
Susțimnd cu entuziasm propunerea 
ca tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
să fie reales în funcția supremă de 

secretar general al partidului, întreaga 
națiune își manifestă cu înaltă răspundere 

pentru viitorul socialist al patriei, aprobarea 
deplină față de documentele programatice 

aflate în dezbaterea marelui forum comunist
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CONGRESUL AL XII-LEA AL P.C.R.
Joi dimineața au fost re

luate .lucrările in plen ale 
tel ii vie al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist 
Român, consacrate dezbate
rii documentelor programa
tice aflate pe ordinea de zi 
a marelui forum al comu
niștilor români.

Sosirea în sală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinată cu înde
lungi și entuziaste aplauze 
și ovații. S-a scandat cu 
putere „Ceaușescu—P.C.R.",' 
„Ceaușescu și poporul", par
ticipanții la Congres dînd, 
din nou, glas sentimentelor 
de profundă dragoste și pre
țuire față de cel care, în 
fruntea partidului și statu- 
'Jui,, își dedică întreaga e- 
nergie și putere de muncă 
propășirii patriei și poporu
lui, ridicării României pe 
înaltele culmi ale progresu
lui și civilizației socialiste.

La lucrări an asistat de
legațiile de peste .hotare, 
invitate să participe la Con
gresul partidului nostru

Prima parte a ședinței de 
'dimineață a fost condusă de 
tovarășul Petru Enache.

Au luat cuvîntul tovară
șii Ana Mureșăn. delegat 
al, organizației județene de 
partid Dîmbovița, Janos Fa- 
zekaș, delegat al organiza
ției județene de partid Bi
hor, Vasile Sava, delegat al 
organizației județene de 
partid Suceava, Ștefan An
drei, delegat al organiza
ției județene de partid 
Sibiu, Victoria Ene, delegat

Din întreaga Vale a Jiului, într-o unitate de gînd 
și faptă comunistă, oamenii muncii, profund atașați 
perspectivelor mărețe ale patriei, continuă să-și exT 
prime, prin telegrame, mesaje și scrisori, adeziunea 
deplină la lucrările marelui sfat al țării, Congresul 
al XII-lea al partidului, la ideile revoluționare cu
prinse în excepționalul document- politic, Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. In atmos
fera de însuflețită muncă, generată de o intensă 
participare la viața întregii țări, oamenii muncii, dînd 

glas unor profunde sentimente de dragoste și stimă, 
susțin cu toată responsabilitatea comunistă, hotărîrea 
de neclintit ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie re
ales în înalta funcție de secretar general al Partidu
lui Comunist Român, chezășie a înfăptuirii prezentului 
și viitorului luminos /al patriei strămoșești.

„In acest cincinal briga
da pe care o conduc — 
se spune în telegrama lui 
Ion Sălăgean, miner șef de 
brigadă la I.M Lupeni — 
a fost dotată cu un com
plex mecanizat, care ne-a 
ușurat munca de zi cu zi 
și ne-a asigurai condiții de 
sporire continuă a produc
tivității muncii, reușind pe 
această cale să depășim 
productivitatea planificată 
cu 800 kg/post și să ex
tragem de la începutul a- 
nului. în cinstea mărețului 
eveniment din viața parti
dului și stalului nostru, o 
producție suplimentară de 
11 000 tone cărbune cocsifi-

(Counnuare in pag. a 2-a) 

al organizației județene de 
partid Dîmbovița, Ion Badi, 
delegat al organizației ju
dețene de partid Dolj, A- 
lexandrina Mocanu, delegat 
al organizației județene de 
partid Vrancea, Leonte Rău- 
tu, delegat al organizației 
județene de partid Alba, 
Radu Voinea, delegat al or
ganizației municipale de 
partid București, Niculina 
Moraru, delegat al organi
zației județene de partid Ia
lomița.

După pauză, lucrările au 
fost conduse de tovarășa 
Cornelia Filipa.ș.

La dezbateri au luat cu- 
vîntul tovarășii Mihai Ma
rina, delegat al organiza
ției județene de partid 
Bistrița-Năsăud. loan Izvo
rau, delegat al organizației 
județene de partid Mara
mureș, Cornel Burtică, de
legat al organizației jude
țene de partid Galați, Eu-, 
frosina Băiașu, delegat al 
organizației județene de 
partid Vîlcea, Iosif Kovacs, 
delegat al organizației ju
dețene de partid Cluj, Le- 
tiția Ionaș, delegat al or
ganizației județene de 
partid Sălaj, Pavel Nad iu, 
delegat al organizației ju
dețene de partid Arâd. Ște
fana Tudorică, delegat al 
organizației județene de 
partid Tulcea, Adrian Pău- 
nescîi, delegat al organiza
ției județene de partid Pra
hova, Nikolaus Berwanger, 
delegat al organizației ju
dețene de partid Timiș, Pe-

Dominanta muncii noastre,
afirmarea revoluției tehnico-științifice 
in toate domeniile de activitate minieră

însuflețiți de cele mai 
fierbinți sentimente de 
înaltă stimă, de profundă 
recunoștință față de cel 
mai iubit fiu al țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
am urmărit cu viu interes, 
profundă satisfacție și de
plină aprobare Raportul 
magistral prezentat în ple
nul marelui forum al co
muniștilor, docfiment care 
reflectă politica științifică; 
clarvăzătoare și înțeleaptă 

tra Stanciu, delegat al or
ganizației municipale de 
partid București, Neculai 
Harjău, delegat al organi
zației județene de partid 
Constanța.

Vorbitorii au relevat în
semnătatea excepțională a 
Raportului prezentat de to- 
yarășul Nicolae Ceaușescu, 
care are ca fundament teo
retic și practic gîndirea vie, 
novatoare, capacitatea re
marcabilă de analiză și sin
teză a secretarului general 
al partidului. El stabilește 
— în lumina aplicării crea
toare a legităților generale 
ale construcției socialiste la 
condițiile și particularită
țile României, la realitățile 
noastre — evoluția societă
ții românești spre o fază 
nouă, superioară, a dezvol
tării sale.

Participanții la dezbateri 
și-au manifestat totala apro
bare față de orientările șl 
direcțiile de acțiune cu
prinse în Raport, față de 
toate documentele supuse 
examinării și deciziei Con
gresului care, prin caracte
rul lor unitar, vizionar și 
mobilizator, ce decurge din. 
atributele profund științifico 
ale politicii partidului nos
tru, asigură progresul ne
contenit al patriei, în ur
mătorii cinci ani și în pers
pectivă, creșterea calității 
vieții, a bunăstării între
gului popor.

minerii Lupenlului raportau cu justificată mîndrie

(Continuare în. pac. a 2-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

Lupeni — minerii care au chemat la între

In cea de-a treia zi a înaltului forum comunist

Mărturii ale unei
radio și • Vangajări entuziaste

16,00, posturile

cărbune, 
doi re- 

minerilor
Congres,

Astăzi, in jurul orei
dio și televiziune vor transmite direct de 
Palatului Republicii Socialiste România
de închidere a Congresului al XII-lea ăl Parti
dului Comunist Român.

Brigada comunistului 
Valentin Tofană, una 
dintre cele mai bune bri
găzi ale I.M. Lupeni, cu 
oameni policalificăți, a- 
devărați mineri-tehni- 
cieni, stăpîni ai utilajelor 
moderne de mare pro
ductivitate.

