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Aniversare ca profunde rezonanțe- 
tn Istoria neamului \ 

60 de ani de la unirea 
Transilvaniei cu România

Hotărîrea C.4. al P. C. L cu privln la activitatea 
, delegației țării noastre la Consfătuirea de la Moscova, 

evidențiază cu pregnanță

Politica realistă de pace și progres 
social a Partidului Comunist Român

Două realități incon
testabile au ieșit la ivea
lă, iii aceste zile, din 
conținutul și desfășura
rea unor evenimente po
litice de răsunet, inter
național, puternic relie
fate în conștiința -opiniei 
publice mondiale. Prima 
din aceste . realități de
monstrează spiritul ști
ințific, realist și, toto
dată, profund uman al 
politicii interne și ex
terne a partidului și sta
tului „nostru, angajată 
permanent în slujba îm
plinirii celor mai înalte 
idealuri de pace, a ce
lor mai arzătoare as
pirații de progres, de 
bunăstare materială și 
spirituală a'.e omului 
contemporan. Cea de a 
doua, . ilustrează carac
terul larg democratic al 
vieții, publice românești, 
participarea activă a oa
menilor muncii, a po
porului. într-6 dublă ca
litate — de obiect și 
subiect al propriei sale 
istorii — și într-o strîn-

La I. M. Lupeni

Minerii raportează, zilnic, 
depășirea sarcinilor de plan

® RECORDUL LA PRODUCȚIA DE CĂRBUNE 
EXTRAS stabilit in data de 24 noiembrie la 1 173 tone 
peste plan a fost doborit după numai 5 zile : un plus de 
1 281 tone de cărbune obținut în data de 29 noiembrie.

• CEL MAI MECANIZAT SECTOR AL MINEI — 
sectorul IV — și-a realizat planul lunar în ziua de 29 
noiembrie. Rezultatul este cu ații mai meritoriu cu cit 
este prima lună din an cînd a reușit să învingă greutățile 
și să-și realizeze sarcinile de plan.

® PRODUCTIVITATEA MUNCII IN ABATAJELE 
DE MARE CAPACITATE, dotate cu complexe de sus
ținere și tăiere mecanizată este superioară prevederilor 
de plan. De la 1 tonă pe post, cit a realizat, brigada 
condusă de Teodor Boncaîo, în zilele de 25 și 27 noiem
brie. la 4 tone pe post, cit realizează în medie brigada 
condusă de Valentin Tofană.

• MEDIA DE VÎRF A AVANSĂRILOR ZILNICE 
într-un abataj frontal mecanizat a fost 1,30 metri, obți
nută tot de brigada lui Valentin Tofană.

• IN ȘAPTE ZILE DIN ULTIMA DECADA A 
LUNII NOIEMBRIE, zilnic au fost extrase peste .plan 
cantități de cărbune; intre 260 și 1573 tone de cărbune, 
întreaga producție suplimentară a săptăminii echivalează 
cu planul de producție al minei pe o zi.

• Tot în ultima decadă a fast recuperată o restanță 
de 5171 tone de cărbune.

• REALIZABILE obținute în ultima parte 
A LUNII CE A TRECUT creează premisele îndeplinirii 
sarcinilor de plan pe luna în curs de către nimerii Lu-
peniului.

Alături de I. M. Lupeni, 
alte colective de mineri 
din bazin înregistrează 
plusuri la extracția de 
cărbune. Astfel, de rezul
tate sînt consemnate la 

să unitate — de gîndire 
și voință — la făurirea 
conștientă a propriilor 
sale destine. Sub steagul 
unui partid încercat, cu 
o temeinică experiență 
politică în mișcarea co
munistă și muncitoreas
că, avînd în frunte un 
conducător cu o netăgă
duită capacitate de es
timare a raportului de 
forțe pe plan mondial, a 
evoluției și tendințelor 
lumii contemporane, po
porul nostru își edifică 
viitorul, așa cum a nă
zuit de veaciiri, pe ca
lea deschisă de ideile 
luminoase ale socialis
mului și comunismului.

Din aceste două puncte 
de Vedere, ■" Hotărîrea a- 
doptătă miercuri, în ple
nul Comitetului Central 
al partidului, ne apare 
ca un act la conceperea 
și elaborarea căruia, 
practic, a luat parte în
treaga națiune. Este 
hotărîrea milioanelor de 
comuniști și oameni ai

I M. Paroșeni, mină con
stantă în realizările zilnice, 
precum șl minele Vulcan 
și Dîlja, unde în ultimele 
zile ale lunii s-au obținut 
depășir; la producția de 
cărbune. ■ 

muncii din rîndul cla
sei muncitoare, al țără
nimii și intelectualității, 
al tineretului studios și 
ostașilor patriei. Este 
hotărîrea întregului po
por care prin glasul auto
rizat al conducătorului 
său a dat o puternică ex
presie atitudinii ee-1 
caracterizează de milenii: 
„Nu avem și nu vom a- 
vea țel mai înalt decît 
lupta pentru pace, pen
tru dreptul fiecărui po
por de a se dezvolta în 
mod liber..." Cuvintele 
calde, profund umane, 
cu o bogată încărcătu
ră emoțională și o mare 
putere de convingere ale 
secretarului general al 
partidului au făcut re
pede înconjurul în
tregii țări, fiind primite, 
pe întreg cuprinsul ei, 
cu o vibrantă manifes
tare a atitudinii d- a- 
probare din partea între
gului popor.

Hotărîrea Comitetului

(Continuare în oaq a 4-a!

Brigada Iu: Emil
Aionesei de la I.M. 
Dîlja, un colectiv bine 
•închegat, care obține 
lunar depășiri ale pla
nului.

Foto: Gh. OLTEANU

■

I.M. Vulcan

Brigada condusă de Marin Baltac
EXEMPLU DE OMOGENITATE Șl DISCIPLINA
• Din 30 900 tone de cărbune extrase suplimentar 

pe primii 3 ani ai cincinalului, de întregul colectiv 
al sectorului 1, 12 000 sînt realizate de brigada con
dusă de MARIN BALTAC care, economisind 1 800 de 
posturi, a obținut o productivitate a muncii superi- 

in medie, cu 1000 kg/post.oara sarcinilor planificate.
La sectorul I al minei 

Vu.ican îi căutăm pe - cu
noscutul brigadier MA- 
litN BALTAC despre . 

