voi avea totuși prilejul ca, la sesiunea solemnă de' la 1 Decembrie a Comitetului Central al partidului, Consiliului Național al * Frontului Unității Socialiste și Marii Adunări Naționale, consacrată împlinirii a 60 de ani de la formarea statului național român ’ unitar, să prezint pe larg politica internațională a României. Pentru a răspunde la întrebările dumeavoastră, a- le clasei muncitoare, ale întregului popor, doresc să arăt că în tot ceea ce am expus și declarat la Consfătuirea țărilor participante la Tratatul de la Varșovia am reafirmat cu toată claritatea poziția partidului și statului nostru, a clasei muncitoare și a poporului român de a întări colaborarea cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și țările nealiniate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, de a acționa cu toată consecvența pentru unirea forțelor tuturor popoarelor se pronunță pentru politică de egalitate pace. în lume. Am firmat cu toată fermitatea hotărîrea României socialiste de a nu precupeți nimic în vederea înfăptuirii securității în Europa, în vederea dezarmăriiși, în primul rînd a dezarmării nucleare, reafirmat hotărîrea rii noastre de a face tul pentru a se trece-mai grabnic la măsuri concrete de dezarmare, de reducere a încordării militare în Europa, de retragere a trupelor străine de pe teritoriul altor state, 

de desființară;, a bazelor militare,. Am arătat; că sîntem ferm hotărîți să facerii totul și să acționăm în mod concret pentru o politică de colaborare, de pace în Europa și în întreaga lume. (Aplauze 
și urale îndelungate. Se 
scandează : „Ceausescu—
P.C.R. !").In declarația pe care am făcut-o la această Consfătuire am afirmat totala dezaprobare a României față de hotărîrile NATO—ului cu privire la creșterea masivă a cheltuielilor militare și am susținut necesitatea de a se cere țărilor din acest

care o și rea-

Am ță- to- eît

necesar să ne preocupăm în continuare de întărirea capacității de apărare și de luptă a armatei noastre, a armatelor țărilor noastre, de conlucrarea intre armatele noastre, fără însă a lua măsuri deose- pronunțat cu toată fermi- bite, fără a supune statul,tatea ca țările parlicioanle economia noastră, popote Tratatul. de la Varșovia ' Vrili unoi- cheltuieli " "să nu urmeze calea adoptată de țările NATO ci, dimpotrivă, să adopte calea acțiunii hotărîte pentru reducerea înarmărilor, a cheltuielilor militare. Să spunem un NU hotărît cursei înarmărilor, să facem totul pentru a opri această cursă care reprezintă un grav pericol nu numai pentru dezvoltarea economică, dar însăși pentru viața tuturor popoarelor. (Aplauze pu- mari. Aveți 
ternice ; se scandează : 
„Ceaușescu — Pace !“.Doresc să Declarația Consfătuirea corespunde rientări — hotărîți să acționăm cu toată forța pentru . realiza-, rea celor prevăzute în acest document. Vă rog să. spuneți colectivelor de oameni ai muncii care v-au trimis, și doresc să asigur clasa noastră muncitoare, întregul că nu avem și nu avea țel mai înalt decît lupta pentru pace, tru dreptul, fiecărui por de a se dezvolta în mod liber, fără teama vreunei agresiuni ! (Aplauze și 
urale puternice ; se scan
dează „Ceaușescu și 
porul!").Trebuie însă, varăși, tot așa de realizarea înfăptuirea probleme acestea nu za de la sine, prin simple declarații, oricît de ferme și de bune ar fi ele, că este necesar să întărim solidaritatea și conlucrarea cu toate forțele și toate popoarele care se pronunță pentru pace. Se impune, deci, să ne angajăm înțr-0 luptă hotărî- tă, să facem totul atît în ce privește guvernul și. partidul nostru, cît și în ce privește acțiunile directe ale clasei muncitoare, ale celorlalte categorii sociale, pentru ca prin contacte și prin întărirea legăturilor cu clasa muncitoare și eu oamenii muncii din alte state din Europa și din întreaga lume să realizăm dezarma-' rea și să impunem o pace trainică. (Aplauze și ura

le puternice, prelungite).Acționînd hotărît în direcția dezarmării și a păcii,,nu putem însă ignora situația existentă, nu putem să nu ne preocupării și să nu ținem seama de necesitatea întăririi pacitățij de apărare a țării. Facem totul în ceasta direcție. Dar trebuie să vă declar deschis, dum- neavoastă, ca și în fața clasei muncitoare și a poporului, că avem convingerea că nu există un pericol iminent de război, că. în momentul de față nu sînt necesare măsuri deosebite. Politica destindere, lupta tru pace a cuprins mase largi, a luat o asemenea amploare îneît nu se poate spune că astăzi ne aflăm în fața unor e- venimente grave. a unui război care să afecteze statele noastre. Iată de ce. pornind de la această concluzie, la care am a- juns pe baza analizei e- venimentelor i..l.... . nale, considerăm că buie să acționăm în

menționez că adoptată la de la Moscova acestor o- și sîntem

popor, vompen- po-
dragi spun

po-to-să vă deschis — dezarmării păcij nu sînt rezolvate, că se vor reali-
Că și

ca-a-

de pen

internațio- tre- di- recția păcii, pentru adînei- rea procesului de destindere, în același titnp, este

a aprobării, tanță, tru
urale puternice ; se seim 
dează : „Ceausescu —
P.C.R. !").De asemenea, nici supra altor probleme și mă refer Ia problemele de ordin militar dis- cutăte la această consfătuire — nu ani adoptat, în ce ne privește, nici o altă. hotărîre. N-am pus semnătura pe nici un alt document. considerînd c-ă documentele pe care le vem, tratatele și d urile actuale, pe deplin și sînt cionte pentru ra conlucrarea dole și statele clusiv între noastre.Așa cum vă cunoscut, pornim de faptul că hotărîrile vind angajarea țării politică de înarmare pot fi luate decît de Marea Adunare Națională și supuse aprobării poporului. Dacă afirmăm — și aceasta este o realitate — că statul nostru este statul clasei oamenilor muncii, trebuig să mergem așa cum cunoașteți acționăm — și vom sifica această latură democrației noastre pe calea ca hotărîrile le mai importante să supuse în prealabil probării poporului și mai pete vom.................. t________ ,z____ nici de intensificare a ror creșteri a cheltuielilor narmărilor, și^ cu atît^ militare peste ceea ce es- te rațional. (Aplauze și 

urale puternice : se scan
dează : „Vom munci și 
vom lupta, pacea o vom 
apăra").înțeleg pe deplin preocupările și îngrijorările clasej muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, ale poporului nostru ; dar, doresc să vă asigur că nu am luat nici un fel de angajament pentru sporirea suplimentară a cheltuielilor militare, că nu am semnat nici un alt documenta publicității.