Transmisie directă la posturile de 
televiziuneI*
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a partidului nostru, în o- 
pera de edificare a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Comuniștii, toți cercetă
torii din Institutul de cer
cetări și proiectări miniere ’
pentru cărbune din Petro
șani, puternic mobilizați 
de obiectivele propuse 
pentru perioada cincinalu
lui următor privind dez
voltarea bazei de materii 
prime, sporirea gradului
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Ne-am realizat sarcinile de plan
pe 11 luni din acest an 

cu opt zile mai devreme"
Colectivul minei

cere toți minerii țării — raportau partidului, la încheierea schim
bului IV din 21 noiembrie realizarea sarcinilor de plan pe 11 
luni din acest an, cu opt zile mai devreme și depășirea 

2 545 tone de cărbune cocsificabil
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ia Sala 
ședința

de asigurare prin resurse 
interne a necesităților eco
nomiei naționale, sîhtem 
ferm hotărîți să ne aducem 
contribuția la realizarea o- 
biectivylui stabilit de se-. . 
cretarul general al parti- 

tovarășul Nicolaedului,
Dr. ing. Vaier STANCIU, 

director tehnic al 
I.C.P.M.C.

(Continuare in pag. a 3-a)

Mina Lupeni, mină- 
fanîon a Văii Jiului, a 
întîmpinat Congresul
partidului cu un spor de 
producție remarcabil — 
55 000 tone (de 
Mandatele celor 
prezentanți ai 
din Lupeni la.
maistrul Petre Constantin, 
Erou al Muncii Socialiste, 
șî ing. Gheorghe Marchiș, 
directorul minei, sînt-sus- 
ținute cu succese revela
toare, în aceste zile de 
producție record. Alexa 
Fiirdui,- secretarul comi
tetului de partid de la 
sectorul IV, socoate că 
sintagma care înmănun
chează starea de spirit a 
ortacilor săi se poate numi 
„angajare entuziastă".

—Maistrul Petre Con
stantin lucrează în secto
rul nostru. De va fi în
trebat cura muncim, să 
aibă ce spune, ne-am gîn- 
dit noi. Congresul l-am 
întîmpinat cu un plus de 
30 000 de tone, o cifră su
perioară de trei ori anga
jamentului inițial, asumat 

în întrecerea socialistă. In 
aceste zile, comuniștii, cei
lalți oameni ai muncii din 
sector au hotărît să spo
rească zestrea depășirilor 
cu încă 1000 de tone. Și 
rezultatele mobilizării lor 
nu se lasă așteptate. In 
fiecare zi a Congresului, 
brigada lui Teodor Bon- 
calo a realizat o producti
vitate superioară planului 
cu 2 tone pe post, ortacii 
lui Constantin Lupulescu 
îi secondează cu 1,2 tone 
pe post. In acest fel, vom 
încheia săptămîna Congre
sului cu un plus de 5 000 
tone, deci jumătate din 
suplimentarea noului an
gajament.

In sectorul HI, cu șase 
zile înainte de inaugura
rea lucrărilor" marelui fo
rum al comuniștilor ro
mâni, a intrat în funcțiu
ne' un complex mecanizat 
nou, prototip realizat de 

constructorii de la I.U.M.P.

Ion VULPE

(Continuare în pag, a 3-a) |
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CONGRESUL AL XU-LEA AL P. C. R.
(Urmare din pagina 1)

c< i r.irc au luat cllvintul 
au dat o înaltă apreciere 
modului strălucit în care 
secretarul general al parti
dului conduce țara spre îm
plinirea idealurilor nobile a- 
le socialismului și comunis
mului, fermității și elarvi- 
ziunii cu care acționează 
pentru sporirea rolului și 
prestigiului României socia
liste în lume, pentru ca ea 
să strălucească tot mai pu
ternic în rîndul națiunilor 
libere, independente șt su
verane.

fn consens cu întregul 
partid, cu întregul popor, 
fi au susținut cu toată căl
dura și însuflețirea pro
punerea ca tovarășul
Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător^ revoluționar, cel 
mai iubit și stimat fiu al 
națiunii noastre, personali
tate marcantă- a epocii 
contemporane, să fie reales 
în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comu
nist Român. S-a arătat că 
rein vestirea tova ășului
Nicolae Ceâușescu în a- 
ceastă supremă, funcție re
prezintă chezășia sigură a 
suveranității și demnității 
naționale, înfloririi patriei, 

, înaintării ei ferme pe calea 
luminoasă a socialismului și 
comunismului, ridicării per
manente a nivelului de trai, 
material și spiritual, al po
porului, creșterii contribu
ției, României la triumful 
cauzei socialismului și pă
cii, la edificarea unei lumi 

, mai drepte și mai bune, ca
re șă asigure libertatea, in
dependența și progresul tu
turor națiunilor.

Vorbitorii s-au angajat,, 
în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii pe 
care îi reprezintă, români, : 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, să contribuie, 
cu întreaga energie și capa
citate creatoare, la înfăp
tuirea politicii, interne și. 
externe a partidului și sta
tului nostru, la realizarea 
hotârîrilor istorice ce le va 
adopta Congresul ai XII- 
lea, la înălțarea mărețului 
edificiu al socialisnimui și 
comunismului pe .păiiii.ntul 
scump al patriei.

Kăeiiîd o amplă și res
ponsabilă analiză a activi
tății desfășurate de oame

nii muncii din toate dome
niile vieții noa-,’.-e econo
mice și sociale, cei cari: au 
luat cuvîntul s-au referit pe 
larg la succesele remarca 
bile obținute i,> dezvolta
rea multilaterală a patriei 
noastre, in realizarea sar
cinilor actualului cincinal, 
le experiența- cțștigată în 
construirea bazei tehnico- 
niateriale • a , .socialismului. 
In spirit critic și autocritic, 
ei au reliefat, totodată, lip
surile și neajunsurile ma
nifestate;,- făcînd numeroase 
propuneri privind înlătura
rea lor, trecerea Ja o nouă 
calitate, superioară. în toa
te sectoarele de activitate, 
punerea în valoare, la î- 
n al tele cote ale eficienței; 
a. tuturor ,resurselor mate
riale și umane, de care dis
pune societatea noastră.

In spiritul ' orientărilor 
fundamentale conținute in ' 
,Raportul „prezentat.. de .Jfc... 
varășul ■ Nicolae Ceâușescu. 
și în celelalte documente 
programatice ale Congresu
lui, vorbitorii au exprimat 
voința de a acționa cu 
fermitate pentru fructifica
rea tuturor posibilităților,

■ pentru mobilizarea tuturor 
energiilor. în vederea înfăp 
tuirii exemplare a‘ prevede
rilor Viitorului- cincinal, 
pentru dezvoltarea și mo
dernizarea continuă a in
dustriei și agriculturii, pen
tru creșterea bazei de mate
rii prime și , energetice a 
țării, pentru .aplicarea largă 
a cuceririlor tehnico-știin- 
țifice in toate sfprele vieții 
cconomieo-sociâle, asigurîn- 
du-se astfel ridicarea bunăs
tării întregului nostru po
por.

In cuvîntul lor, partici
pant! i la dezbateri au su
bliniat, totodată, sarcinile 
importante ce revin organe
lor și organizațiilor de 
partid în educarea maselor 
largi populare, în făurirea 
omului nou, cu o înaltă 
conștiință revoluționară, în 
antrenarea tuturor comuniș
tilor, a întregului popor, la 
înfăptuirea obiectivelor ce 
vor fi stabilite de Con
gresul al XII-lea.

