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îndeplinite

CONGRESUL

Inițiativă, emulație creatoare în întâmpinarea 
marelui forum al partidului, al întregului popor

Documentele >
Congresului 
al Xll-lea 

în dezbaterea 
întregului popor |

capacități de preparare
a cărbunelui

s.

Cu sarcinile de pian exe m plar
I. M. Uricani

Minerii sectorului 
sarcinile de plan pe

II și-au depășit 
primii patru ani 

ai cincinalului

11500 tone de cărbune
cocsificabil suplimentar

Călăuziți de înălțătoare sentimente de dragoste 
față de patrie și partid, minerii sectorului II de )a U- 
ricaui și-au dovedit încă odată, prin bogăția faptelor 
de muncă, rodnicia muncii din adîncul pămîntului, 

puternicul atașament față de politica partidului, ade
ziunea deplină la prevederile Documentelor progra
matice cu profund caracter științific, realist, ce vor fi 
supuse aprobării Congresului al Xll-lea al partidului.

Producția extrasă suplimentar in trei ani și ze
ce luni, cit au trecut din acest cincinal, se ridică la 
61584 tone de cărbune cocsificabil, cantitate de căr

bune ce le-a asigurat îndeplinirea sarcinilor planifica
te pe primii patru ani ai cincinalului și depășirea a- 
ceslora cu 11 500 tone de cărbune,

Cele mai bune realizări in cadrul sectorului le-au 
obținut minerii din brigada condusă de Gheorglie 
Drănău, care prin sporirea productivității muncii în 
medie cu 540 kg/post și-au depășit sarcinile de plan 
de la începutul cincinalului cu 10 506 tone de cărbune 
cocsificabil.

0 La lucrările de pregătire, brigada condusă de 
Aurel Șoșoi, și-a realizat planul productivității mun
cii de la începutul cincinalului in proporție de 110.9 
la sulă obținind pe această cale, a depășirii producti
vității muncii Planificate, un plus de 3 179 mc.

Aceste realizări de prestigiu, minerii sectorului II 
de la Uricani le închină mărețului eveniment politic, 
atit de mult așteptat de întregul nostru popor — Con
gresul al Xll-lea al partidului, Congresul poporului.

Dorin GHEȚA

Perioada destul de scurtă 
care a mai rămas piuă la 
Congresul al Xll-lea al 
partidului este caracteriza
tă prinir-o puternică efer
vescență politică, marcată Jiului 
de dezbaterea proiectelor de 
documente ce vor fi supu
se aprobării marelui forum 
al comuniștilor. Dar, 
noașterea temeinică a do
cumentelor celui de 
Xll-lea Con
gres al parti
dului consti
tuie, totodată 
suportul acți
unilor practi

ce ferme și eficiente, impul
sionate de prevederile a- 
cestora, in vederea îndepli
nirii exemplare a sarcini
lor de plan pe anul în 
curs, precum și a Pregăti
rii temeinice a condițiilor 
realizării celor viitoare.

Ancheta de opinie reali
zată în cadrul Șantierului 
nr. 3 Vulcan al I.C.M.M. 
demonstrează modul de 
acțiune al colectivului de 
aici, ferm angajat în îns
crierea în grafice a tuturor 
obiectivelor, astfel incit 
marele forum al comuniști
lor să fie înlimpinat cu re
zultate remarcabile. Inter
locutorii noștri ne-au vor
bit despre preocupările ac
tuale ale constructorilor, 
Consacrate întimpinării Con
gresului al Xll-lea cu noi 
succese în muncă.

Dumitru Smeu, șei echipă betoniști : „Documentele Congresului al Xll-lea al partidului pun sarcini deosebit de mobilizatoare în fața noastră, a constructorilor. Din Proiectul de Di-

■ rective reiese că producția de cărbune în viitoruj ciii- a18—22 la sută, ceea ce condus la terminarea lucrăr cinai va spori considerabil, iilor de construcție la re- o contribuție de seamă la aceasta revenindu-i Văii .L„l„i. Această producție este posibilă însă în Condițiile în care și noi, constructorii obiectivelor indus, triale, ne îndeplinim rit- a| mic și ța timp sarcinile deCU-

Proiectul de Directive
ale Congresului al Xll-leaplan. Este justificată deci puternica mobilizare care a cuprins întregul nostru colectiv ea în întîmpîna- rea forumului comuniștilor să înregistreze zilnic, cile Un succes. Și,’ pentru a demonstra că între vorbă și faptă este o strînsă. legătură, voi argumenta cu rezultatele obținute pînă a- cum. In fiecare lună, echipa pe care 6 conduc a depășit sarcinile de plan cu

cepția cărbunelui brut. De curînd, turnăm betoanele la silozul pentru cărbune spălat, o lucrare de primă urgență pentru beneficiar. Rezultatele obținute pînă ' acum ne încurajează și mai mult, ne stimulează chiar să le îmbunătățim. Ritmurile intense înregistrate la această nouă lucrare, ne dau certitudinea că' angajamente- fi respectate".le luate vor
Aurel Vasile, șef echipă dulgheri : '„Conduc o echipă complexă de dulgheri, . cu care? am obținut numai rezultate bune. Media lunară a depășirilor este de 30 la sută. Este foarte im-
Anchetă realizată de

C. IOVANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Este pentru prima oară în istorie cînd democrația nu -cuprinde, numai etimologic sau intr-o demagogică frazeologie, cuvîntui popor, democrația socialistă impune firesc afirmarea conștiinței cetățenești înaintate,- contribuția fiecăruia la programului program al popor.Dezbaterile muncii privind proiectele documentelor celui de-al Xll-lea Congres’ al partidului, pe margi-
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înfăptuirea partidului, întreguluioamenilor
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Vulcan

Unități comercia<e
iruniașeUnitatea comercială , nr. 23 „Textile" Vulcan,' iresponsabilă Etna Cidru) și unitatea nr. 68 „Fero-metal" (responsabilă Silvia Șerb), sini unități fruntașe, unități care iși depășesc sarci- nilș de plan lună de lună. Planul valoric al magazinelor respective al fost depășit in luna octombrie, cu peste 200 000 lei. Și în această lună, unitățile amintite au obținut o depășire substanțială a sarcinilor de plan. Inițiativa „Brigada bunei serviri", aplicată cu succes la aceste magazine, își dovedește eficiența nu numai prin realizarea sarcinilor de plan, ci și prin solicită- ’ dinea pe care o mani- festă personalul lucrător de aici față de cumpărător'.