’ > prelun- 
scandează :

în ultimă ins- a întregului nos- popor. (Aplauze si

a-
exage- este con- in-rate. Acest lucru nu necesar, nu este în cordanță cu situația ternațională actuală.Noj apreciem — și declarat aceasta și Moscova — că ar fi mare greșeală• pe linia sporirii cheltuielilor militare, pe linia intensificării înarmărilor, deoarece aceasta ar supune țările noastre u- nor greutăți deosebit de ,i deplină drep- ■ tate, și înțeleg îngrijorarea dumfieăvoastră, a clasei muncitoare, că o sporire a cheltuielilor militare ar pune sub semnul întrebării Programul elaborat de Congresul al XI-lea, realizarea planului de dezvoltare economico-socială a țării. Este de înțeles, tovarăși, că aceasta ar face imposibilă și realizarea programului de creștere a nivelului de trai material și sipiritual al poporului.Pornind de. la situația internațională actuală, de la convingerea că nu sînt necesare măsuri deosebite în direcția înarmărilor, a sporirii cheltuielilor militare, noi ne-am pronunțat și ne pronunțăm ferm împotriva orică-

am la o să mergerii a- acor- corespund siifi- a asigu- între parti- noastre; in- armateleeste- bine la pri- într-o nu
muncitoare, al , atunci ferm, că iriten- aee-fiea- nu- ca- Nu

decît Declarația care fost dată
(Aplauze și urale 
gite: se
„Ceaușescu și poporul").Doresc încă o dată să menționez că întotdeauna am făcut cunoscute toate angajamentele, tratativele sau obligațiile pe care ni le-am asumat pe plan internațional, . infor- mînd și suplinind aprobării organelor reprezentative ale întregului popor aceste tratate și bligații. Asemenea cumente nu reprezintă persoană sau doar vernul și Consiliul Stat; ele sînt obligații sumate în numele gului popor. Deci are în primul rînd tui să cunoască tratate și obligații piuă la urmă singurul în drept să-și spună cu- vîntul și să aprecieze dacă sint bune sau nu, dacă corespund intereselor construcției socialismului și cauzei independenței țării. Așa vom proceda întotdeauna ! (Aplauze și u- 
rale puternice: Se 
dează : „Ceaușescu și 
porul!").în conformitate Constituția țării, cu gea Apărării și alte ale Republicii Socialiste România, nimeni, nici chiar președintele, secretarul general al partidului, nici o altă pot angaja cit pc baza Constituției, aprobării organelor le de partid și dc

o- do- o glide a- între- poporul drep- aceste el este

scan- 
po-cu Le- legi

persoană, România legilor, pe
nu de- a baza Icga- stat,

după aceea să putere de lege, adopta nici o măsură, î- mai mult de angajare a României în acțiuni fără acordul nostru popor !
aplauze puternice, se scan
dează „Ceaușescu și po
porul !").Desigur, ne-am asumat obligații — atît în cadrul Tratatului de la Varșovia, cît și prin tratate de colaborare și asistentă. mutuală cu alte state — pe care le vom respecta în conformitate cu prevederile documentelor respective. Dar vă este i . . cunoscut faptul că în statutul Tratatului de la șovia se spune ciar fiecare țară va participa la activitatea acestuia în conformitate cu capacitatea sa. cu prevederile și hotărîrile pe care le va a- dopta fiecare stat în parte. Deci, nu am cedat și nu vom ceda niciodată nui dreptul de a angaja armata română în vreo acțiune militară, decît Parlamentului, poporului, organelor de partid și de stat românești ! (Urale 
și aplauze îndelungate; se 
scandează puternic:
„Ceaușescu și poporul!“).Vă rog “deci, dragi tovarăși și prieteni, să comunicați colectivelor de oameni ai muncii care v-au delegat — și totodată doresc să asigur întreaga noastră clasă muncitoare, întregul popor — că tot ceea ce am semnat, toate angajamentele pe care le-am asumat la Moscova sînt înscrise în Declarația ’ dată publicității. Vom face totul și în viitor pentru a acționa în direcția păcii, pentru a munci în așa fel îneît să garantăm pacea nostru, popoare, alismului ridicarea teriale
(Aplauze 
nice, îndelungate).Sîntem ferm hotărîți să nu trecem tuielilor ceea ce în bugetul

militare, întregului 
(Urale și

bineVar- că

nimă-

ni

Decla-

poporului ca și a celorlalte construcția soci- și comunismului, bunăstării ma- și . spirituale.
și urale puter-

la mărirea chel- militare peste este prevăzut ....... aprobat de Marea Adunare Națională. Nici în perspectivă nu ne gîndim să mărim procentul — față de cel ac-

tuni — alocat din venitul național pentru cheltuieli militare. Dacă situația t internațională sc va complica, dacă vor apare necesități care să impună aceasta. vom discuta deschis. cu întregul partid, cu întregul popor, vom pune această problemă în fața organelor de. partid și de stat pentru a adopta hotărîrile corespunzătoare.Vreau să fiu bine înțeles, tovarăși, că poziția pe care am adoptat-o, și pe care v-am afirmat-o aic-i, este determinată de . actuală situație i internațională, de convingerea noastră fermă că nu sînt necesare cheltuieli militare suplimentare. Cea mai bună cale de întărire a capacității de apărare este acum să dezvoltăm nomia națională, să dicăm nivelul de trai poporului — pentru că ceasta va constitui ranția sigură a împotriva- oricărei.. siuni, clasa muncitoare și . întregul popor știind că au de apărat o viață liberă și demnă, că au de apărat socialismul și comunismul ! ; 
(Urale și aplauze puter
nice, îndelungate. Se scan
dează : ..Ceaușescu și po- 
poporul !").Dragi tovarăși,Vă rog, ca reîntorși în unitățile și în județele dumneavoastră, să expuneți cu' toată claritatea cele ce am discutat aici. Dealtfel, cred că tovarășii vor fi de acord să și publicăm atît întrebările dumneavoastră cît și răspunsurile pe. care le-am dat, astfel ca întreaga noastră clasă muncitoare și întregul popor să aibă claritate deplină, să nu se lase influențat de zvonuri, de lucruri auzite pe ici pe colo. Știți bine, întotdeauna cînd șe zice că un lucru trebuie ținut secret, află cel mai iute ; ta este un

