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Angajamentul minerilor din Valea Jiului

Comunistul Vasile Rusu, unul dintre sudorii de 
nădejde ai noii secții de montaj de la I.U.M.P., lu- 
crînd la o carcasă a arborelui principal de la o nouă 
combină CA-2.

SÎMBAtA, 1 DECEMBRIE 1979

Cu tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
în fruntea partidului

Cu o zi înainte de încheierea lunii

mare
Minerii PeirHei, mobilizați plenar în obținerea 

unor indicatori superiori și-au dovedit și în această 
lună, prin succesele înregistrate, destoinicia și price
perea, puterea lor de muncă. In luna noiembrie, mi
nerii de la Petrila au realizat una dintre cele maț 
mari'producții extrase suplimentar în acest an și cea 
mai mare producție extrasă în luna noiembrie, peste 
plan pe întregul bazin.

(Continuare in pag. a 2-a)

95 la sută. De menționat este, de asemenea, faptul că între cercetători, pro- iectanți, constructori și beneficiari s-ă instaurat o mai bună colaborare în faza’ de execuție a utilajului și nu după ce produsul este finit. Ineepînd cu semestrul II a.c., 
(DIN RAPORTUL PREZENTAT CELUI DE-AL structurii de utilaj

JtlI-LEA CONGRES AI. PARTIDULUI) vrat minerilor dinJiului tipuri complexe mecanizate și două tipuri de combine de abataj, transportoare, colivii de extracție, precum și o gamă variată de piese de schimb.Concomitent cu realizarea exemplară a indicato-
Ioan PREDOI 

secretarul comitetului 
de partid 

I.U.M. Petroșani

„Construcția de mașini va continua sa fie ramura 
cu cea mai dinamică dezvoltare, crescînd intr-un ritm 
de aproape 12 la sută anuai. Industriile electronică 
și electrotehnică vor cunoaște o creștere de. circa 13 
la sută anual, iar Producția de mașini-unelte va spori 
pe cincinal de 2,2 ori. Producția industriei de meca
nică fină va crește de aproape 3 ori, asigurînd, prac
tic, întregul necesar de echipamente hidraulice și pne
umatice, precum și elementele pentru cibernetizarea 
întregii industrii".

în actualul cincinal lectivul oameni muncii .deI.U.M.P. obtinut an

con- au li- Valea cinci de
La I. U. M. P,

Documentele celui de-al XII-lea Congres al Partidului Comunist Român, e- veniment de amplă rezonanță în viața poporului și partidului nostru, pun bazele intrării, în anii viitori, a societății românești într-o fază nouă, superioară, a dezvoltării sale, într-o perioadă și mai rodnică de construire în România a societății socialiste multilateral dezvoltate, în drumul spre comunism. Dacă în cadența timpului istoric pe care-1 străbatem ne-am întreba care este suporjînl moralPreocupări susținute 
privind construcția 
utilajelor miniere

code ai la a dean însemnate realizări. Bunăoară în perioada care a trecut din acest an, in- dictorul de bază — producția netă — a fost realizat în proporție de 103 la sută, producția globală în proporție de 105,2 la sută, iar productivitatea depășită cu 55 la sută. Profilată pe construcția
—1

al acestor vremuri, a tot ceea ce plămădim și înfăptuim, răspunsul pe care-1 călițăm este: încrederea în oameni și în partid, faptul că în civilizația pe care ■ -și-a tea de sale,al profundului și amplului proces democratic — în viața politică, economică, socială. Nu este oare semnificativ faptul că în toate documentele adoptate la Congresul partidului o- mul cu necesitățile lui se află pe prim plan, bunăstarea și împlinirea personalității constituie substanța întregii activități, că în toate lucrările tovarășului
Asist, univ. 

loan UIFALEAN, 
Institutul de mine Petroșani

(Continuare în pag. a 3-a)

de utilaj minier, întreprinderea noastră a obținut succese deosebite în asimilarea unoi- tehnologii noi de extracție a cărbunelui. Acțiunea de asimilare a u- tilajelor a dus la un grad de înnoire a producției de (Continuare în pag. ,a 2-a)

in ziarul de azi

Foto : Ion I.ICIU

c-d al blocului 69 
centrul Petroșaniu- 
Numai în acest an,

i cu prisosin
ță ‘că pentru mina Lo- 
nea sfirșitul lunii noiem
brie este promițător în 
ceea ce privește realiza-

muncii a fost
LA I. M. LONEA

Propriul îndemn

progres și civilizație.In acest sens, de fapt, de la tribuna înaltului forum al comuniștilor, se-

Avem vie în imagine desfășurarea lucrărilor celui de-al XII-lea Congres al partidului, cheiat recent. Acolo,

[ Sfîrșit de lună promițător
pentru bunul mers al producției viitoare

: Realizările deosebii de pre care ani mai amintit
i bune înregistrate de mina în numerele precedente 

■ Lenea în ultima parte*'  a demonstrează
lunii noiembrie sint con- *5 

j firmate și de rezultatele 
: obținute -eu două zile 
: înainte de încheierea lu- 
: nii cind colectivul intre- rea și depășirea sarcini

lor de producție planifi
cate pe această lună, dar 
și pregătirea temeinică a 
producției ultimei luni a 
acestui an.

