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ISucces deplin lucrărilor Congresului al XII-lea al partidului
CONGRESUL ÎNTREGULUI POPOR!

PLENARA
COMITETULUI CENTRAL

JL P. C. R.

PROLETARI DIN TOATE lAHiLF. t.'NITt-VAf

in ziua de 17 noiembrie a avut loc ședin
ța plenară a Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului.

Plenara a aprobat în unanimitate Rapor
tul Comitetului Central cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Român in perioada dintre 
Congresul al Xl-lea și Congresul al XII-lea și 
sarcinile de viitor ale partidului și a hotărit să 
fie prezentat Congresului al XII-lea.

în încheierea ședinței plenare, apreciind 
că pe ansamblu Comitetul Central și-a înde
plinit misiunea încredințată de Congresul al 
Xl-lea, a desfășurat o activitate care a asigu
rat îndeplinirea obiectivelor dezvoltării econo- 

-***■ mico-sociale a țării, promovare# politicii inter
naționale de pace și colaborare a României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, în 
numele Comitetului Politic Executiv și al său 
personal, mulțumiri tuturor membrilor Comi- 

j tetului Central pentru felul în care au acționat 
în vederea soluționării problemelor multiple ale 
societății noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a expri
mat convingerea că și în viitor, fiecare, în do
meniul său de activitate, își va îndeplini sarci
na de membru de partid, îndatoririle încredin
țate și a urat tuturor succes și multă sănătate.
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[ara întreagă privește 
cu încredere spre viitor

4 pag. — 30 bani
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Documentele Congresului al XII-lea al
partidului în dezbaterea întregului popor

Toți oamenii muncii—o hotărîre unanimă:

în Editura politică a apărut
volumul : Din gindirea economică a 

președintelui României, 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ECONOMIA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Eveniment de importanță covîrșitoare pentru par- tick pentru întreaga noastră națiune, mîine își deschide lucrările cel de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român. Dînd o nouă și strălucită confirmare, politicii revoluționare a partidului, de edificare a unei societăți noi, superioare, Congresul va dezbate și va adopta hotărîri de profundă însemnătate cu privire la dezvoltarea în continuare a societății românești, în toate- domeniile construc- conformitate cu prevederile înscrise în Programul partidului, va stabili dimensiunile și ritmurile progresului economico-so- cial în următoarea etapă, va trasa principaleltf ' direcții de acțiune pentru înflorirea continuă a economiei naționale, a învă- țămîntului, științei .și culturii în patria noastră. In- cununînd ampla dezbatere la. care a luat parte, practic întregul popor, a documentelor elaborate pen-.tru Congres — proiectul (Continuare în pag. a 3-a)

de Directive și proiectele program-directivă în domeniul cercetării științifice, energiei și creșterii nivelului de trai -— marele forum al comuniștilor va trasa organizațiilor teritoriale de partid, forurilor centrale conducătoare, tuturor comuniștilor și colectivelor de muncă sarcini specifice pentru intensificarea activității politice și econom ico-sociale, pentru dobîndirea unei noi calități; superioare, înției socialiste, în vederea realizării obiectivului fundamental stabilit de partid pentru etapa următoare : continuarea procesului de edificare a societății socialiste mult iraterar dezvoltate și de înaintare a României spre comunism și înscrierea țării noastre, intr-un timp istoric relativ scurt, printre statele cu un ritm mediu de dezvoltare.

Municipiului Petroșani ii vnm asigura

PETRU BARB, 
prim-secretar al Comitetului 

municipal de partidIstoricele documente ce vor fi supuse aprobării Congresului al XII-lea al partidului, Congresul poporului, au o importanță covîrșitoare pentru întreaga noastră națiune — subliniată magistral în Proiectul de Directive ale Congresului — proiect de directive elaborat, ca de altfel și celelalte documente programatice, sub directa îndrumare și cu aportul i-
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Prețuire muncii
Solemnitatea înmînării unei înalte distincții
minerului șef de brigadă Eugen Voicu, de la mina PetrilaPentru merite deosebite în muncă, prin Decret Prezidențial, s-a conferit „Ordinul Muncii11 clasa I tovarășului- Eugen 

Voicu, șef de brigadă la I.M. Petrila. •înalta distincție a fost înmînată, în cadrul unei solemnități care a avut loc ieri, la Deva, de tovarășul Ion Ciucu, prim- secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular jude-

țean, care l-a felicitat pe — în semn de prețuire destoinicul brigadier Eu- pe care partidul, perso- gen Voicu pentru, liăr- nai tovarășul NICOLAE nicia în muncă și pentru CEAUȘESCU, o dau mun- rezultatele deosebite pe cii minerilor care le dobîndește în a-batajele minei Petrila și tacii, săi să muncească mai i-a urat să obțină, î™ preună cu brigada pe care o conduce, noi și importante succese în creșterea producției de cărbune a Văii Jiului.Răspunzînd, minerul Eugen Voicu a mulțumit pentru înalta distincție ce i-a fost conferită

-și s-a angajat ca, împreună cu or-1IU' mult și mai bine, să înfăptuiască exemplar sarcinile de' plan la producția de cărbune ce le vor reveni din documentele celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.
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Brigada condusă de Ion Seutaru de la sectorul VI al minei Lupeni întîni- 
pină Congresul partidului cu realizări însemnate în muncă. In foto, un schimb al 
brigăzii. ... foto: Gli. OLTEANU

Ieri, a plecat din Petroșani, pentru a
participa la înaltul forum al comuniștilor