eco- ri- al a- ga-luptei agre-

tovarăși, că nu vom afecta cu nimic prevederile cu privire la sporirea retribuției pe acest cincinal. Așa cum cunoașteți, avem în vedere ca în cursul a- nului viitor să trecem la cea de-a doua parte a majorării în conformitate eu prevederile planului. Deci, vom face totul pentru a reali za în întregirile prevederile cu privire la creșterea veniturilor și a nivelului de trai al întregului, nostru popor — aceasta constituind de altfel esența societății noi pe care o edificăm în România— asigurînd ca tot ceea ce realizăm vească poporului, năstării, fericirii, libertății și independenței sale.
(Urale puternice, aplau
ze ; se scandează înde

lung : „Ceausescu
P.C.R. !").Cred Că veți fi de cord cu mine, dragi varăși, să asigurăm, în mele clasei noastre

să ser-
' bu-i

a- to- nu- inun- citoare, clasa muncitoare■ din țările socialiste, că întrebările și preocupări- :■ le dumneavoastră pornesc tot-mai din grija tru socialism, dezvoltarea tot puternică a construcției socialiste în toate țările, că clasa noastră muncitoare este animată de sentimente frățești de solidaritate eu clasa muncitoare din toate țările socialiste, din toată lumea. Să asigurării, în numele poporului nostru, popoarele din toate țările socialiste, că sîntem ferm hotărîți să întărim prietenia și solidaritatea cu ele atît în lupta pentru mul ui și cît și tru pace, tâ maj demnă, mai liberă și mai bună pe planetă noastră, pentru o pace în

pen-pe nlru mai

construcția socialis- comunismului; în lupta pen- pentru o viă-
se aces- este un obicei.

(Animație în sală ; aplau
ze).Desigur, noi nu avem nimic de ascuns. Nu avem nici un secret și nu vom a- vea niciodată un secret față de clasa muncitoare, față de oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, față de întregul nostru popor, pentru că întreaga noastră politică este politica clasei muncitoare, a nu facem să acționăm ca poneți ai poporului, slujba clasei muncitoare și a întregii noastre națiuni. Ne facem datoria și ne vom face întotdeauna datoria în fața partidului și a poporului nostru. 
(Aplauze puternice, urale. 
Se scandează: „Ceaușescu 
și poporul!“).Așa cum am menționat, înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare bunăstării materiale Ți spirituale a poporului este chezășia întăririi patriei noastre, a capacității ei de apărare și de luptă — dacă, din păcate, nu vom putea să împiedicăm un nou _ mondial. Doresc să însă încă o dată, gerea noastră că, acționînd unite, țările socialiste, forțele progresiste și poarele ca un pacea ! întorși sar să sa noastră muncitoare întregul popor să facă totul— pentru îndeplinirea cu succes a planului cincinal, a Programului e- laborat de Congresul al XI-lea, de dezvoltare și mai rapidă a patriei noas- partidului șitre, de ridicare a bunăstării maselor. Vă pot asigură,

poporului. Noi altceva decîtex-

noastră, trainică 
(Urale și aplauze puterni- 

se scandează :

lume.
ce ; se scandează : „Vom 
muncii și vom lupta, pa
cea o vom apăra").Vă urez, dragi tovarăși, dumneavoastră, lor pe care le tați, tuturor muncii, fără de naționalitate, nostru popor, succese mai mari în întreaga tivitate, ' împlinirea turor năzuințelor de greș, de bunăstare și ce, care constituie

eolecțive- reprezen- oamenilor deosebire întregului tot ac- ,tu* pro- pa- ; preocuparea permanentă a întregului nostru partid, în Multă sănătate și fericire!
(Urale și aplauze puterni
ce ; se scandează înde
lung: „Ceaușescu —
P.C.R. !", „Ceaușescu și 
poporul!“).Dragi tovarăși,înainte de a ne despărți aș dori să vă întreb acum, dacă' sînteți mulțumiți cu răspunsurile și dacă sînteți de acord cu ele ? (Urale, aplauze, se 
scandează 
„Ceaușescu

război expun convin-
P°- lumii pot împiedi- război, pot asigura Iată de ce, re- acasă, este nece- faceți totul — cla- și

îndelung : 
„_____ _ ■ România,
stima • noastră și mîndria". 
Din sală răsună puter
nic cuvîntul „da", urarea : 
„Să ne trăiți, mulți ani!").Dacă sînteți de acord, atunci vă rog să fiți in- terpreții noștri, ai conducerii de partid, interpret i mei personali, și să explicați oamenilor muncii problemele discutate așa cum le-aș vorbi eu; am deplină încredere! 
(Urale și aplauze puter
nice. Se scandează: 

„Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul!". 
Intr-o atmosferă de pu
ternică unitate, toți cei 
prezenți în sală ovațio
nează minute în șir pen
tru Partidul Comunist 
Român, pentru Republica • 
Socialistă România, pen
tru secretarul general al 

" ' ' _ președintele 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescul-
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Calitatea
• IVrmore din pag. !)creț, la obiect. Era fireso să prezentăm astfel lucrurile pentru că nu o dată din cauza unor piese, în aparență fără însemnătate, stă un utilaj, ceea ce înseamnă producție pierdută.