: prinderii raportează o 
: depășire a sarcinilor de 
; plan, ale zilei cu 101 tone 
î de cărbune.
t Ritmicitatea depășirilor, 
■ constanța realizărilor des-

Cotă finală la tronso
nul 
din 
lui. .
aici s-au dat în folo
sință peste 300 aparta
mente confortabile pen
tru oamenii muncii.

w \ ■ ’A
< :. f k%/z ss a

VOP-/

o făurimdobînditȘi sine este implicat — rod
o m u 1 demni ta- conștiința a capacității

• CULTURĂ, ARTĂ

• Formarea omului nou, finalitate a mun
cii educative și cultural-artistice

• 61 de ani de la formarea statului nați
onal unitar român : IDEALURILE UNIRII 
PRIND VIAȚA IN ANII SOCIALISMULUI

• Răsplata binemeritată a qîndirii tehnice

vitale perseverentă, creatoare, toate colectivele de oameni «ai muncii.Avem Un program de lucru cutezător, practic și mobilizator, trebuie să trecem hotărît la fapte. Nu este nevoie de alt îndemn pentru a demonstra de ce sîntem în stare. Propriul îndemn este mărturia adeziunii noastre unanime la dimensiunea hotărîrilorluate, a. actului istoric al realegerii tovarășuluiNicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului, este dimensiune dată în ultimă instanță — de capacitatea noastră de a în- cretarul general al parti- făptui exemplar tot ceear.- •• dului a adresat un în- „e am nronncpobticn clarvazatoare a flăcărat îndemn comunist propus,partidului nostru comu- care mobilizează la acti- C. IOVANESCU

nist, a secretarului' său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Acum însă es- în - te hotărî tor să trecem....... . în cu maximă operativitatemarele slt t al comuniști- .la luarea tuturor măsurilor, cei mai autorizați lor organizatorice • și po- dintre noi au dezbătut și - . .. -hotărît asupra destinelor scumpei noastre patrii — România socialistă. Dimensiunile dezvoltării e- conomico-șbciaie a țării sînt imense, nemaiîntîlni- te vreodată in niilenara, dar zbuciumata, istorie a ___ ________ * t__acestei țărt Avem o li- patriei ’pe" noî “trepte” de

litice, să acționăm cu toate forțele, cu toată priceperea, cu elan și pasiune revoluționară pentru înfăptuirea exemplară a mărețelor sarcini ce ne revin din documentele a- doptate de Congresul al XII-lea, pentru ridicarea

t

nie generală clară, program de cuprinzător, pînă acum, obținute în inului
un acțiune atot- Aia avut și și realizările anii socialiș- confirmă justețea v

V
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Hotărîrile Congresului al Xll-lea al partidului
PROGRAM MORILIZATOR

PENTRU FIECARE COLECTIV DE MUNCĂ
0 nouă calitate in munca (Urmare din pagina 1)

politico-ideologică,
de formare a omului nouîn cadrul amplului Raport prezentat la cel de-al Xll-lea Congres al P.C.R. de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, un loc important îl ocupă activitatea politico-ideologică, de formare a omului nou, cu o înaltă conștiință socialistă, care să militeze în permanență pentru promovarea principiilor eticii și echității socialiste în societatea noastră. La nivelul comitetului de partid de la mi
na Petrila putem spune că am obținut rezultate bune, în activitatea politico-ideo- logică, fapt ce se reflectă în modul responsabil în care comuniștii, toți oamenii muncii înțeleg să contribuie la realizarea producției fizice de cărbune și a valorii producției nete. Ne mîndrim cu o serie de comuniști cum sînt cei din brigăzile conduse de Eugen Voicu, Francisc Bartha, Gheorghe Toma, Alexandru Lazov, Dumitru Leonte, Gheorghe Zaharia, Vasile Pavel, Constantin Borș și alții care lună de Jună se situează în fruntea întrecerii socialiste. Constituie un motiv de satisfacție pentru noi, faptul că din colectivul nostru a fost lansată o nouă inițiativă în, cinstea marelui forum al partidului — „Să 
trăim și să muncim în chip 
comunist**  — rod al gîndirii revoluționare, creatoare și forței de acțiune a comuniștilor. Vom fi bucuroși să aflăm că tot mai multe brigăzi de mineri din Valea Jiului o vor îmbrățișa, obținînd rezultate calitativ superioare.Analizînd activitatea ideologică în spiritul exigențelor ridicate la "Congresul ăl Xll-lea al partidului, pornim de la concluzia că este necesar să facem mai mult pentru a transforma

activitatea de educație în- tr-o puternică forță de mobilizare și dinamizare a tuturor energiilor creatoare, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în magistralul Raport prezentat Congresului partidului. Măsurile care ău fost întreprinse în ultima perioadă la întreprinderea noastră vizează realizarea unei noi calități în organizarea și conducerea activității politico- educative.Ne preocupăm să organizăm un ciclu complex de activități care au ca scop creșterea combativității și răspunderii revoluționare a comuniștilor, a oamenilor muncii, afirmarea devotamentului față de partid, față de patrie și popor, pentru a ne aduce contribuția din plin la edificarea societății’ socialiste multilateral dezvoltate înaintarea țării spre comunism.
SVOBODA, 
adjunct al 

de partid de 
Petrila

rilor de plan, muncitorii, tehnicienii și inginerii de la întreprinderea noastră se ocupă continuu de valorificarea superioară a e- nergiei, metalului și combustibilului. Trebuie să a- mintesc în acest sens că pe ateliere și secții de producție s-a îmbunătățit fluxul de fabricație a u- nor repere și subansamble, au fost aplicate noi soluții tehnice prin care s-a obținut, Ia nivel de întreprindere, în acest an o e- conomie de 478 400 kWh energie electrică ne combustibil nai.Extragerea înurmător a unei producții de 15 — 16 milioane tone de cărbune, este o sarcină de mare răspundere atît pentru mineri, cît și pentru noi, constructorii de u- tilaj, care trebuie să asigurăm utilaje necesare de bună calitate minerilor. „O 
problemă centrală a între
gii industrii, sublinia tova

rășul Nicolae Ceaușescu, în Raportul Congresului 'al Xll-lea, este înfăptuirea unei

și 388 to-convențio-cincinalul

Șinoastre
Tiberiu 
secretar 

Comitetului

cotituri radicale în dome- plan împune" încă de pe a- 
niul calității produselor, al 
îmbunătățirii performanțe
lor lor tehnice". In acest domeniu, constructorii de utilaj vor trebui să acționeze mai ferm, mai hotărît pentru urmărirea și întărirea controlului pe faze de operații și, implicit, pe do-

cum luarea din partea conducerii întreprinderii, a centralei și M.I.C.M.-ului a unor măsuri corespunzătoare care să conducă la preluarea „din mers" a sarcinilor prevăzute pentru a- nul următor. Trebuie să spunem că în perioada care a trecut din an, indicatorul
■

tarea compartimentului C.T.C. cu aparate de măsură și control pentru desfășurarea în bune condiții a procesului de producție. Este necesară o mai bună supraveghere a procesului de producție din partea personalului țehnico-ingine- resc.In anulrilor de sarcina de tr-un ritm gramul de lucrărilorRealizarea exemplară în a- nul viitor a sarcinilor de

1980 constructo- utilaj le revine a continua în- mai intens pro- mecanizare a dip subteran.

