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In orice anotimp, fierari-betonișfiî din formația condusă de Gheorghe Ristea. de 
pe șantierul din Lupeni, se află la datorie. Iată-i executînd carcasele diafragmelor 
la nivelul final al blocului A 2. Foto : Gh. OLTEANU
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PROMETAR1 DIN TOATE ȚĂRIBE, UNIȚI-VAI

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANIAL P C B 
S si AL CONSILIULUI POPULAR^ MUNICIPAL F

Combinatul minier Valea Jiului a depășit 
. sarcinile planificate cu

PESTE 2400 TONE 
DE CĂRBUNE

® întreprinderile miniere LUPENI 
BĂRBĂTENI, PETRILA, PAROȘENI și URI- 
CANI au extras, împreună, peste sarcinile 
de plan ale primelor două decade ale a- 
cestui an 22 245 TONE DE CĂRBUNE.

• MINA LUPENI, co
lectiv harnic și priceput, 
cu oatn ni care stăpinesc 
pe deplin tehnica nouă, 
utilajele moderne de ma
re productivitate, a obți

nut, in perioada amintită, 
cea mai mare, depășire a 
sarcinilor de plan din 
bazinul nostru carbonifer 
— 11 266 TONE DE CĂR
BUNE COCSIFICABIL.

• MINA BĂRBĂTENI, 
a doua întreprindere din 
bazin in ceea ce privește 
cantitatea de cărbune 
extrasă suplimentar — 
4204 tone de cărbune 
cocsificabil — a avut, în 
aceste două decade, o 
impresionantă constan

ță a realizărilor și o ritmi
citate a depășirilor dem
nă de latidă.

• întreprinderile a-

mintite care au încheiat 
cele două decade ale pri
mei luni a anului cu sar
cinile de plan îndeplinite 
și depășite au în dotare

@ COLECTIVUL

14 complexe mecanizate 
ce au avut o contribuție 
deosebită Ia obținerea a- 
cestor succese.

• 16 576 TONE din ce
le 22 245 extrase pe’ste 
sarcina planificată de în
treprinderile amintite 
SINT DE CĂRBUNE 
COCSIFICABIL, cantita
te de cărbune care a luat 
drumul cocseriilor indus
triei siderurgice a țării.

ÎNTREPRINDERII mi
niere PETRILA, MINERI CARE AU CHEMAT 
LA ÎNTRECERE TOTi MINERII TĂRII, SI-AU 
REALIZAT SARCINILE DE PLAN ALE PRIME
LOR DOUĂ DECADE ÎN PROPORȚIE DE 
106 LA SUTĂ PE SEAMA DEPĂȘIRII PRO
DUCTIVITĂȚII MUNCII PLANIFICATE IN 
CĂRBUNE CU 6,22 LA SUTĂ.

Cele mai bune realizări 
la nivelul sectoarelor 
le-au obținut colectivele 
de la : IV — plus 1153 
tone la producția de car- kg/post — 
bune extras șl plus 470

kg /post la productivita
tea muncii planificată in 
cărbune ; V — plus 995 
tone cărbune, cu plus 968 

și II — plus 
444 tone cu 20 kg/post.

y 
î

<
v
î

l
I

J
I 
y 
y

0 inițiativă menită să ridice la noi cote calitative 
strădaniile colectivelor miniere pentru creșterea 

producției de cărbune șl a conștiinței muncitorești 
„Să muncim și să trăim 

în chip comunist"
numărul precedent al ziarului nos- 

care
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CHIP„SA MUNCIM ȘI SA TRĂIM IN » .
COMUNIST", izvorită din rîndul brigăzii ’ 
conduse de comunistul Eugen Voicu 
la mina Petrila.

In
tru vă informam despre dezbaterile
au avut loc la întreprinderile miniere
Lupeni și Vulcan, referitoare la extinde
rea unei valoroase inițiative muncitorești

Publicăm astăzi, în paginile 2—3 ale ziarului nostru, dezbaterile care au avut 
loc cu această ocazie, dezbateri ce se constituie intr-o angajare responsabilă 
pentru a îndeplini la un nivel exemplar sarcinile de producție.

IN PAGINA A IV-A

© Actualitatea, în lume
• Sport
® Vă informăm

Ne exprimam voința de acțiune în cadrd larg
al democrației noastre socialiste

Certitudinea împlinirilor
socialistenoastreîmpreună cu ortacii mei, 

/am urmărit cu viu interes /’ la televiziune și în -presă lucrările celui de-al II-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste. Am primit cu toții cu profundă satisfacție și nemărginită bucurie realegerea în înalta funcție de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste a tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și mai stimat fiu al poporului nostru. Realegerea tovarășului Nicolae - Ce’aușescu în această înaltă funcție constituie o chezășie a adîncirii democrației noastre . siieialîste, o certitudine a împlinirilor socialiste, a înaltelor idealuri și aspirații ale poporului, de progres și bunăstare. decu toate Faptul F.D.U.S.

varășul Nicolae Ceaușescu exprimă voința tuturor fiilor patriei, sentimentele de profundă dragoste și înaltă stimă a întregii națiuni, unitatea de neclintit a întregului nostru popor în jurul partidului, ~a secretarului său general.Iată de ce, noi, minerii, de de ne grija statului, a Nicolae ne vom pre- efort pentru sarcinile <ie a spori ne-

noi, care ne bucurăm azi minunatele condiții muncă și de viață ce sînt asigurate prin partidului și tovarășului Ceaușescu. nu ctipeți nici un a ne realiza plan, pentru contenit producția de cărbune atît de necesar economiei noastre naționale.înțelegere și pace popoarele lumii, că în ■ fruntea a fost reales to- Attila LASZLO, 
miner, șef de brigadă 

la sectorul III 
I.M, Bărbăteni

Educația patriotică, prin 
muncă și pentru muncăal Și oCongresul al II-lea Frontului. Democrației Unității Socialiste este expresie vie a preocupării sistematice a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru a stimula participarea- directă, creatoare a tuturor oamenilor muncii Ia viața social-politică, la conducerea efectivă a societății. A- cest eveniment politic — care a avut loc la numai două luni de la Congresul ai XII-lea al Partidului Comunist Român ce a deschis o nouă etapă, calitativ superioară, în opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism — este o expresie de mare forță a unității și coeziunii poporului în jurul partidului, a procesului de perfecționare a democrației socialiste.

