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teagul roșu

sărbătorită sub semnul unor 
profunde transformări înnoitoare

PETRU BARB, 
prim-secretar al Comitetului municipal 

de'partid, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular 

municipalUn dat al istoriei face ca, de mai bine de trei decenii încoace, poporul nostru să încheie fiecare an sub semnul marilor satisfacții prilejuite de aniversarea proclamării Republicii. Rememorăm succesiunea acelor evenimente cînd, la numai trei ani după victoria revoluției care a marcat eliberarea patriei de sub dominația străină, Partidul Comunist Român, situat în fruntea forțelor naționale patriotice, a inițiat și înfăptuit noi acțiuni de. răsunet internațional. In noiembrie 1947 au fost îndepărtați din guvern ultimii reprezentanți ai burgheziei, iar Ia 30 Decembrie 1947 a fost abolită monarhia, principalul sprijin al reae- țiunii interne și externe. România s-a proclamat 
Republică Populară, stat al oamenilor muncii de la 
orașe și sate, d?nd expresie voinței nemărginite a poporului de a-șî clădi viitorul așa cum a năzuit de veacuri, liber și stăpîn pe destinele sale In luminoasa 'rspectivă deschisă de aceste evenimente, poporul nostru a obținut an de an, sub conducerea partidului comunist,mele mai. mărețe izbînzi din milenara sa existență.

(Continuare în pag. a 2-a)

ANUL XXXVI

Se-nalță cîntec pentru 
România, 

Pămîntul scump cu 
cerul fără nor. 

Din Valea noastră, unde 
vrednicia 

Se arată-n fapte vii, 
sub tricolor 

Se-nalță cîntec pentru 
Ziua Țării 

Din miile de piepturi 
minerești 

Pentru Partid și pentru 
pacea zării, 

O, Patrie, în veci să 
dăinuiești! 

Copiii cresc frumoși în 
libertate 

Iubind fierbinte 
românescul plai 

Și cîntă pentru dragoste, 
dreptate 

In straiul strămoșesc 
si-n dulce grai. 

E anul plin și-ales ne-e 
ogorul 

crește buna 
noastră pîine 

Țara-n care 
viitorul 

cel de astăzi 
pentru mîine!

In ziarul de azi:

Năzuințele 
împlinirile 
pe drumul 
viitor 
înnoiri ale municipiu
lui
Dar din inimă

noastre, 
noastre 

ferm spre
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Felicitări de Anul Nou
adresate conducerii de partid 

și de statI II I
A devenit o frumoasă tovarăși din conducerea detradiție ca, în preajma partid și de stat, urări deAnului Nou, reprezentanții copiilor și tineretului patriei să vină în fața sediului Comitetuluj .Central și să aducă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,. pre- ședințele Republicii Socialiste România, tovarășei Elena Ceaușescu, celorlalți

sănătate, fericire și viață lungă. „Plugușorul“, a- ceastă laică și frumoasă ceremonie de iarnă, care își are rădăcini în profunzimile istoriei noastre străvechi, s-a constituit și în acest an într-o expresie grăitoare a vitalității poporului român, a marilor sale sensibilități artistice,

a dragostei fără margini cu care tineretul țării, a-1 lături de întreaga națiune, îl înconjoară pe cel care conduce cu înțelepciune și eroism revoluționar destinele României socialiste.Iii văzduhul limpede și înalt al acestei dimineți senine de decembrie răsună, potrivit obiceiurilor .
(Continuare în pag. a 4-a)
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Detașamentul de frunte al mineritului 
românesc și-a onorat, cu prisosință 

angajamentelesuplimentară de 12 000 tone cărbune. In fața Minerului de onoare al Văii, tovarășul Nicolae Ceaușescu ortacii din Lupeni și-au majorat angajamentul la 20 000 tone. Depășirea de plan a înregistrat în aceste zile peste 60 000 tone. Este răspunsul exemplar al a_ cestui colectiv de muncă la chemarea partidului de

Pentru minerii Lupeniu- lui, anul 1979 a avut o semnificație deosebită, a fost anul în care au cinstit memoria moșilor și părinților lor căzuți în luptă 
pentru o viață mai bună, fericită. La o jumătate de 
veac de la eroicele lupte din 1929, ei au lansat chemarea la întrecere către toți minerii țării, angajîn- du-se să dea o producție

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, sîmbătă, 29 decembrie, pe șefii misiunilor diplomatice, pe reprezentanții unor , organizații internaționale acreditați în țara noastră, care au prezentat felicitări cu prilejul Anului Nou și al celei de-a XXXII-a aniversări a proclamării Republicii.
La primire au participat tovarășii Uie Verdeț, Ștefan Voitec,' Gheorghe Rădulescu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Oprea, Ștefan Andrei, Nicolae Giosan, Aurel Duma, ministru secretar de stat la Mipistertil Afacerilor Externe, Silviu Curticeanu,

secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.
A luat cuvîntul, decanul corpului diplomatic, ambasadorul Uniunii Sovietice, Vasili Ivanovic! Drozdenko. :Mulțumind pentru felicitările și urările adresate, 

a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea rostită de șeful statului român a fost urmărită cu deosebită a- tenție și interes, fiind viu aplaudată.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a întreținut apoi, într-o atmosferă cordială, cu șefii misiunilor diplomatice.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ciocnit o cupă

de șampanie cu diplomații prezenți, care i-au transmis, cu prilejul Anului Nou, din partea șefilor statelor și guvernelor pe care le reprezintă, calde felicitări, urări de sănătate și fericire, de noi succese în activitatea desfășurată în fruntea statului . român, spre bunăstarea și prosperitatea poporului român, pentru pace și colaborare între toate națiunile lumii, pentru o lume a prieteniei și înțelegerii.t Tovarășul Ceaușescu a urat, șefilor misiunilor tice, la încheierea multă fericire, succes în activitatea x lor, precum și tradiționalul „La mulți ani!“.
i Nicolae din nou, diplomă- primirii, sănătate,

a scoate la lumină mai mult cărbune, este modul elocvent de a dovedi consensul unui popor în ceea ce privește politica partidului, cifră record exprimă hotărîrea lor de a contribui, cu toate forțele, la e-
Ion VULPE

Bogat raport muncitoresc
Acum, la finele celui de-al patrulea an al cincinalului revoluției tehnico-ști- 

ințifice — perioada cea mai fertilă din anii Republicii — tot mai multe colective 
de oameni ai muncii din municipiul nostru raportează 
succes a sarcinilor de producție.tone de cărbune realizat peste sarcinile aferente lu- decembrie. In acest

îndeplinirea și depășirea cu

• I.M. LUPENI. Minerii care au chemat la întrecere toți minerii țării și. care au îndeplinit cu mult înainte de finele anului realizarea sarcinilor de pian, raportează plusul de 6 119 anDe
(Continuare în pag. a 2-a)

