
Comitetului 
Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R

Simbătă, 20 noiembrie, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comu
nist Român, a avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și aprobat pro
gramul privind valorificarea superioară și creșterea bazei 
de materii prime minerale și energetice primare. Elabo
rat din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, progra
mul cuprinde un ansamblu de măsuri menite să contribuie 
la valorificarea mai completă și creșterea fondului na
țional de substanțe minerale utile in scopul acoperirii in 
cea mai mare parte a necesarului de materii prime mi
nerale din resurse interne, al asigurării, in următorii ani, 
a independenței energetice a . României.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că patrimoniul 
național de substanțe minerale utile - chiar și in cazul 
existenței unor conținuturi sărace - poate contribui intr-o 
mai măre măsură decit pină acum la satisfacerea cerin-, 
țelor economiei naționale. Au fost analizate cele mai im
portante probleme legate de infăptuirea acestui obiectiv 
de o deosebită importanță economică și socială și s-au 
stabilit direcțiile in care trebuie să fie orientate activită
țile de cercetare geologică și tehnologică, precum și de 
extragere a minereurilor, pentru creșterea fondului de re
zerve exploatabile și valorificarea intr-o măsură superioa. 
ră a bogățiilor de care dispune țara noastră.

Criticind lipsurile existente in domeniul extracției și 
valorificării minereurilor din rezervele deja identificate, 
Comitetul Politic Executiv a cerut ministerelor, Comitetului 
de Stat al Planificării, Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie să ia măsurile necesare in vederea extrage
rii tuturor substanțelor utile existente in subteran și a in
dicat ca programul să fie elaborat in acest sens, punin- 
du-se ordine in activitatea din sectorul minier.

S-a cerut, de asemenea, să se ia măsuri hotărite în 
flotații, pentru realizarea unor concentrații maxime, in 
raport de posibilitățile de care dispunem, precum și pen
tru a se acționa Cu toate forțele in vederea reducerii pier-' 
derilor mari existente in sectoarele de prelucrare metato- 
chimică a concentratelor.

(Continuare in pag. a 4-a)

Faptele — adeziunea 
noastră muncitorească
Sărbătorescul eveniment al alegerilor este intîm- 

pinat de oamenii muncii din economia municipiului 
eu remarcabile succese. De pretutindeni, veștile ca
re ne-au sosit exprimă hotărirea colectivelor mun
citorești de a sprijini votul candidaților F.D.U.S.

, faptele lor de muncă. Cele mai semnificative, 
' "rele ce urmează.

tă cifră cu încă 10 000 
tone pînă la sfîrșitul 
nului.
• Minerii, inginerii

mineri
la ca.

N'eag 
alegeri- 

plus și tehnicienii sectorului I 
de 

cocsificabil :
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• Colectivul de 
și mecanizatori de 
riera Cimpu lui 
întîmpină ziua 
lor cu un notabil 
la producția'fizică 
cărbune 
100 000 tone de cărbune. . 
Azi, la vot, colectivul de cialiste între 
aici se prezintă cu hotă------------------------
rîrea de a majora aceas- (Continuare în pag. a 3-a)

_____ ......................................................................................f..........................

al l.M. Vulcan, situați pe 
locul I al întrecerii so- 

scctoarele

Minerul loan Buduliceanu, împreună cu ortacii 
din brigada complexă pe care o conduce în cadrul 
sectorului VI de Ia mina Lupeni, și-au cîștigat un nu
me binemeritat, prin faptele de muncă raportate in 
ultimii ani. Cunoscuți ca promotori ai noului, au îm
brățișat tehnologiile noi de exploatare a cărbunelui, 
realizind productivități cu mult peste 10 tone pe post.
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Votăm pentru înflorirea
și bunăstarea patriei

Țară întreagă, toți cetă
țenii României socialiste, 
oamenii muncii de la ora
șe și sate, indiferent de 
naționalitate, trăiesc în a- 
ceastă însemnată zi de 
noiembrie, un 
moment de 
puternică vi
brație patrio
tică ce se în
scrie în rîn- 
dul marilor 

evenimente 
politice. Cu

- toții fiii . pa
triei — mun
citori, țărani, 
ostași, intelec
tuali, bărbați 
și femei, tineri și vîrstnici — 
deplini încrezători în vi
itor, în destinul socialist 
ce și-I făuresc liberi și cu 
propriile puteri, sub con
ducerea înțeleaptă a parti
dului, se prezintă la urne 
pentru a-și da votul can
didaților Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, fiind animați de con
vingeri și. certitudini însu-

flețitoare. Căci, așa cum 
se subliniază în Apelul 
F.D.UJS., alegînd ca depu. 
tați în consiliile populare 
municipale, orășenești și 
comunale pe cei mai vred-

economico-sociaiă 
triei, de continuă înflorire 
a tuturor orașelor și sate, 
lor acestui străbun pă- 
mînt. Cu toții, noi cei ce 
muncim și trăim în aceas

Votind candidații Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, votați pentru viitorul 
luminos, socialist al țării, votați pentru o via
ță în libertate, mereu mai frumoasă, mai pros
peră, pentru demnitatea și independența 
României, pentru înfăptuirea programului 
Partidului Comunist Român de propășire a 
patriei pe drumul glorios al socialismului și 
comunismului.

