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n uai luminoși sînt anii de cînd
în fruntea partidului și statului se află 

patriotul înflăcărat și revoluționarul încercat, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
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Gîndirea profund științifică, cutezătoare 
a secretarului general al partidului, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, concep
ția sa originală asupra evoluției social- 
economice a țării, măsurile stabilite, în- 
cepînd cu Congresul al IX-lea, orientate 
spre perfecționarea organizării și condu
cerii societății au creat posibilitatea ca, 
la Congresul al X-lea al P.C.R., să fie 
elaborată strategia politică a edificării 
societății socialiste multilateral dezvolta
te în patria noastră. Supusă mereu ce
rințelor perfecționării, adaptată realită
ților noi ivite în urma progresului înre
gistrat în opera construcției socialiste, 
această strategie a dobîndit dimensiuni 
de o amploare fără precedent la Congre
sul al XI-lea care a elaborat, pentru 
prima dată în istoria noastră, un program 
vast și cutezător, cu obiective mărețe și 

/luminoase : „Programul partidului de e- 
a societății socialiste multilate

ral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism". Este rodul prodigioasei 
activități -teoretice și practice a condu
cătorului partidului și statului nostru, al 
orientărilor sale științifice, este rezulla-

M dificare

tul evaluării exacte a resurselor creatoa
re ale societății noastre și al politicii 
consecvente de a. valorifica aceste resur
se în consens cu aspirațiile poporului. 
Este, totodată, expresia cea mai elocventă 
a faptului că secretarul general al parti
dului aplică în mod creator legile obiec
tive ale dezvoltării societății, în funcție 
de condițiile fiecărei etape și de specifi
cul concret al României, corespunzător u- 
nei evoluții gîndite într-o largă perspec
tivă politică, economică și socială.

Contribuția secretarului general al 
partidului la fundamentarea acestui pro
gram științific a depășit, în scurt timp, 
sfera de interes cuprinsă între granițele 
țării. O seamă de națiuni care și-au dobîn
dit independența în anii postbelici,, și au 
optat pentru o dezvoltare de orientare 
politică marxistă, își trag Seva orientă
rilor șl acțiunilor proprii din experiența 
bogată a țărilor socialiste și, nu în ul
timul rînd, din practica originală și expe
riența unică a tării noastre din ultimul 
deceniu și jumătate.

(Continuare în pag. a 2-a) y
Oamenii orizont ului-simbol

...7 octombrie 1966. Pe pri
ma filă din cartea de ahr a 
minei Paroșeni stau așternu
te cuvintele : „La începutul 
activității sale urăm colecti
vului tinerei exploatări mi
niere Paroșeni mult spor în 
muncă, succese cit mai mari 
în îndeplinirea planului de 
producție, sănătate și ferici
re tuturor. Noroc bun 
Semnat: Nicolae Ceaușescu 
Cite ginduri cutezătoare, ci
te brațe puternice .au por .ii l 
atunci la treabă, sub imbol
dul acestor înălțătoare și 
pline de semnificații îndem
nuri I In peisajul economic, 
al Văii cărbunelui s-a inte
grat organic, prin ritmicita
tea realizărilor, prin consec
vența depășirilor, mina Pa
roșeni.

...10 august 1979. Intr-o at
mosferă de entuziasm gene
ral, în ochii tuturor mineri
lor, maiștrilor, inginerilor și 
tehnicienilor de la mina Pa
roșeni se putea citi bucuria 
de a avea în mijlocul lor 
pe cel mai iubit fiu al popo
rului, cîrmaciul înțelept al 
partiduîui, primul președiate 
al României socialiste, omul 
de numele căruia se leagă 
toate realizările noastre din 
ultimul deceniu și jumătate, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, Minerul de onoa
re al Văii Jiului. Vizita de

lucru la Paroșeni a culmi
nat cu un moment emoțio
nant. Conducătorul țării a 
coborît acolo în mină, ală
turi de oamenii subpămtntu- 
lui, pentru a inaugura un 
nou orizont, 360. Nu există 
miner la Paroșeni care să 
nu-și amintească de momen

tul tăierii panglicii inaugurale 
și să nu fie stăpînit de eviden
te emoții. Am fost de curînd 
la orizontul 360, care deschi
de noi... orizonturi de dez
voltare și extindere a minei, 
împreună cu maistrul Mi
hai Cîrșmaru, 
vărat om 
veteran al
Văii Jiului, am trăit senti
mentul pătrunderii într-un 
sanctuar al muncii, gîndul 
nostru s-a întors cu șapte 
luni în urmă, la evenimen
tul încărcat cu semnificații 
majore pentru viața și mun
ca fiecăruia dintre cei pe 
care i-am întîlnit în circui
tul puțului auxiliar și pe ga- . 
leria de legătură dintre a- 
cesta și puțul orb nr. 1. Po
vestește maistrul Cîrșmaru, 
de la sectorul de investiții : 
„Erau atunci cam 10-15 me
tri atacați, apoi cînd am vă
zut de cîtă prețuire se bucu-

Mircea BUJORESCU

un ade- 
al minei, 
subteranelor
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mari io 
secto-

Cu planul trimestrial 
îndeplinit

In ziua de 20 
colectivul
rului II al minei Uricani 
a raportat realizarea sar
cinilor la producția de 
cărbune p - trimestrul I. 
Sporul depășește 
10 000 <,ono cărbune. Suc- 
ceselc obținute au la ba
ză organizarea mai bună 
a producției și a muncii, 
aprovizionarea ritmi ă cu 
materiale și piese de 
schimb, dar, mai ales. în
tărirea ordinii și discipli
ned.

Contemporani cu ferici
rea și prestigiul României 
socialiste, minerii Văii 
Jiului au întotdeauna cu
vinte de înaltă cinstire 
pentru strategul dezvoltă
rii societății românești, 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducător e- 
minent care întreține 
permanentul dialog cu oa
menii muncii', cu tara în- 
înlreagă. In cei 15 ani

■ji

Cuvîntul Ș 

Său
Grav jurămîntul de ' :

credință ț
Pătrunde-n noi, a prins ’ 

ființă ; J 
! Răsirrnt in inimi milioane l 
i încrederii deschide noi ; 
; filoane «
i Și cu minerii scoate : 
ș în lumină ;
; Aur de dragoste deplină ; 
; Pentru bărbatul ce-a ; 
i deschis în lume j
i Patriei române un nou l 
{ și demn renume, i
! Cuvîntul Său ne este j 

stîncă

î Și bucuria de-mpliniri, 
j adîncă,
Ii Cuvîntul Său ne este 

chezășie j 
I Pentru mai bine-n ziua ■ 
I ce-o să vie, •
j Ne este vis și dor, i 
I speranță, ;
! Și pașnică lumină, ;
j cutezanță :
: Ne este reazăm, țel și :
î zbor ;
î Spre comunism, spre î 
: viitor... :ș i
î Irimie STRAUȚ î
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Ani de pregnantă dezvoltare 
si înflorire economico-socială *

a municipiului
LAZĂR FILIP, 

prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 
al Consiliului popular municipal Petroșani

Cei 15 ani de cînd 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu se află în fruntea 
partidului constituie o eta
pă care, purtînd amprenta 
gîndirii revoluționare, știin
țifice a secretarului ge
neral al partidului 
se înscrie ca cea mai fer
tilă în realizări din întreaga 
construcție socialistă pe pă- 
mîntul României, în peisa
jul Văii Jiului. Programul de 
măsuri întreprins pentru 
dezvoltarea economico-so- 
cială a Văii Jiului, ca ur
mare a vizitelor de lucru 
ale . tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind mecani
zarea lucrărilor miniere din 
subteran, formarea- mineru- 
lui-tehnician, crearea de 
noi locuri de muncă pentru 
soțiile și fiicele minerilor —- 
s-au materializat în crește
rea producției materiale în 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și ridicarea nivelului 
de trai material și spiritual

al celor ce muncesc și tră
iesc în municipiul nostru. 
Dacă în anul 1965 
volumul producției glo
bale a municipiului nostru 
se cifra la 2,3 miliarde Iei, 
în 1979 a atins aproape 4,2 
miliarde lei, aproape dublu, 
iar pentru anul acesta se 
planifică un volum de pes
te 4,4 miliarde lei.