Delegația organizației 
municipale de partidPurtînd mandatul celor peste 21 000 de comuniști din Valea Jiului și, prin ei, al tuturor oamenilor muncii și locuitori din municipiu, de a-i reprezenta la înaltul forum al comuniștilor, ieri, a plecat din Petroșani delegația organizației municipale de partid care va lua parte la lucrările celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Din delegația, condusă de tovarășul Petru Barb, prim-secretar al comitetului municipal de partid, fac parte tovarășii Cor- neliu Bololoi, Andrei Colda, Iulian Costescu, Iosif Cotoț, Aron Cristea, - Aurel Marcu, Ileana Magyar!, Gheorghe Marchiș, Emeric Nagy, Petre Constantin, Aron Popa, Constanța Stan, Dan Otto Su- rulcscu, Szabo Balas, Elza Văduva și Eugen Voicu.

nestimabil al secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu. Ia proiectul de Directive se spunea, referindu-se, așa- cum a făcut-o partidul nostru întotdeauna, nu numai la perioada imediată, ci și la o perspectivă viitoare : 
„Deceniul 1981 — 1990 este 
etapa hotăritoare a înfăptu
irii obiectivului fundamen
tal al programului partidu
lui de edificare a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și creare a premise
lor materiale și sociale ale 
trecerii treptate la comu
nism. Realizarea acestui o- 
biectiv impune creșterea 
puternică a forțelor de pro
ducție — pe baza .dezvoltă
rii armonioase a industriei 
și agriculturii, a celorlalte 
ramuri ale economiei națio
nale — încorporarea celor

(Continuare în pag. a 3-a)
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SUB STINDARDUL 
PARTIDULUI 

acționam cu abne
gație comunistă, 
muncitorească pentru 
continua înflorire a 
României socialiste.■ (pag. a 2-a)

Cinstim marele forum al comuniștilorcu sarcinile
de plan realizate exemplar

I. M. LUPENI 1. U. M. PETROȘANI

Minerii care au chemat la întrecere minerii 
țârii raportează :

• Angajamentul minerilor, de 55 000 tone cărbune, 
luat în cinstea Congresului, a fost realizat cu două zile 
mai devreme ;

• Realizarea producției globale în primele zece luni 
ale anului în proporție de 111,1 la sută ;

• Depășirea în aceeași perioadă a producției nete 
cu 10,6 la sută ;

• Productivitatea muncii planificată în abataj a fost 
realizată în proporție de 122,5 la sulă;

• La lucrările de pregătire și investiții s-au efec
tuat peste prevederi 5 000 ml și respectiv 384 mc ;

• Costurile de producție pe tona de cărbune au fost 
reduse cu 12,83 lei ;

. • Peste 50 de brigăzi de producție raportează depă
șirea la zi a sarcinilor de plan.

Indicatori superiori 

sarcinilor planificate

Constructorii de utilaj 
minier din Petroșani ra
portează în cinstea celui 
de-âl XII-lea Congres al 
partidului, realizarea și de
pășirea principalilor indi
catori de plan :

© Producția globală a

C. GRAURE

(Coptinadre în pag. a 3-a>
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1' SUB STINDARDUL PARTIDU
acționăm cu abnegație muncitorecomunista,

pentru continua înflorire a ROMÂNIEI SOCI A

Valoarea exemplului comunistIu colectivul sectorului nostru, care a beneficiat de cel mai substanțial sprijin pe linia dotării tehnice și mecani- . zării operațiilor de lucru, există tot mai multe preocupări din partea muncitorilor, maiștrilor și inginerilor pentru a folosi dotarea cu maximum de eficiență, pentru a o întreține în mod corespunzător așa încît să prelungim durata de folosință a utilajelor. Pe scurt, mă voi referi la două din a- ceste preocupări, de fapt, la doi comuniști care au declanșat o inițiativă de marc valoare economică.Primul care a pornit pe acest drum este șeful de brigadă Constantin Lupulescu. Despre el sînt cunoscute multe lucruri bune ca, de pildă, faptul că a ridicat abatajul la productivități 13 tone/post, cunoscut este din prima zi
medii de Mai puțin faptul că de cînd a

preluat complexul me- . ca 12 milioane lei, cifră canizât și combina, aees- care sugerează măsurator utilaje costisitoare le unei autentice atitudiniacordă tot timpul atenția maximă. Brigada trăiește o răspundere totală pentru funcționarea lor. Minerii și mecanicii asigură toate intervențiile și previn apariția defecțiunilor tehnice. Astăzi, fără exagerare, se poate spune că utilajul arată aproape ca în prima zi de finctiona-e. Fu ft a comunistă a brigăzii,, declanșată de Constantin Lupulescu, poate fi evaluată prin economiile de aproape 3 milioane lei pe an, pe care le obține sectorul, 'eliminînd o seamă de reparații curente datorită grijii cu care a- sigUră, zi de zi, întreținerea utilajelor. Aș mai adăuga că după parcurgerea duratei de exploatare planificată• cele două utilaje,miile anuale vor fi

comuniste, de promovare a progresului tehnic.Pe același drum a pornit încă un șef de brigadă, Teodor Boncalo, la fel de cunoscut, la 
fel de preocupat pentru. a prelungi durata de folosință a utilajelor. Cei doi brigadieri se situează, astăzi, la valoarea înălțătoare a unui luminos exemplu comunist, indemnînd întregul colectiv al sectorului și chiar al minei să răspundă prin fapte cu o bogată substanță, grijii cu care minerii sînt înconjurați de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.pentru econo- de cir-

