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Mina Livezeni, locul I pe țară 
in întrecerea socialistă

Brigada 
condusa de 
Pavel Dediu

19 ani de istorie noua,
revoluționa r â

CONGRESUL al IX-lea 
AL PARTIDULUI

Se împlinesc astăzi 19 ani de Ia Con- In lumina acestor mărețe împliniri, din 
greșul al IX-lea al partidului, -moment bilanțul celor aproape două decenii de 
de referință în viața României socialis- viață nouă se detașează cu strălucire 
te, eveniment crucial care a inaugurat meritele de excepție ale secretarului ge_ 
cea mai rodnică și mai fertilă etapă din neral al partidului, contribuțiile sale 
îndelungata istorie a poporului nostru, inestimabile ia îmbogățirea tezaurului 
Gîndurile comuniștilor, ale tuturor fi- de gîndire al celei mai avansate eon
ilor patriei se îndreaptă în aceste clipe, cepții despre lume și viață, și a expe- 
cu aleasă recunoștință, spre tovarășul rienței practice în transformarea revo- 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al luționară a societății. Cu inegalabilă for- 
poporului român, învestit cu 19 ani în tă și vigoare, tovarășul Nicolae 
urmă în suprema funcție de conducător Ceaușescu a elaborat teze și orientări ști. 
al partidului, act politic hotărîtor pen- ințifice orientînd energiile creatoare ale 
tru destinele națiunii române, act deci- maselor spre acțiuni practice consacrate 
siv de care sînt legate împlinirile fără edificării noii societăți, 
precedent istoric înscrise în bogată cro
nică a construcției noastre socialiste.V _________

Se împlinesc astăzi 19 ani de la Con-

ță și vigoare, tovarășul Nicolae

ințifice orientînd energiile creatoare ale

(Continuare in pag a 3-a)
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Iirspiritul politicii consecvente a partidului și
statului nostru, de dezvoltare a relațiilor de

prietenie și colaborare între popoare

Adunarea festivă de la 
Petroșani dedicată celei de-a 

40-a aniversări a
Zilei Renașterii Poloniei

La Petroșani a avut loc, 
miercuri, o adunare festi
vă dedicată celei de-a 40-a 
aniversări a Zilei Renaș
terii Poloniei.

Despre semnificația e- 
venimentului aniversat a 
vorbit tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al Co
mitetului municipal Petro, 
șani aF P.C.R., primarul 
municipiului. Vorbitorul a 
evidențiat, de asemenea, 
succesele obținute de po
porul polonez în dezvol- 
tatea economico-socială a 
patriei. Evocînd relațiile 
tradiționale de prietenie și 
colaborare dintre popoare
le român și polonez, el a 
subliniat rolul determi
nat al dialogului dintre to- tîlnirilpr și 
varășii Nicolae Ceaușescu dintre tovarășii 
și Wojciech Jaruzelski, 
pentru dezvoltarea pe mai 
departe a bunelor raporturi 
existente între România și 
Polonia pe plan politic, e- 
conomic, tehnico-științific 
cultural și în alte domenii,

în interesul reciproc, 
cauzei socialismului și pă
cii.

In cuvîntul său, Adam 
Barszczewski, consilier al 
ambasadei R.P. Polone la 
București, a înfățișat prin
cipalele momente ale luptei 
eroice duse de poporul po
lonez pntru eliberarea pa
triei de sub dominația fas
cistă, profundele transfor
mări înnoitoare înfăptuite 
sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez . 
în anii socialismului. Re
le vînd cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie și 
colaborare polono-române, 
vorbitorul a evidențiat con
tribuția hotărîtoare a în- 

con vorbirilor 
Nicolae 

Ceaușescu și Wojciech Ja
ruzelski pentru dezvolta
rea acestora pe multiple 
planuri, în interesul celor 
două țări și popoare, al so
cialismului.