. Importanta cuvin tare pre- ’ zentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la al II-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste este un document de mare anvergură teoretică și acțiune practică pentru întreaga viață din țară. Noi, cei ce muncim în învățămînt,
Prof. Vasile NICULESCU, 
directorul Școlii generale 

nr 4 Petroșani

(Cont. în pagina a 4-a)
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Ne vom îndeplini exemplar sarcinile
ce ne revin
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Întîrzieri care trebuie recuperate 
pe șantierele■ In ciuda gerului aspru din ultimele zile, pe șantierul construcțiilor dș locuințe din Petroșani activitatea n-a încetat. Principalele forțe existente au fost îndrumate spre executarea unor lucrări de finisări interioare. La blocul 50 C, care în final va avea 57 apartamente, la începutul acestei săptămîni s-au terminat finisările interioare pe scările 1 și II. Aici Sînt gata de recepție de pe acum 28 de apartamente. La. celelalte 29 se lucrează de zor. Am fost informați, la Grupul de șantiere, că la 20 ianuarie întregul bloc va fi gata de recepție.Deci, în ciuda intemperiilor, lucrul înaintează și în curînd vor fi date în folosință primele apartamente din anul 1980 (de fapt aceste apartamente e- rau planificate să fie predate în anul trecut).Lucrul a demarat și pentru obiectivele prevăzute a fi finalizate în acest an.

Un imn străbate istoria

din Petroșani■ Pentru cele 531 de ap.iria- mente prevăzute a fi predate beneficiarului în 1980 s-au asigurat amplasamentele, cu o singură excepție : blocul 18 cu 40 de apartamente. Pe lo- . cui amplasamentului blocului 18 se mai află construcții vechi, care se cer grabnic' înlăturate.Este un fapt îmbucurător că lucrările au fost a- tacate, (unele din ele încă din anul trecut) la blocurile de locuințe din Petroșani, așa cum ne-a informat tovarășul Emilian Tomulesu, directorul grup*»ui de șantiere Petroșani al T.C.H. Lucrările sînt în diferite faze de execuție, ceea ce permite utilizarea rațională a utilajelor și forței de muncă în funcție de fazele de execuție. Toate aceste obiective sînt amplasate în zona centrală, a viitorului
Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 4-a)

Lucrările celui de-alII-lea Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste s-au desfășurat Intr-o atmosferă de puternică efervescență creatoare, de totală dărui
re a oamenilor muncii în vederea îndeplinirii exemplare a hotărfrilor Congresului al XII-lea al partidului, aceste fapte constituind aprobarea deplină față de orientările privind

.viitoarea activitate din 
partea tuturor, cetățenilor Văii Jiului,Exprim întreaga adeziu
ne și mulțumire a comuniștilor din organizația noastră de partid, secretarului general, tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru contribuția deosebită lâ e- laborarea noilor orientări privind activitatea Frontului Democrației și Jnî-

tații Socialiste, ale propriilor organizații, a membrilor individuali ai acestei organizații, orientări menite să asigure întărirea pe mai departe a unității
Petru SATMARI, 

secretarul o.b. I.C.S. 
Alimentara, deputat al 

Consiliului popular 
orășenesc Petrila

(Contimiare în pag. a 4-a)

ției și Unității Socialiste nu p.utea avea alt imn de- cît strămoșescul „E scris pe tricolor unire". L-a adoptat forumul democrației românești, la propunerea primului bărbat al țării, într-o atmosferă de înflăcărat patriotism. Pentru că este continuu ritm de însuflețire a neamului românesc, neam niciodată înfrînt, nîcio- ~ dată rătăcit în vaduri pesimiste. întotdeauna, cu . cortegiul martirilor și e- roilor în pămîntul natal, întotdeauna cu credința în împlinirile sale. E ritmul respirației noastre, al bătăilor inimilor noastre la unison, ritm care cumpănește, demn și conștient, firescul drum dintre ; strămoși și urmași. J
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i Anii de referință ai is- i toriei noastre, cu ctitori ■ voievozi și țărani și muncitori, sînt coloane ne- sfîrșite ale templului sufletului românesc, înălțat, dintru începuturi, pe trainica temelie carpatină. Coordonata rie a conștiinței de neam, de limbă și viață, chiar dacă vitrege în-.' tîmplări au creat, vremelnic, cu sabia, granițe artificiale între frați, cămine și astăzi perenă stare de entuziasm patriotic în înălțarea viitor socialist și comunist al României. Ca formă superioară de unire a eforturilor națiunii noastre, Frontul Democrației și Unității Socialiste înmănunchează toate orga-
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nizațiile de masă și obștești, toate clasele și păturile sociale ale societății noastre, omogenizează interesele șt aspirațiile tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate. Organism politic, care devine simbol unui misi- a fi sale, din
devine : al forței și unității popor, conștient de unea sa istorică de stăpîn pe destinele într-o lume, în care, păcate, flamurile dreptății și egalității mai- sînt .... încă pătate chiar în nu-luminosului mele unor principii umanitare. Iată de ce, moștenind stindardul revoluționarilor pașoptiști, al luptelor revoluționare pentru întregirea, eliberarea națională și democratizarea patriei, Frontul Democra-

defînito- noastre
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TEODOR BONCALO, 
șef de brigadă, sectorul IV, 
I.M. Lupeni: ■ ~ . j. „Am constatat că întreaga Vale a Jiului dezbate această problemă a 'formării omului nou, constructor al socialismului. La nivelul brigăzii noastre.am și demarat această preocupare; care cred că este o întrecere nu numai pe plan economic, ci și etic. Așa

am înțeles-o noi, corclînd problemele de producție cu cele de familie, de viață, ajungînd acolo unde trebuie, la a-1 face pe fiecare om al muncii să participe cu întreaga putere la realizarea sarcinilor. Brigada pe care o conduc a depășit sarcinile de plan în anul . 1979 cu peste 20 000 tone de cărbune, iar in acest an avem deja un plus de 900 tone. Toți acționăm . în aceeași d irceție : > spre a munci cinstit, dis- c ipl i na t. în t r ■ o ■ b u n a . î nțe- Jegere. Nu admitem în brigadă niciun fel de rebut uman. Dacă c'neva are greutăți, îi ajutăm cu toții și reușim întotdeauna să depășim stările, care ne-ar putea trage înapoi.în numele ortacilor mă angajez să îmbrățișăm a- ceastă inițiativă din toată inima, pentru a contribui pe această cule la făurirea unei conștiințe noi, a unui om devotat i cauzei societă
AUREL MANDA, șef de 

schimb în brigada condus,ă 
de Constantin Eupulescu :„In anul 1979, in brigada noastră nu s-a înregistrat nici-o absență nemotivată. De asemenea, nu ani avut cazuri ca vreun ortac să plece în altă brigadă Cum s-ar spune, sîntem o brigadă omogenă, statornică. I’e fiecare ne preocupă să fim disciplinați, să ne realizăm zilnic sarcinile. Nici nu s-ar putea altfel deoarece șeful nostru de brigadă este exigent, dar în același timp discută cu fiecare, de la vagonetar piuă la șeful de schimb, se preocupă să rezolve orice problemă, orlcît de mică ar fi ea. In aceste condiții nu-ți cămine altceva de făcut debit să dai cărbune.'A- șa am reușit ca în 1979 să realizăm peste plan aproape 40 000 tone de cărbune, iar pe prima lună din acest an am depășit prevederile cu circa 1:000 tone de căr-

ții noastre1*.