Această impetuoasă crește
re a producției globale este 
rezultatul direct al efortului 
pe care statul nostru l-a fă
cut pentru Valea Jiului, 
printr-un program de in
vestiții la fel de spectacu
los pentru creșterea capa
cităților de producție în 
toate domeniile de activita
te, dezvoltarea socială și ur
banistică a localităților 
noastre, volum de investiții 
ce se ridică în acest an la 
peste 3,2 miliarde lei.

-_____ ___________ _J
(Continuare în pag. a 2-a)
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Ortacul de onoare
de cînd conduce destinele 
partidului s-a întîlnit cu 
minerii Văii Jiului în 
1966, 1968, 1972, 1977 și 
1979, le-a cunoscut bucu
riile, le-a îndreptat pașii 
pentru învingerea greută
ților. La indicația sa, în 
istoria mineritului româ
nesc s-a deschis o nouă 
eră, cea a mecanizării, e- 
ra productivităților și pro
ducțiilor record, dar și a 
unor condiții de muncă 
îmbunătățite. Grija parti
dului pentru ridicarea

permanentă a nivelului dc 
trai material și spiritual, 
al minerilor Văii Jiului 
s-a materializat, la indica
ția secretarului, general al 
partidului, în numeroase 
obiective economice și so
ciale, intre care multe au 
prins deja contur. Dialo
gul fertil al minerilor cu 
primul bărbat al țării, în 
abataj, clar și în cele mai 
înalte foruri de partid și 
de stat, ilustrare elocven
tă a democrației noastre 
socialiste, pilda activității

sale revoluționare, u an
gajării ferme pentru asi
gurarea viitorului fericit 
al patriei au ' 
certitudinea că 
conducător ai tării le 
te apropiat sufletește, 
aceea se simt onorați 
eminentul conducător 
partidului și stalului, este 
„miner de onoare al Văii 
Jiului". In această înfrățire 
de vrednici bărbați dăi
nuie perenul simbol, al u- 
nitățil de voință a popo
rului, de acțiune angajată 
în edificarea temeliilor so
cialismului și comunismu
lui pe pămînlul României

Ion VULPE

demonstrat 
vrednicul 
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Contemporani cu cea mai 
fertilă epocă a țării

Primăvara aceasta se înscrie în exis
tența noașlră cu puterea faptelor împli
nite în subleraîi. pe șantiere, în fabrici 
m uzine. Ele dau vigoare clipei, acestui 
timp in care țara face marele bilanț so
cialist al celor cincisprezece ani sub 
conducerea înțeleaptă

Purtăm in contextul a- 
cestor realități, dialogul 
■a Lupeni tiu : tovaiășul H<>- 
ria Torna, unul dintre cei 
mai tineri primari ai Van 
Jiului, in acești ani de cons
trucție socialistă a simțit, 
poale mai mult decît muții 
alții, cc înseamnă vicia și 
munca, cu bucuriile și ne
cazurile pe care ie generea
ză. , -

_  Pentru mine acești Jo 
ani au însemnat foarte mult, 
De fapt, <»ș P»tea spune, 
este perioada im plinii ii me
le. In acest timp am mun 
cit, am învățat, am devenit 
ceea ce sînt astăzi. Din 
toate acestea mi-au 
adine întipărite în 
rie clipele in care 
cătorul înțelept al partidu
lui, Minerul de onoare al 
Văii Jiului. tovarășul 
Nicolae Ceăușescu a venit 
în mijlocul minerilor din 
Lupeni, s-a sfătuit cu noi, 
ne-a indicat cum să mun
cim mai bine pentru creș
terea producției de cărbu
ne și înflorirea patriei 
noastre.

— Ce simțiți acum ?
— O imensă satisfacție, 

pentru că am reușit ca o 
bună parte din indicațiile 
secretai ului general al 
partidului, să le transfor
măm în fapte ; avem as
tăzi în subteran utilaje mo
derne, mînuite de oameni 
bine pregătiți, reușind să 
obținem randamente supe
rioare. Ce altă bucurie poa
te fi mai mare ?!

Tinărul șef de sector de 
Ia mina Lupeni, inginerul 
Ion Gîf Deac, un pasionat 
ăl faptelor din subteran pe 
care uneori, în clipele de 
răgaz, le așleriie pe 'hîrtîe, 
cuprînde toți acești ani iii 
cîteva rînduri, frumos alcă
tuite :

— In acești ani am ter
minat facultatea, făcindu-mi 
ucenicia — cum se spune 
— la sectorul IV, cel mai 
mecanizat din Valea Jiului, 
unde am învățat ce înseam
nă munca adevărată. In a- 
cești ani mi-am întemeiat 
o familie, am devenit 
adevărat, cum s-ar 
simțind din plin 
rea 
am 
de 
ani

sub
a tovarășului

Nicolae Ceăușescu. Este 
epoca din istoria milenară a țării și mulți 
ne considerăm contemporani cu ea, fiind 
participant! activi Ia această spectaculoa
să renaștere. economîco-socială și spiri
tuală profundă și ireversibilă.

cea mai fertilă

Anii noștri cei mai luminoși 
și statului se află patrioti 

tovarășul h

Din 
râmas 

memo-, 
condu-

cm 
zice, 

răspunde
re cai"?—trebuie șă J o 
față de societate, față 
mine însumi. In acești 
am devenit șeful secto

rului VI, împlinire pe 
mi-a dat-o munca.

Recent, îl ascultam 
minerul Hie Chiron, 
harnicei

care

pe 
șeful 

brigăzi de la mi-

VIITOR

na Vulcan, colectiv de mi
neri care, alături de toți 
minerii Văii, văd în secre
tarul general al partidului, 
comunistul de omenie, omul 
cu dragoste față de mineri, 
față de popor și de țara, 
patriot înflăcărat. ' ,

— Cînd a coborî! Ia lo- 
.cul nostru de muncă, am 
simțit adevărata importan
ță ce ni se acordă nouă 
minerilor. M-am gîndit cu 
satisfacție la faptul că 
munca noastră va cunoaște 
în viitor transformări radi-

Rejsortaj-anchetă
cale. Așa s-a și întîmplat. 
Datorită condițiilor noi de 
muncă, asigurate la indi
cațiile secretarului general 
al partidului, am reușit 
să realizam cea mai mare 
productivitate Ia lucrările 
de investiții — lunar, în 
proporție de 120 Ia sută — 
ceea ce a făcut ca în anul 
1979 să realizăm 1 300 mc 
peste plan.

— Care dintre lucrări vă' 
reprezintă cel mai bine'■

— Intre miile de metri 
sfredeliți pe sub pămînl :n 
decursul anilor, lucrarea pe 
care am lei minat-o recent, 
1,3 kilometri de galerie, în
cununează efortul 
de mull timp, 
tărîrea fermă 
de prin fapte 
re secretarul 
partidului o 
ță de noi, minerii.