In cursul după-amiezii, 
lucrările au continuat în 
cele 15 secțiuni ale Congre
sului. ’
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Manifestări omagiale
Dezbateri
La clubul din Vul- 
a avut loc ieri o

Montaj iiterar-muzical
• Ieri, lucrătorii de 

Baza de aprovizionare ai 
C.M.V.J. din Petroșani ..u mește din inimă partidu- 
primit vizita unui nume- lui". Montajul a exprimat 
ros grup de pionieri de 
la Școala generală nr. 
In cadrul manifestărilor 
cultural-educative dedica
te Congresului al XII-lea 
al P.C.R. pionierii au pre
zentat în mijlocul lucrăto
rilor bazei un montaj li- 
terar-muzical cu genericul rație. ț'J’.Ț.)

la „Generația celui
XII-lea Congres mulțu-

d.e-alcan
consfătuire a cadrelor teh- 
nico-inginerești și șefilor 
de brigadă din întreprin
derile orașului, referitoa
re la o temu actuală, cu 
mari implicații în viața 
economică : ,,Bilanț și

perspectivă în activitatea 
de creație tehnico-știinlifi- 
că în lumina documente
lor Congresului al XII-lea 
al partidului", In suita 
manifestărilor omagiale 
organizate la acest club 
și dedicate marelui forum 
comunist, este și dezbate
rea de astăzi (ora 17) cu 
tema „Contribuția intelec
tualilor la realizarea sar
cinilor politic-ideologice .

• și educative reieșite din 
documentele Congresului • 
al XII-lea al Partidului greșul al XII-lea al P.C.R. — la Muzeul mineritului 
Comunist Român".

‘ In aceste zile sînt orga
nizate asemenea dezba- 

.. teri și în celelalte așe
zăminte de cultură I din 
Valea Jiului. în cadrul 
lor, oameni ai muncii, spe
cialiști, cadre didactice 
dezbat sarcinile reieșite 
din documentele Congre- ----- ----- ----- •
sului al XII-lea al parti- bri ai Uniunii Tineretului Comunist, 
dului. (T.S.) .

5.
bucuria de a trăi momen
tele semnificative ale Con
gresului partidului, ade
ziunea elevilor față de do
cumentele pe care Con
gresul le va adopta, re
cunoștința pentru grija cu 
care partidul și statul 
nostru cresc tînăra gene-

Festivitate

la Muzeul mineritului
Intr-un cadru festiv, în semn de cinstire deose

bită față de marele forum al comuniștilor — Con-

«lin Petroșani le-au fost înmînate miercuri carnetele 
«le U.T.C. celor mai tineri uteciști «le la Liceul eco
nomic și «le drept administrativ din localitate. A ur
mat apoi un recital de poezie patriotică susținut 
de artiștii Teatrului de Stat „Valea Jiului" care s-a 
bucurat de un binemeritat succes.

Fotografia de mai jos redă un moment reprezen
tativ din festivitatea desfășurată în fața tinerilor mem-
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le-am realizat 
sarcinile de plan 
pc II luni din 
acest an cu opt 
iile mai devreme
(Urinare din pagina 1)

• La baza depășirii 
sarcinilor de plan la pro
ducția de cărbune e» 
tras a stat sporirea con
tinuă a productivității 
muncii, rod al mecani
zării complexe a lucră
rilor"din abataje, a înal
tei calificări profesiona
le, a policalificării, hbtă- 
rîrii și puterii de muncă, 
dăruirii cu care au lu
crat minerii acestei im
portante întreprinderi 
carbonifere din țara 
noastră.

• In iuna noiembrie, 
sarcinile «le plan erau

I depășite pină in cea de 
a treia zi a Congresului 
poporului, cu 3 578 tone, 
pe seama depășirii pro
ductivității muncii pla
nificate in cărbune Cu 
8,8 la sulă.

• Cele mai importan
te realizări la nivelul 
sectoarelor, «le la înce
putul anului, le au mi
nerii de la IV, sector ale 
cărui abataje sînt în în
tregime complex meca
nizate — plus 29 697 to
ne de cărbune cocsifi- 
cabil, fiind^ urmați de 
colectivele sectoarelor : 
VI — plus 14 326 de to
ne ; VII — plus 9608 
tone ; 1 — plus 5721 de 
tone și V cu 743 to
ne de cărbune extras 
suplimentar.

• In această lună, în 
fruntea întrecerii se si
tuează sectorul VI cu o 
producție extrasă supli
mentar de 1635 de tone, 
iar Ia productivitatea 
muncii cele mai mari 
sporuri le înregistrează 
minerii sectorului II — 
plus 816 kg/post.

Dorin GIIEȚA

din pagina 1)<U rmare

cabil. Acesta este răspun
sul nostru mineresc la mi
nunatele condiții de mun
că și viață pe care ni ie-a 
creat partidul. Susținem 
din toată inima propune
rea ca tovarășul Nicolae 
Ceâușescu, cel mai iubit 
și devotat fiu al poporului 
român, să fie reales in 
înalta func.ie «le secretar 
general al Partidului Co
munist Român, spre binele 
și fericirea națiunii noas
tre socialiste".

„Expriinînd voința una
nimă a constructorilor din 
echipa pe care o conduc 
— arată Vasile Boboc de 
la șantierul 1 Petrila al 

I.C.M.M. — vă rog să ne 
permiteți, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar ge
neral al partidului, să vă 
raportăm că în întimpina- 
rea Congresului al XII-lea 
al P.C.R. ne-ain realizat 
sarcinile de plan pe acest 
an, creînd toate condițiile 

înfăptuirii obiectivelor ce ne 
revin pentru 1980. La baza 
succeselor noastre stă preo
cuparea pentru educarea po
litico ideologică și profesio
nală a comuniștilor, a 

tuturor oamenilor muncii 

din echipă, pentru a realiza 
in mod exemplar sarcinile 
zilnice ce ne revin. în a- 
cest sens o atenție deose
bită ani acordat-o aplică
rii inițiativei „Echipa înal
tei productivități", inițiati
vă care a dat roade în 
șantierul nostru, fiind îm
brățișată de către un nu
măr important de forma
ții de lucru".

însuflețire revoluționară și adeziune totală

„Ca membru de partid 
și șef ele brigadă la I.M. 
Bărbăteni, împreună cu or
tacii mei — spune Gheor- 
ghe Onofrei —, stimulați 
și de cei 200 ml ob- 
obținuți peste plan de la 
începutul anului, am ho
rit să ne înzecim forțele și 
prinlr-o mai. bună organi
zare a muncii, să supli

mentăm cu încă 30 roi an
gajamentul pînă ia finețe 
acestui an, în condițiile re
ducerii continue a consu
mului de energie și ma
teriale. Apreciez că prin 
acest modest angajament 

dăm expresie deplină ade
ziunii unanime față de do
cumentele Congresului, fa
ță de propunerea ca dum
neavoastră, stimate tovară
șe Nicolae Ceâușescu, să 
fiți reales în înalta func
ție de secretar general al 
partidului Să ne trăiți 
mulți ani să conduceți și 
pe mai departe destinele a- 
cestui popor".

„Am constatat încă o da
tă, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceâușescu, grija 
permanentă ce o r.cordați 
dezvoltării societății și 
creșterii bunăstării, oameni
lor muncii — spun orta
cii clin brigada condusă 
de Constantin Lupulescu 
de la I. M. Impeni. 
Din c 6 n ( in olul a- 
tît de bogat în idei al Ra
portului. am reținut din 
nou că în cenirul politicii 
generale a partidului se a- 
fiă mereu omul, suprema 

valoare a societății. Nouă, 
oamenilor muncii ne sînt 
destinate toate măsurile ca
re prefigurează viitorul 
țării. Iată de ce șîntem 
ferm hotărîți să contribu
im tot mai mult la înfăp
tuirea acestei politici și 
susținem din toată inima 
•propunerea ea în fruntea 
partidului să fiți din nou 

reales dumneavoastră, ini
țiatorul măsurilor destina
te bănăstării oamenilor 
muncii. Realegerea dum
neavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceâușescu, 

în înalta funcție de secre
tar general al partidului, 
ne dă certitudinea înfăptu
irii integrale a luminoase- 
lor prevederi cu privire la 
progresul societății și 
înaintarea fermă a Româ
niei spre comunism".

