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Cu tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
în fruntea partidului

hotăririle Congresului al
direcții prioritareOrientări și

ale dezvoltării și modernizării 
extracției de cărbune»

gramului partidului, crește
rea în ritm susținut a eco
nomiei naționale, afirma
rea cu putere a revoluției 
tehnico-științifice în toate 
domeniile, trecerea Ia o 
nouă calitate a întregii ac
tivități economico-sociale. 
Această linie strategică, e- 
laborată în deplină con
cordanță cu realitățile spe
cifice și posibilitățile Româ
niei, cu interesele șj aspi
rațiile poporului român va 
asigura consolidarea și mai 
puternică a modului de 
producție socialist, ridica
rea gradului de civilizație 
a întregului popor, întări
rea forței materiale și spi
rituale a țării, a indepen
denței ' și 
României 
conținutul 
prindem, 
orientarea 
nai spre 
porțională 
a industriei și agriculturii, 
a tuturor ramurilor econo
miei naționale, realizarea 
unui echilibru optim între 
diferite sectoare, în vede
rea satisfacerii intr-o tot

Cu interes deosebit opi
nia publică a luat cunoș
tință de Rezoluția Congre
sului al Xll-lea al Partidu
lui Comunist Român, do
cument de însemnătate po
litică majoră adoptat . de 
forumul comuniștilor.

Rezoluția scoate în evi
dență aprobarea totală a 
participanțilpr la Congres, 
a tuturor . comuniștilor față 
de politica generală a 
partidului, față de activi
tatea prodigioasă desfășu
rată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în conducerea 
partidului, ă întregii so
cietăți în opera construc
ției socialiste. In acest 
context, Rezoluția sublinia
ză însemnătatea istorică 
pentru întregul partid și 
popor, a actului politic al 
realegerii tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
în'funcția de secretar gene
ral al partidului.

Congresul, a stabilit —și 
Rezoluția pune în lumină 
istorică această hotărîre — 
ca obiectivul fundamental 
al viitorului plan cincinal 
să fie continuarea pe o _
treaptă superioară a Pro- mai mare măsură a nece-

mo
or- 
co- 
din. 
în- 
cu

suveranității 
socialiste. Din 
Rezoluției des- 
de asemenea, 
viitorului cinci- 

dezvoltarea pro- 
și armonioasă

Din sala Congresului

sităților progresului gene
ral al societății și ridicării 
continue a bunăstării ma
teriale și spirituale a între
gului nostru popor.

In lumina acestor 
bilizatoare orientări, 
ganizațiilor de partid, 
lectivelor de muncă 
Valea Jiului le revine 
datorirea de a acționa
responsabilitate sporită, cu 
neabătută consecvență re
voluționară pentru perfec-, 
ționarea activității politico- 
organizatorice, economice și 
sociale făcînd să sporească 
partea de contribuție a 
municipiului nostru la dez
voltarea generală a socie
tății. Pe prim plan se si
tuează sarcinile ce stau 
în fața colectivelor miniere 
cu privire la lărgirea bazei 
de materii prime energe
tice. Atitudinea angajantă, 
căutările permanente de so
luții tehnice înaintate fac no
ta dominantă a activității 
din acest final de an, în
dreptată spre sporirea pro
ducției fizice, a valorii pro
ducției nete, a productivi
tății muncii șl randamen
telor.

Programul /prioritar

la locurile noastre de muncă

f'■

Revenit de la București, unde a participat la lu
crările celui de-al Xll-lea Congres al partidului, to
varășul Cornel Bololoi, secretarul comitetului de partid 
de la I.M. Uricani, ne-a împărtășit gîndurile cu care 
s-a înapoiat de la marele forum al comuniștilor, ho
tărît să acționeze în colectivul din care face parte 
pentru a contribui la înfăptuirea cutezătoarelor hotă- 
rîri ale partidului.

— Am avut deosebita i 
cinste să fiu delegat la 1 
Congresul al Xll-lea, cins. 1 
te care revine deopotrivă i 
și colectivului din care i 
fac parte — I.M. Uricani. , 
Consider că mi-am înde
plinit pe deplin mandatul 
dat de comuniștii din Uri
cani de a înfățișa Congre
sului totala adeziune a 
acestora la documentele 
supuse dezbaterii precum 
și dorința unanimă a 
noastră, a tuturor oame
nilor muncii din orașul U- 
ricani ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales 
în înalta funcție de se
cretar general al partidu
lui, văzînd în această în
vestitură garanția înfăp
tuirii cu succes a măre
țelor obiective stabilite.

— Ați participat pentru 
prima dată la un eveni-

meni uc o asemenea am
ploare și însemnătate po
litică. Vă rugăm să ne 
spuneți ce v-a impresionat 
cel mai mult

— Un simțămint de pu
ternică mîndrie patrioti
că m-a încercat atunci 
cînd, în sala Congresu
lui, s-a făcut aprecierea 
că în cincinalul viitor 
România va trebui să de
vină țară independentă 
din punct de vedere e- 
nergetic. Ca purtător al 
uniformei de miner, 
mi-am dat seama ce sar
cini importante ne revin 
nouă, celor care scoatem 
la lumină cărbunele și-l 
dăm țării.

Interviu realizat de 
Constantin 1OVANESCU „

(Continuare *n Pag- ® 3-a)

Ședința Biroului Executiv 
al Consiliului Național 

al Frontului Unității Socialiste v
Miercuri, 28 noiembrie, 

sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului 
Unității Socialiste, a avut 
loc ședința Biroului Execu
tiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socia
liste.

Biroul Executiv a dezbă
tut și aprobat normele pri
vind primirea, începînd de 
la 1 decembrie ac,, a 
membrilor individuali ai 
F.U.S., constituirea și func
ționarea organizațiilor pro
prii ale Frontului Unității 
Socialiste. Ele au fost ela
borate în spiritul propune
rilor făcute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru 
creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste în via-

ța social-politică a Româ
niei și îmbunătățirea or
ganizării sale, propuneri a- 
probate de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R. șl adoptate de Ple
nara Consiliului Național 
al F.U.S. Aceste măsuri, 
deosebit de importante 
pentru perfecționarea neîn
cetată a cadrului demo
cratic de participare a 
maselor la conducerea în
tregii vieți economico-so- 
ciale a țării, vor deter
mina îmbunătățirea activi
tății F.U.S., creșterea neîn
cetată a rolului său în u- 
nirea, sub conducerea 
Partidului Comunist Ro
mân, a tuturor forțelor na
țiunii noastre în opera de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism.

auIn cadrul-ședinței, 
fost discutate, de aseme
nea, probleme privind pre
gătirile pentru Congresul 
Frontului Unității Socialis
te, prevăzut să-și țină 
lucrările la începutul anu
lui viitor.

La propunerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Bi
roul Executiv a hotărît ca, 
pînă la Congresul Frontu
lui Unității Socialiste, to
varășa Tamara Dobrin să 
îndeplinească funcția de 
președinte executiv al Bi
roului Executiv al Consi
liului Național al F.U.S. De 
asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat o se-. 
rie de măsuri pentru îm
bunătățirea organizării și 
activității comisiilor Birou
lui Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Uni
tății Socialiste.