Tinăra Carolina Banhazi, ajutor de maistru la Fabrica de confecții Vul
can, verifică execuția unui model.

„mașini și utilaje miniere" nu s-a realizat, înregistrîn- du-se o restanță de 2 000 tone utilaje. Firesc, nerea- Ijzăflle se datoresc unor cauze obiective, cauze care depășesc în bună parte nivelul de competență aȚ întreprinderii noastre. Pentru o mai bună desfășurare și în continuare a activității productive, solicităm ministerului de resort asigurarea în totalitate a importului de completare pentru echipamentele de susținere mecanizată, precum și asigurarea unor mașini-u- - nclte speciale pentru lucrările de mare complexitate tehnică.

O altă problemă căreia ar trebui să i se acorde o mai mare atenție din partea conducerii T.C.I. Brașov sînt lucrările de investiții. In 'această direcție, . conducerea trustului trebuie, să ia măsuri de urgentare a lucrărilor de finalizare a halei de construcții metalice și a halei de montaj combine și utilaje diverse. . De asemenea, este necesar să se elimine din activitatea trustului practica de a amîna termenele de execuție ale obiectivelor industriale, ținin.d cont că realizarea integrală a sarcinilor de plan ale anului viitor este condiționată și de respectarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități de producție.Comitatul de partid, con--, siliul oamenilor muncii-al întreprinderii au luat deja unele măsuri privind întă- • firea ordinii și disciplinei, o .mai bună organizare a producției și a muncii, măsuri care vor conduce; în mod firesc, la realizarea sarcinilor de plan ale anului viitor. Cert este că oamenii muncii de la I.U.M.P. sînt ferm hotărîți și vor acționa cu responsabilitate sporită, pentru a materializa obiectivele prevăzute da Congresul al Xll-lea al partidului..* ’
Minerii de la Petrila au extras 

cea mai mare cantitate 
de cărbune peste plan

(Urmare din pagina 1)

■ Cu ocazia inaugurării „Săptămînii creației tehni- eo-științifice de masă”, comisia municipală de creație tehnîco-științifică a organizat în holul Casei de cultură din Petroșani o expoziție care cuprinde exponatele prezentate în cadrul fazei municipale, etapa a II-a. In cadrul expoziției au fost prezentate 201 lucrări de o valoare ridicată, reprezentînd contribuția a- , dusă . de. colective de oa- , ’ meni ai ’muncii, studehți, elevi Și Pionieri, la introducerea progresului tehnic în activitatea econoniico-so- cială și în procesul instruc- tiv-educativ din Valea Jiului. Au participat ingineri, tehnicieni, maiștri și muncitori din unitățile e- conomice și institutele de cercetări, cadre didactice, student! de la I.M.P., elevi din școli și licee, pionieri de la casele pionierilor din municipiu.Din Cele 201 lucrări, 96 sînt realizate în unitățile economice, 22 în institutele de cercetări, 15 la Institutul de mine, 21 în licee și 47 la casele pionierilor.Analizînd elementul de noutate, contribuția adusă la introducerea progresului tehnic în anul 1979, a eficienței tehnico-economiee și

a măririi gradului de securitate a muncii, comisia municipală a creației teh- nico-științifice a selectat numeroase lucrări care au fost distinse cu premii, după cum urmează :1. UNITĂȚI ECONOMICE :
Noutăți tehnologice : Pre

miul I: Metode de exploatare cu front scurt în stratul 5 cu preabataj tubular

tilaje de desecare — I.P.C.V.J.; Combină de a- bataj CA 2 — I.U.M.P.; 
Premiul III: Dispozitiv e- lectric pentru înlocuirea bateriilor de alimentare a aparatelor de alarmă la stațiile telegrizumetrice —1. M. Vulcan.2. INSTITUTE DE CERCETĂRI :

Premiul I: Instalație de

(Foto : Ștefan NEMECSEK)combine de abataj; Hidro- monitor pentru tăierea rocilor; Premiul III : Set de mică mecanizare; Sursă de alimentare reglabilă de curent continuu.4. LICEE
Premiulcercare a rezistenței stalației

6 575 tone cărbune, acesta este plusul acumulat în această lună de minerii Petrilei care' au ridicat cota realizărilor suplimentare de la începutul" anului la 27 890 tone de cărbune.Productivitatea, muncii realizată în -cărbune — baza obținerii sporurilor de producție — este superioară sarcinilor plan cu aproape 500 pe post.Sucesele înregistrate nivelul întreprinderii
de kg

Răsplata binemeritată 
a gîndirii tehnice

îngropat — I.M. Dilja; Pre
miul II; Atelier subteran pentru reparația susținerilor mecanizate — I.M. Lu- peni; Instalație de limpezire a apelor reziduale — Pre- parația Coroești; Premiul 
III: Mecanizarea tăierii în abatajele frontale din straiul 8-9 — I.M. Vulcan.