Ctitorii mecanizării de la sectorul IV ai minei Lupeni. > Foto : I. LICIU

nii fel I.M. Lupeni produce suplimentar în acest 61357 tone cărbune, menționat că harnicii mineri de la Lupeni au obținut la cheltuielile materiale o economie de 7 770 000 lei.
•I.M. PETRILA. Un alt colecțiv de mineri din Vale care cinstește aniversarea Republicii cu un plus de 30 000 tone de cărbune. Sporul de cărbune are la bază creșterea productivității muncii la nivel de întreprindere cu 500 kg/post, iar în abatajele mecanizate cu 1 000 kg/post. Succese semnate s-au asemenea, și de investiții valoric a fost la sută, cii de

peste în- obținut, de la lucrările unde planul depășit cu 34 Oamenii mun- aici au redus:

cheltuielile materiale cu 10 lej la 1 000 lei producție marfă.
• I.R.I.U.M. PETROȘANI. Colectivul întreprinderii raportează încheiere^ la toți indicatorii a sarcinilor de plan. Astfel, producția netă 

a fost realizată în proporție de 125 la. sută, producția globală în proporție de 128 la sută, iar productivitatea muncii planificată a fost depășită cu 23 la sută. S-au livrat în plus unităților miniere din Vale peste 35 de tone utilaj, 350 bucăți stîlpi hidraulici și o gamă variată de piese de schimb. In anul 1979 colectivul I.R.I.U.M.P. a economisit 2 683 000 kWh energie e- lectrică, 459 Goal energie termică si 230 tone metal.
• C.F.R. PETROȘANI. Colectivul feroviarilor din

C. GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)



Năzuințele noastre, împlinirile noastre, 
pe drumul ferm spre viitor

(Urmare din P«g- 1)

Vocația noastră este să construim, 
să construim viguros, continuu. Dis
punem, ca rezultat al propriilor efor
turi, al brațului viguros și al minții 
înțelepte, de o trainică temelie pentru 
toi ceea ce năzuim în viitor. Valea 
Jiului constituie prin excelență un 
fond viu de fapte care atestă 
adevăr. „Urcăm“ permanent, iar

acest 
oame-

nii, parcă mai 
muncesc, judecă, 
pașii noștri spre viitor, un viitor al 
satisfacțiilor ■ și bunăstării, devin mai 
repezi, mai siguri, in tot ceea ce cre
ează. Că e așa, ne-o spun, din nou, în 
ancheta de față, cîțiva dintre pariici- 
panții la acest efort general, rodnic 
in tot ceea ce înfăptuim.

harnici ca oriunde, 
își însușesc noul, iar

CONSTANTIN LUPU- 
IJEȘCU, șef de brigadă, 
I.M. Lupeni : , „Pășim in noul an cu trainice împliniri. în brigada pe care o conduc peste 50 la sută din muncitori sînt policalificați. Trăim astfel sentimentul de mîndrie că am înfăptuit una din sărcbiile trasate de secretarul general al partidului, Minerul de onoare al Văii Jiului, tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
de a deveni mineri-tehni- eieni bine pregătiți, capabili să mînuiască cu pricepere modernele tehnici din dotare. Rezultatele muncii noastre confirmă a- ceasta din plin : am extras eu brigada, în acest an, peste prevederi, măi mult de 36 000 tone de cărbune cocsificabil, realizînd în luna decembrie productivități medii ale muncii de peste 16 tone pe post. Un alt fapt semnificativ : du
pă doi ani de utilizare, complexul din dotarea bri- -găzii funcționează la parametri mereu sporiți, oamenii brigăzii dovedind prin aceasta înaltă competență în exploatarea și Întreținerea sa, că sînt ade- vărați stăpîni ai meseriei, întregul colectiv al celei mai mari mine, care produce cărbune cocsificabil, are certitudinea că năzuințele noastre de viitor, obiectivele jalonate industriei miniere : prin documentele Congresului al XII-lea al partidului vor deveni împliniri11.

obiective înscrise înrețeleexigențele anului și cincinalului următor privind creșterea producției de cărbune".
TUDOR SANDU, 

șef de 
Lupeni proape tivitate format că în Valea Jiului, ca și in întreaga țară, înaintăm cu pași repezi spre împlinirea năzuințelor de civilizație, spre bunăstare, în Lupeni s-au realizat în ultimele trei decenii peste 10 000 apartamente, integrate în cartiere noi, dis- punînd de toate dotările edilitar-goșpodărești și culturale Ia nivelul pretențiilor actuale. In viitor, Lu- peniul se dezvoltă în ritmuri și mai susținute. Numai în anul viitor se vor construi aici alte pește 550 apartamente. Concomitent, începe execuția unui mare magazin universal, stadion, unui ridica dlnițe rului care-1

zidar, 
echipă, șantierul 
al T.C.H. : „In a- trei decenii de ac- pe șantiere mi-am ferma convingere

cinematograf, se vor școli, cămine și gră- — repere ale viito- bogât și frumos pe vom trăi".

modernizarea tehnologiilor miniere. Din trei abataje dotate cu complexe mecanizate extragem peste 80 la sută din producția sectorului. Viitorul are astfel, și la noi, o temelie trainică, minerii din brigăzi reușind să uree nivelul productivității muncii în abataje, în ultimii doi ani, cu peste 3 tone pe post. Progresul tehnic, promovat și însușit de către mineri, ingineri și tehnicieni ridică activitatea noastră, spre cotele prefigurate prin hotărîrile Congresului XII".

ILEANA MAGVARY, 
muncitoare I.U.M.P.: „Faptul că I.U.M.P. are sarcinile de plan îndeplinite pe acest an este o mare cinste pentru colectivul nostru. Am participat în acest an, pentru a doua oară, la lucrările celui mai înalt forum al partidului — Congresul. Am înțeles în marea sală a Palatului — și prin mine, toți constructorii de utilaj minier —, că sarcina de mare răspundere ce ne revine în etapa viitoare este fabricația utilajelor pentru mecanizarea lucrărilor din abataj. Rezultatele promițătoare sînt o că și. nostru

VIORICA ROȘCA, secre
tara organizației de partid 
de Ia Fabrica de confecții 
Vulcan : „Fabrica noastră, unitate economică dată în funcțiune înainte de termen, face parte din programul suplimentar de investiții inițiat de conducerea superioară de partid și de stat. Noi, fiicele și soțiile de mineri din Vale, avem acum un loc dc muncă și mulțumim partidului, Personal tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru grija ce ne-o poartă. Sîn- tem’ zăm plan plin velor celui de-al XII-lea Congres al partidului, la ridicarea țării pe noi trepte de progres și civilizație".

hotărîte să ne reali- exemplar sarcinile de și să contribuim din la înfăptuirea obiecti-

VASILE BOBOC, beto-’' 
nist, șef. de echipă, Șanti
erul nr. 1 Petrilă al 
F.C.M.M. : „In față tuturor . oamenilor muncii de pe meleagurile ,j municipiului se deschid elăr perspective luminoase. Noi, constructorii, participăm cu elan la înfăptuirea lor. Șantierul nostru încheie anul . 1979 prin depășirea cu 1,5 milioane a sarcinilor de investiții. La I.M. Lonea, I.M. Dîlja, la deschiderea noului cîmp minier Petrila-Sud, ea și la noua preparație din Petrila am pus în funcțiune obiective noi și am a- tins stadii fizice de execuție avansate, în măsură să contribuie la creșterea producției de cărbune. Trăim sentimentul de satisfacție că împlinirile ne dau certitudinea că și năzuințele noastre se vor materializa, așa cum dorim, cum ne-am propus, cum de altfel s-au împlinit și se împlinesc toate aspirațiile oamenilor muncii sub soarele Republicii Socialiste România".