nici dintre vrednicii gos
podari ai localităților și 
folosind pe deplin cadrul 
instituționalizat de exer
citare a democrației noas
tre socialiste, se asigură 
premisele ca cei aleși în 
fruntea maselor și împreu
nă cu masele să ducă mai 
departe și la cote tot mai 
înalte de înfăptuire opera 
constructivă de dezvoltare

tă vatră de 
cărbune și is
torie a Văii 
Jiului — mi
neri, construc
tori, encrgeti. 
cieni și de al
te profesii — 
ne exercităm 
acest act de î- 
naltă îndato
rire și conș
tiință ce
tățenească — 

VOTUL — animați 
profunde sentimente 
trie lice, de ginduri și as
pirații de mai bine, de 
progres și prosperitate. 
Votăm — strîngîndu-ne și 
mai mult rîndurile, îm
preună cu întregul nostru 
popor, în jurul partidului,

■ ntimpinarea 
deputați 

populare 
orășenești 
— eveni- 

primă 
popo- 

avut

de

de 
pa-

alegerilor 'de 
in consiliile 
municipale, 
și comunale 
ment politic
mărime in viața 
rului nostru — a 
loc o premieră edilitară 
in Petroșani : deschi
derea magazinului uni
versal „Jiul". Edificiu 
modern, integrat in 
mod armonios in an
samblurile arhitectoni
ce ale orașului, cuprin- 
zind o mare suprafață 
de spații pentru expu
nere și depozitare, ma
gazinul „Jiul** este o 
unitate reprezentativă 
in desfacerea mărfurilor, 
o adevărată perlă 
mercială in Valea

MUNICIPIU!
*

-fx-

(Goni. In pag. « t-a)

(Continuare in pag. a 3-a)
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PETROȘANI, PE COORDONATELE ÎMPLINIRILOR SOCIALIST
In această dimineață 

de frumoasă toamnă 
tîrzie viața politică a Văii 
Jiului, a țării, este mar
cată de un eveniment cu 
ample semnificații pen
tru caracterul dinamic al 
democrației noastre so
cialiste : alegerile de de
putați în consiliile popu
lare municipale, orășe
nești și comunale. Des
pre valoarea acestui eve
niment ne-a relatat tova
rășul Lazăr Filip, prim- 
vice președinte al Consi
liului popular munimp.il 
Petroșani.

Tiberiu SPÂTARU

Oameni al muncii 
de la orașe și sate!

„Puternic uniți prin gînd și faptă în jurul 
partidului, al secretarului său general, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, să acționăm ca un 
singur om, fără a precupeți nici un efort, cu 
întreaga putere de muncă, pentru realizarea 
hotărîrilor istorice ale Congresului al XII-lea, 
pentru ridicarea patriei noastre scumpe pe noi 
trepte de progres și civilizație, pentru ca Roma 
nia să înscrie cu litere de aur, în eroica și în
delungata sa istorie, noi pagini de mărețe îm
pliniri socialiste !“,

(Din APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
ȘI UNITĂȚII SOCIALISTE)
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te o

sau

a e-

și inițiative 
practică. Ce 
au In per-' 

activității

abatajelor, 
tehnologică 
contempo- 

A-

Mecanizarea complexă a 
modernizarea tehnică și 
reprezintă caracteristicile 
rane ale mineritului Văii Jiului, 
ceasta realitate a determinat i^i com
plex proces de perfecționare profesio
nală, cu implicații directe asupra creș
terii producției de cărbune și a pro
ductivității muncii.

Stadionul din Petroșani un autentic 
i elegant complex al 

dintre obiectivele 
au part

Să facem din Valea .Euiui nu 
numai un centru minier puternic 
ci și un centru muncitoresc în 
care condițiile de viață și muncă 
să fie exemplare!

NItOLAE CEAUSESCU

1.

în cluburi și case de cultură, oame
nii muncii, tineri și înrștniei, creează 
noile dimensiuni ale educației și cul
turii socialiste. La ultima -ediție a ma
rii manifestări a talentului ți 
creatoare, Festivalul național, 
rea României", au participai 
de formații cultural-artistice 
proape 15 Q00 de a

forței 
,Cînta-

'U-mwe din pag. 1)

— Astăzi cetățenii Văii 
.Jiului își exprimă drep
tul constituțional de a 
alege, de a participa la 
alegerea candidaților 
Prontului Democrației și 
l'nității Socialiste iii 

. consiliile populare. Este 
o opțiune pentru dez
voltarea social-economi
că și edilitar-gospodă- 
reaseă a municipiului, 
perspectivă care se spri
jină în mod firesc pe 
înfăptuirile create pină 
acum. Care este semni
ficația alegerilor din a- 
cest punct de vedere ?
— Oamenii muncii din 