I care inginerul loan Ciun- 
gan, șeful sectorului ne . 
spunea : „a lost schimbul 
IV, vine uneori pe schim- 

| buri cînd nevoile produc- 
j ției, organizarea lucrului 
| o cer". Ne-am folosit : de 

această informație și ia
tă-ne, in abatajul cameră 
numărul 2, orizontul 350. 
Schimbul intîi nu îl a- 
vea la „timonă" pe bri
gadierul Baltac ca de dusese

el obicei. Cu toate acestea, 
lucrul la front mergea

. strună. Cinei oamenj pre-- 
I 'ffwr de zor d nouă puș-

La posturile noastre 
de radio 

și televiziune
Astăzi (în jurul orei 

9,00), posturile de radia 
și televiziune vor trans
mite direct, de la Sala 
Palatului Republicii, Se
siunea solemnă comu
nă a Comitetului Cen
tral al Partidului Co
munist Român, Con
siliului Național al 
Frontului Unității So
cialiste și Marii Adu
nări Naționale a Repu
blicii Socialiste Româ
nia, dedicată sărbăto
ririi împlinirii a 60 de 
ani de la formarea sta
tului național unitar 
român.

Președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu al Etiopiei 

va efectua o vizită în țara noastră
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, lt. col. 
Mengistu Haile Mariani, 
președintele Consiliului Romania.

care. ' Șeful de schimb, 
Constantin Răducu își re
comandă ortacii. „Toți 
sini buni. Le place me
seria, disciplina. De la 
începutul lunii noiembrie 
nu am avut nici un ne
motivat. Avem însă la în
ceputul decadei a doua 
360 tone cărbune peste 
prevederi". Intre timp, în 
abataj avusese ioc puș
ca rea. Oamenii s-au îm
prăștiat după treburi. 
Fiecare știa precis ce are 
de făcut. După ce intro- 

Un lemn pentru 
armare în abataj, minerul 
Ion Lupu îmi spunea s 
„Am venit . la mină la 
vîrstă de 18 am și acum,

Aniversăm astăzi 60 de 
ani de la înfăptuirea sta
tului național unitar ro
mân, de la unirea Transil
vaniei cu România. La 1 
Decembrie 1918 se petrecea 
un act istoric și politic re
alizat cu o impresionantă 
participare a oamenilor 
muncii, ceea ce dovedește 
că sosise vremea ca po
porul român, unit în cuget 
și simțiri din cele mai 
vechi timpuri, să meargă 
pe un drum comun în con
struirea vieții, pe un drum 
lipsit de hotare geografice 
și politice între fiii Româ
niei. „Actul unirii — spunea 
secretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU,' la Plenara 
Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialis
te din 2 noiembrie a.c. — 
nu este o întîmplare, re
zultatul unor momente con- 
juncturale, ci consecința 
unor cerințe legice, rodul 
luptelor maselor largi popu
lare, hotărîte să facă totul
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PREZENTUL Șl VIITORUL VĂII JIULUI 
sub semnul profundelor mutații 

ale progresului și civilizației socialiste, 
ale împlinirii idealurilor unirii

Militar Administrativ Pro
vizoriu și al Consiliului 
de Miniștri ale Etiopiei 
•Socialiste, va efectua în 
curînd 0 vizită oficială în

după 14 ani, tot aici sînt. 
Mai intri am învățat me
seria de miner apoi n-am 
mai plecat".

Eugen Postolache și 
Nicolae Budirincă au și 
început să evacueze căr
bunele din abataj ; vor, 
după cum aflasem, ca 
pînâ -la șut să mai pre
gătească o nouă pușcare 
pentru schimbul următor. 
Timpul de lucru pentru 
acești oameni • este - pre 
țios, iar eforturile lor 
s-au materializat de fie
care dată în tone de căr
bune pesle plan. Lună de 
lună au dat cărbune peste ,| 
sarcini. Aceasta a făcui ' 
ca pînă în prezent la ni
velul sectorului să fie ex
trase pește prevederi 5 490 j

C. GRAURE ■ j

(Uoutuiuaie io pag a 2-a)

pentru a se uni într-un sin
gur stat unitar, conștiente 
că numai în acest fel își 
puteau deschide calea 
spre progres, spre afirma-» 
rea, cu drepturi egale, în 
rîndul celorlalte popoare și 
națiuni ale lumii". În de
ceniile care au urmat u- 
nirii, prin dezvoltarea in
dustriei, a vieții politice, 
s-au creat condiții pentru 
intensificarea mișcări; re
voluționare a clasei munci
toare, a tuturor forțelor 
progresiste, luptă orientată 
de Partidul Comunist Ro- ’ 
mân spre democrație și 
dreptate socială. încă de 
la înființarea sa, Partidul 
Comunist Român a sinteti
zat. într-o activitate revo
luționară prodigioasă, cele 
ma; profunde idealuri de 
muncă și viață ale poporu
lui nostru : libertatea și
independența patriei, : pa
cea și buna înțelegere, din 
cele mai vechi timpuri 

(Continuare în pag. a 2-a)

La Alba lulia, | 
împlinită 

(istoria firească!
i Carpații ne-au fost ț
; vatră de neam, dintot- ;
deauna, și izvoare ale j

; razelor de apă ale țării. : 
i Și cliiap dacă vremuri .- 
■de restriște au înălțat ș 
: haturi de oști între ■ 
i frați, Ardealul și Mol- : 
i dova și Muntenia și Do- i 
; brogea au simțit întot- : 
; deauna in vine dulcele ș 
î singe al mumei lor f 
; dragi, Dacia. Moși și ■ 
j nepot i au înălțat : 
; gîndul și sabia și glasul : 
i mîndru de fi; a; lui ■ 
i Traian și Decebal pen- .5 
i tru întregirea neamului, : 
; Și de aceea numai lutul i 
i fertil al patriei noastre; 
ieste neprețuit mauzoleu • 
i al fiilor săi, căzuțl la i 
; datorie, dar și cimitir i 
; al vrăjmașilor care ;
i ne-au căleai pragul cu i 
i mînă de foc și șînge. La ! 
j rădăcina griului și ma- 
: cilor, a stejarilor și flo- 
i rilor ne dorm eroii, nu- 
i mele și faptele rnilioa- 
: nelor de ostași căzuți 
i pe altarul patriei au 
: înnegrit pietrele, au în- 
: verzii pădurile de brazi, 
i pe drumul istoriei de 
i împliniri s-au înălțat 
i statui cu suflete de vi- 
; teji, păstrate în memo- 
ș ria urmașilor cu nume- 
î le de Mircea cel Bătrin, 
: Alexandru cel Bun, 
ț Ștefan cel Mate, Mihai; 
f Viteazul. Bătrînul, Bu- 
; nul, Marele, Viteazul și 
: ostașii lor. A venit apoi*  
; rîndul lui Iancu și Băl- 
î ceșcu și Cuza, tribuni 
î ai visurilor străbunilor 
: și urmașilor, jertfele 
r contemporanilor lor 
i înălțînd Columna ctito- 
j rită de poporul nostru 
; în două milenii.
i La Albă lulia, la 1 
: Decembrie 1918, un po- 
: por întreg și-a adunat 
: șuvoaiele în inima-izvor 
î
î Ion VULPE

Ș (Cont. în pag. a 2-a)
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Manifestări
dedicate unirii

• „E scris pe tricolor unire" este spectacolul care 
va avea loc astăzi, ora 16, pe scena Casei de cultură 
din Petroșani, organizat de Consiliul municipal al 
organizației pionierilor cu prilejul aniversării a 60 de 
ani de Ia formarea statului național unitar-român. La 
'acest spectacol literar-muzical vor participa formații 
pionierești de la școlile generale nr. 1 și 3 Lupeni, 
nr. 5, 6 și Casa pionierilor din Petrila, nr. 1, 2 și 5 
Petroșani. în cadrul acestei manifestări arc loc și faza 
municipală- a concursului „60 de. ani dp. la unirea 
Transilvaniei cu România".