R. C. M. Petroșani

Indicatori superiori sarcinilor 
planificateîn aceste zile de muncă avîntată, marcate de o deosebită efervescență politică, generată de istoricul e- veniment, Congresul al Xll-lea al partidului, oamenii muncii de la R.C.M. Petroșani raportează depășirea de la începutul a- nuiui a sarcinilor de plan ia indicatorul tonaj pe tren de marfă cu 2 la sută. De asemenea, indicatorul tone expediate a fost realizat în

proporție de 102 ia sută. De remarcat ca harnicul colectiv de aici a realizat în această perioadă peste 650 000 lei economii la consumurile specifice. Prin măsurile tehnico-organiza- torice pe care le vor aplica în continuare, oamenii muncii din cadrul R.C.M.- ului vor adăuga noi succese la rezultatele obținute pînă în prezent.

ș nea propunerilor făcu- • \ te de secretarul gene- i i ral al partidului, tova- ; i rășul Nieolae Ceaușescu, ; i privind creșterea rolului i î Frontului Unității Soci-a- ș ; liste asigură un cadru ; | adecvat pentru manifes- I i tarea gîndirii politice a î i întregii obști românești, ! : care își exprimă „astfel, ; i prin actul participării i deliberate, drepturile Și : libertățile șoifușliste., Qr, '■ rodul gîndirii colective i este întotdeauna mai mă- i nos, angajează cu mai ■ multă responsabilitate pe i fiecare membru al socie- ; tații, știut fiind că în î prefigurarea viitorului j se află, ca un grăunte prețios, o propunere, o sugestie a sa.Iată de ce nu mai miră pe nimeni din vatra Carpaților de ce, la fiecare clipă hotărîtoare a destinului țării, fiecare cetățean al ei se simte onorat, dar și o- bligat să-și aducă obolul gîndire, obligație incumbă convinge- patriotieă responsa- că’ nu numai mani- . atașamentului
de - care rea bilă testarea este îndeajuns, ci însăși edificarea teoretică a tezaurului de experiență în construirea socialismului înseamnă cu adevărat dragoste față de destinul comunist al țârii. (Ion Vulpe)
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i Să fad întotdeauna mai mult decît ti se cere !
V- ■',-.■■■ : ;... '■ ■■ ’' In atelierul electric al Aveam să aflăm că doar sînt dedicate in excluși-

î. vit TTwinnL'î ■- ' Mnrtn llmiT cînmi-*» rrtto 4-zx zd.1 onl'V-i j'VtT.flf'i 1 • - <

Membrii echipei tinerilor electricieni de la I.M. 
Uricani la datorie.

minej Uricani, unde ajunsesem cu puțin înainte. de terminarea schimbului întîi, eîțiva tineri mai țrebăluiau la un mo-' tor de combină adus din subteran. La prima vede- în atelier, însă ni se spu- re am considerat că e o grupă de ucenici în practică la această întreprindere, dar Anton Heți, secretarul comitetuluiU.T.C. ne risipește nedumerirea. „Este cea mai tînără echipă din cadrul întreprinderii noastre, e- chipă formată din șapte tineri, însă lucrările executate de ei adeseori de-' pășesc în calitate pe celemeseriași cu experiență".

unul singur depășește 25 de ani, șeful de echipă, loan Țigăntele. N-am reușit să discutăm și cu . el, primise o însărcinare și nu se găsea la acea oră

. pațcu ill> făcute de 
i mai multă 
t ■ -

ne că e cel mai priceput electrician din formație, bun organizator și gospodar, iar în orele libere poet. (Cititorii noștri ’ au luat, sperăm, la cunoștință despre talentul său, numeroase poezii semnate de el găsindu-și loc în coloanele ziarului).In lipsa șefului de formație, toate treburile e- chipei cad in seama lui Constantin Hotoiu,_ un tî- năr ale cărui preocupări

vitate electricității. iSolicităm amănunte ț despre această echipă, ț despre preocupările ei de , zi .cu. zi. Aflăm că nu e- * xistă motor din subtera- L nele minei Uricani sau t de la suprafață care să ’ nu fi trecut prin mîinile ) celor șapte . tineri ini- i moși, fie chiar și numai J pentru o verificare înain- 1 te de punerea în funcțiu- ne, că execută, orice fel i de operații,, chiar și care ’ nu le revin lor prin sar- ț cină strictă de serviciu. t „N-am făcut minuni", ne J spun ei, dar întotdeauna V
c. stAnescu iI 

I
(Continuare în pag. a 2-a) ț
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CONGRESUL

în întîmpinarea Congresului al Xll-lea al partidului
V

pentru
pi-
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de muncă
in cadrul adunării generale de dezbatere a planului pe anul viitor, constructorii șantierelor social- culturale ale municipiului au ținut să-și reafirme ho- tărîrea de a participa cu elan sporit la realizarea sarcinilor ce le revin în 1980 pentru dezvoltarea e- conomico-socială a Văii Jiului. Pornind de la faptul că situația realizărilor din acest an pe Grupul de șantiere nu mulțumește oamenii muncii de pe șantiere, dezbaterile s-au desfășurat în spirit constructiv, ptintndu-se în evidență noi sarcini și căi îmbunătățite de rezolvare a lor, menite să conducă la perfecționarea activității teh- nieo-organizatorice pe șantiere în vederea îndeplinirii planului pentru anul viitor. Redăm, succint o parte din ideile exprimate în acest cadru de către constructorii care au luat cuvîntul :NTCOLAE STROIE, șeful șantierului din Vulcan: „La Vulcan am asigurat deja front tie locuințe pen- , tru execuție în anul 1980, astfel că planul și angajamentele noastre vor fi onorate. Exigența cea mai mare pentru anul viitor este mecanizarea lucrărilor, pentru a compensa astfel lipsa forței de muncă. Este obligatoriu în acest ca săparea fundațiilor turnarea betoanelor le mecanizăm. în porție de sută la tă, ducem la țiunile la principală ERMINIO șeful compartimentului a- provizionare al grupului : „Multe din neajunsurile de pe șantiere, în acest an, au av.ut drept cauză aprovizionarea cu întârziere a punctelor de lucru cu unele materiale de ■bază sau cu