. Valea Jiului, mineri, pre
paratori, constructori, e- 
nergeticieni, toți eetfițe. 
nii cu drept de vot se 
prezintă astăzi la urne 
cu un bilanț bogat de în
făptuiri prin care au în
țeles să cinstească impor
tantele evenimente ale 
vieții politice din această 
perioadă : alegerile de de. 
putați în consiliile popu
lare municipal, orășenești 
și comunale, Conferința 
Națională a partidului, a 
35-a aniversare a Procla
mării Republicii. Fiecare 
cetățean al Văii Jiului

este nu numai un martor 
, al noilor realizări social- 
economice și edilitar- 
gospodărești de pe aceste, 
străvechi meleaguri, ci și 
un participant activ, atît 
prin idei, cit și prin fap
te palpabile de muncă. 
Trebuie să subliniez că 
toate aceste realizări din 
ultimii doi ani se inte
grează în mod organic în 
marile înnoiri obținute 
după Congresul al IX-lea 

perioadă 
forță 
inse-

al partidului, 
de o excepțională 
constructivă legată 
parabil de neobosita acti
vitate revoluționară 
minentului patriot, ctitor 
al României moderne, 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretarul ge
neral al partidului. Vizi
tele efectuate în Valea 
Jiului au impulsionat de 
fiecare dată ritmul înnoi
tor,- au deschis noi pers
pective împlinirilor socia
liste. Pentru a avea i- 
maginea acestei excepțio
nale dezvoltări trebuie 
să recurgem la graiul 
sintetic al cifrelor : pro
ducția globală industria
lă a municipiului era în 
1965 de 2 349 970 mii lei, 
pentru ca în acest an să 
fie de 6 939 276 mii lei.

De dezvoltarea producției 
de cărbune prin introdu
cerea progresului tehnic 
în subteran se leagă toa
te transformările .. specta
culare din peisajul ur
banistic și edilitar al 
Văii Jiului care contri
buie efectiv la realiza
rea unei superioare cali
tăți a vieții. Dacă în 1965 
volumul desfacerilor de 
mărfuri însuma 675 500 
mii lei, în acest an va în
registra 1 745 300 mii lei. 
S-au construit mii și mii 
de apartamente, oamenii 
muncii au condiții supe
rioare de muncă și viață, 
contribuind, nemijlocit, în 
spiritul democrației noas
tre socialiste, la dezvol
tarea social-economică în 
profil teritorial.

— In timpul 
lor cetățenești, 
drul acțiunilor 
șurate fn campania 
lectorală din 
toamnă, oamenii 
cii au făcut numeroase 
propuneri, s-au formu
lat idei noi 
cu valoare 
semnificații 
{acționarea 
consiliilor populare?
— Toate acestea reflec

tă responsabilitatea so-

adunări- 
in ca- 

desfă- 
e- 

această 
niun-

cială și coi 
a locuitorik 
oameni han 
podari, dor 
zeze, ca și 
economic, o 
în :i.i\,, s 
reașeă. Pe . 
anului pr,,,. 
țenilor Cons 
loc eficient 
nare in act 
fiilor popul, 
tarea spre c 
ritare, creai 
și înfăptuit 
cu sprijinul 
ne a fi ren 
participare 
la acțiuni d 
triotică. la 
și înfrumus 
taților. Este 
așa,- deoare- 
superioare , 
viață, noile 
culturale ai 
schimbări j 
conștiințe, î 
civică a oa 
te propunei 
formulate îi 
tîlnirilor
Frontului E 
Unității Soc 
tățen lj- cons 

i cepțional 
fecționare

. consiliilor
■ —în

| Bilanț electoral
i t
i * De la alegerile precedente și pină 
■ astăzi s-a înfăptuit termoficarea; s-a 

realizat conducta magistrală I’aroșeni 
— Petroșani (18,5 km) și se lucrează 
Ia instalarea magistralei Paroșeni — 
I.upeni km). Celor 11226 apartamen. 
te termoficate piuă in 1981, li s-au mai 
adăugat în acest an încă 4224.

O

i â .-->F ’'-’i

l.P.S.R.U.E.E.M. — aceasta este uni
tatea economică cea mai recent înfiin
țată în Valea Jiului, integrată în rit
murile de dezvoltare și modernizare a 
producției de cărbune.

• în acești 17 ani, cîți au trecut de 
la Congresul al IX-lea al partidului, 
în Valea Jiului s-au construit 23186 
apartamente, 17 unități școlare cu 356 
săli de clasă, spitalul municipal (cu 700 
de paturi), 10 dispensare medicale, o 
secție de recuperare medicală (100 de 
locuri), două case de’ cultură (Petroșani 
și Uricaif), 4 cinematografe (1400 de 
locuri), un cămin cultural

Iată o imagine cu va
loare de simbol pentru 
impetuoasa dezvoltare 
edilitar-urbanistică a 
orașului Petroșani. în 
locul unor clădiri vechi, 
împovărate de ani, s-au 
înălțat cartiere cu a- 
partamente moderne. 
Numai în actuala legis
latură a consiliilor popu
lare s-ău construit 3892 
apartamente, echiva- 
lînd cu un oraș nou cu 
peste 10 000 de locuitori. 
Noul se află sub ochii 
noștri, înfăptuit cu mîi- 
nile noastre ; vechiul 
este un document 
arhivă.