„Colectivul întreprinderii 
miniere Vulcan -- se spu
se , în telegramă — animat 
de dorința de a cinsti e

venimentul de importanță 
istorică din viața partidului 
și poporului nostru, s-a mo
bilizat plenar in realizarea 
și depășirea planului la 
producția fizică de cărbu
ne. Raportăm că în aceas
tă luna, s-au extras pînă 
în prezent 1855 tone căr
bune energetic peste plan, 
în cinstea deschiderii Con
gresului al XII-lea, în ziua 
de 19 noiembrie, colecti

vul nostru s-a mobilizat și 
a reușit să depășească pla
nul zilnic cu 1514 tone, re
alizând o zi — record la 
extracția de cărbune. In 
continuare, sintem ferm 
hotărîți ca să ne organi
zăm în așa fel activitatea, 
incit să ne îndeplinim in
tegral sarcinile de plan.

Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Ro
mân, este socotit de colec
tivul nostru ca «Congre
sul întregului popor». Ne 
exprimăm în unanimitate 
totala adeziune față de 
propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceâușescu să fie re
ales în înalta funcție de 
secretar general al partidu
lui, considerînd că în a- 
cest fel se asigură mersul 
sigur al României socialis
te înspre desăvârșirea socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate".

Alte scrisori, mesaje și 
telegrame au trimis comi
tetul orășenesc de femei, 

comitetul de cultură și e- 
ducație socialistă, consiliul 
popular, comitetul Orășe
nesc U.T.C. din Lupeni, o- 
colul silvic, oamenii mun
cii de la sectorul investi* 
ții I.M. Lupeni, I.R.E.O. —
5. D.E.Ii. Petroșani, Fabrica 
de mobilă Petrila, Spitalul 
municipal Petroșani, ateli
erul grup-encrgetic de 150 
MW de Ja U.E. Paroșeni, 
șantierul 3 construcții Vul
can, sectorul II — I.M. 
Vulcan, sectorul IV — I.M. 
Paroșeni, sectorul I — I.M. 
Dîlja, Fabrica de produse 
lactate Petroșani. Autobaza 
Petroșani, I.G.C.L. Petro
șani, instalația filatură de 
la I.F.A. „Vîscoza", Grupul 
de șantiere „Valea Jiului" 
— T.C.H., I.R.I.U.M. Pe
troșani, organizația munici
pală de Cruce Roșie, Ofi
ciul municipal de poștă și 
telecomunicații, șantierul 
II Livezeni al I.C.M.M., 
minerii șefi de brigadă An
tal Geza — I.M. Vulcan, 
Gheorghe Dineu — I.M. 
Paroșeni, Ion Pintecan — 
I.M. Bărbăteni, Gheorghe 
Toma — I.M. Lupeni, șe
ful de echipă Anton Du- 
ban —I.M. Lupeni, școlile 
nr. 2 Petrila, 5 Vulcan, 2,
6. 3, 5 și liceul nr. 2 din 
Lupeni, consiliile organiza
ției pionierilor și șoimilor 
patriei din orașele Vulcan, 
Lupeni, liceul economic și 
de drept administrativ din 
Petroșani.
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la timp și de bună calitate
expresia

nostru

de an . dovedesc 
păcitatea . de. 
și mobilizare, a 
lor muncii de aici, 
rile luate de

CONGRESUL

atotcuprinzătorul 
prezentat marelui 
al comuniștilor ro-

Din 
Raport 
forum 
mâni de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, iri-a impresio
nat în mod deosebit apre
cierea că „nimic nu am 
primit din afară în*mod 
gratuit, nimic nu a căzut 
din cer“. Noi, minerii, sîn- 
tem pe deplin conștienți 
eă marile realizări obținu
te în 'anii socialismului în 
dezvoltarea puterii econo
mice a țării și, pe această 
bază, creșterea neconteni
tă a nivelului de trai, 
constituie rodul muncii ne
obosite a întregului per
sonal muncitor.

O orientare principală a 
viitprului cincinal este 
creșterea bazei energetice, 

, punîndu-se accentul pe u- 
tilizarea cărbunilor' .■ în
producția de energie elec- 

Realiza- 
acestei

Colectivul de oameni ai 
muncii din întreprinderea 
noastră urmărește cu mul
tă atenție lucrările ; celui 
mai înalt forum ăl parti
dului. Semnificativă este 
hotărîrea constructorilor 
de utilaj minier de a ma
terializa obiectivele înscri
se în Raportul prezentat' 
Congresului: „Construcția
de mașini va continua să . 
fie ramura cu cea mai di
namică dezvoltare crescind 
într-un ritm de aproape. 12. 
ia șută anual, iar producția 
de mașini — unelte 
spori în cincinal de 
Ori". V'. țV;-/

Acționînd în acest

A • • • A

trica și termică, 
rea cu succes a 
sarcini presupune crește
rea producției de cărbune, 
îndeplinirea de către noi 
a sarcinilor de plan care 
ne revin.

înțelegem să ne expri
măm prin fapte profundul 
atașament, adeziunea de
plină la politica partidu
lui, care are ca .scop prin
cipal bunăstarea noastră, 
a tuturor oamenilor mun
cii. Am reușit să raportăm 
în . cinstea Congresului al 

■ XIDlea al 'partidului înde
plinirea sarcinii de plan a 
brigăzii pe anul 1979 cu 
45 de zile mai devreme. 
Sîntem hotărîți să facem 
totul pentru a înfăptui în 
mod exemplai- sarcinile de 
plan care ne vor reveni în 
viitor, conștienți că astfel 
contribuim la făurirea pro
priului nostru viitor lumi
nos. ■ ■

Dumitru COSTINAȘ, 
miner, șef de brigadă 
sectorul VI T.M. Lonea
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„,VIcon
text, constructorilor de u- 
tilaj minier le revine sar
cina de onoare de a asigu
ra utilaje tehnologice de 
mare randament pentru u- 
nitățRe miniere din bazi
nul carbonifer al Văii Jiu
lui. . .■■■•■-

Muncitorii,- tehnicienii și 
inginerii de aici au obți
nut pînă în prezent im
portante realizări. Ce
le cinci tipuri de complexe 
mecanizate și două tipuri 
de combine de abataj li
vrate deja întreprinderilor 
miniere din Vale, demons
trează, odată în plus a- 
cest lucru.

Succesele obținute an

ca- 
acțiune 

oameni-' 
. Măsu-.

. .... .. colectivul 
nostru în ceea ce privește . 

' asimilarea rapidă de noi 
utilaje, tipizarea unor pro-' 

- duse, precum și ; cele care 
vizează gospodărirea judi
cioasă a metalului și ener-., 

. giei, conduc la creșterea e-, 
îicienței întregii activități : 
economice.

Din , magistralul Raport- 
prezentat Congresului ani
mai reținut o altă proble
mă importantă și anume- 
..... i unei cotițuri: 

radicale în . domeniul cali
tății produselor. Ridi
carea calității produ
selor, îmbunătățirea ' per-- 
formanțelor tehnice ale i 
utilajelor sînt probleme

va
2,2 ..... _ .