Xll-lea
5 milioane lei 

economii
Gradul de mecaniza

re a operațiilor principale 
în sectorul IV al I.M. Lu- 
peni este de sută la sută. 
Concomitent cu realizarea 
pe această cale a unei pro
ducții peste prevederi, de 
la începutul anului, de 
peste 30 00(1 tone cărbune 
și realizarea unei produc
tivități a muncii superioa
re celei planificate cu 
peste 1 tonă pe post, în 
primele 10 luni ale anu
lui aici s-a realizat o eco
nomie, față de cheltuieli
le materiale planificate, 
de 5 milioane lei. Pentru 
fiecare tonă de cărbune 
extras, costurile de pro
ducție au fost reduse cu 
11 lei.

Consiliul de Stat
al Republicii Socialiste România

DECRET 
privind majorarea pensiilor

Pentru aplicarea celei de a doua etape de majo
rare a pensiilor, în conformitate cu Programul de 
creștere a nivelului de trai în anii 1976—1980,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Articol unic. — Pensiile plătite din fondurile de 
asigurări sociale de stat, pensiile I.O.V.R., pensiile 
militare și ajutoarele sociale care au fost acordate 
pe bază de vechime în muncă se majorează, în etapa 
a II-a, la 1 decembrie 1979, în condițiile și procentele 
stabilite prin Decretul Consiliului de Stat nr. 262 din 
6 august 1977.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a 2-a)

Pe măsură ce ascul-

Profesiune de credință

a-

O. ALBESCU

este simbolul acestei

Șeful echipei de lăcă
tuși— montori Victor
Socaci și maistrul Iosif 
Steiner verifică monta
jul suportului unei noi 
combine CA-2 executată 
la I.U.M. Petroșani.

u. Nu am fost la ■ nI București. Am 
” " privit imemorabi

lul eveniment prin in
termediul televizorului. 
Și ceea ce am văzut, va 
rămîne adînc întipărit în 
inima mea, în imaginea 
de dincolo de cuvinte, în 
conștiința condeierului 
care are obligația con
semnării evenimentelor 
contemporane. O mare 
de oameni, venită să în- 
timpine cifrele de aur le
gate de cel mai măreț 
timp al bilanțurilor, în 
forumul înalt al comu
niștilor : Congresul al 
Xll-lea al Partidului Co
munist Român.

Impresionanta expune
re a secretarului gene
ral al partidului — tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
— președintele republi
cii, încărcată de sensu
rile trăirilor biografice, 
exprimată în cele mai

simple cuvinte ale o- menține în limita tine- 
mului ștăpînit de ome- reții spirituale. Și, tova- 
nie, mi-a adus în me- rășul Nicolae Ceaușescu 
morie amintirea Româ
niei anilor de după ’44. vîrste.
Jalnică moștenire, pen-

i, ve
deam prin ele, ca prin- 
tr-un ecran de fereastră 
deschisă, și retrăiam, 
odată cu vibrațiile din 
aceste cuvinte, emoțiile 
și frămîntările ce ne-xu 
stăptait pe tot parcursul 
acestor ani de libertăți 
spirituale, . simțămintele 
ce ne-au înflăcărat voin
ța atunci cînd am trans- 
pus-o în faptă. Și nu ci
tez alt exemplu decît

tru cei mulți, care do- tam cuvintele Iui, 
ream să ne stăpînim 
destinele și să nu fim 
ștăpîniți. Pentru cei mai 
tineri afirmația ar pu
tea să pară oarecum fan
tezistă, dacă nu ar exis
ta și istoria scrisă. Pen
tru noi, cei mai vîrsnici, 
însă, există, pe lingă is
toria scrisă, istoria fap
telor, imaginea vie a 
tot ce ne înconjoară 
ceastă Tinerețe mereu 
renăscîndă, această fre
nezie a muncii care ne această Vale, în care, a-

cum 17 ani doar, cartie
rul Aeroport pur și sim
plu nu exista. Și multe 
altele. Aceasta ca să nu 
mai vorbim de suprafe
țele construite și ocupa
te de tumultuoasele ac
tivități industriale...

înaltă conștiință, Înal
tă dăruire, pre fundă în- 
ctci'ete a po.crului din 
al cărui miez s-a ridicat 
cel ce a știut că numai 
poporul, ca o singură u- 
nitate de forță, este ca
pabil să realizeze visul 
tot at-ît de înalt al o- 
menirii: Comunismul — 
PARTIDUL.

Profesiune c-e credin
ță pentru comunistul 
Nicolae Ceaușescu ! :
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Mobilizare fermă pentru 
obținerea unor indicatori superiori

Orientări
(Urmare din pagina 1) meniu ce stă la baza dez

voltării economice a orieă-
Documentele celui de al 

•XII-lea -Congres ai parti
dului constituie pentru oa
menii muncii de la 
I.R.j.U.M.P. linii directea- ții optime a procesului de 

producție.
Au fost economisiți, în a- 

cest an, peste 130 000 kWh 
energie electrică, 2*12 Gcal 
energie termică și 60/tone 
de metal.

In documentele, cetei de-al

în funcțiune a acestei, ins
talații se pot lua din timp 
măs-urile ce se impun pen
tru desfășurarea în con-di-

re în activitatea pe care o 
desfășoară zi de zi. Creș
terea substanțială a produc
ției de cărbune, sarcină de 
mare răspundere pentru 
Valea Jiului, are la bază 
mecanizarea complexă a lu
crărilor din subteran. In . XII-lea Congres se subli- 
acest context, întreprinde
rii noastre îi revin. în anul 
viitor, sarcini .mobilizatoa
re. Faptul că în perioada 
care a trecut din acest an 
s-a realizat indicatorul pro
ducție netă în proporție de 
106,5 la sută, producția glo
bală în proporție de 101,6 
la sută, iar productivitatea : 
muncii a fost depășită cu 
9 la sută, ne dă garanția . 
că sîntem în măsură să 
preluăm. începînd cu luna 
decembrie a.c, sarcini- 
le de plan ale anului 1980.

Formațiile „service" din 
cadrul unității noastre lu
crează în prezent la între- 
ținerea și repararea utila- ‘ 
jelor, la diferite întreprin
deri miniere din Vale. In 
acest an, de exemplu, for
mațiile „service" au intro
dus și montat în subteran, 
la mina Aninoasa, Lsonea, 
Petrila, Uricani, Lîvezeni 
utilaje complexe, de mare ‘ 
randament. Paralel; 
cu activitatea de reparații, 
colectivul de muncitori, in
gineri și fenicieni de la 
Ija.I.U.M.P. se .Ocupă Și de 
asimilarea unor repere și 
subafflsamble, de adaptare 
a utilajelor la condițiile 
de zărămînt specifice Văii 
Jiului. Asimilarea de uti
laje, ’introducerea noiter 
tehnologii în procesul de 
extrartK' a cărburtetei este 
preocuparea de căpătîi a ț 
eoleciivului nostru. In pre
zent lucrăm la o inrfaiațfe • 
de telemecantcă pentru mi- ' 
na Uricaiii, instalație des- ' 
tinaiă transmiterii de in- ' 
formații din -subteran, la 
duseeeral. Prin punerea

niază faptul că în perioada 
următoare se va accelera 
trecerea, pe baza acumulă
rilor cantitative obținute, 
la o nouă calitate a între
gii noastre activități. In

acest sens, colectivul nos
tru va pune și în continua
re un accent deosebit pe 
obținerea unor produse de 
calitate superioară. Rezul
tatele obținute pînă acum 
confirmă pe deplin hotărî- 
rea întregului colectiv de la 
IM.I.V.M.P. de a -acționa 
ferm, cu responsabilitate 
muncitorească, pentru ma
terializarea obiectivelor pre
văzute în anul 198») șj în 
viitorul cincinal.