• Ieri, în sala de apel, minerii schimbului I de 
la I. M. Dilja au luat parte 
de pionieri; Școlii generale 
împlinirii a șase decenii de 
on.al unitar român.

la un spectacol prezentat 
nr. 2 Petroșani, dedicat 
la. formarea statului nați-

9 La Casa de cultură 
o expoziție în

din Petroșani s-a deschis 
care sînt înfățișate, prin documente 

istorice și colecții filatelice, aspecte ale continuității 
poporului român pe teritoriul actual al țării și ale 
permanenței idealului de unitate națională.

• In întreaga Vale a Jiului, în întreprinderi și 
instituții, în școli, cluburi și case de cultură, au avut 
loc in aceste zile simpozioane și expuneri care au evi
dențiat semnificațiile-1 evenimentului istoric de la 1 
Decembrie 1918.- Au fost prezentate spectacole și pro
grame artistice tematice,’susținute de formații pionie
rești și ale artiștilor amatori, dedicate aniversării a 
60 de ani de la formarea statului național unitar prin 

.unirea Transilvaniei eu România.

Amprente ale industria- 
'Hzăjii în Lunca Jiului.

za Lupeni condus cu corn petență de Constantin Tora oferă cumpărătorilor o 
largă gamă de produse al imentare. Foto : Gh. OLTEANU
--------- 1
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românii și înaintașii noștri, 
care au trăit pe teritoriul 
actual al: patriei, fiind ou- 
noscuți pentru dragostea 
lor de libertate și glia stră
moșească pe care au apă
rat-o cu vitejie.

înfăptuirea insurecției 
naționale armate antifas
ciste și antiimperialiste din 
August 1944 a deschis e- 
poca unor profunde trans
formări revoluționare în 
viața politică și social-eco- 
nomieă, în toate sectoarele 
de activitate din țara noas-

La Alba Iulia, 
împlinită istoria firească 

români, maghiari, ger
mani și de alte naționa- 
lițăți — pentru ctitori
rea edificiilor cele; mai 
drepte societăți din 
lu me.

Pe crestele Carpaților,. 
în cîmpia Bărăganului, 
în obcincle Moldovei, 
pe malurile Mureșului, 
în Maramureș, Banat, 
Oltenia și la „Mărea 
cea mare" flutură trico
lorul și roșul steag de 
luptă al partidului. în
fiorate de vîntu-1 liber
tății, în numele căreia 
ni s-au jertfit eroic 
strămoșii și părinții. Li
bertate 
scumpă 
vom 
viața.

(Ur m a r» din pag. 0

a patriei, vrerea lui de 
a Uni destinele tuturor 
fiilor săi n-a mai în- 
tîinpinat opreliști. Nu 
erau numai 100 000 de 
oamen; la Alba Iulia, 
c; un popor întreg a 
parafat, fru istoria sa 
demnă • și înălțătoare, 
firescul act al unirii. 
Act cai'e consfințea, in
tre granițe milenare li
bertatea și drumul ner 
abătut spre fericire. în
cununat, la 23 August 
1944 și în anii socialis
mului, .de unirea egală 
în dreptate socială, sub 
conducerea partidului, 
de unirea egală a tutu
ror cetățenilor țării —

care ne este., 
și pe care o 

ppăra precum

tră, asîgurînd o bază te
meinică pentru împlinirea 
idealurilor de dreptate so
cială și națională pentru 
care au luptat generații de 
înaintași ; cucerirea deplină 
a independenței naționale, 
afirmarea dreptului sfînt 
al poporului jomân de a fi 
stăpîn pe destinele sale. 
Sub conducerea consec
vent științifică a partidu
lui a fost lichidată defini-' 
tiv exploatarea și a fost 
soluționată în mod just 
problema națională, oame
nii muncii, 
naționalitate, 
turi egale 
largi libertăți democratice, 
partieipînd activ la condu
cerea statului.

La împlinirea a 6'0 de 
ani de la formarea statului 
național unitar, România 
este o țară în plin avînt, 
oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, ma- 
nifestîndu-și talentul și e- 
nergia creatoare în înfăp
tuirea Programului de fău
rite ' a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de 
ridicare continuă, neabă

tută a bunăstării materiale 
și spirituale. Și, -această 
amplă operă de construire 
a unei țări moderne, armo
nios dezvoltată, este însu
flețită de conștiința patrio
tică a tuturor oamenilor 
munci; că sînt împlinite, în 
fapte convingătoare, idea
lurile pentru care a luptat 
poporul condus de domni
tori intrați în legendă, de 
patrioții de Ia 1848 și de la 
1859, de viteaza armată ro
mână la 1877, de milioane

indiferc-nt de 
avîțid drep- 

și dobîndind

rezonante
de oameni la 1918. „Sărbă
torim acest eveniment — 
sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU — 
cit ho țărirea fermă a fie
căruia de a-și face dato
ria față de patrie, față de 
popor, față de viitorul co
piilor noștri, față «le viito
rul națiunii noastre, al în
tregului nostru 
por, față de 
socialismului 
mului, a păcii în întreaga 
lume". Succesele

țării,

po- 
cauza 

comunis-

din eco
nomia țării, dezvoltarea 
continuă a democrației, a 
participării oamenilor mun
cii la conducerea societă
ții, înflorirea învățămîntu- 
lui, științei, culturii și artei 
sînt astăzi o realitate eloc
ventă înfăptuită- de toți 
cetățeni; 
ghiari, germani 
naționalități — 
muncă și viață, 
jurul Partidului 
Român. Politica

de 
români, ma- 

și de alte 
înfrățiți în 
uniți în 
Comunist 
internă a 

partidului și țării noastre 
— concludent exprimată în 
realitățile actuale ale Văii 
Jiului, de munca și 
.minerilor' î 
unitate eu politica externă, 
contribuind la prestigiul 
internațional al României 
socialiste clădit pe temelia 
progresului întregii socie
tăți.. întărirea . continuă a 
orînduirii socialiste consti
tuie astăzi o îndatorire pa
triotică, o necesară conti
nuare contemporană a nă
zuințelor pentru cai'e a 
luptat poporul nostru de-a 
lungul întregii sale istorii 
•— unitatea, independența, 
și suveranitatea României.

viața
formează o

j Exemplu de 
] omogenitate 
Iși disciplină 
|. (Urmare din pag. I) 

J tone cărbune. Brigada, 
Idupă cum ne mărturisea

Ștefan Cugereanu, secre
tarul comitetului U.T.C. 