înfăptuirea

nitățRe miniere din bazi- de căpătii ale colectivului
„» t:„ nostru. Oamenii mun--

eii de la I.U.M.P.- 
sînt ferm hotărîți să 
acționeze cu toată pute
rea și capacitatea lor de 
muncă pentru a îndeplini.'. 
exemplar sarcina de . mare • 
răspundere cu care ne-a 
investit partidul — urgen- , 
tarea mecanizării lucrări
lor miniere.

Ing. Dumitru COȘA, 
inginer șef al I.U.M. 

Petroșani

înaintată. erou, al muncii 
comuniste, cu faptele sale 
cutezătoare, iată finalitatea 
către căre tinde actul cre
ației noastre artistice, în 
acest sens, teatrul nostru 
și-a îmbunătățit în primul 
rînd. repertoriul, opțiunea

’ ; lu- spectacolul omagial „Slavă

Astăzi, cînd țara trăieș
te marele eveniment de 
importanță istorică — Con
gresul al Xll-lea al parti
dului — întreaga viață e- 
conomică, politică și socia
lă este marcată de fierbinți 
crezuri și idealuri comu- . _ .....
niște. Peste tot, într-un e- ' îndreptîndu-se . către 
fort exemplar, se raportea- crări de certă valoare li
ză îndeplinirea sarcinilor terâr-artistică din drama- ,
primilor patru ani ai cin- turgia contemporană, care relațiilor cu oamenii mun- 

cinalului . îna- . '--------------------------------------------------------------------------
inte de Ier-

„ r» Deplină integrare in procesul 
vast de formare a

meteii adîncului" un spec
tacol de muzică și poezie 
care omagiază inunca plină 
de dăruire, a acestor adu
cători de lumină din â- 
dîncuri, minerii. în colabo
rare cu Casa de cultură 
din . Petroșani pregătim

partidului".
în direcția intensificării

te cu comu
niștii, 
menii 
primă
nea ..........
față de' politica partidului 
nostru, cu o totală dăruire 
în muncă, cu conștiința și 
clarviziunea unui viitor

toți oa- 
își ex- 
adeziu- 
deplină

cii și cu for
mațiile artisti
ce din Va
lea Jiului, con
form unei op- ’ 
țiuni stabilite 
mai demult, o 
zi pe șăpță- 

mînă întregul colectiv, ar
tistic se află în întreprin
deri și așezăminte cultu
rale, pentru c^i formațiile 
artistice de amatori, în a 
treia ediție a Festivalului 
național „Cîntarea Româ- 

, - niei“, să-și sporească con
ținutul educativ, militant și 
interpretativ. Ne vom strădui 
în continuare ca actul ar
tistic pe care-1 înfăptuim, 
să capete ample valențe 
politice și edtieaționale, 
răspupzînd tuturor impe
rativelor pe care epoca, 
documentele programatice 
ale 
al 
în

nou
să ofere largi posibilități 
de materializare spectacu
lară în formule regizorale, 

. .. ___ scenografice șiinterpreta-
luminos, redat magistral în tive novatoare. Repertoriul 
Raportul prezentat de to- . acestei stagiuni a fost axat 

cu prioritate pe piese din 
dramaturgia românească, 
alte opere cu ample moti
vații politico-ideologice, es
tetice din dramaturgia u- 
niversală, fapt ce ne obli^ 
gă Ia intensificarea efortu
rilor pentru atingerea unui 
statut de înaltă profesio- 
nalitate. - ■■

In această perioadă de 
emulație creatoare teatrul 
nostru este prezent în viața 
culturală a Văii Jiului și 
a județului cu o serie de 
spectacole cu tematică și 
conținut adecvate marelui 
eveniment din viața parti
dului, a întregului popor. 

.Tot în această perioadă, pînă 
la 25 noiembrie vom avea în 
reprezentație în cadrul stu
dioului experimental „Pro-

varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti
dului, viitor prefigurat de 
proiectul de Directive ale 
celui de-al Xll-leâ Con
gres al P.C.R.

’ Cu aceeași, .responsabili
tate moral-politică își ex
primă și oamenii de cul
tură și artă năzuințele și 
atașamentul lor la mărețele 

. sarcini, profesînd, într-o 
viziune umanist-revoîuțibi 
nară, cele măi nobile ide
aluri estetice, artistice. Ra
portarea noastră perma
nentă la realitate, la di
mensiunile noii personali
tăți cu formație spirituală

Congresului al Xll-lea 
partidului ni le pun 
lată. .

(Urmare din pagina 1)

(Urmare din Pagina 1)

al parti- 
să fie ur- 
interes de

că în jurul datei de 1 de- torul tehnic, ing. Emerik 
cembrie. Apoi, ultima lu- Kovacs, ne-a pus la dis- 
crare a comunistului Ion 
Gîrea, înainte de ieșirea 
în pensie, va fi axul co
lector din blocul 3 A.

Răsfoind filele de calen
dar din zilele Congresului,

— Marți, ne' relata tină- în dreptul colectivelor de 
rul șef de sector, ing. Al.

Blaj, ortacii lui Matyus 
au extras 468 tone cărbu
ne, depășind randamentul 
planificat cu 3 tone pe 
post. Comunistul Matyus 
ne-a declarat cu acest pri
lej că aceasta este dovada 
adeziunii lui, a lui Teo
dor Puf, Gh. Bejan, a fra
ților Lemnaru, a lui Mo- 
zeș Kelemen, David Ruță, 
a celorlalți ortaci, români 
și. maghiari, Înfrățiți în 
muncă, la documentele 
pe care forumul comuniș
tilor le va adopta în aces-

Ortacii lui Matyus Laszlo, 
deși specialiști în pregă
tiri, demonstrează că și 
lor mecanizarea Ie e dra
gă, aflîndu-se printre re
cordmani.

poziție alte cifre impre
sionante: randamentul în 
abataje este superior ce
lui planificat cu 489 kg/ 
post în cărbune, iar '■ pe 
întreprindere cu 160 kg/ 
post. Sectorul VI obține 
producții zilnice record, 
care depășesc planul cu

muncă de la mina Lu- 
peni întîlnim foarte ade- 
sea realizări care atestă Ș®® tone. Brigada lui Ioan 
marea lor dorință de au- 
todepășire, de a cinsti țr-un 
evenimentul de importan
ță covîrșitoare pentru vi
itorul țării. Astfel, secto
rul III a realizat, maryi, 
o producție de 734 tone 
cărbune, adică 75 de pro
cente în plus, ortacii din 
sectorul II, în -special bri
găzile lui ion Biidulicea- 
nu și Nicolae Vărzan, au 
anunțat depășirea anga
jamentului luat în cinstea 

te zile hotăritoare pentru Congresului — plus 500 
destinele patriei noastre, tone, cu alte 25, încă de

Li același sector se dă marți. Datorită abnegației 
marea bătălie pentru în- de care au dat dovadă, 
cheierea mecanizării lu- ortacii îndrumați de mais- 
crărilor de pregătiri. Ve- trul Gh. Stoichin, remar- 
teranul Ion Circa irnpreu 
nă cu echipele de lăcă
tuși și electricieni, con
duse de Ilie Chelaru și 
Saulea Hobjilă,. grăbesc 
montatul unei combine

Kacșo șe evidențiază prin- 
‘ i randament exce
lent — pl us 1 600 kg / post, 
ortacii , lui Scutaru 
aduc 
plus

își 
obolul de o tonă în 

de fiecare om.
Acest minunat bli
de succese, subliniachet . . .......

secretarul comitetului de 
partid pe întreprindere, 
Ion Mondoca, se consti
tuie în mărturii ale însu- 
flețitoarei hotărîri cu ca
re minerii Lupeniului, de
tașament de frunte al mi
neritului românesc, apro
bă și se angajează să 
traducă în fapte măsurile 
pe care cel mai înalt 
forum al comuniștilor ro
mâni le stabilește în a- 
ceste zile, pentru bună
starea și fericirea între
gului popor, p e n t r u

ca ing. lori Gâf-Deac, șe
ful sectorului II, o combi
nă de înaintări a fost 
montată doar în patru zi
le, față de zece planificat, înaintarea patriei noastre 
sporind astfel viteza de spre culmile comunistnu- 

pe care vor să o porneas- înaintare cu 14 m. Direc- lui.
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Nicolae G1IERG1IE 
directorul Teatrului de stat 

„Valea Jiului"

Documentele Congresu
lui al Xll-lea 
dului continuă 
mările cu viu 
toți minerii Văii Jiului 
de toți oamenii muncii.