introducere a .progresului 
tehnic, de mecanizare: a 
principatelor operații, ta 
extracția cărbunelui, a- 
doptat în urma vizitelor 
de lucru întreprinse în 
Valea Jiului de secretarul 
general al partidului, do- 
bîndește un plus de impor
tanță în lumina sarciaiteff

trei țări. Rezoluția celui 
desaâ XIJ-lea Congres al: 
partidului aeeentuează, -cu 
deosebire, rolul crescînd ce 
revine activității de cer
cetare științifică și dezvol
tare tehnologică, în lumina 
Programului-directivă ela
borat în acest sens. Ase-

Ing. Petru MANEA, 
secretarei comitetului de 

partid, președintele c.o.m. 
de la I.R.i.U.M. Petroșani

Sarailia sigură a înfăptuirii 
iidtehr idealuri ale partidului

In aceste zile de emula
ție pentru națiunea româ
nă, după .încheierea lucră
rilor Congresului al XII-lea 
al partidului, 'colectivul ’de 
slujitori ai școlii de la 
Grupul școlar minier Pe
troșani își unește inimile 
și glasul cu întregul popor 
pentru a-și -exprima ne
țărmurita bucurie față de 
realegerea în înalta func
ție de secretar general a 
tovarășului Nicol' 
Geaușescu.

Noi, cei ce lucrăm în 
meniul învățămintului 
considerăm pe 
Nicolai: Ceaușescu,
e x -e ®n p 1 u •" 
de dă ruire îa 
și pasiune ri'valuționară. 
In persoana conducătoru
lui națiunii noastre noi 
vedem și pe tauriWul în
vățământului .românesc mo
dem. Școala îi datorează 
secretartdui general al 
partidului concepția nouă 
de organizare, projund .orî- 
gina'lă, bazată pe princi
piul -îmbHiări'i organice a 
muncii productive cu stu
diul și cercetarea. 

. . Așa câni prevăd hotărî-

a e

do- 
îl 

tovarășul 
un 

Strălucit 
muncă

nou imp s activității 
pottko-idedogice

trecutului glorios 
luptă. Lites-atura, 
sa, filmele să facă : 
mtdt în ;privința cd iicației 
patriiiăâoe a tineretului, cît 
și a educației atefst-șiai tți- 
i'ice, toate acestea contribu
ind într-o măsură mai mare 
la ridicarea gradului de 
conștiință al oamenilor.

co-rile marelui forum al 
muteștilor, î-n viitorul cin
cinal, învățămmtul va cu
noaște o și mai amplă 
dezvoltare, în așa fel tocit 
să asigure școlarizarea co
respunzătoare a tinerilor, 
pregătirea și formarea ca
drelor necesare tuturor 
sectoarelor economiei.

In realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în ■ înal
ta funcție -de secretar ge
neral al partidului vedem 
garanția sigură, nestrămu- 
tată că vom înfăptui nobi
lele idealuri-ale partidului, 
de progres și ■prosperita-te 
pe pămtotul strămoșesc .al 
•patriei.
grof. Maritena iffiRMAA. 

secretar atf de
de la Grupul șestar

stabilite de Congres. Frin 
prisma acestor sarcini re
zultă îndatorirea de a se 
acționa cu și mai multă 
cutezanță pentru promova
rea noului în activitatea 
minieră, pentru aplicarea 
de tehnologii moderne și 
generalizarea lor, pentru 
introducerea îa subterani a 
unor utilaje de mare ran
dament, concepute și rea
lizate pe plan local, așa 
cum a indicat secretarul 
general al partidului. Suc
cesele înregistrate pînă 
în prezent, la mina Lupeni 
și în alte întreprinderi nu 
fac decît să confirme în 
practică Justețea orientării 
generale spre mecanizare, 
să argumenteze că -există 
reale posibilități -de afir
mare a .gândirii tehnice și 
tehnologice înaintate a co
lectivelor .noastre.

Sarcini importante .revin 
cadrelor I^BkMHtoginerești 
din steia producției, cer- 
eetătoriior și proit'clanți- 
lor, specialiștitor și cadre
lor din activitatea univer
sitară care, într-un efort 
comun, sînt chemate să 
găsească soluții de moder
nizare a extracției și pre
parării cărb.unetai, de a- 
pl-icerecu maximii eficien
ță a celor mai avansate cu
ceriri ale .științei și tehni
cii în acest important do

zarea fermă & temelia 
construcției socialiste a 
celor mai avansate cuce
riri ale științei și tehnicii, 
transformarea științei și 
tehnologiei intr-un factor 
liPtarilor al progresului so
cietății noastre sânt orien
tări care dau expresie și 
definesc întregul conținut 
al poiilâcii românești con
temporane, ele definesc 
gândirea, concepția înainta
tă a secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Naoslae Ceawșescu, cu pri
vire la . căile ce trebuie 
urmate, în actuala etapă, 
pentru progresul multilate
ral, și dinamic al societății 
noastre. Din efortul gene
ral consacrat îmbogățirii 
tezaurului național de cu
noaștere și afirmării crea
ției științifice românești nu 
pot lipsi — și se vor si
tua, desigur, pe un loc de 
frunte — eforturile de gin-, 
dire aie cercetătorilor, ale 
specialiștilor cuprinși .în 
extracția și prepararea 
cărbunelui, chemați să im
prime un puternic impuls 
activității de valorificare 
superioară a bogatelor re
surse energetice ale țării.

Concomitent cu intensi
ficarea procesului de mo
dernizare șl dezvoltare a 
extracției, organizațiile de 
partid, colectivele de mun
că, minerii cu experiență

îndelungată, cadrele teh- 
nico-inginerești, toți oa
menii muncii sînt chemați 
să promoveze un bou spirit 
gospodăresc, de economisi
re, de păstrare și Valorifi
care corespunzătoare a 
părții din avuția națională 
încredințată, a energiei e- 
lectrice și combustibililor, 
pieselor de schimb și tutu
ror celorlalte valori mate
riale și băneștâ. In -ultimii 
ani, zestrea tehnică a în
treprinderilor miniere a 
crescut considerabil și a- 
pare firesc să sporească 
grija pentru păstrarea ei 
în cele mai -bune condiții. 
Din nou recurgem, la un 
exemplu desprins de la 
mina Lupeni unde, datori
tă atitudinii comuniste și 
muncitorești înaintate, două 
brigăzi care lucrează în 
abataje mecanizate acțio
nează permanent pentru 

'întreținerea utilajelor, con
tribuind efectiv la prelun
girea duratei lor de ex
ploatare și obținerea unor 
importante economii la cos
turile de producție.