Utilaje și instalații: Pre
miul I: Dispozitiv de antrenare continuă a vago- netelor în incintă — I.M. Lupeni; Premiul II: Angrenaj hidraulic pentru susțineri mecanizate tip ACH 40/200 — I.R.I.U.M.P.; E- lemente filtrante .pentru u-

In- montarea panourilor I.C.P.M.C.;grizume-
desprăfuire pmedă la combinele de înaintare C.C.S.M.; Premiul II: stalație pentru mecanizată a prefabricate — Instalație localătrică — C.C.S.M.; Premiul 
III: Diguri de izolare din spumă poliuretanică și diguri pe suport textil și plasă metalică — C.C.S.M. 3. LUCRĂRI DE LA INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI :

Premiulperforare;Tamburi I : Cărucior de 
Premiul II: melcați pentru

INDUSTRIALE : 
I: Cofret de în- in- _________ - Liceul industrial 'Petroșani; Premiul II: Mașină de ascuțit — Liceul industrial Petroșani; Pre

miul III: Culbutor lateral rotativ dublu — Liceul Vulcan._______ ' - —......5. CASE ALE PIONIERILOR :
Premiul I : Releu de temporizare a iluminatului la blocuri — Casa pionierilor Petroșani; Premiul II: Orgă electronică — Casa pionierilor Petroșani; Dispozitiv de oprire și pornire a pompelor din subteran — Casa pionierilor Vulcan; Numărător electronic vagonete — Casa pion lor Vulcan; Dispozitiv tomat de decupL.re ii de incendiu — Casa. pionierilor Vulcan; Pr-rdai 

III: Yală electronică — Casa pionierilor Petru*®»!;  Memorator de testare a aptitudinilor — Casa pionierilor Petroșani.

de ~ eri- au- caz

la____ _ . . . se datoresc activității colectivelor tuturor sectoarelor care, numai în ziua de 29 noiembrie, au totalizat un plus de 924 de tone, cele mai bune rezultate înregistrîndu-le sectoarele: II — plus334 tone ; IV — plus 312 tone ; III tone tone 217194plus și I — plus de cărbune.♦ In luna noiembrie evidențiat în mod deosebit colectivul sectorului IV care a realizat un plus de 4 660 tone — cel mai mare plus pe întreprindere — prin sporirea productivității muncii planificate în cărbune cu 1529 kg/post.Cea mai mare depășire a productivității muncii planificate în cărbune — plus 1 946 kg / post — au obținut-o minerii sectorului II care au extras pe această cale o producție suplimentară de 2 360 de tone în această lună.Producții peste, sar-

s-a

cinile de plgn ale lumi au obtinut si sectoarele IIII — plus cărbune.Constanța realizărilor, ritmicitatea au constituit principal/ 1̂ caracteristică a trei din-*  tre cele mai importante sectoare ale minei — IV, III și II — prin ponderea producției suplimentare extrase din totalul plusului înregistrat la nivelul întreprinderii.+ Sectorul IV a obținut o producție suplimentară în acest an, pî- nă la zi, de 32 324 tone de cărbune.< Sectorul II — producția planificată pe a- cest an a fost depășită cu 9 507 tone, iar la sectorul I, cu 1 672 tone de cărbune.Harnicul colectiv al minerilor din Petrila a închinat aceste realizări de prestigiu, înaltului forum comunist al țării, creînd în acest fel o temelie temeinică înfăptuirilor viitoare, traducerii în viață a hotărîrilor Congresului al Xll-lea. Astfel și-au exprimat bucuria pentru realegerea în înalta funcție de secretar general al partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Minerul de onoare al Văii Jiului, călăuzitorul încercat și neînfricat al po-- porului spre un viitor luminos, spre visul de aur al omenirii — co-■: - ** munismul.

plus 610 tone și187 tone dedepășirilor

Dorin GHEȚA
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Formarea omului nou, 
finalitate a muncii educative

Eveniment cu ample și profunde semnificații în conștiința oamenilor muncii, a întregului popor, .Congresul al XII-lea a a- nalizat, în contextul procesului complex de formare a omului nou, rezultatele obținute în acest domeniu stimulat de marea manifestase a spiritualității românești. Festivalul național „Cîntarea României", eît și sarcinile importante din viitor. Secretarul general al partidului, tovarășul Ni cș 1 ae 
Ceaușescu, sublinia, în raportul prezentat marelui forum comunist al țării i 
„Activitatea poiitice-educa- 
tivă trebuie să ducă la for
marea omului nou, cu un 
larg orizont de cunoaștere 

dezvoltă- 
culturii

a legităților 
rii lumii, a 
și științei moderne, 
militant activ pentru 

transformarea revoluționa
ră a lumii; pentru idealu
rile nobile ale comunismu
lui. In această concepție 
se impun orientate și ma
nifestările politico-cultura- 
le ce au loc în cadrul Fes
tivalului „Cîntarea Româ
niei" și care nu trebuie să 
se rezume numai la serbări 
și concursuri folclorice, la 
divertismentul artistic, ci 
trebuie să contribuie la in
tensificarea muncii politice 
și educative de masă, îm
pletind organic activitatea 
artistică, tehnico-științifică 

și interpretativă cu munca 
creatoare în producție pen
tru realizarea marilor o- 

. biective ale dezvoltării pa
triei", sintetizî-nd în acest profund document cu valoare teoretică și practică obiectivele muncii educative.