prefabricate. Pentru a înlătura repetarea lor, trebuie ca însăși proiectele de organizare să fie elaborate mai complex, respectiv să cuprindă în detaliu toate materialele necesare desfășurării operative a execuției. De. strictă urgență este proiectarea și urgentarea lucrărilor de modernizare a depozitelor care

tru, șantierul Petrila : „Mai avem probleme ce se cer grabnic rezolvate împreună cu beneficiarii privind amplasamentul unor obiective aferente 1980. Ca să mărim tivitatea muncii și ducem cheltuielile riale este imperiossă extindem procedeele de prefabricate,’ inclusiv pen-
anului produc- să re- rrtate- riecesar

talații întârziate. Este necesar să creștem exigența proprie a fiecăruia pentru a spori calitatea sh confortul. apartamentelor cons- populație". PAȘCANI U, retribuții, „Se mai îm-

Acțiuni practice, eficiente
(Urmare din pagina I)

A'".

In dezbaterea constructorilor,
sarcinile anului 1980

EXIGENTE NOI PENTRU 

ACTIVITATEA ȘANTIERELOR 

în vederea îndeplinirii 
planului de locuințe

ANGAJAMENTUL COLECTIVULUI: • Preda
rea a 147 apartamente din planul anului 1980 cu 15 
zile in avans • Creșterea productivității muncii față 
de realizările acestui an cu 5 000 lei/om al muncii 
• Sporirea valorii producției nete față de cea plani
ficată prin reducerea costurilor de producție cu 2 lei 
la fiecare 1000 lei producție marfă.sensȘi să pro- su- ceea ce impune să re- mi nimum defec- utilaje — cauza a stagnărilor". PESAVENTO,

aprovizionează șantierele". CORNEL VASIAN, adjunct al șefului șantierului, Lupeni : „Pentru creșterea productivității muncii, la Lupeni se impune să crească proporția apartamentelor executate cu tehnologii moderne'. Dispunem de o bună dotare tehnică, dar trebuie să intervenim mai prompt, împreună cu S.U.T. Livezeni, pentru ca funcționarea u- tilajelor grele . și a celor de mică mecanizare să fie neîntreruptă, . ritmică". VALENTIN CHIRA, mais-

catru elementele redusedimensiune. Concomitent eu alte perfecționări tehnologice, se cer preocupări sporite în vederea îmbunătățirii asistenței, tehnice, asigurarea cif cadre inginerești tinerp care ... să coordoneze execuția corespunzător exigențelor mereu sporite ale șantierelor". FLOREA PATRU, șeful șantierului instalații : „U- nele lucrări de construcții se desfășoară mult prea lent, astfel că în preajma durilor în folosință răiuîn numeroase lucrări de ins-

Imite penru CONSTANTIN compartimentul șantierul Petroșani : impun acțiuni cit grabnice. întreprinse preună cu beneficiarii, pentru asigurarea creșterii forței de muncă pe șantiere, ridicarea pregătirii șale profesionale prin calificare și policalificare. In acest scop trebuie să crească rolul acordului global în stimularea formațiilor de lucru în realizarea sarcinilor ce le revin".Ing. Ml RON HORGA, șeful poligonului Livezeni: ,,S» cer intensificate și mai mult pregătirile și execuția obiectivelor care asigură dezvoltarea bazei materiale, și ele producție secundară a grupului. ' Vom extinde pfefâbricarea pentru elevații . și alte elemente reduse <:a dimensiuni, Propun ca pentru rezolvarea unor probleme, stringente pe re să se înființeze ție de producere a cului - pe plan local ia naștere o unitate plase sudate la nivel județ".In același spirit al angajării unanime a constructorilor de a ridica pe o nouă treaptă calitativă realizările în construcția de locuințe au mai vorbit tovarășii Hristos Dzandzis, Constantin Berehoi, Nicola Popescu, Constantin Călătorii și alții, . fiecare propunând noi căi de acțiune în vederea îndeplinirii prevederilor pe anul viitor

șantie- o sec- mozai și să de de

Să faci întotdeauna mai mult
(Urmare din pagina I)au gîndit in plus și au realizat ceva mai mult decît li ș-a cerut : unmonorai care să-i ajute la transportul motoarelor, branșări de strunguri semiautomate, lucrări care prin complexitatea utilajelor respective cer o î- naltă calificare a oamenilor ce le execută, remediat defecțiuni au de fabricație la uncie motoare, câștigând u-se în acest fel timp prețios.Toate acestea au ia. bază încrederea acordată u- nor tineri care și-au dorit o echipă a lor și li s-a dat posibilitatea Să demonstreze prin lapte că sînt la înălțimea încrederii. Aceștia sînt Ioan Țigăntele, priceputul șef de echipă, Constantin IIo- toiu și Cornel Lazăr, cei care pe lingă problemele de serviciu mai au și responsabilitatea familiilor nu demult întemeiate, E- lena Ciobanu „artiista" e- chipei, beneficiara unui binemeritat loc II la faza județeană a Festivalului național „Cîntarea României" și cei trei „puști" care nici măcar stagiul militar nu și l-au satisfăcut, Stelian Cazan, Gli- gor Perniș și El,tică Coteț,

mezinul echipei, dar și junior in echipa de fotbal din localitate.Prin simpla enumerare a celor șapte nume am prezentat și cîteva dintre preocupările extraprofe- slonale ale celor care adeseori în timpul liber pot fi întîlniți în întreprindere, prezenți lâ recupe- rarea materialelor uzate scoase din subteran — pentru i că organizația U.T.C. are și un plan e- conomic de realizat, iar ei țin mult și la îndeplinirea acestui obiectiv.Evidențiind în rîndurile de față meritele acestei echipe, se cuvine să mai g amintim că la conducerea sectorului V al I.M. Uri- cani este tot un țînăr — inginerul Reriius Rad — cel care este trup și suflet atașat colegilor degenerație și. care s-a zbătut ca tinerii din sectorul condus de el să fie apreciați după ceea ce fac ei, tinerii din sectorul V al minei Uricani, tineri care asemenea tregii generații tinere țării, întîmpină marele rum al comuniștilor Congresul al XÎl-lea partidului — cu rezultate de prestigiu, pfe măsura ■elanului tineresc caracteristic generației de mîi- np.