Anchetă realizată de
A. HOFFMAN și 

C. GRAURE
t

obținute în acest an garanție a faptului în viitor colectivul va ști să-și reali-

AUREL NELEPCU, teh
nician, adjunctul șefului 
sectorului III al I.M. Lo- 
nea : „Ca și în întreaga activitate minieră din Valea Jiului, la sectorul III al I.M. Lonea se pășește ferm spre viitor, prin mecanizarea operațiilor miniere șiBeze în mod exemplar mă-

Instantaneu din noua grădiniță nr. 5 cu orar 
prelungit din orașul Lupeni, dată în acest an în fo
losință. . Foto : Gh. OLTEANU

■Rezonanța fonetică a u- nor cuvinte rămîne fadă față de profunzimea realității desemnate de ele. Semantic, cuvintele, deși sînt o abstracție, seamănă cu oamenii, se nasc, trăiesc și mor. Anumite cuvinte rămîn însă în conștiința eternității, dincolo de traiectul unei generații, încărcătura lor emoțională a- limentează secole și milenii de luptă pentru fericirea și pacea unui popor, crezul militant, sub flamura unor cuvinte, devine istorie demnă. Astfel, martir neștiut lăsa de cu- nu-la Palermo’, BălȘescu moștenire, cu limbă moarte, poporului său vîntul REPUBLICA. In mele ei s-au jertfit predecesorii și revoluționarii pașoptiști. In ciuda vicisitudinilor și a vrăjmașilor puternici, românii și.-au împlinit aspirațiile^ milenare, anii 1859, 1918, 1944, certi- ficînd maturizarea conștiinței politice a națiunii noastre, intrarea României, prin lupta armată: a fiilor ei, în zodia Unirii naționale.Partidul înarmat eu program revoluționar, care faptele se conjugă armonios cu idealurile, a fost stegarul luptei victorioase a poporului pentru eliberare națională și so-
■ ■ i . ’

ș; Libertățiicomuniștilor,■un adevărat în

•Se împlinesc, deci, 32 de ani de la proclamarea Republicii. Bilanțul nostru cuprinde transformări înnoitoare profunde. România a ales calea construcției socialiste, aplicând creator legile obiective ale dezvoltării economico-so- ciaie -la condițiile sale concrete, la realitățile și posibilitățile fiecărei etape parcurse. Astăzi, după 32 de ani de Republică, opțiunea României pentru dezvoltarea socialistă capătă, in fața istoriei, o legitimitate deplină. Proprietar pe întreaga avuție națională și producător liȘer să-și afirme valențele creatoare, poporul român, după ce a înlăturat balastul lăsat , drept moștenire de regi- ! mul . burghezo-moșieresc, a trecut cu hotărîre la formarea unei societăți noi,așczînd la temelia vieții . ,din spațiul geografic ro- ,mânesc relațiile socialiste de producție și raporturile de muncă înaintate, libertatea și deplina egalitate în drepturi a tuturor cetățenilor.In desfășurarea legic-o- biectivă a evenimentelor, datei . de 30 Decembrie 1947 i s-a alăturat o zi la fel de semnificativă prin încărcătura sa istorică : la ; 21 august 1965, dunăre doptat tuție

derne poate să asigure dezvoltarea rapidă a forțelor de producție și, implicit, ridicarea nivelului de trai al poporului. Orientată spre această finalitate, politica economică promovată de partid a dobîndit și mai multă forță prin acțiunile inițiate de secretarul nostru general, în vederea valorificării superioare a resurselor dc materii prime șl energetice, dezvoltării, diversificării și modernizării tuturor ramurilor și subramurilor industriale, cu prioritate a celor purtătoare de înalt nivel tehnic. Drept rezultat, economia noastră a înregistrat progrese evidente, atrăgînd nude puține ori atenția opi- mecanizate. Valea Jiului se niei publice mondiale prin află în plin proces de dez-

canizarea și modernizarea, extracției de. cărbune, colectivele miniere au obținut creșteri economice de Ja an la an. Baza materială a minelor a cunoscut o permanentă înnoire, în prezent fiind în funcție 22 abataje frontale echipate ,cu complexe mecanizate, 30 , abataje -echipate cu combine de tăiere și încărcare, 16 Jocuri de muncă echipate cu combine de înaintare la lucrările de deschideri. Actuala înzestrare tehnică asigură ea mai mult de 60 Ia sută din producția de cărbune- să fie realizată din. abataje cu susținere metalică. iar 24 la sută din abataje dotate cu complexe

că s fost mer mar atît oeci tică ț i re; Prin aut< lor preț eoni ca var» pro: aser eres

■ tfaa w ■ at W;«r :

PROCLAMAREA 
REPUBLICII 

sărbătorită sub semnul 
unor profunde 
transformări

Marea A-Națională' a a- o nouă .Constituție care. a proclamat Republica Socialistă 
România, formă de orga- n izare superioară, corespunzătoare stadiului de. progres înregistrat și relațiilor sociale și de producție statornicite pe întreg cuprinsul patriei. Anul .1965 marchează, de altfel, noua perspectivă de dezvoltare eco- nomico-socială deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, iar etapa străbătută de atunci încoace, succesele înregistrate în toate domeniile de activitate sînt nemijlocit legate de numele secretarului general al partidului, t o v a r ă ș u 1 

