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Secretarul general al Partidului Co

munist Român, președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul Nicolae 

Ceausescu’,\s-o aflat, vineri după amia-
- D j : i'

ză, împreună cu tovarășa Elena 

.Ceaușescu într-o vizită de lucru în ju

dețul Dolj,

(Reportajul vizitei in Pag. a 7-a)

Intr-o atmosferă de nemărginită bucurie și
puternic entuziasm, ieri a avut Ioc

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
JMICOLAE CEAUȘESCU ÎN VALEA JIULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, con- tinuînd vizitele de lucru în județe ale țării, s-a aflat, vineri dimineața, în mijlocul minerilor din V alea Jiului, detașament de frunte al eroicei noastre clase muncitoare, care își aduce o contribuție remarcabilă la progresul neîntrerupt al țării, la vasta operă de edificare a societății socialiste pe pămîn- tul României.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, Constantin Dăscălescu, Virgil Trofin, .Vasile Pa- tilineț, Hie Radulescu.Programul vizitei a prilejuit întilniri rodnice cu colectivele u- nor întreprinderi reprezentative din cel mai important bazin carbonifer al țării, Valea Jiului. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a examinat cu miniștrii de re-
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la marea adunare populară de la Lupeni

(Cont. în pag. a 4-a)

Dragi tovarăși și prieteni, ■ -1Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră tuturor minerilor și locuitorilor județului Hunedoara, în numele Comitetului Central al Partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al inert personal, un salut călduros, împreuna cu cele mai bune urări — și „Noroc bun !“ (Aplauze și 
urale puternice, prelungi
te. Se scandează:
„Ceaușescu și minerii!“).Această mare adunare populară este consacrată sărbătoririi Zilei minerilor, care a devenit tradițională și constituie un minunat prilej de trecere în revistă a activității din a- nul precedent, precum și pentru asumarea de noi angajamente în vederea îmbunătățirii muncii, pentru a asigura patriei mai mult cărbune și, pe această bază, energia necesară pentru toate sectoarele de activitate. Iată de ce doresc, cu prilejul Zilei minerilor, să vă. adresez

dumneavoastră, minerilor din Valea Jiului și de aici din Lupeni și, totodată, tuturor minerilor din Republica Socialistă România, felicitări călduroase și u- rarea de succese tot mai mari în întreaga activitate „Noroc bun !“ (Aplau
ze și urale puternice, pre
lungite ; se scandează : 
„Ceaușescu și minerii 1").Totodată, această mare manifestare populară este consacrată comemorării a 50 de ani de la eroicele lupte ale minerilor din Valea Jiului. Aceste lupte s-au încheiat cu jertfe din partea minerilor, dar ele au constituit un puternic semnal și o chemare la luptă a clasei muncitoare împotriva regimului bur- ghezo-moșiereșc, pentru dreptate socială și națională, pentru eliberare și pentru socialism ! (Urale 
și aplauze puternice, pre
lungite. Se scandează în
delung : „Ceaușescu _
P.C.R.!“, „Ceaușescu și 
minerii!"),. Aducem un omagiu fierbinte tuturor acelora care

au luptat, sub conducerea comuniștilor, ținînd sus steagul luptei revoluționare și s-au jertfit pentru interesele revoluției, pentru interesele clasei muncitoare, pentru libertatea întregului nostru popor. 
(Aplauze și urale puterni
ce ; se scandează: 
„Ceaușescu și poporul !“)Organizatorul luptelor din Valea Jiului __ ca dealtfel, al luptelor din întreaga țară _ a fost Partidul Comunist Român, c(t- re, în anii grei ai ilegalității, și-au asumat rolul istoric de a organiza clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul nostru popor, in lupta hotărî- tă împotriva asupririi bur- ghezo-moșierești, pentru drepturile poporului precum și pentru asigurarea integrității teritoriale și suveranității naționale^ pentru cucerirea puterii politice de către clasa muncitoare și edificarea u- nei noi orînduiri sociale îa
(Continuare în pag. a 2-aJ
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fața noilor utilaje miniere.iMateg viu în

1România — orînduirea socialistă. (Aplauze și urale 
puternice ; se scandează : 
„Ceaușescu—ECU. !")Grele au fost jertfele pe care le-au dat comuniștii, revoluționarii, antifasciștii. democrații, clasa muncitoare, țărănimea, intelectualii _ bărbați, femei, tineri — care, răspunzînd chemării partidului comunist, s-au angajat ferm în această luptă istorică, liste adevărat, mulți au< ăzut, mulți au stat în închisori și in lagăre, dar întotdeauna au fost conș- t.enți că-și jertfesc viața pentru viitorul clasei mun-< itoare, pentru Viitorul luminos al poporului ! Și, nu este nimic mai sfînt în lume, decît să servești partidul, patria, să servești cauza socialismului ! (A-
plppze și urate puternice, 
îndelungate)Această mare manifestare populară are loc în preajma marii sărbători naționale _ împlinirea a 35 de ani de la revoluția de eliberare națională, an- l fascistă și antiimperialîs- iă, care a pus capăt pentru totdeauna dominației fasciste și imperialiste, a deschis poporului român calea dezvoltării sale de- .mocratiee și, apoi, socialiste, calea tre.vrii puterii politice in mîna poporului care, devenind stăpîn pe destinele sale, într-o perioadă a edificat, istorică scurtă, socialismul și construiește astăzi societatea socialistă multilateral dezvoltată in România ! (A-
plauze și urale puternice, 
se scandează : „Ceaușescu 
și poporul DIn această perioadă istorică în România s-au produs transformări istorice. Industria românească produce de 42 de ori mai mult 
iar agricultura de peste 3 ori; s-a'dezvoltat învăță- anîntul, știința, cultura și, 
pe baza sporirii avuției naționale, a crescut continuu nivelul de trai, material și spiritual, al întregului popor. Toate acestea adeveresc cu putere faptul că tot ceea ce realizăm în România, esența politicii partidului comuniștilor, 

■ a societății socialiste pe care o edificăm, o constituie bunăstarea și fericirea națiunii, a fiecărui membru al societății noastre, că facem totul pentru că 
pe măsura creșterii bogăției naționale, să asigurăm ridicarea bunăstării și fericirii poporului. (Aplauze 
și urale puternice ; se scan-

dează: „Cenușescu «i po
porul r“)Edificatoare pentru marile transformări și înfăptuiri din anii socialismului sînt și realizările din Valea . Jiului și din județul Hunedoara; le cunoașteți, nu doresc să mă refer la ele acum. Intr-adevăr, o- dată cu progresul economic al întregii țări, industria minieră și, în general, industria din. județul Hunedoara au cunoscut o dezvoltare impetuoasă. Totodată, s-au îmbunătățit continuu condițiile de viață ; s-au construit locuințe noi și moderne care a- sigură minerilor ror oamenilor diții de „locurt mai bune.Intr-adevăr, spune că, în

și tutu- muncii eon- din ce în ce

am satis- iiupor- ultima

se poate ultimii ani, în Valea Jiului s-au obținut realizări importante. In cursul vizitei de astăzi la o întreprindere minieră, la întreprinderea constructoare de mașini care realizează utilaj minier, precum și la noua întreprindere de tricotaje constatat cu multă facție realizările tante obținute în perioadă. Se înfăptuiesc cele stabilite cu privire la mecanizarea lucrărilor'. Aș dori să remarc, cu multă satisfacției că în acest ah Valea Jiului și, îndeosebi, minerii din Lupeni au realizat și au dat peste plan o cantitate importan- cărbune. Iată de ce să vă felicit, din inima, pentru suc- realizate și să vă 
P.C.8. 

minerii 1") că ceea

teh- avansate. Dar tresă spunem deschis, sîntem la sărbătoarea minerilor, mai multe de făcut, de fapt, numai a-Sîn- la pro-

•tă de doresc toată ceseleurez succese tot mai mari ! 
(Urale și aplauze puterni
ce; se scandează îndelung: 
„Ceaușescu _ 
„Ceaușescu șiFără îndoială, ce s-a realizat constituie un lucru deosebit de bun, demonstrează forța și capacitatea minerilor, a industriei constructoare de mașini de a realiza mecanizarea necesară desfășurării unei producții moderne, pe baza unei nici buie deși Zilei vem tem, începutul realizării gramului de mecanizare a lucrărilor miniere, — și se impune a se acționa cu mai multă hotărîre neutru realizarea mașinilor și utilajelor necesare canizării rapide a lucrărilor miniere.Am văztit astăzi rie de utilaje și noi de înaltă productivi-

me- tuturorseomașini

dar ele sînt puține, prototipuri. Este ne- ca, în lunile urinași în anul viitor, u- realizate în
tate ; unele cesar toare tilajele să fie serie spre a putea asigura mecanizarea rapidă a lucrărilor. Trebuie să ne propunem să devansăm planul de mecanizare pentru a putea, pe această bază, să realizăm o . devansare a planului de cărbune. (Se scamleaza : 
„Vem munci și vani lup
ta, pianul îi veni realiza !“)Cunoașteți, dragi tovarăși, din proiectul Directivelor pentru Congresul al XII-lea, din Progra- inul-directivă pentru e- nergie, orientările și sarcinile. deosebit de mari pe care ni le propunem în domeniul dezvoltării nerale a patriei pentru a asigura rea Programului rire a societății te multilateral te în România, cadru acordăm o tenție problemelor giei și, producției de cărbune. A- vem în vedere ca, pînă în 1990, cel puțin 60 la sută din producția de energie să o realizăm pe cărbune. Astăzi, mai mult de la sută din producția pe

ge- noastre, înfăptui- de fău- socialis- dezv-olta- In acest mare a- ener- ;, în mod deosebit,
60 de pe-noas- reduse, cres- ultimii a spo-

energie o realizăm trol ; or, rezervele tre de petrol sînt prețul petrolului a cut foarte mult în ani, iar, anul acestarit și mai mult, astfel că devine aproape imposibil să fie achiziționat. Iată de ce avem în vedere ca, în anii următori, să trecem la o restructurare a activității economiei noastre naționale, să punem un accent mai mare ;pe. dezvol-_ tarea sectoarelor mici consumatoare de energie și de petrol. Dar ținind seama că. eu toate acestea, necesitățile de energie vor crește, se impune să găsim noi ■surse. Desigur, în primul rînd avem cărbunele, dar după cum ați putut reține din Programul energetic ne orientăm și spre alte .surse care urmează să ocupe o pondere tot mai însemnată în viitor — energia solară, a vîntului. bio- masa și altele. Esențialul pentru perioada următoare îl reprezintă însă producția de căcbune. Avem chiar în vedere ca. față de ceea ce am prevăzut în .Directivele publicate, să luăm măsuri pentru o devansare a planului producției de cărbune în cincinalul 1981— 1985. Menționez toate acestea pentru a atrage atenția "atît Ministerului Industriei 

■ Construcțiilor de.Mașini să realizeze utilajele necesare, cit și Ministerului Minelor, Petrolului și Geologiei să ia măsuri în vederea unei mai bune organizări a activității, folosirii cu maximum de randament a utilajelor în toate sectoarele de activitate.Sînt rezultate bune în Valea Jiului, dar trebuie să fim cinstiți cu noi înșine; în calitate de „miner de o- noare“. vreau să vă spun foarte deschis că mai sînt multe de făcut pentru ca activitatea în Valea Jiului 
să meargă și mai bine. In 
fiecare mină se poate or
ganiza noi bine munca, se poate obține o productivitate mai mare, folosirea intensivă a utilajelo-, întărirea disciplinei — care reprezintă factori hotă rîtori pentru realizarea în bune condițiuni a producției. Este necesar că o dată cu măsurile de mecanizare, cu celelalte măsuri luate de ministerele și organele centrale, organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii, toți muncitorii mineri, toți oamenii muncii, să participe mai activ la realizarea programului. pentru a da patriei cărbune mai mult si mai ieftin. (Aolauze puter
nice, prelungite)Este necesar ca și comitetul județean de partid, comitetul municipal de partid din Valea Jiului să se preocupe mai mult de buna organizare a producției și. muncii, precum și (('•ntînure în pag. a 3-a)

Ia monumentul „Lupeni ’29“.

