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Hotărîrile Congresului al Xll-lea

Debut promițător
în ultima lună 

a anuluiPrin realizările obținute' în primele două zile lu- . urătoare ale ultimei luni a anului, trei întreprinderi miniere —• Lupeni, Petrila și Uricani — continuă succesele înregistrate în ultima parte a lunii trecute și de la începutul anului. Producția extrasă suplimentar de minele amintite în cele două zile se ridică la peste 2600 tone de cărbune. Pe primul loc : f lă mina Lupeni, cu plus de 1149 tone de bune cocsifîcabil, iar ziua de 3 decembrie, mai mare producție suplimentară a realizat-o mina Petrila — plus 1010 tone de cărbune. Mina Uricani are un plus, pe cele două zile amintite, de peste 600 tone de cărbune cpcsifica- bil, rezultat al mobilizării exemplare a întregului colectiv, al folosirii eficiente a utilajelor din ‘ dotare.
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„Să dăm țării cărbune
tot mai mult, 

mai bun, mai ieftin !“
Colectivul minei Lupeni, hotărire unanimă:
„Realizările din această lună

la nivelul prevederilor 
anului viitor11

„Vom face totul ca deceniul următor să devină și la mina 
noastră deceniul științei, tehnicii, calității și eficienței, așa cum 
a stabilit Congresul al Xll-lea al partidului".

(PAGINA a 3-a)

I. U. M. Petroșani

Acțiuni judicioase, responsabile pentru
CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCIII.U.M. Petroșani, unitate specializată în conștriicția de utilaj minier, a înregistrat în actualul cincinal o creștere accentuată a productivității muncii. Luînd ca punct de referință primul an al cincinalului revoluției tehnîeo-ștințif ice, 
productivitatea muncii cal
culată pe baza producției 
nete a crescut de la 100 la 
sută in 1976 la 186,2 la su
tă în 1979, preconizîndu-se 
pentru anul 1980 o creștere 
de 231,7 la sută. In anul 1985, acest indicator va crește, față de 1976, cu 396 la sută. La baza realizărilor înregistrate au stat și

9stau în continuare pentru rea în funcțiune a unor noi înfăptuirea sarcinilor vi- capacități de producție, itorului cincinal programele speciale de măsuri, programe pe care oamenii muncii de aici le-au aplicat în fiecare atelier și secție de producție.: Toate a- ceste programe cuprind acțiuni menite să conducă nu numai la Creșterea productivității muncii, ci și la maximizarea producției realizate în condiții de eficiență sporită.Creșterea an de an a productivității muncii a fost impulsionată, în primul rînd, de realizarea unui 
volum însemnat de investi
ții, materializat prin punc-

cum ar fi hala monobloc, atelierul de tratament termic și forje, precum și modernizarea secțiilor de prelucrare la rece. Extinderea 
noilor tehnologii de fabri
cație a utilajului minier 
este un alt factor care a 
făcut ca productivitatea 
muncii să crească cu 13—14 
la sută. Presarea și matri- țarea unor repere au condus, în ..același timp, șl. la <> : de

NOI EXPRES» 
ALE GRIJII 

FAȚĂ DE OM
• Profundă re

cunoștință pentru 
atenția cu care sîn
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(In pagina a 2-a)

Tovarășul
NICOLAE CEAUSESCU 
a examinat, în cadrul 
unei expoziții, modul 
cum se înfăptuiește 
programul de tipizare

în construcții
In cursul dimineții de marți, tovarășul Nicolae Ceausescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a examinat, —. în cadrul linei expoziții Organizate la Complexul expozițional: din Piața. Scîriteii —, împreună eu cadre de conducere din ministere și din alte instituții centrale. cu specialiști din unități de cercetare și proiectare tehnologică centrale industriale și treprindefi, modul cum în,făptuiește programul tipizare în construcții, ți tine , ce se desfășoară nivelul întregii eeonphiii. naționale, în vederea reducerii mai accentuate , a consumurilor de materii primă și materiale, de e- nergie și combustibili.Această amplă analiză într-un domeniu de o deosebită însemnătate, de care depinde realizarea în cele

din inse de ac- la

mai bune condiții a mare- . lui program de , investiții " prevăzut în Directivele Congresului al Xll-lea al partidului, reflectă în mod pregnant preocuparea cons-: tantă a secretarului general al partidului. în direcția transpunerii în viață a h<>- tărîrilor marelui forum al comuniștilor români, a per- ■/feeționării activității de ’ cercetare și proiectare, a aplicării în toate sectoarele- producției 'materiale a tuturor cuceririlor revoluției tehnico-științifiee.La înțîlnire.a de lucru au luat parte Verde;, a Iți . conducereastat.
Graficele,celelalte ,exponate în cadru 1 expozi ț iei trează realizările obținute, într-o primă etapă, la scara întregii economii, în

tovarășul llie tovarăși din de partid șl demachetele, reunite ilus-
(Continuare în pag. a 4-a)

Festivitatea decorării
tovarășului Angelo MiculescuMarți, 4 decembrie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a înmînat, într-un cadru festiv, tovarășului Angelo MiculeSCu, membru al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru ■ al gu- a- i n d u s- alimentare. Ordinul „23 August" clasa I, conferit prin decret prezidențial, pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii partidului și statului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, cu prilejul împlinirii viratei de 50 de ani.La solemnitate aiț luat parte tovarășii llie Verdeț, Virgil. Cazacu, Lina Ciobanii, Nicolae Constantin, Paul Niculescu, Gheorghe

viceprim-ministru ■ al vernil lui, ministrul griculturii și 1r i c i

Oprea,' Ion Pățan, Richard Winter, precum șG Mihail Fldreșcu, ministrul indus-, triei /chimice și Maxim Berghianu; ministru secretar de stat la- Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.Luînd cuvîntul, tovarășul Angelo Micufescu a exprimat conducerii de partid și de stat, personal . tovarășului Nicolae Ceaușescu, vii mulțumiri și sentimente de profundă recunoștință pentru înalta d stincție acordată.A luat cuvîntul tovarășiil 
Nicolae Ceaușescu, care a felicitat călduros pe sărbătorițiTovarășii din conducerea de partid și de stat au felicitat, de asemenea, petovarășul Angelo M icules- cti, adresîndii i urări de ■sănătate și fericire, de noi succese în activitatea sa.