I pe mină, are și eîțiva 
I uteci.ști. buni muncitori. 
I De pildă, Trandafir Co- 
| șaru într-un an și jumă- 
Itate nu are nici P ab

sență de la lucru, mai 
mult chiar, este și elpv 

I în clasa a Xl-a a-ijleu- 
• lui seral. Ca el sînt 
I multi : Florian Bejan,

Constantin Ciurea, Emil 
i Bocescu, Ștefan Pricop, 
I Gheorghe Andrei, tineri 
Icare s-au remarcat în ca

drul brigăzii și au deve- 
I nit repede cunoseuți la 
I nivelul sectorului, al în- 
Itreprinderii.

Un colectiv de mineri 
I vrednici, pricepuți, cunos

cut nu numai pentru că 
și-a realizat sarcinile de 

I pian și a obținut o pro- 
• ductivitate. suplimentară 
Ide peste 1 090 kg/post, ci 

și pentru faptul că în bri
gadă este ordine și disci
plină desăvîrșită ; in ul
timul timp nu s-a înre
gistrat nici o absență, nici 
un accident. Ca o trăsă
tură semnificativă a bri
găzii este faptul că pe 
schimburi, ori de cite ori 

I este necesar, toată forma
ția rămîne după șut. „Nu 

Ipoți lăsa în abataj un 
lucru neterminat", ne

I spune șeful schimbului,
Constantin Răducu. La
riadul său, Mircea Băltă- 
țescu, secretarul organi
zației de partid pe sector 
afirma : „In brigadă omo
genitatea Și disciplina 

(contează foarte mult. Este 
de fapt, ceea ce s-a putut 

(realiza în cadrul fiecărei 
brigăzi din. sector. Cert 
este că pînă în prezent 

Idin cele 11 brigăzi ale 
sect:>rul.ii. ’ opt au deja 

I planul anual depășit".
...Și multe alte cuvinte 

Ide laudă s-ar putea spu- 
, ne despre minerii din 

brigada lui Baltac, ca și 
[despre minerii Vulcanului 

care scot . la suprafață 
I cărbunele .

Duminică. 3 decembrie

8,00 Gimnastica la domi
ciliu.

8,15 Tot înainte !
8,10 Șoimii patriei.
9,30 Film serial pentru 

copii. „Cărțile jun
glei". Episodul 15.

■ 9,45 Pentru căminul dv. 
19.00 Viața satului.
11.15 De strajă patriei.
11,45 închiderea programu

lui.
13.15 Telex.
13,20 Album duminical — 

Cin tați cu noi — mu
zică ușoară româneas
că.

13.39 Rugbi : România — 
Franța, în campiona- 
tul european. Trans
misiune directă de la 
stadionul Ciulești.

15,00 Fotbal : (derbiul cam
pionatului național) 
F. C. Baia Mare — 
Steaua (repriza a 
ll-aj. Transmisiune 
directă de la Baia 
Mare.

15.50 VVcMxty, ciocănitoarea 
buclucașă.

16,10 Drumuri europene ; 
secvențe comice din 
filme românești ; Oa
meni ai munci; la da- 

, torie ; Cîtă iubire a- 
vem ; Melodii, melo
dii ;. Șah-mât în... 15 
minute !

17.50 Linia maritimă One- 
din. Episodul 67.

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
M15-Reportaj de scriitor.

19,35 Antologii artistice — 
gala rapsozilor popu
lari (II). Spectacol 
realizat lă Arad.

20 10 Film artistic. „Omul 
care trece prin zid". 
Premieră fie țară. 
Producție a studiou
rilor franceze.

22,15 Telejurnal. Sport.

Luni, 4 decembrie
16,00 Telex.
16,05 Emisiune în limba 

maghiară.
16.55 Agendă teatrală.
19,05 Efigii lirice. Emisiune 

de versuri.
19.29 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19,50 Panoramic.
20.20 Roman-foileton. - Pu

tere fără glorie. Epi
sodul15.

21,10 Orizont tehnico-știin- 
țifie. .

21,40 Interpreți ăi cîntecu- 
luj popular.

21.55 Cadran mondial.
22,15 Telejurnal.

Marți, 5 decembrie
9,00 Teleșcoală.
9,30 Roman-foileton. Pu

tere fără glorie. Re
luarea episodului 15.

10.20 Telex.
10,25 închiderea programu

lui.
15,00 Campionatul mondial 

de handbal feminin:
România — Polonia.*  
Transmisiune directă 
de la Bratislava.

16,00 Telex.

16,95 Teleșcoală.
16,55, Curs de limbă en

gleză.
17,15 Din cartea naturii. 

Inscripții în alb. O 
producție a Studiou
lui de film TV.

17.45 Pagini de muzică 
românească.

18,20 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură.
18.45 Mari ansambluri.

PROGRAMUL Țy

„Maramureșul" din 
Baia Mare.

19,00 Tribuna TV.
19,20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19,50 La ordinea zilei în 

economie.
20,00 Ancheta TV.
20,25 Seară de teatru. Lo

cuitorii scenei de Wil
liam Saroyan. Pre
mieră TV. Spectacol 
preluat de la Teatrul 
Mic.

22,00 Țară de cîntec, țară 
de dor. Muzică ușoară 
românească.

22,15 Telejurnal.

Miercuri, 6 decembrie
9,00 Teleșcoală.

10,00 Antena vă aparține. 
Spectacol prezentat de 
județul Buzău.,

11,05 Publicitate.
11,10 Șoimii patriei.

11,20 Telex.
11.30 închiderea programu

lui.
17,00 Telex.
1.7,05 Teleșcoală.
17,25 Curs de limbă ger

mană.
17,45 Tragerea pronoexpres.
17,55 Consultații medicale.
18,10 Imagini din Finlan

da. Documentar.
18.30 Teleeroniea pentru

pionieri.
18.45 Festivalul național 

„Cântarea României1'.
19.20 1001 de seri.
19,30, Telejurnal.
19.50 Noi, femeile !
20,10 La ordinea zilei în 

economie. - •
29.20 Telecinemateca. Ciclul 

„Mari regizori". Ză
dărnicia orgoliului. 
Premieră pe țară. 
Producție a studiouri
lor americane.

21.50 Publicitate.
21,55 La steaua. Melodii 

pe versuri de . poeți 
clasici.

22,15 Telejurnal.

Joi, 7 «lecembrie

17,00 Telex.
17,05 Teleșcoală..
17,25 Curs de limbă rusă.
17.45 Melodii populare.