— Vă rog să «lăți cî- 
teva exemple.— La transportorul TP-2, furnizor întreprinderea UNIO Satu Mare, șuruburile de fixare a carcasei pintenului conic de la re- ductor se rup frecvent din cauza subdimensionării ; la transportorul TR-3 lanțul de clasa „C", diametrul 18x64 mm prezintă deficiențe de fabricație, provocînd frecvent ruperi 

la cordonul de sudură. La locomotiva Diesel de mină, cu cutie sincronizată, de 
46 CP, cutia de viteze, treapta a 4-a, nu stă cuplată la sarcină. La mașinile de încărcat MIP-2 se uzează prematur statoarele și pistoanele de la distribuitor cupă și tren de roți. Astfel de exemple sînt numeroase. Dar deficiențele calitative apar și 
la alte materiale necesare activității din subteran. De exemplu din 45 de perechi 
de. mănuși dielectrice pen
tru un KV, primite în ultimele șase luni și supuse la încercare cu tensiune mărită, 21 de perechi nu 
au rezistat, iar din 140 perechi cizme dielectrice pentru 6 KV supuse, de asemenea, la încercare, 53 nu .au rezistat,

— Problema asimilă
rilor a fost discutată, a 

. constituit o temă în ca
drul consfătuirii ?•— Bineînțeles s-a discutat și. s-au găsit soluții, .pentru asimilarea unor noi produse din programul de mecanizare aprobat de conducerea superioară de partid. De asemenea, s-a pus problema asimilărilor în ceea ce privește unele subansamble și piese de schimb necesare utilajelor care nu se comportau prea bine în condițiile din subteran. Un exemplu în a- cest sens : garniturile și
Vă informăm 111 acțiunea de recupe- î-_________________________ rare a restanțelor,- cons- iAstăzi (la ora 20) în sa- tructorii de pe șantierul ' la Casei de cultură din nr. 3 Vulcan al T.C.H. j Petroșani va avea loc au ajuns la cota finală a ; spectacolul extraordinar primului tronson din blo- î prezentat de Ansamblul cui IA, creînd astfel con- j artistic „Zaria" de cînte- diții optime de lucru în.,.- ce și dansuri al regiunii interior pe timpul frigu- ; Donețk — U.R.S.S. (T.S.). ros. (C.I.)

utilajelorsemeringurile pentru cea . mai mare parte a utilajelor folosite în Valea Jiului, deosebit dc importan
țe pentru buna funcționare și întreținere a utilajelor, erau executate pentru UNIO Satu Mare de o cooperativă. Asimilarea a- . cestor garnituri și semerin- guri era plasată de la Sa- ,tu Mare la Brașov, fiecare . refuzînd să le .execute. După această consfătuire s-a găsit soluția. Se va executa de o unitate din Brașov. S-au găsit soluții pentru îmbunătățirea constructivă a unor utilaje în fabricație de serie, cum ar fi trans-, porterul cu raclele. locomotive de mină, mașini de încărcat, motoare e- lectrice, contactoare anti- grizutoase ș.a.m.d. Totodată, au fost adoptate soluții pentru îmbunătățirea unor produse în . curs de asimilare, dar nefinalizate pînă acum : ventilatoare. electro- pneumatice, instalații de iluminat pentru locomotivele de mină, cabluri electrice, mașini de extracție în construcția antigrizutoa- să. ' /. .

-- Specialiștii , din do
meniul mineritului, au 
constatat, că au ridicat 
multe probleme în fața 
constructorilor de utila
je, dar aceștia, construc
torii, nu au avut nimic 
de spus la adresa bene
ficiarului?— Fiind o consfătuire de lucru, firesc, și-au spus și ei părerea vizînd unele cerințe în ceea ce privește exploatarea judicioasă. a utilajelor, întreținerea lor corespunzătoare, respectarea graficelor de revi7 zii și reparații, executarea reparațiilor și intervențiilor preventive și nu doar atunci cînd utilajul a „căzut". Au ridicat probleme de calificare și policalificare a oamenilor care mî- nuiesc aceste utilaje. Toate -aceste sublinieri din partea constructorilor de utilaj ni le-am însușit și vom acționa pentru rezolvarea lor în termen cit mai scurt. ;

Petroșani — dimineață de toamnă tirzie. Foto : Ion LEONARD

Și 
trece- 

democra-

• (Urmare din pag. I)
„Ceea ce n-a realizat și 

nu putea realiza regimul 
burghezo-moșieresc —- sublinia tovarășul 
Nieolae CEAUȘESCU — 
s-a realizat odată cu în
făptuirea insurecției națio- 
nare armate antifasciste 
antiimperialiste, cu 
rea la revoluția 
tică și apoi socialistă, cu 
cucerirea puterii politice de 
către masele largi popu
lare, în momentul în care 
a devenit cu adevărat sță- 
pîn pe destinele sale, a- 
sumîndu-și rolul de făuri
tor conștient al propriei 
sale istorii libere și inde
pendente".-Firește, factorii care dau tărie de neclintit oricărui stat și care-i asigură unitatea,’ libertatea, independența și suveranitatea națională sînt numeroși. Este evident că forța economică, dinamica și caracterul ar- . monios al dezvoltării economiei naționale se află printre premisele esențiale care garantează trăinicia statului, capacitatea sa de a-și aPăra existența, de a participa de pe poziții a- vantajoase Ia diviziunea mondială a muncii, iar în condițiile socialismului, de a oferi cetățenilor condiții de trai materiale și spirituale mereu mai bune, o calitate superioară a vieții în ansamblu.Este meritul Partidului Comunist Român de a fi stabilit. ca o coordonată majoră a politicii sale e- conomice, amplasarea rațională, armonioasă a forțelor de producție în profil teritorial. Numărul județelor care dau o producție industrială de pește 10 miliarde lei a crescut de la 4 în 1965, la 30 în cursul acestui an, urmînd ca în 1980 toate județele să de- păseasgă acest nivel. .Caracteristica dominantă a statului nostru socialist este aceea că întreaga putere politică aparține poporului, care are posibilita

tea de a-și hotărî destinele așa cum crede de cuviință, fără nici un amestec din afarăi Oricine analizează compoziția organelor puterii de stat — de la Marea Adunare Națională la consiliile populare comunale — constată prezența în cadrul lor a reprezentantilor tuturor claselor și categoriilor sociale, a tuturor naționalitățilot- conlocuitoare existente în societatea noastră, animate de țeluri și aspirații comune.
^ 60 de ani