In partea estică a Văii 
Jiului, dialogul cu minerul 
șef de brigadă Itfsif Clamba, 
redă statornicia în muncă, 
peste 20 de ani lucrați în 
subteran, din care 13 ani 
în aceeași brigadă. Tosif 
Glumim este deci contem
poran cu epoca pe care a 
Străbătut-o țara. Cu munte
le. de cărbune realizat peste 
plan, minerul Idșif Clamba 
și ortacii săi au îmbogățit și 
înfrumusețat cununa de aur 
a țării..... ■ • ••................ ......

—■ Ambiția care s-a năs
cut în brigadă, ne spunea, 
interlocutorul, a fost de
clanșată de cerințele puse 
de conducerea de partid 
în fain noastră, de a da 
țării cîl mai mult cărbune. 
Pentru aceasta, ne organi
zăm astfel activitatea in
cit să exploatăm trei 
câmpuri pe zi, cam 28—30 
tone că. bune din fiecare

utilaje miniere simple și rept
cîmp, să ne depășim 
cinile lunare cu 3—400
ne.

Intr-unui din cele 
gospodărite cartiere 
Petroșani, o mină de 
meni harnici, în fruntea, 
rora se află comunista Ilea
na Hamz, discuția reflectă 
transformările acestui ano
timp fructuos, resimțit în 
fiecare familie. în flecare 
casă. Peisajul vieții de as
tăzi este altul decît cel de 
acum 15 ani, îmbogățit. în
frumusețat, care cumulează 
în chipul cel mai firesc a- 
portul fiecăruia.

— Cetățenii din cartie
rul nostru — ne spunea 
tovarășa Ileana Hamz — 
participă la numeroase ac
țiuni edilitar-gospodărești. 
de înfrumusețare a cartie
rului, la diferite acțiuni po
litico-educative. Această 
participare conștientă a oa
menilor muncii la conduce
rea și rezolvarea treburilor 
obștești este rodul politicii 
înțelepte pe care partidul și 
statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, o des
fășoară. cu fermitate revo
luționară pentru rezolvarea 
operativă a problemelor 
dezvoltării societății socia
liste, a problemelor care 
frămîntă oamenii muncii.

Am inserat cîteva gînduri 
în această primăvară aureo
lată de sărbătoarea celui 
mai iubit fiu al națiunii 
noastre care împlinește 15 
ani la cârma partidului. în
tărite de fapte, aceste gin- 

_■ adevărata 
substanță care alimentează 
cel mai nobil sentiment de 
recunoștință pe care-1 nu
trim față de cel mai devo
tat fiu al țării, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu.

Reportaj-anchetă realizat de 
Valeriu COANDRAȘ

nostru 
energia Ș> bo
de a răspun- 
grijii pe ca- 
general 

manifestă fa- duri oglindesc

MĂREȚ

al

peră fundamentală al că
rei creator este, tovarășul 
Nicolae Ceăușescu, defi
nește trăsăturile tradițio
nale ale poporului roman 
și abnegația sa spre o fi
nalitate socială înaltă, re
flectă talentul și capaci
tatea poporului de a edifi
ca o orîhduire superioară.

Congresul al X.ll-lea con
semnează noi contribuții 
ale sec.eiaruiui generai la 
îmbogaprea și perfecționa
rea liniei politice generale 
a partidului. Progiămele- 
direclivă de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehno
logică și introducere a pro- Aceste trăsături și calități 

le regăsim conturate, in
tr-o expresie de sinteză, 
în personalitatea conducă
torului, a secretarului ge
neral al partidului, din 
gîndirea căruia au izvorît 
cele mai cutezătoare o- 
bieclive din cite și-a pus 
vreodată in față poporul 
nostru, de-a lungul istoriei 
sale milenare.

Programul partidului și, 
prin voința națiunii, pro
gramul poporului, luminea
ză ca un far călăuzitor e- 
voluția societății și des
tinele \iitoare ale Româ
niei socialiste. angajat î 
plenar pe drumul edifică
rii comunismului.

gresului tehnic, de cerce
tare și dezvoltare în do
meniul energiei, de creș- 

trai, 
pro-

tere a nive ului de 
celelalte documente 
gramatice întregesc intr-un 
tot mai unitar și cuprin
zător Programul adoptat 
de Congresul al Xl-lea, 
stabilind ritmuri și pro
porții adecvate problema
ticii. internaționale a eta
pei actuale, deschizînd noi 
orizonturi, noi perspecli- 
ve de progres multilate
ral și accelerat, noi ascen
siuni spre culmile civili
zației pentru societatea 
noastră socialistă.

Programul partidului, o-

sar- 
to- la fabricația complexelor mecani,

. țiile de mașini să Ie Iacă 
mu.alte uzitie. Din acel 

merit, se deschidea o filă 
monografică nouă în via. 
ța întreprinderii noastre 
— prol'ilarca pe construe, 
ția. de utilaje moderne. Un 
efort de investiții masive fă- 
< ut de statul socialist — 
100 de milioane lei în pri
ma etapă de dezvoltare și 
modernizare a uzinei, iar, a-

tar de mecanizare a mi
nelor din Valea Jiului ma
terializat in prototipuri ale 
unor moderne utilaje asi
milate, iar o parte aliate 
pe banda de montaj cum 
sînt: cele patru tipuri 
de susțineri mecanizate 
(SMA.l, SMA-2, SSP.240 
.și SMSV.l), cele două ti
puri de combine (CA.l și 
CA-2), instalații de u.

UN SALT IMPETUOS
novatoare
Congresul 

continuate

Acesta este drumul, m 
continua ascensiune, par
curs de întreprinderea de 
utilaj minier Petroșani 
in cei 15 uni de cînd in 
fruntea Partidului Comu
nist Român ;se află tova
rășul Nicolae Ceăușescu, 
cel mai iubit fiu al -popo
rului- nostru, de ă cărui 
prodigioasă gîndire ști
ințifică și cutezanță re
voluționară sînt legate 

. cele mai strălucite înfăp
tuiri petrecute pe pa
nii nti.il României socialis
te. Orientările 
inaugurate de. 
al IX_lea și
de Congresele al X-Iea, 
al Xl-lea și al Xll-lea ale 
partidului, în conduce
rea științifică a economiei 
românești, a cărei -prio
ritate obiectivă o cons, 
tituie industrializarea ță
rii, au imprimat impulsuri 
înnoitoare fără precedent și 
în uzina noastră.

Momentul hotărîtor, 
eianșator al 
noiri l-a 
d<- lucru efectuată de to
varășul Nicolae Ceăușescu 
în întreprinderea noastră, 
în toamna anului 1977. 
Păstrez în memorie acele 
clipe unice în viața mea 
cînd am avut marea 
cinste de a-1 primi pe se
cretarul general al parti
dului în atelierul meca
nic I. Parcă aud și acum 
euvinfelo pline de căldu
ra, înțelepciunea indica
țiilor, îndemnul adresat co
lectivului nostru de. a tre
ce la fabricarea de utila
je miniere corespunzătoa
re condițiilor de zăeă- 
mint, pentru mecanizarea 
minelor și ușurarea mun
cii minerilor, iar reparâ-

acestor 
constituit !

poi, 640 milioane lei (de pes
te șase ori mai mult!) in 
etapa a II-a care a înce
put îh 1978 și se va în. 
cheia în ănul 1982 -— a 
transformat din temelii 
Uzina. Au < fost construite 
si date în funcțiune capa
cități noi cum este . hala 
nouă de montaj general, 

.urmînd Ca la sfârșitul lu.
nii aprilie a acestui an 
fie date în folosință 
«ele două hale de 
trai ții metalice.
atelierele au fost 
tu nmșini-unelle 
ne, au crescut 
le de producție, 
tea fabricației.
înnoire a producției este 
de peste 90 la sută. In 
1965 întreprinderea efec
tua doar reparații și o ga
mă restrînsă de utilaje 
miniere simple — stații 
de funicular, colivii de 
puț și. Ohible, transportoa
re ușoare, vagonete de 
mină, frîne etc; clar la vi
zita ■ .tovarășului Nicolae 
Ceăușescu din vara anu
lui 1979, uzina noastră s_a 
putut prezenta cu o par.

din programul priori-,

să
Și 

cons- 
Secțiile și 

dotate 
moder- 

capa< itați- 
tehnieita. 