Treptele
(Urmare din pagina 1)Nicolae Ceaușescu revine, ca un memento, ca o determinare de esență, un prin- , cipiu fundamental al uma- 

s' f îsismulUi revoluționai^ a- î firmarea practică, nu doar teoretică, a omului ca valoare supremă, subordonarea tuturor gindurilor și acțiunilor, a tuturor actelor creatoare de cultură și civilizație, binelui și fericirii omului.• Magistralul Raport pre- ' zentat la Congres de tovarășul Nicolae . Ceaușescu, secretarul general al partidului, este, în acest sens, un model de analiză științifică, de gîndire novatoare, materialist-dialecti- că și istorică, prin capacitatea sa de a construi pe baza experienței dobîn- dite — uneori grea, contradictorie, dar atît de tulburătoare prin frumusețea adevărurilor ei — imaginea unei societăți mai drepte și mai umane în care se creează pentru fiecare om al muncii și pentru întregul popor, condiții optime ale unei vieți fericite, în care democrația este o realitate dinamică.Demnitatea, binele, libertatea, au constituit din- totdeauna trăsături de noblețe spirituală ale românului, ca individ și ca popor, izvorînd din conștiin-* ța unor obîrșii de mare prestigiu civilizatoriu, din sentimentul răspunderii istorice de a fi și de a ră- mîne identic cu sine, de a-i respecta pe alții și de a cere să fie respectat', prețuind munca, cinstea, omenia în chiar modul de a-și

$
ș

și cultural-artisticetilor din acest domeniu o permanentă gîndire politică, promovînd forme concrete care să activizeze o- mul, modelîndu-i convingeri și atitudini, stimulîn- du-1 la un neîncetat .proces de perfecționare morală și profesională. Prin concepția și desfășurarea actuală în Valea Jiului a „dialogului. pe aceeași scenă" orientat cu mai multă fermitate spre o tematică 'mai largă, de cunoaștere a marelui eveniment din via- v ța partidului și patriei, Congresul al XII-lea, realitățile și perspectivele Văii Jiului și ale județului — se apropie de cerințele e- ducative actuale. In conținutul ei și prin modul direct, combativ de acțiune, activitatea politic-educati- vă Și cultural-artistică din Valea Jiului trebuie să se situeze la un nivel calitativ superior în ediția a- III-a a Festivalului național „Cîntarea României", manifestare a educației Și muncii, expresie a structurii moral-politice și profesionale a oamenilor muncii, a realităților socialiste.
T. SPATARU

In aceste zile, cînd începe faza de masă a celei de-a treia ediții a Festivalului național „Cîntarea României", viața educativă și cultural-artistică din Valea Jiului, pornind de la rezultatele frumoase obținute pînă acum, își definește și stabilește direcțiile de acțiune pentru a imprima un ritm de muncă nou, cu un conținut legat organic și armonios de viața și munca minerilor. Cele mai semnificative succese s-au obținut în activitatea artis- , tică, latură care a și polarizat aproape toate eforturile organizatorice, o atenție disproporționat de mare în comparație cu calitatea, diversitatea și continuitatea acțiunilor politic-educative. Păstrînd toate genurile artistice și tipologia formațiilor, sporin- du-le valoarea de expresie printr-o prezență continuă, în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii, în noua ediție a Festivalului național „Cîntarea României" o atenție prioritară trebuie să se acorde procesului e- ducativ susținut cu mai multă vigoare de universitățile cultural-științifice, de brigăzile științifice, de programele instituțiilor de cultură. Eficiența unui stil de muncă dinamic, înnoitor este determinată de contactul larg și direct cu oamenii muncii care formulează exigențe întemeiate față de tematica abordată, actualitatea ei, față de relația în care se află cu producția.O viață culturală activă, diversă și echilibrată în conținutul ei atît de multiform impune instituțiilor culturale și tuturor activiș- 
viitoruluiconcepe pl-ezența activă contribuția constructivă marele concert al popoarelor lumii și de a,se construi pe sine după datele istorice, geografice, etnografice, culturale ale pro priei sale alcătuiri.Neasemuită este amploarea și forța de penetrație a demnității umane în noua constelație de valori a civilizației socialiste cînd ea este promovată nu numai în actele de politică externă, ci în dreptul inalienabil al fiecărui popor de a decide singur în toate problemele vieții și dezvoltării sale, dar și în relațiile sociale- și naționale interne.In concepția partidului nostru, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, demnitatea nu este marca norabilitate a celor situați pe treptele ale ierarhiei, sociale, rolarul social-moral

Și la

de o- avuți, înalte ci co- f ivesc al muncii cinstite pentru binele patriei și fericirea poporului. Temeiul demnității se află acum în avuția spirituală, - cea care a- - sigură dezvoltarea și manifestarea plenară a personalității,' stimulată de forța democrației care dă vieții plenitudine și sens. Realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului este un prilej de bucurie pentru întregul popor, bucurie izvorîtă din însuși chipul omului comunist, străin de orice singularizare egoistă și înfumurată, deschisă mereu către fascinanta lume a valorilor și contribuind din plin la îmbogățirea acesteia.

„Unirea de la 1918remarca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea solemnă comună a C.C. al P.C.R., Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste și Marii Adunări Naționale consacrată marelui jubileu — a răspuns 
cerințelor și legilor obiec
tive ale dezvoltării sociale, 
bazîndu-se pe realități fun

damentale
cum sînt ori
ginea și lim
ba comună, 
identitatea de 
interese și as
pirații ale în

tregului popor 
dornic să tră
iască într-o 
singură țară".Astfel, momentul unirii Transilvaniei cu România, înfăptuit acum 61 de ani — act de răscruce în istoria multiseculară a României — marea încununarea firească a luptei maselor populare, însuflețite de aceleași aspirații, independență națiq.- nală, progres social și bunăstare, deschizând perspective ample în dezvoltarea țării.Aniversarea celor 61 de ani de la făurirea statului național unitar român prin unirea Transilvaniei cu România are loc într-o perioadă care este dominată de semnificațiile istoricelor evenimente politice din 

U/ața cultural-educativă 
o emanație a forței creatoare 

a oamenilor* * muncii

tru copiii din Vulcan (în sala clubului sindicatelor) spectacole cu .piesa „Glie voinicul".• Mîine, de la ora 10, la Liceul economic, de contabilitate și comerț din Petroșani va a- vea loc o reprezentație cu spectacolul, realizat la studioul Teatrului de stat, „Excepție și regulă" de Bertolt Brecht.• Artiștii amatori din î cadrul formației de tea- t tru (în limba maghiară) de la clubul sindicatelor din Lupeni, au pre
zentat ieri la casa d<Ț cultură din Petroșani^ urmînd ca duminică 
aibă loc și la muncitoresc din 
la ora 18 piesa încet"