Nicolae Ceaușescu, creatorul și însuflețitorul politicii științifice. românești contemporane.încă de la început, pen- tre țările cu o dezvoltare tru refacerea economică a " '*-----țării și, în continuare, în întreaga operă a construcției socialiste, țara noastră a acționat stăruitor pe calea industrializării, pornind de la principiul că numai făurirea unei industrii mo

creșterile cantitative și calitative obținute dc la un an la atlul. Construct iile de mașini și prelucrarea metalelor asigură două treimi din necesarul dc u- tilaj al țării și participă,, totodată, cu o pondere însemnată în activitatea de export. Au luat ființă ramuri industriale noi — cum sînt industria electrotehnică și electronică — altele au înregistrat amploare — de pildă chimia, prelucrarea lemnului, industria alimentară șj u- șoară. Pe baza experinței acumulate în toate domeniile vieții economice., și în lumina unui program științific, unitar și cuprinzător, România și-a propus două obiective majore — obținerea independenței e- nergetice și înscrierea prin-

cială. Republica, visul de aur al înaintașilor n-a mai rrămas doar un cuvînt invocat, uneori în numele u- nor interese, ci a devenit o realitate românească. Anii socialismului au plămădit edificiul Republicii românești, cetățenii ei, fie români, maghiari, germani sau de alte naționalități, fie vîrstnici sau tineri, fie bărbați sau . femei, au învățat să viseze și să-și întrupeze visurile lor. Cu gîndul semeț, dar lucid, cu brațele vînjoase, oamenii acestei vetre dintotdea- una românești au zăgăzuit rîuri, au mutat munții,’ pentru a pune temelii trainice viitorului.publica neăscă a adevărată de întreg prinde viața, sentimentele, 'aspirațiile, bogățiile, creația întregului popor. Pășită în cel de-al 33-lea an de existență Republica românească își continuă drumul spre tinerețea veșnică, fiindcă astfel va rămîne mereu, precum aspirațiile . și împlinirile socialiste. Pentru că destinul ei îl hotărăște o țară, fiecare destin personal se împletește armonios în temeliile destinului general.
Ion VULPE

medie — iar ritmurile și proporțiile stabilite de Congresul al XII-lea al partidului întăresc convingerea că ele vor fi atinse intr-un timp istoric relativ scurt.in contextul . bogat al realizărilor obținute de țara noastră se înscriu și succesele oamenilor muncii din Valea Jiului care au situat în centrul preocupărilor înfăptuirea sarcinilor trasate de congresele partidului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Acționînd în lumina orientărilor secretarului general al partidului cu privire la dezvoltarea, me-
(Urinare din pagina I)-

Re- socialistă româ- devenit astfel o ființă, prețuită neamul, care cu

dificarea României socialiste.Anul 1979 constituie totodată anul transpunerii în viață a îndemnului secretarului general al partidului de a mecaniza masiv lucrările din subteran, sporind astfel productivitatea muncii, ușurîndu-se apreciabil efortul fizic. Este anul afirmărij minerului — tehnician, capabil să stăpânească tainele tehnicii noi Vineri, 21 decembrie, minerii Lupeniului raportau conducerii de partid îndeplinirea sarcinilor ' nuale. Retrospectiva demonstrează că succese nu s-au ușor, dimpotrivă, solicitat multe zile de frămîntă'ri...Tînărul inginer dru Blaj, autor de comparații și definiții plastice, susține că. în acest an, sectorul III a intrat, cu adevă- 'rat în „era mecanizării", au fost introduse un complex mecanizat, o combină

a- 1979 aceste obținut le-au și nopțiAlexan-

‘d>1 ti.de ani zătI pe no; reg de no: pu cu soc vel za țăi bit pa iia 
Ce nit a ai aș< Jii tir St£ ca co j co ga F.i ^sti ac unui re ce te: hc tu a b; fă. rî) al fe re

voltare pe baza programului elaborat din inițiativa și la indicația secretarului general aii partidului, beneficiind în acest scop de fonduri de investiții în valoare totală de peste 7 miliarde lei, în acest cincinal, și 11 miliarde lei pentru cincinalul următor.Bilanțul prilejuit de aniversarea proclamării Republicii este deosebit de bogat. In domeniul vieții e- conomice, nici o ramură de activitate de "acum trei decenii nu suportă dccit comparații zdrobitoare cu nivelele actuale. In locul o- ricăror comparații. preferăm să amintim că astăzi, tocmai datorită economiei sale moderne, dinamice și viguroase, țara noastră face față cu bine, de pe poziția partenerului egal, multiplelor raporturi de colaborare și cooperare cu numeroase țări ale lumii, între care se află și state recunoscute printr-o îndelungată tradiție industrială.Dar, succesele care tot; ' lizează astăzi suma bilanț impresionant , nu se limitează la sfera economică. Invățămintul, ca și cercetarea științifică au fost așezate, de asemenea, pe baze noi, moderne, fiindconstant orientate sprepractica productivă de unde îșî trag seva acțiunilor viitoare. Cultura și arta, după; ce au fost despovărate de falsa teorie cum
de înaintare în cărbune, alta în steril.— Am trecut de la o producție de 450 tone cărbune pe zi, în ianuarie, la 650, de la o înaintare de 4,4 ml la 12. Metamorfoza zestrei tehnice a dus însă și la o metamorfozare profesională a oamenilor. Spre exemplu, 'ortacii lui Laszlo Matyus lucrau înainte la pregătiri eu ciocanul dc a- bataj și cu lopata, . acum strunesc un complex mecanizat SMA-2, realizat de constructorii de utilaj minier din Petroșani. Oamenii lui Costache Grigore au bandonat abatajul ...... . front scurt, au trebuit se policalifice pentru face față la combină.„operațiunea va continua.

a-cu să
aA-hui viitor, mecanizare" introduse noi comunul prototip —Vor fi plexe, SMA-1.Aflu tehnica ca întîlnirea cu nouă a fost adesea dificilă. Cînd a pornit complexul, în noiembrie, brigada Matyus raporta în plus doar 338 tone. Ex-
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,elitelor", au ss^'oi- de oa- t, fiind per- de poluarea a în lumea eația artis- reu îmbogăți naționali valorilor riul valori- at de altfel, ■. știință, e- 5 Șj cultură,de promo- ilui. Mutații petrecut, de condițiile unei demo- rticipării e- de oameni tul plin de | conducerii,ii muncito- lomeniile de nismul, no- întregii polului, este ăruință, Ill- rare modul a optat țara de ani în tsU-r impor-prestigiul iile externe, perseveren- fi, ale pre- în vederea tinderii și noi ordini ornice, pe ’inea, globali " izat î în 32'ov-i area clarvă- idului.bilanțului ăstăzi țara Jiului își c deosebit Municipiul ntă ca un industrial, ponomică și t, cu un ni- e îl sitîiea- generală a frijii deose- conducerea lui ui perso- , Nic- “ie ocupă. minerilor, aJ*A oameni Itațeni din re, . Valea ză în con- sprijin sub- voltarea sa ■ganizare e-le partid, muncă, or- roprii ale trinderi, in- , răspund in angaja vastul pro- -1 valori malale, prin rma neabă- ă . generală : a contri- •țele la în- elor hotă- Congresul înaintarea re împlini- iu luminos.