în- aXo-al

portant ca noi dulgherii să avansăm mai repede cu lucrările, întrucit de noi depinde ritmul de lucru al echipelor care . vin după noi. lnregistrîrid zilnic succese,Xll-lea vom reuși să cutăm toate lucrările dulgherie pînă la gura silozului lat.nementul. Mai ales că ne. a- flăm în întrecere cu echi- condusă de Gheorghe execută cea- în-

pînă la Congresul al exe- depentru cărbune spă- Așa ne-am angajat, și vom respecta angaja-
pa <Miclos, care laltă parte a silozului, trecere din care au rezultat succese din ambele părți. Semnificativ este faptul că în 'toată această perioadă am realizat importante economii de lemn, prin refolosire, înfăptuind astfel încă una din cerințele înscrise în Directivele Congresului al Xll-lea".

loan Bălan, șef de lot, secretar adjunct al organizației. de partid : „Întreaga perioadă în care au fost

dezbătute documentele Congresului ai XU-lea pentru colectivul nostru a însemnat, de fapt, o perioadă de realizări deosebite. Luna trecută a fost depășii planul operativ, în această lună am înregistrat de asemenea, depâșirea sarcinilor de plan. Sînt terminate lucrările de construcție la sortare,. la stația de flocu- lanți. Se vor preda curînd stația de compresoare, și unul din căminele de ne- familiști la care s-au devansat lucrările prin îmbunătățirea graficului de e- xecuție la centrala termi-. că. Din aceste cîteva reaC lizări obținute de colecti- • vui nostru în întîmpinarea Congresului al Xll-lea al partidului se desprind spiritul de răspundere și entuziasmul cu care se angajează să lucreze fiecare comunist, fiecare om al muncii din șantierul postru, e- forturile concrete pe care le depun pentru îndeplinirea integrală a planului pe acest an, pe întregul cincinal.
Cariera Banița Cantități Sporite 

de piatră pentru construcțiiDespre realizările cu cafe întîmpină Congresul partidului colectivul carierei de piatră din . Banița ne-a vorbit Viorel Vladislav, șeful carierei :— Avem rezultate bune.J’e primele 10 luni ale a- cestui an am livrat în plus 8 000 tone piatră de calcar, iar pe luna octombrie am depășit de asemenea planul cu 2 600 de tone.Cifre edificatoare care i- lustrează hărnicia oamenilor de aici. Minerii Nîcolae Achim, Deneș Portic, Cheorghe Tomoș, Iosif Bi- excavatoristul Gheor-

ghe Ceaușii, șoferii Ionel Păiș, Ion Vladislav și frații Marcp sînt oameni de nădejde ai cărierfei, deciși să-și dezvolte realizările.— Datorită faptului .. că piatra de Banița este foarte mult solicitată în construcții pentru canalizări, zistentă — carierei — ca, în anul teze aici o stație de sortare, care va produce pe schimb 800 tone de piatră spartă. De aceea am mai construit o rampă de încărcare, de unde vagoanele . C.F.R. o transportă în diferite zone ale țării.In viitor, la cariera Bănită se vor deschide noi trepte de lansare. încă de pe acutn. se lucrează la des- copertare la rampele nr. 1 și 4.In cinstea Congresului al XII-iea al partidului, colectivul carierei din Bănită se angajează să depășească planul cu peste 2 000 tone de piatră. Succesele raportate pînă acum. rîvna cu care muncesc: minerii pietrari, de lă Banița întăresc convingerea ca angajamentul lor se va materializa în. fapte.
Emil DEMIAN

zidării, poduri, fiind foarte rene spune șeful se preconizează 1980, să se mon-
Anton HOI I MAN

-¥»>JM» ■ f -i
%&&&■ 1 WKjf

1 - I
La Fabrica de eorifec- 

din Vulcan se lucrea- 
la noi produse.

Foto: I. LICIU

I

I

UiCasa pionierilor și șoimilor patriei din orașul Petrila, în colaborare cu a obiblioteca orășenească clubului, expoziție politică. 1 vizitată nierii vor avea vizioneze, și filmul „Mulțumim din inimă partidului". (C.I.)

a organizat de carte social-Expoziția vade toți orașului,. posibilitatea să , cu acest prilej,
fi pio- care

Magazinul alimentar cu autoservire din cartierul Coroești — Vulcan este supus în aceste zile unor ample lucrări de renovare și igienizare. Cu această ocazie, unitatea va fi recompartimerttată în scopul măririi spațiului de. depozitare și desfacere a mărfurilor 'prin spori- . rea numărului de gondole. Se preconizează ca magazinul să-și reia activitatea de ■ servire a populației, luni, 12 noiembrie a.c. (T.V.) ...<

co- din pe
Venind în întîmpinarea solicitărilor oamenilor muncii din Lupeni, operativa „Straj a"localitate a deschis,strada Tudor Vîădimires- cu un atelier de maro- chinărie. In atelier se e- xecută și la comandă poșete, genți de voiaj și alte produse de marochi- nărie. (CD.)

★Intre 9 și 11 noiembrie se desfășoară în centrul

universitar Baia Mare cel de-al XITI-lea Colocviu Național al Societății studenților folcloriști din R.S. România. La această manifestare, Institutul de mine din Petroșani este 'reprezentat de studenții Doru Chicet și Mircea Jejeran. Ei vor prezenta un bogat material despre folclorul local. (Ioan Dan Bălan) '
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în amplul proces de e- ducație comunistă, ele for-? mare a omului nou, un rol însemnat îl au activitățile organizate de cluburile și casele de cultură din municipiul nostru, instituții în care oamenii muncii participă direct și activ la actul de. cultură și educație, Un exemplu elocvent este participarea a peste 1600 de oameni ai muncii în cadrul celor 86 de formații artistice ale sindicatelor, a unui număr de 950 de membri la cele 45 de cercuri tehni- co-aplicațive, cit și cuprinderea lor în cadrul cursurilor universităților cultUral-științifice (cu 3100 de cursanți.) care, în marea majoritate, își desfășoară activitatea în întreprinderi. școli. Cursurile universităților cultural- : științifice abordează o arie largă de teme, și probleme, de la metodele moderne de organizare a producției pînă Ia probleme de interes politic, științific, cultural. Semnifioativ este faptul că Ia deschiderea cursurilor universităților cultural .științifice, s-au făcut
Cinstim