ILIE CHIRON, șef de 
brigadă, sectorul VIII in
vestiții, I.M. Vulcan :„Dezbaterea organizată cu prilejul preluării inițiativei «Să muncim și să trăim în chip comunist» este deosebit de importantă, mai ales acum eînd sîntem chemați să transpunem în viață istoricele ho- tăfîri ale celui d' -al Xll-iea Congres al partidului. înfăptuirea acestor documente de o inestimabilă valoare științifică, teoretică și practică este posibilă numai cu oameni cu o conștiință socialistă înaintată, care dau dovadă de

VALENTIN TOFANA, șef 
de brigadă sectorul IV, I.M. 
Lupeni ;

bune. Astăzi (17 ianuarie — n n.) șeful nostru de brigadă se află la Congresul F.D.U.S., ne reprezintă a- colo — iată dovada vieții pe care o trăim astăzi. A- dică, vreau să spun, ai posibilitatea să-ți spui părerea la nivelul -țării, să raportăm secretarului general al partidului rezultatele, preocupările noastre pentru a obține cit mai mult cărbune**

NICOLAE RUSU, șef de 
brigaclă, sectorul V I.M. Lu
peni :„Experiența a demonstrat că acolo unde lipsește munca de educație nici realizările nu .se, ridică la nivelul așteptărilor. Din acest motiv consider că educația trebuie pusă pe prim plan. In Taportuț prezentat Ja Congresul al Xll-lea al partidului, s-a subliniat foarte clar faptul că activitatea de educație trebuie--să ducă la

formarea unui om nou. multilateral pregătit. Este o cerință obiectivă a înaintării noastre spre comunism. Noi,' deci, trebuie să luptăm pentru a realiza această cerință, prin formele și mijloacele de care dispunem la ora actuală. După părerea mea, locul cel mai bun pen-, tru acțiune este colectivul, brigada din care facem parte. Ortacii noștri au înțeles pe deplin acest lucru. In brigadă ne sfătuim <.un: să ne îmbunătățim munca, îi explicăm fiecăruia de ce a eîștigat atît și nu măi mult, ce trebuie să facem pentru a avea o viață fericită și demnă. Am trăit o mare satisfacție atunci cînd, pro- cedînd în acest mod, ortacii au făcut o serie de propuneri, am sesizat unele aspecte negative. Consultîndu-ne împreună am putut hotărî mai ușor asupra unor probleme, în- cunoștință de cauză. Această înseamnă după mine a munci colectiv, în chip comunist, așa cum ne cere inițiativa pe care <> preluăm astăzi". - .

„Brigada noastră ește formată din tineri. Este un teren fertil pentru a aplica această inițiativă, care ne determină un mod nou de muncă și de viață. Nu admitem rebutul uman sub niciun aspect. Deși .sîntem toți tineri, mai plini de e- nergie, cum ne spun minerii CU vechime, este trează în conștiința noastră îndatorirea supremă pe care o avem față de partid, de președintele țării, aceea de a da cit mai mult cărbune. De aceea, în întîmpinarea Congresului Uniunii Tineretului Comunist, ne-am angajat să realizăm peste plan 1 000 de tone de cărbune, să economisin» o cantitate importantă de materiale prin recuperarea celor care au fost întrebuințate.Ne cunoaștem toți forțele,

NICOLAE GOMOIU, 
contabil șef I.M. Lupeni : „Sîntem proprietari; producători și beneficiari ai bunurilor materiale. Dispunem la mină noastră, de mijloace fixe și circulante în valoare de peste un miliard’și jiîmătate. Ca urmare a grijii pe care partidul și statul nostru,

^-CONSTANTIN PARIIA, 
£ secretarul comi tetului 
nj.T.C. al I M. Vulcan :tarv,îmbrățișarea ăcestei initiative vine șă dembnstre-
8e faptul că avem un <o-

lecțiv bine închegat, care face față sarcinilor trasate. Cu acest prilej exprim a- deziunya întregului. tineret de la mina Vu.lcan de a face totul pentru a se integra cu bine în colectivele care au preluat inițiativa «Să muncim și să trăim îq. chip comunist».Comitetului U.T.C. îi revine marea sarcină să a- tragă cit mai multi tineri spre aceste formații, ele fiind cele care pot da o educație sănătoasă tinerei generații, cadrelor de inline : ale mineritului nostru. Va fi o cinste pentru noi să raportăm că în formațiile care muncesc și trăiesc în chip comunist activează și foarte mulți țineri, iar aportul lor la rezultatele obținute să fie substantial".
GHEORGliE TOMA, 

de brigadă, sectorul 
investiții, I.M. Lupeni :„Activitatea noastră: este apree.ată după metri liniari, dăr aplicînd această
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înfăptuim hotărî rile Congr 
inițiativa menita sâ ridice ia noi coti 

pentru creșterea producției de r 
„SA MUNCIM 

IN CHIP C
probitate morală în orice împrejurare s-ar afla — în producție, în societate, în familie.Această inițiativă, pe care brigada noastră a îmbrățișat-o, constituie un nou pas. superior în munca de formare a omului nou. Odată:* cu preluarea inițiativei, mă angajez să acționez în așa fel îneît toți membrii brigăzii pe care o conduc Să muncească și să trăiască cu adevărat în chip comunist**.

Preluarea inițiativei „SĂ MUNCIM Șl SĂ TRĂII 
condusă de Eugen Voicu de la mina Petrila, a prileju 
„MUNCA POLITICĂ DESFĂȘURATĂ DE Olt^ANELB’ 
REA REBUTULUI UMAN, EDUCAREA Șl FORMAR 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOL1 
MUNISM". ;

Luînd cuvîntul, numeroși șefi de brigadă, ingin 
de partid și cadre din conducerile celor două întrep 
această valoroasă inițiativă care are ca scop formare 
vin în procesul făuririi noii societăți socialiste și corn 

reprezentat, ei s-au angajat să-și sporească preoci 
litativ superior, ce se va materializa în cărbune extra 
mate cu acest

această inițiativă valoroasă care este îmbrățișată astăzi de tot mai multe colective de muncă din Valea Jiului**.

capacitatea profesională, dar și viața particulară a fiecăruia. Sînt lucruri firești pe care le înțelegem și cred că acesta este motivul care mă face să afirm că noi. sîntem aproape
personal secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu o manifestă față de mineri, lucrăm în subteran eu mijloace moderne, de înalt randament productiv. Sîntem cu adevărat proprietari, și de modul în care ne gospodărim, depinde realizarea producției de cărbune la întreprinderea noastră.Inițiativa pc care o îmbrățișăm astăzi are ea scop antrenarea întregului’ colectiv la întreținerea corespunzătoare a utilajelor miniere, economisirea de materiale, energie și combustibil, sarcină prioritară ce ne revine din documentele Congresului al Xll-lea al partidului. Trebuie să realizăm mai mult, în condiții de eficiență economică .sporită și aceasta, cu oameni cu înaltă con

IOAN KACSO, șef de 
brigadă, sectorul VR I.M. 
Lupeni :

știință**.