Pagina realizata de 
L BALAN și T. SPĂTARII 

Foto : Șt. NEMECSEK
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loan VASIU

Sporirea
Jiului 

hotărîri-
își scaldă țara urna în culori 
ia ceas de biruință'și-mplinire. 
Votînd, simțim cum anii viitori 
iricearcă-n noi să cinte, să respire.

perfecțio- 
către 

creșterea 
mărfuri.

a condițiilor de 
materială și . spiri- 
ale oamenilor mun-

si casa noastră-i veșnic România I

V o t ă m

ASELOR
£

ivică 
ului, 
gos- 
eali- 
?niul 
itate 
>odA- 
grsul 
-v-iă- 
mij- 

:cțib- 
onsi- 
•rien- 
prio. 
meni 
ment 
cuvi- 
mpla 
ească 

pa. 
irirea 
ocali- 
ă fie 
li țiile 
ă și 
ociai- 
minafc 

în 
dinea 
Toa- 

estiile 
în- 

ițiilor 
iei și 
u ce-

ea niște zăgazuri 
rupte din realitate 
Noi, oamenii zilei de 

mîine ' 
și dintotdeauna, 
venim spre viitor 
cu inimile — flori 

. cu gîndurile — năzuinți 
cu faptele — împliniri 
șine așezăm 
cu față spre ziua 

de mîine 
și sufletul cald 
pentru un țel îl dăm 
și gîndul curat 
pentru o țară il dăm 
și pentru ca totul 
să nit fie doar, vis sau

■ dor.

Republica — 
dor fărâ sfîrșit

Republica e-un dor fără sfîrșit, 
Rotundă, luminoasă, zvonire de cîntări," 
Din focul inimilor prin timp s-a rotunjit 
Și-o dăinui, o casă deschisă-n patru zări.

Culorile-i îngemănate ca-ntr-o floare 
Ne cheamă din străvechile-i istorii 
Ce-or dăinui iii veac de veac sub soare, 
Prin glasul tricolorului de glorii.

Republica și mîndra-i, demna stemă,
Cu munți și brazi și sonde-n soare luminate,
Pe fruntea țării sînt.o pură diademă,
Ce-o poartă fiii țării, ei înșiși nestemate.

rașe prim-vicepreședin- 
te, vă rog să ne spuneți 
care sînt perspectivele 
de dezvoltare edilitară, 
soeial-gospodăr  ească. a 
Văii -Jiului ?

Este un proces per
manent cure se înfăptu
iește sub ochii noștri, 
împreună cu dezvoltarea 
economică, cu s 
contribuției. Văii 
la 'înfăptuirea 
lor Congresului al Xll-lea 
al partidului privind rea
lizarea independenței din 
punct de vedere energetic 
a țării, va crește nivelul 
de viață, confort 
lizație al tuturor 
lor muncii. în 
șani, Lupeni, 
Vulcan, sau Uricaiîl 
construiesc noi 
sociale care se integrea
ză armonios în peisajul 
municipiului, paralel cu 
dezvoltarea și 
narea serviciilor 
populație, cu 
volumului de
Este o consecință fireas
că a calității muncii în 
care este sintetizată grija 
permanentă a partidului 

n eȘi pentru continua îmbuna, 
per- tățire 

vității viață, 
tuală,

Iova- cil

Irimie STRĂUȚ

Brazde de împliniri

și cîvi 
oameni- 

Petro- 
Petrila, 

se 
edificii

Complexul comercial „Jiul", edificiu modern, 
construit după normele frumosului și utilului, 
constituie o prestigioasă carte de vizită a co
merțului din Valea Jiului. Construirea unor 
spații luminoase și aprovizionarea continuă cu 
o diversitate de mărfuri alimentare și industria
le sini coordonatele de evoluție ascendentă în 
comerțul socialist de la alegerile precedente și 
pînă astăzi.

Cu ocazia construirii acestui modern complex 
comercial, constructorii de la T.C.H. și-au dat 
un adevărat exarhen, realizînd o veritabilă o- 
peră arhitectonică, unicat în țară. Alături 
de constructori, lucrătorii comerciali au căutat 
să mobileze și să aranjeze spațiile de desfacere 
cu unele din cele mai moderne mijloace 
prezentare și desfacere a mărfurilor.

Ni-e dat să fim acestui plai stăpîni 
și-ocestor vremuri să le fim mîndria, 

| că setea noastră vine din străbuni

Peste Carpați uri cer senin se-nalțâ 

pămîntu-și scrie vîrsto în granit.
Acum, la ceas deplin de cutezanță, 
votăm lumina ta. Partid iubit I...

VIRSTA PAMÎNTULUI 
apă nu se face 
doar se aprinde din cînd in cînd. 
Prezentul
își trage brazde de împliniri 
măsurate in sudoare, 
raportate la fapte 
în sufletele pline: de ciocîrlii. - 
în zborul lor spre soare 
e atunci o înălțare 
a luminii 
spre largul contur al 
zilei de mîine 
reflectat în dăruirea fiecăruia dintre
MINERII -z
prometeii fiecărei clipe 
în care se zărmsleste
viitorul
PRIN VOTUL NOSTRU. .

boi - -

Rohelo BARCAN

I

I♦ .
I
I

Votăm pentru înflorirea patriei
pune’astfel în faptă împli- 

se- 
cretarulul general ăl parti-
' dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Ia recenta vizi
tă de lucru în municipiul t 
nostru, de a crește contri
buția la dobîndirea inde
pendenței energetice a țării. 