ÎNNOIRI ale municipiului
— An de ctitorie, 1979 —

Centrul Pelrosaniului înnoit în pragul cumpenei dintre ani. Foto : Ion LEONARD

— Fabrica de mobilă Pe- 
trila, obiectiv industrial 
în care activitatea pro
ductivă a intrat în plin 
chiar în zilele din preaj
ma Noului An.

In imagine — linia 
tehnologică principală a 
noii capacități de pro
ducție în care lucrează 
fiice și soții ale mineri
lor din Valea Jiului.

— O împlinire a acestui
an : Intreprinderea de
confecții din Vulcan.

Un nou edificiu, noua 
școală nr. 1 din Petrila 
— la dispoziția tinerei 
generații, pentru învăță- 
țătură și cunoaștere.

Dar din inimătineresc, de ceasul

aerul
„Vă 

Viață Deve-mo-

In freamătul la puțin timp amiezii, în clinchet de clopoței și pocnet de bici, ' colindătorii au străbătut 1 în fluviu străzile orașului Petroșani, alcătuind un alai sărbătoresc tradițional. Opriți în fața casei de cultură, edificiu devenit amfiteatru al sărbătorii, și-au ridicat gla- șurile cristaline spre înalt, tăind ca o săgeată înghețat al iernii : 
urăm prosperitate/ 
lungă, sănătate..." niți pentru acestment folcloric, mineri, preparatori, constructori, purtînd veșmintele specifice acestor nobile me- * serii sau tradiționalele ' costume populare, s-au a- dunat în acest loc, în prag de an nou pentru a felicita pe toți oamenii muncii, pentru realizările obținute în acest an. în cinstea succeselor viitoare. Cuvinte de mulțumire adresate conducerii de partid și de stat, președintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru grija deosebită ce o oferă tineretului, reverberau în lumina dimineții: „Am
adus floare de dor / Ma
relui conducător/ Soare 
viu, strălucitor / Fruntea 
întregului popor/ Soare 
mîndru și lucid/ Fruntea- 
ntreguluj partid..." Desprinși ca dintr-un basm, cei mai mici urători, șoimii patriei, au adresat după datina străbună membrilor biroului Comitetului municipal de partid, conducătorilor de întreprinderi și institut/,I tuturor celor prezenți sărbătoare, tradiție?, urări de fericire și țui te, de noj succese șil pliniri în, noul <-*n, e. vine. Au izbucnit ‘6/gr felicitări adresate c<,p,-> velor de muncă, pt/p a se înscrie într-o e\ vescentă 1 și generală îi trecere, în care se afle toți oamenii muncii din®*i , Valea Jiului, hotărîți s&țhrp' înfăptuiască neabătut Ho-j-jrf I tărîrile Congresului al U’/n,/XII-lea al partidului. '

Petru Barb, prim-secretar al Comitetului municipal de partid a adresat calde mulțumiri colindătorilor, urîndu-le pentru noul an multă sănătate și fericire. .Acordurile fanfarei au ' antrenat partieipanțij la o horă a unirii în care s-au prins cu mic cu mare,; transformînd piață din fața casei de cultură din Petroșani într-o manifestare vibrantă, de emoționantă sărbătorire a re- zultatelor obținute de oamenii muncii din Valea Jiului în acest an .Din fața casei de cultură, colindătorii, purtîndîn mîini florile bucuriei— multicolore sorcove — simboluri ale une; îndelungate tradiții folclorice, s-ău îndreptat spre întreprinderile și institut’’’'" din Petroșani.. e _ Pieilor pârtiei nun matțr depline în zile senin, sănătate. J ' mai de r inimă — tci fără margini pionieri șjneretul țării, a- triei, oaij întreaga națiune, din Valei°ară Pe cel care cest timjCu înțelepciune și acest pr.reyoluționar desti- în acea* mâniei socialiste. sărbăt'T'ăzduhul limpede și al acestei dimineți' % de decembrie răsu- potrivit obiceiurilor
Continuare în pag. a 4-a)

tlIȘISCU
.'i

f .âpoi cutia' decade asul depă- Bmenii au Rezultatele eforturile, mbrie sec-
de la policalificare la o treaptă superioară.— Aceiași oameni, demonstra ing. Dănciulescu, au realizat la primul complex 300 tone pe zi, acum 550 tone. Este o cifră care

reviziilor. In anul viitor va prinde teren o nouă inițiativă — echipa „service" a sectorului. „Școală" mecanizării s-a dovedit fructuoasă pentru întreaga mină. „Citesc" mândria din
intui de frunte al mineritului românesc 
moral, cu prisosință, angajamentele
b plan cu decembrie ndeplinirea ■ estimîn- ie supli- de tone.r“ al sec- g. Dumitru xa Furdui, artid, alte — aștepta fii de bri- eva clipe tăruit asu- pe 1979.;îmccani- îg ~'at în t “calitativ

merită corecții. Lupuleseu, Tofană, Boncalo, Sălăgean și ceilalți și-au majorat angajamentul de mai multe ori, de la 10 000 la 30 000 tone. Acum avem un plus de 36 000 tone, la care estimăm încă 2000.Policalificarea — treaptă depășită la sectorul fruntaș al minei! La mare preț se află acum specializarea, fiecare brigadă fiecare schimb, își are hidro- tehnicianul, electromecanicul său etc. Folosul practic'— sînt eliminate stagnările, se reduce timpul

glasul secretarului de partid, cînd enumera promovările din sectorul IV.— Emil Strania e inginerul mecanic șef la I.M. Li- vezeni, Ion Gîf-Deac a a- juns șeful sectorului II la noi, Marius Mărăscu e locțiitorul șefului de sector la III, Petru Bugheș — șef de brigadă la III, tot acolo lui Bejan i s-a încredințat postul de șef de schimb.La sectorul VII planul înregistrează o depășire de 14 000 tone cărbune și 450 ml. Secretul realizărilor — disciplina exemplară. Or

dinea fruntașilor : Ion Rotaru (plus 6000), Eugen Vla- dar (plus 4000), Emil Ko- padi (plus 2000). Și ortacii lui loan Hanganu sînt buni, dar lucrează în joinp, trec pe lîngă o falie, îi necăjesc apele infiltrate. Sectorul Vi trăiește satisfacții, prin brigada lui Ioați Kacso — într-o lună 55 m avansare pe direcție Ia o lungime de front de 100 m. Ortacii lui Albert Balint au realizat în 16 zile 110 ml la pregătiri. Revelionul — celebrat la 17 decembrie. 1980 va fi anu] premierelor tehnologice — mecanizarea tăierii șl susținerii la felia a treia din stratul cinci, bloc V, introducerea unui complex cu înălțime mare. Inginerul șef Paul Luculescu remarcă un alt aspect, aportul gândirii tehnice a specialiștilor, meseriașilor și minerilor la îmbunătățirea tehnologiei și utilajelor.Retrospectiva anului 1979 este bogată în fapte și succese, nu încape în spațiul unui reportaj. Ea cuprinde în mare, după opinia di

rectorului minei, tînărul inginer Gheorghe Marchiș pe lîngă onorarea jubileului mineresc cu succese demne de toată lauda, transpunerea în fapte a îndemnului secretarului general al partidului privind mecanizarea complexă a lucrărilor din subteran Și apariția tipului nou de miner, minerul — tehnician policali- ficat, căile de viitor impu- nînd extinderea specializării pe operații în schimburi Și brigăzi. Dar corolarul acestor coordonate tehnice este ridicarea continuă a nivelului de conștiință muncitorească, aportul deosebit al minerilor la împlinirile socialiste ale patriei, la îmbunătățirea nivelului de trai material și spiritual al tuturor oamenilor muncii. înalta conștiință muncitorească, angajarea plenară în lupta cu greutățile, iată cheia de boltă a remarcabilelor succese în muncă, succese care le acordă binemeritatul titlu de . detașament de frunte al mineritului românesc.