A

economie substanțiala metal.
Constantin GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)

"'It.

„Sîntem chemați cu toții să ne îndeplinim 
o îndatorire patriotică, să contribuim 

efectiv la dezvoltarea activității 
întreprinderii"Luni, 3 decembrie, colectivul minei .Petrila a obținut o depășire a preliminarului la producția fizică de 1000 tone de cărbune. Consemnăm succesul ca atare, însoțindu-1 de precizarea că este rodul angajării plenare a formațiilor de lucru și cadrelor tehnico-inginerești, care continuă să acționeze în direcția generalizării tehnologiilor de randament înalt, îndeosebi Ia fronturile de lucru ce beneficiază de o dotare modernă și de muncitori . cu pregătire temeinică. , : fIn fruntea acțiunilor destinate creșterii producției se -situează numeroase formații de lucru. Unadintre ele este și schimbul (Continuare în pag. a 2-a)

condus de Attila Pop, un miner cu peste 20 de ani vechime neîntreruptă la sectorul V. Ieri, șeful de schimb a trăit o zi deosebită, prilejuită de întocmirea cererii de înscriere ca membru individual în organizația proprie a Frontului Unității Socialiste.— Ne simțim tot mai răspunzători să facem astfel îneît participarea noastră la viața social-econo- mică să fie mereu cres- cîndă, a susținut minerul Attila Pop actul politic ala* derării la organizația larg democratică ce va fi constituită pe sector. In primul , rînd, dovada acestei participări vrem să o facem

Noi decidem, 
noi înfăptuimDeși nu sînt membru âț partidului, . am fost întotdeauna cu gîndul și fapta După muncă pensie.. nuat activitatea în munca obștească, la Casa pensionarilor din Petroșani, unde mi s-au încredințat importante.Consider de mare tanță propunerea tarului general al partidului, tovarășul Nicolao Ceaușescu, de a se constitui organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste. In felul acesta se va crea o mai largă posibilitate pentru noi, oamenii muncii, de a decide și de a înfăptui ceea ce ne propunem pentru continua înflorire a patriei socialiste. ' j 
Beniamin OPREA, 

pensionar, Petroșani

cu alături de partid, ani îndelungați de am beneficiat de Dar mî-arn conți-
sarcini.impor-secre-
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Noi expresii ale grijii față de om
Profundă recunoștință pentru atenția

cu care sîntem înconjurațiPînă nu demult noi, soțiile și fiicele minerilor și celorlalți " oameni ai muncii din Valea Jiului, găseam cu greu un loc de muncă pe măsura posibilităților noastre. In ultimii ani s-au creat multe asemenea locuri de muncă unde putem să ne punem în valoare capacitatea, să contribuim la dezvoltarea econo- mico-socială a țării. Sînt conștientă că dacă în ultimii ani s-au deschis mai multe întreprinderi în care forța de muncă feminină deține ponderea, aceasta se datorește politicii înțelepte a partidului, grijii deosebite pe -care partidul și statul nostru, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu

ri poartă oamenilor muncii, întregului popor.Două mari bucurii am a- vurt la un interval foarte scurt de timp: prima, încadrarea în muncă la noua întreprindere de confecții de la Vulcan, pusă în funcție în acest an, iar a doua, la începutul aceste luni, cînd am beneficiat de majorarea retribuției. Dacă mă refer la retribuția mea, a- mintesc că voi câștiga în plus cîteva sute de lei lunar. Adică în condiții normale de realizare a planului, la o retribuție de 1 785 se adaugă cei 242 lei, cit reprezintă creșterea ca urmare a majorării.' In total,

voi realiza Un cîștig de peste 2 000 lei. Dar, trebuie reținut că noi lucrăm în acord, cîștigînd uneori chiar 2800 lei pe lună. In aceste condiții,: sporul este de 380 lei, deci un cîștig de 3180 lei pe lună. Este, în- tr-adevăr, o nouă și elocventă dovadă de umanism, de atenție constantă acordată îmbunătățirii calității vieții muncii.bucurie ror, îilui, tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, conducătorul înțelept al destinelor României socialiste, față de care ne exprimăm profunda recunoștință. Toate cele 45 de femei din formația pe care o conduc ne angajăm să realizăm lunar între 20 și 30 de salopete, înteme- indu-ne răspunsul nostru fapte de muncă.

tuturor oamenilor Pentru aceasta creata nouă tutu- mulțumim partidu- ■

apariția primului număr al ziarului „Steagul roșu“La întreprinderile miniere Lonea, Lupeni, Vulcan, Uricani și la întreprinderea de utilaj minier din Petroșani au avut loc în ultimele zile consfătuiri cu colaboratori, corespondenți și cititori ai ziarului nostru. Prilejuite de împlinirea, la 4 decembrie 1979, a 35 de ani de la a- pariția primului număr al „Steagului roșu“, organ al Comitetului municipal Petroșani al P.C.R. și al Consiliului popular municipal, aceste întîlniri au i- lustrat legăturile strînse pe care ziarul le are cu colectivele de oameni ai muncii cărora li se adresează zi de zi și pe care îi servește cu solicitudine și devotament de trei decenii și jumătate. Redactorii prezent! la aceste întîlniri au reținut cu atenție apriecîerile, sugestiile, propunerile formulate de participariți ?—

dintre ei mulți sînț mineri șefi de brigadă, ingineri, tehnicieni, cadre de partid, sindicat și U.T.C., intelectuali —, toate acestea contribuind la fixarea și îmbogățirea tematicii pe care ziarul o va aborda în viitor pentru mobilizarea oamenilor muncii din Valea Jiului la traducerea în viață a hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, nouă etapă pe calea construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.In următoarele zile, în principalele localități ale municipiului sînt programate adunări dedicate sărbătoririi a 35 de ani de apariție a ziarului „Steagul roșu“ la care redacția invită toți cititorii ziarului.