Alături de mineri, toți 
oamenii muncii, toți cetă
țenii Văii Jiului, participă 
la vot animați de gîndul 
angajant de muncă și ac
țiune fără preget pentru 
sporirea realizărilor în do
meniul producției, în în
deplinirea programului de 

dis- investiții și ridicarea gra
dului de urbanizare, de 
înfrumusețare edilitară și 
bună gospodărire a cartie
relor și localităților noas
tre pentru creșterea cali
tății vieții, acdrdînd în a- 
cest scop un larg sprijin . 
de masă deputaților aleși, 
consiliilor populare în no
ua legislatură.

Avînd aceste temeiuri, 
aceste certitudini, gînduri 
și aspirații de noi împliniri 
— să ne prezentăm azi cu 
toții la vot !

Trăiască victoria în ale
geri a Frontului Democra
ției și Unității Socialiste !

itor luminos, perspectiva
certă a noilor împliniri nită cuvîntuT lor dat 
socialiste ce se prefigurea. 
ză în acest cincinal, în a- 
nii ce vin. Chezășie a 
itoarelor împliniri, 
creșterii dinamismului 
voltării moderne, a 
dului de civilizație in 
nicipiul nostru stau, 
altfel, ampla 
democratică a 
(peste 22 000) la numeroa
sele întîlniri cu candidații 
de deputați dfn perioada 
premergătoare alegerilor, 
stă activa și conștienta im
plicare a oamenilor mun
cii, a alegătorilor, în 
cutarea diverselor proble-

'Urmare din pag. ti

ta-

Nicolae 
legă- 
acest

cercetarea științifică, proiectarea 
producția. Institutul de mine este ale

al
pa
pe ■ me ce frămîntă populația 
și

Faptele - adeziunea noastră muncitorească
(Urmare -im pag li

Inființat în toamna anului 1948, Ins
titutul de mine cunoaște o puternică 
dezvoltare (numai în acest an univer
sitar cuprinde peste 4000 de studenți), 
în ultimii 5 ani, dezvoltare determina
ta de iniportanța economică in continuă 
creștere a industriei carbonifere. Prin 
integrarea învățămîntului superior cu 

și 
o

unitate reprezentativă pentru calitatea 
și eficiența procesului instruct iv-edu- 
cativ din școlile Văii Jiului în care se 
pregătesc, pentru muncă și viață, zeci 
de mii de copii ai minerilor, prepara
torilor, constructorilor, ai tuturor oa
menilor muncii.

al secretarului său gene
ral, tovarășul

I Ceaușescu, făcînd 
J mint solemn și cu 
ț prilej de a răspunde cu 
i entuziasm și fermă anga- 
? jare vibrantelor chemări 
1 din Apelul Frontului De- 
ț moerației și Unității SociaJ 
1 liste, de a acționa ca un 
) singur om și cu fierbinte 
ț devotament, de a munci 
l fără preget pentru înfăp- 
/ tuirea cu neabătută hotă- 
l rîre a politicii partidului, 

a mărețelor obiective
i Congresului al Xll-lea
• P.C.R. de ridicare a 

triei noastre scumpe 
noi cuîmi de progres 
civilizație.

Ne prezentăm la vot pu
ternic însuflețiți de 
bloul grandioaselor și mi
nunatelor realizări edifi
cate de geniul creator al 
poporului nostru pe tot cu
prinsul țării, în toate sfe
rele vieții. /Aceste reali
zări amplu înfățișate de 
Apelul Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te ne dau odată mai mult 
garanția că, dînd cu dra
gă inimă votul candidați- 
lor de deputați VOTAM 
de fapt propriul nostru vi

vi- 
ale 

dez- 
gra- 
mu- 
de- 

participare 
cetățenilor

din circumscripțiile elec
torale, stau cele peste 500 
de propuneri făcute de a- 
legători în cadrul adună
rilor cetățenești, reflectînd 
preocupările obștei și solu
țiile preconizate de ea 
pentru bunul mers al tre
burilor locale. \

Dînd din 
candidat ilor 
răspunzînd 
chemări 

"F.D.U.S.,

inimă votul 
de deputați, 

vibrantelor 
din Apelul 

minerii Văii Jiu
lui dau expresie hotărîrii 
și voinței lor muncitorești 
de a nu precupeți nici un 
efort pentru a trimite țării 
mai mult cărbune, a trans-

productive ale Văii Jiului, 
raportează cu mîndric 
depășirea sarcinilor fizi
ce de la începutul anu
lui cu peste 14 000 -tone 
de cărbune. Toate brigă
zile sectorului și-au în
deplinit propriile sarcini, 
cele conduse de MȘhai 
Neștian, Mihai Dudescu, 
Gheorghe Saw și Florin 
Șerban obținînd plusuri 
între 3 50(1' Și 6 000 de 
tone. '

• Depășirea planului 
la zi cu 38 000 tone de 
cărbune — acesta este 
succesul cu care se pre
zintă azi Ia vot ortacii șe
fului de brigadă Ștefan 
Alba, de la sectorui IV 
al l.M. Petrila. Lucrînd 
concomitent în trei fron
turi productive, brigada 
obține parametrii înalți 
de exploatare în utiliza
rea («mplexului meca
nizat; de susținere, tăiere 
și transport de tip SMA 
din dotare.