..Tn brigada noastră muncesc laolaltă români și maghiari. ‘ Ne înțelegem foarte bine, limbajul comun este munca. Anul care a trecut a constituit pentru brigada noastră a- nul afirmării depline. Am reușit să învățăm și să stă- pînim noua tehnică, dovadă fiind cele 31 000 tone

ae caroune realizate, peste sarcinile de plan pe 1979. Sigur, în primul rînd, punem rezultatele economice obținute, par să nu uităm că: în tot ceea j ce se întreprinde este prezent omul. Personal, ca șef de brigadă, mă interesează comportarea fiecărui ortac în fa.-

cărbu'ne e? este om ad tele și neaj aceea cred care o în: vine să ne aici, la aces. bletnelbr d niștilor al care, să fh nujic și societate. Adică nu ori le mai poți fi bun în producție și un rebut în societate. N-avem voie să neglijăm acest aspect. Pe aceea zilnic îmi fac timp ca șă discut. cu ortacii din brigadă, pentru a le cunoaște problemele, pentru a,-i ajuta. Fiecare are o. anumită personalitate, care n-o poți măsura: asemeni tonelor de

Eu înțelej și i,’ trăi în să-ți faci j ria, să ai- ■ Muncind, Î1 orice bucur chei cu ang ne comporți și de a rea lună 1 000 t peste plan**

inițiativă care pune pe prim plan omul, trebuie să ne preocupăm de viața fiecărui miner din brigadă, pentru a fi un exemplu în muncă, societate și familie. Aș vrea să arăt aici, că aȘa cum sîntem uniți în muncă, sîntem și dincolo de porțile minei. Iată, nu de mult am participat cu toată brigada la o nuntă a unui ortac. La fel, am participat cu toții la diferite aniversări în brigadă,- ceea ce ne leagă, ne face să fim prieteni a- propiați. Și, cum bine știm obiceiul nostru românesc, prietenii se ajută între ei ca frații. Ani să dau doar un exemplu în acest sens. Intr-o zi un ortac s-a îm-

bolnăvit. N-am stat pe gîn- diiri, ne-am dus cu toții la el la Spital, am vorbiț cu medicii, l-am îmbărbătat, informîndu-1 tot timpul cu ce se întîmplă în brigadă. Cînd s-a reîntors, ne-am îmbrățișat pur și.- simplu, căci într-adevăr și noi ca și cl ne simțisem reciproc lipsa. Asemenea atitudini țin dc modul nostru de muncă și de viață și nu treuie să le situăm pe ultimul plan- De aceea cred că inițiativa „Să muncim și să trăim în chip comunist** va da roade în brigada noastră : ca să fim nu nu-: mai oameni de omenie ci și comuniști de omenie**.

Ing. IULIAN FILIP, șe
ful sectorului VIII, I.M. 
Vulcan:„Inițiativa este deosebit de complexă. Ea cuprinde atît aspecte măsurabile (curii ar fi. rezultatele în producție) cit și unele mai greu de măsurat. Spre deosebire de alte inițiative, căre vizau numai anumite obiective tehnico-economi- ce, aceasta Ie cuprinde pe toate, obiectivul său de bază fiind omul, omul nou eu toate problemele sale de muncă și de Viață.Astăzi inițiativa a fost

preluată de din sectorul după părer< cunoaștere . acest colect timp, să se înțeleagă fo. mai pentru are un cuvî treburile br; problemele și aplicăm valoroasă. I ză am obții rezultate bucelelalte asj Ie îmbracă . că fiecare n găzilor ce-ș: muncească și chip comunii ia în orice atitudine săi aibă liniște s-a rezolvat, pentru a rț mult, să pun ceea ce face de orice, să . pentru că fi tr-un colectiv dreptul ,să-l
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wlui al Xll-lea al partidului 
calitative strădaniile colectivelor miniere i 
rbune și a conștiinței muncitorești

in muncii pentru

MIHAI 
de brigdă 
Vulcan :

cernim istrevoluționar,

să-ți realizeziDacă brigada obținut rezultate bune, acestea se faptului că am

NEȘTEAN, șef 
sectorul I, I.M.

4 CHIP COMUNIST", lansată de cunoscuta brigadă 
3 minele Lupeni și Vulcan ample dezbateri pe tema 
ORGANIZAȚIILE DE PARTID PENTRU COMBATE- 
OMULU1 NOU, PARTICIPANT ACTIV LA FĂURIREA 

SI DE ÎNAINTARE A ROMÂNIEI SPRE CO-

fwiaîștri, conducători ai formațiilor de lucru, activiști 
Ieri miniere și-au exprimat dorința de a îmbrățișa 
îului nou, înaintat, conștient de îndatoririle ce îi re
le în România, in numele colectivelor pe care le-au 
ile pentru a ridica întreaga activitate la un nivel ca
ste plan. Redăm in cele ce urmează opiniile expri-

-Și&bfcjisrS
ALEXE FURDUI, secreta

rul comitetului de partid, 
sectorul IV I.M. Lupeni :.. Exemplul d<’ adevărat,

care trebuie sa-1 urmam eu o ț i este * >vaj .<> ui Nîc olae ('< aușt >< u, s r< tai ul ger i - ral al partidului, președin-ele țâri și Minerul n tru de onoard: Grijii pe nc-o poartă partidul, T-am răspuns în anul cu aproape 60 000 tone < ărbune realizate peste cin,ile de plan, precum și peste 4 milioane lei economisiți Ia cheltuielile de producție. Brigăzile do mineri conduse de Constantin Lu- puleșcu. Valentin Totenă, Ion Sălăgean și Teodor Bon- calo pot fi considerate modele de mimcă și ținută comunistă. Făcîndu-ți datoria cum se cuvine, comportîn- du-te conform regulilor de civilizație, a normelor deprinse în codul eticii și e- chității. este ceea ce vrem să devină fiecare brigadă, întregul sector. Rebutul liman nu poate fi admis astăzi, așa cmn bine remarca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, organizațiile noastre de partid trebuie să facă totul pentru :i elimina unele lipsuri, căci numai așa vom putea atinge țelul spre oare tindem oți. s<>(â<'tatea comunista. In acest spirit mă angajez ca sectorul nostru săi devină un colectiv model, în care să se muncească și să se trăiască cu adevărat în chip comunist11