(Agefpres)

In cinstea aniversării a 
19 ani de la istoricul 
Congres al IX-lea, de 
cind în fruntea partidului 
nostru se află cel mai iu
bit fiu al poporului, to
varășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, una dintre 
întreprinderile miniere 

cuprinsă în acțiunea „Pro
ducții reCord, calitate, 
3 R“, organizată de Con
siliul municipal al sindi
catelor, C.M.V.J. și co- 

Comitetul 
partid, ra- 
rezultat de cărbune. Cu această pro

ducție suplimentară, în
treprinderea și-a înde
plinit și depășit sarcini
le de plan pe 7 luni cu 
14 zile mai devreme, dc- 
monstrînd capacitatea de 
mobilizare și hotărîrea 
de a menține ștacheta 
realizărilor tot mai sus.

ducția marfă vîndută 
încasată, 30 la sută 
volumul de pregătiri 
niere,

ordonată ;de 
municipal de 
portează un 
prestigiu.

Este vorba de mina 
LIVEZENI, care a ocu
pat locul I in întrecerea 
socialistă organizată la 
nivel național. Colectivul 
minei și-a înscris nume
le pe panoul fruntașilor 
datorită depășirii princi
palilor indicatori: pro
ducția fizică cu 9 la su
tă, cu 3 la sută la pro-

Mina Pâroșeni — 
torie a acestei epoci.

OMAGIU
Omagiul nostru, prin fapte-l dăruim . .
PARTIDULUI, prin el slăvim o țară, 
ce si-a deschis un drum de vis, spre viitor, 

și-uvcm atitea țeluri și sincerii un popor 
stăpin, in libertate, pe vatra milenară.

Prin tot ce-nfăptuim, zidim o eră nouă, 
izbînda-neununează un țel hotgrîtor.
Partidul c îndemnul, Partidul e chemarea, 
Partidul e conștiința, Partidul e destinul

- acestui brav și mîndru popor nemuritor. . .

Partidu-i mărturia izbînzii creatoare 
și are-n fruntea lui alesul dintre noi, 
alesul unei țări și-al clasei muncitoare, 
noi sintem oameni liberi, o țară de eroi.

PARTIDUL este, a fost și-oricind va fi, prin noi.
Rahcla BARCAN

si 
la 

mi
niere, 10 la sută la pro
ductivitatea muncii. Alte 
depășiri de plan au fost 
înregistrate la producția 
netă și la beneficii.

Acționînd cu dăruire și 
responsabilitate, colecti
vul de mineri, ingineri 
și tehnicieni de la Live- 
zeni a extras, în plus, 
de la începutul anului, o 
producție suplimentară 
de peste 23 000 tone de

Printr-o bună organiza
re a muncii, prin respec
tarea tehnologiilor de lu
cru și- prin folosirea la ca
pacitate (1 întregului po
tențial tehnic și uman de 
care dispune, brigada 
condusă de Pavel DediU 
din sectorul I al I.M. A- 
ninoasa a extras de la în
ceputul anului 16 300 tone 
de cărbune peste sarcini
le de plan, raportînd ast
fel îndeplinirea înainte de 
termen a sarcinilor de 
plan pe șapte luni. Produc
tivitatea muncii abținută 
dc-a lungul lunilor a fost 
superioară sarcinilor pla
nificate cu peste 3 000 kg 
pe post, aceasta ca urmare 
a bunei întrețineri a com
plexului mecanizat de tip 
SMA-2, cu care este echi
pat abatajul pe care îl ex
ploatează, Pe schimburi, 
activitatea este coordona
tă în abataj de minerii 
specialiști Văsile Florea,
Pavel Perdun și Vașile Bo-Mircea BUJORESCU

Dezvoltare, modernizare,
propășirea economiei noas
tre socialiste — dezvolta
rea industriei extractive. 
Este un obiectiv care, în 
„Epoca Ceausescu", a de
venit 
lă în

Ce 
vent 
dezvoltării 
Văii 
cît

ongresul al IX-lea al 
ț partidului, moment 

de referință pentru 
destinul întregii țări, mo
ment de cotitură pentru 
propășirea multilaterală a 
patriei, a însemnat și pen
tru mineritul Văii Jiu
lui inaugurarea unui ade
vărat proces revoluționar, 
perioada unei dezvoltări 
fără precedent.