Rezoluția Congresului al 
XII-lea al partidului, ho- 
tărîrile adoptate de înaltul 
forum. Directivele și pro- 
gramele-directrvfi, orientă
rile secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae t eawșescu, formu
late în Raportul Comitetu
lui Centrai’ și în încheierea 
Congresului dau, de acum, 
dimensiunea răspunderii 
sporite ce revine fiecărni 
colectiv de muncă, fiecărui 
comunist și om al muncii 
pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, pentru 
progresul neîntrerupt mul
tilateral și accelerat al 
societății noastre socialiste.

Dinamîca desfacerilor de mărfuri prin comerțul 
s expresie a creșterii nivelului de trai

— 1b lacieM «awsteat oh se 
g todma. as» revenii in «®- 
lecUsna «are re-
preeeMMt ia C<Bsa©res ? , -

— In primul rind cu do
rința de a transmite cuvin- 
tul partidului in rîndul or
tacilor mei, de a -explica, 
tuturor că de fapt adeziu
nea noastră nu se rezumă 
doar la aplauze, ci la mo
dul cum noi vom ști să 
ne mobilizăm pentru tradu
cerea in viață a istoricelor 

'hotăriri ale Congresului.
— Știm că ați luai parte 

la lucrările nrrria din cele 
15 secțwmi. Ce probleme 
ați ridicat ?

— Am făcut parte din 
secțiunea pentru probleme
le ideologice, ale activității 
politice, culturale și de e- 
ducație socialistă. Fiind 
singurul miner care am 
luat cuvîntul în această 
secțiune, am considerat de 
datoria mea să susțin și 
acolo realegerea în. fruntea 
partidului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Minerul 
nostru de onoare.

Ca problematică, am adus 
în discuție necesitatea ca 
în activitatea culturală și 
de educație să se insiste 
mai mult pe cunoașterea

de 
pre- 
naai

Ideile și sarcinile reieșite 
din' magistratei Raport pre
zentat marelui forum al 
comuniștilor rqpreztată de 
pe acum un grandios pro
gram de muncă pentru in
trarea patriei noastre socia
liste intr-o 
perioară a 
economice 
cumentele 
Congres ..au o excepțională 
însemnătate, .poartă am- 
prenta vie -a gândirii re- 
v-cduțranare, creatoare, pro
fund științifice a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Din 
prevederile acestor docu
mente, importante sarcini 
ne revin în ceea ce privește 
desfacerea de mărfuri prin

fază ©ouă, su- 
dezvottării sale 
și sociale. £to- 

aprobate de

comerțul socialist și prestă
rile de servicii către -popu
lație. Comparativ cu anul 
1950, în anul 1978 volumul 
desfacerilor de mărfuri 
pentru populație prin co- 
merțul socialist a fost de 
14 ori mai mare. In cinci
nalul 1981—1985 volumul 
desfacerilor de mărfuri prin 
comerțul socialist va fi 
sporit cu 30—3» la sută, 
iar cel al prestețiilciȚ de 
servicii către populație «cu 
47-—54 la sută. Vor crește can și Petrila,
mai rapid — cu 64—69 la 
sută — serviciile pentru 
reparații, turism, agrement, 
precum și serviciile care 
ușurează munca femeilor 
în gospodărie. în acest con-

In PetriLa, ca de altfel în toate localitățile mtmrcipfafai, noi și moderne uni
tăți comerciale stau la dispoziția cumpărătorilor.

text s-a dezvoltat și va 
crește considerabil și vo
lumul mărfurilor și servi
ciilor. în Valea Jiului. Nu
mai pînă în 1980 supra
fața spațiilor oornerciale 
destinate unităților din re
țeaua de -desfacere a mu
nicipiului Petroșani va 
spori cu 46 000 mp. Sînt 
prevăzute 22 de -obiective 
noi, printre care se numără 
mari magazine universale 
în Petroșani, Lupeni, Vul-. 

magazine 
generale la Uricani, ’ Ani- 
noasa și Iscroril, complexe 
de alimentație publică cu 
cite 900 locuri la masă în 
Vulcan și Lupeni, piețe 
agroalimentare la Lupeni, 
Vulcan, laboratoare de ali- 

"mentație publică și mari 
depozite de mărfuri, can- 
tină-restaurant la Petro
șani, Lupeni și Vulcan, 
precum și alte obiective. 
Acestuia li se vor adăuga 
peste 4000 mp spații co
merciale la parterul noilor 
blocuri. Volumul total al 
investițiilor destinate dez
voltării rețelei comerciale 
din municipiu pînă în 1980 
este de peste 160 milioane 
lei.

Pentru înfăptuirea cu 
succes a acestor obiective, 
prin care se va asigura o 
mai bună servire a oame
nilor muncii din munici
piu cu mărfuri, precum și 
asigurarea tuturor condiți
ilor necesare creșterii to 
viitorul cincinal cu 30—35 
la sută a volumului des
facerilor de mărfuri prin 
comerțul socialist, se im
pune atacarea și finaliza
rea obiectivelor de investi-

ții în termenele stabilite 
pentru frecare obiectiv. Sîn- . 
tem hotărîți să facem to- J 
tul pentru înfăptuirea a- 
cestor obiective. Da unele 
dintre ele lucrările au fost 
începute. La altele s-a des
chis fi nani area și s-au a- 
sigurat documentațiile 
avizele necesare. Pînă 
10 decembrie a.c. se 
deschide finanțarea și 
magazinul universal 
Fetrila, canjplexele de a- 
limentație publică din Vul
can și din Lupeni, depo
zitul de combustibili și ma
teriale de construcții. E- 
xistă însă rămtaeri în ur
mă atât la atacarea unor 
obiective, cît și la stadiile 
fizice ăle lucrărilor începu
te. Va trebui să acționăm 
cu mai multă Vigoare pen
tru recuperarea acestor ră
mîneri în urmă, pentru ac
celerarea ritmului de exe
cuție și finalizare ia ter- 
menele stabilite a noilor 
Obiective. Ne exprimăm 
astfel, alături de întregul 
popor, dorința și hotărârea 
neclintită de a contribui 
din toate puterile La creș
terea nivelului calitativ al 
întregii activități a lucră
torilor din comerț, la făuri
rea unei ^rețele moderne și 
eficiente de desfacere a 
mărfurilor în municipiu, 
demne de viitorul luminos 
al patriei noastre socialis
te prefigurat în Documen
tele -Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Și 
în 

va 
la 

din

Constantei < iOLOlAN, 
directorul Direcției 

comerciale a municipiului 
Petroșani
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Pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XII-lea 
la chemarea partidului, a secretarului său general,

Conștiința care aliniază abatajul
la marile imperative ale fării

olivia alunecă spre a- 
ț dineul puțului, lăsînd 

in urmă zgomote me
talice și șiroaie de apă ca
re se preling ca într-o 
peșteră rece și îndepărta
tă. în beznă, doar jocul 
luminilor de la lămpile a- 
tîrnate pe piept alungă 
singurătatea, dind, chiar, o 
senzație de siguranță și 
forță. Acest drum, către 
patria cărbunelui, este stră
bătut zilnic de oamenii din. 
brigada lui Eugen Voicu, 
la aceleași ore, cu mult 
înaintea începerii șutului. 
De fapt cei 580 metri de 
la suprafață și pînă la o- 
rizontul 14 sînt parcurși 
cu repeziciune, incit n-ai 
timp să închei o discuție, 
pînă la semnalul strident 
la care se deschid ușile as
censorului. Semnalistul din 
rampă te întîmpină cu un 
călduros „Noroc bun". Oa
menii lui Voicu, cum li se 
spune pe scurt celor 70 de 
mineri care au lansat cu 
ani în urmă inițiativa „Bri
gada înaltei productivități", 
multiplicată în progresie 
geometrică în întreaga Vale 
a Jiului, coboară din coli
vie și o apucă pe galeria 
principală, un adevărat 
bulevard inundat de lumi
na lăptoasă a lămpilor cu 
neon. Pînă la abatajele 
frontale aflate în funcți
une, două sau trei, după 
cijm este organizată activi
tatea, minerii mai urcă un 
suitor, destul de abrupt.