GHEORGHE BUȚA, 
de brigadă sectorul VIII, 
I.M. Vulcan:„îmbrățișez inițiativa „Să muncim și să trăim în chip comunist11 pentru că intr-adevăr în brigada pe care o conduc se acționează în acest spirit. Aș putea spune că în tot sectorul nostru se procedează ia fel. La aceasta și-au adus con-

ALBERT BAI,IM, șef de 
brigadă, sectorul VI, 
Eupeni :

dar care t, cu meri- rile lui. De tițiativa pe șam astăzi « tocmai itol al pro- ața comu- enilor pe îceri, uneia.n a mumă comunist, ■plin daio- iță model, ți atinge Viață. In- entul de a acest mod această cărbuneîn le georgee ciieles, 
cretar adjunct cu probleme 
de propagandă al comitetu
lui de partid de la I.M. VulȘ 
can :

il ț a toți fa< torii e< a- tivi — organizațiile de pa -tid cele de U. F.C sinet > > ueerea ect< u-lui. S a decsebit ac-• n pe tnunc; cu omul ceea < c < ons dc eu ă stă ': ' bâza succeselor economico. Aceasta s-a resimțit și în afara întreprinderii. Spun aceasta, întrucît. nici unul dintre ortacii mei n-a săvârșit vreo abatere în societate sau în familie. Oamenii cu un asemenea profil moral sînt conștienți de rolul lor în societate, iar interesele lor sînt comune cu ale acesteia. Deci acționează în acest sens, câștigul fiind bineînțeles pentru ambele părți.Pentru a da un nou impuls muncii de formare a conștiinței înaintate va bui ca inițiativa să fie luată dc cît mai multe mâții în care muncesc meni dj

brigăzi Este, 
i re- că în se bine, toc- iecare om J spus în . In toate consultăm cea mai teastă ba- ntotdeuna lît despre pe care tiva socot :u al bri- »pun răiască trebui ejurare să să nu ceva nu se zbată ..cît mai țlet în tot iai presus isponsabil ■arte din- .•are n-are țpromită11.

iăȘtru.ea, o >tului reușit, ■zc, să
„Preluarea inițiativei „Să muncim, și să Țfăim în chip comunist11J de un mare nu- măr de formații din cadrul întreprinderii noastre incumbă sarcini sporite pentru întreaga muncă de propagandă. Avînd ca scop prin-

EUGEN KARP ATI, 
echipă lăcătuși, sectorul IX, 
l.M. Vulcan :

cipal eliminarea rebutului uman, inițiativa va trebui popularizată și cunoscută în detaliu. Noi am întocmit deja un program de m ă s u r i. Vom . organiza simpozioane, mese rotunde, dezbateri pentru cunoașterea rezultatelor obținute de formațiile care au îmbrățișat inițiativa, precum. și pentru extinderea experienței înaintate privința îmbinării productive cu cea formarea omului nou. eu o conștiință înaintată Consider că această inițiativă pune Pe plan central problema educației oamenilor. 
Va trebui să urmărim și finalizarea acțiunii. In acest sens este necesar să stabilim și o serie de criterii pentru departajarea formațiilor care o aplică, aceasta ușurînd munca de urmărire a rezultatelor. De felul cum vom ști să coordonăm întreagă acțiune, vor depinde' și rezultatele, pe care încă de acum le întrevedem a fi foarte bune".aceste obiective se pot înfăptui ușor când în formații sînt adevărați comuniști, care Să-și subordoneze întreaga activitate Statutului partidului și Codului eticii și echității socialiste. In e- chipa pe care o conduc sînt oameni diferiți. Pînă au ajuns să gândească și să muncească toți ca unul singur ani parcurs un drum lung. Am muncit eu fiecare în parte, m-am preocupatsă-și ridice fiecare nivelul politic și profesional, nivelul de conștiință Cu oameni oare cer mult de la societate, dar dau mai puțin sau tui dur lorțiativă mă angajez ca echipa ■ noastră să devină colectiv model11.,,Inițiativa, prin obiectivele Pe care și le propune, este deosebit de valoroasă. Dar,

deloc, nu .se pot înfăp- sarcinile pe care partite pune în fața mineri- Preluînd această ini-un

,Valoarea. inițiativei lan- e de brigada cunoscutului miner Eugen Voieu de la Petrila va spori substanțial dacă și noi, cei care am îmbrățișat-o îi vom aduce îmbunătățiri pe parcurs. Nu conduc de mult timp brigada, însă prin ceea cc am realizat consider că am reușit să determin ortacii să gîndească toți ca unul singur. Ajungând la acest nivel — și consider că acesta ar trebui să fie țelul fiecărui brigadier — este ușor sarcinile, noastră a economice datorează încetățenit metoda, educativă zic eu, de a pune în discuție orice abatere1, ori- cît de mică, săvârșită de

„Criteriul după care aprecierea noastră es- De altfel, și cîș- este în funcție în producție, inițiativa „Să să trăim în ." vom pune ord i- nii și disciplinei. Lu< rărite pe carp le efectuăm noi, necesită un asemenea climat de muncă. in caro vom răspunde cu toții de bunul mers al activității, indiferent că sîutein români sau maghiari, eoiinmiști sau membri ai organizației F.D.U.S.. în a- ntli 1979 am realizat peste plan 1 -100 tone dc cărbune și pe.do 10H ml înaintare, asi- gurîndu-ne condiții bune pantrîi acest an. Cu oameni

facete munca, tigul nostru de aportul îmbrățișând muncim și chip comunist' accentul pe întărirea

IOAN C'IZMAȘ I 
echipă, sectorul XII 
Vulcan ;„Consider, că în educația oamenilor din formație în primul rînd contează exemplul personal. Conduc de. 15 ani o echipă și pot