In această atmosferăsărbătorească tovarășul &
- ■Bucurii

'ininp qcreșe, dtutii. -^^ pr
și imp&'apidP̂i ■, sindic de fen.întrepr: la „Vîscoza"

In cadrul amplului program de acțiuni politice și cultural-educative tradiționale prilejuite de sărbătorirea pomuluj de iarnă, în întreg municipiul Petroșani, în școli, grădinițe, < întreprinderi și instituții. copiilor le-au fost înmînatez^ejp daruri. Prin grija deosebî-'/cur tă manifestată față de co- ' 'piii patriei de către conducerea partidului și statului, . personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, în acest an au fost alocate din bugetul statului 60 000 000 lei pentru organizarea pomului de iarnă, la care se adaugă alte importante sume de bani prevăzute in bugetele sindicatelor șț altor organizații de masă' și obștești. ______ _________ .____________ _Comparativ cu anul trecut,. "rilejul săîiătoririi pomulLi in întreaga țara a tost a- locață în acest scdț5" o sumă mai mare cu 18 000 000 lei.în întreaga țară

llănij

teriale, în brăcăminte, mitetelor comitetelorLa țoale miniere,
. I.F.A. „ . . .întreprinderea lecții Vulcan, I.R.I.U.M.P., în școlile, ere* șele, căminele și grădinițelrf din toate localitățile Văii Jiului au fost prezentate, cu

prepa," Lupeni, de con<I.U.M.P,
de iarnă emoționante programe cultural-artistic* susținute de cei mici.

Bogat raport muncitoresc
(Urmare din pagina I)Petroșani a depășit indicatorul tonaj pe tren marfă cu 8 la sută, tone expediate cu 2 la sută, iar indicatorul încărcătura statică cu 6 la sută. Ceferiștii din Petroșani raportează, totodată, 682 500 lei economii de energie și combustibil.

• I.F.A. „VISCOZA" LU

PENI ;. a - reușit să depășească în acest ăn indicatorul economic ‘de bază -- producția netă — cu 6 la sută, producția marfă a fost realizată în propor< ție de 101,7 la sută. Remarcabil este faptul că în a-< ceasta perioadă productivi-1 ta tea muncii calculată p« baza producției nete a fost depășită cu 6,6 la sută.
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DUMINICA, 30 DECEMBRIE 1979Steagul roșu

de Anul Nou
(Urmare, din pagina I)

FILME
cinstire pe care partidul nosțrii o acordă vieții de - luptă și jertfă a 'generațiilor de înaintași.într-o atmosferă de dragoste și elan revoluționar, recitatorii fac să răsune în Piața Republicii versuri izvorîte. din comorile cele mai; adinei, ale inimii pentru conducătorul bit,. tovarășul Ceaușescu. Este momentul istoric gerii celui mai stimat fiu al poporului nostru în înalta funcție de secretar general al partidului, opțiune de conștiință, suflet . și voință a întregii națiuni, în care vedem cu toții garanția victoriilor noastre viitoare.Mai mulți copii execută un reușit moment coregrafic, care redă sugestiv aspecte din viața senină, plină de bucurii și satisfacții a pionierilor și exprimă dorința lor de a răspunde, prin rezultate cît mai bune la învățătură, condițiilor minunate ce le sînt create pentru a deveni fii de nădejde ai' scumpei noastre patrii.în perindarea policromă și sonoră a tinerilor colindători, ca într-o autentică ștafetă a generațiilor, își fac apariția șoimii patriei și pionierii. Din evoluția și urările lor, din cascada de bună dispoziție, candoare și cuceritoare prospețime 'be care o degajă, se desprind dragostea și recunoștința nestinsă pe care copiii, acești muguri impetuoși ai națiunii noastre, le poartă secretarului general al parti- 'ilui. Poate mai mult de- în ceilalți ani, anul VuK sărbătorit și la noi unițn internațional al co- :r4i\ilui, a prilejuit elocvente mărturii ale grijii pe care partidul, secretarul său general o poartă formării schimbului nostru de mîine în cultul iubirii de muncă, de oameni și țară. Acesta a fost anul sporirii alocației de stat pentru copii în dauna cheltuielilor militare, al inaugurării, în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, a Centrului Național al Copilului, precum și al altor manifestări similare care certifică omenia profundă a societății noastre, iubirea cu care marele bărbat

și statului îi înconjoară pe ' cei mai tineri cetățeni ai patriei. Dovada că toate acestea și-au găsit ecou în sufletele celor circa 4 milioane de copii ai țarii este însuși angajamentul lor ferm de a se pregăti temeinic pentru ziua de mii- ne, precum și salutul prietenesc pe care îl adresează tuturor copiilor lumii.Atmosfera întregii ceremonii, jalonată în răstimpuri de pocnetele bicălor și clinchetul argintiu zurgălăilor, sporește densitate și frumusețe. Este rîndul puternicului detașament al uteciștilor țării de a-și aduce urarea de sfîrșit de an.Are. loc un moment coregrafic de vibrantă semnificație, intitulat: „Imaginea nouă a țării". El este realizat de o echipă de dansatori, reprezentînd simbolic întregul nostru tineret care, înflăcărată conștiință contribuie continuă a cialiste.Prin cîntec, vers și dans, într-o revărsare de voioșie și energie, reprezentanții tineretului țării din uzine și șantiere, de pe ogoare, din școli și universități, de sub drapel, au venit să-și reînnoiască, la răspîntia anilor devotamentul și încrederea în partid și secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pe fondul unui frumos dans al „vorniceilor", al „junilor buni" și al strigărilor reciproce pe care flăcăii ș; fetele și le adresează, după datina străbună, pentru sărbătorirea Anului Nou, în fața sediului Comitetului Central. își face apariția un grup de Colindători în costume lolicul 
•e se

noștru conducător, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Făcîndu-se mesageri ai tuturor tinerilor din România socialistă, colindătorii aduc prinosul lor de dragoste tovarășului Nicolae Ceaușescu, aflat acum la vîrsta deplinei maturități creatoare, cînd, in fruntea partidului și statului semnifică însăși esența virtuților noastre de popor liber, muncitor și pașnic.Îmbujorați de aerul, tare și soarele acestei dimineți de iarnă, flăcăii și fetele se adresează apoi tovarășei Elena Ceaușescu.Efluviile sărbătorești ale colindului se contopesc în- tr-un moment de o intensitate aparte, în vibrația căruia freamătă sevele pline de viață ale întregului ți- neret ai țării — este momentul rostirii în cor a Jurămîntului de credință fa. ță de patrie, partid și po- . por, față de .. tovarășul Nicolae Ceaușescu.In atmosfera tonică mobilizatoare creată . de acest angajament, în fața o repre- predarea ștafetei către de și succese adre