Sporește bunăstareafiecărei familiiRidicarea nivelului de trai al întregului popor, Îmbunătățirea necontenită 
a condițiilor de viață ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii, constituie esența politicii partidului nostru. An de an s-a înfăptuit și se înfăptuiește cu perseverență programul de creștere a nivelului de trai. începând de la 1 august a.c., s-a trecut la aplicarea celei de a doua etape de majorare a Retribuțiilor. Lună de lună, noi categorii de ai muncii au ciat de retribuții De la 1 decembrie trecut la aplicarea de ă doua etape a majorării retribuțiilor personalului din industria confecțiilor. precum și a pensiilor, înfăptuirea acestui gram reprezintă o expresie concretă -a preocupării partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru ca viața noastră, a tuturor, bunăstarea fiecărei familii să sporească pe măsura muncii fiecăruia și a aportului pe care l-a adus la creșterea producției, la sporirea avuției naționale. Ca urmare a aplicării celei de

oameni benefi- sporite. a.e. s-a celei

a doua etape . de majorare a pensiilor, începând cu 1 decembrie ac., pensia mea a 'crescut de la 3 082 lei la 3 200 lei. Desigur, a- ceșț lucru constituie un puternic stimulent pentru noi, pensionarii, care ne vom aduce întreaga contribuție la înfăptuirea sarcinilor obștești, la înflorirea vieții comunei Aninoasa. Munca noastră de o viață în slujba progresului socialist al patriei este prețuită de cel mai înțelept conducător pe„care îl are partidul și națiunea noastră socialistă — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru dovadă a decalității oamenilor profunda față de adeziunea to-

pe
Carolina BANHAZI, 

ajutor de maistru, 
întreprinderea de confecții 

Vulcan.

„Să contribuim efectiv la dezvoltarea
activității întreprinderii"

(Urmare din pagina 1)prin faptele noastre de muncă chiar dacă nu sîntem membri ai partidului. Am fost și voi fi întot- ' deauna devotat politicii u- manitare pe care o promo- . vează partidul, o politică ce corespunde . intereselor întregului nostru popor.
O. altă opinie o aflăm, la aceeași întreprindere, diti partea tiparului ajutor

• —de miner Marian Cigăian de la sectorul II:— In sectorul nostru, sub conducerea organizației de partid, lucrăm cot la coț membri și nemembri ai partidului, români, maghiari sau de alte naționalități. Am dorit să devin membru individual al organizației proprii a . Frontului. Unității Socialiste întrucît am înțeles bine din propunerile făcu-

această nouă preocupării îmbunătățire viețiipro- .
constanteatuturor muncii exprimmea recunoștință partid, odată cu deplină la realegerea va-rășului Nicolae Ceaușescuîn înalta funcție ...de secretar general al partidului, chezășie a înaintării neabătute a națiunii noastre socialiste pe calea bunăstării și civilizației.

Petru ROMAN, 
miner pensionar, comuna 

Aninoasa i

Creșterea
(Urmare din pagina 1)Depășirea în perioada care a trecut din acest an a indicatorului de bază — producția netă — cu 3,9 la sută, a producției globale cu 5.2 la sută au la origine o mai bună organi- zare a producției și a muncii. asimilarea în fabricație a unor utilaje moderne, de mare randament, care să satisfacă pe deplin cerințele beneficiarilor. Prin a- 

similare, nu numai că 
înnoit in proporție de 
la sută producția întreprin
derii, ci 
3a sută 
muncii, care au ile de

s-a
95

a sporit cu 17—18 
și productivitatea O altă direcție în acționat organizați- pțirtid.colectivă a întreprinderii 

și care a făcut să sporeas
că productivitatea muncii 
cu 15 la sulă este califica- 

■ rea și perfecționarea pre
gătirii profesionale a oame
nilor muncii. In acest domeniu I.U.M.P. a acumulat 
O experiență valoroasă. In

1
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te de secretarul general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că și noi sîntem chemați să ne aducem o contribuție mereu sporită la soluționarea problemelor ce frământă colectivul. Această răspundere mi-am asumat-oconștient de faptul că-mi îndeplinesc o îndatorire patriotică, așa cum fac toți cetățenii țării.Grindurile, convingerile î- naintate înfățișate de acești muncitori fruntași dovedesc o matură înțelegere a posibilităților ce le sînt create pentru a participa activ, direct, la viața so- cial-economică și politică a țării, a necesității ca această participare să fie rodnică, folositoare.La mina Petri la, ,pînă în prezent peste 200 de^ oameni ai muncii au depus primirea ca ai ale Sociala
cereri pentru membri individuali organizațiilor proprii Frontului Unității liste. Succesul minei producția fizică este susținut astfel de plusul de participare a întregului colectiv. tot mai unit în fața sarcinilor de plan. hotă- rît să contribuie la sporirea continuă a producției de cărbune. (I.M.).

Cartea social-politică 
se bucură de mare popu
laritate în rindul citito
rilor. La dispoziția lor 
stau lucrări dintre cele 
mai interesante și de ac
tualitate.

In foto: Instantaneu de 
la Librăria 44 Lupeni.

Foto: Gh. OLTEANU

productivității munciiperioada care a trecut din actnalul cincinal, în uzină s-au calificat 826 de Persoane, au fost de . asemenea, policalificați și specializați peste 200. de oameni ai muncii. Pentru perfecționarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, s-au folosit diferite forme dintre care amintim: instruirea la locul de muncă, programe personale cu ve- rifiearea' periodică a cunoștințelor și altele. Dotarea întreprinderii cu mașini-u- nelte moderne, de mare randament, a impus un nou mod de organizare a producției și a muncii.. Astfel, extinderea poliservirii mai ’. multor mașini ocupă un loc de frunte în activitatea constructorilor de utilaj. A- secțiile mecani-

rații a mașinilor unelte, îmbunătățirii calității acestora. Fără îndoială, măsurile care au condus an de an la creșterea substanțială a productivității muncii sînt mult mai multe: Ne-am o- prlt la cîteva, considerîn- du-le cele mai “elocvente pentru a reda preocupările constructorilor de utilaj în acest domeniu.Referitor la productivitatea muncii, Nicolae Lobonț, secretar adjunct cu probleme organizatorice al comitetului de partid pe întreprindere, ne 'spunea : „Cert este faptul că în fiecare an, la nivel de uzină, au fost întocmite programe de creștere a productivității muncii, programe care, urmărite cu responsabilitate și maximă exigență, au făcutconducerea plicată încă II, mecanică grea, tra- să obținem rezultate pozi- tament termic, forje, debitare, poliservirea a făcut 
ca productivitatea muncii 
să sporească Ia nivel de în
treprindere cu 5 Ia sulă. Multă atenție s-a acordat, de asemenea, reducerii- termenelor de revizii și repa-

cu

tive și la ceilalți indicatori de plan. Nu putem spune - că am făcut totul în această direcție, avem încă suficiente rezerve, dar măsurile pe care le vom aplica în anul 1980 vor asigura obținerea unor însemnate, sporuri de producție fără" cheltuieli suplimentare".