IOAN (TZMAȘ II, șef 
echip/î electricieni, srctorui 
IX, I.M. Vulcan:. '„Este o mare cinste peri-

vreun ortac. N-am avut asemenea cazuri, nici n-am lăsat să ia ploarc. Opinia întregii găzi e mal puternică mai instructivă decât orice lecție. Dar, ia stimularea acesteia, trebuie să se cunoască opinia șefului ide brigadă, omul răspunzător de educația ortacilor11.ca înavemsauspune că am ajuns echipa noastră să nu absențe neniotivate, vreunul să se prezinte la servici fără capacitatea de a face față sarcinilor zilnice. Le-am cerut întotdeauna producție, societate cel puțin sîntem convocați la o șe dința, indiferent de ce natură ar fi și merg eu, nu există unul care să se chiveze. Sînt prezenți toți, cum o fac de altfel și la diferite acțiuni obștești. De aeeea îi respect, însă și ei mă respectă. Este a- cesta un colectiv model ? Eu cred că da.. însă prin preluarea inițiativei va trebui . ea educația să câștige în calitate, pentru că ceea ce am realizat pînă a- eum e doar un început11.

oamenilor ca, în în familie și în să se comporte ca mine. Dacășe-es-

tru colectivul nostru, să preia o asemenea inițiativă. Dat fiind numărul mare de formații de la mina noastră care și-au propus să muncească și să trăiască în chip comunist, cred că se va declanșa o întrecere vie, din care vor cîștiga atît formațiile aflate în dispută, cît și întreprinderea. Fără îndoială, rezultatele vor fi dintre «ele mai bune. Cea mai mare realizare pe care o putem înregistra pe această cale este noua calitate în munca de formare a omului nou, un om capabil să facă față mărețelor sarcini ce revin minerilor din istoricele documente ale Congresului al Xll-lea, din Programul partidului11.

tre-pre- for-oa-omenie. comuniști11.

îți fac greutăți poți ■ obține rezultate bune. Este binevenită această acțiune, care s-a născut din inițiativa spere tarul ui general al partidului, pentru a nu admite niciun rebut material și cu atît mai rmilt uman".care la fel do bine s-ar fi putut alinia Ia acest start. Scopul este insă nu de a fi cît mai mulți, ci cît mai buni. Consider că pe parcurs exemplul acestora va fi urmat și de alte formații,, chiar dc sectoare întregi. Să nu uităm însă că această inițiativă ridică probleme deosebite în fața colec-, tivului. Vor trebui scoase din rădăcini unele mentalități care încă mai nează în procesul de ducție, în comportarea ra dincolo de porțile treprinderii. Dacă nuști să lucrăm cu fiecare om în parte, vor continua să mai existe acele așa-zisc rebuturi umane, Or, dc așa ceva nu poate fi vorba intr-un colectiv care în toate acțiunile sale are, drept ■ ghid Statutul partidului și Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și eehi-, tații socialiste". - :

dau- pro- uno- în- vom
DUMITRA»,Ing. IOA N 

directorul I.M. Vulcan :„A munci și a trăi in chip comunist înseamnă de fapt a ne face în mod exemplu datoria în producție și în afara acesteia, așa cum ne învață partidul, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceausescu. Inițiativa a fost preluată de 10 formații, dar sînt multe altele

PAI L LUCULESCU, in
giner șef I.M. Lupeni ;

rășul Nicolae Ceaușescu la mina noastră, în noiembrie 1977. Dispunem la ora actuală de șase complexe eu susținere mecanizată, reușind sa obținem cu acestea 45 la sută din producția minei. Avantajele mecanizării sînt cunoscute astăzi de toată lumea. Pe lîngă faptul că au redus efortul fizic al minerilor, cu aceste utilaje am obținut .randamente superioare, lată motivul pentru care tot' mai multe brigăzi solicită să lucreze cu complexe mecanizate. Este adevărat că mânuirea lor implică o pregătire superioară, politică și profesională o înaltă conștiință muncitorească. Oamenii de la mina noastră au înțeles acest lucru, ș-au pre-
„Această inițiativă are ca prim obiectiv promovarea cu consecvență a noului. Minorul de astăzi trebuie să fie și este un promotor gătit și se pregătesc în canal noului. De aceea in a- tenția noastră stă tot timpul îndeplinirea sarcinilor din programul de mecanizare adoptat cu prilejul vizitei de lucru efectuată de tova-

tinuare. Astăzi putem spune că la mina noastră există o altă gîndire, nouă, care explică de fapt dorința noastră de a munci și trăi în chip comunist11.
Dezbatere

Valeria COANDRAȘ și
consemnată

Constantin
Foto : Ion LIC1U

de
IOVÂNESCU,
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Intiriieri care trebuie recuperate
(Urmare din pagină I)centru civic și au ca noutate arhitecturală că vor fi acoperite cu- șarpante în țiglă. Desigur, prin darea l°r hi folosință zestrea urbanistică a Petroșaniului se va îmbogăți considerabil. Dar în desfășurarea lucrărilor, atingerca stadiilor fizice pe diferite obiective se semnalează de pe acum unele întârzieri îngrijorătoare. La blocul turn 69, cu 80 de apartamente a fost ridicată pînă la ultimul nivel structura de rezistență, dar nu a început încă executarea finisajelor interioare. Lipsește forța de muncă de diferite calificări, îndeosebi mozaicari și instalatori.In anul trecut, la nivelul grupului de șantiere Valea Jiului al T.C.H., s-au organizat cursuri de califica

re pentru acoperirea meseriilor deficitare. Dar au fost absolvite de numai 30 de muncitori. Pentru anul 1980, prin cursurile proprii sînt planificați să se califice încă 120 de muncitori. Or, comparativ cu necesarul de forță de muncă, la nivelul grupului se lucrează cu 479 de muncitori mai puțin. Lipsesc, de asemenea, față de necesar, 160 muncitori necalificați.

în aceste , condiții executarea și predarea apartamentelor din Petroșani la termenele prevăzute nu prezintă toate garanțiile. Cu atît mai mult eu cît și în ceea ce privește condi- dițiile tehnice măi persistă unele semne de întrebare. Conducerea grupului de șantiere din Petroșani trebuie să acorde măi multă atenție rezolvării acestor probleme. Lucrările de pe șantiere reclamă și urgentarea completării efectivelor lipsei achiziționării a două autobetoniere de mare capacitate, precum și a două macarale. Pentru a- sigurarea volumului mare de prefabricate necesare realizării stadiilor fizice și eșalonării judicioase a lucrărilor, se impune în mod prioritar lărgirea poligonului de prefabricate de la Livezeni. Or, acest lucru nu-1 poate face nimeni din afară, ci tot conducerea grupului căreia îi este, subordonat și poligonul de prefabricate. Planul prevede sporirea ’ de la 10 000 mc la 30 000 mc, a volumului de prefabricate pentru anul 1980, în poligon. Dar producția se realizează în ritm destul de lent, deci se impune să fie urgentată creșterea capacității productive a poligonului.