de satisfacerea în cele mai bune condițiuni a necesităților de viață și cultură a- le oamenilor muncii din acest important bazin minier. Valea Jiului ocupă încă un loc important în domeniul mineritului pentru cărbune. Așa cum am spus însă ieri, la adunarea populară ținută la vecinii gorjeni, de cealaltă parte a munților, în următorul cincinal bazinul carbonifer gorjap va trece pe primul plan în ce privește volumul producției de cărbune. Valea Jiului va continua însă să ocupe locul cel mai important în asigurarea cărbunelui de calitate, nu numai pentru e- nergie, ei și pentru industria. metalurgică. De aceea, activitatea din Valea Jiului va ocupa un loc prioritar și în viitor _ și trebuie să facem totul pentru a asigura realizarea, în 1985, a cel puțin 15—16 milioane tone de cărbune! Pînă în 1990 trebuie șă asigurăm din Valea Jiului cel puțin 80 la sută din cărbunele coesificabil pentru metalurgia din România ! Iată sarcina de o- noare care vă revine dumneavoastră ! (Aplauze 
Și urale puternice ; se 
scandează : „Ceattsescu — 
rx.K. nCunoașteți, dragi tovarăși și prieteni, că, în întreaga țară, poporul nostru, în frunte cu clasa muncitoare, sub conducerea partidului. înfăptuiește neabătut actualul plan 
cincinal, realizind in bune 
condițiuni programul de dezvoltare în ritm înalt a patriei. Pînă acum avem o producție suplimentară față de prevederile planului din industrie, de aproape 70 de miliarde - lei. E- xistă toate condițiunile, ca pînă în 1980, să dăm peste plan o producție industrială de peste 100 miliarde lei și, în același timp, să asigurăm dezvoltarea industriei în toate zonele țării, ridieind ia viață nouă județele și zonele care în trecut erau mai slab dezvoltate. Avem, deci toate condițiile să realizăm programul pe care l-a stabilit Congresul al XI-lea, actualul cincinal. Au apărut — este drept — unele greutăți în domeniul energeticii. Sîntem obligați șă luăm măsuri de economisire a e- nergiei, a petrolului; dar facem aceasta tocmai pentru a asigura dezvoltarea 

în continuare în ritm î- ' nalt a patriei noastre și ridicarea, pe această bază, a gradului de civilizație generală, a bunăstării poporului. Intr-adevăr, este necesar să gospodărim cu grijă energia, petrolul și cărbunele. Cum pe drept s-a spus aici, cărbunele nu se scoate ușor și de aceea trebuie să e- conomisim energia pe care o obținem, să înlăturăm risipa în toate domeniile. Am luat un șir de măsuri în această privință și, după cum cunoașteți, ele se aplică cu hotărîre. Trebuie însă să spun că mai avem multe de făcut în industrie. In acest domeniu risipa și consumul sînt încă mari — șî gjci trebuie să ne îndreptăm, de fapt, atenția principală, pentru reducerea consumurilor de energie și petrol, realizînd producția cu consumuri mai reduse și punînd capăt risipei ce se face simțită. .Sînt importante economiile pe care te realizăm la iluminatul public, la iluminatul casnic ș.a.m.d„ dar acestea sînt mici în raport cu ceea ce putem — și trebuie să realizăm — în industrie. Acesta este, de fapt, principalul sector de economisire a energiei ; realizînd reducerea serioasă a 
consumurilor de energie în industrie vom putea 
asigura, treptat, o îmbună
tățire în domeniul ilu
minatului public și al 
consumului casnic — desigur. pe baze raționale, ținînd seama de faptul că energia devine tot mai scumpă pe plan mondial, că greutățile procurării ei devin tot mai inari. Trebuie să gospodărim cu grijă energia. Toți sîntem membrii marii familii a României socialiste și, ca în orice familie. fiecare trebuie să înțeleagă că are datoria să centri- . buie la bunul mers al îrf- tregii activități. la economisirea mi j toacelor pe care le avem pentru a satisface în condiții cit mai bune necesitățile tuturor membrilor familiei noastre socialiste, ale întregului nostru popor. (U- 
rate și aplauze ; ovații. Se 
scandează: „Ceaușescu și 
poporul !")In înfăptuirea actualului 
plan cincinal un loc im
portant ocupă realizarea
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(Urmare din pag. a 2-a) prevederilor de ridicare a nivelului de trai material și spiritual. După cum cunoașteți, de la 1 august se majorează retribuțiile la o serie de categorii de oameni ai muncii, începînd cu minerii și constructorii de mașini. Nu întîmplător am ales aceste două sectoare de activitate, ci ți- nînd seama de pretențiile mari pe care le avem atît față de mineri, cît și față de constructorii de mașini. Prin această a doua etapă a măririi retribuției, vom asigura creșterea veniturilor' oamenilor muncii cu peste 30 la sută în acest cincinal — cu mult față de prevederile inițiale ca- ■- re_ după cum știți, erau 
d? 20 la sută. Am putut realiza această creștere substanțială a veniturilor, datorită rezultatelor bune din diferite sectoare, eforturilor pe care clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor le-au făcut pentru dezvoltarea mai rapidă a' patriei noastre. Această sporire a retribuției va asigura fiecărei familii, tuturor oamenilor muncii condiții tot mai bune de viață. Dar, realizarea acestor măsuri impune să sporim productivitatea muncii,' să îmbunătățim calitatea producției, să ridicăm eficiența economică, asigurînd aplicarea fermă a noului mecanism economic, a auto- conducerii muncitorești și autogestiunii _ factori e- sentiali pentru dezvoltarea în ritm înalt a economiei naționale, creșterea venitului național și ridicarea bunăstării întregului nostru popor. (Aplauze și u- 
rale puternice; se scan
dează : „Ceaușescu și po
porul !“)Dragi tovarăși și prieteni,Acționînd pentru înfăptuirea programului de dezvoltare socialistă a României, noi ne îndeplinim, în primul rînd, îndatorirea față de națiunea și poporul nostru, dar, totodată, ne aducem contribuția activă 
la cauza socialismului, a colaborării și păcii internaționale. Participăm activ la Activitatea internațională, fiind conștienți că numai întărirea solidarității cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orânduirea socială, asigură condiții pentru dezvoltarea rapidă, atît a țării noastre cît și a celorlalte state socialiste și a celorlalte națiuni ale lumii. Numai în condiții de pace și colaborare popoarele se pot consacra plenar dezvoltării lor eco- nomico-sociale, creșterii bunăstării popoarelor. (Aplauze și urale puternice, îndelungate)La baza întregii noastre activități internaționale punem neabătut principiile deplinei egalități în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale. neamestecul -în treburile interne și avantajul reciproc. — principii care se afirmă cu putere în lume si sînt singurele de natură să creeze condiții pentru o colaborare pașnică între națiuni. (Aplau
ze și urale puternice, se 
scandează : „St^n,» noastra 
și mîndria. Ceaușeșcu 

România!")Milităm neabătut pentru înfăptuirea securității europene, pentru traducerea în viață a documentelor semnate la Helsinki și rcali- 

zarea în Europa a unor relații noi între toate statele, pentru trecerea la dezanga- rea militară, fără de care nu se poate vorbi de o reală cooperare și pace în Europa, ca, de altfel, în întreaga lume.Facem totul pentru a dezvolta relațiile cu țările în curs de dezvoltare, pentru a contribui activ la lupta pentru lichidarea subdezvoltării și realizarea noii ordini economice internaționale, bazată pe deplina egalitate, pe un raport echitabil între prețul materiilor prime și al produselor industriale, care să asigure progresul mai rapid al țărilor slab dezvoltate sau în curs de dezvoltare și, totodată, stabilitatea și dezvoltarea armonioasă a tuturor națiunilor lumii. (Aplauze și 
urale puternice, îndelunga
te)Ținînd seama de creșterea vertiginoasă a cheltuielilor militare, România _ ca și alte state socia-' liste și alte popoare și forțe antiimperialiste și progresiste de pretutindeni _ se pronunță ferm pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la dezarmarea generală și, în primul rînd, la dezarmarea nucleară. Considerăm .că trebuie să spunem un 
NU hotărît cursei înarmărilor ! Să se oprească cheltuielile militare, să se treacă la' reducerea treptată* a acestora, cu 19__15 la sutăpînă în 1985, și la alocarea unei părți din aceste reduceri pentru soluționarea -problemelor sociale și economice din fiecare țară, cît și pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare ! Trebuie bine înțeles că politica de înarmare a ajuns la un asemenea nivel, îneît nu mai este cu nimic justificată. Noi înțelegem necesitatea de a avea asigurate condiții de apărare a independenței patriei, faptul că toate statele trebuie să țină seama de aceasta. In ce ne privește, respectăm obligațiile față de țările cu care sîntem aliați. Considerăm însă că s-a ajuns la o limită peste care cheltuielile militare încep să se- transforme în insecuritate; ele pun asemenea poveri pe umerii popoarelor îneîț vor produce mari greutăți fiecărei națiuni și păcii mondiale. Iată de ce trebuie să facem totul pentru dezarmare, pentru reducerea cheltuielilor militare ! (Aplauze puternice, 
îndelungate ; se scandează: 
„Ceaușescu _ paee!")în lume sînt încă multe 

La întreprinderea de tricotaje Petroșani.

probleme complicate, există încă multe zone de încordare. Noi considerăm că trebuie făcut totul pentru ca toate problemele litigioase să fie soluționate numai și numai pe calea tratativelor pașnice, să se renunțe cu desăvîrșire la forță și la amenințarea cu forța. In locul armelor care aduc moarte și distrugere popoarelor, fără nici o deosebire, să vorbească înțelepciunea,1 rațiunea înțelegerea și colaborarea între națiuni! A- cestea au fost, de altfel, dintotdeauna principiile de lă care a pornit și cu care s-au afirmat socialismul și Comunismul în lume. Trebuie să facem totul ca aceste nobile idealuri ale socialismului șă devină un bun al întregii omeniri. (Urale și aplauze 
puternice. Se scandează : 
„Ceaușescu _ P.C.R.!“)Este’ necesar să acționăm cu fermitate pentru întărirea colaborării și solidarității cu toate forțele antiimperialiste, pentru a pune cu desăvîrșire capăt politicii de dominație imperialistă și ’ colohiahsfă, neo- colonialismului, pentru a- sigurarea independenței fiecărei națiuni, pentru dreptul fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn pe destinele sale, de a-și. făuri viața în mod liber, așa cum dorește, fără nici un amestec din afară. Trebuie să facem totul pentru a asigura triumful politicii de destindere, de pace, colaborare și independență națională în întreaga lume. Avem ferma convingere că stă în puterea popoarelor, acțibnînd unite, să asigure triumful acestei politici, realizarea păcii pe planeta noastră, făurirea unei lumi mai drepte și mai bune ! (Urate și a- 
jijMue puternice ; sa scan
dează : „Ceaușescu —
P.C.R.")Dragi tovarăși și prieteni, ,Revenind la problemele noastre, la problemele din Valea Jiului, trebuie să spun că tot ce facem noi, tot ceea ce se realizează în Hunedoara și în Valea Jiului constituie o contribuție importantă atît la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România,, cît și la cauza socialismului în general, a colaborării și păcii în întreaga lume. (Urale și a- 
plauze îndelungate)finind seama de marile îndatoriri care vă revin dumneavoastră, minerilor din Valea Jiului, ca și me- talurgiștilor și celorlalți oameni ai muncii din ju

dețul Hunedoara, este necesar ca atît Comitetul județean de partid, comitetele municipale și orășenești, cît și organizațiile de partid să acționeze cu întreaga răspundere și hotă- rîre, într-un ’ spirit revoluționar, comunist, pentru realizarea în cele mai bune condițiuni a îndatoririlor ce le revin, pentru u- nirea eforturilor tuturor oamenilor muncii în vederea înfăptuirii marilor sarcini existente în toate sectoarele. Se impune îmbunătățirea activității consiliilor oamenilor muncii, a conducerilor întreprinderilor, a tuturor organelor colective. Este necesar ca Un rol și mai mare să îndeplinească adunările generale, care constituie forma cea mai democratică de participare directă la conducere a tuturor oamenilor muncii. Trebuie să facem totul ca, o dată cu dezvoltarea generală eco- nomico-socială, să perfecționăm conducerea societății, formele democratice și organismele pe care le-am creat — și care trebuie să dea posibilitatea fiecărui cetățean, fiecărui om al muncii să-și spună cuvîntul asupra tuturor problemelor ce privesc dezvoltarea societății, activitatea fiecărei întreprinderi, fiecărei mine, asupra tuturor măsurilor privitoare la politica internă și externă a patriei noastre. Societatea socialistă pe care o edificăm presupune participarea activă a poporului la conducere. Noi considerăm că numai în strînsă legătură cu poporul, și numai în măsura în care fiecare om al muncii va participa în mod conștient, cu întreaga răspundere, la înfăptuirea politicii generale a statului și patriei noastre, se va asigura triumful socialismului, se va realiza, în condiții tot mai bune, a- firmarea plenară a personalității umane, a capacității fiecărui cetățean. Numai astfel fiecare își va putea pune în valoare atît gîndirea cît, și forța sa creatoare, în serciviul progresului, al patriei, al socialismului. (Urale și a- 
plauze puternice; se scan
dează „Ceaușescu —