Congresul
■ Spre culmi de lumină cu 

țara arn pornit 
ș Și patriei aducem mai 

multă lumină, 
Icnește adincul sub brațul 

de combină 
Și curge șuvoiul pe albia 

plină.
E semnu-mplinirii a tot 

ce-am dorit. 
Minerul cinstește al XII- 

lea Congres 
Cu tonele smulse cu-atîta 

sudoare 
Infringe și noaptea, cu

lipsa-i «le soare.
Și luptă cu munții cu

multă ardoare
Să-și ducă el țara spre 

cuhni de- progres...

Ion BOTEANU, 
tuleau

Cluburile și casele 
de cultura — 

factori de educație 
comunistăexpuneri și dezbateri pe marginea proiectelor de directive ale Congresului al Xll-lea al P.C.R., care au fost primite de cursanți cu viu interes.In cadrul cluburilor și caselor de cultură se organizează, de asemenea, o multitudine de alte activități. De un deosebit succes se bucură „Zilele întreprinderii" unde membrii colectivelor de muncă participă, împreună cu familiile, la interesante programe educative. O experiență bună o are în această privință casa de cultură Petroșani, clubul sindicatelor Lupeni, Vulcan, care, cu sprijinul și interesul mai mare- al factorilor educaționali din întreprinderi, trebuie să permanentizeze și sâ extindă la nivelul tuturor cluburilor și caselor de cultură practici culturale active, cu un dens conținut educativ. In ceea ce privește activitatea culturală și educativă a tineretului din Vșlea Jiului este, necesară o colaborare mai strînsă între consiliile de conducere ale clu

FORUM COMUNIST
Din cumpeni de istorii ni se așterne timpul 

Pe un covor de fapte născut sub tricolor 
La ora cind spre forum ni se îndreaptă gindul 
Și solii ne vor spune de anii plini și spor.

Din cumpeni de istorii am dăruit virtuți,
Corolă României, să fie mai frumoasă
Un braț, un gind și-un g!as< care să-nt eacă munți, 

Să fie plinea dulce și cald la prunci în casă.

Partidul ne e ghidul și scutul demnității 
Și Ceaușescu — omul, mindria tuturor.
El pace, fericire aduee-n dar cetății
Stimat de-ntreaga lume, iubit de-al său popor.

Ortacul drag al Văii, Minerul de onoare, 
Chemat e să conducă înaltul țării for
Noroc, îi-spun minerii, și-n dar trimit o floare 
Congresului ce-ncepe sub cerul fără nor.

burilor și organizațiile U.T.C. pentru creșterea e- ficienței acțiunilor, pentru imprimarea unui spirit revoluționar, tineresc, în acest domeniu.Educația moral-politică reprezintă conținutul actual al, activității cluburilor și caselor de cultură ale sindicatelor din Valea Jiului. Realizarea a- cestui obiectiv presupune forme active, diversificate, atractive și în contact permanent cu problematica politică, ideologică și social-economică, capabile să contribuie la procesul atît -de complex al formării conștiinței comuniste a oamenilor muncii, conștienți de sarcinile ce le revin în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, prezente în documentele apropiatului Congres al Xll-lea al partidului.
Vasile SUFLETU, 

activist al Consiliului 
municipal al sindicatelor 

Petroșani

>an Dan BALAN 
Petroșani

•' Astăzi (ora 11) la Muzeul mineritului din Petroșani se deschide o expoziție de medalistică și in- signografie sub genericul „Dezvoltarea , social-economică și culturală a României (1965—1979)“. Organizată în cadrul manifestărilor educative prin care oamenii munc-ii din Valea Jiului cinstesc și întîmpină al Xll-lea Congres al partidului, expoziția poate fi vizitată, zilnic, pînă la 25 noiembrie, între orele 10— îs . , ■ .• Ieri in sala clubului sindicatelor din Vulcan s-a desfășurat confruntarea artistică dintre formațiile de muzică ușoară „Color" dela clubul sindicatelor al comitetului orășenescU.T.C., a întreprinderii miniere Paroșeni și a Uzinei electrice Paroșeni. Această manifestare muzicală face parte din „Dialogul pe a- ceeași scenă-, Organizat de Comitetul municipal de cultură și educație socialistă și Consiliul municipal al sindicatelor în întîmpi- narea apropiatului Congres al Xll-lea al partidului.• Școala generală nr. 5 din Petrila a organizat duminică o excursie care a prilejuit elevilor cunoașterea muzeelor de la Sarmi- zegetusa, Hunedoara și Deva. Cu acest prilej au fost primiți în rîndul pionierilor 30 de elevi care fac parte din „Generația Congresului al Xll-lea al partidului". Ceremonialul s-a desfășurat la Sarmize- getusa, vatră de formare a poporului român.• lntr-un cadru solemn, pionierii , din clasa a V-a B de la Școala generală nr. 2 Petrila au semnat vineri, la întreprinderea minieră Lonea, „Legămîntul pionieresc". In timpul desfășurării acestui ceremonial, desfășurat sub semnul marelui eveniment al națiunii noastre — Congresul al Xll-lea al' partidului —, a fost reîntărită hotărî- rea pionierilor de a se forma în spiritul idealuriloroniuniste de muncă și
Corul feminin al cadre

lor didactice din Petro
șani, formație în al că
rei repertoriu cîntecele, 
care exprimă sentimen
tele de dragoste pentru 
partid și patrie, repre
zintă o orientare temati
că permanentă, prezentă 
în toate manifestările 
cultural-educative și ar
tistice. 