• La l.M. Lupeni, un
de, în aceste zile, briga
da condusă de Matiuș 
Laszlo, din sectorui III, 
a realizat constant pro
ductivități ale muncii de 
16 tone/post și producții 
zilnice de 550—600 tone 
de cărbune , cocșificabil, 
un alt colectiv de muncă 
-- sectorul V — produc
ție, raportează o depășire 
a planului de la începu- » 
tul acestui an cu 10 000 
de tone de cărbune.
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al C. C. al P. C. R
(Urmară din pag. 1

17,00

11,45
13,00

Comitetul Politic Executiv a cerut să se acționeze, în 
continuare, cu toată fermitatea, pentru punerea în evi
dență a tuturor substanțelor utile, indiferent de mediul in 
care se află - în sol, subsol, apă sau aer inclusiv a 
resurselor secundare aflate în cenuși și alte substanțe. 
5-a indicat totodată, să se ia în evidență toate resurse
le energetice, o atenție deosebită trebuind să se dea - 
pe lingă petrol, cărbune și gaze - energiei solare, vîn- 
tiilui, hidrogenului, biogazului, biomasei.

Comitetul Politic Executiv a indicat măsuri in vede
rea realizării de cercetări fundamentale în domeniul geo
log.c și în alte sectoare, pentru studierea tuturor zonelor 
țârii. S-a cerut să se treacă la folosirea celor mai moder
ne mijloace geofizice pentru identificarea mai rapidă și 
mai puțin costisitoare a resurselor și mărirea gradului de 
probabilitate în exploatare. Au fost stabilite măsuri pen
tru producerea în totalitate în țară a utilajelor, aparatu
rii și substanțelor necesare dezvoltării activității de cerce, 
tare geologică și de extragere a tuturor substanțelor mi
nerale. S-a cerut, de asemenea, să se acționeze hotărit 
pentru scurtarea duratei cercetărilor și s-a evidențiat ca, 
p<> măsura identificării resurselor de orice fel, să se sta- 
b leased soluțiile tehnologice în vederea trecerii intr-un 
timp cit mai scurt la exploatarea acestora. S-a indicat ca 
toți factorii cu sarcini în acest domeniu să conceapă uni
tar, in totalitate și într-o viziune de perspectivă, procesul 
descoperirii, extragerii și utilizării materiilor prime, mine
ralelor și surselor energetice primare, in vederea folosirii 
cit mai depline a acestor însemnate bogății naturale.

O atenție deosebită a fost acordată creșterii eficien. 
ței economice în acest domeniu, cerindu-se să se pună 
pe primul plan creșterea conținuturilor minereurilor ex
trase, scurtarea termenelor de cercetare, reducerea cos
turilor de producție in întreaga activitate de identificare, 
exploatare și valorificare a substanțelor minerale utile.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca programul pri
vind valorificarea superioară și creșterea bazei de materii 
prime minerale și energetice primare să fie etapizat, sta-

zacruziLirzirFzi în lu/me

alegerilor generale anticipate în

națională a Republicii Zair. A- 
” 1965.

(22 — 28.XI.1982)

22 NOIEMBRIE

— Sărbătoarea națională a Republicii Liban. 
Proclamarea independenței.

— Vizita oficială de prietenie a președintelui 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, Petar Stambolici, în 
R.D. Germană.

— Vizita oficială a președintelui Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, Gyorgy Lazar, în Turcia.

- — Primul ministru al Danemarcei, Poul Schluei 
ter, face o vizită oficială la Londra. ..

— Prima sesiune a celei de-a X-a legislaturi a 
Adunării Populare a R.P.S. Albania.

— în perioada 22 noiembrie — 3 decembrie are 
loc la Paris, Conferința generală a UNESCO. L

23 NOIEMBRIE '
— începe a Vil-a sesiune a celei de-a X-a le

gislaturi a Sovietului Suprem al U.R.S.S.
24 NOIEMBRIE
— Desfășurarea 

Republica Irlanda.
— în perioada 

Fanței, Francois 
în Egipt.

— Sărbătoarea 
niyersarea instaurării noului regim .....
; La Geneva are loc între 24—26 noiembrie,

conferința ministerială a GATT. j .
— Se deschide reuniunea ministerială a Orga

nizației țărilor arabe exportatoare de petrol — 
OPAEP (Kuweit).

25 NOIEMBRIE
— Ziua independenței Republicii Suriname 

(1975). Sărbătoare națională.
— Discursul de deschidere a sesiunii noului par

lament rostit de regele Spaniei, Juan Carlos.
26 NOIEMBRIE
— Are loc cea de-a V-a sesiune a celei de-a V-a 

Adunări Naționale a Reprezentanților Populari a 
R.P. Chineze (ANRP).

— între 26—28 noiembrie are loc, la Stockholm, 
întîlnirea reprezentanților tineretului din țările 
nordice.

— Deschiderea, la .Geneva, a celui deal 11-lea 
Salon internațional ăl invențiilor și Salonul inter- 

.1 național al tehnicilor speciale (SPEMAC) 26 noiem
brie 5 decembrie. ■

28 NOIEMBRIE
— în 1960 s-a proclamat independența Republi

cii Islamice Mauritania. Sărbătoare națională.