de la făurirea statului 
national unitar 

român
Natura profund populară a orânduirii noastre" socialiste, a sistemului politic este oglindită nu numai de democrația de tip reprezentativ, ci mai cu seamă de democrația directă, nemijlocită, de tendința, tot mai accentuată de participare a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la elaborarea și aplicarea deciziilor care privesc și viitorul țării, al localității în care domiciliază sau al unității în care lucrează, la conducerea vieții politice, e- conomice și sociale, la rezolvarea tuturor treburilor obștești.Desființînd definitiv exploatarea omului de către om, socialismul a făcut să triumfe noi criterii de a- preciere și retribuire a muncii, și anume : cantitatea, calitatea și importanța ei socială, indiferent de sexul sau naționalitatea celui ce o prestează. Ve

niturile oamenilor muncii, ale întregii populații cresc sistematic, . pe măsură ce, prin . dezvoltarea economiei naționale, se înmulțesc și. resursele necesare. Astfel, în actualul cincinal, ca urmare a posibilităților suplimentare ce decurg din depășirea sarcinilor economice, retribuția reală crește în medie cu 32 la sută, față de 20 la sută cît s-a prevăzut inițial. Sporesc simțitor veniturile țărănimii, pensiile, alocațiile de

‘stat pentru copii, bursele, alte ajutoare finanțate de la bugetul de stat.Mereu mai ample sînt posibilitățile materiale create de stat pentru participarea la învățătură a tuturor oamenilor muncii și a fiilor acestora, fără deosebire de naționalitate, în anul de învățămînt 1977—1978 au frecventat școlile de toate gradele-a- proximativ 5,4 milioane de elevi și sțudenți, adică în medie 1 din 4 cetățeni.în peisajul cultural-artistic al țării se disting condițiile deosebite create în vederea instruirii în limba maternă a naționalităților conlocuitoare. Astfel, anul trecut au funcționat 2028 de unități de învățământ 14 teatre și instituții muzicale, numeroase case de cultură, edituri și redacții, formații artistice de amatori etc. pentru naționalitățile conlocuitoare care au posibilitatea să păstre

ze și să dezvolte spiritualitatea specifică, odată cu participarea, în strînsă unitate și frăție cu oamenii muncii români, la®înfăptui- rea culturii noi, socialiste, îndeplinindu-și în condiții tot mai bune funcțiile sale interne, statul nostru socialist, independent și suveran, își extinde relațiile cu toate țările lumii, se manifestă ca o prezență activă pe arena internațională, contribuie din plin la soluționarea marilor probleme care confruntă o- menirea, în interesul colaborării, bunei înțelegeri și prietenii între popoare, al- cauzej păcii și progresului social în lume. România se pronunță cu fermitate pentru lichidarea subdezvoltării și făurirea noii ordini economice internaționale, pentru înfăptuirea dezarmării și, în primul rînd, a dezarmării nucleare, pentru stingerea focarelor, de război și rezolvarea prin mijloace pașnice a o- ricăror litigii dintre state.Realitățile României socialiste sînt concretizarea ■ speranțelor și viselor multor generații de înaintași. Relevînd însemnătatea actului unirii, tovarășul Nieolae Ceaușescu sublinia în cuvîntarea Ia Plenara Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste din 2 noiembrie 1978 : 
„Acest moment epocal în 
istoria poporului nostru a 
deschis noi perspective a- 
tît dezvoltării forțelor de 
producție, științei și cultu
rii, cît și afirmării popo
rului nostru, a aspirațiilor 
sale de progres, a voinței 
sale de pace, a hotărîrii de 
a-și făuri o viață demna, 
liberă, de a trăi în prie'e- 
nie și colaborare cu veci
nii săi, cu toate popoarele 
lumii".

(N.R. Este indicat ca 
prezentul articol semnat 
de colaboratorul ziarului 
nostru, să fie folosit de 
propagandiști și cursanți în 
învățămîntul politico-ideo
logic de partid)

Am fost patru ore ,,controlori* 
pe autobuzele & f.?.

„BLATIȘTI" DE PROFESIEîncă înaintea plecării în eontroloarea Suzana că . raidului am întîlnit în fia- plat ca abonamentul grant delict și pe loan Ciugă de la l.M. Paroșeni (cu abonamentul expirat). Elena Pirvulescu, fără bilet pe traseul Petroșani — Lonea, Amca Bîrjbc, despre care ni se spune eâ nu e la prima abatere de a- cest fel. Bineînțeles, făptașii au fost obligați să plătească pe loc 6 amendă de 40 de tei sau li s-a încheiat un proces verbal de contravenție, urmînd să a- chite o sumă între 60—150 lei. Valoarea se stabilește în funcție de comportamentul celuj în cauză. E- vident, pentru unul ca Ia- cob Popa, care deși vinovat mai și apostrofează controlorul, amenda va fi mai mare, ca și pentru cei care se lasă legitimați a- bia ia intervenția organelor de miliție. Interesante sînt insă scuzele pe care împricinați; le invocă a- tunci cînd sînt depistați.

curea,Evi ne atrage atenția vom avea prilejul să tilmm așa zișii „blatiști",.. de profesie, cei mai multi dintre aceștia fiind elevi și sțudenți, cei care zilnic dau de furcă taxatoarelor, șoferilor și, bineînțeles, controlorilor. Nu vrem să credem pînă nu vedem. Dar „eroii" noștri nu se dezmint și in primul autobuz controlat, Mihai Croitoru, student la I.M.P.. se prezintă cu un abonament expirat din 16 noiembrie. Deci, timp de o săptămînă, 
un viitor inginer, s-ă folosit de un bun al nostru fără să plătească măcar 5 bani. într-o situație asemănătoare se află și colegul său, Gheorghe Sandu. „Să știți că nu sînt cazuri izo
late, ne spune controloa- rea Estera Mitulescu. Zil
nic întîlnim asemenea aspecte1*. Și își susține afirmația cu alte cîteva nume de elevi și sțudenți.Dar să nu se înțeleagă

că „blatui" (iin termen la Una nostimă ne-a servit-o moda printre cei care se . Cristian Kuszay, găsit fă- eșchivează de la piața bi- ră bilet în autobuzul de fetelor) este făcut numai Lonea: „S-a întîmplat,de elevi-și sțudenți. în ziua dom’le" (?!!), Da, s-a înțîm-./ .. ________ 1 săfie pînă la Petrila, dar el să circule pînă la Lonea. Se pare însă că întîmpla-