■ P.C.B., România comu
nistă !“).Așa cum am menționat și .în cuvîntul meu de ieri, critica și autocritica constituie o formă esențială a democrației socialiste, ■ a participării active a ma- selor la. .dezbaterea și elaborarea politicii noastre generale și la înfăptuirea

La mina Paroșeniei în viață. Iată de ce trebuie să dezvăluim cu toată fermitatea lipsurile și greșelile care mai sînt intr-un loc sau altul, să luăm atitudine intransigentă față de ele și să acționăm pentru lichidarea lor. Să întărim spiritul critic și autocritic, să recunoaștem deschis lipsurile și greșelile, să acționăm pentru îndreptarea lor ! Numai îmbinînd în mod armonios aceste două laturi ale activității democratice, vom putea da un imbold și mai puternic participării întregului popor la conducerea societății. Așa cum am menționat și ieri, trebuie să fim conștienți că și organele de sus, centrale, au cîteodată nevoie să fie zgîlțîite — cum se zice pe românește — să fie criticate, să li se atragă atenția cînd nu lucrează cum trebuie. Fiecare, la locul său, trebuie să înțeleagă că e pus acolo pentru a-și servi țara, poporul, socialismul ! 
(Urale puternice, prelun
gite ; se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).Aș dori, în încheiere, să exprim convingerea că 

minerii din Valea Jiului, toți oamenii muncii din Hunedoara nu vor precupeți nici un efort și vor face totul pentru a răspunde îndatoririlor de o- noare ce le revin — de a da patriei mai mult cărbune, de și mai dințat pentru buția lor Iei mai din lume cialistă
(Aplauze 
ce, îndelungate ;
dează: „Ceaușescu —
P.C.R, !“).Am deplina încredere în cuvîntul minerilor, al tuturor oamenilor muncii din Valea Jiului și din Hunedoara, ca de altfel în cuvîntul clasei noastre muncitoare, al întregului nostru popor. Știu că cuvîntul minerilor, — ca și al întregului nostru popor, —■ de a face totul pentru socialism, pentru independența națională a patriei, pentru bunăstare, va fi respectat ! (Apfaaze și u- 
rale puternice, se scandea
ză: „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și minerii !").Cu această convingere și cu aceste gînduridin toate >t activi- le adre- 

Comi- cor.si-

calitate mai bună ieftin. Sînt încre- că vor face totul a-și spori contri- la edificarea ce- drepte societăți — societatea so- și comunistă !
și urate putemi- 

se scan-

vă, urez încă o dată, tă inima, succese mari în întreaga tate. Aceste urări seZ deopotrivă și telului județean și liilor oamenilor muncii. _tu- turor oamenilor Le adresez tuturor de multă sănătate tă fericire!Noroc bun '
(Aplauze și urale 
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Primire călduroasă la ieșirea din subteranul Paroșeniului.

rtîrmare din pag l)sort, cu reprezentanții organelor locale de partid și de stat, cu minerii și specialiștii probleme vitale pentru progresul mai rapid al industriei noastre carbonifere, legate de a- sigurarea și întărirea independenței energetice a țării, aspecte esențiale ale dezvoltării economico-so- ciale, în actualul cincinal, a localităților din Valea Jiului.Așa cum s-a stabilit cu ocazia vizitei precedente — noiembrie 1977 — asecretarului general al partidului, Valea Jiului a cunoscut și cunoaște în continuare o profundă prefacere, o puternică înflorire și o intensă activitate atît în privința extracției de cărbune cit și în domeniul edilitar, in învățămînt și social-cultural, asigurindu-se ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al locuitorilor de pe aceste meleaguri.„Mai mult cărbune coc- sificabil, mai mult bune energetic1 ceastă deviză toare, în spiritnar, prin tenacitatea muncă se desfășoară cum marea întrecere minerilor din acest portant . bazin carboniferal României. Pretutindeni, în Valea Jiului, se desfășoară intens ofensiva productivității — inițiată de secretarul general al partidului, proces amplu care antrenează întregul potențial uman și tehnic, produce mutații structurale în pregătirea și competența profesională a minerilor, în . gradul lor de conștiință muncitorească. Cîteva date sînt edificatoare privind amplul proces de modernizare a muncii în minele aiului : cantitatea de bune care se extrage mijloace mecanizate de peste două ori mare decît în anul 1975 ; corespunzător, consumul de lemn de mină pentru fiecare 1000 tone cărbune extras a scăzut cu peste 20 la sută. Au intrat în dotarea minelor o serie de complexe mecanizate, combine de abataj și înaintare, mașini de extracție,

ear- sub a- mobiliza- revoluțio- în a- a im-

Văii careu este mai

transportoare cu raelete, precum și alte utilaje de înalt randament.Pe lîngă dezvoltarea: puternică a capacităților de producție a minelor și a utilaj folo- de. întreprinderii de minier, s-au dat in sință întreprinderea tricotaje Petroșani și Întreprinderea de confecții dip Vulcan, care au a- sigurat un număr important de locuri de muncă pentru soțiile și fiicele minerilor. Prin concretizarea amplului program de construcții de locuințe —, s-a asigurat ca din zece familii șase să locuiască în case noi., construite în a- nii socialismului. In Valea Jiului există în prezent 59 de școli, din care 7 licee de specialitate, un institut de învățămînt superior, 8 grădinițe cuprinzând peste 5 200 copil și 7 creșe cu 700 locuri. La dispoziția cetățenilor se află 448 unități comerciale, o casă de cultură, 5 cămine culturale, 13 cinematografe, 13 biblioteci, 5 policlinici și 31 dispensare medicale. Sînt realizări ce au prins viață, zi cu zi, prin munca trainică, plină de abnegație a minerilor, a tuturor locuitorilor Văii Jiului _ care se de cinstirea și partidului, a i popor.Documentele supuse dezbaterii și aprobării
; bucură prețuirea întreguluice vor fiCongresului alXII-lea al Partidului Comunist Român prefigurează Văii Jiului — străveche vatră de cărbune, puternic centru muncitoresc al țării _ o dezvoltare fără precedent, din toate punctele de vedere, ridicînd pe trepte tot mai înalte calitatea întregii activități productive și a vieții' umane. Proiectul de Directive în domeniul energiei jalonează orientările fundamentale pentru următorul deceniu, perarea ridicată superioară a rezervelor de huilă din depresiunea Petroșani ului.întreaga vizită s-a . desfășurat sub semnul apropiatului jubileu _ împlinirea a 35 de ani de la e- liberarea patriei, a împlinirii a cinci decenii de

urmărind recu- în proporție mai și valorificarea

la eroicele lupte ale minerilor din Lupeni și sărbătorirea Zilei minerului — al dragostei și recunoștinței fierbinți pe care le nutresc minerii Văii Jiului față de partid, față de secretarul său general, pentru condițiile din ce în ce mai bune asigurate a- firmării depline a capacității lor de muncă și de creație, pentru grija statornică manifestată față de viața și bunăstarea lor.Pe stadionul din Petroșani, unde a aterizat elicopterul prezidențial, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescit,• - — . .. - . .. con_ sta- cu loan al de Și
ceilalți tovarăși din ducerea partidului și tului au fost salutați stimă de tovarășul Ciucu, prim-șecretar Comitetului județean partid " 'membri municipal Petroșani, de prezentanți locale de partid și de stat, de mii de cetățeni.A fost intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România. O gardă alcătuită din ostași ai forțelor noastre armate, din membri ai gărzilor patriotice și ai formațiunilor de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei a prezentat onorul.Bătrînul miner Iosif Cotoț, membru de partid cu stagiu din ilegalitate, precum și tineri și tinere îmbrăcate în frumosul port popular specific Văii Jiului au invitat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, “ ‘ na din din

Hunedoara •/ ai comitetului de partid alți re
al organelor

pe tovarășa Ele Ceaușescu să guste pîinea ospitalității, ploștile cu vin.Grupuri de pionieri șoimi ai patriei, tinere, îmbrăcați în costume de mineri, au rit tovarășului Ceaușescu și Elena Ceaușescu buchete de flori.Miile de cetățeni Petroșani și din alte calități ale județului nedoara prezenți pe dionul „Jiul“ au îndelung cu pentru partid și rul său general, au dinNicolae Ceaușescu călduros bun venit,

Și tineri șiofe-Nicolae tovarășei
din lo- Hu- sta- aclamat înflăcărare secreta- urat inimă tovarășului un mul-

tă sănătate și putere de muncă, spre binele și prosperitatea națiunii, spre fericirea întregului popor.In această ambianță entuziastă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu. au părăsit într-o mașină 'deschisă stadionul, îndreptîndu-se spre primul obiectiv din progranlul vizitei — întreprinderea de utilaj minier Petroșani.Ca și la sosire, pe întregul traseu mii și mii de oameni ai muncii din localitate, practic întreaga populație a municipiului Petroșani a făcut. . tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu o manifestare deosebit de călduroasă, de dragoste și știmă față de partid. Șe scandează îndelung „Ceaușescu ■ și poporul !“, „Ceaușescu și minerii !“, „Ceaușescu _ P.C.R. !“.Vizita a demonstrat încă o dată unitatea de neclintit a minerilor în jurul partidului și al secretarului său general, al voinței ferme de a nu precupeți nici un efort pentru a-și îndeplini cu cinste angajamentul de a da patriei mai mult cărbune, pentru a aduce o contribuție eît mai mare la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R., la ridicarea necontenită a patriei noastre socialiste pe trepte tot mai înalte ale civilizației și progresului.Cu aceste sentimente l-au întîmpinat minerii, oamenii muncii dinlea Jiului, fără ..deosebire de naționalitate, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu din primele momente ale sosirii pe meleagurile lor.In numele consiliului oamenilor muncii, al tuturor celor care lucrează la întreprinderea de laj v minier, t.... principal secretarul partid

totiVa-

.. uti- tehnicianul Dumitru Boța, comitetului de și președinte al consiliului oamenilor muncii, adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului un călduros bun venit. Directorul întreprinderii, ing. Gheorghe Ola- riu, raportează că întreprinderea și-a realizat cu succes sarcinile de plan pe perioada care a trecut din acest an ; colectivul de aici — acționînd în spiritul indicațiilor date cu o- cazia vizitei precedente efectuate de secretarul general aL partidului în întreprindere _ a asimilat patru noi tipuri de complexe mecanizate pentru susținerea abatajelor,~ a fabricat prima combină de abataj CA-2, adecvata condițiilor de zăcămînt din Valea Jiului, a produs primele transportoare curbe cu raelete, cu acționare u- nică TRC-2 și instalația de umectat strate de cărbune, care funcționează în mine din Valea Jiului.Vizitînd noile hale de producție, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu se opresc în mai multe locuri, stau de vorbă cu muncitorii, se interesează de problemele lor de muncă și de trai. Muncitorii mulțumesc din inimă partidului pentru minunatele condiții de muncă și de viață mani- festîndu-și gratitudinea pentru măsurile de sporire a retribuției care au început să tie aplicate in a doua etapă, de la 1 august a.c. și de care beneficiază printre primii și conștruc-

: torii de mașini..Noua hală de montaj, dată în funcțiune cu patru luni înainte de termen, este flancată de un șir de instalații _ e- lemente de susținere mecanizată — care prezintă sugestiv progresul tehnic marcat în ultimii ani în fabricația acestor utilaje. In hală sînt examinate o serie de utilaje a- flate în curs de montaj, precum și utilaje și instalații a căror fabricație a fost finalizată, urmînd a lua drumul minei. Ministrul industriei construcțiilor de mașini, tovarășul Ion Avram, prezintă noul tip de complex mecanizat pentru susțineri în abataje eu straturi de grosimi mari și medii, cu front lung, SMA-1, fabricat la întreprinderea de utilaj minier din Petroșani, care este echipat cu un transportor tip TR-6 realizat la „UNIO“ Satu Mare, un complex de echipare a unui abataj cu front scurt, compus din susțineri mecanizate tip SMS, combina dc abataj CA-2 și un transportor blindat cu raelete — toate aceste utilaje aflîndu-se în stadiul încercărilor uzinale finale. Atenția este reținută, de asemenea, de o modernă foreză eleetrohidra- ulică pentru forat găuri mari în steril tip MHF-40, de macheta unei instalații de foraj 3 DII pentru săpat puțuri de mină, precum și de mașina de extracție tip 2 T — 2 000.Intr-o adevărată expoziție, realizată atît într-o parte din hale, cit și pe platoul din fața acesteia, ■ întreprinderi producătoare de utilaje miniere din țară prezintă citeva din realizările mai reprezentative din ultima perioadă, obținute în materializarea programului de similare a utilajelor cesare mecanizării cii in minerit. Sînt a- ne- mun- uti- laje de înaltă performanță, adaptate specificului zăcămîntului în care vor lucra — roade ale creației tehnice proprii a cercetătorilor, proiectanților, altor specialiști din unitățile producătoare, în colaborare cu cei din unitățile miniere. In transportoarele clete fabricate Satu Mare, Nicolae Ceaușescu comandă cepției pentru a se putea debitul de transport.In discuția specialiști derea de utilaj minier troșani, din centrala resort, din Ministerul dustriei construcțiilor mașini și Ministerul nelor, petrolului și Geologiei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat faptul că in. ultimii doi ani în unitățile producătoare de utilaj minier s-au făcut pași importanți în realizarea utilajelor necesare mecanizării în minerit, reducerii de metal, secretarul general al partidului, este necesar ca e- forturile în acest sens să fie amplificate, să se acționeze ceva mai rapid în procesul de asimilare a noilor utilaje, să grăbească drumul acestora de la concepție la beneficiari și, în același timp, să se a- corde o atenție deosebită ridicării permanente a performanțelor utilajelor fabricate, pentru a spori și măi mult pe această cale producția de cărbune.