Am vrut să descriu acest 
drum spre cărbune, care 
coboară pînă la 65 de me
tri deasupra nivelului mă
rii, din simpla dorință de 
a facilita înțelegerea că ni
mic nu este ușor în mun
ca minerilor că totul in
clusiv drumul spre abata
je presupune atenție, efort 
și g î n d i r e. Aces
te idei le întărea tovară
șul Marcu Androne, secre
tarul comitetului de partid 
și președintele C.o.m. al mi
nei, activist prezent de eîți- 
va ani buni pe frontul căr
bunelui, la multe ore din 
zi, și noapte, preocupat de 
realizarea multiplelor pro
bleme cu care se confrun
tă ‘oamenii muncii de la 
această întreprindere.
Jk batajul nr. 432 este un 

front de lucru șfre- 
delit de cuțitele com

binei în stratul trei, blocul 
doi. Aici se desfășoară în 
aceste zile adevăratul exa
men al complexului meca
nizat de tip SSP — inițiale 
care în limbajul construc
torilor înseamnă susținere 
de tipul scut, Petroșani — 
realizat la I.U.M.P., din 
indicația secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
„Deși este prematur să 
faci o apreciere, avea să 
mărturisească maistrul e- 
lectremecanic Gheorghe 
Domnișoru, ..oamenii care 
lucrează cu acest utilaj 
sînt satisfăcuți, bucuroși 
că mînuiesc un complex 
mecanizat realizat în Va
lea Jiului, nu cumpărat cu 
mărci și dolari, ci gîndit 
și fabricat în funcție de 
condițiile de zăcămînt din 
minele noastre. Se apasă 
doar pe butoane, se îm
ping cîteva manete, oame
nii nu mai lucrează din 
răsputeri și în nesiguran
ță".

Șeful de schimb Nicolae 
Boboc se bucură de „oas
peți", dar n-are timp pen
tru discuții, deoarece „căr

bunele șe răcește". Discu
tăm „printre picături" des
pre inițiativa pe care co
lectivul brigăzii a lansat-o, 
aceea de a munci și a trăi 
în chip comunist, expri- 
mîndu-ne dorința să vedem 
la fața locului ce înseam
nă ea. Nicolae Boboc este 
de acord și sintetizează 
totul într-o frază :

— A munci în chip co-
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Eugen VOICU : 
îndreptăm permanent gîn- 
dul nostru către partid, 
spre președintele țării".

Ioan BĂDIȚĂ ; „Ne-am 
organizat în așa fel mun
ca îneît să exploatăm o 
fâșie pe zi—"

care au
3J

♦ In prima zi a Congresului al XII-lea al 
partidului, colectivul de oameni ai muncii de 
la sectorul IV al minei Petrila a raportat în
deplinirea pianului pe acest an.

Calde felicitări pentru succesele obținute de minerii sectorului IV.

Nicolae BOSOC : „A-
veni greutăți, cum să 
n-avem, dar ni le rezol
văm singuri..."

Reportaj din brigada
Să muncim și să trăim în chip comunist"

munist, înseamnă a ne de
păși zilnic sarcinile de 
plan, învingînd chiar u- 
nele greutăți, a fi discipli
nați, exigenți față dc lip
suri...

Aflăm că nu duc lipsa 
unor... necazuri. Ștefan 
Alba, cel care cu cîteva 
zile în urmă prezentase în 
fața activului de partid pe 
mină hotărîrea brigăzii de 
a munci și trăi în chip co
munist, este necăjit din 
cauza furtunelor de la 
complex care nu rezistă la 
presiune și plesnesc cînd 
ți-e lumea mai dragă. Dar 
s-a găsit o soluție, pentru 
că afirmă el, „comunistul 
trebuie să gîndească, să 
aibă inițiativă și curaj, să 
nu se lase învins. Asta în
seamnă a munci în chip 
comunist, a căuta, a găsi 
soluții pentru că producția 
nu așteaptă, nici furtunele 
nu pot fi oprite". Erau 
datori să se descurce și 
s-au descurcat bine, în 
timp reeord.

Este singurul necaz în- 

tînipinat de oamenii aces
tui abataj ? !

— Cine ar spune acest 
lucru, n-ar fi sincer, se 
destăinuia Nicolae Boboc.

Aflăm că într-una din 
zile, din cauza unor defec
țiuni la partea hidraulică, 
brațul combinei a rămas 
înțepenit în cărbune. Ia
răși cei din brigadă au 
trebuit să se descurce, să-și

pună în valoare cunoștin
țele dobîndite la cursul de 
policalificare. Dorel Bota, 
Dezideriu Curcă, Dumitru 
Panțucu, Gavrilă Mihai și 
Nicolae Fonea, cunosc bi
ne aceste utilaje și inter
vin cu pricepere pentru a 
înlătura unele defecțiuni. 
Ultimul dintre ei, Nicolae 
Fonea, este inginer meca
nic, a venit de o săptămînă 
și ceva în brigadă, hotărî t 
să muncească cot la cot cu 
ceilalți. De aceea, pentr-u 
ei, minerii, nu există pro
bleme necunoscute, care 
nu se pot rezolva, fapt ce 
permite ca din abataj să 
iasă zilnic la ziuă peste 
250 tone de cărbune, să 
se obțină un randament 
de 11-—12 tone pe post, cel 
mai mare înregistrat pînă 
în prezent cu acest nou 
utilaj.

...Cuțitele combinei taie 
neîntrerupt, devorînd coas
ta muntelui de cărbune. 
Transportoarele nu cunosc 
încetineala, așa cum. îi pla
ce șefului de sector, ing. 
Ion Vasile, să Ie vadă, în-

cărcate pînă la refuz cu 
cărbune, bogăția de preț a 
adîncului. -

h ntrăm într-un nou a-
1 bataj, nr. 434, recent
" echipat în timp re

cord, fiind pus în funcți
une în cinstea marelui e- 
veniment din viața între
gii națiuni. Congresul 
partidului. Șeful de schimb 
loan Bădiță ne spune că

♦ Oamenii din brigada condusă de mine
rul Eugen Voicu muncesc ți trăiesc în chip 
comunist, realizînd 30000 tone de cărbune 
peste plan de la începutul anului și peste 
84 000 tone de la începutul cincinalului.

schimbul lor este mobili
zat în jurul unei idei, de 
a munci în chip comunist, 
de a nu precupeți nici un 
efort, pentru a da patriei 

; cit mai mult cărbune.
Ne-am organizat în 

așa fer munca îneît să ex
ploatăm o fîșie pe zi, spu
ne el. Asta înseamnă pro
ducție mai mare, adică pî
nă la 300 tone de cărbune 
in 24 de ore...