Comuna noastră va deveni 
tot mai înfloritoare

partidul și statul o măiii- 
feștă în permanență pen
tru dezvoltarea armonioa
să a tuturor localităților 
țării în scopul ridicării ni
velului de trai, de cultură 
și civilizație al întregului 
popor. Oamenii muncii din 
comuna noastră, muncitori 
țărani și intelectuali ne 
expririiăm adeziunea de
plină față de Raportul 
prezentat la .Congres; vom 
răspunde acestor coman
damente majore prin fapte 
de muncă îndrăznețe, de- 
punînd toate eforturile, 
toată priceperea și pasiu
nea pentru înfăptuirea is
toricelor hotărîri ce vor ;fi 
adoptate la cel de-al 
Xll-lea Congres al parti
dului.

ascultat cu deosebită 
atenție Raportul prezentat 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, la Con
gresul al Xll-lea a! parti
dului. In numele celor 300 
de comuniști ai comunei 
noastre, al tuturor celor 
5000 de locuitor, m An’ 
noasei, exprim adeziune, i 
deplină față de politica în
țeleaptă pe care o desfă
șoară partidul și statul 
nostru avîndu-1 în frunte 
pe tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, Cel mai 
cutezător conducător pe 
care l-a avut România 
vreodată. Obiectivele so- 
cial-culturale ce vor fi 
realizate în anul 1980 
și în cincinalul 1981—1985 
în c o m una ’. ninoa- 
sa, la care își vor, , -duce 
contribuția toți , lățenii 
comunei noastre, .exprimă 
pregnant grija - pe . care

Valentina CERCHEZ, 
secretar al comitetului 

comunal de partid, 
primarul comunei ' 

Aninoasa

Afirmarea revoluției tehnico-științiiice
de cărbune din 

protecție, ‘ pre- 
stratele de 

foarte 
subțiri, șă realizăm noi 
tehnologii pentru săparea 

la și susținerea lucrărilor mi
niere, să promovăm 
circuitul economic noi s 
stanțe minerale utile 

. conținut caloric redus ț 
soluționarea preparării 
turilor bituminoase și _

___ .............. ......... .... lorificarea sterilelor prove-
gură cale posibilă de dez- nite din preparații. 
voltare a producției

. cărbune în Valea Jiului. 
Ne propunem ca, urmare 
a cercetărilor proprii, să 
realizăm noi tehnologii și 
metode de . exploatare a 
straielor groase de cărbu
ne care să asigure meca
nizarea 
ceselor tehnologice, creș
terea producției 
și productivității muncii 
pe abataj, să elaborăm 
metode de exploatare a re-

Ceaușescu — realizarea 
nei producții de huilă 
15—16 milioane de tobe 
șfîrșitul cincinalului urmă- 

■ tor și a cel puțin 80
sută din cărbunele • cocsi- 
ficabil pîriă în 1990.

In această direcție vom. 
depune toate eforturile pe 
linia fundamentării și in
troducerii multilaterale a 
progresului tehnic, ca sin-

u- 
de 
la

ae

avansată a pro-

servelor
piliprii de 
cum și din 
cărbune subțiri și

. subțiri

în 
sub- 

cu 
prin 
șis-

Vom. căuta ca lucrările 
cele vom elabora șă fie 
de înaltă ținută științifică, 
să ofere soluții cu. carac
ter aplicativ, să se ridice 
la nivelul exigențelor cin
cinalului următor, cincina
lul afirmării revoluției 

în toate 
de activitate mi-

afirmării 
tehnieo-științifice 
domeniile 
nieră.

Aceasta 
o sarcină 
sabilitate.

este o cerință, 
de înaltă respon- 

formulată cu

precizie științifică. în Ra
port: „In industrie, cerce
tarea trebuie să asigure 
dezvoltarea mai rapidă a 
bazei proprii de materii 
prime Își energie, valorifi
carea complexă a rezerve
lor interne de substanțe 
minerale, utilizarea intensă 
ă noilor surse de energie, 
asimilarea de noi promise 
cu caracteristici superioare, 
generalizarea mecanizării, 
automatizării și ciberneti- 
zării producției, introduce
rea de noi tehnologii a- 
vansatc în toate ramurile 
producției, care să permi
tă reducerea mai accentua
tă a consumurilor materia
le și energetice, recupera
rea și refoloșirea materi
ilor prime și materiale
lor".

Acesta este țelul nostru, 
al tuturor cercetătorilor șî 
proiectanților de la 
I.C.P.M.C.’
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Congresul al lll-lea al partidului privit 
cu larg interes pe plan internațional

Comunicat hispano-sovietic FILME

Ziare și publicații din diverse țări ale lumii, pos
turi de radio și televiziune, agenții de presă consacră, 
în continuare, spații largi lucrărilor Congresului al 
XII-lea al Partidului Comunist Român, răspunzînd 
astfel interesului manifestat de opinia publică inter
națională față de marele forum al comuniștilor din 
România, al întregii noastre națiuni socialiste.

Astlei ziarul „Pravda". 
organ al C.C. al P.C.U.S.. 
„Selskaia Jizn“, „Kom- 
somolskaia Pravda", „Trud“, 
„Krasnaia Zvezda", „Mos- 
kovskaia Pravda" își infor
mează cititorii că „solii co
muniștilor români poartă, o 
dezbatere de lucru asupra 
căilor de dezvoltare conti
nuă a țării și asupra sar
cinilor construcției economi
ce in următoarea etapă, a- 
supra importanței mereu 
actuale a luptei pentru în
tărirea păcii generale și 
securității popoarelor.

Celelalte ziare centrale, 
posturile de radio și tele
viziune, au informat pe 
larg despre Raportul pre
zentat de secretarul general 
al partidului,, au reprodus 
pasaje ample referitoare la 
politi'ca internă și externă 
ă partidului și statului nos
tru.

Ziarul „Beijing" publică 
un documentar cuprinzător 
dedicat istoriei P.C.R. In 
încheiere se subliniază : 
„P.C.R.. în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
îmbinat creator adevăruri
le generale ale marxism- 
leninismului cu practica 
concretă a revoluției din 
România, a stabilit de si
ne stătător o orientare po
litică proprie. Sub condu
cerea P. C. R., poporul 
român, prin lupte grele și 
bazîndu-se pe forțele pro
prii, a obținut succese stră
lucite în construcția socia
lismului, a ridicat în ritm 
rapid producția și nivelul 
de trai“.