18,00 Campionatul mondial 
de handbal feminin : 
România — Glanda. 
Transmisiune : directă 
de la Bratislava.

19,05 Film serial . pentru 
copii. Sindbad mari
narul. Episodul 16.

19.30 Telejurnal.
19.50 Cpinentăriu-1 zilei.
20,00 Ora tinerelului.
20.50 Melodii celebre din 

filme, operete și mu- 
sical-uri.

21.15 Din cartea naturii. 
Poteci de munte. Film 
documentar artistic.

21,55 Poeții cîntă patria.
22.15 Telejurnal.

Vineri, 8 decembrie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Telecinemateca.
11.30 Corespondenții judfe- 

țen'î transmit...
11,45 Din creația corală ro

mânească.
12,05: Telex.
12.15 închiderea programu

lui.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba 

germană.
19,00 Rezultatele tragerii 

loto. ;
19,05 Invățămînt-educație. 

Partenerii școlii — 
părinții.

19,20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Prim -plan.
20.10 Publicitate.
29.15 Film artistic.. Două 

dioptrii de prezbitism. 
Premieră TV. Produc- 
fie a studiourilor bul

gare.
21.45 O artă pe măsura 

timpului nostru (III).
22.15 Telejurnal.

Simhătă, 9 decembrie

12.30 Telex.
12,35 Curs de limbă spa

niolă.
12.55 Curs de limbă fran

ceză.
13.15 Concert de prînz.
14,13 România pitorească.

• Druinur; și popa- 
' supî.

14.45 Din cununa țării 
mele ■— melodii popu
lare.

15,00 Pentru timpul clv( li
ber, vă recomandăm...

15.15 Stadion. Magazin 
sportiv în jțnagini.

16.15 La volan.
16.30 Agenda culturală.
16.55 Clubul tineretului.
17.45 Cronica politică inter

nă ‘și internațională.
18.00 Publicitate.
18,10 i Antologia filmului 

pentru copii și tine- 
‘ ret, Buster Keaton 
în filmul „Generalul".

19.30 Telejurnal. ■
19.50 Viața rațională. Uz

și abuz în alimenta
ție.: -

20,00 Teleenciclo-pedia.
20.30 Film serial. Om bo

gat, om sărac. Episo
dul 26.;

21,20 Intilnire cu satira și 
umorul.

21.50 Telejurnal. Sport.
22,05 Melodii românești de 

ieri și de azu.



VINERI, 1 DECEMBRIE 1978 Steagul roșu 3

realizat — 
tov a r a s ti1 
CEAUȘESCU 

înfăptuirea

resc, s-a 
spunea 
NICOLAE 

eveniment — odată cu 
insurecției naționale ar
mate antifasciste și anti- 
imperialiste, cu trecerea 
la revoluția democratică 
și apoi socialistă, cu cu
cerirea puterii politice de 
către masele largi popu
lare, în momentul în care 
poporul a devenit cu ade
vărat stăpîn pe destinele 
sale, asumi ndu-șî rolul de 
făuritor conștient al pro
priei sale istorii libere și 
independente".

Adevărata unitate a 
poporului nostru s-a în
făptuit în anii socialismu
lui, în jurul nucleului vi
tal al națiunii — Partidul 
Comunist Român. Și a- 
ceastă unitate s-a trans
format într-o uriașă ac
țiune de construire a so
cietății socialiste în Româ
nia.

La fel ca întreaga țară 
Valea Jiului : 
o (înfățișare 
dezvoltîndu-se 
linia promovării 
lui științific și 
economie, 
pieli t cu viața 
învățămîntul și cultura. 
Minerii, toți oamenii 
muncii sînt angajați în 
realizarea mărețelor
perspective deschise de 
hotărîrile Congresului al 
XUlea al partidului.

întregul nostru popor 
sărbătorește șase decenii 
de la unirea Transilvaniei 
cu România, 
care, încununînd idealu
rile și lupta de veacuri 
pentru independență nați
onală și unitate statală, 
a marcat înfăptuirea sta
tului național unitar ro
mân. Ca în toate momen
tele de răscruce ale isto
riei, masele largi popu
lare — peste 100 000 de 
oameni s-au întrunit pe 
Cîmpul lui Horia, întîm- 
pinînd cu vibrant entu
ziasm patriotic proclama
ția solemnă a „unirii Tran
silvaniei și Banatului cu 
România pentru toate 
veacurile" ■— au făurit 
acest act măreț care a 
avut profunde consecin
țe asupra . dezvoltării și 
progresului țării noastre. 
Deși realizată în fapt, u- 
nirea nu a împlinit setea 
de dreptate a poporului.

înfăptuirea statului na
țional unitar a dat un 
nou impuls mișcării pro
gresiste, revoluționare. La 
mai puțin de trei ani de 
la realizarea unirii, în 8 
mai 1921, a fost creat 
Partidul Comunist Român 
care s-a Identificat cu cele 
mai profunde năzuințe 
ale poporului pentru li
bertate și democrație 

| reală. „Ceea ce n-a rea- 
I lizat și nn putea realiza 
l regimul burghezo-moșie-

are astăzi 
nouă, 

ferm pe 
. progresii- 
tehnic în 

armonios îm- 
socială,

39000

Invătămîntul -

3E

apartamente

1980

către populație

Foto : I. LICTU

cincinal s® vor con- 
3 000 DE AP ART A- 
cincinalului numărul

Ilustrația grafică :
Mihai BARBU

de progres
• In anul școlar 1948- 

1949 în Valea Jiului exis
tau 50 unități de învăță- 
mînt, cu 8 879 elevi și slu- 
denți și 351 cadre didactice. 
In prezent, dispunem de 
101 unități școlare în care 
învață peste 35 000 elevi și 
studenți, pregătiți de 1 600 
cadre didactice • Au fost 
amenajate 134 ATELIERE- 
ȘCOALA, 369 CABINETE 
ȘI LABORATOARE care 
contribuie ]a realizarea 
unul învățămînt modern.

Noi locuri de munca 
pentru ocuparea forței feminine
• Prin construirea unor importante obiective ale 

industriei ușoare — INSTALAȚIA PENTRU FIRE 
CELULOZICE DE TIP MATASE, la Lupeni și ȚESA- 
TORIA DE MATASE, FABRICA DE CONFECȚII, la 
Vulcan, ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE ELEC
TROTEHNICE, la Petroșani, FABRICA DE MOBILA, 
la Petrila si altele — vor fi asigurate peste 6 000 NOI 
LOCURI DE MUNCA pentru femei, realizate, în plus, 
din indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, față de 
prevederile inițiale ale cincinalului • Numeroase al
te locuri de muncă urmează să mai fie create.