Comunișții, »ioți oamenii cii cave Sînt beneficiari și - - .plex destinat formării per- muncii care activăm în domeniul artei și culturii, făuritorii de frumos din Valea Jiului, am trăit momente de înaltă mîndrie patriotică prilejuite de’împlinirea dorinței și' voinței unanime a poporului, realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta funcție de secretar general al partidului. îmi exprim adeziunea deplină la ideile cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, document științific, revoluționar, de inestimabilă valoare teoretică- și practică, ce deschide în fața societății noi dimensiuni ale progresului material și spiritual și jalonează cu claritate coordonatele pe care trebuie să se situeze creația tehnică și cultural-artistică în următoarea etapă.Raportul prefigurează un viitor strălucit,. luminos pentru toti oamenii mun-

7

din 
o a-

oa-

făuritori ai actului de cultură. Sîntem conștienți că ne revin sarcini tot mai importante în- cea de a# 111-a ediție a Festivalului național „Cîntarea României" pentru a face fiecare manifestare firmare a talentului menilor muncii din Valea Jiului, pentru a atrage tot mai mulți participanți la actul de cultură, contribuind, astfel, la dezvoltarea gustului pentru frumos, la formarea și afirmarea conștiinței socialiste înaintate.Avem certitudinea că prin realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de secretar general, Programul partidului de edificare a celei mai înaintate societăți din cîte a cunoscut istoria pe pămîntul românesc, se va împlini, iar viața noastră materială și spirituală va fi mereu îmbogățită și plină de satisfacții.In acest proces ' com- 

Grupul vocal folcloric de Ia Cîmpii luT Neag, o formație cunoscută pentru stilul original de infernre- 
tare a cinteceior populare din această pitorească zonă. „ . Foto’ Ion LICIU

viața poporului nostru: sărbătorirea a trei decenii și jumătate de la revoluția de eliberare națională și socială de la 23 August 1944 și Congresul al XII-lea al partidului care a reales, ca rezultat al voinței și u- nității comuniștilor, turor oamenilor pe tovarășulCeaușescu în înalta func-
tu- m uncii, Nicolae

61 de ani de la formarea statului național
unitar, român

Idealurile unirii prind 
viață în anii socialismului

Comunist Ro-măreț și însu- acestor ani de avântată muncă însăși înfăptui-
ție de secretar general al Partidului ~mân.Bilanțul flețitor al rodnică și reprezintă rea idealurilor unității pentru care au luptat de-a lungul istoriei iluștri înaintași ai neamului. Veritabila cotitură din viața poporului nostru — care a- vea să ducă la descătușarea tuturor forțelor creatoare și unirea tuturor resurselor umane și materiale, orientate spre progresul în ritm rapid, neîntrerupt al societății, la adevărata înflorire a națiunii 

fie, prin ma- tim-

sonalității și dezvoltării conștiinței socialiste și comuniste, viața cultural-artistică din .Valea Jiului are funcții tot mai importante, fiind necesar să pună în evidență valorile educative și morale ale muncii și vieții minerilor. Continuîndu-se aplicarea unor inițiative, într-un contact, strîns cu activitatea economică și socială, viața culturală a municipiului trebuie să prin conținutul ei și formele concrete de nifestare, pe măsura pului - istoric de astăzi, o emanație a forței creatoare a oamenilor muncii. Numai astfel, prin diversificarea, continuitatea și calitatea manifestărilor culturale, vom răspunde imperativelor educative actuale ale societății noastre.
Prof. Vasile REPEDE, 

instructor al Comitetului 
județean de culturii și 

și educație socialiști 

române, la o puternică și mîndră afirmare între națiunile- lumii — s-a înfăptuit la 23 August 1944, din inițiativa și sub conducerea celui mai autentic reprezentant al aspirațiilor poporului, Partidului Comunist Roinân.Realitățile contemporane ale României socialiste sînt materializarea speranțelor și visurilor celor care au luptat pentru unirea din 1918. Ele sînt fructul unității de granit în jurulȘi lui ral,
partidului secretaru- său gene- tovarășulNicolae Ceaușescu, al muncii libere, pline de dăruire a poporului care creează o societate nouă, societatea socialistă multilateral dezvoltată. Superioritatea societății noastre este generată de forța unității noastre, de convingei’eâ tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, că împlinesc în fapte concrete și trainice nobilele idealuri ale poporului, ale unirii de acum 61 de ani.• Muzeul mineritului în colaborare cu Școala generală nr. 2 Petroșani a organizat ieri în sala 

de apel a minei Dîlja o manifestare literar- muzicală dedicată aniversării a 61 de ani de la înfăptuirea actului istoric al unirii Transits vaniei cu România la 
1 Decembrie 1918.• Astăzi (orele 10 și 12) Teatrul de stat „Valea Jiului" prezintă pen-
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-a N-u' Examinarea în Adunarea Generală a punctului 
intitulat reglementarea pașnică a diferendelor 

dintre state ir scris pe ordinea de zi de România
7 No- l'ron-
Kcpu- 

hiica : .Ttv.ebi I ; Unirea : Școala curajului.
FILME

PETROȘANI - iembrie : Ultima tieră a morții ;

Institutul de mine Petroșani
ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN 

TRANSFER :

state, a devenit o cerință fundamentală■ a salvgardării păcii, a normalizării• ■ promovării destinderii și cooperării între națiunii
1 leprez.en tun tu l României a prezentat concepția țarii noastre, personal a pre- i Nicolae C e a u ș e s c u, potrivit căreia nimic nu justifică și nu poate justifica folosirea forței sau a amenințării cu forța in rapor-