ȘpQRI A doua etapă a returului
cu arbitrul de fotbal loan

aceeași mă-— Sînteți în 
sură un bun artist amator, 
dar și un bun arbitru de 
fotbal, handbal, tenis. Ob
serv că după revanșa reu
șită de băieții noștri în fața 
Sportului studențesc, sînteți 
cuprins de satisfacție, 
bate chiar așa de tare 
nima pentru Jiul ?— Foarte tare! Dacă pierdeam nici un punct casă, alta era configurația clasamentului. Dar, oricum, după meciul de azi cu Politehnica Timișoara, în care vom cîștiga fără drept de apel, Jiul va urca un loc. Trebuie să recunoaștem că puțini sperau ca băieții noștri termine sezonul pe 6. Or, acest lucru nu îndemâna oricui.

— Aveți dreptate ! 
care dintre intîlnirile 
cestei etape 
se vor mai cîștiga puncte 
în deplasare ?— Cred că elevii Mateianu vor obține malul Dunării, la ceea ce au pierdut acasă. F.C. Scornicești pornește favorită, dar eu nu exclud nici posibilitatea unei remize, fapt ce ar îndepărta pe studenții ieșeni de zona fierbinte a clasamentului. Un punct în deplasare, la Tg. Mureș, poate obține și Chimia Rm. Vîlcea. După concludenta victorie obținută în etapa ■.'trecută, în dauna, dinamo- viștilor, cred că. nu mă ha-

credeți

Veiica

Vă 
i-nua-

să locul e la
In 
a- 
că

lui pe Galați,

zardez cînd afirm acest lucru.
— Și, în rest, numai 

victorii ale gazdelor?— Cu excepția derbiului dintre F.C. Argeș și Universitatea Craiova, în care orice rezultat poate fi posibil, cred că în celelalte partide, gazdele vor înregistra victorii. Adică, nu văd ce probleme ar putea să pună O- limpia Satu Mare în in- tîlnirea cu Steaua, . sau învinșii noștri de duminică, în partida cu studenții clujeni. Dinamo, pentru a nu pierde cursa spre vârful piramidei, cred că-și va adjudeca victoria în meciul cu S.C. Bacău, iar C.S. Tîrgoviște va spulbera orice speranță de supraviețuire în A a buzo- ienilor.

In altă ordine de idei, aș vrea să mă folosesc de acest prilej și să propun clubului Jiul, organizarea în colaborare cu casa de cultură a unor acțiuni cultural-sportive. Mă gîndesc la unele întîlniri ale suporterilor cu fotbaliștii, a- poi la organizarea unor - meciuri în vederea , sărbătoririi fotbaliștilor cu o- cazia retragerii lor din activitatea competiționaiă. Cred că aceste acțiuni ar duce la o mai strînsă legătură dintre fotbaliști și suporteri,
— Subscriem la cele pro

puse și așteptăm organi
zarea unor asemenea ac
țiuni în vacanța fotbalis
tică...,. ■'

Interviu realizat 
de Corvin ALEXE

Bre
• FOTBAL, campiona

tul național A de juniori: Sportul studențesc — Jiul 3—0; campionatul 
blican de juniori: Petroșani șa 2—1, C.S.Ș. Alba— Jiul Petroșani 
campionatul Minerul Uricani — Metalul Hunedoara 2—0, Minerul Paroșeni — Parângul Lonea 5—0, C.F.R.Petroșani — Metalul Si- meria 2—5, Preparatorul Petrila — . I.G.C.L. Petroșani 0—■'!, Constructorul Hunedoara — Mine

repu-C.S.Carpați Mir-Iulia
1—1; 

județean :

V iarrul Aninoasa 1—0, I.G.C.B. Hunedoara — S.G.C. Că- lan 2—4, I.M. Bîrcea — Avântul Hațeg 3—2.
• ȘAH, campionatul ju

dețean pe echipe: toria Călan — torul Lupeni 4,5
• TENIS 

campionatul I.C.P.M.C. — roșeni 3—9, Vulcan — Minerul Lupeni 9—0, Preparatorul Coroe- sti — Minerul Vulcan 9—0.

Vic-Prepara- ■■■ ' 5
DE MASĂ, 

municipal :Minerul Pa-Sănătatea
S. BALOI
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„DISPUNEM DE TOT CEEA CE ESTE 
NECESAR PENTRU A ASIGURA ÎNDEPLI
NIREA IN BUNE CONDIȚII A SARCINILOR 
DE PLAN PE ACEST AN, PRECUM SI PE 
ANUL 1980 - SI IMI EXPRIM CONVIN
GEREA CĂ EROICA NOASTRĂ CLASĂ 
MUNCITOARE, ȚĂRĂNIMEA Șl INTELEC
TUALITATEA, ÎNTREGUL NOSTRU POPOR 
VOR FACE TOTUL PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
INTEGRALĂ A ACTUALULUI CINCINAL, 
ASIGURIND ASTFEL CONSOLIDAREA SI 
MAI PUTERNICĂ A ECONOMIEI NAȚIO
NALE, CREȘTEREA CONTINUĂ A FORȚEI 
PATRIEI NOASTRE, ÎNTĂRIREA INDEPEN
DENTEI SI SUVERANITĂȚII NAȚIONALE A 
ROMÂNIEI SOCIALISTE".

NICOLAE CEAUȘESCU

Angajamentul minerilor din Valea Jiului 
„SÂ DĂM ȚÂRII CĂRBUNE-TOT MAI 

MULT, MAI BUN, MAI IEETIN!"