Petre CONSTANTIN, 
maistru minier la sectorul 
IV al minei Lupeni, Erou 

al Muncii Socialiste
J

tot mai mult,
num span
eforturile

și acțiuneNoi, constructorii de pe : șantierul nr. 1 Petrila al I.C.M.M. ne-am exprimat, cu răspundere deplinul a- cord față de sarcinile ce ne revin din documentele programatice ce vor fi supuse dezbaterii Congresului al Xll-lea. al partidului. De aici am înțeles că tre- . bule să . lucrăm mai mult, mai bine, mai eficient. De aceea, pe- șantierul. 1 nostril, la noul obiectiv care privește modernizarea pre-, parallel petrila, ne-am mo-, bi lizei toate eforturile pentru a ne îndeplini zilnic sarcinile, la. cel mai înalt ' nivel cal tativ, In luna octombrie brigada noastră de 
d u Igl ieri a .depășit planul cu peste. 10 la sută, reali- zîncl 350 metri pătrați de cotrag peste plan. La ora actuală, ne aflăm cu c< strucția la cota 12, in ceasta lună lucrările care ie executăm au un vans substanțial față grafic.In zilele în, care se fășoară Congresul Xll-lea al partidului

a- pe: a- dedes- al ne vom mobiliza și mai multeforturile, pentru realizarea în cinstea acestui măreț eveniment a crări de înaltă pentru a finaliza noul obiectiv al ției’ Petrila.Ion DOBKE, șef de echipă, șantierul nr.1 Petrila al I.C.M.M.

unor Idealitate, la timp prepara-

în primul rind, 
calitateaSînt de 15 ani șeful u- nei echipe de lăcătuși reparații cazane. In toată această perioadă, deci pe parcursul a trei cincinale, formația noastră a executat numai lucrări de calitate. Dat fiind specificul deosebit al muncii noastre, în care nu se admite greșeala, ne-am preocupat îndeosebi pentru creșterea răspunderii și realizarea unor lucrări corespunzătoare. Această deviză, consider eu, ar trebui să fie însușită de toate colectivele de oameni ai muncii, mai ales acum cînd Congresul al Xll-lea aT partidului, prin sarcinile puse în fața întregului popor, va marca o nouă etapă calitativă, de dezvoltare în viața întregii noastre națiuni.

Ionel BALEI A, 
lăcătuș reparații cazane 

U E. Paroșeni

Construim mașini și utilaje 
de înaltă productivitateColectivul întreprinde- ze activitatea rii noastre întîmpină Congresul al Xll-lea al partidului cu rezultate tot mai bune pe linia transpunerii în viață a programului de dezvoltare și modernizare ' a activității de extracție a- doptat cu prilejul vizitelor de lucru ale tovarășului Nicolae Ceausescu, în Valea Jiului și la întreprinderea noastră. O- biectivul principal al activității pe care o desfășurăm îl constituie devansarea planului de mecanizare, realizînd miniere de înaltă citate, capabile să

minerilor timp, să sporirea muncii în

utilaje tehni- ușure-

și, in același ' contribuie ia productivității subteran.Pe primele zece luni ale anului producția marfă și globală a fost realizată în procent de 104 la sută, și respectiv 105 la sută, iar cheltuielile de producție au fost reduse substanțial datorită gospodăririi judicioase a materialelor, energiei și combustibilului. . Pentru această perioadă comuniștii din întreprinderea noastră, toți oamenii muncii, sîntem preocupați de fabricarea celor două

combine CA 1 și CA 2, a unor transportoare de mare capacitate, precum și de asimilarea unor noi prototipuri de utilaje miniere necesare întreprinderilor din Valea Jiului.In aceste zile ne vom spori și mai mult preocupările pentru a putea raporta partid ne-am datoria, întreaga noastră pricepe-- re la dezvoltarea României socialiste.
Ioan l’REDOI, 

secretar al comitetului de 
partid de la I.U.M.

Petroșani

Grija fată de om, 
expresia 

unei politici 
înțelepte, umanitare Țelul suprem al politicii partidului și statului nostru este ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului. în condițiile societății noastre, grija față de om nu este o teorie, ci constituie o preocupare permanentă. Sintem preocupați pentru a avea o populație sănătoasă aptă de muncă, oameni care să-și poată a- duce contribuția maximă la înfăptuirea politicii partidului și. statului nostru. In acest sens la spitalul din Petrila avem un program concret, cu acțiuni politico-educative permanente pe care le organizăm în rîndul oamenilor munci,!, al elevilor. Rezultatele bune pe care le înregistrăm, reprezintă răspunsul nostru la grija pe care o are partidul și statul nostru față de oamenii muncii, pentru a fi cetățeni demni, capabili să înfăptuiască problemele cu care se confruntă astăzi omenirea.

Petru PECUȚI, 
medic, secretarul organiza

ției de partid, spitalul 
Petrila

Brigadierul Ilie Chiron de la 
tițiî al minei Vulcan, împreună cu 
ghe Grosu. Formația lor a depăși 
pe 10 luni din acest an, cu 700 m 

fotoV

Răspundere majoră pentru pregătirea tinei

conducerii de și de stat, că făcut pe deplin contribuind cu
Și noi, cadrele didactice de la Liceul de chimie din Lupeni ne îndreptăm gîndurile spre înaltul forum al comuniștilor care va dezbate și adopta ho- tărîri privind dezvoltarea: și perfecționarea învăță- mîntului, de legarea lui strînsă cu cerințele pe care le ridică progresul multilateral al societății.. Liceul nostru a luat ființă tocmai din rațiunea de a sluji progresul