legătură cu cu rade „UNIO“ tovarășul re- revederea contor constructive măripurtată cu din Intreprin- Pe- de înde Mi-

muncii în condițiile consumurilor Dar, a precizat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că în prezent un accent deosebit trebuie pus pe tipizarea și modularea utilajelor/ a subansamblelor a- cestora, concomitent cu simplificarea lor constructivă, astfel incit, pe de o parte, să se asigure creșterea rapidă a producției de asemenea utilaje în vederea satisfacerii cerințelor beneficiarilor, și pe de altă parte, să se ușureze activitatea de exploatare și întreținere, în condiții sporite de fiabilitate.Felicitînd constructorii de mașini de aici pentru deosebitele realizări obținute în producție, în activitatea de asimilare autilajelor miniere, tovarășul Nicolae Ceaușescu acerut Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerului nelor, Petrolului și Geologiei, ca pînă în luna septembrie a. c., să definitiveze în această concepție programul de tipizare a fabricației utilajelor miniere pînă în a- nul 1985. Gazdele îl asigură pe secretarul general al partidului că vor acționa fără întîrzîere pentru a transpune în practică indicațiile date și recomandările ce le-au fost făcute.Al doilea obiectiv vizitat este întreprinderea de tricotaje, unitate construită în timp record la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, dată cu ocazia vizitei făcute în Valea Jiului în urmă cu doi ani. Alături de întreprinderile de produse electrotehnice din Petroșani care se află în construcție, de cea de confecții Vulcan, fabrica de bilă din Petrila, prinderea de țesături mătase Lupeni, care gură locuri de muncă tru aproape 6 000 de soane, întreprinderea tricotaje face parte programul suplimentar dezvoltare socială în acest cincinal, a localităților din Valea Jiului, program ce se realizează din inițiativa sub conducerea lui general alLa sosire, în rea tovarășului Ceaușescu, a Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat a ieșit întregul colectiv al întreprinderii cu ■ buchete de flori, cu stegu- lețe roșii și tricolore, manifestîndu-și direct și deosebit de călduros sentimentele de dragoste și recunoștință față de partid, față de secretarul său general, pentru grija statornică ce o poartă minerilor, familiilor acestora, pentru sprijinul acordat permanent, pentru condițiile tot mai bune de muncă și de viață ce le-au ' fost create lor, și tuturor oamenilor muncii din țara noastră. Se aclama cu însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul", „Ceaușescu și minerii".Tovarășa Lina Ciobanu, ministrul industriei u- șoare, prezintă secretarului general al partidului caracteristicile noii și modernei unități, intrată în producție în septembrie a- nul trecut. Angajat ferm în întrece^a socialistă pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, întregul colectiv _ în mare majo-
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Șisecretam- partidului, întîmpina- Nicolae tovarășei
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inalțij oaspeți la tînăra întreprindere de confecții din Vulcan.

ordine de idei, directoarea întreprinderii informează că potrivit indicațiilor date de secretarul general al partidului la consfătuirea do lucru cu cadrele de bază din industria u- șoară, se acordă o deosebită grijă creșterii calității produselor, reducerii greutății acestora, Iosirea pe scară largă înlocuitorilor. Astfel, trivit calculelor, prin duecrea cu 8 la sută, cum și-a propus colectivul de aici, a greutății tricotajelor se vor realiza a- nual, suplimentar, mai mult de 1500 tricotaje. Totodată, întreprinderea a trecut, printre primele din țară, Ia înlocuirea parțială a firelor de cu vîscoză, poliester, celofibră, realizînd produse de calitate vioară, cu cheltuieli mici.In încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat călduros harnicul colectiv al întreprinderii pentru realizările de pînă acum și a urat noi succese în munca ce o desfășoară pentru - realizarea unor produse mai bune și mai tine. Tovarăș Nicolae Ceaușescu și varășa semnează pe prima■ cărții de onoare a prinderii.în aplauzele și miilor de locuitori troșanilor, coloana oficială se îndreaptă spre următorul punct din programul vizitei.Șosea ui s-a transformat într-un adevărat culoar viu. Mii de oameni ai muncii, tineri și vîrstnici, cetățeni din Li- vezeni și Iscroni, cu steaguri și lozinci, cu portrete ale secretarului general al partidului, au salutat cu multă căldură și bucurie pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, manifestîndu-și deosebita bucurie de a-i avea ca oaspeți dragi în mijlocul lor, de a-și exprima recunoștința profundă pentru grija și atenția pe care partidul, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu manifestă pentru toți ce trăiesc și muncesc aceste meleaguri.Intr-adevăr, orașul Vul- can se numără printre o- rașele Văii Jiului care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare impetuoasă, noi valențe în creșterea puterii sale economice și sociale. In această perioadă a fost introdusă pe scară tot mai largă mecanizarea lucrărilor miniere la minele Vulcan și Paroșeni, s-a ,dezvoltat preparația cărbunelui la Coroești s-a construit Fabrica stîlpi hidraulici din can. S-au înălțat aici te 7000 apartamente numeroase spații ciale, școli, așezăminte de sănătate și cultură.Prima oprire are loc la întreprinderea de confecții, unitate dată în folosință la sfîrșitul lunii mai. Tînărul colectiv format din fiice și soții ale minerilor din Vulcan, roșeni și Lupeni a cut o primire entuziastă, plină de însuflețire tova- eonfec- rășului Nicolae Ceaușescu, din inițiativa căruia s-a construit și întreprinderea.Intîmpinat de Petre Barbu, prim-secretar al comitetului de partid Vulcan, tovarășul Nicolae

lei în aces- supli-

ritate femei _ a înregistrat succese remarcabile încă din primele luni. Astfel, în ultimul trimestru al anului trecut» s-a realizat o producție marfă în valoare de 1,5 milioane lei față de 1,4 milioane cit era prevăzut, iar prima jumătate a tui an au produsmentar 5 000 tricotaje pentru copii și adulți și alte bunuri în valoare de peste 500 000 lei. Pînă la sfîrșitul anului, întreprinderea va produce aproape 1 milion tricotaje, iar în final va realiza peste 1,2 milioane. Pe măsura creșterii calificării cadrelor, a sporit productivitatea muncii, indicator realizat la sfîrșitul primului semestru al anului în proporție 
f- de 109,7 la sută. In acest context, directoarea întreprinderii, Cornelia Iloiu, informează că procesul de pregătire a cadrelor a început odată cu construcția unității, cea mai mare parte din colectiv lucrînd efectiv alături de constructori și montori la ridicarea clădirii, montarea utilajelor, efectuarea probelor tehnologice etc. In prezent, în întreprindere funcționează un curs de pregătire a confecțione- rilor, tricoterilor și de ajutori de maiștri care cuprinde peste 100 lucrătoare, iar în curînd se va organiza un curs de maiștri.Vizitînd expoziția ce cuprinde produsele întreprinderii, secretarul general al partidului este informat că, pînă acum creatorii de aici au realizat 180 de articole din care 160 sînt contractate și vor fi livrate în 1980 unităților de desfacere. Calitatea și frumusețea produselor au atras atenția și partenerilor străini, astfel că din 1980 întreprinderea va livra cantități însemnate de produse și la export. Tovarășul Nicolae Ceaușescu examinează exponatele și apreciază că sînt bune și frumoase.La intrarea în sectorul de tricotaje, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, sînt -întîmpinați cu deosebită căldură și dragoste. La în- ' trebarea secretarului general al partidului cum se comportă utilajele din dotare și cum sînt folosite, gazdele arată că utilajele, realizate în țară funcționează ireproșabil și că fiecare muncitoare lucrează la cîte patru mașini, iar de curînd a început o largă acțiune pentru a se lucra la șase războaie, țiune menită să ducă creșterea în continuare productivității muncii reducerea cheltuielilor producție.In timpul vizitei aumomente emoționante. Numeroase muncitoare se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu și le adresează, în cuvinte calde, izvorîte din mulțumiri fierbinți, cunoștința soțiilor icelor minerilor condițiile bune de și de viață create construirea fabricii,rează sănătate și putere de muncă.In sectorul de ții din tricotaje sînt prezentate preocupările pentru valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, acțiunea de folosire a fiecărui metru de tricot. In această
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Ceaușescu este invitat să viziteze întreprinderea.Numeroase au oferit, cursul vizitei tovarășului . Ceaușescu
muncitoare pe par- în fabrică, •Nicolae și tovarășei -Elena Ceaușescu flori, le-au mulțumit cu toată căldura, din inimă, pentru grija permanentă ce o poartă oamenilor muncii, minerilor și familiilor lor.Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de modul în care este organizată munca în secțiile de croit și confecții, cum este folosită tehnica din dotare. Secretarul general al partidului recomandă conducerii tehnice, muncitoarelor de aici, să acorde de la început o deosebită atenție u- tilizării raționale a suprafețelor de producție, fiecărei bucăți de material prin încadrarea rațională a tiparelor pe țesătură, perfecționării neîncetate a pregătirii profesionale pentru ca fiecare muncitoare să poată executa mai multe operații și, implicit, să se asigure o organizare cît mai judicioasă a procesului tehnologic. Gazdele mulțumesc cu multă căldură pentru indicațiile primite și se angajează să nu precupețească nici un efort pentru a deveni un colectiv fruntaș în producție, capabil să realizeze numai confecții de cea mai bună calitate.La încheierea vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu s-au prins în hora din fața întreprinderii. întregul colectiv de muncă al fabricii, într-o atmosferă de mare entuziasm, scandează îndelung „Ceaușescu — P.C.R.“, „Ceaușescu și poporul".Se pleacă spre Paroșeni. La sosirea în orașul Vulcan domnește freamătul marilor evenimente. Pe parcursul întregului bulevard central o mulțime imensă cu brațele încărcate cu flori, fluturînd eșarfe tricolore și stegulețe, ovaționează îndelung. Din mașina deschisă, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu răspund cu multă căldură manifestărilor de sinceră stimă și pre-