„Sărbătorim evenimentul istoric, de importantă epocală, al unirii, în 
condițiile avîntului făuririi programului elaborat de Congresul al Xl-!ea, 
al succeselor remarcabile pe care le avem în toate sectoarele de 
activitate. Aniversăm acest eveniment cu hotărîrea fermă de a face 
totul ca principiile pentru care partidul nostru, forțele progresiste șî 
revoluționare au luptat întotdeauna să fie realizate pe deplin, ca 
întregul popor, toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate, să se 
bucure din plin de cuceririle civilizației, de cuceririle socialismului 4.

NICOLAE CEAUȘESCU

Prezentul și viitorul 
Văii Jiului

sub semnul profundelor mutații ale 
progresului și civilizației socialiste, 

ale împlinirii idealurilor unirii

1978

Un amplu program de modernizare 
a mineritului .carbonifer

• Producția de cărbune a Văii Jiului va crește 
față de primul an al cincinalului actual, cu 13,7 la 
sută în 1979, și cu peste 33 Ia sută, în 1980 • In 
principal, creșterile vor fi obținute prin DESCHIDE
REA DE NOI CAPACITĂȚI și MODERNIZAREA 
CELOR EXISTENTE, în pas cu cele mai n«*  cuceriri 
ale revoluției tehnico-științifice • Numai în acest 
cincinal, INVESTIȚIILE alocate Văii Jiului pentru 
dezvoltarea sa economică și social-edilitară — în sumă 
de peste 7 MILIARDE LEI — depășesc cheltuielile 
similare alocate în două cincinale, 1966-1970 șl 1971- 
1975 • Ca urmare, producția globală a Văii Jiului 
va creste, în 1979, cu peste 200 la sută față de 1960.

• Pînă la sfîrșitul acestui 
strui, din fondul statului, încă 
MENTE • Astfel, Ia sfîrșitul 
total de apartamente ridicate în Valea Jiului, în anii 
construcției socialiste, va depăși cifra de 39 000 • Alte 
importante obiective sociale — SCOLI, CRESE, GRĂ
DINIȚE, SPAȚII COMERCIALE MODERNE, HALE 
AGROALIMENTARE, CINEMATOGRAFE, SAU DE 
SPORT ȘI UN STADION MUNICIPAL — vor fi rea
lizate în acești ani, contribuind la creșterea calității 
vieții oamenilor muncii și locuitorilor Văii Jiului 
• Lucrare de mare amploare — TERMOFICAREA 
MUNICIPIULUI — este deja începută. Suma alocată 
pentru realizarea termoficării depășește 600 milioane

Condiții de viață tot mal bune, 
asigurate oamenilor muncii

Creșterea vînzărilor de mărfuri

• O dinamică sugestivă rezultă din creșterile vânzărilor de mărfuri alimen
tare, agroalimentare și industriale către populație : 1044 MILIOANE LEI IN 1976, 
1250 MILIOANE LEI IN 1977 • In anul 1980 vînzările vor depăși cifra de 1400 
MILIOANE LEI • Dezvoltarea activității comej-ciale va avea la bază CREȘTEREA 
FONDULUI DE MARFA, concomitent cu EXTINDEREA CONTINUA A REȚELEI 
prin construirea de spații comerciale însumîild o suprafață de peste 51 000 mp, pen
tru care sînt alocate fonduri de investiții de 140 MILIOANE LEI.

I
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Sărbătorirea Zilei internaționale

EW r.
încheierea lucrărilor 
Conferinței generale 

a UNESCO
Manifestări consacrate hnp&iirS 
a 60 de ani de la formarea 
statului national unitar român

In numeroase țări ale lumii au continuat
testările consacrate împlinirii a 60 de ani de Ia 
marea statului național unitar român.

• în sala congrese
lor din San Marino 
a avut loc o manifestare 
festivă, desfășurată în 
prezența căpitanilor re
genți Adriano Reffi și 
Eremenegildo Gasperoni, 
miniștrilor, 
generali ai 
democrat-creștin, 
nist, socialist și 
list-unitar, unor

mani
lor-

La Londra a fost 
chisă, de asemenea,

des- 
o 

expoziție foto-documen- 
tară

• 
tură 
tena _ - - __

secretarilor festivă, în cadrul 
partidelor au juaț cuvîntul

cornu- 
socia- 
perso- 

nalități din viața * polj- 
tică, economică și 
turală a țării.

Giordano Bruno, 
tar de stat pentru 
cerile externe al Repu
blici; San Marino, a vor
bit despre politica 
ternă a României, 
o înaltă apreciere 
lui președintelui Nicolae 
Ceaușeseu în elaborarea 
și promovarea acestei 
politici, profunzimii a- 
nalizelor sale . cu privire 
la fenomenele și proble
matica contemporană.

• La Londra, grupul 
parlamentar de priete
nie anglo-român și Aso
ciația de prietenie Marea 
Britanie-România au or
ganizat o seară festivă.

Tot în capitala bri
tanică a fost organizată 
o expoziție de carte po
litică românească, în 
cadrul căreia la loc de 
frunte sînt expuse lucră
rile tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu traduse în lîm- 
.ba engleză; La vernisaj, 
ca și la gala de filme do
cumentare românești, ca
re a urmat, au partici
pat membri ai parla
mentului britanic și ai 
Asociației de prietenie 
Marea Britanie-Rcnnânia.

românească.
La Centrul de rul
ai
a

cui-

secre-
afa-

ex- 
dînd 
rolu-

primăriei din A- 
avut loc o seară 

eăreia 
acad. 

Petros Haris, președin
tele Casei de cultură a 
prieteniei eleno-române, 
prof. univ. Vasili Sfiro- 
iaras și ambasadorul 
României în Grecia, Ion 
Brad.

• La „Colegiul Mexi
cului" — instituție 
deraică de renume, mon
dial — din Ciudad 
Mexico a avut loc o sea
ră festivă consacrată e- 
venimentului.

• O adunare festivă 
a avut loc, de asemenea, 
la „Academia muncito
rească din capitala Fin
landei și Ia ..Școala su
perioară de administra-, 
ție“ din Helsinki.

• Manifestări 
erate aniversării 
rii statului național 
nitar român au mai 
vut Ioc la L.von 
în Franța, la Ploek 
în R.P, Polonă, în capi
talele Braziliei, Tailan- 
dei și în numeroase alte 
orașe ale lumii.

• Bind glas interesu
lui manifestat în R.P. 
Chineză față de istoria și 
viața poporului român, 
„Editura Poporului"; din 
Pekin a publicat, în 
traducere în limba chi
neză, lucrarea istoricului 
Constantin C. Giurescu: 
„Formarea statului na
țional român". I

PARIS 30 (Agerpres). 
După cinci săptămîni 
activitate, la Paris 
încheiat lucirările 
ferinței 
UNESCO. Actuala 
ne a avut înscrise pe or
dinea de z; peste 65 
puncte. De un 
ter.es deosebit s-au 
curat problemele referi
toare la noua ordine e- 
conomică internațională, 
oprirea cursei înarmărilor 
și tracerea efectivă la 
dezarmare.