Gradul de

deplininc 
în acest, 
Nicolae ( 
șitul acei 
in funcț 
draulică, 
cu utilai 
zie și co 
sini une 
program. 

>> trebui a 
A gup proi 

că a mas 
conducei 
de parti 
ocupăm 
fecționar 
a mu ne 
crearea 
învăță tui 
perioarei 
tru anii 
dispoziți 
afectate 
cuințe î 
treprind 
școlar, u 
tor obiei 
ci ai.

Făcîne 
remarcai 
făptuite 
noastră, 
și ■ prețu 
gîndul c 
men ie, 
Ceaușesc 
mijlocul 
clic at și 
să intrăr 
prestigio 
muncitoj

mectat stratele de cărbu
ne etc., Față de anu.1 1965, 
producția marfă reprezin
tă anul acesta o creștere 
de 4 ori, cea globală de 
6 ori, iar producția de 
utilaj minier de 9 ori.

Creșterea capacităților 
de producție, moderniza, 
rea tehnologiilor de fabri
cație, înnoirea produselor 
au condus la mutații struc
turale în colectivul de 
muncă. Efectivul s-a du
blat din anul 1965 încoa
ce, in prezent forța de 
bază a Creației producti
ve a colectivului nostru 
cuprinde 350 muncitori de 
înaltă calificare, 84 ingi
neri și 52 maiștri, din ca
re 68-70 la sută sînt ti
neri.

Tot ce a realizat colecti
vul I.U.M.P. în acești 15 
ani rodnici, la indicațiile -rilvr .de 
secretarului general al 
partidului, este impresie. ■ 
nant, Dar ne preocupăm 
să realizăm și mai mult, 
mai bine; să trecem la flu
xul de fabricație pentru 
utilajele asimilate ca 
prototipuri și a satisface 
astfel cerințele benefici
arilor noștri — minerii, în

buim cu 
deplinire 
mecaniz; 
lui romă 
motor e 
neral al

Ii 
secretari 

parti

Secția prelucrări mecanice a uzinei, cu dotarea ei sărăcăcioa
să pe care o avea cu decenii în urmă.

t.U.M.p., locul unde sînt produse complexele mei
Fo

(Urmare din pag. *1)

In peisajul localităților 
noastre, la Vulcan, Petro
șani, Petrila și Lupeni s-au 
ridicai adevărate platforme 
industriale ocupînd intr-un 
grad mare forța de muncă 
prin construirea noilor in
stalații de preparare a căr
bunelui și brichetaj, a uni
tății de confecții textile 
Vulcan, întreprinderii de tri
cotaje Petroșani, fabricii de 
mobilă Petrila și extinderii' 
întreprinderii de fire artifi
ciale la Lupeni. In 1979, din 
totalul populației Văii Jiu
lui de peste 140 000 locui
tori, erau ocupați în econo
mie aproape 58 000 oameni 
ai muncii.

Pentru cei ce muncesc și 
trăiesc în Valea Jiului au 
fost construite din fondurile 
statului peste 18 mii aparta
mente confortabile, s-au 
efectuat lucrări de gospodă
rie comunală, fiind suficient

să amintim în acest sens, ca 
deosebit de expresivă, con
strucția barajului de la Va
lea de Pești, a 
lor de apa Tuia, 
zarea șoselelor,

captări-
Moderm- 

ex tinderea

șani cu o utilare de prim 
rang și cu o capacitate de 
700 paturi.

Invățămîntul de toate 
gradele a cunoscut o dez
voltare și diversificare fără

lese să devină specialiști 
mineri.
' Cei care muncesc și tră
iesc în Valea Jiului, simt 
grija partidului și statului 
nostru, personal a secreta-

tidului i 
centrul sî 
nou, asig 
dezvollăr 
materialii 
nostru în

Pregnantă dezvoltare și înflorir
transportului în comun cu 
autobuzele, efectuarea unui 
mare volum de lucrări pen
tru întreținerea fondului lo
cativ de stat, sînt tot 
titilcg realizări edilitar-gos- 
.podărești în beneficiul popu
lației. i

precedent. Peste 38 000 de 
copii ai oamenilor muncii 
sînt cuprinși în sistemul de 
invățămînt, de a căror in
struire și educație me ocupă 
peste 1 600 cadre di
dactice. .Creație a o- 

. . rînduirii noastre socialiste,
■ Ocrotirea sănătății a . cu-'
noscul profunde mutații ca
litative în etapa al cărei bi
lanț îl facem. A fost dezvol
tată baza materială prin 
mărirea numărului de dis
pensare de întreprinderi, 
polii liniei, construir a mo
dernului spital din Peiro-

Instiluiul de mine din Pe
troșani, care a . dat mineri
tului țării noastre de la în
ființare peste 6 000 absol
venți. dispune de condiții 
materiale de la an la an su
perioare de care beneficia
ză studenții care se pregă-

rului general, și prin pro
gramul de măsuri pentru 
buna aprovizionare și ridi
care a nivelului lor de trai, : 
Au fost construite noi spa
ții' < 
blocurilor de locuit și s-au 
lărgit și diversificat servici
ile către populație. Dacă în 
anul 1965 volumul desface
rilor de mărfuri alimentare 
și industriale a fost de 675 
milioane lei, în 1980 se ci
frează la peste 1,5 miliarde 
lei— o creștere deosebit de 
edificatoare.

Politica înțeleaptă a par-

edificii cu 
turale și 
rești. Au 
sele de < 

----  . șani și 
comerciale la parterul tografe 

pentru 
muncii 
cu zeci < 
teatru dc 
condițiile 
luale iute

Pentru 
înfăptuirii 
ce din < 
pentru v 
peră pe

u

■-i.



Stecijul roșu

sînt anii de cînd în fruntea partidului 
I înflăcărat și revoluționarul încercat, 
ICOLAE CEAUȘESCU
raf>7,
ate
sarcina trasată 
ns de tovarășul 
rtișescu. La sfir- 
i an va fi pusă 
ie hala de hi- 
e va fi dotată 
de mare preci- 
ilexitate, ma- 

, cu comandă 
i strungarul va 
ici șă facă., sin- 
ma eleetroni- 
4. De aceea, sub 

organizației 
trebuie să ne 
iriiitor de per- 

profesională
•ilor noștri, de 
or condiții de 
și sociale su
ie altfel, pen- 
tori ne stau la 
11 milioane lei 
nstruirii de lo- 
apropierea în- 
, a unui grup 
cantine și a al- 

e de interes- so-

J lanțul acestor 
; împliniri în- 

întreprinderea 
; adîncă stinsă 

ne îndreptăm
Ș OMUL de o- 
varășul Nicolae 
care, venind în 
stru, ne-a in- 
atat părintește 
n puternicul și 

detașament 
al eonstructo- 

jșinvsă eontri- 
emnitate la în- 
orogramului de 
a mineritu- 

c, al cărui pro- 
secretarul ge- 

artidului,
PREDOI, 
omitetului de 
e la I.U.M.