într-o ramură economică importantă, cum este cea a prelucrării firelor artificiale,. în anul 1981 vom da prima promoție de absolvenți. Ne îngrijim, încă de pe acum, folosind eu maximă eficiență dotarea de care dispunem, pentru ca toți absolvenții să se integreze corespunzător în procesul de producție la întreprin- derea patronatoare, I.F.A. 5 ,,Vîscoza“.
Hotărîrile Congresului, 

garanția izbînzilor viitoareîmi .amintesc cu cit -interes, am așteptai,, in urmă cu cinci ani, Congresul al XI-lea al partidului, convins fiind că se vor lua hotărîri importante pe linia dezvoltării economico- so'piale a țării. Și intr-adevăr, așa cum bănuiam, s-au pus bazele unor noi dimensiuni ale dezvoltării , economiei noastre naționale, ale întregii țări. Am trăit această perioadă de profunde transformări, am văzut cu ochii mei cum industria a luat o amploare nebănuită; cu cîțiva ani în urmă. Dac-ar fi să mă refer doar la unitatea în care lucrez, pot să afirm ca a făcut pași însemnați pe calea extinderii și modernizării, în prezent fiind în măsură să preia și să prelucreze întreaga producție de cărbune, de la întreprinderile miniere Vulcan, Paroșeni și Ani- noasa, aflată în creștere de la an la an. -

lată-ne din nou în fața de impor- istoria ța- Acum, după ce am la cunoștință de ma- proieete de viitor — cum sînt ele contu- cu claritate în docu- fi supuse
unui moment lanță vitală în rii.luat rile așa rate muntele ce vorCongresului al Xll-lea al partidului — r.u-mi este greu să-mi imaginez dezvoltarea fără precedent pe care o va cunoaște țara noastră, hotărîrile congresului fiind garanția izbîn- zilor viitoare. Pînăla data începerii lucrărilor congresului noi, preparatorii de la Cordești raportăm e- conomisirea a 2,4 milioane kWh energie electrică și a- proape 10 000 Gcal la energia termică realizată, realizări pe care le vom spori mai mult pînă ia sfîrșitul , anului.

Proiecte mari, 
cutezătoareCongresul al Xll-lea Va marca o nouă și grandioasă etapă de dezvoltare a țării noastre, Cu acest prilej, va fi supus dezbaterii și aprobării Programul-directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehnic, care pune noi sarciniîn fața activității de cercetare. Noi, cercetătorii

însă că acesta este doar începutul unei etape laborioase pe _ parcursul căreia gîndirea științifică și tehnică românească va fi ridicată la nivelul celor mai înalte cuceriri pe plan mondial. Aceasta este di-

Ne-: îngriji să îmi țele r boratc cadrel ales c acțiun ămena lor de logie ț că au In pre de an borato 1 tică s practic tor d< Căută: tipie s vitateași specialiștii sîntem -chemați să lărgim și mai mult aria științei și tehnicii românești, să contribuim la accelerarea progresului' recția în care vom acționa multilateral al patriei. Colectivul nostril șc mîn- -drește cu realizările obținute în privința integrării activității de cercetare cu producția, considerînd
noi cercetătorii cu toată fermitatea.

Anița CZELLER, 
secretar adjunct al organi

zației de partid de la 
C.C.S.M. Petroșani

■ A
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Liceuli
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în concordanță cu vastul program de dezvoltare ec 
socială a Văii Jiului, în cincinalul următor va continua 

susținut construcția de locuințe în toate localitățile mu

Ghcorghe C’OSTEA, maistru, PreparațiaCorcești

............10'0® ‘
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Municipiului Petroșani POEM

STRĂLUCIT
(Urmare din pac. 1) știe

ÎN GÎND CU TINE

îi vom asigura

CONGRESUL Mi IMIM. lh

0 DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
IMPETUOASĂ, UN VIITOR

re ale Văii Jiului trebuie să obțină o dezvoltare a capacităților de producție în viitorul cincinal cu încă 3 678 000 tone anual, prin alocarea unor fonduri de investiții de peste 8,7 miliarde lei. Mecanizarea complexă rămîne în continuare calea cea mai sigură de realizare a producțiilor planificate. In 1981 producția extrasă cu complexe meca-

ul VIII inves
tii său Gheor- 
inile de plan,

ILTEANU

jenerații grijit, și ne 
l continuare, ,n și prin for- : dotarea la- , 'să atragem aetiee și mai într-o amplă utodotare. La laboratoare- ., chimie, bio- îologie chimi- buit și elevii, ie preocupăm rea unu’i la- chimie anali- u activități i . unui labora- nie generală. 1 forme mul- roltăm croaților. '
OLȚAN,
, «secretara 

de partid a 
•himie Lupeni

ilizată de :
AȚA
NDRAȘ
1NESCU 
on LICIU

amico 
ritm 
p ului

mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, valorificarea su
perioară a resurselor mate
riale și a muncii sociale, 
modernizarea structurii 
producției, astfel incit dece
niul 1981 — 1990 să devină 
cu adevărat „deceniul știin
ței, tehnologiei, calității și 
eficienței".Iată sintetizate cu clarviziune ȚELUL nostru și CA
ILE pe care trebuie să acționăm pentru a-1 atinge, iar CAlAUZA spre acest măreț viitor avem PARTI
DUL. Organele și organizațiile de partid, comuniștii, într-o atmosferă de vibrant patriotism, de entuziasm și nețărmurită dragoste, au a- probat în unanimitate Hotărîrea privind susținerea propunerii ca tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU să fie reales în funcția supremă de secretar general al partidului, prin votul lor exprimînd gîndurile și năzuințele tuturor oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor. din municipiul nostru, conștienți fiind că realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu este garanția sigură a înfăptuirii cu succes a măreței opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și. înaintare neabătută a României spre comunism.Municipiul nostru are în față sarcini economice social-politice deosebitI importante locul Petroșaniului în salba municipiilor țării, cu o e- conomie puternică, și vor înscrie orașele noastre pe firmamentul strălucitor al țării. Avem colective de oameni ai muncii capabile, hotărîte să realizeze ritmul impresionant de creștere a valorii producției globale, la care, raportînd sarcini- «x ivuuiui ujuucu ,iw și, le de perspectivă la cifrele tocmai datorită acestui fapt, anului 1976 constatăm o crește de 51 la sută pentru anul 1980 ; 58 la sută pentru 1981, primul an al viitorului cincinal și 140,71 la sută pentru anul 1985.Producția de cărbune extras va trebui să ajungă în anul 1985 la 15 — 16 milioane tone de cărbune, pentru că, așa cum spunea secretarul general al partidu-- lui la Lupeni, cu ocazia vizitei de lucru efectuată în vara acestui an ; „Valea 