țuire ale locuitorilor Văii Jiului.La întreprinderea minieră Paroșeni minerii îmbrăcați în frumoasele lor uniforme, au făcut secretarului general al partidului o primire sărbătorească, deosebit de caldă.La intrarea în întreprindere, , loan Rățulescu, secretarul comitetului de partid, președinte al consiliului oamenilor muncii, a rostit raportul muncito- -resc al celor 540 de comuniști, ca și al tuturor celor 1 900 de oameni ai muncii din această unitate. Inginerul Gheorghe Marchiș, directorul întreprinderii prezintă principalii indicatori tehnico-economici ai minei de la deschiderea ei — în 1968 — și pînă acum s-au extras 6,4 milioane tone de cărbune cocsificabil, iar de la începutul cincinalului producția realizată peste plan depășește 71 mii tone de cărbune. Productivitatea fizică a muncii prevăzută a fost de asemenea depășită. Aceste rezultate — prefigurînd altele superioare — sînt raportate la una dincele mai mecanizate mine din bazinul Văii Jiului. Aici, începînd de la operațiile cele, mai grele din abataje se lucrează cu instalații moderne, complexe de susținere și tăiere mecanizată — transportul. cărbunelui efectuîndu- se cu benzi de cauciuc, iar din subteran la suprafață cu o instalație automatizată, eliminîndu-se tradiționalii vagoneți și frecventele întreruperi pe fluxul d§ transport. Este relevat că întregul proces tehnologic este condus, urmărit și controlat de o instalație modernă de televiziune cu circuit închis — prima de acest fel din Valea Jiului.Invitați în subteran, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu s-au îndreptat spre puțul auxiliar al minei. Aici, șeful sectorului de transport, maistrul principal loan Ciuru prezintă raportul privind funcționarea în deplină siguranță a instalației de transport pe verticală, Cinci semnale acustice scurte anunță că se poate coborî în i

care opera- găuri-
subteran. La orizontul 360 de metri, minerul loan Grigorescu prezintă raportul : „Tovarășe secretar general și minerul nostru de onoare, brigada pe o conduc expeută ția de perforare a lor în front".In continuare, șeful sectorului de investiții, inginerul loan Dăbuleanu, roagă pe secretarul general al partidului să onoreze colectivul minei prin inaugurarea noului orizont productiv din care se va extrage cea mai mare parte a producției întreprinderii în viitorul cincinal — o cantitate de cărbune cocsificabil evaluată la 3,6 milioane tone.Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie panglica tricoloră inăugurînd noul orizont de exploatare a cărbunelui. Acesta este cel mai adînc loc de muncă al minei, orizont de bază, locul de unde încep pregătirile pentru producția anilor viitori. După acest emoționant moment pentru cei care vor deschide cale liberă spre noile cîm- puri de muncă, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu urmăresc cu deosebit interes o demonstrație a procesului de perforare executată în fața frontului de lucru al galeriei cu o instalație mobilă de perforare dotată cu două perforatoare tru săparea galeriilor roci tari.Prof. dr. ing. Ion rian de la catedra de sini miniere a Institutului de mine din Petroșani, șeful colectivului de cadre didactice, studenți și tehnicieni de la I.M. Paroșeni, care a conceput, proiectat și executat instalația, prezintă principalele performanțe tehnico-funcționale ale acestei instalații realizate cu forțe proprii, pe plan local, în cadrul acțiunii de integrare a învăță- mîntului cu cercetarea și producția. Se arată că față de instalațiile similare procurate din import, cea de față prezintă numeroase îmbunătățiri avînd un gabarit și o greutate cu 20 la sută mai.reduse, precum și un consum mai scăzut de energie electrică.

pen- înMa-ma-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul pentru această importantă realizare, u- rîndu-i noi succese în activitatea consacrată mecanizării și automatizării proceselor de muncă din subteran, în vederea sporirii producției de cărbune, productivității, micșorării efortului fizic, înainte mas bun Paroșeni, neral al cut o scurtă vizită și cantina întreprinderii unde minerii iau o caldă gratuit înainte intrarea în schimb _ teresîndu-se de și consistența pentru cei din subteran.La plecare, minerii, toți cei ce lucrează în întreprindere ovaționează îndelung, scandează cu putere „Ceaușescu și minerii", exprimînd angajamentul lor ferm de a-și o- nora în mod exemplar sarcinile ce le revin de a da țării cît mai mult cărbune, de a-și aduce o contribuție sporită la înfăptuirea marilor obiective trasate de partid.Oaspeții se îndreaptă apoi spre Lupeni, străveche așezare minieră, cu glorioase tradiții revoluționare. Aici, acum cinci decenii, în august 1929 — s-a înălțat stindardul roșu ci Ia luptă pe minerii Jiului împotriva tării capitaliste, libertate și o viață bună. Această aprigă bătălie de clasă s-a înscris ca un moment de seamă în istoria 'mișcării muncitorești din România. Eroicele lupte ale minerilor de la Lupeni din august 1929, reprimate sîngeros de regimul burghezo-moșieresc, au constituit o strălucită ilustrare a abnegației și dîrzeniei revoluționare a clasei noastre muncitoare, care, sub conducerea partidului comunist, s-a dovedit a fi cea mai devotată apărătoare a intereselor poporului, cea mai consecventă forță de progres a țării..

de a-și lua de la minerii secretarul partidului a
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După eliberarea patri
ei, Lupeniul s-a situat la 
înălțimea sarcinilor încre
dințate de partid, aducîn- 
du-și o contribuție exemplară la dezvoltarea 
treruptă a economiei 
ționale, la edificarea cietăți i socialiste pemîntul scump al României. Bătrîna vatră minieră cunoaște astăzi adînci 
transformări înnoitoare, - pe plan economic, pe tă- rîm edilitar, în domeniul 
social-cultural, care-i conferă o înfățișare demnă 
de măreția timpului 
tru socialist ți care 
schimbat din temelii 
ța locuitorilor ei.

Iată temeiurile pentru 
care Lupeniul a transfor
mat sărbătorirea Zilei 
minerului și aniversarea 
eroicelor lupte din au
gust 1929 într-o impresionantă manifestare dedragoste și recunoștință față de partid, față de secretarul său general.

Locuitorii Lupeniului 
l-au întimpinat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu 
căldura inimii, au împărtășit bucuria de a-1 a- vea din nou în mijlocul lor, de a-i asculta cuvîntul însuflețitor, i-au exprimat prețuirea lor fierbinte pentru fermitatea revoluționară și dinamismul cu care acționează pentru progresul și prosperitatea continuă a triei, pentru binele fericirea poporului, tru creșterea și rolului României 

liste în lume.Sosită Ia Lupeni, Ioana de mașini se scrie pe strada ce poartă' - numele minerului erou Vi- toș Gavrilă, unul din principalii organizatori ai grevei din august răpus de gloanțele mului burghezo-moșieresc.In incinta întreprinderii miniere are loc un ment emoționant, pune pregnant în respectul și prețuirea care partidul, nostru popor le au de tradițiile re de luptă din Lupeni, (Țiului, din Secretarul general al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se oprește

pași 
pen- prestigiului 

socia-

co- 
în-

1929, regi-
mo- care lumină pe întregulfață revoluționa- ale minerilor din Valea toată țara.

Ceaușescu, se oprește cu venerație în fața plăcii comemorative situată pe locul unde, acum cinci decenii au fost uciși mai mulți mineri greviști, din ordinul cercurilor guvernante de atunci.In fața plăcii . comemorative fac de gardă mineri. Fanfara intonează imnul eroilor.'Aici, conducătorul parti- idului și statului nostru 'depune o coroană de flori, în semn de profund omagiu adus celor care cum 50 de ani, sub conducerea partidului comunist, s-au ridicat la luptă împotriva sîngeroasei exploatări capitaliste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului păstrează un moment de reculegere. ^Văzduhul este străbătut de șuierul prelung al sirenei, semnal care, odinioară chema la luptă revoluționară și care, în aceste clipe, e- vocă vibrant memoria eroi- Jpr mineri, i Secretarul partidului s-a poi în sala de întreprinderii activul de bază de la mina Lupeni și de la cele-

a-

general al întîlnit a- consiliu a miniere cu

lalte unități miniere ale Văii Jiului. O mare hartă, numeroase panouri, grafice și machete conturează tabloul actual șî perspectiva de dezvoltare 
a acestui bazin care ocupă un loc central în energetică și de primă pentru cocs Producția de huilă vede să crească9 761 000 tone, cit este stabilit pentru acest an, la 15 milioane tone la finele cincinalului viitor, cea de cărbune cocs de la 2 550 000 milioane tone.Tovarășul Dan lescu, directorul prinderii" miniere Lupeni, adresînd tovarășuluiNicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu un călduros bun venit, raportează că minerii de aici au reușit ca prin extinderea tehnologiilor de randament înalt, introducerea de noi utilaje în vederea mecanizării principalelor o- perații de tăiere și susținere, așa cum le-a recomandat secretarul general al partidului, la precedenta vizită din noiembrie 1977, să extragă de la începutul anului, peste planul la zi, mai mult de 50 000 tone cărbune. •In dorința de a-și spori continuu aportul la efortul general al minerilor Văii Jiului și din întreaga țară de creștere a producției de cărbune, minerii de la Lupeni Și-au propus ca în actualul semestru■ obțină 70 000 tone mult cărbune față de ma jumătate a anului, punzînd astfel prin fapte de muncă grijii manente ce o poartă partidul, secretarul său generat minerilor, tuturor oamenilor muncii din țara noastră.Directorul general al Combinatului Minier Valea Jiului, Ovanez Araba- gean, a prezentat, în continuare, stadiul indeplinirii programului elaborat din inițiativa secretarului gene- • ral al partidului privind modernizarea tehnologiilor din subteran, arătînd că pe baza acestui program minerii din acest bazin au reușit ca de la începutul anului să îndeplinească lună de lună planul ’ de cărbune la producția netă.In numele minerilor Văii Jiului, directorul general al combinatului a exprimat tovarășului Ceaușescu profunda gratitudine și recunoștință pentru condițiile de muncă și de viață ce sînt asigurate minerilor.în încheiere, directorul întreprinderii miniere Lupeni înmînează secretarului general al partidului o plachetă pe care, este gravat chipul tovarășului Nicolae Ceaușescu, încadrat de cuvintele : „TovarășulNicolae Ceaușescu, secretar general al partidului __miner de onoare al Jiului". Pe cealaltă a plachetei sînt cuvintele : „ recunoștință stimă și dragoste poartă minerii Văii Jiului secretarului general partidului —Tovarășului Ceaușescu îi de asemenea, miner, instituită din inițiativa secretarului general.In continuare, tovarășei Elena Ceaușescu minerii îi oferă o plachetă comemorativă și o cupă realizată cu o deosebită măiestrie
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Nicolae

Văii parte înscrise In semn de nemărginită ce leal august 1979". Nicolae este oferită uniforma de

artistică de mineri de la Lupeni pe care este redată evoluția tehnicii mineritului în Valea Jiului _ de la ciocanul de mină la abatajul mecanizat.Daruri simbolice au fost oferite tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu și din partea colectivului întreprinderii miniere Barza.De la întreprinderea minieră, coloana de mașini parcurge din nou străzile orașului, împodobit cu steaguri roșii și tricolore, cu ghirlande de brad. O ambianță însuflețită, de intensă bucurie domnește de-a lungul traseului parcurs. Mii și mii de mineri, de alți oameni ai muncii din Lupeni au ieșit în întîmpinare. ovaționează îndelung, ză cu„Ceaușescu „Ceaușescu „Ceaușescu Numeroase 1 tice de amatori întregesc __ prin evoluțiile lor ,— atmosfera acestei zile de sărbătoare.Se sosește la monumentul „Lupeni ’29", ridicat în amintirea minerilor e- roi.Este intonat Imnul de stat al Republicii Socialiste România. Răsună apoi acordurile imnului eroilor.In semn de înaltă cinstire, tovarășul Nicolae .Ceaușescu depune o coroană de flori la monument.Vizita de lucru a secretarului general al partidului în Valea Jiului s-a încheiat cu o mare adunare populară, desfășurată în piața din jurul monumentului ridicat în memoria e- roilor mineri din 1929. La adunare au participat peste 60 000 de persoane — mineri ai Văii Jiului și din alte exploatări hunedore- ne, numeroși locuitori ai o- rașului, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, cărora li s-au adăugat mii de cetățeni din așezările apropiate. Ei au trăit cu intensă satisfacție și mîndrie patriotică reîntilnirea cu secretarul general al partidului în această zi, de profundă semnificație, cînd se împlinesc . cinci decenii de la eroicele lupte ale minerilor de la Lupeni și cînd se sărbătorește Ziua minerului.Dînd expresie gîndurilor și sentimentelor pe care le împărtășesc în aceste clipe înălțătoare toți cei ce trăiesc și muncesc în acest important bazin' carbonifer, participanții la adunare au făcut o caldă și însuflețită primire tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu.Mulțimea a scandat neîntrerupt „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu - poporul", „Ceaușescu Lupeni — bucurîe-ntre mineri", „Lă a noastră sărbătoare cu Minerul de O- noare".Adunarea a fost deschisă de tovarășul loan Ciucu, prim-secretar al Comitetului Județean Hunedoara al P.C.R,
î *In cuvîntul de deschidere a adunării, . tovarășul 

loan Ciucu, prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R„ președintele Consiliului Popular județean, a spus :Avem marea bucurie de a saluta în mijlocul minerilor din Valea Jiului, al oamenilor muncii din județul Hunedoara, pe cel mai iubit fiu al poporului român, conducător eminent de partid și de stat, secretarul general al parti-

Eiși aclamă , scandea- înflăcărare
— P.C.R.",și poporul", și minerii", formații artis-