24—26 noiembrie,. președintele ; 
Mitterrand, efectuează o vizită

L. 

bilindu-se sarcinile ce urmează să fie realizate pînă in 
1985 și pînă in 1990, astfel ca la sfîrșitul anilor '80 Româ
nia să-și asigure cea mai mare parte a necesarului de 
asemenea materiale din producție proprie.

S-a stabilit ca, în perioada următoare, acest program 
să fie examinat intr-o consfătuire cu cadrele din domeniul 
cercetării geologice, mineritului și prelucrării substanțelor 
utile, urmind să fie apoi definitivat în vederea supunerii 
dezbaterii și aprobării Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a indicat ca, în paralel cu 
definitivarea programului cu privire la valorificarea supe
rioară și creșterea bazei de materii prime minerale și e- 
nergetice primare, să se elaboreze programe speciale pri» 
vind recuperarea și refolosirea materiilor prime și mate
rialelor, reducerea consumurilor materiale pe fiecare pro
dus, perfecționarea sistemelor de formare a prețurilor de 
cost, care să reflecte cit mai exact cheltuielile de produc
ție și fluctuația prețurilor pe plan mondial, precum și un pro
gram conținind norme și măsuri concrete privind sporirea pro
ductivității muncii în toate domeniile activității economice. 
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca aceste programe 
să fie supuse spre dezbatere și aprobare Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolăe Ceaușescu a 
informat despre vizita oficială de prietenie pe care a efec. 
tuat-o in țara noastră, in perioada 2-4 noiembrie, primul 
ministru al Republicii Elene, Andreas Papandreu.

Comitetul Politic Executiv a dat o deosebită aprecie
re noului dialog româno-elen la nivel inalt, care se înscrie, 
prin rezultatele sale fructuoase, ca un moment de seamă 
în dezvoltarea relațiilor bilaterale.

Aprobînd în unanimitate înțelegerile și documentele 
convenite cu prilejul dialogului româno-elen la" nivel înalt, 
Comitetul Politic Executiv a stabilit măsuri pentru trans
punerea lor în viață, pentru dezvoltarea mai intensă1 a 
colaborării rodnice, multilaterale, româno-elene, potrivit 
dorinței și aspirațiilor țărilor și popoarelor noastre prietene.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, de asemenea,/ 
unele probleme curente ale activității de partid și de stat

I ■ ■ ■!

Manifestări dedicate aniversării 
proclamării Republicii

BERLIN 20 (Agerpres). cretaruiul general, akPartl- 
In cadrul manifestărilor 
consacrate celei de-a 35-a 
aniversări a proclamării 
Republicii în România, la 
Berlin a fost deschisă o 
expoziție de artă decorati
vă românească.

Sînt prezentate lucrări 
din creația artiștilor ro
mâni din ultimii ani, care 
abordează stiluri și ma- viața omenirii, 
teriale diferite — lemn, ★
ceramică, sticlă, metal, ta
piserie Exponatele avînd 
în general un dublu ca
racter — decorativ și func
țional — sînt în marea lor 
majoritate inspirate din 
creația artistică populară 
românească

. «r
HELSINKI 20 (Agerpres). 

La Helsinki a fost orga- 
nb-ață o, ,,seară culturală * 
dedicată aceluiași eve
niment.

Au f, st secase în evi
dență realizările obținute 
de România în decursul 
celor 35 de ani de la pro
clamarea Republicii, subli- 
niindu-se îndeosebi con
tribuția și inițiativele se-

dului Comunist ' Român, 
președintele țării, tovarășul 
Nicoiac Ceaușescu, pen
tru dezvoltarea colaboră
rii între state, întărirea
păcii și securității interna
ționale pentru înfăptui
rea dezarmării și asigură
rii destinderii, pentru ex. 
ciuderea războiului dă.

STOCKHOLM 20 (Ager- 
preș). La centrul cultural- 
educativ „ABF" din Stoc
kholm, sub auspiciile Aso
ciației de prietenie Suedia 
— România, a avut loc o 
scară culturală româneas
că Cu acest prilej, publi
cistul suedez Mats Linday 
a prezentat o amplă ex
punere asupra dezvoltării 
României in ultimele două 

■ decenii." ■ ■ ■■■
Au fost înfățișate mă

rețele realizări obținute de 
România în domeniul 
construcției economice și 
social-culturale, observa
te și cu prilejul celor două 
călătorii efectuate în țara 
noastră, în anii 1960 și 
1982.

FAPTUL DIVERS

STOP PENTRU VERDE!
„Evitați să purțați hai

ne de culoare verde pe 
insula noastră !“. Acest 
anunț insolit t-a frapat 
pe turiștii care au debar
cat vara trecută pe insu
la australiană Flinders. 
Era o glumă ? Nici vor
bă ! Această punere in 
gardă aparținea Minis
terului agriculturii și era 
pe deplin justificată: de 
mai multe luni, stoluri 
întregi de lăcuste au de
vastat tot ceea ce era

verde pe insulă: Vora
cele insecte nu s-au mul
țumit cu vegetația, ci au 
trecut la atac împotriva 
celor ce au avut proasta 
inspirație să se îmbrace... 
în verde.