Jiului va continua să ocu
pe locul cel mai important 
în asigurarea cărbunelui de 
calitate nu numai pentru 
energie ci si pentru indus
tria metalurgică". Iar refe- rindu-se la sarcinile de perspectivă spunea : „Pînă în 
anul 1990 trebuie să asigu
răm din Valea Jiului cel 
puțin 80 la sută din cărbu
nele cocsificabil pentru me
talurgia din România ! Ia
tă sarcina de onoare care 
vă revine dumneavoastră !“ Intr-adevăr o sarcină de 6- noare, deosebit dez importantă, dar și de mare răspundere pentru organizație municipală de partid. Pentru transpunerea în viață a acestei sarcini, organele și organizațiile de ■partid, consiliile oamenilor muncii din unitățile minie-

ilor, a construcțiilor de locuințe, în asigurarea și pregătirea forței de muncă, a consumurilor energetice, a dezvoltării bazei materiale a învățămîntului, ocrotirii sănătății și culturii, legat de desfacerea de mărfuri cu amănuntul prin comerțul socialist și de prestările de servicii către populație. In ceea ce privește ultimii indicatori, de exem-
„Organizațiile de partid trebuie să vegheze ca or

ganele de conducere colectivă din fiecare unitate să-șl 
exercite plenar și eficient atribuțiile în vederea rea
lizării și depășirii prevederilor de plan, să asigure 
perfecționarea continuă a activității consiliilor popu
lare, creșterea rolului acestora în înfăptuirea sarcini
lor economico-sociale ale fiecărei localități."(Proiectul Programului-directivâ de dezvoltare economico-socială a României în profil teritorial în perioada 1981 — 1985)

Și de care vor fixa

nizate trebuie să reprezinte 33,3 la sută din totalul producției și 62,8 la sută în 1985. Pentru realizarea unui grad înalt de mecanizare este necesară, continuarea în ritm susținut a dotării întreprinderilor miniere cu utilaje moderne, perfecționate, majoritatea realizate chiar în Valea Jiului. Or, pentru aceasta este absolut nevoie de o colaborare rodnică între cercetătorii și proiectanții de utilaje, constructorii de mașini miniere și beneficiarii acestora, colaborare care să conducă la scurtarea drumului cer-. citare — proiectare — producție.Avem în Valea Jiului cercetători și proiectanți de utilaje miniere, cadre didactice' din învățămîntul superior cu o bogată experiență, constructori specializați în mașini miniere, care își desfășoară activitatea în mijlocul beneficiarilor rodului muncii lor și,trebuie să realizeze o paletă largă, de mașini miniere începînd'cu mica mecanizare și terminînd cu complexele mecanizate de mare productivitate. De asemenea, pentru a obține rezultate la nivelul dotării tehnice, o atenție sporită trebuie acordată omului, pregătirii sale profesionale, calificării și policalificării, perfecționării și specializării minerilor și tuturor cadrelor tehnice. Trebuie să grăbim formarea minerului -tehnician așa cum l-a definit secretarul general al partidului, capabil să mînu- iască și să întrețină corespunzător utilajele, iar a- tunci cînd este nevoie să le poată repara..De fapt, toate ’ sarcinile noastre economice sînt sintetizate în indicatorul „Valoarea producției nete", care în anul 1985 va fi cu 76,3 la sută mai mare decît în primul an al cincinalului, 1981, și această creștere va avea loc pe seama sporirii productivității muncii cal- întreaga culată pe baza producției nete, cu 36,38 la sută în 1985 față de. anul de referință amintit.Sarcini importante .".c revin în ceea ce* privește volumul și valoarea investiți-

piu, creșterile sînt în 1985 față de anul 1980, — ultimul an al actualului cincinal — de 40,3 la sută la desfacerea de mărfuri și de 99 la sută la prestările de servicii.Avem datoria de a crea oamenilor muncii, tuturor • cetățenilor municipiului nostru condiții optime de muncă și de viață. Trebuie să ne îndeplinim exemplar

știe ce are de făcut, care îi este direcția de ac
țiune și cunoaște cum va 
acționa. Or, aceștia sînt factori deosebit de importanți și completați cu hotărîrea oamenilor, cu destoinicia, priceperea, dîrzenia și puterea lor de mobilizare, dau chezășia de nezdruncinat în succesele viitoare, în realizarea la parametri cît mai ridicați a sarcinilor ce ne revin, la depășirea acestora.Avem create toate condițiile pentru a ne realiza în mod exemplar sarcinile, pentru a le depăși și aceasta pentru că, așa cum se spunea și în proiectul de directive : „Fără îndoială, 
clasa muncitoare, țărănimea 
intelectualitatea, toți oame
nii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, își vor 
consacra întreaga putere de 
muncă și creație în slujba 
înfăptuirii tuturor acestor 
mărețe obiective, a Progra
mului partidului, asigurînd 
astfel înaintarea impetuoa
să a României pe drumul 
prosperității și bunăstării, 
al civilizației socialiste și 
comuniste".
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S-a limpezit , tot cerul și-i tricoloră zarea. 
Ortacii Văii noastre au în obraji bujori 
In ziua cînd, prin mină, gustîncl piinea și sarea 
Privirile prevăd ai bunăstării zori.
Cu gindul sînt cu toții Ia marele Congres, 
La Fiul țării noastre stimat între mineri. 
In abataje vorbe se schimbă rareori 
Cînd cupele scurtează din drumul spre progres 
Cuvîntul cald rostit e mai frumos ca ieri. 
Corola vredniciei își poartă azi culoarea 
Pe drumuri din adîncuri și pînă unde marea 
Ne poartă omenia spre alte seminții 
Din munții cu izvoare la fluviul de Ia șes 
Prin fapte socialismul își pune falduri vii 
Și-n toată România se-aude-un singur vers : 
Trăiască scump Partidul și-al țării Om ales !