Pentru aceasta, din pri
mele minute ale dimineții, 
oamenii pregătesc frontul 
pentru pușcare. Nicolae 
Cioabă, Petru Ambruș, 
Gheorghe Tănase, luliu 
Boyte și ceilalți, forează 
în front găuri, la 20—30 
cm depărtare una de cea
laltă, apoi artificierul Io
sif Krausz introduce ex
plozibilul... O bubuitură 
surdă zguduie lumea sub
pământeană, iar cărbunele 
se sfarmă în bucăți, aco
perind vatra abatajului.

— Nu putem spune că 
n-avem necazuri, mărturi
sește minerul Constantin 
Florea, omul care s-a le

gat de această brigadă ca 
de familia lui. De exem
plu, un tovarăș de-al nos
tru — continuă el discuția 
— a început să ne facă 
greutăți, ba că îl doare 
una, ba că îl doare alta. 
I-am Cerut să meargă la 
doctor, dar cînd a auzit 
de asta s-a făcut dintr-o 
dată sănătos. Am aflat că 
altele erau motivele : nu

Constantin 1
„Ne ajutăm între noi, ca 
într-o mare familie..."
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reușea să-și realizeze nor
mele și se decepționase. 
L-am ajutat cîtva timp și 
astăzi este unul dintre cei 
mai buni mineri ai noștri.

Cu câtva timp jh urmj 
tocmai înainte de încheie
rea schimbului, s-a întîm- 
plat ceva neprevăzut. N-a 
plecat nimeni acasă pînă 
n-au înlăturat necazul. 
Cînd lui Gheorghe Tănase 
i-a parvenit vestea că so
ția se află la spital i-au 
sărit cu toții în ajutor. 
Chiar Nicolae Boboc, șe
ful schimbului s-a dus și 
l-a anunțat, l-a îmbărbătat, 
l-a ajutat.. Este destul ca 
un ortac să primească un 
telefon, să i se trimită o 
scrisoare sau o vorbă că 
ceva nu este în ordine și 
toți din brigadă se aler
tează, vin în ajutorul ce
lui în cauză. Ni se rela
tează bucuria nemărginită 
care a cuprins întreaga 
brigadă atunci cînd comu
nistului Eugen Voicu îna
inte de a pleca la Congre
sul partidului i s-a înmî- 
nat înalta distincție - „Ordi

nul Muncii" clasa I, pre
țuire pe care partidul și 
statul, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o ma
nifestă față de mineri. 
S-au bucurat eu toții și, 
în cinstea marelui forum 
al comuniștilor, au realizat 
peste plan 1500 tone de 
cărbune care se adaugă la 
cele aproape 30 000 tone 
realizate suplimentar de la 
începutul anului, la cele 
84 000 tone obținute peste 
prevederi în primii patru 
ani ai actualului cincinal, 
Este un succes de presti
giu, datorat dăruirii în 
muncă, pasiunii revoluți
onare, a modului în care 
înțeleg să muncească.

n sala de apel a mi
nei, la amiaza zilei, 
minerii, din schim

bul întîi de la.sectorul IV, 
între care o bună parte 
din brigada Iui Eugen 
Voicu, erau așteptați cu 
fanfară și flori. Directorul 
minei, ing. Aurel Brînduș, 
a felicitat colectivul pen
tru rezultatele bune ob
ținute, îndeplinirea planu
lui anual cu o lună și ju
mătate mai devreme. Mar
cu Androne, secretarul co
mitetului de partid și Ga
vrilă David, primarul o- 
rașului au strîns mîna 
fruntașilor, urîndu-le. noi 
succese. S-au . îmbrățișat 
reciproc, s-au înmînat 
flori, a scăpărat blițui, a 
țăcănit aparatul de foto
grafiat. Un asemenea eve
niment nu putea treee ne
consemnat, nu putea ră-' 
mine în tăcere. Chiar ei, 
oamenii din brigada lui 
Voicu, au vrut să se știe 
peste tot, în întreaga Vale 
a Jiului și în țară, că ei 
muncesc și trăiesc în chip 
comunist, așa cum secre
tarul general al partidului 
ne-o cere. ‘

. Emoțiile nu s-au oprit 
aici. A urmat a doua zi 
adunarea generală a orga
nizației de partid în care 
un punct aparte l-a con
stituit primirea în rîndul 
comuniștilor a minerilor 
Marin Domnița, Vasile 
Ionescu și Florea Mi rea, 
toți trei din brigada co
munistului Eugen Voicu. 
Cineva i-a denumit .ge
nerația Congresului al 
XII-lea al partidului", for
mulare deloc pretențioasă 
pentru că acestor trei ti- : 
neri ziua primirii în 
partid, cea de-a doua zi 1 
a Congresului, le va ră- 
mîne întipărită în memo
rie. Cam greu pot fi gă
site cuvintele potrivite 
pentru a descrie acea at
mosferă responsabilă de a 
munci mal mult, mai bine 
și mai eficient.
A mund și trăi în chip 
ZA comunist — iată o 
•* deviză care prinde 
rădăcini trainice în acest 
colectiv de oameni, spre 
care toți și-au canalizat e- 
nergiile, gîndurile și sen
timentele. Mărturie sînt 
însăși faptele lor, clădite 
pe muncă, pe inteligență 
și dăruire, însăși viața lor 
întemeiată pe cinste, sin
ceritate și întrajutorare 
tovărășească, toate conju
gate din dorința unanimă 
de a fi o mare familie, 
cpmunîstă. Aceasta expri
mă conștiința nouă, care 
se formează, se șlefujețte, 
acolo sub pămînt în bătă
lia pentru mai mult căr
bune. , .

Reportaj realizat de 
Valerin COAMJKĂȘ 

Foto : Gh. OLTEANU
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iH LU/HE
Larg ecou internațional 

al Congresului al Xll-lea al P.C.R.
Din numeroase țări ale lumii, continuă să sosească 

relatări ale presei, consacrate celui de-al Xll-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, eveniment de im
portanță excepțională in viața poporului nostru, cu o 
amplă rezonanță internațională. Ho târî rea, de pro
fundă semnificație națională și internațională a mare
lui forum al comuniștilor români, de realegere a tova
rășului Nicolae Ceaușescu in înalta funcție de secretar 
general al P.C.R. este, relevată ca o garanție a realiză
rii obiectivului de ridicare a României pe noi culmi de 
progres și civilizație, a continuității direcțiilor și orien
tărilor principiale și constructive ale politicii externe a 
țării noastre.

Intr-o relatare a agen
ției „Taniug" se relevă că 
„Raportul secretarului ge
neral al P.C.R., Nicolae 
Ceaușescu, și dezbaterile 
din timpul lucrărilor Con
gresului conduc, la 
concluzia că direcțiile 
de dezvoltare economică 
de perspectivă sînt ambi
țioase dar realizabile".

„Potrivit pozițiilor româ
nești față_ de procesele in
ternaționale contemporane 
— arată, de asemenea, 
Taniug — cursa înarmări
lor constituie una din cele 
mai actuale probleme in
ternaționale și una din 
cauzele principale ale a- 
gravării crizei economice 
mondiale. In acest con
text, a fost formulată con
cluzia că trebuie să se 
renunțe cu desăvîrșire la 
politica de forță și dictat 
în relațiile internaționale, 
la amestecul în treburile 
interne ale altor state, la 
politica sferelor de influ
ență și hegemonie".