Arhitectul desăvîrșit
al vieții noastre noi

Ortacii din brigada pe 
care o conduc trăiesc un 
sentiment de mîndrie pa
triotică, astăzi, cînd se 
împlinesc 15 ani de cînd 
în fruntea partidului a 
fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un deceniu și 
jumătate de istorie nouă, 
de creștere calitativă con. 
tinuă a vieții și muncii tu
turor oamenilor țării. Pen
tru noi rămîn adîne în. 
tipărite în memorie vizi
tele de lucru la Lupeni, 
ale conducătorului iubit, 
ale Minerului nostru de 
onoare. Aici, la fața locu
lui, s.a sfătuit cu noi, no.a 
cerut să gindim mai mult 
și mai eficient, creindu-ne 
posibilitatea să lacom din 
autogesliunea și autocon. 
ducerea muncitorească a. 
devărate mecanisme eco
nomice, deosebit de utile 
bunului mers al producției.'

Ca membru în consiliul 
.oanienilor muncii, am oo. 
sibilitatea, în cadrul larg 
democratic, să afirm cu. 
vîntul și părerile ortaci
lor mei în principalele 
decizii și liotărîri luate 
la nivelul conducerii mi

nei pentru a asigura o 
activitate productivă co
respunzătoare în extrage
rea, cu eficiență economi
că înaltă a bogăției cărbu
nelui. De curînd, brigada 
pe care o conduc a fina, 
lizat o lucrare importan
tă — un tunel ce face le
gătura între galeria prin
cipală a minei Lupeni și 
puțul cu schip. Acum am 
trecut la construcția unui 
siloz de mare capacitate 
cu diametrul de 7 metri., 
la orizontul 400.

Prin munca noastră de 
zi cu zi, prin eforturile 
noastre, prin bucuria suc
ceselor pe care le obți
nem, prin angajamentele 
pe care ni le asumăm în 
întrecerea socialistă, noi, 
oamenii adîneurilor de la 
Lupeni, ne manifestăm a- 
deziunea deplină, dragos
tea fierbinte față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
arhitectul desăvîrșit al 
politicii interne și exter
ne a partidului și statu
lui, omul de omenie, do- 
rindu-i din inimă putere de 
muncă și sănătate pentru 
a ne înălța, și pe mai de-

Trei noi detașamente muncitorești 
în Valea Jiului

parte, destinele pe culmi 
de progres șl civilizație.

Gheorghe TOMA, 
miner, șef de brigadă 

IM. Lupeni

CULTURA 
dimensiune contemporană a 

personalității oamenilor muncii
Se împlinesc 15 ani de 

cînd în fruntea partidului 
nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul încercat ai na
țiunii române. Tot ce s.a 
înfăptuit în patria noas
tră în acest decemîi și 
jumătate, cel mai fertil în 
realizări pe pămîntul. pa
triei noastre, poartă pe
cetea puternicei sale per
sonalități, a gîndirii sale 
revoluționare, a cutezan
ței și originalității. In_ 
tr-o armonie deplină cU 
Xiața social-ecoțiomică a 
patriei, educația, cultura 
și arta Văii Jiului au fost 
puternic stimulate, în a- 
cești ani, pentru a-și ma
nifesta disponibilitățile 
creatoare, dragostea pentru 
frumos. Este elocventă în 
această privință o compa
rație: dacă în 1965 în Va
lea noastră existau doar o 
universitate cultural.știin- 
țifică, 7 brigăzi științifice, 
cîteva brigăzi artistice de te
mători și un număr restrîns de 
formații cultural-artistice, 
în 1980 activează, cu bune 
rezultate, 6 universități cul- 
tural-științifice, 74 brigăzi 
științifice, 464 formații cul
tural-educative și artistice.

Această diversitate a ac. 
țiunii cultural-educative și" 
artistice a fost stimulată 
de Congresul educației po
litice și culturii socialiste 
și, de Festivalul național 
„Cîntarea României", ma
nifestări inițiate prin gri
ja secretarului general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea armonioasă ă 
tuturor sectoarelor vieții 
în cadrul societății soeia. 
liste multilateral dezvolta
te.

„Festivalul național „Cîn- 
tarea României** a pus cu 
putere în evidență ge'niul 
creator al poporului nos

tru, care întotdeauna a 
fost adevăratul purtător al 
celor mai înalte năzuin
țe sociale' și spirituale, 
creatorul culturii înaintate, 
făuritorul civilizației ma
teriale și spirituale în 
România. Este ilustrativ 
faptul că Ia ultima etapă a 
festivalului au participat 
peste 120 000 de formații 
cultural-artistice și aproape 
două milioane și jumătate 
de artiști și creatori — do
vadă elocventă a condiți
ilor create de societatea
noastră pentru manifesta
rea largă a maselor în 
viața spirituală ă țării" — 
spunea secretarul general 
al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, Ia 
Congresul al XÎl.lea al 
partidului. In viața Văii 
Jiului,- activitatea educati
vă și cultural-artistică s-a 
dezvoltat printr-un contact 
permanent cu procesele so- 
cial-econornice: pe de o 
parte, artiștii amatori sînt 
în marea lor majoritate 
muncitori, tehnicieni și in
gineri, iar, pe de altă par
te locul de desfășurare al 
acțiunii culturale a fost 
și este în mijlocul mineri
lor, în sălile de apel. Edu
cația, cultura și. arta, cu 
îndelungate tradiții mun
citorești în Valea Jiului, 
au răspuns într-un mod ac
tiv. dinamic imperativelor 
spirituale punînd în va
loare, fondul sufletesc, po
tențialul creator al mine
rilor, al tuturor oamenilor 
muncii, contribuind prin 
forme și mijloace, specifi-- 
ce la făurirea unor conș
tiințe noi, în armonie cu 
întreaga viață din patria 
noastră.

Vasile CHIRCULESCU, 
președintele Comitetului 

municipal de cultură 
și educație socialistă

roșani

rate.
Ion L1CIU

ru situînd în 
armarea omului 
-ea unei înalte 
spirituale, s-a 
;i în municipiul 
i și importante

ale, cămine cui
buri muncito- 

. construite ca- 
iră din Petro- 
ni, noi cinema- 
stația de releu 
ziune. Oamenii 
n de biblioteci 
nil de volume, 
it, oferindu-le 
iei vieți. spiri- 

plul tablou al 
social-economi- 
5 ani rodnici, 
nouă și pros-.

o trăim toți

Continuarea intr-un ritm susținut a dezvoltării și 
modernizării industriei socialiste, înfăptuirea politicii 
partidului. nostru de dezvoltare economico.-socială a 
tuturor localităților patriei, s-au resimțit pozitiv și țn 
transformările economico-sociale ce au avut loc în 
Valea Jiului în ultimul deceniu și jumătate.