In ceea ce privește co
operarea pe plan euro
pean, conferința a adoptat 
prin consens o rezoluție i- 
nițiată de România.

de 
s-au 

Con- 
generale 

sesiu-

de 
in- 

bu-

aca-

dc

consa- 
formă-

u-
a-

i • (Urmare din pag. I) înaltele 
națiu- 
ad re

generai 
cea mai 

acreditare dată

c

de solidaritate cu

Cil

fes- 
mesa- 

nu-

NAȚIUNILE UNITE 30 
(Agerpres). — La O.N.U., 
ziua de 29 noiembrie 1978 
a fost marcată de săr
bătorirea Zilei internațio
nale de solidaritate 
poporul palestinian.

în cadrul ședinței 
tive s-a dat citire 
jelor transmise de
meroși șefi de stat și de 
guvern.

Cu deosebită atenție și 
viu interes a fost primit 
mesajul transmis de to
varășul Nicolae Ceaușeseu, 
președintele Republicii So
cialiste România, în care 
au fost reafirmate solidari
tatea și sprijinul poporu-

poporul palestinian 
lui român pentru lupta 
dreaptă a poporului pa
lestinian, pentru realiza
rea drepturilor sale legi
time la autodeterminare, 
inclusiv la crearea unui 
stat propriu independent. 
Au fost evidențiate 
cesitatea reglementării 
calea politică, prin 
gocieri, a problemelor 
rientului Mijlociu și 
ile acestei i 
importanța 
pentru soluționarea ; po
litică globală a conflictu
lui în Orientul Mijlociu a 
rezolvării juste a cauzei 
poporului palestinian.

ne-
P«
ne-
O- 

că- 
reglementări, 

primordială

I 
I
I 
I

ÎNARMĂRILE povară grea 
popoarelor

.. ’

pe umerii

Potrivit relatărilor zia
rului „Wall Street Jour
nal", corporația america
nă „United Technology", 
a primit o comandă în 
valoare de 636 300 000 do
lar; pentru construcția de 
.motoare necesare forțelor 
militare aeriene ale S.U.A. 
Din această sumă, apro
ximativ 5-10 de milioane 
de dolar; sînt destinați 
producției de avioane 
vînătoare „F-15“.

Compania „General Dy- ; adică 44 milioane ■ metfi,

piniei publice americane,
Savanții au. calculat că, 

ultimii 5 500 de ani, 
lume au avut loc pes- 
14 500 războaie, în ca- 
au pierit în total cam 

tra
pe pla- 
Fondurile 

ducerea 
distrugă-:

de

în 
în 
ta 
re 
tot ațîția oameni cîți 
iese în prezent 
neta noastră, 
cheltuite pentru 
acestor războaie 
toare ar reprezenta valoa
rea unui cerc de aur cu 
circumferința Ecuatorului,

namies" a primit, la rîndul 
ei, oferta de a participa la 
realizarea unui contract în 
valoare de 24,2 
dolari pentru 
ble la motorul 
de vină toa ca

Sporirea producției, mi
litare americane promo
vată de complexul rnili- 
tar-industrial și de ma
rile corporații angrenate în 
industria de armament a 
dat naștere, în ultimele 
luni, Unor ample mani
festări de protest ale o-

milioane '
suban.șam- 

avionului 
,F-16“. :

lat de 161 metri și gros de 
10 metri Imagmea — dacă 
nu 's-ar întemeia pe datele 
științei -—/ar părea de do
meniul absurdului.

Tot instrumentele ști
inței moderne perni.it să 
se prefigureze care ar fi 
fost gradul de civilizație 
pe pămînt și cit ar fi a- 
vut. de eîștigat omenirea 
dacă valorile .materiale și 
umane distruse de războa
ie ar fi fost canalizate e\-■ 
clusiv în scopuri pașnice.

Cu toate acestea, risipa

de resurse materiale și de 
energij umane in scopul 
creării unor mijloace de 
distrugere din ce în ce 
mai numeroase și din ce 
în ce mai complicate con
tinuă în zilele noastre'cu 
un ritm nernaiîntîlnit în 
istoria omenirii. Astfel, în 
anul 1945, bugetul 
tar global era de 50 
liarde dolari. După 15 
cheltuielile militare 
bale s-au' dublat, după 
de ani s-au triplat, 
în 1977 au atins 400 
liarde dolari -— de opt ori 
mai mari decît în 1945. tn 
ani; 1960—1970, potrivit 
datelor O.N.U.. s-au irosit 
pentru înarmări 1900 mi
liarde dolari. în etapa 
1970—1980. dacă se men
ține ritmul actual de creș- 

în- 
mi- 
mai

de

niiji-
mi- 

• ani, 
glo-

23 
iar 

mi-

tere, înarmările vor 
ghlți fonduri de 4 000 
liarde dolari, respectiv 
mult decît dublu față 
deceniul anterior.

(Agerpres) «
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PETROȘANI — 7 No-
mbrie: Aventurile

Iui Don Juan ; Repu
blica : E atît de 
proape fericirea ;
rea : Al treilea 

mînt, seriile l-II.
PETRI LA :

Dombrovsky,
I-1I.

LONEA: Mă voi în- | 
toarce la Erimo. j

ANDNOASA : New i
York —■ New York, se
nile I-IL
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cu ochii c*  stelele.
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a-
Uni- 
jură-
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seriile
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I
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I

citoresc: Onoarea pier
dută a Katerinei Blum.

URI CÂNI : Judecă
torul din Bodrum.

TV.
în jurul orei 9,00 — 

Transmisiune directă 
de Ia Sala Palatului 
Republicii. Sesiunea 
solemnă comună a Co
mitetului Central al 
Partidului Comunist 
Român, Consiliului 
Național al Frontului 
Unității Socialiste și 
Marii Adunări Națio
nale a Republicii So
cialiste România, de
dicată sărbătoririi a 
60 de ani de la for
marea statului națio
nal unitar român.

17,00 Telex. 17,05 
Emisiune în limba ger- 

19,00 învăță- 
educație. 19,20 

seri. 19,30
20,30

$

I 
I 
jmapă.

mint — 
1001 de 
lej ornai.
nia socialistă — 
luri împlinite 
1978). 21,00 1918 — U- 
nire — 1978. Spectacol 
dedicat celei de-a 60-a 
aniversări a formării 
statului național 
tar român. 22,15 
jurnal.
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Te
Româ- 

idea-
(1918-

uni- 
Tele-
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I
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I
I
I
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I
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13,00 De la 1 la 3.
Student-club.