. frumoasă sorginte strămoșească, în grăvitatea sonoră a căruia ne. regăsim cu toții :„La mulți ani, cu sănătate Să vă dea viața tot ce. doriți Zile senine și fericire La mulți ani, să trăiți!"Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși. din conducerea de partid ș, de stat răspund cu multă dragoste, și căldură alaiului de colindători.
Ca Ș* >n anii precedenți, 

tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Roman, președintele Repu
blicii Socialiste 
rostit cu acest 
vîntare.In cuprinsul subliniată în repetate rîn- durî cu aplauze și ovații, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat încă o dată încrederea deosebită pe care partidul o are în tineretul țării, adrcsînd a- cestuia, întregului nostru popor, îndemnuri mobilizatoare de a face ca anul 1980. ultimul an al cincinalului revoluției tehniep-ști- ințifice, să reprezinte o treaptă importantă pe calea edificării socialismului și comunismului în patria noastră. In încheierea cu- vîntării, din mii de piepturi răsună înflăcărate o- vații. se scandează cu însuflețire: „Ceaușescu : —P.C.R.I", „Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu — pace!". ..La terminarea ceremoniei prilejuită de Plugușorul copiilor și tineretului patriei eu ocazia Anului Nou 1980. tovarășul N i c o l a e Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu se fotografiază în mijlocul colindătorilor, le string mîinile cu căldură, le adresează. Ia rîndul lor, urări de fericire, sănătate și tot mai mari succese la învățătură. în muncă și viață. In această atmosferă de entuziasm și voie bună, care caracterizează întilnirile Nicolae Ceaușescii cu prezentanți ai tinerei^ generații, copiii și. tinerii colindători sînt poftiți în sediul Comitetului Central, unde le sînt oferite tradiționalele daruri de Anul Nou.

Bpasțre de iarnă — zurgălăi, buhaie și tălăngi, pocnete de bice. Imbră- câți în pitorești costume populare, reprezentînd toate marile zone etnografice ale țării. în uniforme de șoimi și pionieri, în salopete de muncitori și brigadier;,: în uniforme de ostași, tinerii vin în alai sărbătoresc și întreabă pe. gazde, după datină, dacă primesc plugușorul.Colindătorii sînt primiți: cu multă căldură de tovarășul Nicolae Ceausescu, de tovară.șa Elena Ceaușeseit, alți tovarăși din ’conducerea de partid și de stat.> Erau de față cadre din conducerea U.T.C., TT ^..S.C.R., organizațiilor r..șu»-> ... sț șoimilor pa- de a oevenj, eleni bine preg., , bill să mînuiasdP^ repere modernei^ „„ din dotare. P muncii noastre c> ceasta din plin : eu brigada, în a peste prevederi. ; , de 36 000 tone dt,°£ cocsificabil, realii’’*" luna decembrie pfe“ tați medii ale m. peste 16 tone pe p voio- alt fapt semnificativ11*15111 pă doi ani de utirllle; complexul din dotare; mai -găzii funcționează R ’ar“ «metri mereu sporiți?11’5 menii brigăzii dove*1'!3 prin aceasta înaltă comp* tentă în exploatarea și treținerea sa, că sînt ad' vărați stăpîni ai meșerieș. întregul colectiv al celei mai mari mine, care produce cărbune cocsificabil, are certitudinea că năzuințele noastre de viitor, obiectivele jalonate industriei miniere, niuir-,««vrr și tot ceea ce au mai frumos și original străbunele datini ale poporului, pare desprins din filele pecetluite cu sigilii de ceară ' ale letopisețelor, din vechile jocuri ale dacilor și romanilor grăind de la sine despre Continuitatea noastră neîntreruptă pe a- ceste binecuvînfâte meleaguri.Se dă cu care națiune, tele cruciale poporului nostru, a căror sărbătorire atestă adînca aflat în fruntea partidului ••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

se Și față de ale na- . Progra- ’belșug de isto- ‘mforumu- fdfnâni — 'toa al

glas sentimentelor tineretul, întreaga cinstesc evenimen- din istoria

mult iu-Nicolae evocat al reale- al în
România, a 

prilej o cu-cuvin tar ii,
prin munca sa și înalta sa revoluționară, la înflorirea României so- și

PETROȘANI — 7 
iembrie: Elefantul 
Republica: Ciocolată cu alune; Unirea: Hoțuldin Bagdad;

PETRILA : Omul păianjen ;
LONEA: In numele papei rege;
ANINOASA : Incredibila Sarah.
VULCAN: Jachetelegalbene;
LUPENI — Cultural : Mihail, cîifie de circ; 

Muncitoresc: Elixirul tinereții;- ■
URICANI: Acuarele.

l l I l l I l ll l I l lI I l

I
TV30 DECEMBRIE9,00 Gînduri la ziua țării; 9,35 Film serial pentru copii: Dick Tur

pin, episodul 8; 10,00Viața satului; 11,45 Tragerea de amortizare ADAS;mele; 12,30 De strajă pa- J triei; 13,00 Telex; 13,Q5J Album duminical; 15,00 •' Telesport: Fotbal 1979. j Pe gheață și pe ; .— partea a IV-a; 16,3(J. ’ Fiim serial: „1 — -----
guin‘*. Episodul 2; 17,25 Cutezători spre viitor — emisiune-concurs pentru pionieri dedicată Zilei Republicii ; 18,35Anul Marelui Forum Anul XXXV al libertății noastre. O producție a studioului de film TV ; 19,00 Telejurnal; 19,20 Glorie ție, Republică iubită — Spectacol literar- muzical-coregrafic dedicat aniversării Republicii. 20,20 Pîim artistic: 
„Ecaterina Teodoroiu". Premieră TV. O prod if- r ție a Casei de' filme Unu; 21,45 Telejurnal.31 DECEMBRIE

de ■11,50 Odă țării | 
ua biraja pa- ■ 13,00 Telex; 13,0^1 i duminical; 15,00 .1 1979. i zăpadă I

l W -a, 1 :
,Paul Ga» ,1II II III

i
i '»I II I I

asistenței se derulează sugestivă alegorie zentîndde către anul 1979 anul 1980. La urările împliniri sate de vechiul an, care și-a făcut pe deplin datoria și de la care ne luăm rămas bun, anul care ia naștere acum avînd chipul unui șoim al patriei în- veșmîntat in hlamidă voievodală.Purtat pe brațe de flă- : căț. voinici,: Anul Nou iradiază în jur prospețime, forță și încredere în viitor. Din rîndul colindătorilor se desprind grupuri de șoimi ai patriei și pionieri care se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu și de tovarășa Elena Ceaușescu. de ceilalți tovarăși din co'n- ducerea de partid și stat, revărsînd asupra lor boabe de grîu și adresîndu- le, cu tradiționalele sorcove în mîini, urarea lăsată din bătrîni :„Sorcova, vesela trăiți, să înfloriți un măr un părun fir de trandafir...