Colectivul minei lupeni — hotărire unanimă: 
„REALIZĂRILE DIN ACEASTĂ LUNĂ 

LA NIVELUL
PREVEDERILOR ANULUI VIITOR"

„Vom face totul ca deceniul următor să devină, și la mina noastră, 
deceniul științei, tehnicii, calității și eficienței, 

așa cum a stabilit Congresul al Xll-lea al partidului" 
Temeinicia afirmațiilor:

Realizările acestui an : pe 11 luni piu 
sul acumulat depășește 55 200 tone de căr 
bune cocsificabil

Puterea de mobilizare, abnegația și dă
ruirea în muncă a tuturor membrilor colec
tivului

Strădania de permanentă înnoire a 
procesului de producție și experiența cîști- 
gată în folosirea complexelor mecanizate

La mina I.upeni, fruntașa bazinului 
nostru carbonifer Ia producția de cărbune 
extras, doi interlocutori — directorul mi
nei, ing. Gheorghe Marchiș și maistrul 
minier Petre Constantin, Erou al Muncii 
Socialiste, — ambii delegați la lucrările 
Congresului al Xll-lea, ne-au relatat din 
preocupările conducerii colective a în
treprinderii, ale întregului colectiv de 
muncă privind realizarea sarcinilor pe 
această lună și an, dar mai ales ne-au 
vorbit despre acțiunile întreprinse pentru 
pregătirea producției anului viitor și a 
viitorului cincinal 1981—1985.

Prima problemă — rezultatele econo
mice cu care vor încheia luna decembrie 
si anul 1979.

Ing. GIIEORGHE MARCHIȘ: Anul acesta a fost un an rodnic pentru • colectivul minei noastre, poate cel mai rodnic an din istoria minei și nu mă refer doar la producția realizată, la depășirile de plan obținute, la sporurile de productivitate înregistrate, ci și la faptul că în a'cest an s-au obținut rezultate superioare sarcinilor planificate și la ceilalți indicatori economico-financiari asupra cărora nu 
voi mai insista, situația fiind cunoscută 
nu numai la mina noastră, ci și în Valea Jiului, din ziarul nostru care a consemnat cu operativitate succesele noastre.

PETRE CONSTANTIN : Rodnicia acestui an o putem raporta și la experiența acumulată în mecanizarea complexă a lucrărilor din subteran, în introducerea a- cestor utilaje de mari dimensiuni, montarea, exploatarea și întreținerea lor, O dovadă în acest sens o constituie realizările obținute de brigăzile dotate cu complexe mecanizate care și-au depășit lună de lună sarcinile de plan la producția fizică de cărbune extras, acumulînd plusuri de ordinul a zeci de mii de tone de cărbune cocsificabil și aceasta numai pe seama sporurilor la productivitatea muncii. A depăși 20 de tone pe post, nu mai reprezintă azi un fenomen izolat, este o realizare frecventă.
Ing. GHEORGHE MARCHIȘ : Maiconcis — ne-am realizat și depășit sarcinile de plan ■. pe cele 11 luni trecute din aceșt an cu peste 55 200 tone de cărbune, ne-am realizat angajamentul anual și angajamentul luat în cinstea marelui forum comunist al țării. In această lună, după două zile de activitate productivă, avem 

un plus de 1149 tone de cărbune. O dovadă că întregul nostru colectiv este puternic mobilizat la realizarea exemplară a sarcinilor de plan...
PETRE CONSTANTIN: ...sarcini de plan pe care sîntem hotărîți să le depășim pentru că. noi, minerii Lupeniului. am chemat la întrecere toți minerii țării și dorim să dovedim că putem fi în fruntea acestei întreceri.

REDACȚIA : Am dori să con
semnăm și cîteva din preocupările 
colectivului pentru asigurarea con
dițiilor necesare îndeplinirii sarcini
lor de perspectivă și deci pentru 
pregătirea producției atît a anului 
viitor, cît și a viitorului cincinal.

Ing. GHEORGHE MARCHIȘ : Sarcinile de plan pentru anul viitor sînt cunoscute piuă la nivelul formațiilor de 

lucru. Ele au fost prelucrate, dezbătute, au fost formulate propuneri, măsuri tehnice și organizatorice care să conducă la realizarea acestora. Votul oamenilor muncii de Ia mina Lupeni, aprobarea unanim exprimată față de cifrele de plan și măsurile stabilite constituie chezășia realizărilor pe care le vom obține în anul viitor. Și sarcinile de perspectivă'ne sînt cunoscute. Ele ne-au 'fost trasate nu numai nouă, celor de Ia Lupeni, ci întregii Văi, chiar de secretarul' general al partidului care, - ,1a adunarea populară din orașul nostru spunea : „Valea Jiului va continua 
însă să ocupe locul cel mai important în a- 
sigurarea cărbunelui de calitate, nu nu
mai pentru energie, ci și pentru industria 
metalurgică. De aceea, activitatea din Va
lea Jiului va ocupa un loc priorițar și 
în viitor — și trebuie să facem totul pen
tru a asigura realizarea, în 1985, a cel 
puțin 15—16 milioane tone de cărbune ! 
Fină în 1990 trebuie să asigurăm, din 
Valea Jiului cel puțin 80 la sută din 
cărbunele cocsificabil- pentru metalurgia 
din România !“

PETRE CONSTANTIN: Tot la adunarea populară de la Lupeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a-indicat, în tu-ma constatărilor la fața locului, la fronturile de lucru, direcțiile de acțiune cum ar fi realizarea mașinilor și utilajelor necesare mecanizării rapide a tuturor lucrărilor miniere, folosirea cu maximum de randament a utilajele» , și, citez : „In fiecare 
mină se poate organiza mai bine munca, 
se poate obține o productivitate mai mare, 
folosirea intensivă a utilajelor, întărirea 
disciplinei — care reprezintă factori ho- 
tărîtori pentru realizarea în bune condi- 
țiuni a producției".Nouă nu ne mai rămîne decît să concretizăm, să adaptăm aceste indicații la condițiile noastre specifice de mină.