(un colectiv cunoscut pentru succesele sale rești) și, culmea, că căutat de aproape nnne- era două luni de miliție. lată-ne a- șadar și detectivi. Și totul a plecat de la refuzul de a cumpăra un bilet de un leu. Tot la I.M. Petrila jn-
• în zece luni și jumătate, valoarea amen

zilor plătite de călătorii frauduloși depășește 
50 000 lei • Totuși continuă să fie întîlnite per
soane care circulă fără bilet • Acesta a fost mo
tivul pentru care împreună cu controlorii și lu
crătorii de miliție am efectuat în 23 noiembrie 
raidul de față.rea durează de mai mult timp;

DETECTIVI FARA VOIE în autobuzul de Petrila aveam să întîlnim și pe loan Varga, dar nu ca pe un călător cinstit, ci... fără bilet. 1 se cere să se legitimeze. însă nu poseda asupra sa actul de identi- tat^> Urmează discuții, vociferări și. pînă la urmă ajunge la miliție. Aici ă- flăm că lucrează la sectorul IV al minei Petrila

de
ficiezj trebuie și plătit.De ce să nu-i luăm ' a- . tuncî de guler pe cei cai* re-și permit să beneficieze gratuit de «toate acestea ? Am fi dorit să auzim mai rnulți călători că se ridică împotriva celor găsiți fără bilete. Dar nu a fost să fie așa. Dimpotrivă, unii s-au solidarizat cu aceștia, în apărarea lui Marian Bu- filă, de la l.M, Aninoasa, găsit cu bilet mai ieftin, i-â sărit colegul său, apos- trofînd și amenințînd taxatoarea. Cum de altfel, cu altă ocazie, nici pentru legitimarea lui Nieolae Bfein- bea, care circula de 12 zile cu . abonamentul expirat n-a intervenit nimeni, în ai ară de șoferul autobuzului ; la fel cazul Vioricăi Ciurar care circula fără bilet împreună cu fiica sa. De fapt, nu s-a intervenit nici în cazuri mult mai grave din zilele precedente cînd au fost bătuți controlori, fără ca vreun călător să zică ceva.O tăcere rău înțeleasă. O adevărată mostră de indiferență, o indiferență păgubitoare pentru noi .toți.

Raid anchetă realizat de
C. IOVANESCU și

C. GRAURE

E.T.P. aflăm că în ziua6 noiembrie în autobuzul de CorOești — Bărbăteni, Oscar Varga, revoltat — tot el — de faptul că a fost găsit fără bilet, face scandal, lovește în geamurile autobuzului și amenință controlorul cu bătaia. Cu greu poate fi temperat și legitimat abia la garajul din Lupeni cu ajutorul șoferului și al unui revizor. De miliție spunea că nu îi e frică, fiind „un client constant al miliției". Chiar nu se terne de .nimeni a- eest individ certat cu legea ?
SI „ONOR" OPINIA 

PUBLICA... TACENe-a fost dat să vedem în cursul acestui raid cum puțini sînt cei care iau i celor depistați Că circulă fără să plătească. Ba maj mult, am fost priviți chiar chiorîș pentru că am îndrăznit sări tragem la răspundere pe cei care în acest feî fură — da FURA — din buzunarul nostru, al tutu- ror, care nu înțeleg că o- rice serviciu de care bene-

tenționează să-și. caute de lucru și loan Buric recent venit din armată. Pină atunci călătorește fără bilet pe autobuz, vorbește o- braznic, jignește, refuză să atitudine împotriva se legitimeze. Aceasta pînă la miliția din unde organele de interesează și de pe care-i poartă.menea cazuri sînt întîlnite destul de des. D:ntr-un proces verbal depus la
Petroșani resort se „hramul" Și, ase-
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Intîlnirea cu delegații ale oamenilor muncii 
reprezentînd mari colective de muncă din întreprinderi 

din Capitală și din județe ale țării FILME

• (Urmare din pag. I)ziția delegației României ia această consfătuire.La întîlnire au luat .parte tovarășul Manea Mănes- eu, tovarășa E l e na Ceaușescu, tovarășii losif Banc, Virgil Cazacu, Constantin Dăscălescu, Paul N:- culescu, Dumitru Popescu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ștefan Voitcc, Ștefan Andrei. Vasile Mușat.Tovarășul N-i-e o 1 a e Ceaușescu a fost întîmpi- nat cu vibrantă căldură și însuflețire de participanții ia această întîlnire — muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri — români, maghiari, german; și de alte naționalități, care au Ovaționat îndelung pentru partid și secretarul său generat S-a scandat, . cu însuflețire minute în șir Ceaușescu — P.C.R.". „Ceaușescu — și poporul", „Ceaușescu — pace".în această fierbinte manifestare a delegațiilor cla

sei muncitoare și-au găsit expresie sentimentele de nețărmurită dragoste, de Înaltă prețuire, pe care întreaga noastră națiune le nutrește față de conducătorul partidului și statului nostru, pentru activitatea sa neobosită consacrată înfloririi patriei, bunăstării și fericirii poporului, triumfului cauzei generale a socialismului și păcii în lume. .în cadrul întâlnirii, au luat cuvîntul Gheo-rghe Butuc, lăcătuș la întreprinderea 23 August din București, Erou al Muncii Socialiste, : Nicolae Ceapă, maistru minier la întreprinderea minieră Aninoasa, Mircea Roibu, maistru turnător la Șantierul naval Galați, Erich Fajth, șef de atelier la întreprinderea de construcții metalice Reșița, Ion Mihăilă, muncitor Ia întreprinderea metalurgică Iași, Iosif Szabo, maistru la Combinatul Chimic