i.:

Colindători 
populare, trăgînd simbi plug de argint pe cart înalță un brad împodobit cu beteală, stele și daruri. Elemente centrale ale o- biceiurilor de sfîrșit de an, plugul și bradul evocă rodnicia pămîntului românesc, tinerețea veșnică a patriei. Prin versuri sugestive este relevat unul dintre adevărurile primordiale ale existenței noastre contemporane: unitatea degranit a tuturor fiilor patriei, indiferent de vîrstă sau naționalitate, în jurul partidului, al ’ eminentului

de
______ toatetovarășuluire- ISăCaCaCaEste intonat apoi, de către colindători și mulțimea de oameni ai muncii prezent) în piață, un cîntec de

ACTUALITATEA LU/Mr
Președintele Republicii Burundi 

a primit pe reprezentantul P.C.R
BUJUMBURA 29 pres). Președintele blicii Burundi, Jean te Bagaza, a primit _ prezentantul Partidului Comunist Român la primul congres al Partidului Uniu

nea pentru Progres Național din Burundi, tovarășul Maxim Berghianu, membru al C.C. al P.C.R., ministru secretar de stat 
la Ministerul Agriculturii ți Industriei Alimentare.Cu acest prilej din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a fost transmis președintelui Republicii Burundi, Jean Baptiste Bagaza, și soției sale, Fausta Bagaza, un călduros salut și cele mai bune .urări de fericire personală, iar poporului prieten bu- rundez noi succese în lupta

In Rhodesia a intrat în vigoare 
încetarea focului

Urmâtorul număr al 
ziarului va apare 

luni, 31 decembrie 
1979

11,00 In jurul pomului de iarnă; 11,20 Matineu de vacanță: „Miste
rul lui Herodot"; 12,45 Rapsodie de iarnă; Urări populare de Anul Nou; 13,10 Caleidoscop sonor; 14,00 Desene animate: 
Woody, ciocănitoarea bu
clucașă; 14,25 Documen.-; tar TV: Oamenii colii, nelor verzi; 14,45 Cîntecc ; și dansuri populare; I (15,00 La mulțj E-: misiune în limba ma- ■ ghiară; 21,00 Telejurnal; i 21,15 Cîntece de bucurie; 121,30 Program special I de Revelion 1980. I

l I
(Ager- Repu- Baptis- pe re-

de edificare a unei noi societăți prospere și drepte.Mulțumind președintele Bagaza a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceausescu și tovarășei Elena Ceaușescu urări de de sănătate și fericire, iar poporului român, succes deplin în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate ■ '

SALISBURY 29 (Ager- pres). — tn Rhodesia a intrat în vigoare, începînd de vineri ora 24, încetarea focului pe întregul teritoriu al țării. In conformitate cu Acordurile de la Londra, în următoarele zi
le, unitățile Frontului Patriotic ar staleze în tre fixate 
de altfel

urma să se in- mai multe cen- în prealabil, ca forțele rho-
GEORGES MARCHAIS, secretarul general al Partidului Comunist Francez, a întreprins o scurtă, vizită în Nicaragua, la invitația Direcțiunii naționale a Frontului Sandinist de Eliberare Națională (FSLN), anunță agenția E.F.E.
IN FILIPINE A ÎN

CEPUT, sîmbătă, campania electorală în vederea alegerilor generale programate pentru 30 ianuarie anul viitor. Pentru asigurarea condițiilor necesare bunei desfășurări a reuniunilor poli-

tîce organizate în cadrul campaniei electorale, președintele țării, Ferdinand Marcos, a anunțat, recent, suspendarea pe timp de o lună a legii marțiale.
CONDUCEREA FILIALEI din orașul Tampere a Asociației de prietenie Finlanda—România a organizat o seară românească consacra-

desiene de securitate" a- ceastă acțiune fiind supravegheată de unități militare aparținînd mai multor țări membre ale Common- wealthului. Acest proces — precizează agenția France Presse — urmează să se încheie la 4 ianuarie, cînd■ guvernatorul britanic, lordul Soames, va institui încetarea efectivă a focului în Rhodesia.
tă celei de-a 32-a aniversări a proclamării republicii.

LA VIENTIANE S-A ÎN
CHEIAT sesiunea Adunării Populare Supreme a R.D.P. Laos. După cum informează agenția Khaosan Pathet Lao, a fost analizată situația internă și activitatea ministerelor și departamentelor în anul 1979, stabilin- du.-se sarcinile pe anul 1980, ultimul din cadrul planului trienal de dezvoltare. și refacere a economiei naționale.

PROGRAMUL TRANSPORTULUI IN 
COMUN, 

în zilele de 30—31 decembrie a.c. și 
1-2 ianuarie 1980

• In ziua de 30 decembrie a.c. :— Pe toate;'traseele din Valea Jiului autobuzele vor circula potrivit programului obișnuit
• In ziua de 31 decembrie a.c.: 

autobuzele vor circula pînă la ora 21;— pe ruta Petroșani —- Uricani din 30 în 30 de minute, cu plecarea din Petroșani la ore fixe și jumătăți de oră;'— spre Lonea autobuzele vor circula din 15 în 15 minute, iar spre Aninoasa transportul va fi asigurat de două autobuze.In cazul că vor fi solicitant!, în ziua de 31 decembrie 1979 se va asigura transportul pe ruta Petroșani — Telescaun, iar în ziua de 1 ianuarie 1980, înapoierea.In plus, se vor asigura autobuze la trenurile accelerate ce sosesc în Petroșani noaptea.
• In ziua de 1 ianuarie 1980:— transportul în comun este asigurat după programul normal, între orele 6—23;— se va asigura, de asemenea, transportul la trenurile accelerate de noapte.
• In ziua de 2 ianuarie 1980:— autobuzele circulă cbnform graficului obișnuit, de fiecare zi.
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