15,00
.___  16,00 Ra

diojurnal. 16,20 Azi, în 
România. 16,40 Mu
zică ușoară. 17,00 
let in de 
terpreți 
popular, 
patrie.

mai potrivită pentru suc
cintul nostru editorial de
bit ideea generoasă în
scrisă drept, concluzie- în 
llotărirea Plenarei C.C. 

al P.C.R.: „Comitetul
Central își exprimă con
vingerea că, clasa mun
citoare, țărănimea, in
telectualitatea, oamenii 
muncii din patria noas
tră, români, maghiari, 
germani și de alte na
ționalități — înțelegînd 
că scopul final și rațiu
nea supremă a între
gii activități a partidu
lui nostru constau în ri
dicarea continuă a ni
velului de trai material 
și spiritual al întregului 
popor, vor munci cu pa
siune, hărnicie și 
cepere, vor face 
pentru îndeplinirea 
mod exemplar a 1 
lui pe acest an,
1979 și întregul cincinal, 
a programului elaborat 
de Congresul al XI-lea 
de dezvoltare în ritm î- 
nalt a economiei națio
nale. pentru transpune
rea in viață a întregii 
politici interne și exter
ne a partidului nostru, 
pentru progresul și pros
peritatea României so
cialiste,-pentru fericirea 
poporului, pentru pro
gres social și pace in 
lume".

există pericolul iminen
ței unui război mondial, 
Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. subliniază cu 
tărie că este necesar să 
se urmărească realizarea 
unui echilibru mondial 
nu prin intensificarea 
ci i rse i î ri armă ri 1 Or 
prin reducerea 
tă a efectivelor

acțiunilor maselor largi 
populare în lupta îrrț- 
potriva pregătirilor de 
război, pentru consolida
rea cursului destinderii, 
acțiuni liotărite pentru 
asigurarea păcii și de
zarmării, în primul rîml 
a dezarmării nucleare". 
Din bogatul conținut al 
Hotărîrii -se desprlmde. i- 

că 
pot

rință regăsim 
•aprecieri pe care 

a- nea noastră le-a
sat ,secretarului 
al partidului, 
deplină 
de un popor, . conducăto
rului său, întemeiată pe 
trăinicia ideilor progre
siste, promovate cu . sta- 

. tornicie, înconjurate de o 
largă audiență în rîndul 
popoarelor iubitoare de

u

Central al partidului 
doptată în plenara din 
29 noiembrie, sintetizea
ză un ecou de conștiință 
pe care-1 regăsim am
plificat în numeroasele 
mesaje adresate Condu
cătorului nostru, refe
ritoare la activitatea de
legației țări; noastre 
recenta Consfătuire 
la Moscova a 
lui Politic 
al statelor participante 
la Tratatul de la Varșo
via : „Comitetul Central 
dă o înaltă apreciere cla
rității și fermității cu 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a prezentat 
poziția principială a 
partidului nos
tru, a promovat orientă
rile de bază ale 
niei socialiste în 
blemele dezbătute, 
siderînd activitatea des
fășurată la această cons
fătuire ca un exemplu 
de îmbinare strălucită a 
principialității comu
niste și spiritului de î- 
naltă răspundere față 
de destinele țării, de cau
za socialismului și pă
cii în lume, de promo
vare corișecvgntă în via
ță a hotărîrilor Conș 
greșului al XI-lea și 
Conferinței Naționale a- 

;■ le partidului, a prevederi- 
i lor Programului P.C.R., •
i o strălucită pildă de slu- lor tuturor statelor, a tu- 

jire devotată a intere- 
selor supreme ale po
porului romă n“. tensificarea

i în acest citat de refe- ...
®.................................................................................. .

la 
de

Cormietu-
Consultativ ,

deea călăuzitoare 
destinele lumii nu

ci, 
trepta- 

ârmale 
și armamentelor, în ve-

r
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Româ- 
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con-

Politica realistă de pace și progres 
social a Partidului Comunist Român

X

Bu- 
știri. 17,05 In
al cîntecului 
17,20 Pentru 

17,50 Făurari 
de viitor -- cîntece de 
muncă. 18,00 Orele serii. 
20,15 Inscripții 
niverșarea din 
cembrie. 20,45 
sonore. 21,00 
de știri, 21,30 
semnări, 22,00 
tr-o 
stop

la a-
1 de
cadențe 
Buletin 

Con-
O zi în

otă. 23.00-3,00 Non 
muzical nocturn.

I
I

pace și progres social.
Expresie deplină a do- . 

rinței de pace a po
porului român, Hotărî
rea C.C. al P.C.R., dată 
publicității cu două zile ; 
în Urmă, reflectă pe de
plin spiritul științific ce 
străbate întregul con
ținut al politicii interne 
și e,xțerne a partidului . 
și statului nostru: 
,;Plenara Comitetului Cen
tral subliniază că rea
lizarea unei păci traini
ce reclamă din partea 
țărilor socialiste, a ță
rilor în cUrs de dezvoltare 
și nealiniate, a guverne-

turor forțelor democra
tice și progresiste, in- 

. i___ ț“___ _ eforturilor
politice, diplomatice, a

prin, 
cdn-

cu e- 
a de-

fi apărate decît 
trecerea la măsuri 
crete : „A acționa 
nergie și hotărire. 
termina măsuri eficiente
pentru oprirea cursei î- 
narmărilor, pentru a în
lătura pericolul unui 
războj mondial, a asi
gura liniștea omenirii, 
pacea și colaborarea in
ternațională — aceasta 
este sarcina primordială 
a tuturor forțelor ce 
poartă răspunderea pen
tru prezentul și viitorul 
umanității".

Evidențiind o conclu
zie • confirmată de 
ță, un punct de vedere 
lucid și realist, exprimat 
de secretarul general al 
partidului că în actuala 
situație internațională nu

viăT...

derea creării condițiilor 
pentru desființarea blo
curilor militare: 
„Plenara își însușește pe 
deplin punctul de ve
dere exprimat de secre
tarul general al Partidu
lui Comunist Român, 
președintele Republicii 
Socialiste România, to
varășul Nicolae 
Ceaușeseu, potrivit că
ruia actuala situație in
ternațională nu reclamă 
luarea de măsuri militare 
excepționale, nu face nece
sară sporirea cheltuieli
lor militare peste limi
tele raționale și pre
vederile stabilite anteri- 

i or“. ' ;
Nu avem o încheiere

pri- 
totul 

în 
planu- 

pe anul

_ 3
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VÎND orgă Farftsa, 
tip 500. nouă.. Hunedoara 
restaurant „Gambrinus", 
telefon 12294. (741)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cos- 
truț Ion, eliberată de IM. 
Lupeni Se t
(738)

PIERDUT 
serviciu pe 
gu Petru, eliberată 
parația Petrila. Se 
nulă. (749)

PIERDUT carnet 
student pe numele 
gușit Aurelian,

; ‘ de l.M Petroșani.'
■ clară nul. (742)

8

t
Et
r t 
i 
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declară nulă.
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de Pre- 
declară

de
Dra- 

eliberat 
■ Se de-
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