REDACȚIA : Vă rugăm să vă 
referiți mai ales la aceste măsuri 
concrete, la direcțiile de acțiupe pe 
care vi le-ați stabilit, le-ați desprins 
din indicațiile secretarului general al 
partidului, din documentele Congre
sului al Xll-lea al partidului.

Ing. GHEORGHE MARCHIȘ: In o- rientările de perspectivă ale dezvoltării economico-sociale a României, cuprinse în Directivele Congresului al Xll-lea al partidului și în Raportul comunist prezentat țării, se subliniază cu fermitate o idee, care, prin, aprobarea documentelor Congresului a devenit sarcină — „deceniul 
1981—1990 să devină cu adevărat deceniul 

științei, tehnicii, calității și eficienței", iar noi. minerii Lupeniului, sîntem hotărîți să facem totul ca să ne îndeplinim această sarcină deosebit de importantă, fiind o garanție a succeselor viitoare pe care le pregătim încă de pe acum. Astfel, avem o colaborare strînsă cu Institutul de mine din Petroșani, cu cadrele didactice care au o bogată experiență științifică și practică. Chiar în aceste zile am început experimentarea unui nou tip dd vagonet de mină din material plastic și a unor stîlpî de susținere tot dintr-un astfel de material. Am discutat și am stabilit cu numeroase cadre didactice temele unor studii privind rezolvarea problemelor de informatică și de structură organizatorică.

Colaborări prețioase avem cu cercetătorii de la C.C.S.M, și I.C.P.M.C., de asemenea, pe probleme legate nu numai pe activitatea productivă imediată, ci și de sarcinile de perspectivă. Avem lin colectiv receptiv la tot ceea ce este nou și vom crea condiții optime pentru o strînsă colaborare cu oamenii de știință, cu cercetătorii și proiectanții din domeniul mineritului.Experiența pe care am acumulat-o în introducerea și folosirea mecanizării complexe o vom fructifica din plin în continuare, mecanizarea fiind o cale sigură de sporire a producției de cărbune.
.PETRE CONSTANTIN: In această direcție, a sporirii eficienței muncii în folosirea mecanizării complexe trebuie să ne orientăm preocupările, și aici un sprijin substanțial ne pot da și cercetătorii și proiectanții minieri, pentru crearea, obținerea unui tavan artificial mult îmbunătățit. Cred că este necesar, vorbind de studii organizatorice, să se înființeze un raion de înnămolire pentru colmatarea rocilor din zona exploatată și care constituie tavanul următoarelor abataje. Totodată, trebuie generalizată experiența pozitivă care, sigur, va conduce la sporirea eficienței muncii și la alte formații de lucru și sectoare. Un exemplu în acest sens îl oferă Chiar sectorul IV în ceea ce privește folosirea complexelor mecanizate, întreținerea acestora, consumul eficient și judicios al energiei electrice prin contori- zare, reducerea consumului de material și a costurilor de producție, realizarea producției nete valorice. Eficiența însă este strîns legată de calitate, de calitatea lucrărilor executate cape depind numai de noi, minerii și maiștrii, de meseriașii noștri depinde calitatea reviziilor și reparațiilor efectuate, pe scurt de calitatea muncii fiecărui membru al colectivului depind realizările întreprinderii.
Ing. GHEORGHE MARCHIȘ : Vreau să amintesc, să evidențiez chiar, înființa-

Mecanizarea amplă a lucrărilor din subteran, factor esențial în creșterea 
producției de cărbune, •

I rea laboratorului de control și cercetare electromecanică, singurul de acest gen în Valea Jiului, laborator unde sînt încadrați specialiști electromecanici și care au sarcini concrete pornind de la urmărirea atentă a respectării întocmai a tehnologiilor nou introduse și pînă la verificarea calității ‘ utilajelor la .ștandul de probă din unitatea producătoare și studiul documentațiilor tehnice, ale publicațiilor, de specialitate din care vor extrage soluțiile aplicabile la mina noastră.
PETRE CONSTANTIN : Eforturi se depun continuu. Preocupări pentru îmbunătățirea activității există, măsuri s-au stabilit și se stabilesc după fiecare etapă; ceea ce trebuie întărit zi de zi este răspunderea la fiecare nivel pentru realizarea întocmai a sarcinilor care revin compartimentului respectiv, formației de lucru, minerului, fiecărui om al muncii din colectivul nostru.Secretarul general al partidului spunea la Congresul al Xll-lea: „Este nece

sar ca toți oamenii muncii, toate organi
zațiile de partid să facă totul pentru ca 
întreaga noastră activitate economică să 
se desfășoare cu cea mai înaltă eficiență, 
asigurînd creșterea continuă o bogăției 
naționale, baza sigură — și singura bază 
— pentru dezvoltarea continuă a patriei, 
ridicarea bunăstării poporului". De fapt aceasta este sintetizarea tuturor sarcinilor noastre.

Ing. GHEORGHE MARCHIȘ : Colectivul minei noastre este hotărît să se achite în mod exemplar de această sarcină, știind că în felul acesta, dînd cărbune țării, își manifestă totala adeziune față de politica înțeleaptă a - partidului nostru, față de realegerea tovarășului Nicolae CeaușescU în înalta funcție de secretar general al partidului.
Pagină realizată de 

Dorin GHEȚA
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CEAUȘESCU a examinat 

modul cum se înfăptuiește programul 
de tipizare in construcții

(Urmare clin pagina I)îmbunătățirea normelor de tipizare, în aplicarea unor soluții constructive și tehnologice superioare, menite să asigure valorificarea mai eficientă a materiilor prime, materialelor și energici, folosirea deplină a capacităților de producție, creșterea calității și a productivității muncii, promovarea susținută a progresului tehnico-științifîe.Din datele prezentate cadrul expoziției rezultă perfecționarea tipizării organizarea ei într-o concepție unitară au condus și conduc la reducerea considerabilă a numărului proiectelor de construcții, a tipurilor de materiale de construcție, la sporirea calității producției, la importante economii, la ridicarea eficienței economi-, ce..Analiza soluțiilor prezentate începe în sectorul industriei metalurgice, ramură de bază a economiei naționale, unde și în viitorul cincinal se vor realiza mari investiții. Prezentînd preocupările special iștilor în direcția tipizării ivitelor la viitoarele biecțive și capacități producție, ministrul de resort a relevat că în prima etapă a acestei acțiuni au fbst puse la punct numeroase proiecte tipizate, avînd ca efect realizarea de economii m valoare de 15(1 milioane lei prin reducerea consumurilor, de niet.d. ciment și energie’în- globată. Printre proiectele prezentate secretarului general al partidului se află cel al furnalului de 2 700 mc pentru combinatele de la Galați și Călărași, la care, soluțiile proci în o inifial. duc dr mie, pre rea consumului de și ■ energie eu 8 și tiv - 15 la sută.A prec’i’ind aceste noi. secretarul general al partidului a atras atenția asupra faptului că -acțiunea de tipizare trebuie să includă și măsuri ferme d ’ perfecționare a tehnolo-