Ziarul „Neues Deutsch
land" — organ al C.C. al 
P.S.U.G. — a relevat, în- 
tr-o corespondență, că 
„delegații din diferite zone 
ale țării și-au exprimat la 
Congres hotărîrea de a 
acționa cu toate forțele 
pentru edificarea societă
ții socialiste multilateral 
dezvoltate".

Sub titlul „România — 
Congresul Partidului Co
munist", ziarul „O Jornal 
de Angola" informează în 
legătură cu politica exter
nă a României, că partici- 
panții s-au prondnțat pen
tru „continuarea politicii 
de destindere, pentru de
zarmare și o nouă ordine 
economică internațională .

Ziarul marocan „Al Ba- 
yane“ a relevat într-un ar
ticol că „industrializarea 
țării și dezvoltarea agricul
turii, bazate pe utilizarea 
largă a științei și tehni
cii, obiectivele preconizate 
în perspectiva anului 1990, 
inclusiv asigurarea inde
pendenței în domeniul a- 
provizionării cu energie 
acestea sînt cîteva dintre 
principalele teme dezbătu- . 
te la cel de-al Xll-lea 
Congres al P.C.R. — men
ționează ziarul.

„România își propune o 
amplă cooperare interna
țională", este titlul sub ca
re ziarul „El Comercio" — 
unul dintre cele mai im
portante cotidiene, din Pe
ru — apreciază activitatea 
susținută a României în 
„Grupul celor ’77“ pentru 
lichidarea subdezvoltării, 
instaurarea unei noi or
dini economice internațio
nale, precum și în direcția 
dezvoltării cooperării bi
laterale între țările în 
curs de dezvoltare, spriji
nul acordat de România 
țărilor în curs de. dezvol
tare în domeniul pregătirii 
cadrelor.

Revista indiană „Socia- 
look" publică un articol 
intitulat — „România : o 
politic? activă de pace și 
colaborare" — în care re- 
liefează îndeosebi „contri
buția excepțională la ela
borarea teoretică și prac
tică, la orientarea cons
tantă a politicii externe 
românești" a secretarului 
general al P.C.R., președin
tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Subliniind „per
fecta concordanță dintre 
politica internă și -cea ex
ternă" revista prezintă de
taliat principiile pe baza

desfășoară acti- 
jnternațională

cărora își 
vitatea 
România.

Posturile de radio și te
leviziune „O.R.F." au 
transmis ample reportaje 
din București ale corespon
dentului special al radio- 
televiziunii austriece, în 
care s-a subliniat că „ma
rea cuvîntare rostită de 
secretarul general, Nicolae 
Ceaușescu, a scos în evi
dență linia politică inde
pendentă a României, pre
misa unei asemenea poli
tici constituind-o indepen
dența economică a țarii". 
„Noul plan cincinal pri
vind dezvoltarea economi- 
co-socială a României — 
s-a arătat în reportajele 
menționate — va consolida 
și mai mult independența 
sa economică prin asigu
rarea independenței ener
getice". Este relevat. de 
asemenea, faptul că „suc
cesele realizate în dezvol
tarea economiei românești 
sînt cu atît mai remarcabi
le. cu cît ele au fost obți
nute în condițiile in care 
pe plan mondial se mani
festă fenomene de criză e- 
conomică și se face sim- 

' țită penuria de materii pri
me* șl de energie". Postu
rile de radio și televiziu
ne „O.R.F “ au evidențiat, 
totodată, „apel ul adresat 
de președintele României 
tuturor statelor lumii de a 
întreprinde măsuri concre
te de dezarmare și de a 
sprijini ./eforturile vizînd 
soluționarea conflictelor 
exclusiv pe calea tratati
velor"

Negocieri în 
problema rhoieslană

■ LONDRA 28 (Agerpres). 
— In cadrul conferinței' 
pentru soluționarea proble
mei rhodesiene, la Londra 
au avut loc, marți, nego
cieri între ministrul de ex
terne britanic, lordul Car
rington, și cei doi copre
ședinți ai Frontului Zim
babwe, Joshua' Nkomo și 
Robert Mugabe. Obiectul 
tratativelor — . informează 
agențiile Reuter, A.P, și 
France Presse — l-au cons
tituit prevederile pe care 
trebuie să le conțină un vi
itor acord privind decreta
rea încetării focului în Rho
desia. In legătură cu a- 
ceasta, Frontul Patriotic a 
prezentat noi propuneri pri
vind, în esență, dezarmarea 
unităților armatei regimu
lui de la Salisbury, compo
ziția și atribuțiile viitoarei, 
forțe de supraveghere a 
încetării focului a Com- 
monwealthului, precum și 
perioada ce ar trebui să 
preceadă sistarea ostilită
ților.
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mă de pionier. 16,25 Teh
nică și organizare în a- 
gricultură. 16,40 Inter- 
preți ai cîntecului năsău- 
dean. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Universul ' fa
miliei. 17,30 Recital la 
cinci voci... 5 T. 17,45 Pre
lucrări corale. 18,00 Ore
le serii. 18,15 Viața cul- 
tural-științlfică. 19,00 La 
zi — în țară și peste ho
tare. 20,00 Festivalul — 
concurs interj udețean 
„Maria Lătărețu". 20,30 
Reflexele timpului. 20,40 
Cadențe sonore. 21,00 Bu
letin de știri. 21,05 Muzi
că ușoară. 22,00 O zi în- 
tr-o oră. 23,00—5,00 Non 
stop muzical nocturn.

PRONOEXPRES

Rezultatele tragerii din 
28 noiembrie 1979

• Extragerea I:
31 20 34 26 21 25

Extragerea a Il-a :
10 1 24 12 17 41

FOND : 986 346 lei 
REPORT : 273 354 lei.

ILONEA Rodeo.
ANINOASA: Aventurile 

Ilui Mark Twain.
VULCAN : In viitoare, 

seriile l-II.
LUPENI— Cultural: 

împușcături în stepă.
URIC ANI: Inspectorul 

și braconierii.

TV-
| 9,00 Teleșcoală.

- 10,00 Film serial : „Tim-
I puri grele". Relua

rea episodului 1.
11,00 Telex.
16,00 Telex. -
16,05 Teleșcoală.
16,25 Tragerea de amor

tizare ADAS.

116,30 Fotbal : Borusia
Monchengladbach - 
Liniversitatea Cra
iova. Selecțiuni în
registrate din Cu
pa U.E.F. A.

17,20 Reportaj pe glob: 
R.S.F. Iugoslavia.

17,40 Viața culturală.
18,25 De ziua internațio

nală a solidarității
• cu poporul palesti- 

Inian.
18,50 1001 de seri.

119,00 Telejurnal.
19,25 La ordinea zilei în

I economie.
19,35 Ora tineretului
20,25 Muzică ușoară ro-

( mânească.

Numărul șomerilor 
în creștere

MADRID 28 (Agefpres). 
Numărul șomerilor a spo
rit în Spania cu 8,09 la su
tă în ultimele trei luni, 
comparativ cu . cel de-al 
doilea trimestru al anului 
în curs — se precizează în- 
tr-un studiu al Institutului 
național de statistică de 
la Madrid. Potrivit cifre
lor date publicității, în 
prezent în Spania 1 219 200 
persoane sînt afectate, dc 
șomaj, ceea ce reprezintă 
9,30 la sută din populația 
aptă de muncă.