Ziarul „Borba" publică 
corespondența „Al 12-lea 
Congres al P.C.R. Accent 
pe consolidarea căii inde
pendente", în care se ara
tă :

„In cursul celei de-a doua 
zi a Congresului, personali
tatea lui Nicolae Ceaușescu 
a dominat activitățile de 
partid, un accent deosebit 
fiind pus pe acele părți ale 
raportului secretarului ge
neral, care se referă la ne
cesitatea accelerării și con
solidării căii independente, 
atît în dezvoltarea internă,

cit și în politica externă".
Corespondența publicată 

de ziarul „Politikâ", care ir- 
serează în prima pagină 
fotografia tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, are ti
tlul „împotriva folosirii for
ței în relațiile internațio
nale".

Ziarul „Rabotnicesko De
lo" organ al C.C. al P.C. 
Bulgar, referindu-se la pro
blemele și sarcinile ce se 
află în centrul dezbaterilor 
celui de-al XII-lea Congres 
al partidului, arată că „de
legații își exprimă părerea 
asupra acestora, fac propu
neri de lucru, se referă la 
planuri concrete pri
vind activitatea viitoare 
în flecar e domeniu.

Ei exprimă convingerea 
nestrămutată că probleme
le și sarcinile respective 
vor fi rezolvate eu succes, 
pentru că. ele sînt’ elabo
rate și puse de avangarda 
clasei muncitoare și a în
tregului popor — Partidul 
Comunist Român.

Posturile de televiziune 
din R.P. Bulgaria au 

transmis un reportaj despre 
continuarea lucrărilor Con
gresului al XII-lea al parti
dului, redînd momente 
semnificative din timpul 
dezbaterilor, precum și de 

■la ședința în cadrul căreia 
conducătorii delegațiilor 
străine participante la Con
gres, au prezentat Prezi
diului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, mesajele de sa
lut -adresate Congresului 
comuniștilor români.

Ziarul „Nepszabadsag" or
gan central al C.C. al 
P.M.S.U., informează despre 
raportul Comisiei Centrale 
de Revizie și darea de sea
mă a Comisiei de Validare.

Celelalte cotidiane — 
„Nepszava", „Magyar Ilir- 
lap" și „Magyar Nemzet" 
publică, de asemenea, ma
teriale privind desfășura
rea Congresului.

Ziarele „Trybuna Ludu", 
organul central al C.C. al 
P. M. U. P. și „Zycie
W a r s z a w y" conti
nuă să publice ample 
știri cu privire la lucrările

celui de-al XII-lea Con
gres al P.C.R., care stabi
lește direcțiile de dezvol
tare în continuare a Româ
niei. Presa subliniază că, 
în raportul său. Comisia 
Centrală de Revizie a spri
jinit propunerea privind 
realegerea tovarășii lu i 
Nicolae Ceaușescu în func
ția de secretar general al 
partidului.

Cotidianul „Baghdad Ob
server" a consacrat spații 
ample Raportului prezen
tat de tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu, reliefînd acele 
pasaje și idei care pun în 
evidență profundul uma
nism al politicii partidului 
și statului nostru, preocu
parea pentru asigurarea 
unui climat de pace și 
securitate în lume. „Pre
ședintele Ceaușescu — 
scrie ziarul — a chemat la 
reducerea cheltuielilor mi
litare pe plan mondial cu 
10 la sută și a propus or
ganizarea unei conferințe 
europene pentru dezarma
re. Creșterea cheltuielilor 
militare — a spus el — 
constituie una din cauzele 
principale ale crizelor eco
nomice internaționale".

„Le Monde" —- reluînd 
pasaje largi din Raportul 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind 
rezultatele obținute de țara 
noastră în ultimii ani, pre
cum și obiectivele dezvol
tării sale viitoare — pune 
accentul pe „măsurile de 
perfecționare a economiei 
românești, ziarul relevă 
„caracterul realist" al Ra
portului, subliniind că 
„președintele Nicolae 
Ceaușescu nu a 
ezitat să evidențieze nici 
re|X?rcusiunilc crizei mon
diale asupra economiei ro
mânești, nici deficiențele 
și lipsurile ce continuă să 
se mai înregistreze în a- 
numite sectoare de activi-
te și nici importanța efor
tului ce trebuie depus pen
tru a face din România, 
pînă în 1985, o țară cu 
dezvoltare medie".

în continuare, se arată
că, „abordînd 
internaționale, 
rul partidului

problemele 
conducăto- 
și statului

român a pronunțat un foar
te ferm rechizitoriu împo
triva cursei înarmărilor, pe
care a apreciat-o ca una 
din cauzele cele mai im
portante ale intesifieării 
crizei economice".

MADRID 22 (Agerpres). 
—In comunicatul privind 
vizita oficială în Spania a 
ministrului afacerilor exter
ne al U.R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, se relevă dorința păr
ților de a dezvolta în con
tinuare relațiile bilaterale, 
adeziunea lor față de poli
tica de coexistență pașni
că, destindere și cooperare 
între state, indiferent de 
orînduirea lor economico-

socială, pentru trecerea la 
măsuri concrete de dezar
mare. Se subliniază impor
tanța Actului final de la 
Helsinki și necesitatea în
deplinirii tuturor prevede
rilor sale. In context, a fost - 
exprimată dorința celor 
două țări de a. întreprinde 
eforturile necesare pentru 
asigurarea succesului reu
niunii pentru securitate și 
cooperare în Europa, de la 
Madrid. .

Declarația președintelui libanez
BEIRUT 2.1 (Age.-prrs) — 

„Menținerea actualei situa
ții în sudul Libanului cons
tituie un pericol și pentru 
celelalte legiuni ale țării, 
ca și pentru întregul». O 
rient arab" — a declarat 
președintele libanez, Elias 
Sarkis, într-un discurs, ra
diotelevizat— relatează a-

genția France Presse.
Președintele a cerut li

banezilor să tragă primii 
învățămintele ce se impun 
clin actuala .situație a Li
banului, realizînd o înțe
legere națională, evitînd în
deosebi orice acțiune care 
afectează interesul general 
al independenței statului.

vigoare în martie 1980.
PREȘEDINTELE FRAN

ȚEI, Valery Giscard d’Es- 
taing l-a primit pe Gyorgy 
Lazar, președintele Consi
liului de Miniștri ăl R.P. 
Ungare, care se află într-o 
vizită oficială în Franța. Cu 
prilejul convorbirii au fost 
abordate probleme ale rela
țiilor bilaterale și ale situa
ției internaționale actuale, 
anunță agenția M.T.I.

PRIMUL MINISTRU AL
PRIM-MINIS- LUXEMBURGULUI, Pierre

BARITONUL ROMAN 
Dan -lordăchescu a susținut 
la Singapore două concerte 
acompaniat ■ de orchestra 
simfonică singaporeză, sub 
bagheta dirijorului Choo 
Hoey. Artistul român s-a 
bucurat de un deosebit suc
ces.

FOSTUL
TRU AL CANADEI, Pierre 
Elliott Trudeau, a anunțat 
ziariștilor că va demisiona 
din funcția de lider al Par
tidului Liberal (principala 
formațiune politică a opozi
ției din Canada) la condu
cerea căruia s-a aflat timp 
de 12 ani. El a precizat că 
această decizie va intra în

Werner, care a întreprins o 
vizită oficială de o zi la 
Haga, a avut convorbiri cu 
premierul olandez Andreas 
Van Agt, referitoare la co
operarea între țările Bene
lux. întrevederea celor doi 
șefi de guvern s-a concen
trat asupra rolului țărilor 
Benelux în cadrul C.E.E.

Telex 0 Sport • Telex
MOSCOVA 22 (Agerpres). 