In Valea Jiului, în cadrul pro
gramului suplimentar de investiții inițiat de secretarul 
general al partidului cu ocazia vizitelor șale de lucru 
s-au înălțat obiective care asigură numeroase locuri 
de muncă, îndeosebi pentru femei, soții și fiice de 
mineri.

alizăm sarcinile de plan în• Întreprinderea de trico
taje Petroșani, în 
care lucrează 650. de 
femei va realiza in cincina
lul următor o producție li- 
zică de 1 200 000 tricotaje în 
condițiile în care producti
vitatea muncii va spori cu 
69 000 lei pe om al muncii. 
„Colectivul nostru dă glas 
stimei și recunoștinței pe 
care o poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru 
condițiile, minunate de mun
că și viață create femeilor 
din Valea Jiului. Ne vom 
strădui așa cum ne-am an
gajat față de iubitul nostru 
conducător cu prilejul vi
zitei în unitatea noastră ca 
în perioada următoare să re-

oamenii muncii din Valea 
Jiului, ne exprimăm din a- 
dîncul inimilor profunda re
cunoștință și devotament 
nețărmurit față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, promo
torul politicii înțelepte a 
partidului și statului nostru 
de continuă ridicare a gra
dului de progres și civiliza
ție a poporului român a- 
vînd ca obiectiv central a- 
sigurarea unui înalt nivel 
de trai material și spiritual 
tuturor celor ce muncesc în 
România socialistă. Ne anga
jăm în fața conducătorului 
stimat și iubit să îndeplinim 
cu fermitate muncitorească 
istoricele hotărîri ale Con
gresului al XlI-lea, să ur
măm neabătut politica ge
nerală ă partidului și pe se
cretarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, arhi
tectul tuturor marilor victo
rii și împliniri ale poporului 
nostru.

condiții de eficiență econo
mică sporită, să răspundem 
prompt tuturor comenzilor 
interne și pentru export", ne 
spunea tovarășa Elena An
tal, secretara organizației 
de partid din întreprindere.

• La Vulcan, noua între
prindere de confecții în ca
drul căreia își desfășoară 
activitatea 840 de femei, va 
avea în acest an o produc
ție globală de 80 000 000 Iei, 
iar în cincinalul următor a- 
ceasta va ajunge la 105 mi-' 

' lioane lei. „Pentru acest an 
colectivul nostru se anga
jează să-și depășească pla
nul producției glpbale cu 
300 000 lei prin realizarea u- 
nei producții fizice suplimen
tare de 2 300 bucăți confec
ții, a reducerii consumurilor 
specifice de materii prime, 
materiale și energie electri
că" — ne mărturisea Vic
toria Roșea, secretara orga

nizației de partid.
• Și la Petrila a intrat de 

curînd in funcțiune fabrica 
de mobilă, obiectiv industri
al rare completează peisajul 
economic al orașului. 92 la 
sută din personalul muncitor 
va fi constituit din femei, 
iar la intrarea în him liane 
Ia parametrii proiectați pro- 
du< (ia marfă '. a atinge 42 
milioane lei. v,In acest an 
vom produce 6 000 garnituri 
do mobilă, iar în 1985 se va 
atinge cifra de 11 400 garni
turi, din care mare parte vor 
fi destinate exportului X- 
cesta este răspunsul nos'ru 
al soiiilor și fiicelor de mi
nori din Pclriia, fața de gri
ja cu ader arat părintească, 
< u care secretarul general 
al partidului ne înconjoară", 
mărturisea cu emoție Maria 
Tița, secretara organizației 
de tineret din fabrică.

Trei tinere întreprinderi 
ridicate în ultimii ani, trei 
detașamente muncitorești, 
formate în mare parte din 
femei, trei din sutele de ci
tadele ale industriei româ
nești, apărute pe harta țării 
în acest deceniu și jumăta
te de cînd la conducerea 
partidului se află bărbatul 
vizionar, promotor al pro
gresului României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

Mircea BUJORESCU

La locurile lor de muncă, din întreprinderea de 
confecții Vulcan — soții și fiice ale minerilor.
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Petroșaniul azi.

OAMENII
(Urmare din pagina I)

ră munca noastră, l-am vă
zut lingă noi și am dat mi
na cu conducătorul iubit ul 
partidului, ne-am pus în 
gînd să facem din orizontul 
360 o. adevărată magistrală".

Șr iată, n-a trecut mult, iar 
orizontul a crescut cu o ga
lerie de 380 ml, echivalînd 
cu aproape 5 000 m.c. exca
vați.

Parcurgînd metru cu me
tru galeria, trăim din plin 
tensiunea emoțională a tre
cerii prin locuri cu rezonan
ță de istorie. In mod sigur 
cu același sentiment mun
cesc și oamenii pe care-i în- 
tîlnim. Minerul șef de 
schimb Cristian Traian din 
brigada lui Tamaș loan con
duce 13 oameni, lucrează în 
subteran de 22 de ani, pes
te șapte luni intră în pensie, 
dar cea mai frumoasă amin
tire a lui rămîne ziua de 10 
august 1979. Lupta cu piatra, 
mută în adormirea ei de mi
lenii nu este ușoară, dar 
„mașinile". înving. Mina Pa- 
roșeni s-a născut și trăie.ș'e 
în plinătatea epocii mecani
zării. deschisă tot la indica
țiile și îndemnul se< rotaru

ORIZONTULUI-SIMBOL
lui general al partidului. Va- 
sile Goghie, un tinăr de 29 
de ani nu-și mai zice miner, 
el este miner-mecanizator și 
apasă pe al doilea cuvint.

Brigada lui Ion Daniel, 
moștenită de la vestitul mi
ner Dionisie Bartha execută 
acum lucrări speciale : ram
pele puțurilor din ambele 
părți, casa trafo, ' bazinul, 
casa pompelor. bu șei ue 
schimb, Virgil Beștea, a că
rui expresie de pe față am 
privit-o îndelung, cu sincera 
admirație, spunea : „Nu uit 
toată viața că aici, la ori
zontul 360, Minerul de onoa
re al Văii Jiului mi-a strîns 
mina muncitorești Nu m-a 
mirat că a coborît la locui 
nostru de muncă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne-a o- 
bișnuit cu vizitele de lucru 
în mijlocul oamenilor mun
cii, cu amplul dialog demo
cratic pe care-1 poartă cu 
toată țara".

Da ț Oamenii aceștia au 
convingerea că totul e fi
resc, au conștiința revoluți
onară că nu sînt singuri, că 
de ei depind multe lucruri, 
chiar toate, că trebuie (a- 
cest „trebuie" al comuniști
lor, spus din inimă), trebu

ie să depunem eforturi pen
tru mai binele țării. In 1980 
la orizontul 360 se vor să
pa galerii ce vor măsura 
800 ml. Drumurile către no
ile orizonturi productive vor 
asigura mărirea capacității 
de producție cu peste 100000 
tone de cărbune. Brigăzile 
sectorului de investiții con
duse de Ion Daniel, Tamas 
loan și Laszlo Alexandru 
„croiesc" la acest orizont- 
simbol o adevărală „magis
trală subterană", o magis
trală ce dă expresie.hotărîrii 
deschizătorilor de drumuri 
de la mina Paroșeni de a 
răspunde prin fapte de 
muncă remarcabile atenției 
și prețuirii de care se bucu
ră djn partea conducerii 
superioare de partid și de 
stat, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

De aici de la orizontul 
360 al minei Paroșeni, unde 
au călcat pașii marelui OM 
și patriot, conducătorul în
cercat și clarvăzător al 
partidului, minerii trimit 
ortacului lor de onoare, 
lumina adîncurilor și căl
dura inimilor. Noroc bun, 
cîrmaci al destinelor noas
tre!"
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Politica externă a României,
o politică internațională vie, dinamică 

si constructivă»
deschidere și inițiativă, Relația indestructibilă din.Prezență vie, dinamică și 

constructivă în viața inter
națională, România își iun. 
damentează arnpltil său di
alog eu lumea contempora
nă pe respectarea dreptu
rilor inalienabile ale inde
pendenței, suveranității și 
egalității tuturor- statelor, 
principii cuprinse organic 
în conceptul profund no
vator și științific, al solida
rității internaționale. A- 
cuin, cinci facem bilanțul 
împlinirilor celor 15 ani de 
cînd la cîrma partidului se 
află cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, Româ
nia se prezintă în comuni
tatea internațională cu re
alizări de mare ecou în 
conștiința omenirii, parti
cipă activ și multilateral la 
circuitul mondial de valori 
materiale și spirituale. 
România socialistă, prin 
puternicul ei pârtiei comu. 
nist, prin personalitatea i- 
lustră a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
■și-a afirmat din plin capa
citatea de a analiza în pro
funzime evoluția complexă 
și contradictorie a vieții 
internaționale .și de a da 
răspunsuri și soluții con
structive pornind de la eva
luarea lucidă a realităților 
politice, sociale, economice, 
naționale ale lumii contem
porane. Nicîcînd în istoria 
ei țara noastră nu a avut 
un rol atit de activ în via
ța planetei și n.a partici
pat cu atîta dinamism și 
intensitate la dialogul am
plu cu- statele lumii, nici- 
cînd nu s.a bucurat Româ
nia de o a-tît de largă și î. 
naltă stimă și prețuire.