I 
I
I

I
I
I
I

Institutul de cercetări și proiectări 
miniere pentru cărbune Petroșani 
ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA 

POSTULUI DE
— traducător cu studii superioare pen

tru limba germană.
Concursul va avea loc în ziua de 3 de

cembrie 1979.
Condițiile de participare sînt cele pre

văzute de Legea nr. 12/1971.
Relații suplimentare se obțin la com

partimentul personal-invățămînt, de la sediu! 
i.C.P.M.C. Petroșani, strada Mihai Viteazu 
nr. 3.

- COSTUL VIEȚII în S.U.A.
' a crescut, 
brie, cu 
de luna 
creșterea 
luni este 
se arată 
Ministerului Muncii de la 
Washington, dat publicită
ții marți. Raportul men
ționează că este a zecea 
lună consecutivă cînd creș
terea prețurilor cu amă
nuntul s-a situat în jur 
de unu la sută. Agenția 
U.P.I. menționează că rata 
anuală a inflației de 12,2 
la 'sută este cea mai ma
re înregistrată în S.U.A. 
în perioada care a trecut 
din 1974.

ÎNTR-UN RAPORT ÎNA
INTAT CONSILIULUI DE

MARȚI A AVUT LOC LA LAUSANNE primul spec
tacol al Teatrului Mic din București, aflat în aceste zile 
într-un turneu în Elveția. Spectacolul cu piesa „Nu sînt 
Turnul Eifel", de Ecaterina Oproiu, s-a desfășurat în 
marea sală a Teatrului Vidy din localitate, în fața unui 
numeros public, care i-a răsplătit cu vii âpaluze la 
scenă deschisă pe solii artei teatrale bucureștene.

în luna octom- 
unu la șută față 
precedentă, iar 
pe ultimele 12 
de 12,2 la sută, 
într-un raport al

probabil, sub limita de 
3 la sută, indică un stu
diu "publicat de revista 
„Business America", edi
tată de Departamentul co
merțului al Statelor Unite.

In ce privește inflația, a- 
eelași studiu apreciază că 
ritmul său va atinge; in 
acest an acela,i nivel de

- respectiv 9 ■

SECURITATE, • secretarul' 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a recomandat 
prelungirea pe .'o .-perioadă . 
de încă șase-luni a man- anul trecut — 
datului Forței; Națiunilor la sută. 
Unite pentru observarea de
zangajării în zona înălți
milor Golan (F.N.U.O.D.). El 
a precizat că atît Siria, cît 
și Israelul au fost de acord 
cW prelungire» mandatului fără” de lucru* seridică la

307900, urmînd ca pînă 
la sfîrșitul anului el să 
fie și mai mare. Cauza 
principală a acestei situa- 

o
eco- 

șă

F.N.U.O.D pînă la 31 mai 
1980.

RITMUL DE CREȘTERE 
al economiei canadiene pe 
anul în curs se va situa,

ȘOMAJUL A ATINS 
în Belgia, la 15 noiembrie, 
un apogeu istoric, Scrie 
cotidianul „Le Soir", care 
arată că numărul celor

ții, precizează ziarul 
constituie recesiunea 
nomică care continuă 
se accentueze.

Tot la aceeași dată, 
mărul tinerilor sub 25 
ani care nu găsiseră

..ti
de 
de 

lucru de la terminarea stu
diilor era de 107 981.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Craiovenii, învinși de... arbitri
Intîlnind, la Monchengladbach un adversar cu un 

palmares impresionat (Borussia a cîștigat de două ori 
trofeul U.E.F.A., o dată a ajuns în finala Cupei cam
pionilor europeni), fotbaliștii de la LT. Craiova au abor
dat întîlnirea cu mult curaj, mai ales în repriza secun
dă, replica lor s-a soldat cu multe atacuri periculoase 
la poarta uriașului Kneib. Cu toate acestea, studenții 
au părăsit terenul învinși, datorită flagrantelor greșeli, 
sau mai degrabă abdicări de la normele fair-play-ului, 
comise de compatrioții arbitrului scoțian John Thomas 
Syme. Astfel, primul din cele două goluri marcate de 
percutantul Nickel a fost validat, deși în faza anterioa
ră balonul ș-a aflat în afara terenului de joc (min. 10), 
apoi în min. 78 centrul atacant al fotbaliștilor vest-ger- 
mani. l-a învins, dintr-o clară poziție de ofsaid, pe Bol- 
dici. Cei 35 000 de suporteri din tribunele multicampioa. 
nei formații din Monchengladbach au încă emoții, în 
manșa secundă, de la Craiova, prin dăruire exemplară 
elevii lui V, Stănescu au încă șanse. (LV.)

Perseverența 
încununată de succes

Silvia Mustață, tînără lu
crătoare a magazinului nr. 
50 al I.C.S. Mixt Vulcan, 
a învățat tainele tenisului 
de masă sub îndrumarea 
cunoscutului antrenor din 
Lupeni Eduard Gyongyosi, 
evoluînd o vreme (sub nu
mele Silvia Savin) sub cu
lorile Clubului Sportiv din 
Petroșani. După căsătorie, 
n-a abandonat sportul pre
ferat, dimpotrivă a partici
pat la primele trei ediții 
ale „Cupei comerțul", des
fășurate sub egida „Dacia- 
dei". De fiecare dată a

ocupat locuri fruntașe, a- 
cum doi ani a obținut me
dalia de bronz în faza fi
nală, anul trecut i s-a de
cernat diploma de finalistă. 
Iată însă că, recent, la Băi
le Tușnad, în aceeași com
petiție, a fost declarată 
cîștigătoare a probei de 
simplu femei, performanță 
care încununează consec
vența cu care tînăra lu
crătoare comercială, c re 
activează sub culorile A.S, 
Parîngul ' Petroșani, își 
dedică timpul liber spor
tului preferat. (V. ION)

Școala de șoferi amatori
Petroșani

RECRUTEAZĂ

_ șoferi pentru obținerea autorizației 
de maistru instructor.

Mica publicitate
VIND „ Alain Delon" fabri

cat Orăștie, talia 54. Aero
port — Viitorului 35/19 o- 
rele 20—21. (993)

CAUT femeie îngrijire 
copil. Strada Aviatotilor 
bloc 12, sc. II, ap. 7, Ae
roport Petroșani. (990) -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bogdan 
Victoria, eliberată de Pa
za militarizată Deva. Se 
declară nulă. (985)

ANUNȚ DE FAMILIE
MÂRCULESCU Ildiko, 

soție, și Mircea, fiu, 
precum și familia Dre- 
guș anunță cu profundă 
durere încetarea din via
ță a lui 
MĂRCULESCU MIHAI 
după o lungă și grea su
ferință. Un gînd pios, o 
lacrimă și o floare pen
tru sufletul lui cald și 
generos care ne va fi 
veșnic în amintire.

Inmormîntarea va a- 
vea loc azi, 29 noiembrie, 
1979, lă ora 15, la cimi
tirul din Lupeni. (992)

tEDACȚlA Si ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, te efoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (sec|ii). TIPARUL i Tipografia Petro ..ani, str, Republicii, nr, 67.