TELEVIZORUL SI 
TENSIUNEA 
ARTERIALA

Oamenii care suferă 
tensiune arterială nu
trebui să urmărească pro
gramele de televiziune. 
Aceasta este concluzia la 
care au ajuns specialiștii 
Institutului central de 
cercetări cardiovasculare 
din Berlin. Bazîndu-se pe 
un fapt arhicunoscut (la 
toți hipertensivii se în-

a
vi-

de
ar

zionării programului de 
televizor), specialiștii au 
constatat că unii subiecți 
nu revin la tensiunea 
normală nici după trei 
zile. Așa cum arată cer
cetările, o vizionare înde
lungată (peste 5 ore) poa
te produce nu numai o 
creștere, ci și o scădere 
bruscă de tensiune, 
alte cuvinte, o criză 
pertonică. S-a

toți hipertensivii se 
registrează o creștere 
tensiunii in timpul

Cu 
hi- 

constatat 
că bărbații y hipertensivi 
sînt mai expuși decît fe
meile la crize, in urma 
șederii în fața micului e. 
cran.

CUM AU APĂRUT 
ZĂCĂMINTELE 
SUBMARINE ?

Zăcămintele de mine
reuri depistate de explo
ratori în diferite zone ale... ■ r

11,10

22 NOIEMBRIE

TV

21 NOIEMBRIE

FILME
21 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Așteptîrid. un 
tren ; Unirea : Comoara 
din Lacul de argint.

LONEA ; întîlnire.
ANINOASA : De la

Ici 5 '
VULCAN — Luceafă

rul : Incident la graniță.
LUPENI — Cultural : 

Contrabandiștii din San
ta Lucia.

URICANI: ; Angela
merge mai departe.

9

18,36

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Visul de argint 
al alergătorului ; Unirea: 
Clinele.

LONE A : Madona pă- 
gînă. . ■

VULCAN — Luceafă
rul : Contrabandiștii din 
Santa Lucia.

LUPENI — Cultural : 
Bujorul roșu.

URICANi : Dorește-mi 
un timp nefavorabil.

nească I • 
Viața satului. (con
tinuare)
Lumea copiilor, 
în zi de sărbătoare. 
Alegerile — puterni
că manifestare a 
democrației noastre. 
Album duminical. 
Desene animate. Te- 
lespprt.
în zi de sărbătoare. 
Votăm pentru vi
itorul luminos, so
cialist ăl țării 1 
Album duminical, 
(continuare) 
Micul ecran pen
tru cei mici. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Ziua alegerilor — 
sub semnul unită
ții indestructibile 
în jurul partidului, 
al secretarului său 
general.
Cîntece de veselie 
de pe întreg cuprin
sul țării. . e
Un cîntec pentru 
țara mea.
Film artistic. Pe fiZ'- 

i rul apei. O produc
ție a Studioului de 

: film TV.
21,40 Telejurnal.

i Alegerile — eveni
ment de însemnăta
te deosebită 
ța țării.

22,00 întîlnire cu 
și. opereta.

22,39 Crizantema
■— seară de romăn-

19,30

19,45

20,15

în via-

opera

do aur

țe.'
22 NOIEMBRIE

15,00 Telex.
15.05 Emisiune în limba 

maghiară.

9,10
9,40

8,00 în zi de sărbătoare.
Cu toții la vot 1

8,20 Pentru-al țării vi
itor. Cîntece și ver
suri.

8,40 Cîntec mîndru pen
tru țară. Muzică 17,50 1001 de seri,
populară. 18,00 închiderea progra-
în zi de sărbătoare. mulul.
Primii la vot, 20.00 Telejurnal.
Primii în muncă 1 20,20 Țara la vot !
De strajă patriei. 20,30 Tezaur folcloric.
Pentru al țării vi
itor — cîntece și 
versuri. . •»

9,00

21,00 Panoramic econo
mic.

21,30 Roman foileton. De-
10,00 In zi de sărbătoare. cheril. Episodul 4.

Votăm pentru pros- 22,00 Telejurnal, 
perîtateâ patriei !

10,10 Viața satului.
11,00 în zi de sărbătoare. 

La vot — cu dra- . 
goste de țară. cu 
răspundere cetățe-

Întreprinderea 
energopetrol Cîmpina 

șantier 5 Craiova 
încadrează pentru lotul Lupeni următorul 

personal: r’L?

4;
un electrician (electromecanic) întreți 

nere categ. 1
un paznic ;

un sudor categ. 1- 4;
un conducător auto TAF.

Cei interesați se vor adresa la sediul lotu
lui Lupeni, strada Bucegi nr. 15.

fundului mărilor și ocea
nelor, supranumite noduli 
polimetalici, „s-au năs- 
cut“ pe uscat. Această a- 
firmație aparține cerce
tătorilor sovietici, care 
au participat la o expe
diție științifică în Ocea
nul Indian. Studiile rea
lizate cu acel prilej au 
permis oamenilor de ști
ință să ajungă la conclu
zia că zăcămintele de mi
nereuri de fier, mangan, 
nichel, cobalt etc. au 
fost „spălate“ de ape din 
rocile cu structură cris
talină ale continentelor. 
Apoi, ele au fost trans
portate — tot de ape — 
spre mări și oceane, un
de au format depunerile 
minerale ce fac azi o», 
biectul unor studii atentă
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