Educația patriotică, prin 
muncă și pentru muncă
(Urmare din pagina I)ne-am regăsit activitatea noastră, de mare responsabilitate socială și politică, al cărei conținut îl constituie formarea omului nou dc mîine, capabil să participe eficient la progresul țării. Calitatea procesului instructiv și e- ducativ. formarea tinerei generații într-un contact necontenit cu munca și în spiritul celor mai nobile tradiții ale oamenilor muncii din Valea Jiului, al dragostei pentru partid și patrie. reprezintă principalele sarcini care stau în fața noastră, a cadrelor didactice. Pentru a le realiza este necesară pasiune revoluționară și dragoste față de copiii Văii Jiului, o înaltă responsabilitate pentru valoarea formativă a școlii, principal factor de cultură și educație. Constituite în organizații ale Frontului Democrației și Unității Socialiste, cadrele didactico. sub îndrumarea organizațiilor de partid, își vor spori eforturile al căror scop unic este imprimarea unei calități superioare procesului in

struct iv-edueativ, perfecționarea metodologiei educative, modalitate de acțiune stimulată de largul cadru democratic dc manifestare a întregului nostru potențial creator, în modelarea tinerei generații, hotărîți să înfăptuim politica internă și externă a partidului, hotărîrile Congresului al XII-lea al P.C.R.îmi exprim cu acest prilej, alături de toate cadrele didactice, satisfacția și mîndria patriotică față de realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, văzînd în acest act politic o certitudine a perfecționării continue a învățămîntului, a progresului și civilizației pe pămîntul românesc, a prestigiului internațional al României.

Ne vom îndeplini 
exemplar 
sarcinile

(Urmare din pagina I)întregului popor în jurul partidului, perfecționarea organizării și conducerii societății, admcirea democrației noastre socialiste, creșterea nivelului conștiinței socialiste a întregului popor.Realegerea -tovarășului Nicolae Ceaușescu ne-a trezit în suflet o adîncă emoție pentru că prin glasul celui mai iubit fiu al poporului român se vor realiza năzuințele noastre, ațe tuturor, pentru că știm că am încredințat destinele noastre în mîini cutezătoare.Comuniștii organizației noastre, oamenii muncii din cadrul întreprinderii, alături de întregul popor, vor acționa cu fermitate pentru a transpune în viață sarcinile deosebit de importante care ne revin.
„Steagul roșu" a criticat, 

organele vizate răspund
MASURI DE REMEDIERE A

I • Azi la ora 18, în ea- Idrul discotecii organizate la Casa de cultură din Pe- toșani, se va desfășura 
I concursul cu tema „Mone- ■ de și bancnote românești". 
I Cîștigătorii vor primi ca 
I de obicei premii... surpri- 
l ză. (B.M.)

• In cadrul cursurilor Universității cultural-ști- ințifice din Petroșani, tăzi e „zi plină" : la 13,30 la I.C.S.A. și are loc medalionul Slavici"; la ora Școala generală nr. va desfășurape tema „Familia și educația estetică", cuprinsă în cursul „Pedagogia familiei". Tot la ora 17, la casa de cultură, în cadrul

as- ora A.P.„I°n17 la3 se dezbaterea

cursului „Inteligența românească în acțiune", se organizează o expunere sub genericul „Un veac de îndrăzneli și opreliști".• Astăzi magazinul a- limentar nr. 13 din Petroșani, strada Fr. Engelș, este încă închis pentru inventar
Rubrică realizată «le 
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In articolul „Neajunsuri 
mărunte care umbresc e- 
forturile pentru crearea 
unor condiții optime", publicat în nr. 8439 al ziarului nostru, au fost semnalate unele deficiențe existente la baia și vestiarele minei Petrila. Răspunsul trimis redacției de către conducerea minei confirmă justețea celor semnalate arătîndu-se totodată- măsurile luate pentru remedierea lor,

— A fost stabilit un program care să asigure agentul termic necesar pentru baie, instalația de yen-

NEAJUNSURILORtilație și uscare a hainelor cît și pentru încălzirea grupului social, atelierelor și clădirii administrative.— Deoarece grătarele din baie și vestiare au font înlăturate toți cei încadrați în muncă, la mina noastră primesc, odată cu repartizarea dulapului din vestiar, cite o pereche ele papuci din lemn.Cit privește mărirea spațiului garderobei- unde se păstrează hainele de navetă. problema stă în a- tenția conducerii minei, pentru a fi rezolvată.Vă mulțumim pentru sprijinul acordat.

Competițiile „0aciadei“
In revista „Fairalling" din India

Trei campioni la șah și tenis de masă A

Convorbiri între 
primii miniștri 
ai României

FILME
= PETROȘANI — 7 No-
: iembrie: New York, New I ; Y’ork, seriile I-II ; Repu- 
j blica : Leii saloanelor ; î î Unirea : Picdone Afri- Î icanul, seriile I-II. i
: PETRILA : De ce să-1 : i împușcăm pe profesor ? i 
: LONEA : 39 de trepte. ; 
: ANINOASA : Frate; și soră. iî VULCAN : Uraganuli vine de la Navarone. se- ; jriile I-Tl. i1 lupeni — Cultural : \ : Moartea unui ghid ; i 
: Muncitoresc: Furtuni de !vară. i

TVî 10,00 Teleșcoală. 11,00 ; î Film serial : Dallas — \ i Compania petrolieră E- i 
; wing. Reluarea episodu- ■ I lui 20. 11,50 Telex. 16,00 \ 1 Telex 16,05 Teleșcoală. i• 16,25 Curs de limbă en- i : gleză. 16.55 Din țările so- > | cialiste. 17,20 Ălamanh ș i pionieresc. 17,40 Desene j■ animate : „Sindbad mari- j 
: nărui". 18.00 îndrumări ; ; pentru lucrătorii din a- î î gricultură. 18,30 Intre- 5. ; bări și răspunsriri. 18,50 ; i 1001 de seri 19,00 Tele- ■ : jurnal. 19.20 In actuali- ; țtate: pregătirea alegerilor | : 9 martie. 19.35 Călătorie : i prin țara mea — Ale- ș i xandria. 20,00 Din toată i : inima, Un cin tec țării ! ș : — program de eîntece. i : 20.30 Seară de teatru : i 
: „Vivat Unirea 1“ de Au- :• rel Mantii. Premieră TV. ;: 21,40 'Telejurnal. i

Sala sporturilor din Deva a găzduit, sîmbătă și duminică, etapa județeană 
a „Cupei pionierului" la șah și tenis de masă (categoria 10-14 ani). Au participat primii trei clasați 
la etapele municipale și orășenești. Cei trei campioni municipali Cristina Bădulescu (Șc. gen. nr. 6 Petroșani), la.șah, Dan Voi- 
cliița (Șc. gen. nr. 1 Lu- peni) și Vasile Rus (Șc. gen. nr. 2 Petrila) au avut o frumoasă comportare, ocu- pînd locul I și titlul de