loan Dan BALAN

Sîntem în tot ce falnic se ridică Și ne legăm tovarăși cu secunda, De-aceea viața nu ne pare mică, Iar cîntecului nesfîrșită-i unda.Nu piere stearpă clipa niciodată, Căci fiecăreia, atunci cînd vine, O misiune-n luptă-i este dată, Și-n ea ne oglindim cum se cuvine.Crîmpei de viitor, de vis și bucurie, Străfulgerări de iris către stele, De-adun oștirea clipelor zglobie, Revăd tot sensul fericirii mele. Și-ți mulțumesc, partidul meu, de toate.
loan CHIRAȘ 

tipograf

[ara întreagă privește 
cu încredere spre _ viitor
(Urmare din pagina I)Elaborate cu contribuția esențială și sub permanenta îndrumare a secretarului general al partidului,

Nicolaedocumen-

această îndatorire cetățenească, pentru că de felul în care vom ști să ocrotim omul, să-i satisfacem dorințele și nevoile justificate de propria-i activitate productivă, sîntem răspunzători în fața țării, a partidului. A- ceasta este una din sarcinile importante trasate de secretarul general al partidului, țelul întregii politici a partidului nostru — gri
ja față de om și bunăsta
rea lui.Sarcinile sînt mari,, dar fundamentate științific și prin urmare realizabile, realizabile mai ales că organizația municipală de partid, comuniștii din întreprinderile economice, din instituțiile și institutele Văii Jiului, oamenii muncii le cunosc pentru că au fost dezbătute pînă la nivelul secțiilor, sectoarelor și formațiilor de lucru și fiecare

(Urmare din pag. 1)

i

fost realizată în cele 10 
luni care au trecut din 
acest an în proporție de 
105,7 la sută; • Producția 
netă a fost depășită cu 4,2 
la sută ; • Au fost livra
te către unitățile miniere 
din Vale cinci tipuri de

complexe mecanizate, două 
tipuri combine de abataj, 
agregate centrale hidrauli
ce și o gamă variată de pie
se de schimb; • S-au e- 
conomisit, de la începutul 
anului, 300 000 kWh energie 
electrică și <100 tone me
tal.

GRUPUL DE ȘANTIERE VALEA JIULUI AL T.C.H.

Noi locuințe pentru mineri• Blocul 69 CD cu 80 de apartamente a^fost dat la sfîrșitul acestei săptămîni în folosință oamenilor muncii din Petroșani. Realizare pe care constructorii de locuințe o dedică

celui de-al Xll-lea al partidului.• Tot în aceste Lupeni s-a dat în ță minerilor din localitate blocul K5D, iar ia Petri la este în fază de recepție o școală generală cu; 16 săli de clasă.
zile la folosin-

tovarășul 
Ceaușescu, tele ce vor fi dezbătute de participanții lâ Congres conțin prevederi fundamentate științific, în concordanță deplină cu o- rientările stabilite de Congresul al Xl-leă, cu noile cerințe și necesități ce decurg din realitățile naționale și internaționale, cu posibilitățile reale de progres ce au fost create în țara noastră, în anii socialismului, prin dezvoltarea bazei tehnico-materiale, intensificarea^ cercetării științifice, adîncirea democratismului orînduirîi noastre, prin perfecționările aduse în procesul de organizare și conducere a societății pe baza noului . mecanism economico-fi- nanciar, a principiilor au- toconducerii muncitorești și autogestiunii financiare.Comuniștii, oamenii muncii și cetățenii Văii Jiului, alături de întreaga națiune, își îndreaptă gîn- durile în aceste clipe,spre înaltul forum al comuniștilor, spre _ conducătorul încercat al partidului și statului nostru, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, de numele căruia sînt legate’cele mai mari victorii ale poporului român în opera construcției socialiste. Ziarul nostru se face din nou e- coul dorinței unanime a comuniștilor, a oamenilor muncii și locuitorilor municipiului care, in adunările de alegeri, în colectivele de muncă și-au exprimat cu entuziasm deplina adeziune la propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în înalta funcție de secretar general al partidului, a- vînd. nestrămutată convingerea că sub conducerea sa înțeleaptă țara noastră va înregistra noi și răsunătoare izbînzi, va înainta cu fermitate spre culmi tot mai înalte de progres și civilizație socialistă și comunistă.



Steagul roșu DUMINICA, 18 NOIEMBRIE 1979

3
iN LU41E

Manifestări
dedicate Congresului al Xll-lea al 

Partidului Comunist Român
In aceste zile, în numeroase țări continuă mani

festările dedicate Congresului al Xll-lea al Partidului 
Comunist Român, căruia diferite ziare, posturi de ra
dio, de televiziune îi consacră articole, editoriale, am
ple emisiuni care îi subliniază semnificația istorică în
viața poporului nostru.I,a ambasadele țării noastre din Beijing, Berlin, Ciudad de Mexico, Washington, Lusaka s-au desfășurat conferințe de presă în cadrul cărora șefii misiunilor diplomatice românești au prezentat realizările obținute de poporul nostru sub conducerea partidului, principalele jaloane ale dezvoltării economiei și societății noastre, așa cum sînt ele conturate in proiectul de Directive. Au fost organizate, de asemenea, expoziții documentare de fotografii.La Comitetul Central al Partidului Comunist Mexican a avut loc o adunare cu șefii și activul comisiilor C.C. al P.C.M. avînd ca prim-punct al ordinii de zi tema : „Congresul al XII- lea al P.C.R. — eveniment de importanță istorică pentru comuniști și întregul popor român".Ambasada română a oferit Centrului universitar din Luxemburg un set din operele președintelui Nicolae Ceaușescu, cuprinse în ciclurile „România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate" și „Din gîndirea so- cial-politică și economică a președintelui Republicii Socialiste România11, precum si proiectele de documente ale Congresului al Xll-tea al P.C.R., cărți politice și de referință, volume ilustrînd istoria patriei, dezvoltarea economică, socială și culturală a țării, precum și activitățile naționalităților conlocuitoare, lucrări de beletristică și altele.Asociația de prietenie Marea Britanie — România a organizat la Londra o „Seară românească11. Cu a- celași prilej, a fost vernisată o expoziție de fotografii și a avut loc o gală de filme ilustrînd aspecte ale României contemporane.O gală de filme documentare, prilejuită, la Berna, de apropiatul eveniment de majoră semnificație pentru poporul nostru, a făcut cunoștință celor prezenți , cu o serie de realizări ' ale economiei ro