în că Și

pro- o- de

giilor de fabricație. In a- cest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a arătat că se impune să se acționeze în direcția îmbunătățirii procesului de ardere în siderurgie, astfel încât consumurile de cocs pe tona de metal să fie reduse la nivelurile atinse pe plan mondial. Totodată, s-a indicat să continue preocupările pentru recuperarea energiei și a , zgurilor rezultate din procesul tehnologic, găsirea unor modalități de folosire pe scară eît mai largă a cărbunilor indigeni în industria siderurgică, precum și a unor soluții pentru reducerea importurilor la unele materiale costisitoare.Preocupări similare sînt evidențiate și în standurile industriei construcțiilor de mașini, unde .ministrul de resort, a arătat că acțiunea de tipizare s-a concretizat pînă acum printr-o serie de proiecte, altele urmînd a fi definitivate in scurt timp. Economiile antecalcu- late de pe urma extinderii tipizării sînt estimate circa 2,8 miliarde lei 1980.Tovarășul ,N i c b 1 Ceaușescu a apreciattît rezultatele obținute, și propunerile făcute
ia in

a

Călărași, constructive •onizate de specialiști, comparație cu proiectul la un consum metal cu 14 Ia sută mai aim și la diminua- ciment respec-

a e că a- cît în direcția reducerii consumurilor prin tipizare, sebi la metal, nu sînt măsura posibilităților care dispune această

tru construcții care vor a- vea ca efect micșorarea considerabilă a consumurilor de metal, ciment și e- nergie.Rețin atenția și rezultatele obținute în industria chimică. Ministrul de resort raportează că acțiunea de tipizare cuprinde 45 la sută din proiectele noilor construcții. Printre realizările cele mai importante se află instalația de electroliză cu celule bipolare unde prin tipizare se obține o reducere de 56—60 la sută a consumului de metal, ciment și energie. Se remarcă, de asemenea, proiectele unor instalații din domeniul petrochimiei și prelucrării țițeiului. Calcule estimative oglindesc că în viitorul cincinal, în urma extinderii tipizării, vor fi obținute importante economii de energie, o'b combustibili, de alte materii prime și materiale, noile instalații ce vor fi puse în funcțiune în această importantă ramură industrialii urmînd să se .încadreze în limitele consumurilor optime.La standurile Ministerului Transporturilor Telecomunicațiilor au. a pree i a te preoc u părjl e rezultatele obținute în

citați. Din clatelc ce i-au fost prezentate, tovarășul Nicolae Ceaușescu a constatat că în mod ne justificat proiectele pentru termocentralele de puteri mici, prevăd consumuri mai mari decît cele preconizate pentru termocentralele cu puteri instalate superioare. In consecință, secretarul general a indicat să fie revăzute și aceste proiecte, în vederea asigurării unui consum raționai de materiale.In legătură cu programul de construcție a mi- crocentratelor în cincinalul 1981—1985, tovarășulNicolae Ceaușescu a cerut conducerilor Ministerului Energiei Electrice și Consiliului Național ,al Apelor ‘să studieze posibilitățile privind valorificarea întregului potențial energetic al râurilor interioare, și să se stabilească construirea centrale șiAcțiuneades

îndeo- pe de importanță și modernă ramură a economiei naționale. In acest sens, secretarul general al partidului a cerut să fie revizuite proiectele tip, inclusiv soluțiile preconizate pentru noile capacități de producție, pentru ea începind chiar din anul 1980 consumul de metal să fie diminuat cu cel puțin 15 la sută, iar pentru viitorul cincinal aproximativ 20 la șută.In sectorul economiei restiere și materialelor construcții, proiectele pizate acoperi» 72 la s din obiectivele aflate construcție. Ministrul resort prezintă unele so ții, reprezentative pentru acest sector, între care pro-, iectele tip de fabrici de 'cărămizi, de panouri șl e- lemențe prefabricate pen-

CU

Șl fost si direcția tipizării proiectelorpentru unele construcții feroviare, rutiere și navale, din domeniul telp'omuni- cațiilor. In discuțiile cu ministrul de resort, cu ceilalți " special iști din acest sector s-a arătat că și aici acțiunea de tipizare poate duce la rezultate și mai bune în sensul reducerii pe această cale a consumurilor de materiale.Tovarășul N i e o 1 a e Ceaușescu ă indicat și aici să fie revizuite proiectele pentru a se putea obține o rducere substanțială a consumului de ciment. în special la construcția șoselelor.Implicațiile pozitive ale tipizării au reieșit și în cadrul analizei făcute la standurile Ministerului E- nergiei Electrice, unde ministrul de resort a prezentat cîteva proiecte de' construcții de centrale e- lectrice și de termoficare de d.ferite tipuri si capa-

măsuri pentru de noi hidro- : microcentrale.de t:ipiz,are se ușoară cu rezultate bune și în sectorul minelor, petrolului și geologiei, construcțiile din agricultură și industria alimentară precum și în industria u-- șoafă.Au fost prezentate în continuare o serie de proiecte tip privind realizarea unor construcții de locuințe și obiective social-eultu- rale în localitățile urbane și rurale, care urmăresc a- sigurarea unei varietăți în arhitectură în funcție de specificul fiecărei zone, a unui grad ridicat de con- funeționalltate. In legătură cu acțiu- tipizare au fost inși proiecte privind
fort Șl strînsă nea de fățișale utilizarea mai largă a apelor geotermale, precum și a energiei solare la încălzirea locuințelor și a unor construcții agroindustriale.Dialogul de lucru a continuat pe platforma în aer liber a complexului eX'po- zițional unde a fost prezentată o gamă largă de noi materiale de construcții, panouri, elemente prefabricate din beton armat, elemente spațiale simple și complet echipate.Secretarul general al partidului a indicat șă fie reanalizață tipizarea unor materiale de construcții.