întreceriPe pîrtia de sanie din „Parcul Brădet" — Petroșani s-a desfășurat etapa municipală a „Cupei pionierului" la sanie (10—14 ani). Au participat 74 de copii, fete și băieți, clasați pe primele locuri la etapele orășenești. Eie- 
yii Mariana Pătulea și La- 
ioș Kelemen de la Șc. 
gen. nr. 4 din Vulcan ob- ținînd cel mai bun timp 
în cele două manșe, au ocupat locul I și titlul de campioni municipali în a- 
cest aii. Cu sănii modeste S, au învins favoriții con- (nirsului, respectiv pe ele- 
$11 din Petrila și Petro- Si care pe' lîngă ghini- e (sănij rupte la antrenamentul din ajun) nu au respectat întru totul nici in-

campioni județeni la tenis de masă, cu dreptul de a participa la etapele finale ale „Daciadei", care vor a- vea loc în 9—10 februarie 1980, la Sf. Gheorghe. O comportare meritorie a a- vut și pioniera Marinela Costin (Șc. gen. nr. 1 Lu- peni), care a ocupat locul II. Negativ este faptul că la șah băieți, campionul mun icipal Jean Dali dis (Șc. gen. nr. 4 Petroșani) nu a participat din motive nejustificate, ratînd astfel un titlu județean în care speram eu toții. •
la saniedicațiile date de inimosul profesor de educație fizică Dan Cocor, lată primii clasați care ne vor reprezenta la etapa județeană din 27 ianuarie a.c.

Fete: I. Mariana Pătulea (Șc. gen. nr. 4 Vulcan), 
fete II: Iulia Pădurea- nu (Șc. gen. nr. 1 Petrila), 

fete III: Simona Enache (Șc. gen. nr. 1 Lupeni), fe
te IV ; Elena Cioară ($c. gen. nr. 4 Petroșani). Bă
ieți I : Laioș Kelemen (Șc. gen. nr. 4 Vulcan) băieți II: Cornel Grecu (Șc. gen. nr. 6 Petroșani) băieți III : Ionel Olaru (Șc. gen. Ani- noasa) băieți IV : Andrei Veneciuc și Marius Rotea (Șc. gen. nr. 6 Petrila).

Aurel SLABII

DELHI 21 (Agerpres). Revista indiană „Fairalling" publică în ultimul său număr un amplu articol însoțit de portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, consacrat mărețelor realizări . obținute de poporul român în anii construcției socialiste, politicii externe realiste și novatoare, în acord cu imperativele cauzei progresului și păcii în în-

LA AMANN s-a deschis o expoziție de sculptură românească contemporană, organizatei de Ministerul iordanian al Culturii și Tineretului și Ambasada României.
ANSAMBLUL OPEREI 

DE STAT DIN TIMIȘOA
RA, aflat în turneu în Olanda a susținut, în seara zilei de 20 ianuarie a.c., un spectacol la Haga, cu opera Nabucco, de Verdi, în prezența a peste 3 000 de spectatori.

LA BERLIN, a avut loc ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi la care au participat: delegații din țările membre ale- C.A.E.R. și din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.

treaga lume, promovată de partidul și statul nostru.Articolul prezintă obiectivele majore ale dezvoltării vieții economice și social-politice a țării noastre, precum și principalele prevederi ale documentelor adoptate de-al XII-lea Congres al P.C.R., nrențio- nînd în legătură cu aceasta, că „România este o țară care privește- viitorul cu mare încredere1'.Ufi accent deosebit este pus pg' rolul esențial al președintelui NicolaeCeaușescu în elaborarea liniilor directoare ale politicii. interne și externe a României, - pe deplina sa identificare cu interesele întregului popor.

Șl
CAIROTrimisulS. lonescu transmite : Luni au început convorbirile o- ficiale dintre primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Ilie Verdeț, și primul ministru al Republicii Arabe Egipt, dr. Mustafa Khalil.In spiritul importantelor orientări și măsuri stabilite cu ocazia dialogului româno- egiptean la nivel înalt dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat, primii miniștri au analizat principalele probleme ale. dezvoltării în continuare a relațiilor dintre cele două țări și popoare pe pian politic, economie, tehnico- științific și cultural.

21 (Agerpres). — Agerpres, Mircea

Mica publicitateVIND blană piciorușe astrahan și una hîrciog. A- clresați telefon 4 2004, intre orele 17-20. (60)•DORESC pe această cale să aduc calde mulțumiri doctorului Lorincz Kiss de la Spitalul Petroșani pentru ale sale mîini minunate și priceperea cu care mi-a salvat viața. Cu respect, Florea Abel, Petroșani. (55)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Oprea Vasile, eliberată d® I.F.A. Viscoza. Se declară nulă.(53)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cazan Victor, eliberată do I.M. Paroseni. Se declară nulă.(54) .PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Leopold Pavel, eliberată de I.M. Petrila. Se declară nulă. (59)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Manea Ștefan, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (52)
ANUNȚURI DE FAMILIEFamilia Antal anunță cu adîncă durere pierderea celui care a fost un bun și iubitor soț, tată si bunic . -
ANTAL ALEXANDRU(57)

Situația din Rhodesia
DAR ES SALAAM 21 (Agerpres). — într-o declarație făcută la Dar es Salaam, Shridath Ramphal, secretarul general al Com- monwealthului, a condamnat prezența trupelor sud- africane pe teritoriul Rlio- desiei, deși au intrat în vigoăte prevederile acordurilor de la Londra privind încetarea focului pe întreg teritoriul rhodesian’.In altă ordine de idei, el a apreciat că forța statelor Commonwealthului menținere a păcii în desia— în prezent de de persoane — este

mică față de sarcinile ca- re-i revin. Marea Britani®; 
a menționatRamphal — a î ne e put insistînd ca forță să aibă

Shridath comis de la o

de Rhd- 1 300 prea

eroare această efectiv atît de redus, fcl a subliniat, în acest sens, că nu este tîrziu să se procedeze la mărirea acestor efective și că statele Commonwealt- httlui sînt gata să răspundă oricărei cereri privind creșterea numărului de membri ai forței Coinmon- wealthului de menținere a păcii în Rhodesia.

un

Familia Jina anunță cu durere încetarea din viață după a grea suferință a celui care a fost caia, bunic
ANTAL ALEXANDRUÎnhumarea va a- vea toc miercuri, 23 ianuarie 1980, ora 15, din Vulcan, strada Parcului. (56)

Familia Ivănoiu transmite condoleanțe familiei îndoliate pentru pierderea celui care a fost 
ANTAȚ. ALEXANDRU (58)
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