mânești, cu istoria și' peisajul patriei noastre.
La Biblioteca română din New York a fost deschisă expoziția documentară de fotografii „România — azi11, care înfățișează, pentru publicul american, semnificative aspecte ale tabloului unei țări în plin progres.Ziarul „Rabotnicesko Delo", organul central al C.C. al P.C. Bulgar, publică articolul „Complexul învăță mînt-știință-produc-. ție", în care se scoate în evidență importanța acordată în proiectele de documente ale celui , de-at Xll-lea Congres al P.C.R. dezvoltării învățămîntului și științei în țara noastră, pregătirii cadrelor necesare economiei naționale.Toate cotidienele centrale din R.P. Ungară publică știri consacrate apropiatului Congres al Xll-lea al P.C.R.Presa, posturile de radio din R.P.D. Coreeană au inserat ample relatări care evidențiază realizările poporului român în construcția socialistă a țării, adeziunea totală și unanimă a oamenilor muncii din țara noastră față de proiectele documentelor care vor fi adoptate de cel de-al Xll-lea Congres al Partidului Comunist Român.Ziarul grec „To Vima" subliniază : „Cu perspicacitatea ideologului care vede departe, președintele Ceaușescu a surprins în întreaga sa plenitudine marea problemă a veacului nostru, s-ar putea spune a tuturor secolelor, de a cărei soluționare depinde supraviețuirea speciei u- mane : problema dezvoltării țărilor în curs de dezvoltare11.Sub titlul „România pe drumul dezvoltării11, ziarul finlandez ,.Kansan Uutiset" publică un articol, subliniind progresele impresionante realizate de țara noastră pe drumul edificării noii societăți.’ Ziarul „Al Ahram", din Egipt, dedică un articol constructorilor de locuințe din țara noastră.

(Agerpres)

0 rezoluție adoptată 
de Adunarea 

Generala a O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a a- doptat, cu 132 de voturi pentru, umil împotrivă — Israelul — și o abținere, proiectul do rezoluție a- probat anterior în Comitetul politic special, referitor la decizia de deportare a primarului arab al orașului Nâblus. In document este exprimată îngrijorarea statelor membre față de situația creată în teritoriile ocupate de Israel, ca urmare a acestei decizii, cerîndu-se autorităților israeliene :să analizeze măsura respectiva. Totodată, rezoluția solicită secretarului general al O.N.U. să prezinte Adunării Generale cît mai curînd posibil un raport privind aplicarea rezoluției. .

PARIS

la încheierea colocviului privind 
problemele păcii organizat de UNESCO

PARIS 17 (Agerpres). — Participanții la colocviul privind problemele păcii, organizat la Parts sub egida U.N.E.S.C.O., au adoptat vineri seara, la încheierea acestei reuniuni, un document în care se exprimă îngrijorarea în legătură cu faptul că „situația internaționala continuă să se agraveze ca urmare a uriașelor cheltuieli pentru înarmare, care reprezintă în prezent echivalentul produsului național brut a 75 de țări din lume. Participanții și-au exprimat neliniștea nu numai față de această „aberantă acumulare de arme pe care o reprezintă în prezent cele trei tone de TNT pe fieca-

re locuitor al planetei, dar și față de falimentul economic pe care această risipă absurdă riscă să îl antreneze după sine11, relevă documentul adoptat.„Nivelul inflației este în legătură, directă cu cpștul armamentelor, care atinge în prezent un milion de dolari pe minut", se arată, de asemenea, în document.

Evoluția conferinței de la Londra privind 
Rhodesia apreciată pozitiv 

de secretarul general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, își exprimă satisfacția în legătură cu e- voluția pozitivă a confe-rinței de la Londra în pro-
Alegeiea noului 

interimar
LAPAZ 17 (Agerpres).— Membrii celor două ca- ntere ale Congresului Boliviei (parlamentul), reuniți în sesiune extraordinară, au ales în unanimitate pe Lidia Gueiler Tejada președinte interimar al țării— informează agențiile Associated Press "și France’ Presse. Hotărîrea parlamentului bolivian intervine după ce președintele „de facto", Alberto Na- tusch Busch, și președintele „constituțional11, . Walter Guevara Arze, au renunțat la funcțiile lor pentru a permite Soluționarea crizei politice din țară.Mandatul noului președinte interimar este valabil pînă la 6 august 1980, dată la care președintele ce va fi ales în cadrul scrutinului prezidențial de la 4 mai anul viitor, își va. prelua, oficial, atribuțiile.Sîmbătă, președintele interimar al Boliviei a depus jurămîntul în fața parlamentului.Intr-o primă declarație, după ceremonia de investi

blema rhodesiană, a declarat purtătorul de cuvînt ăl O.N.U. Kurt Waldheim subliniază importanța politică pe care o capătă reglementarea negociată a u- nei astfel de probleme. ■■■“..
președinte

al Boliviei

. Problemele 
dezarmării in 

dezbaterea Plenarei 
P.C. Italian

ROMA 17 (Agerpres). — La Roma s-au încheiat lucrările Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist italian în cadrul cărora au avut loc dezbateri pe marginea rapoartelor privind „Inițiativele P.C.I, în sprijinul destinderii internaționale și al dezarmării", prezentat de. Giancarlo Pajetta, membru al Direcțiunii P.C.I., și ,,Activitatea politică și de nîasă a partidului în domeniile economic și social11 prezentat de Gerardo Chi- aromote, membru al Direcțiunii si al Secretariatului P.C.I.Comitetul Central al P.C.I. a aprobat în unani-»
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CEL DEAL XXXVI- 
LEA CONGRES al Partidului Comunist din Marea Britanie, care a avut loc la. Londra, a reales , în funcția de președinte al partidului pe Mick McGa- hey, iar în cca de secretar general, pe Gordon McLennan.