viață ale oamenilor muncii din Valea Jiului.• Sute de pionieri și e- levi din Petroșani au participat, joi, în sala cinema-
Manifestări 

dedicate
Congresului
al Xll-lea 

al partidului
• ■■««■■■■■ ■■mai ■■.«* ■■■■■■■tografului „7 Noiembrie" din Petroșani, la vizionarea filmului „Mulțumim din inimă partidului". In cadrul acestei • acțiuni educative, organizată în întîm- pinarea Congresului al Xll-lea al P.C.R., au fost prezentate și noutăți editoriale din domeniul cărții social-politice.
I Bialoqul cu I 
'. oamenii muncii,
I necesitate artistică j
1 și moralăDe la începutul acestei stagiuni, actrița Mirela C’ioabă — absolventă a I.A.T.C., clasa prof. Octa1 vian Cotescu, promoția 1979 — se află în coleeti-
Ivul artistic ai Teatrului de stat din Petroșani. In ins-
Ititut a realizat roluri în piesele „Caractere" de Al.
IMonciu Sudinski (Eugenia l’lătică), „Nu sintem îngeri" de Paul loaehim (Ada), „Viforul" de B. Șt. Delavrancea, „O noapte furtunoasă", „O scrisoare pierdută" de I.L.
I Caragiale și altele.

.‘ — De ce ați ales Tea-
I Irul din Petroșani ?

I— Alăturarea cuvintelor Teatrul minerilor cum
Ii se mai spune teatrului, m-a surprins deoarece nu există nici un teatru în țară care să se definească prin publicul său. Aceasta spune mult pentru o teorie, dar mai mult pentru dragostea și opțiunea
Imea pentru teatrul de aici. Am ales să-mi fac
I ucenicia pe scena care a- Ire un prieten sigur și statornic. Eu sînt hotărîtă să ! merg pînă la capăt, să 
3 fac totul pentru ca acest I public să fie alături de (mine. Sînt convinsă ‘ că stă în putință noastră, a actorilor să avem o- legă- Itură permanentă cu oamenii muncii, aceasta fi- Iind o necesitate artistică și morală. In permanentul ! dialog cu oamenii, găseștiacțiunilor tale suporturi și mobiluri estetice, dâr și„ junele, etice și sociale, caracteristice culturii
I umanismului f noastră.

— în ce piese vă 
vedea spectatorii ?— Rolurile pu care mă voi întîlni în stagiunea a-

din
vor

ceasta îmi plac, fără nici o rezervă. Debutez pe scena minerilor în rolul Monica din piesă „Logodnica" de AI. Sever, în re-

• Oamenii muncii dc la depoul G.F.R. și dc la 
G.P.V.I.L.F. Petroșani s-au întâlnit (joi) cu membrii brigăzii științifice de la casa de cultură. In centrul dezbaterilor s-au aflat probleme privind cunoașterea și aprofundarea documentelor Congresului al Xll-lea al partidului, precum și teme legate de educația în spiritul legislației din țara noastră.• La casa pionierilor și șoimilor patriei din Petroșani s-a ■ deschis în. această săptămînă expoziția „Creștem odată cu țara"- Organizată în întâmpinarea Congresului al Xll-lea al partidului, expoziția cuprinde. fotografii care i- lustrează sfera preocupărilor și activităților educative și formative ale copiilor care participă la cercurile acestei case a pionierilor.• Brigada artistică a întreprinderii miniere Lunea (instructor Viorel Tur- lea) a prezentat ieri un spectacol pentru mineri. Textul „Brigada în acțiune" al cărui conținut cuprinde fapte de muncă, a fost urmărit cu interes, în sala de apel, de minerii din Lonea.

distribuită și în rolul Fe- [ meia din excelenta piesă . „Pluta meduzei" a lui I Marin Sorescu, în regia lui ' Florin Fătulescu, apoi va I lirma să joc în „Evul me- | > diu întâmplător" de . Ro- ■ mulus Guga... ,
— Orientarea reperto- | 

riului spre dramaturgia | 
noastră contemporană i 
vine în întâmpinarea I 
căutării acelor suporturi 
morale, declanșatoare I 

de energie creatoare a 1 
tinerilor actori ? |— Ca tensiune de idei, > ca implicare a problema- | ticii într-un dialog des- , chis, de la om la om, pic- | sele ' românești con tempo- f rane mă atrag. Și, prin urmare, vor fi pentru mine adevărate examene. Dar înainte de a mă prezenta la răspuns,. în acest examen voi coborî. într-p mină. Doresc mult "să văd cum muncesc minerii. In iaevcnimeiit politic din viața poporului, Congresul al Xll-lea al partidului, este o datorie pentru noi. actorii, să participăm, printr-o . muncă artistică superioară, la

?*.' această perioadă aproi țara țg marele

proceșul amplu de_._.dez- i voltare a conștiinței soeia- i liste, la formarea omului , nou. |
D. VELEA • . ,



DUMINICA. 11 NOIEMBRIE 1979

»

Prezențe românești
'.CIUDAD DE GUATE- șui Aomori, la ’ Tokio 
MALA 10 (Agerpres). — fost- inaugurată expozițiaîn perioada 31 octombrie de pictură românească? ee 
— 11 noiembrie a avut reunește pînzele celor mai loc la Ciudad de Guăte- de seamă reprezentanți ai mala cea de-a 10-a ediție picturii clasice românești a Tîrgului internațional — între care Grigorescț* „Interfer" 1979, la care au Andreescu, Luchian, Iser. participat și întreprinderi românești de comerț exterior, care principal, produse din /sectorul industriei constructoare de mașini. Standul românesc a fost vizitat de șeful statului guatemalez, portanța cunoașterii reci- Lticas Garcia Romeo, și de alte persoane oficiale, care ău .apreciat, calitatea exponatelor. Produsele românești s-au bucurat, do asemenea, de un deosebit interes, din partea oamenilor de afaceri , și a publicului vizitator.

au expus, in.

TOKIO 10 (Agerpres). — După ce a fost deschisă timp de o lună în ora-

în cuvîntul de deschide* re rostit de Toshio raoka, președintele compa* niei Mainichi, au fosj. subliniate bunele raport iuti existente între cc< .! doua țări și popoare, im<-proce a valorilor spirituale în dezvoltarea colaborării și înțelegerii internaționale.La manifestare au participa. reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai vieții cultural-ar- tistice nipone, șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Tokio și un numeros public.