Și la

dului, președintele Republicii Socialiste Româi.ia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este o mare cinste pentru organizațiile noastre de partid, pentru minerii .Văii Jiului și pentru ceilalți i oameni ai muncii hune- doren-i de a vă întîmpina cu cea mai aleasă stimă și de a vă adresa cu acest fericit prilej tradiționalul salut mineresc „Noroc bun !“, însoțit de urarea : „Bine-ați venit pe aceste; străbune meleaguri românești !“.Salutăm cu aleasă stimă și deosebit respect prezența în mijlocul nostru a eminentului om politic și de știință, tovarășa academician doctor inginer Elena Ceaușescu.Ne simțim deosebit de onorați de faptul că sîn- teți alături de noi astăzi, cînd se împlinesc 50 de ani de la eroicele lupte ale minerilor de la Lupeni, cînd sărbătorim „Ziua minerului”.Gîndurile și cugetele comuniștilor și oamenilor muncii hunedoreni sînt încărcate de cea mai înaltă considerație și aleasă prețuire pentru activitatea neobosită pe care o des- fășurați în fruntea partidului și statului, în vederea înfloririi patriei noastre socialiste, pentru contribuția inestimabilă pe care o aduceți la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a României socialiste. Eforturile generoase pe care le depuneți ca ilustră și mult apreciată personalitate în vederea soluționării realiste a marilor probleme ale păcii, înțelegerii și colaborării internaționale, v-au adus stima și dragostea întregului nostru popor, aprecieri elogioase pe toate meridia- , ne le lumii.Folosind prilejul acestei întîlniri cu dumneavoas- - tră, vă rugăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne permiteți să vă raportăm că oamenii muncii din județul Hunedoara muncesc cu dăruire comunistă pentru realizarea planului cincinal, a indicațiilor dumneavoastră.Angajamentul organizației județene de partid de a contribui cu o producție în plus de cel puțin 5 miliarde lei la susținerea programului suplimentar de dezvoltare economico-so- cială și de ridicare ă nivelului de trai, adoptat de Conferința națională a partidului se înfăptuiește cu succes, realizînd în trei ani și jumătate un spor de 2,8 miliarde lei, iar planul pe acest an se îndeplinește în condiții bune.De la începutul anului planul producției nete a fost depășit cu 107 milioane lei, pe baza creșterii producției fizice, la energie electrică, cocs metalurgic, metal, minereuri și alte produse, sporirii productivității muncii și reducerii cheltuielilor de producție. Numai la minele din Valea Jiului, planul la acest indicator a fost depășit cu 12 milioane, lei. La export prevederile au fost depășite cu J3,8 milioane lei valută. Am acționat și acționăm cu rezultate mai alți ani și producției ritmurile ție în satisfac — te probleme de rezolvat — am reușit ca în primele 7 luni ale anului să punem în funcțiune 49 obiective social-economice și să dăm în folosința oamenilor

bune decît în în dezvoltarea agricole. Deși de execu- investiții nu ne mai avem mul-

muncii 2 015 apartamente.Vă raportăm, de asemenea, că amplul program e- laborat din inițiativa și marea~ grijă a dumneavoastră pentru mecanizarea minelor,; creșterea producției de cărbune, ușurarea muncii minerilor, precum și programul suplimentar de investiții se înfăptuiesc cu răspundere comunistă.Răspunzînd cu abnega- ȘÎ de socialist pentru înzestrarea industriei miniere cu tehnică modernă, echiparea Văii Jiului cu noi obiective economice și sociale, amplificarea construcției de locuințe și manifestîndu-și profunda recunoștință pentru măsurile de creștere a nivelului de trai, muncitorii mineri Jiului au gură, sub ganizației deplinirea la începutul acestui an a planului cărbune toare în turile și re se prezintă astăzi minerii de la Lupeni, Petrila, Uricani, Paroșeni, preocupările tot mai 'stăruitoare ale celorlalte colective miniere de a recupera rămî- nerile în urmă, de a realiza și depăși planul de cărbune, angajamentele luate în întrecerea socialistă.Sîntem pe deplin conș- tienți că .în activitatea noastră — în industrie, a- gricultură, i^estiții, inclusiv în minem — avem încă multe de făcut pentru a răspunde pe deplin și 
cit mai eficient exigențelor 
puse de conducerea partidului, de documentele programatice ce vor fi supuse dezbaterii șî adoptării Congresului al XII-Iea al Partidului Comunist Român. Sînt și la noi probleme incomplet rezolvate, probleme în legătură cu folosirea mai deplină a capacităților de producție, a utilajelor și agregatelor miniere, în industria materialelor de construcții și în alte ramuri, în valorificarea mai completă a resurselor secundare de energie, materii prime și materiale.Măsurile adoptate de conducerea partidului prin folosirea rațională a energiei, combustibililor și carburanților — expresie a grijii dumneavoastră pentru destinele patriei — au întrunit deplina adeziune a oamenilor muncii din județul Hunedoara. Vă raportăm că pe baza indicațiilor dumneavoastră, Comitetul județean de partid a luat un ansamblu de măsuri pentru mai buna gospodărire a energiei și combustibilului ; acționăm cu fermitate pentru reducerea mai consistentă a consumurilor, pentru a- daptarea mai rapidă a proceselor tehnologice la noua conjunctură a materiilor prime și energiei pentru a realiza pe deplin programul inițiat de dumneavoastră privind creșțe- ’ rea mai accentuată a dueției de cărbune în cinalul viitor.Indicațiile pe le-ați dat astăzi, lejul vizitei în

tic atenției deosebite marilor eforturi făcute partid și statul

din bazinul Văiiasigurat și asi-conducerea or-de partid, în-lună de lună dela producția de netă. Sînt pildui- ăcest context efor- rezultatele cu ca-

pro- cin-nipri-care cu unitățile Văii Jiului, constituie pentru organizația județeană de partid un program concret de acțiune și vă asigurăm că vom face totul pentru înfăptuirea lor.Vă rog să-mi permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae, Ceaușescu, să exprim, odată cu salutul fierbinte al minerilor Văii

Jiului, angajamentulterm al organizației județene de partid, de a face totul pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a Partidului Comunist T'.omân, pentru propășirea și înălțarea scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România 1La rîndul său, tovarășul 
Ion Sălăgean, miner, șef de brigadă la întreprinderea minieră Lupeni, a spus :în numele minerilor din Lupeni, vă rog să-mi permiteți să dau glas sentimentelor de necuprinsă bucurie pentru noua vizită de lucru ce o întreprindeți în Valea Jiului, să exprim adînca recunoștință ce o nutrim față de dumneavoastră, minerul nostru de onoare, cel mai iubit fiu al poporului» român, conducătorul încercat al noastre socialiste.Ne mîndrim cu că astăzi, într-un aniversar, vă putem porta însemnate de plan. La mina Lupeni, de la începutul anului, am obținut o producție suplimentară de peste 50 tone de cărbune. Am acționat așa cum ne-ați indicat dumneavoastră — pentru extinderea progresului tehnic, perfecționarea pregătirii profesionale și a- firmarea conștiinței revoluționare a minerilor.Angajați într-o activitate rodnică, hotărîți de a face totul pentru înfăptuirea sarcinilor ce ne revin, ne exprimăm adeziunea de

plină la întreaga politică 
a partidului și ne angajăm 
să înfăptuim fără preget 
cuvîntul partidului, cuvîn
tul dumneavoastră,, cel ca
re ne mobilizați mereu și 
ne arătați eu claritate căile succeselor viitoare.

Vă mulțumim din adîn- cul cugetului nostru mineresc ' pentru sprijinul permanent pe care-1 primim prin dotarea minelor cu utilaje moderne, datorită cărora munca minerilor a dobîndit un conținut nou. Simțim tot timpul grija părintească cu care în fruntea partidului vă preocupați ca munca noastră să fie tot mai rodnică, iar viața să ne fie plină de bucurii, tncepînd de la 1 august, minerii beneficiază de o nouă creștere a retribuției. Pentru toate acestea, vă mulțumim, mult stimate tovarășe secretar general, și vă încredințăm de hotărirea noastră de a da patriei mai mult cărbune, contribuind tot mai mult la societății te.
Luînd 

Gheorghe rectorul miniere Paroșeni, a spus: înalta cinste pe care ne-ați făcut-o astăzi, vizi- tînd pentru a doua oară tînăra noastră întreprindere carboniferă, ne-a umplut inimile de bucurie. Mulțumirea pentru grija șî atenția de care ne' bucurăm din partea dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o exprimăm prin rea noastră fermă mînd exemplul ce feriți zi de zi, de ire șî putere de să acționăm cu și multă abnegație pentru a traduce în viață mărețele obiective documentele al XII-Iea al partidului.Mina Paroșeni este una dintre cele mai mecanizate din Valea Jiului. Pro-
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(Continuare în pag. a 7-a)
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Valea Jiului

(Urmare <lin pagina a 6-a) ducția extrasă mecanizat, din totalul producției minei, are la ora actuală o pondere de 85 la sută, iar productivitatea medie realizată în abatajele mecanizate este cu 1,6 tone pe post mai mare decît sarcina planificată. Și în viitorul cincinal, deși producția minei va crește .în medie cu 300 000 de tone pe an, sîntem hotărîți să depășim nivelurile planificate. Am înțeles c-ă noi toți, întreaga națiune, sîntem chemați să sporim resursele energetice ale țării, să gospodărim mai bine combustibilii și. energia. Tovarășii mei .de muncă mi-au încredințat mandatul să vă a- sigur că sîntem pe deplin pătrunși de însemnătatea măsurilor stabilite, că nu vom precupeți nici un e- fort pentru a da mai mult cărbune țării. Noi știm mai bine decît alții cît de greu se scoate cărbunele și, de aceea, știm să-i prețuim valoarea. Vom acționa neabătut să folosim bine utilajele, să creștem randamentul pe post și să 

dăm cărbune peste plan, cu consumuri, reduse de e- ne'rgie.In numele minerilor de la Paroșeni, îngăduiți-mi să exprim cele mai calde și alese mulțumiri conducerii de partid și de stat, dumneavoastră personal, pentru aprecierea deosebită pe care o dați muncii noastre, o concludentă dovadă constituind-o recenta majorare a retribuției minerilor și altor categorii de oameni ai muncii.Noroc bun și să ne trăiți mulți ani fericiți, stimate tovarășe N i c o 1 a e Ceaușescu, miner de onoare al Văii Jiului !Ing. Cornelia Iloiu, directoarea întreprinderii de tricotaje Petroșani, a spus; încerc sentimentul bucuriei nemărginite avîndu-vă din nou printre noi, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel 
mai iubit al poporului nostru, comunistul hotărî t și clarvăzător, conducătorul politic încercat al poporului nostru, personalitate de mare prestigiu internațional, luptător neobosit pentru libertate, independență și pace.

Reprezint colectivul u- neia dintre unitățile industriei ușoare, create la inițiativa dumneavoastră, tovarășe secretar general. Soțiile și fiicele de mineri, întregul colectiv, mi-au încredințat plăcuta misiune de a vă transmite, dumneavoastră, tovarășei Elena Ceaușescu, mulțumirile fierbinți pentru acest minunat dar făcut nouă, soțiilor și fiicelor de mineri, care muncim în întreprinderea de tricotaje Petroșani. Deși a trecut puțin timp de la punerea în funcțiune, vă informăm. că tînărul nostru colectiv a reușit să sporească, de la 29 000 de produse, în primul trimestru de activitate, la 103 000 produse, realizate la sfîrșitai semestrului, depășindu-și lună de lună valoarea pro- ducției-marfă. Am contractat întreaga producție, din care numeroase modele, create de noi, sînt pentru export și ne străduim să realizăm produsele noastre, astfel ca să răspundă exigențelor cumpărătorilor.Colectivul nostru a reținut sarcinile ce-i revin - 

din documentele Congresului al XII-lea al partidului. Vom acționa pentru folosirea la întreaga capacitate a mașinilor, pentru reducerea consumului de materii prime, e- nergie și combustibil, pentru pregătirea profesională a muncitorilor, extinderea lucrului la mai multe mașini, închegarea colectivului nostru ca detașament muncitoresc responsabil, pătruns de î- naltă conștiință revoluționară.întîmpinat cu multă căldură și însuflețire ia cu- vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.Cuvîntarea secretarului general al partidului este urmărită cu deosebit interes, cu deplină satisfacție și aprobare, fiind subliniată în repetate rînduri cu vii și îndelungi aplauze, urale și ovații.Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, primul secretar al Comitetului județean de' partid a spus: permiteți-ne mult stimate tovarășe secretar general, să Vă mulțumim din inimă în numele locțiitorilor Văii Jiului, al 

tuturor oamenilor muncii din județ pentru caldele aprecieri adresate activității minerilor, organizațiilor județeană și municipală de partid, pentru indicațiile și orientările de inestimabilă valoare, de înaltă competență pe care ni le-ați transmis astăzi.Ne angajăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu, să acționăm ferm, cu pasiune comunistă, revoluționară pentru materializarea acestor indicații, pentru a înfăptui angajamentul pe acest cincinal, sarcinile ce ne vor reveni din viitorul cincinal, luînd toate măsurile pentru a ne aduce o substanțială contribuție la înaintarea tot mai viguroasă a României spre comunism.In încheierea adunării, în piață domnește din nou o atmosferă vibrantă, dominată de un sentiment fierbinte de dragoste și încredere în partidul comunist, în secretarul său general, într-o impresionantă unitate de simțire, participan- 

ții scandează cu înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R." „Ceaușescu și poporul14, „Ceaușescu și minerii**.Minerii Văii Jiului și-au reafirmat și în aceste momente hotărîrea neștirbită de a munci cu și mai multă energie pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin, a indicațiilor date de secretarul general al partidului cu privire la creșterea mai accentuată a producției de cărbune de calitate și cu costuri reduse.în piață se înfiripă o mare horă, în care mineri și tinere invită să se prindă tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu.Aceeași atmosferă simbolică pentru unitatea întregului nostru popor în jurul partidului, al secretarului său general a domnit și pe stadionul din Lu- peni la plecarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea de partid și de stat.
La ora 14,30 elicopterul prezidențial a decolat, în- dreptîndu-se spre județul Dolj, următoarea etapă a vizitei de lucru.