atragerea în circuitul productiv a celoi' mai ieftine materiale existente în țară, valorificarea mai bună, în acest sens a resurselor naturale din fiecare zonă geografică.In încheierea dialogului de lucru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind e- forturile depuse de ministere, departamente, centrale industriale, institute de cercetare și proiectare, de specialiști, în domeniul tipizării construcțiilor industriale, edilitare, social- cultural e, a economisirii materialelor- de construcție, a cerut sa se acționeze în continuare cu toată fermitatea pentru obținerea de reduceri substanțiale Ia consumul unor materiale de bază, în primul rînd metal și ciment, pe metrul pătrat de construcție.. Secretarul general al partidului a cerut de asemenea să se găsească soluții cit mai simple și eficiente care să ducă la în condiții de maximă fi ciență tuturor dustriale si le..Tovarășul Ceaușescu a rilor de răspundere zenți să,, definitiveze în cursul acestei luni, știrile, de îmbunătățire proiectelor tip pentru ele să poată fi aplicate începind chiar din prima lună a anului 1980.Participanții Ia întîlnirea de lucru s-au angajat în fața tovarășului Nicolae Ceaușescu ca, împreună cu colectivele de specialiști, muncii, să depună în continuare toate eforturile, întreaga lor capacitate creatoare, pentru îndeplinirea exemplară a indicațiilor și recomandărilor ce le-au fost făcute, a cinilor ce le hotărârile și Congresului pentru înfăptuirea vastului program de investiții din următorii ani, menit să a- sigure progresul neîntrerupt al patriei noastre socialiste, ridicarea continuă a nivelului material și spiritual al întregului popor — țelul suprem al politicii partidului nostru.
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Manifestație împotriva amplasării 
de noi rachete nuc eare în EuropaPe ale: orbulevardele pr capitalei italiei* ganizată o marc lie de protest planului NATO sare a circa 600 noi chete nucleare pe 1 riul a cinci țări ale Alianței atlantice, clusiv Italia.Manifestanții au scandat, între altele, „Iliroșima, nu se mai repete!", morții atomice !“, „Jos arsenalul morții".Intr-o . cuvîntare rostită cu acest prilej, Aleșsandro Natta, membru al Direcțiunii P.C.L, a declarat că comuniștii italieni cer guvernului să -amine orice hotărâre privind amplasarea de noi arme nucleare

a fost manifesta- împotriva de ampla- i ra- terito- membre in-să „Nu eu

pe teritoriul țării și cheamă guvernul la convorbiri. Trebuie să acționăm împreună. pentru oprirea cursei înarmărilor — a spus vorbitoivl.

MINIȘTRII AGRICUL
TURII AI CEE, întruniți în sesiune la Bruxelles, au eșuat din nou în încercarea . de a adopta o politică co-. mună în sectorul pescuitului. Problema este blocată de aproximativ doi ani.

IN ZILELE DE 2 SI 3 
DECEMBRIE, în Iran a a- vut loc referendumul asupra noii constituții în cadrul căruia au fost chemați la urne 22 milioane de cetățeni cu drept de vot, în-

cepînd do la vîrsța de 16 ani. Noua lege fundamentală a țării stipulează, între altele, crearea Republicii Islamice Iran.
motivat această lege continuă să fie prezente" în Spania, și lupta împotriva lor trebuie să fie continua- în a-tă, se menționează preambulul decretului mintit.

PE FONDUL CRIZEI 
INTERNAȚIONALE, scrie cotidianul „Les Echos", noul guvern suedez se vede confruntat în prezent cu o situație deosebit de dificilă pe plan economic. Sub greutatea facturii petroliere, deficitul balanței

Mica publicitate
MB. 

nr.din

Atacuri rhodesiene 
Angoieipleanl al C.C. al MI’LA — Partidul Muncii.El a precizat că divizii de infanterie sud-afrieane, sprijinite de blindate, elicoptere de luplă și aviație, au pătruns în regiunile O- chikango, Namacunde și Chcde, ucigînd mai mulți civili, incendiind și jefuind casele și luînd prizonieri cetățeni angolezi.

asypra
LUANDA 4 (Agerpres). Trupele regimului rasist sud-african au lansat în ultimele zile, de pe teritoriul namibian atacuri împotriva Republicii Populare Angola, ocupînd localități din provincia Cunene, a- flață în sudul țării, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, Jeronimo Sinedima, membru su-

LA LIMA s-au desfășurat lucrările plenarei C.C.al P.C. Peruan, informeazăagenția, TASS. Jorge del ...... ..Prado, secretar general al ..de plăți curente ar putea C.C. al P.C. Peruan ă pre- atinge anul viitor nivelulzentat un raport. Plenara a adoptat o serie de măsuri cu privire la activitatea partidului în etapa actuală și în anul viitor,
LEGEA ANT (TERORIS

TA adoptată în decembrie 1978 pentru un an și care acordă poliției puteri speciale pentru combaterea terorismului a fost prelungită pînă la 4 decembrie 1980, printr-uh decret, dat publicității la Madrid. „Circumstanțele grave care au

record de 16,5 miliarde coroane, adică 4 la sută din Produsul Național Brut.
PARLAMENTUL SUD- 

COREEAN a adoptat, iectul bugetului pe 1980, potrivit căruia cațiile bugetare 'pentru puri militare ajung 2 145 907 milioane sud-coreeni, ceea ce zintă aproximativ 40 sută din totalul cheltuielilor prevăzute de buget.
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ANUNȚ DE FAMILIE

pro- anul alo- sco- la won i repre- la
prezență și parte la pricinuită mult re-

SOȚIA Elis mulțumește sincer tuturor acelora care prin flori au luatmarea durere de pierderea grefatului soțSVOBODA ADALBERTUn gînd pios în amintirea lui. (1 013).
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