NAȚIUNILE# UNITE 10 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al O.N.U. a cerut eliberarea ostaticilor americani de la Ambasada Statelor Unite din Teheran — informează agențiile.;France Presse, United Press International și Associated Press, în urma consultărilor avute cu reprezentanții statelor membre, președintele în e- xercițiu al acestui organism, ambasadorul Boli viei,. Sergio Palacios de Vizzio, a'fost autorizat să exprime,declarație, „profunda preo- vederea realizării acestyi cupare față de prelungirea-: reținerii personalului diplomatic american de la Teheran". Evitîndu-se orice fel de f intervenție în treburile interne ale vreunei 1 țări, — se sptine in declarație —

într-o

trebuie să fie respectat în toate circumstanțele principiul inviolabilității personalului și instituțiilor diplomatice, în conformitate cu normele internaționale în vigoare. In declarație,.se ee_ re, dip partea Consiliului de Securitate, ea personalul diplomatic reținut în Iran să fie eliberat in cel mai scurt timp .și să i se asigure protecția. Totodată, s-a cerut secretarului general al O.N.U. să continue să folosească bunele sale oficii îno-bieetiv

O declarație a P. C. din Bolivia
LA PAZ 10 (Agerpres). — într-o, declarație dată publicității la La Paz, Partidul Comunist din Bolivia s-a pronunțat pentru menținerea în funcțiune a actualului Congres Național bolivian (parlamentul țării), „în pofida oricăror obstacole ce s-ar ivi", și con- . tinuarea neabătută, a procesului de democratizare a vieții politice interne Documentul salută acordul realizat^ între autoritățile puterii executive boliviene

(reprezentanții forțelor armate), ale puterii legislative (Congresul Național) și Centrala Muncitorească Bo- țară pentru Iiviahă (C.O.B.), în baza căruia s-a hotărît elaborarea unei politici viabile pentru situația din Bolivia, arătînd, totodată, că această soluție trebuie să țină implicit seama de opțiunile și interesele clasei muncitoare, țărănimii și ale întregului popor bolivian.în declarație se menționează, de asemenea. Partidul Comunist din Bo-

Tivia se va situa, în continuare, în fruntea luptei maselor largi populare din apărarea intereselor acestora și a cuceririlor lor revoluționare, Și va lupta ferm împotriva 6ri- .cărei încercări de a abate de pe făgașul Său normal procesul ele democratizare inițiat în țară.1
că

întrevederi ale președintelui Portugaliei 
cu reprezentanți ai forțelor politice

LISABONA 10 (Agerpres). Președintele Portugaliei Antonio Ramalho Eanes, și-a încheiat seria. de întrevederi cu reprezentanții a opt partide politice și trei fronturi electorale care se vor prezența la alegerile legislative intercalate de la 2 decembrie a.c. Duminică va avea loc deschiderea o-

ficială a campaniei electorale.într-un comunicat dat publicității vineri seara, șeful statului reafirmă voința sa de a rămîne în afara campaniei electorale, exprimîn- du-și încrederea că aceasta Va duce „la clarificarea pentru opinia publică a marilor probleme naționale".

LA LONDRA s-au deschis sîmbătă lucrările, celui de a] XXXVI-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Britanie. Congresul urmează să dezbată; sarcinile și să elaboreze programul de activitate a partidului în perioada următoare, Va fi supusă dezbaterilor situația politică și e- conomieă clin țară.Raportul la congres a fost prezentată McLennan, al P.C. din
BIROUL

C.C. AL P.S.U.G, și Consiliul de Miniștri al R.D. Germane au adoptat o ho-

de Cordon secretar general Marea Britanie.
POLITIC AL

Consultări 
în problema 

Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — I,a sediul Națiunilor Unite din Geneva vor avea loc, in perioadă 12—15 noiembrie a.c., consultări ale tuturor părților intefesat-e în problema Na- rtiibiej -— a Confirmat' secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, după, o întrevedere pe care a avut-o vineri cu reprezentanți ai țărilor „din prima linie".Consultările vizează punerea in aplicare a planului elaborat de cinci țări occidentale și. aprobat de O.N.U., pentru ținerea în acest teritoriu de alegeri . sub control internațional.

Prefectul

I
I
I 
II
I

I
I

Criza politică din Coreea de Sud
SEUL 10 (Agerpres). — Criza politică din Coreea de sud, soldată cu asasinarea; la 26 cfctombrie, a dictata' conti- datco-dicta tor uluicugu- : Prc- C-hoi după

rului Pak Cijan Iii, nuă să se adâncească,' fiind faptul că vechii laboratori ai încearcă să păstreze Orice preț formele de vernare antipopulare, ședințele , interimar Kyu Hall, a anunțat — cum transmit agențiile internaționale de presa — că >n cursul următoarelor, trei luni va avea loc, în confor

mitate cu actuala constituție, alegerea unui succesor al președintelui asasinat. A- legerea ar urma să se facă de către un colegiu e- lectoral. și nu prin sufragiu popular.Imediat după anunțarea susamintitei hotărîri a autorităților, conducătorul Partidului. Nou Democratic din Coreea de sud, Kim Yong Sam. a luat atitudine *■■ ■ , ..denunțînd planul alegerii ținui succesor al fostului dictator ,

| FILME
I Duminică, 11 noiembrie 
’ PETROȘANI — 7 No- 
I iembrie: întoarcerea a- Icasă; Republica: Alarmă Iîn deltă; Unirea: Inspectorul si bfaedniefii;
. PETRILA: Nick Car- 
I tor super detectiv;

LONEA : Te oblig să
I trăiești; . ;
1 AN1NOASA: Frumoa-
Isa șl bestia

VULCAN:
I de fier;

LUPENl — Cultural :

I Aventurile luiTwain, seriile 
Muncitoresc; inspectorul Harry;

URICANI :sălbatice.
I Luni, 12 noiembrieI PETROȘANI — 7 No- I iembrie : Prinț și cerȘe- I tor; Republica; Plinea I copilăriei mele;. Unirea: I Iphigenia seriile I-II ; 

PETRILA: Nick Cartei- superdeteetiv;
I.ONEA: Un trecător I in- ploaie; I

I
— Colorai : ț fier ; Mun- | Inspectorul

MarkI-Il;
Lebede

scui\
.retăiîre , cornii-.iă cu privi;la creșterea eficienței investițiilor.: capitale pentru â- - sigurarea dezvoltării forței economice a RD.G Ski.uiI acestei

cutiiA.D.N.,lin efect economic
hotărîri este, după relatează. agenția acela de a olaține superior de pe urma investițiilor în • economia națională, de a îm târî baza tehnico-materială ■ a țării.