— Federația unională de 
gimnastică a alcătuit echi
pele care vor participa la 
campionatele mondiale pro
gramate între 2 și 9 de
cembrie în orașul ameri
can Foit Worth (Texas). 
Echipa feminină arc în 
componență pe Nelly Kim, 
Maria Filatova, Natalia Șa- 
poșnikova, Svetlana Agapo
va, Stella Zaharova șiElena 
Davidova. Din echipa mas
culină fac parte : Aleksandr 
Ditiatin, Nikolai Andrianov,

Vladimir Makuț, Aleksandr 
Tkacev, Vladimir Markelov, 
Eduard Azarian și Serghei 
Kijniakov (rezervă).

★
LONDRA 22 (Agerpres).

— Concursul internațional 
feminin de tenis pe teren a- 
coperit a continuat la Bri
ghton. Principalele rezulta
te : Navratilova — Florența 
Mihai 6—2, 6—1 ; Nagelsen
— Stpve 3—6, 6—2, 6—3 ;
Evert Lloyd — Simon 6—1,
6— 0 ; Coles- — Dupont 6—4,
7— 6.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie : Inspectorul
Harry ; Republica : Eli- 
xirul tinereții ; Unirea : 
l a cinci zile de casă ;

PETRILA : Tei ■cz.a, nu 
te voi părăsi ;

LONEA : Copil de du
minică ;

ANINOASA : Lebede 
sălbatice ;

VULCAN: împușcături 
în stepă.

LUPENI — Cultural : 
Rodeo ; Muncitoresc : 
Print și cerșetor.

URICANI: Te 
să trăiești.

oblig

TV

16,00
16,20

18,20

I
I
I
I
I
I 
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Telejurnal.
Emisiune în 
germană.
Cîntece de 
nouă. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Bucurie în 
țara.
Spectacol literar- 
muzical-coregrafic. 
Telejurnal.

limba

viață

toată

RADIO

știri.5,00 Buletin de
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Al XII-lea Congres 
ai partidului. 8,00 Revis
ta presei. 8,10 Curierul 
melodiilor. 9,00 Buletin 
de știri. 9,05 Soliști și 
formații artistice de a- 
matori. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Atlas folcloric. 
10,30 Știința ți viața. 
10,45 Muzică folk. 
11,00 Buletin de știri.

i 11,05 Formații, corale de 
tineret. 11,35 |4uzică u- 
șoară. 12,00 Buletin de 
știri. 12,05 Din comoara 
folclorului nostru. 12.40 
Cuvint și faptă comunis- 

Ite — cîntece. 13,00 Al 
XII-lea Congres al parti- 

Idului. 15,00 Radioclub.
16,00 Radiojurnal. Al 
XII-lea Congres ăl parti- 

I dului. 16,20 Un singur 
■gînd, o singură voință. 
116,40 Muzică ușoară. 17,00 

Buletin de știri. 17,20 I Pentru patrie. 17,50 Cîn
tece revoluționare. 18,00 

. Orele serii. 20,00 Om în- I tre oameni, pentru oa- 
’ meni — om ! 20,40 Pe I marea scenă a țării —

soliști și formații artis
ticei 22,00 O zi într-o oră 
23,00 Program coral. 
23,15 Dansuri românești. 
23,30—3,00 Non stop mu
zical nocturn.
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Duminică, 25 noiembrie
8,45 Gimnastica la domici

liu.
9,00 Copilărie, vis și cer

titudine.
9,35 Film serial pentru 

copii : Dick Turpin. 
Episodul 3.

10,00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii,
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. Ani 

fericiți — cîntece și 
versuri.

14,00 Woody — ciocănitoa- 
rea buclucașă.

14,25 Copiii Dunării — re
portaj.

16,15 Telesport : Fotbal — 
U.T.A. — Corvinul 
Hunedoara (divizia B). 
Rezumat înregistrat 
de la Arad. Rugbi : 
Anglia — Noua Ze- 
elandă : Selecțiuni în
registrate de la Lon
dra.

12.40 Film serial. Timpuri 
grele. Producție a stu
diourilor din Anglia.

18.40 Sub steagul tău, 
Partid iubit! Cîntece

t și versuri interpretate

de. pionieri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Hotărîrile Congresu

lui.
19.40 Film artistic. Clipa

— premieră TV.
21.40 Telejurnal. Sport

Luni, 26 noiembrie

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,25 Handbal .masejilin : 
România — Polonia 
(repriza a II-a). Trans
misiune directă de la 
Arad.

18,55 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Hotărîrile Congresu

lui.
20,00 De drag și de

— muzică populară.
20.20 Cadran mondial.
20.40 Roman-foileton. Cei 

din Mogador.
21,35 Telejurnal.

Marți, 27 noiembrie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Film serial — Dallas

— compania petro
lieră Ewing. Reluarea 
episodului 12.

10,50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,20 Curs de limbă en

gleză.
16,40 Din țările socialiste.
17,10 Itinerare turistice.
17,30 Handbal masculin:

17,20 Selecțiuni din opere
ta „Lăsați-mă să 
cînt".

17.50 Tragerea pronoexpres.
18,00 Corespondenți: ju

dețeni transmit...
18,30 Forum cetățenesc.
18.50 1 001 de seri.

PROGRAMUL Ț>/

România — Iugosla
via, Transmisiune di
rectă de la Arad.

18.40 Muzică populară.
18,50 1001 de seri. ,
19,00 Telejurnal.
19,20 Hotărîrile Congresului. 
20,05 Program de cîntece.
20,15 Seară de teatru. Tată 

cu de-a sila.
21,35 Telejurnal.

Miercuri, 28 noiembrie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.40 Curs de limbă rusă.
17,00 Bloc-notes — informa

ții utilitare.

19,00 Telejurnal.
19,20 Succesele de azi — 

temelii trainice pen
tru viitorul comunist 

al patriei.
19,50 Muzică populară.
20,10 Telecinemateca — In

tr-o singură zi — 
producție a studiouri
lor franceze.

21,35 Telejurnal.
Joi, 29 noiembrie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Film serial. Timpuri 

grele. Reluarea episo
dului 1.

11,00 Telex.
16,00 Telex.

16,05 Teleșcoală.
16,30 Curs de limbă fran

ceză.
16.50 Tragerea de amortiza

re ADAS.
17,00 Reportaj pe glob.
17.20 Viața culturală.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 Ora tineretului.
20,15 Muzică ușoară româ

nească.
20.40 Publicitate.
20,45 Conexiuni. Serial ști

ințific. Episodul 8.
21.35 Telejurnal.

Vineri, 30 noiembrie
16,00 Telex.
16,05 Invățămînt-educație.
16,30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Rezultatele tragerii 

loto.
18.35 La volan.
18,50 1001 de seri:
19,00 Telejurnal.
19.20 Hotărîrile Congresului 

— program de acțiu
ne al întregului po
por.

19.40 Film artistic — Un 
om Ia strîmtoare.

Premieră pe țară.
21.10 Atelier de creație li- 

terar-artistică.'
21.40 Telejurnal.

Sîmbătă, 1 decembrie
8,30 Teleșcoală.
9,40 Curs de limbă ger

mană.
10,00 Curs de limbă spanio

lă-
10.20 Șoimii patriei, (relua

re).
10,30 - Roman-foileton. Cei 

din Mogador. Relua
rea episodului 10.

11,25 Publicitate.
11.35 Telecinemateca relua

re).
13,00 De la A la... infinit.
17.50 Țară nouă, cîntec tî-

năr. ' ' -
-18,30 Cronica evenimentelor 

politice.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 Reportaj de scriitor.
19.40 Teleenciclopedia.
20.10 Film serial. Dallas — 

compania petrolieră 
Ewing. Episodul 14.

21,00 Varietăți muzical-dis- 
tractive.

21.35 Telejurnal,
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