NAȚIUNILE UNITE 30■ Trimisul Agerpres, N. transmite : , In al A- vieții internaționale. Generale a în-Cliiiie,Comitetul politic dunării cepul examinarea punctului intitulat reglementarea prin mijloace pașnice a cliicrcudelor dimie state, ____  .....maris pe ordinea de z.i ședintelui de România. Deschizind dezbaterile din Comitetul politic asupra acestui punct, reprezentantul țării noastre, ambasadorul Teodor Marinescu, a arătat că in condițiile hnmi contemporane, cînd con- ' tinuă să existe cazuri numeroase de recurgere , la forță pentru rezolvarea diferendelor internaționale, care duela conflicte militare, la încălcarea suveranității' și integrității unor state, creînd pericole pentru pacea lumii, problema prevenirii stărilor conflic- tuale, a soluționării pașnice a diferendelor, dintre

t urilevenția de orice fel în -soluționarea problemelor litigioase, indiferent de caracterul lor., în încheiere, ambasadorul român a prezentat proiectul de rezoluție privind reglementarea pașnică a diferendelor dintre state inițiat de România la acest punct, la care s-au alăturat, în calitate de coautoare, peste 20 de țări de pe toate continentele.

dintre ștate, inter- și acțiunile militare
— un subinginer constructor pentru in

vestiții și urmărirea lucrărilor pe 
șantier ;

— un timplar ;
— un electrician ;
— un paznic.

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

Cererile se pot depune zilnic la biroul 
plan-retribuire-personal, unde se pot obține 
și relații suplimentare. Telefon 42973

, U’..U UJ UI U l. |

LONEA: M-a!i Confmi- I dat. ’
ANINOASA : Inspectorul și braconierii.
VULCAN : Alarmă în deltă. ’
LUPENI — Cultural: împușcături în s< 

Muncitoresc : Severino. ‘ : Omul pe... trebuie c.

I
I
I xVîunei tor csțc

URICANT :care nu tre | uităm.

Sovietul Suprem al 
U.R.S.S. și-a încheiat 

lucrările
MOSCOVA 30 — Corespondentul Agerpres, M. Coruț, transmite : La Moscova s-au încheiat vineri lui rărihi Sovietului Suprem al U.R.S.S. Deputății au a- doplat, în unanimitate, planul de stat de dezvoltare economică și socială a țării pe anul 1980, precum și bugetul de stal pe anul vuitor. Au lost adoptate, de asemenea, acte legislative cu caracter unional — legea cu privire la controlul popular, legile privind Tribunalul Suprem, Procuratura, arbitrajul de stat si avocatura în U.R.S.S.
La ședința de închidere 

a sesiunii au luat parte L.I. Brej nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., alți conducători de partid și de stat sovietici.

O.N.U. — Ședință festivă cu prilejul Zilei 
internaționale de solidaritate cu poporul 

palestinian
.NAȚIUNILE UNITE — Trimisul Agerpres, N, Chilie, transmite : La sediul din New York al Națiunilor Unite a fost marcată, la 29 noiembrie, printr-o ședință festivă, Ziua internațională de solidaritate ’ cu poporul palestinian. în cadrul ședinței festive s-a dat citire unor mesaje transmise cu acest prilej de numeroși șefi de stat și de guvern.Participanții au primit cu. o deosebită atenție și viu interes mesajul adresat de președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintelui celei de-a 34-a sesiuni a A- dunării Generale, Salim A. Salim, și secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, cu ocazia Zilei internaționale de solidaritate cu poporul palestinian.

"Mesaj Ui activ și noastre, mân, cu lupta justă a poporului palestinian pentru realizarea aspirațiilor sale și a dreptului său legitim la libertate și independență. Totodată, se subliniază poziția principială și consecventă a țării noastre privind necesitatea unei reglementări politice, prin negocieri, a conflictului din Orientul Mijlociu pe calea realizării miei păci globale, juste și durabile, care să conducă la retragerea Israelului, din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, la soluționarea problemei poporului palestinian, în conformitate cu dreptul său la autodeterminare, inclusiv ia constituirea unui Stat propriu.

reafirmă sprijinul solidaritatea țării a poporului ro-
10,00

ll,501 8,30
18,5019.0019,20

11,3513,00
anunță toți producătorii de lină că începînd 
cu data de 1 decembrie 1979 se închide 

daracul din strada Sălătruc.

Crescătorii de animale care doresc să 
dărâcească lină se vor adresa daracului din 
Petroșani, strada Dacia nr. 2. Dărăcitul li
nei se face în fiecare sâptâmînă, în zilele 
de vineri și sîmbătă, de la orele 6—14, în 
condițiile prevăzute de lege.
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— Turul campionatului 

fiind încheiat, sezonul 
fotbalistic al anului ne 
mai rezervă două etape 
din retur. Prima, care se 
desfășoară miine, progra
mează meciuri, aparent e- 
chilibrate, băieții noștri 
deplasindu-se la București 
pentru a înliini pe Spor
tul studențesc. Cunoscîn- 
du-vă ca un înflăcărat su
porter al Jiului, vă solici
tăm părerea asupra aces
tei partide, cit și asupra 
întregii etape.— Gîndindu-mă la eșecul înregistrat în prima e- tapă a turului, cred că e- chipa noastră, avînd acum altă f ață, se va putea _ re vanșa măcar prin obține
rea unui punct. Solida noastră apărare va ști să stăvilească atacurile gazdelor, iar Cavai, sînt convins că vă fi din nou im- . batabil.

— Studenții craîoveni

CEA DE-A 15-A REUNI
UNE LA NIVEL ÎNALT 
A ȚARILOR PIEȚEI CO
MUNE și-a încheiat lucrările vineri după-amiază la Dublin. Deși încă nu a fost dat. publicității nici un comunicat, potrivit u- nor declarații neoficiale citate de agențiile de presă, șefii de stat și de guvern ai țărilor C.E.E. au căutat în ședința de ieri o formulă care să permită e- vitarea uhui impas între „cei nouă“ în'problema ce

revii Marii Britanii de a i se reduce substanțial contribuția la bugetul comunitar. Dealtfel, însăși doamna Margaret Thatcher, primul ministru britanic, a declarat presei că obiectivul săucela de a provoca o criză în cadrul C.E.fi".