COMITETUL BELGIAN 
DE ACȚIUNE PENTRU

i
i
i

■
I
I
I

<

I
t

I
II
I

■V ULCAN: I n spectorul si braconierii;
IAJPENIPrefectul de

pitoresc :Harry ,
URIC ANI:batice.

O știre din New York anunță că, joi s-a declanșat, cu manifestații în peste 100 de orașe americane, campania inițiată de 200 de asociații cetățenești, u- niuni sindicale și alte or- - ganizații reprezentind interesele consumatorilor din Statele Unite, . împotriva speculei practicate de com paniile petroliere și a fap- . tului că, pînă acum nu s-a luat nici o măsură politică împotriva acestei spe- cu.e.Pe de altă parte, tot în aceste zile. Congresul american dezbate problemele energetice și se pare că, în sfîrșit, ar fi pe cale să adopte o serie de reglementări legale privind e- nergia și petrolul, deși „pachetul" respectiv de legi a fost prezentat de guvern încă de la preluarea mandatului, iar Criza trolului s-a declanșat cînd știe toată lumea.Legătura dintredouă activități va. apărea mult mai clar dacă le vom raporta la un articol publicat, cu câteva- luni în urmă, de săptămânalul a- merican „Us News and World Report" sub titlul «Lobby-ul petrolier din A- merica — cum acționează, el». „Administrația — ară ta revista citată — se ciocnește cap în. cap cu companiile petroliere ale Americiu carp niciodată nu.

s-au rușinat să arunce munți de dolari și o. grămadă de talente într-o luptă politică... Ea și-a creat la .Washington unul din cele mai mari mecanisme de apărare a intereselor de grup — compus din peste 600. de salariați ai industriei petroliere, plus plutoane întregi de avocați, specialiști în manevrarea 
............. ' ' ■

fiecare". De obicei, în fruntea acestor birouri se află- ori foști înalți funcționari guvernamentali. ori foști specialiști care au lucrat pe lingă diverși congresmeni. Evident că principalul mijloc de influențare este banul : „Estimările a supra costului acestor activități variază de la 10 milioane la 75 milioane pe
Petrolul

„Munți de do ian*
sau ce înseamnă un

pe- decele
opiniei publice, experți în materie dc reclamă, și publicitate și .alte genuri de consultanți. Prima linie de atac o constituie cei circa 230 de salariați care corn pun lobby-ul ce acționează pentru influențarea Congresului și a instituțiilor guvernamentale. ‘Ei acționează din birouri ale căror dimensiuni variază după importanța companiei— de la doi funcționari, în cazul lui „Husky Oil Co.",Ta 23 — în cel al lui „Shell Oil". Majoritatea firmelor importante au cel puțin cîte. 6 lobby-ști ‘ de

an. însă o apreciere thai precisă este greu de făcut datorită modului cum sînt întocmite legile asupra dezvăluirii cheltuielilor companiilor" — scrie „Us News". Acești bani — și cîți or mai fi — sînt chel- < tuiți în' mai multe forme: banchete sau alte 'modalități _de „agrementare* a vieții celor ce pot influența sau au un cuvînt direct de spus în adoptarea legislației energetice, campanii propagandistice menite, de pildă, să arunce întreaga răspundere privind creșterea prețului pe-

trolului pe linierii , țârilor O.P.E.C, și, de asemenea, „industria petrolului este o bogată sursă de fonduri politice". „între .1973 .și 1977, companiile de petrol■ și gaze au făcut . , cadou membrilor Comitetului financiar al Senatului o jumătate de milion de dolari. La acest comitet, care de- obicei manifestă simpatie■; față de indlistriă, 'petroli-■ tră, are de jucat un rol decisiv în hotărîrea șoartei impozitului pe profiturile suplimentare" propus de președintele Carter. Să nu mai vorbim ele faptul că multi dintre senatorii ca- re=4 compun -— cum arătaeu citya timp, in urmă ,a- genția Associated Press — sînt acționari ai companiilor petroliere 1...După ce trece în revistă alte mijloace și căi de acțiune ale companiilor — celelalte .monopoluri, Camera de Comerț a S.U.A., Asociația Națională a In dustriașilor etc. — pentru a arăta că, atunci cînd trec la fapte, acestea sînt sigure de reușită, revista recurge la o expresivă metaforă din lumea vînătorească : „Cînd lobby-ul petrolier pornește asupra Congresului, ei are deja toate rațele arănjate pe-o singură- linie". . Și, evident,' le împușcă pe toate dintr-un singur foc...
( . B.

Duminică, 11 noiembrie

Cuteză:19,00

Luni. 12 noiembrie

TV

PACE, cooperare și dezvol- . tare a lansat un apel privind organizarea, la Bruxelles,. în ziua de 9 decembrie, a unui miting internațional de protest împotriva planurilor NiA.T.O. de dislocare pe teritoriul Europei occidentale a altor 600 de răchete nucleare americane eu rază medie de acțiune —• informează agenția Ta- niug. Mitingul urmează să se țină în ajunul deschiderii, Ja Bruxelles, a sesiunii de iarnă a Consiliului ministerial a] N.A.T.O.
PREȘEDINTELE Consiliului Executiv Federal al R,S.F. Iugoslavia, Veselin Giuranovici, și cancelarul Austriei, Brupo Kreisky, s-au întâlnit vineri, la Kra- niska Gora și Klagenfurt, cu ocazia participării la ce- - remonia de începere a lucrărilor de construcție a tunelului de pe autostrada care leagă cele doua țări traversîncl masivul muntos Karavank — relatează agenția Taniug.
KIM IR SEN. președintele R.P.D. Coreene, și Luis Cabrai, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, care g efectuat o vizită oficială la Phenian, au semnat, vineri, ur Tratat de prietenie și cooperare între cele două țări. Totodată — informează agenția A.C.TțC: — reprezentanții . guvernelor R.P.D. Coreene și Guineei- Bissau au semnat o serie de acorduri bilaterale.
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