Vizita de lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în județul DoljIn încheierea vizitei de lucru in patru județe din sud-vestul țării, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a a- flat, vineri după-amiază, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în județul Dolj.Secretarul general al partidului a fost însoțit de tovarășii losif Banc, E- mil Bobu, Lina Ciobanii, Constantin Dăscălescu, Dincă, Virgil Trofin, sile Patilineț și Ilie duleseu.Tovarășul Ceaușescu modalitățile re rapidă aindustriale moderne, a căror pondere va crește considerabil în cursul perioadei următoare.Elicopterul prezidențial aterizează în orașul Băi- lești, unde s-a adunat un mare număr de muncitori și țărani cooperatori, practic întreaga suflare a localităților din împrejurimi, care, ca și minerii, energeticienii, constructorii ce l-au întîmpinat în precedentele etape pe secretarul general al partidului, l-au salutat pe to- .varășul Nicolae Ceaușescu cu toată căldura.Exprimînd bucuriaturor doljenilor dc a-1 a- vea ca oaspete pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, primul secretar al Corni-' tetului județean al P.C.R., tovarășul Petre Preoteasa îi adresează un călduros bun sosit pe aceste leaguri ospitaliere.Secretarul general partidului poposește lanurile de porumbI.A.S. și ale cooperativei agricole din localitate.In fața panourilor pre- zentînd sistematizarea teritoriului Consiliului unic agroindustrial Băilești, sistemul de irigații din
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această zonă, amplu dialog la modernizarea agriculturii, creșterea mai rapidă a producției agricole, vegetale și zootehnice.In cadrul vizitei, rășul Ion Ceaușescu, junct al Ministruluigriculturîi și industriei a- limentare arată cum se înfăptuiesc gramele de dezvoltare producției de fructe, struguri.Sînt înfățișate cupările pentru rea irigațiilor prin de, peste tot acolo terenul permite aceasta.In cadrul dialogului, secretarul general al partidului a subliniat necesitatea aplicării ferme a măsurilor apte să asigure strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei acestui an și pregătirea în cele mai bune condițiuni a producției anului viitor, atît în sectorul vegetal cit și în cel zootehnic. S-a cerut, totodată, să se acționeze imediat pentru ca nimic din ceea ce produce cîm- pul să nu se risipească.De Ja Băilești, tovarășul Nicolae Ceaușescu, rășa Elena Ceaușescu, preună eu tovarășii conducerea de partid care îi însoțesc, spre Craiova.La sosirea în întreprinderea aeronautică Craiova, tînăra Unitate a industriei aeronautice românești —, primul obiectiv al vizitei în Craiova oamenii muncii de aici fac tovarășului 1 _ ___  . .. _Ceaușescu,' tovarășei Elena Ceaușescu o primire entuziastă, plină de căldură. In întîmpînarea secretarului general al partidului a venit tovarășul Ion Avram, ministrul triei construcțiilor de ma-. sini, alte cadre ducere din mini trala Industriei tice Românești.
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folosirea mai ju- a capacităților și de producție, re- costurilor de pru

Infățișînd cîteva din rezultatele obținute, torul întreprinderii, ginerul Constantin vența, a relevatpările colectivului privind modernizarea concepției tehnologice, creșterea gradului de valorificare a metalului, dicioasă spațiilor ducerea ducție.In timp ce se. vizitează cîteva din secțiile de fabricație, secretarul general al partidului cercetează cu atenție mașinile și utilajele de mare complexitate și precizie aflate în dotare, precum și tehnologiile utilizate, care a- sigură condiții pentru realizarea pieselor și ansamblelor de tehnicitate necesare ducției. Tovaiășul Nicolae Ceaușescu este informat despre rezultatele obținute de acest colectiv în domeniul autoutilării.In încheierea vizitei secretarul general al partidului a subliniat că rezultatele obținute de acest colectiv puteau fi mai bune, indicînd ca, în continuare să se acționeze cu toată hotărîrea pentru realizarea indicatorilor proiectați la producția fizică. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arăta. că esențial este să se perfecționeze tehnologiile de producție, să se asigure neîntîrziat forța de muncă cu înaltă calificare, la nivelul' exigențelor aero-

sub- înaltăpro-

dului cestei triei noastre re de mașini s-a ținut seama de recomandările cute cu prilejul precedente privind perea și realizarea ducției, odată cu tarea lucrărilor de tiții.Ceaușescu îi este zentată cea dinții nă înscrisă în programul de fabricație al unității — mașina de frezat longitudinal, cu portal, cu lățimea mesei de 3100 mm, cea mai mare de acest fel fabricată în țară.Secretarul, general al partidului este informat, totodată, că pe fluxul tehnologic al întreprinderii se află 13 mașini-unelte gie- le de diverse tipuri, precum și un volum însemnat de utilaje tehnologice pentru metalurgie și pentru autodotarea unității. La expoziția amenajată în incinta halei de prelucrări mecanice grele, tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt prezentate, de asemenea, alte cîteva produse realizate de întreprinderea craioveană în premieră pe țară.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat ■> rea-, ale care a de- re-

că în ridicarea a- mari unități a indus- consfructoa-fă- vizitelor înce- pro- execu- ! inves- Tovarășului Nicolae pre- mași-

dedeosebită

Nicolae' impuse de industria nautică.Vizita de lucru a tinuat pe platforma a Craiovei, unde se constelație de mari tați industriale, între și întreprinderea de laj greu.Directorul întreprinderii, ing. Gheorghe Ghe- ban, îl informează pe secretarul general al para
indus-

condo est află ouni-care uti-con-de•ter și Cen-Aeronau-

lizările de pînă acum tinerei unități, butat cu succes și a comandat să se intensifice lucrările de iriontare a instalațiilor pentru punerea grabnică în funcțiune a viitoarelor capacități.Vizita de lucru a secretarului general al dului în iova .s-a din cele tați din a orașului — mixtă „Oltcit**. Nicolae Ceaușescu întîmpinat aici de tructpri, de specialiști români și francezi, ..care colaborează la realizarea u-

zinei de autoturisme mic litraj, cu căldură.Dialogul purtat cretarul general dului în hala de a caroseriei cutori, specialiști români străini, prilejuiește un a- nalitic și eficient dialog de lucru. Dr. ing. Ion Moise, director ședințe al te „Oltcit", tovarășul Ceaușescu diului de execuție al cestei mari unități a industriei constructoare mașini. El arată că stadiul actual al lucrărilor construcții și montaj mite începerea în octombrie — în cinstea celui de-al XII-lea al partidului — a lor tehnologice la de presaj, urmînd prima parte, a anului itor să înceapă fabricația de serie a autoturismului de mic litraj.Secretarul general al partidului a cerut să se ia toate măsurile ca utilajele fabricate în țară să' fie executate la timp și chiar în devans, astfel îrtcît ră- mînerile în urmă să fie recuperate în cel mai scurt timp.Străbătînd apoi, mașină deschisă, palele artere ale piului, tovarășul
parti-Cra- una uni-municipiul încheiat Ia mai tinere platforma de estSocietateaTovarășul estecons-

și de stat sînt întîmpinați cu mult entuziasm.In cadrul adunării au luat cuvîntul tovarășii Pe- prim-secre- tar al Comitetului județean Dolj, al P.C.R., Dumitra Antonie, muncitoare bobinatoare, «șef de echipă la întreprinderea „Electro- putere**, Alexandru Săcea- nu, inginer-șef la C.A.P. Băilești, Ion Dumitru, constructor la Grupul de șan- - tiere „Oltcit", Adrian Petrescu, maistru Ia întreprinderea de utilaj greu.Primit cu cele mai calde sentimente de stimă și prețuire, într-o vibrantă atmosferă de entuziasm și însuflețire, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Cuvîntarea secretarului general al partidului este urmărită cu viu interes, cu deplină aprobare și profundă satisfacție, fiind subliniată în repetate rînduri cu îndelungi aplauze, urale și ovații de toți cei prezenți.La încheierea cuvântării, participanții la grandioasa adunare populară își manifestă, într-o atmosferă vibrantă, sentimentele de înaltă prețuire și dragoste • fierbinte, de încredere nețărmurită față de partid și secretarul său general.In aplauzele și ovațiile întregii asistențe, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu împreună . cu ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat se îmbarcă la bordul avionului în- dreptîndu-se spre Capitală. Tovarășul N iCeaușescu șiElena Ceaușescu, s-au înapoiat vineri seara în Capitală, după vizita de lucru efectuată în județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara și Dolj.

de seal parti- i. tre Preoteasa, montare cohstruc-și
general, pre- Societății mix- informează pe N i c o 1 a e asupra sta-a-dedeper- lunaCongres probe- fabrica ca în vi-

într-o princi- munici- Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu aceeași căldură și entuziasm ce au caracterizat întreaga ambianță în care s-a . desfășurat vizita.Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Dolj, s-a încheiat cu o marc și entuziastă a- dunare populară, desfășurată în piața Unirii din centrul municipiului Craiova.La apariția în tribuna o- ficială, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid

c o 1 a e tovarășa
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ZlCTUZlLiTXm
Aprecieri ale secretariatului O.U.A. 

asupra mișcării de nealiniere
ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). —- Mișcarea denealiniere este o forță pozitivă in relațiile internaționale actuale, chemată să contribuie la triumful icle- ilor de pace și destindere, 

a declarat Peter Onu, adjunct al secretarului general al Organizației U-nității Africane. Țările Africii, a subliniat vorbitorul. colaborează cu toate forțele progresiste din lume care sprijină, mișcările de eliberare națională din Zimbabwe, Na
Conplexuf orbital 

„Sallut-Soluz“ 
înaintea revenirii 

pe Pămînt
MOSCOVA 10 (Agerpres).
Cu aproape 48 de ore înainte de încheierea celei de-a 24-a săptămîni de zbor . prelungit în spațiul extraterestru, la bordul complexului științific orbital „Saliut-Soiuz", cos- monauții sovietici Vladimir Liahov și- Valeri Riu- min au început pregătirile efective pentru revenirea pe Pămînt. Cosmonau- ții au anunțat această a- propiată reîntoarcere pe planeta natală în cadrul unui dialog direct cu ziariștii din țările care ..participă la programul „Inter- cosmos", prezenți, joi seara, la Centrul de dirijare 

a zborurilor cosmice de lingă Moscova. Ei au precizat că, în zilele rămase pînă la desprinderea de complexul spațial a navei ,,Soiuz-34“, cu care vor călători pe drumul de întoarcere, vor mai efectua unele experiențe tehnice, tehnologice, medicale și biologice, paralel cu operațiunile finalte de conservare a stației științifice orbitale, în vederea trecerii acesteia . în re-, gîm de zbor autonom. 

mibia și Africa de Sud și lupta pentru decolonizarea definitivă a conți- nentului african, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.Țările Africii nu vor permite să fie folosite de anumite forțe pentru dezbinarea mișcării de nealiniere, ci dimpotrivă vor milita pentru consolidarea acestei mișcări, așa cum s-a subliniat și la recenta reuniune la nivel înalt a O.U.A., de la Monrovia.
Un interviu al lui

Joshua Nkomo
LONDRA 10 (Agerpres). Joshua Nkomo, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, a exclus ideea ca noile alegeri din Rhodesia să fie supervizate de Marea Britanie conform planului Conferinței la nivel înalt a țărilor- membre ale Commonwealthu- lui, de la Lusaka.Intr-un interviu acordat rețelei BBC, el a apreciat că guvernul englez nu poate fi obiectiv în asemenea alegeri.