LA LOME au luat sfîrșit lucrările Congresului extraordinar al , Partidului Adunarea Poporului Togo- lez. Congresul a aprobat noua componență a organelor de conducere a partidului, textul noului Imn de stat al Republicii Togo, precum și proiectul de Constituție, hotărîndu-se ea„nu este a- acesta să fie supus spre a- probare unui referendum popular.

Micapublicitate
de

r: ]A

PILR DU T legitimație serviciu pe numele Matei Ihe, eliberată de I.U1M. Petroșani. Se declară nulă.(994)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele ?Barna Vasile, eliberată de l.U.M Petroșani. Se declară(995)
'4 A
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etapă a returului
prof. Ștefan Albu

primesc vizita fotbaliștilor 
din Tirgoviște. Cum ve
deți deznodământul aces
tei intilniri ?— Bălăci, Cîrțu, Cămătarii și coechipierii J vor ciștiga meciul fără mari probleme deoarece din C.S. Tirgoviște n-a mai rămas dccît amintirea unei echipe de temut. Ambele puncte puse-n în joc. le vor adăuga în „zestre? și studenții ieșeni în confruntarea cu A.S.A. Tg. Mureș. Pe malul '■ Bistriței, băieții lui Traian Iones- cu nu văd cum ar putea pierde întîlnirea cu fotbaliștii clujeni, iai- Olimpia Satu Mare cred că va cercă să spele rușinea lor șase goluri primite prima etapă a turului, Scornicești.

— Și în celelalte parti
de, vedeți tot victorii ale 
gazdelor ?

- •—■ Băimărenii, rat, pornesc dar, nu exclud bititatea obținerii tre fotbaliștii din Trivale, lor> a unui punct. Campionii au venit puternic din urmă și se vor strădui să termine sezonul fotbalistic pe un loc fruntaș. De asemenea, și elevii lui Teașcă, speră să plece de pe malul Begăi cu satisfacția obținerii unei re- mize, în fața unei echipe îmbătrînite și la propriu și la figurat. Cit privește întâlnirile de la Rm. Vîlcea și Buzău, cred că Dinamo și respectiv, Steaua își. vor adjudeca victoria. Steaua din dorința de a nu pierde șefia, iar Dinamo, pentru a-și consolida deocamdată, poziția a treia în clasament."’x • .Interviu realizat de
■ Corvin ÂLEXE

e adevă- luvorlți, nici posi- de că

în-ce-înla

Teleșcoală.Curs de limbă mană.Curs de limbă niolă. Șoimii patriei.Roman - foileton : 
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Prognoza vremii pe luna decembrieDin punct de vedere termic, luna dbcembrie va fi normal de rece, ex- ceptînd vestul și nordul țării, unde se vor înregistra temperaturi mai scăzute. Regimul pluviometric se va încadra in general in limite normale. . Precipitații mai frecvente iirmînd să se înregistreze in a doua parte a lumi. In ultimele 5 zile ale lujii vor £>rvd<»mina ninsorile. ■intre 1 și 5 decembrie, se prevede o vreme in general încinsă. cu precipitații mai ales sui? formil de burniță și pioaie. Dimineața și seara se va produce ceață. Vinlul va sufla slab pină la moderat, predomiriind din' nord-est și nord. Temperatura în scădere treptată. Minimele vor fi cuprinse între minus 6 și plus 2 grade, izolat mai coborîte in depresiunile in tramontane, iar cele maxime între minus 2 și plus 8 grade.în intervalul 6 la 10 decembrie, vremea
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va continua să se răcească. ■ Ceryl va fi mai mult a-

coper it. V oi- cădea ninsori locale, mai ales in sudul și estul țării, unde pentru scurt timp zăpada va ii viscolită. Vintui va sulla stai? pină Ja moderat in vestul țarii și va pre/.ema uncie. mien-, sim țiri pină la tare (iu—55 km), in ceielaite regiuni, predoimnind o.n nord- . est și nord. 2 empei atu ■ iile in.nime vor i. cm prmse intre minus .JQ și lei. Vlntul va sufla..slab
o grade, locul mai eobo- ....... ’ ’ ' 'rite m deprosminle intru-, montane și m nordul lain. iar cele maxime intre m.nus 5 și plus 5 graue. Este de așteptat ceața locala cu depuneri de chiciură.De la 11 la 15 ilecem- brie se prevede vreme rece, geroasă ..noaptea, .mai ales în nordul țării.Cerul va fi variabil cu înnourări mai pronunțate în sud, unde va ninge local. In rest, ninsori izolate. Vîntul va sufla slab pină la moderat, cu intensificări, în unele zile, pină la tare în sudul și estul țării, predominând din nord și nord- est. Temperaturile .minime vor fi cuprinse între

îninus 15 și minus 5 grade, izolat mai . coborite in nord, iar maximele intre minus 5 și plus 5 grade.lim.'ivalul 16—20 decembrie, Vremea în general închisă și in încălzire. Precipitațiile vor ii at.t sub lormă de ninsoare, < ii și sub formă de ploaie și burniță. Locul se va produce po-
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- :pină la moderat, predo- 
minintl din sectorul estic. Temperaturile minime vor li cuprinse între minus 6 ș; plus 4 grade, iar cele max.me între minus 2 și plus 8 grade, local mm ridicate.21, la 26 decembrie. Vremea va continua să se înc-izească' ușor și va fi în general umedă. Vor cădea precipitații atît sub formă de ploaie, cit și sub fermă- de iapoviță și ninsoare. Izolat se va | produce polei. Vînt slab ț pină la moderat. Tempe- j râturile minime vor fi t șraturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și plus 5 grade, iar cele maxime intre 0 și 10 grade. Ceață dimineața și seara.
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