DELEGAȚIA DE PARTID 
ȘI DE STAT a Republicii Democrate Germane, condusă de Erich Honecker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat, și-a încheiat, sîmbătă, vizita oficială de prietenie în R.D.P. Yemen, plecînd spre patrie, informează ’agenția A.D.N. Cu prilejul vizitei, au fost semnate „Tratatul de prietenie și colaborare dintre R.D.. Germană și R.D.P. Yemen11, un acord de cooperare economică și teh- nico-științifică pe perioada pînă în 1985, precum și alte documente.

PREȘEDINTELE INDO
NEZIEI, generalul Suharto, și-a încheiat vineri vizita oficială întreprinsă i'n Marea Britanie. Șeful statului indonezian a avut convorbiri cu primul ministru britanic, Margaret Thatcher, și cu a Iți membri ai cabinetului de la Londra, în special în probleme ce privesc relațiile dintre cele două țări.

ÎNTR-O CUVlNTARE radiodifuzată, președintele Republicii Seychelles, Albert Rene, a anunțat că forțele de securitate au dejucat Un complot pus la cale de clemente reacționare autohtone, cii concursul mercenarilor străini — transmit agențiile Reuter și Associated Press. Forțe-

te de securitate au arestat 25 din cete peste 80 de persoane implicate în acest complot. Președintele Albert Rene a chemat populația să păstreze ordine și să respecte măsurile adoptate de autorități.
STATISTICI DATE PU

BLICITĂȚII la . Johannesburg relevă că în Republica Sud-africană se constată o creștere continuă a șomajului în rîndul populației a- l'ricane, cel mai grav afectată de. dificultățile prin care trece țara. Tn acest sens, se menționează că peste 500 000 de africani se află în prezent în ; situația de șomaj total. Luînd în considerare și șomerii parțiali, -— arată agenția Reuter — se poate aprecia că numărul total al africanilor din R.S.A. aflați în imposibilitate de a-și găsi un loc de muncă se ridică la două milioane.

mitule cele două rapoarte prezentate plenarei. în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul Enrico Berlinguer, secretar general al P.C.I.
întreprinderea de construcții 

și montaje miniere 
Petro ș ani 

ÎNCADREAZĂ de urgență pe bază de

CONCURS:

- Inginer C.T.C. (sediul Petroșani)

— Șef șantier (Valea Jiului)

— Inginer șef șantierul de gradul I 
Anina.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii 12/1971 și Decretului 
188/1977.

Informații suplimentare se pot obține 
la sediul întreprinderii din strada Mihai 
Viteazul nr. 11 Petroșani, telefon 957 - 
42670, interior 41.

tură, Lidia Gueiler Tejada a cerut națiunii boliviene „să aibă încredere" și să o sprijine în conducerea destinelor țării.
I

Combinatul minier Valea Jiului
ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ, pe bază de

concurs :

- stenodactilografă principală
Condițiile de încadrare și retribuire 

sînt cele prevăzute ue Legea 12/1971 și 
Legea 57/1974.

Alegerea
Cultural : 1 duminică ; ’ Un om în jCar- |

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

Nick
Duminică, 18 noiembrie I8,45 Plaiurile țării î dragi. Muzică patriotică și revoluționară. . Tot înainte. Șoimii patriei. Film serial : „pick Turpin*1. Episodul 2.10,00 Viața satului.11,00 Fotbal:. Rapid — Progresul Vulcan, ! transmisiune de Ia Stadionul Repu- I bilei i.12,45 De strajă patriei, î 13,15 Telex.13,20 Album duminical. 14,00 Fotbal : România — Cipru. în preliminariile campionatului european.16.20, Spre ’ comunism în zbor. Balet.16.30 Muzică populară: 17,00 România deRomânia dene.17.30 Micul ecran tru cei mici.17,50 Telesport. • Rugby. România — Polonia în campionatul european Selecțiuni înregistrate de rești. • Handbal România nia (repriza a II-a) Transmisiune di rectă de la Brașov.19,00 Telejurnal.19,40 Permanenta redescoperire a Ro- | mâniei. ■20.30 Partidului, orna- * giul țării. Spectacol literar-muz îca 1- coregrafic.21.30 -Telejurnal, sport.

Luni, 19 noiembrie
In jurul orei 9,00 , \

— Transmisiune direc
tă de la deschiderea 
lucrărilor Congresului 
al Xll-lea al Partidu
lui Comunist Român.— Telejurnal.— Emisiune în limba maghiară. — 1001 de seri. — Telejurnal.— Congresul Partidului — congresul întregului po_ por. A'/ I'.— Partid, inima țării. Cîntece p<s- triotice și revoluționare.21,30 — Telejurnal.

9,009,259,35

azi. mîi-pen-
la Bucu- 18,30 — feminin: — Polo-

I
I 
I
I

18,5019,0020,00
20,40

I
1
I
II

IEDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, le eloaue 4 16 62 (secret ar lat), 4 24 64 (secții), IIPAKL'L: Tipografia l’etxo am, str. Republicii, nr, 67.