Agendă energetică 
internațională*Aproape jumătate din Creșterea îngrijorătoare de luna trecută a inflației în S.U.A. — scrie ziarul „The New-York Times’1 — se datorează direct majorării prețurilor la energie. De aceea, concluzia trebuie să fie clară : problemele e- nergiei și inflației sînt inseparabil legate între ele.Guvernul landului Re- nania de Nord — West- falia va lansa, pînă la sfîrșilul acestui an, o comandă de studii de

Programul noului guvern italian
ROMA 10 (Agerpres). _ Primul ministru al Italiei, Francesco Cossiga, a prezentat în Parlanîent programul noului guvern, care are ca priorități lupta împotriva crizei economice și a terorismului. Pe lingă angajamentul de a apăra instituțiile democratice ale țării, guvernul intenționează să adopte măsuri ' pentru frînarea inflației, relansarea investițiilor, lichidarea evaziunilor fiscale și crearea de noi locuri de muncă pentru reducerea numărului șomerilor. Efectele presiunii pe care o exercită criza- energetică mondială __ a subliniat noul premier italian — vor fi resimțite în special anul viitor.In ce privește politica externă, arată ANSA, Ita
LA INIȚIATIVA UNOR 

ORGANIZAȚII OBȘTEȘTI 
ALE FEMEILOR, la San Francisco a avut loc o mare demonstrație împotriva cursei înarmărilor. Participanții la demonstrație _ în cea mai mare parte femei — au trimis Congresului american o petiție în care, între altele, se cefe reducerea cheltuielilor militare ale Statelor Unite și folosirea fondurilor astfel eliberate pentru soluționarea 
construcție pentru uzine gigant de lichefiere a huilei în bazinul carbonifer Ruhr — a anunțat ministrul economiei al landului.In apropiere de orașul Riazani începe construcția primului bloc energetic industrial magnetohi- drodinamic de 600 MW, relatează agenția ȚASS. Avantajul principal al unor asemenea generatoare constă în marea lor eficiență. Chiar de la începutul folosirii lor 

lia va rămîne fidelă a- lianțelor sale tradiționale, continuînd, totodată, să aibă ca obiective prioritare destinderea internațională și dezarmarea, precum și dialogul cu țările în curs de dezvoltare. Intenționăm să continuăm și să aprofundam relațiile pozitive cu țările din Europa răsăriteană și să menținem programul de vizite la nivel înalt asupra căruia s-a căzut de acord anterior — a precizat apoi Cossiga. Italia va acționa, de asemenea, în mod constant pentru punerea în practică a prevederilor Actului final de la Helsinki, pentru continuitatea procesului inițiat de Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.

unor probleme social-eco- nomice urgente cu care este confruntată societatea americană.
UN DETAȘAMENT RHO

DESIAN a pătruns pe teri- ' toriul Botswanei. Un purtător de cuvînt al guvernului a anunțat că între patrulele forțelor milita-practice, : ele vor. realiza i un coeficient de lucru : util de 50 la sută față de ; 40 la sută, cît realizează i cele mai moderne cen- ; trale termoelectrice. ;Guvernul japonez va = lansa anul viitor un ; amplu program pentru i stimularea utilizării ener- : giei solare în vederea în- l călzirii locuințelor, clădi- ■ rilor publice, instituțiilor, I halelor industriale, pre- ; cum și pentru asigurarea I unei părți din energia I necesară . consumului cas- ! nic și industrial. In a- i cest scop, pentru perioa- ■ i da 1980-1985, M.I.T.I. va • aloca fonduri de aproxi- ; mativ 100 miliarde yeni, i

Cabinetul 
libanez 

a obținut votul 
de încredere

BEIRUT 10 (Agerpres). Cabinetul libanez format de premierul Selim Al- IIoss a obținut votul de încredere al Parlamentului libanez. Țin număr de 54 deputați au votat pentru și 9 împotrivă (31 din cei 
99 deputați nu au participat la vot).Premierul Selim Al-Hoss a subliniat că „guvernul nu va precupeți nici un efort pentru a apăra Sudul, deoarece întregul stat nu va putea să existe în continuare fără stabilitate în regiunile din sud11.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Poliția este învinsă; Republica: Corsarul din insulă : U-
nirea : Vacanță tragică

LONEA : Vestul sălbatic ;
ANINOASA: Dansultobelor, seriile I-1I.
VULCAN : A fost regăsită compania a 7-a;
LUPENI — Cultural:Severino ; Muncitoresc : 

Acțiunea arsenal;

re ale Botswanei și comandoul rhodesian s-a produs o ciocnire. Acesta este al doilea act agresiv comis de militari rhode- sieni în ultimele zile împotriva Botswanei.
potrivit unor sta

tistici date publicității de înaltul comisariat al O.N.U. pentru refugiați, a- proximativ 40 000 de nica- raguaieni, care se auto- exilaseră în străinătate în timpul dictaturii somoziste, au revenit în țară. Alți 60 000 se pregătesc să facă acest lucru în viitorul apropiat.
INDUSTRIA ITALIANA traversează o perioadă de profundă criză, scrie ziarul „La Republica11 în u- nul din ultimele sale‘numere. Analizînd activitatea a 865 de întreprinderi industriale în care se concentrează 25 la sută din totalul lucrătorilor industriali, ziarul scrie că pierderile acestor întreprinderi s-au cifrat anul trecut la 230 miliarde de lire. Printre ramurile cu situația cea mai dificilă, ziarul citează chimia, metalurgia, construcțiile navale și de automobile.

URICANI; Anima-Iul.
TV8,30 Muzică menadă. de pro-8,45 De pretutindeni. *9,30 Roman foiletor

„Poldark"10,25 Matineu canță. de va-11,10 Documentar ar-tistic : bun !“. „Noroc11,40 Telecinemateca (re-luare).13,10 Concert de prînz.14,00 De la A nit. la... infi-16,10 Un fapt văzut deaproape taj. — repor-16,30 Agendă artistică. cultural-17,00 Sport.17,50 Clubul lui. tineretu-
J8,35 Săptămîna poli

tică internă și 
internațională.

18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.15 Calea eroilor.19,45 Teleenciclopedia.20.15 Film serial „Ră- 
dăcini11 ultimul e- pisod.21,05 Intîlnirea de sîm-bătă seara.21,35 Telejurnal.

l/nde mergem de ZiuaPotrivit tradiției, încetățenite în anii noștri, minerii din Valea Jiului își petrec ziua lor la locurile de agrement. Cabana Brădet și motelul Gambrinus ‘ cu împrejurimile au invitați mineri și bineînțeleă alături de ei constructori, ceferiști și alți oameni ai muncii din Petroșani. La cabana Peștera Bolii vor fi cu siguranță prezenți mineri din Petroșani, Petrila și Lonea. In plus, pentru locuitorii din Petrila se organizează serbări în par
cul din localitate și Clubul din Lonea. Minerii din Lu- peni, fruntași în întrecerea socialistă, își sărbătoresc ziua la locul de agrement de pe frumoasa Vale a Brăiței, iar cei din Vul
can în pitorescul cadru de 
la Brazi. Tot în mijlocul naturii își petrec ziua 
lor și minerii din UriCani 
și Aninoasa. Numai la a- ceste locuri stau la dispoziția oamenilor muncii 
81 de puncte de desfacere 
a unei game largi și a

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, sir. Republicii, nr, 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (sec ții). TIPARUL ; Tipografia Petroșani, str. Republicii, tu. 67.

bundente de produse. Pentru a crea ambianță cît mai plăcută aici își vor dă concursul formațiile de muzică populară, ușoară, soliști și dansatori din Valea Jiului. La dispoziția iubitorilor de drumeții
Ample

. manifestări 
cultural- 
spoitive

stau cu ospitalitate cabanele din împrejurimi.
PE TERENURILE 

DE SPORTZiua minerului coincide cu desfășurarea ' meciurilor din prima etapă a campionatului diviziei A la fotbal, ediția 1979_1980. Jiul Petroșani, echipă a minerilor și a celorlalți oameni ai muncii din municipiul nostru, . susține primul meci, începînd cu ora 17, în compania 

mineruluiSportului studențesc, pe propriul stadion. Deci, în tribunele stadionului de la poalele Parîngului vor fi prezenți numeroși spectatori. In deschidere are loc întîlnirea echipelor de juniori. Tot duminică, la .ora 11, au loc meciurile dintre Parîngul Lonea _ Știința Petroșani, Minerul Aninoasa _ Minerul Paroșeni și Minerul Vulcan _ Preparatorul Petrila. întâlnirile se desfășoară în cadrul popularei competiții dedicate sărbătorii eliberării patriei și 'sînt dotate cu„Cupa 23 August1'.
PROGRAMUL 

MAGAZINELORIn vederea aprovizionării în condiții optime a oamenilor muncii, duminică, 12 august, vor fi deschise între orele 7—13, toate unitățile de desfacere a produselor de panificație, lactate, măcelăriile, magazinele din piețe și cu autoservire din Valea Jiului. Unitățile de alimentație publică vor funcționa cu program normal.

Etapa I, cu... antrenorul Gogu ToncaDupă o binemeritată vacanță, mai scurtă ca de obicei, duminică începe marea cursă a campionatului național de fotbal ediția 1979—1980, prilej cu care ne reluăm și noi obișnuita rubrică de comentarii pe marginea etapelor.Pentru început am solicitat părerea celui care ani de zile a apărat, ca jucător, culorile „Jiului11 și fidel echipei, îl aflăm acum ca antrenor secund.
_ Așadar, Gogu Tonca, 

cum vedeți prima con
fruntare dintre cele 18 
combatante ?— Gîndindu-mă la echipele care evoluează în fața propriilor suporteri, cred că va fi o etapă a gazdelor, deși, chiar din start, nu sînt excluse surprizele. Cît privește echipa Jiul, avînd în vedere atît infuzia de tineret dornic de afirmare, cît și experiența competițională a vechii „garnituri", vom „demara" în noul campionat. „cu dreptul11, în întîlnirea cu studenții bucu- reșteni. Trebuie să vă spun că programul meciurilor din tur ne avantajează, ceea ce ne va permite acumularea unei „zestre" de puncte necesară pentru a nu mai trăi emoțiile retrogradării. Prezentăm în. fața suporterilor noștri O echipă omogenă, bine pregătită fizic și. tehnic și faptul că toți ju

cătorii au trecut de testele tehnice, ne face . să privim cu optimism întîlni- rile din acest al 62-lea campionat.
— Credeți că noile pro

movate, jucînd acasă, își 
vor adjudeca victoria ?_ Venirea lui Teașcă la „cîrma" fotbaliștilor de la F.C.M. Galați va fi încununată de cîștigarea primelor puncte în dauna bănățenilor. Clujenii în- tîlnesc o echipă la fel de tînără, ambițioasă (S.C. Bacău), fapt ce mă face să cred că partida se va termina la egalitate. Un meci deschis oricărui rezultat va fi Viitorul Scor- nicești _ Olimpia Satu Mare. '

— Atît campioana F.C. 
Argeș, cît și deținătoarea 
Cupei, Steaua, întîlnesc pe 
teren propriu pe F.C. Ba
ia Mare și, respectiv, pe 
Gloria Buzău. Ce părere 
aveți ?— Cred că meciul dintre

campioni și băimărenî va fi la fel de frumos ca și precedentele întîlniri din campionatul trecut. Prima șansă o vor avea, desigur, gazdele, iar pe buzoieni nu-i văd punînd probleme steliștilor. Deci, în ambele partide, văd victoria gazdelor. Fără drept de apel vor cîștiga și dina- moviștii în confruntarea lor cu Chimia Rm. Vîlcea, mai ales că Dinu, Dudu și coechipierii lor vor să onoreze revenirea prof. Angelo Niculescu la conducerea tehnică a echipei, printr-o frumoasă victorie. ,
—• Cum vedeți dezno- 

dămîntul întîlnirilor din
tre A.S.A. Tg. Mureș — 
Poli Iași și C.S. Tîrgoviște 
_ Universitatea Craiova?— . Adversarii băieților noștri din meciul de verificare, desfășurat duminica trecută, vor trebui să se „bat£“ mult pentru a se putea mulțumi cu un punct, altfel le vor pierde pe amîndouă. Cam același lucru se va întîmpla și la Tîrgoviște. Deci, vorbind ca la pronosport 1, x sau 2.

Corvin ALEXE j