Participarea României la 
activitatea internațională, 
caracterizată prin larga

prin spirit revoluționar, 
imprimate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este su
bordonată preocupării con
stante pentru amplificarea 
relațiilor și dialogului cu 
toate statele lumii, pe ba
za unui cod de conduită la 
baza căruia se află princi
piile independenței și suve
ranității, eliminarea cu de- 
săvîrșire a politicii de for
ță, de imixtiune în treburile 
interne ale altor țări, drep
tul sfînt al fiecărui popor 
de a-și hotărî soar
ta potrivit aspirațiilor sa
le. Dacă in urmă cu 15 ani, 
în 1965, România întreți
nea raporturi diplomatice 
cu 67 de state, astăzi nu
mărul lor a ajuns la aproa
pe 140 fiind o mărturie e- 
locyentă și evidentă a dia
logului fertil cu lumea. In 
ultimii 15 ani tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut 
dialoguri directe cu peste 
100 șefi.de state sau guver
ne, iar în acest an s-au 
desfășurat contacte directe 
cu șefi de partid și de sta
te sau înalti reprezentanți 
din U.R.S1S.’, RP. Bulgaria. 
R.S.F. Iugoslavia, S.U.A. 
R.F. Germania, Marea Bri. 
tanie, Italia, Elveția, Sue. 
dta, Egipt, Irak, Iordania, 
și cel mai recent din Zai».

Analiza cuprinzătoare, 
bazată pe înțelegere». in
terpretarea realistă a mari
lor procese social-politice 
desfășurate în acești ani în 
lume, magistral expusă în 
Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la 
cei de-al Xll.lea Congres 
al P.C.R., demonstrează ne
cesitatea obiectivă a solida
rității internaționale pen
tru realizarea în fapt a des
tinderii, păcii și securității.

tre solidaritate și marile' 
comandamente ale contem
poraneității presupune, în 
concepția partidului și sta
tului nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, soluțio. 
narea tuturor problemelor 
exclusiv pe cale politică, 
respectarea dreptului inali
enabil la independență și 
suveranitate. Un asemenea 
punct de vedere este în 
măsură să genereze o at
mosferă de încredere între 
state și în posibilitățile 
societății omenești de a in
staura o atmosferă de con
lucrare ș.i încredere reci
procă, favorabilă păcii și 
progresului uman, accesu
lui tuturor statelor la cuce
ririle științei și tehnicii.

Contribuția esențială a 
României la afirmarea u- 
nui spirit nou în politica 
internațională, la soluțio
narea echitabilă a marilor 
probleme ale contempora
neității, pentru edificarea 
unui sistem trainic de secu
ritate și cooperare în Eu
ropa, în întreaga lume-, 
pentru făurirea unei noi 
ordini politice și economice 
internaționale (în august — 
septembrie 1980 va avea 
loc sesiunea specială a A. 
dunării Generale a O.N.U., 
consacrată problemelor noii 
ordini economice interna
ționale) este indisolubil le
gată de perioada 1965 — 
1980, etapa marilor reali
zări legate de personalita
tea remarcabilă a tovarășu. 
lui Nicolae Ceaușescu, ar
hitectul politicii interne șî 
externe a partidului și sta
tului nostru, slujitor cu ne
țărmurită abnegație și de
votament a intereselor su
preme ale statelor, luptă
tor neobosit pentru pace 
și securitate în lufne.

Prezente 

românești

BANGUI 21 (Agerpres) 
— Cu prilejul aniversării 
a 2050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac 
centralizat și independent, 
postul de radio Bangui, din 
Republica Centrafricană, a 
prezentat o emisiune muzi- 
cal-documentară intitulată 
„Faceți cunoștință cu Româ
nia". Au fost evidențiate 
realizările obținute de po
porul român în toate do
meniile vieții politice, eco
nomice și sociale, cit și po
litica externă principială 
și constructivă a țării noas
tre, contribuția substanția
lă a României la eforturile 
de rezolvare democratică și 
echitabilă a problemelor 
majore ale vieții contempo
rane.

★
BUDAPESTA 21 (Ager

pres). — In cadrul schim
burilor culturale româno- 
ungare, la Teatrul din Ce
tate, din Budapesta, a avut 
loc premiera piesei „Zamol- 
xe" de Lucian Blaga, în re
gia lui Dinu Cernescu. 
Spectacolul s-a bucurat de 
mult succes.

Un alt eveniment cultural 
Lucian Blaga la Budapesta 
îl constituie apariția în edi
tura „Europa", în colecția 
consacrată celor mai mari 
poeți ai lumii, a Unui vo
lum de versuri alese.

Consiliul popular 
al județului Hunedoara

în colaborare cu Uniunea Arhitecților 
organize a i ch

concurs public de proiectare cu participare 
nelimitată, privind „Sistematizarea zonei 
centrale a municipiului Petroșani". Terme
nul de predare a lucrărilor este 10 iunie 
1980.

Se acordă :
un premiu I în valoare de 25 000 lei, 
un premiu II în valoare de 20 000 lei, 
un premiu III în valoare de 10000 lei 
trei mențiuni a cîte 5 000 lei.
Cei ce doresc să participe la concurs, 

pot consulta tema program, la toate institu
tele principale de proiectare din țară și se
diul Uniunii Arhitecților și pot s-o ridice de 
la sediul Consiliului popular al județului 
Hunedoara — Secția arhitectură și sistema
tizare — strada Dr. Petru Groza nr. 35. tele
fon 13899 sau 11350, interior 130 și de la 
sediul Uniunii Arhitecților din București, stra
da Academiei nr. 18-20, telefon 140743.
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Avancronică
• După dușul rece din 

etai>a trecută, duminică, 
ora 16, Jiul joacă din nou 
în fața propriilor supor
teri. De astădată avînd 
ca parteneră pe Olimpia 
Satu Mare, penultima în 
clasament. Gazdele 
hotărîte să l-uptc cu 
doare, dar sportiv, 
tru o victorie care 
îmbuneze pe 
Meciul de juniori 
pută la ora 14, pe 
din Lonea.

In cursa lungă 
de promovare 
C în eșalonul 
nerul Lupeni 
duminică, ora 
înflăcărărilor 
pe Electroputere 
Disputat se anunță și 
meciul dintre Minerul 
Vulcan și Laminorul Nă
drag. La ora 11, au loc 
și meciurile din campio
natul județean dintre Pre
paratorul Petrila — Mi
nerul Aninoasa, C.F.R. 
Petroșani — Parîngul Lo
nea.