Tîrnăveni, Mihai Blag, maistru oțelar la Combinatul metalurgic Cîmpia Tur- zii, Erou al Muncii Socialiste.în numele participanți- lor, tovarășul Constantin ‘ Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu rugămintea să ia cuvîntul.
Primit cu cele mai calde 

sentimente, în ovațiile și 
uralele celor prezenți, a 
luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
Președintele Republicii So
cialiste România.Cuvîntarea secretarului general al partidului a fost urmărită cu deosebită atenție, cu deplină aprobare și intensă satisfacție, ea fiind subliniată, în repetate rînduri, cu vii și îndelungi aplauze. în sală a domnit tot timpul o atmosferă de puternică însufle

țire, de profundă vibrație patriotică. S-a scandat minute în șir „Ceaușescu — pundere ee-i revine, clasa noastră muncitoare și-a reînnoit hotărîrea. de a ac-P.C.R. , „Ceaușescu și po- ționa, cu toată energia, îm- porul“, -„Ceausescu:—pace",„Ceaușescu, România, stima noastră și mîndria", „Vom munci și vom lupta, pacea o vom apăra!".Participanții — și prin ei întreaga noastră clasă muncitoare — și-au reafirmat astfel încrederea în gloriosul Partid Comunist Român, simțămintele de nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-au exprimat totala adeziune și înalta apreciere -față de activitatea pe care a desfășurat-o la Consfătuirea de la Moscova, un exemplu însufle- țitor de slujire devotată a intereselor supreme ale poporului român, ale României socialiste, ale cauzei generale a socialismului,progresului social și păcii în lume.Pătrunsă de înalta răs-

preuna cu întregul popor, pentru înfăptuirea politicii interne de construire a socialismului șl a politicii externe a partidului și statului nostru, de luptă fermă pentru cauza destinderii, dezarmării, securității și păcii, pentru întărirea colaborării cu toate țările socialiste, cu toate statele, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. Ei s-au angajat că, la fel ca și pînă acum, vor face zid de netrecut în jurul partidului, vor fi apărătorii dîrji și neînfricați ai năzuințelor de pace și libertate ale poporului nostru, care prin politica,clarvăzătoare a partidului și statului, prin neobosita activitate a tovarășul ui Nicolae Ceaușescu, și-a căpătat un loc demn între popoarele lumii.

I Duminică, 26 noiembriePETROȘANI — 7 Noiembrie : Doctorul Ppe- naru ; Republica ; Sca- ramouehe ; Unirea: Fiul Feței Palide.PETRILA : Magazinul de antichități.LONEA : Avaria.ANINOASA : Rîulcare urcă muntele..VULCAN : New York, New York, seriile I-II.LUPENI — Cultural: Corsarul din insula ; Muncitoresc : Mă întoarce la Erimo.URICANI : Ultimulpost de control, seriile I-II.v : "
Luni, 27 noiembriePETROȘANI — 7 Noiembrie :■ cartofilor1 publica : nisip ;| treilea
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Intîlnirea cu delegații ale oamenilor de știința, artă 
și cultură, din învățămînt, ale tineretului, 

ale Consiliului Național al Agriculturii

Rade Al se-
Sărbătoarea copți ;Cas telul Unirea : jurăripnt,riile I-II.PETRILA : . Magazinul da antichități.laroslav seriile

• (Urmare din pag. i)tovarășa Elena Ceăușcscu, tovarășii Iosif Banc, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janoș Fazekaș, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescii, Gheor- Răd’ulescu, Leonțe Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ion Coman, Miu Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Pa- tilineț, Ion Ursu, Vasile Marin, Vasile Mușat.Cei prezenți la întîlnire au intîmpinat cu deosebită căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, expri- tnîndu-și și cu acest prilej, prin puternice și îndelungi aplauze, adeziunea totală

la politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotărîrea nestrămutată de a-Și aduce din plin contribuția transpunerea în viața hotărîrilor Congresului XI-lea, înalta stimă, sidefație și dragoste de secretarul general partidului.La întîlnire, au luat vîhtul du Voinea, Institutului din București, Fulga, vicepreședinte Uniunii Scriitorilor, Aurel Groapă, director tehnic at Institutului central de chimie, Marin Nedea, președintele Consiliului inter- eooperatist Purani, județul Teleorman, Radu Beligan, directorul Teatrului Național din București, Vasile Drăgănesc-u, șef de secție

la a al con- l'atăalcu-Ra-tovarășii rectorul politehnic Laurențiu al

la Institutul de fizică, secretar al comitetului de partid, Ion Crișan, directorul Institutului de cercetări și proiectări pentru construcția de mașini, Andrei Balint, președintele cooperativei agricole de producție din comuna Să- cele, județul Brașov, Vasile Bontaș, președintele UASC din Centrul universitar București, Valeria Ceoeeonică, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.în numele parțicipanți- lor, tovarășul Manea Mă- nescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-mi- nistru al guvernului a rugat din inimă pe tovarășul Nicolae Ceaușescu să ia cuvîntul în încheierea întâlnirii; ’,

Intîmpinat cu puternice 
și îndelungi aplauze, ia 

cuvîntul tovarășul Nicolae 
CEAUȘESCU, secretar ge
nerai al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.Cuvîntarea tovarășului Nicolae CeaUșescu este urmărită cu profund interes și deosebită atenție. Prin aplauze repetate, cei prezenți dau expresie gratitudinii față de prodigioasa activitate a secretarului general al partidului, președintele României, de modul strălucit cu care și cu ocazia Consfătuirii de la Moscova s-a făcut interpretul năzuințelor sacre a- le ponorului,.nostru de a trăi în pace iși înțelegere cu toate națiunile lumii, de a fi lăsat să-și consacre toate forțele, întreaga ener

gie făuririi unei vieți libere și fericite în patria sa.Făcîndu-se mesagerii gin- d uri lor și sentimentelor largilor categorii de oameni ai muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — pe care le-au reprezentat la noua întîlnire cu tovarășul Nicolae. Ceaușescu, participanții și-au reafirmat voința de a se uni și mai strîns în jurul partidului, al secretarului său general, de a înfăptui neabătut Programul Partidului Comunist Român, de a contribui cu abnegație și dăruire la înflorirea continuă a patriei, la creșterea prestigiului internațional al României socialiste, la realizarea 1- dealurilor de pace și progres ale omenirii.
Avancronică sportivă• Deoarece Jiul joacă 