• In campionatul divi
ziei A de rugbi, Știința 
Petroșani întîlnește dumi
nică ,ora 11, pe cochetul 
stadion de pe dealul Ins
titutului, formația Sportul 
studențesc din București,

genericul

silit 
ar- 

pen.
să-i 

suporteri, 
se dis- 
terenul

și grea 
diviziadin

secund, Mi- 
întîlnește

11, în fața 
suporteri, 

Craiova.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Șeverino: Re
publica : Cobra; Unirea: 
Artista, dolarii și ardele
nii.

ciadei" au 1-oc duminică, 
începind cu ora 9, în toa
te localitățile Văii Jiu
lui, întrecerile etapei o- 
rășenești ale „Crosului 
pionierilor" și „Crosului ti
neretului".

• Tenisul de masă este 
prezent doar sîmbătă, ora 
16, prin 
pionatul 
echipele 
Minerul

meciul din cam. 
juclețean dintre 

C.S.Ș. Petroșani — 
Lupeni. (C.D.)

Handbal

SCHI
de trei zile,

Brașov s-au 
campionatele

la 
des- 

de

Timp 
Poiana 
fășurat 
schi ale seniorilor — 
probe alpine. Participînd 
pentru prima dată la o 
asemenea competiție, de
și încă junioară, Ileana 
Vladislav de la C.S. 
Școlar Petroșani a reușit 
să se claseze pe un o- 
norabil loc 5 la slalom 
uriaș. întrecînd mai mul
te senioare. Felicitări 
Ileana !

„Cupa Speranțe or“-
In zilele, de 14, 15 și 16 

martie a.c. Clubul sportiv 
școlar Jimbolia a organi
zat, în orașul Timișoara, 
„Cupa Speranțelor" la 
handbal. Au participat un 
număr de opt echipe de 
juniori II din țară (unele 
dintre ele fiind campioane 
județene și participante la 
etapele superioare).

Cîștigind una din 
două serii, echipa 
nată de prof. Ioan
Ironie a susținut jocul de
cisiv în compania forma
ției C.S.Ș. Dinamo Bra
șov în fața căreia junio
rii din Petroșani au cîș-

ia Petroșani
ti gat eu 13—10. La pauză 
scorul era egal 5—5.

Iată Totul 
folosit în acest 
turneu : 
pitalul 
Cîrstea, 
Valeriu 
mund Dani,

cele
antre- 

Poli-

de jucători 
important 

Jeno Nagy (că- 
echipei), Marian 
Alexandru Biro, 

Cupciac, Sigis. 
, Marian Stă. 

nescu, Constantin Iones- 
eu, Ovidiu Desculț, Ga
briel Grigore, Nicolae Pă- 
trașcu și Adrian Ureche.

De menționaț că orga
nizatorii au oferit o di
plomă sportivului Jeno 
Nagy considerat cel mai 
complet jucător al turne
ului.

Staicu BALOI

Gimnastică
Sala de gimnastică a C.S. 

Școlar Petroșani a găzduit 
duminică etapa municipală 
a campionatelor republica
ne — școli generale— la 
gimnastică la care au parti
cipat reprezentativei® școli
lor : nr. 1, 2, 4, 6 din Pe
troșani, 4 și 6 Vulcan. Iată 
rezultatele pe echipe și in
dividual : Echipe: locul I 
și campioană municipală, 
Școala generală nr: 4 Pe
troșani cu 59,30 puncte 
(prof. Iuliana Pop); 2. Școa
la gen. nr. 6 Petroșani cu 
54,30 puncte (prof. Eleono
ra Madaraș); 3. Școala gen. 
nr. 6 Vulcan (prof. Eugenia 
Marcu) cu 52 70 puncte. 
Individual 1. lldiko Faze- 
kaș, 8,85 puncte (Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani); 2. 
Tatiana Zaharia (Școala ge
nerală nr, 6 Petroșani) 8,50 
puncte; 3. Paula Mandia 
(Școala gen. nr. 6 Vulcan) 
cu 8,40 puncte.

La băieți, s-a prezentat 
doar o singură echipă, a 
Școlii generale nr. 4 Petro
șani. De asemenea, Ia
ca t e g o r ia 14—19 ani, 
în cadrul festivalului an
samblului de gimnastică rit
mică din cele 7 licee din 
Valea Jiului doar liceul e- 
conomic s-a prezentat cu o 
echipă și 'a obținut califi
carea pentru etapa jude
țeană. Aurel SLABII

LONEA : Pe urmele do
cumentului 99.

ANINOASA : Domnul
Miliard.

VULCAN — Luceafărul 
Mi-d teamă, seriile l-II ;

LUPENI — Cultural: 
Totul pentru cîntec; Mun
citoresc : Nick Carter 
superdetecliv.

URICANI : Pîine
nuci.

10,0f)

10,25

cu

TV 18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.

Desene animate;
Ocolul Pămîntului 
în 80 de zile. Epi
sodul 4.
Olimpiada școlară 
de limba și literatu
ra română.
Telecinemateca.
Concert educativ.
De la A la... infinit. 
Clubul tineretului. 
Săptăniîna politică.

19,30 15 ani de mărețe
înfăptuiri sub sem
nul unei politici
clarvăzătoare, gl 
spiritului revoluțio
nar.

20.10 Cîntece de voie bu
nă și romanțe.

20,55 Film serial : Dallas
— Compania petro
lieră Ewing. (30) 

21,45 Telejurnal.

Mina Țebea din orașul Brad 
organizează în ztua de 27 martie 1980, 

ora 9, la sediul unității :
Concurs pentru ocuparea postului de 

ȘEF SECTOR MECANO-ENERGETIC 
SUBTERAN

Condiții de studii Limite de retribuire
inginer în specialitate

6 ani vechime 3670-4890
subinginer în specialitate

8 ani vechime 3500—4670
tehnician sau maistru elec
tromecanic, 10 ani vechime 3350—4450

Informații suplimentare la telefon 1370.

organizează
concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi :

— șef birou programare, pregătire și 
urmărirea producției

— adjunct șef sector II producție
— adjunct șef sector lucrări miniere 

montaje Livezeni
— șef birou administrativ
— maistru minier la raionul aeraj
Concursul va avea loc în ziua de 29 

martie 1980, ora 9, la sediul unității. Con
dițiile de participare la concurs și retribui
re conform Legii nr. 12/1971 și Decretului 
280/1979.

Informații la I.M. Livezeni, între orele 
7-15,30, telefon 43462.

Mica publicitate
V1ND casă cu 3 camere, 

anexe, comuna Sînta Măria 
Orlea, sat Simpetru, strada 
Traian nr. 17, Ciora Ion. 
(257)

VlND Dacia 1 300 în sta
re bună. Informații Lupeni 
telefon 277, după ora 16. 
(259)

VIND Trabant 601. Car- 
pați bloc L 4 scara 6 ap. 6 
Petroșani. (260)

VIND Renault 16, Stancu 
Constantin, strada Impăratu 
Traian 22/2 Petroșani. (261)

VIND casă 2 camere, bu
cătărie, baie, antreu, căma
ră, verandă, garaj, depen
dințe. Autorizație de vînza-

re și înstrăinare nr. 62, 
Balaban Ion, strada 16 Fe
bruarie nr. 24 Petroșani. 
(267)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dosan 
Maria, eliberată de I.F.A, 
Vîscoza Lupeni, Se declară 
nulă. (255)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pavel 
Petru, eliberată d- I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(256)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Per ța 
Tănase, eliberată de 
I.R.E. Deva. Se declară nu
lă. (263)
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