in deplasare, atenția iubitorilor fotbalului din Valea Jiului este îndreptată duminică, începînd de la ora 11, spre derbiul divizionarelor C, seria a Vll-a, dintre Minerul Vulcan și Minerul Lupeni. Săltată pe locul 3 în’ clasament, în urma câștigării la „Masa verde" a meciului cu Gloria Drobeta Tr. Severin, e drept la 7 puncte de lider, echipa din Lupeni mai spe
ră la lauri. Condiția este 
să aducă puncte din deplasare, ceea ce nu a ■ prea făcut pînă acum. în aceeași zi și la aceeași oră se desfășoară și meciurile ultimei etape din campionatul județean Parîngul Doilea — Metalul Crișcior, Minerul Aninoasa — Dacia 
II Orăștie, Minerul Uricani — Constructorul Hunedoa

ra și Preparatorul Petrila — Preparatorul Teliuc. Atît la meciul divizionarelor C, cît și la cele din campionatul județean, se întîlnese formațiile de juniori. De la ora 14, iubitorii fotbalului vor asculta pe calea undelor „fotbal minut cu minut", avînd atenția mărită cînd se va da legătura cu lașul.• In campionatul municipal de •popice se desfășoară azi, ora 8, partidele Preparatorul Petrila (băieți) — Vîscoza Lupeni (fete), Constructorul Minier Petroșani — Minerul Vulcan, Parîngul Lonea — Jiul II Petrila. Deoarece arena de popice a echipei Parîngul Lonea nu este nici în prezent pusă la punct, partida se va disputa pe terenul formației Jiul Petrila.
Mica publicitateÎNGRIJESC copil sub 2 ani. Aviatorilor 14/5, Petroșani — Aeroport. (727)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Prise- can I- Nicolae, eliberată de 

I.M. Aninoasa. Se declară hulă. (726)

PE ACEASTA CALE, loan Stoica din Lupeni și Boghiu Traian din Petroșani mulțumesc medicului specialist psihiatru Ienă- șescu Nicolae din Timișoara pentru îngrijirile acordate. (730)

INTERVENȚIE LA...
INTERVENȚIESe știe, fiecare unitate minieră dispune de numeroase mijloace de intervenție în caz de a- varie. Printre aceste mijloace se află și autovehiculele, : aparținând de S.T.R.A., detașate la unități, numite simplu „intervenție**.O astfel de „intervenție" a fost și la Petrila în noaptea de 23 spre 24 noiembrie. Dar cum minerii și-au văzut de treabă, cum utilajele nu s-au stricat ’ „intervenția" — camionul 21 Hd 2601 condus de Gheorghe Hidan n-a avut ce face. Și, ca să nu se plictisească, după miezul nopții șoferul a încărcat mașina cu lemne și pe la 2 a pornit spre locuința lui Vasile Ta- maș din... Baru. La ieșirea din Petrila, însă „intervenția" a fost o- prită și a ajuns la... miliție, cu toate consecințele de rigoare. Se pun însă niște întrebări: 1. Ce a făcut șeful care răspundea de „interven

ție" 7 2) Ce a făcut paznicul care j-a deschis poarta „intervenției" de n-a văzut ce transportă și încotro merge?Răspunsurile le așteptăm de la șefii acestor oameni care au „dormit în post" (ca să nu spunem în cizme).
PRIORITATE 

FACULTATIVANu-i vorba de o nouă regulă de circulație, ci de o npregulă frecventă pe drumurile publige din municipiu. Unii, ne- respectînd prevederile legale acordă prioritate după ochi, cui le place, într-una din zile, șoferului George Lupea din Brad — în trecere prin Petroșani — nu i-a plăcut mașina miliției și nu i-a acordat prioritate fiind pe punctul de a comite un accident. S-a ales cu o-, adeverință cu care să poată ajunge pînă acasă. Permisul îl

ya urma după , o perioadă de timp, suficient pentru ca posesorul să învețe să respecte regulile priorității.
ATENȚIUNE, ȘOFERI !Zilele toamnei tîrzii vă pot oferi o serie de surprize neplăcute. E suficient să amintim ceața, carosabilul umed, mîzga, posibilitatea de polei, ca șă ne referim doar la cîteva... surprize. Pe timp de ceață 
circulați cu faza de în- 
tîlnire aprinsă pentru a putea fi văzuți de la distanță 1 Dacă circulați pe carosabil umed, 
reduceți viteza pînă la 
limita evitării oricărui 
pericol: nu acționați
brusc frînele, nu virați 
brusc, pentru că puteți derapa ! Nu plecați la 
drum cu pneuri uzate. Circulați cu atenție sporită, mai ales în zonele de drum unde e posibilă și formarea poleiului!

Rubrică realizată cit 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției 
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LONEA:Dombrovsky,I-II.VULCAN tace și nu face.LUPENI — Cultural : Cu stele în păr și la- Munci- întoar-
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crimi în ochi ; torese : Mă •' voi ce la Erinio.URICANI :[post de control, iile I-H. ’
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Ultimulseri-
Duminică, 26 noiembrie8,00 Gimnastica la domiciliu.Tot înainte ! Șoimii patriei.Film serial pentru copii : „Cărțile junglei". E- pisodul 14.Pentru căminul dumneavoastră. Viața satului.De strajă triei.Telex.Album cal — Ora14,15 Woody,toarea
10,0011,15
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dumani- veselă. ciocăni- buclucașă— desene animate.15,00 fotbal : Dinamo — Steaua (repriza a II-a).17.50 Film serial : nia maritimănedin — Episodul 19,00 Telejurnal.19,20 România socialistă — idealuri împlinite (1918— 1978).19.45 Antologii artistice.20.45 Film artistic: „Enrico Caruso". Producție a studiourilor americane.22,15 Telejurnal.
Luni, 27 noiembrie17,00 Telex.17,05 Emisiune în lim- . ba maghiară.19,20 1001 de seri.19,30 Telejurnal.19.50 România listă împlinite 1978).Roman „Putere fără rie".Mai aveți o trebare ?Publicitate.Românie, mîndră. închinate ei și unității socialiste. Cadran mondial. Telejurnal.

socia- idealuri (1918—20,15 foileton : glo- Episodul 14. în-
patrieCîntece patri- partidului, națiunii
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