Congresul al IX-lea a 
trasat ca obiectiv de pri
mă însemnătate pentru

o realitate palpabi-
Valea Jiului.
poate ti mai eloc- 
privind ritmurile 

mineritului
Jiului de- 

următoarea 
comparație: din anul 1966 
și pînă în 1980 inclusiv, 
unitățile noastre miniere

dinamică fără precedent
au beneficiat de un fond 
de investiții de aproape 
12 miliarde lei, ceea ce 
înseamnă cu aproape» 2,5 
ori mai mult față de 
primele trei cincinale. 
Consecvența în orienta
rea înnoitoare a partidu
lui privind asigurarea 
independenței energeti
ce a țării, obiectiv de în
semnătate hotărîtoare 
pentru dezvoltarea eco
nomică a țării, stabilit 
de Congresul al Xll-lea

al partidului, este dove
dită și in cazul investi
țiilor fără precedent a- 
cordate dezvoltării mine
ritului Văii Jiului în ac
tualul cincinal inves
tiții ce depășesc 8 mili
arde lei. Luate împreu
nă, investițiile din ulti
mii 20 de ani depășesc 
cifra de 20 de miliarde 
lei— deci o medie de un 
miliard pe an — ceea ce

(Continuare in pag- a 2-a)
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Mineritul Văii Jiului
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de cărbune 
schimbări 
pregătirea
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Noroc bun Minerului nostru de Onoare 
si multi ani în fruntea destinelor tării!

ale producției 
extras, dar și 
calitative în . - ....
profesională a oamenilor. 
Indicația expresă a secre
tarului general de a acțio
na pentru formarea unui 
om nbu, a minerului-teh- 
nician, capabil să mînuias- 
că și să stăpînească teh
nica modernă din dotare, a > 
devenit în ultimii ani o 
.realitate de necontestat. 
Minerul de azi nu se poa
te compara cu cel din tre
cut; condițiile lui de mun
că și de viață au cunoscut 
un mare salt calitativ.

Acum, în al 19-lea an al 
„Epocii Ceaușescu", mina 
Lupeni, ca dealtfel toate 
minele țării, dispune de o 
dotare . tehnică deosebită, 
fiind cea mai mecanizată 
și mai mare producătoare 
de cărbune pentru cocs din 
țară. Lucrez la sectorul IV, 
un sector cît o mină, ma
siv mecanizat. 5 Beneficiem _ __
la locul de muncă de un din trecut?

Epoca Ceaușescu — pe
rioada cea mai fertilă din 
istoria poporului nostru — 
a însemnat, și pentru noi' 
minerii, un timp al împli
nirilor, al profundelor 
transformări revoluționare. 
Evoluția -ascendentă a mi
neritului, introducerea 
masivă a mecanizării com
plexe în subteran au de
terminat creșteri nebănuite

Dezvoltare, modernizare, 
dinamică fără precedent

(Urmare din pag. O

a făcut posibil saltul re
voluționar, de-a dreptul 
spectaculos în tehnolo
gia și tehnica mineritului.

Progresul fără 
dent în tehnica 
prin înfăptuirea 
lui program de 
zare complexă a 
lor din subteran, 
din inițiativa și 
cația personală a tovară
șului- Nicolae Ceaușescu, 
a transform at 
minele Văii Jiului în ade
vărate uzine subterane. 
In acest an jubiliar, zes
trea fondurilor fixe ale 
minelor Văii Jiului depă
șește 15 miliarde 
Deprinderile v 
dispunînd la ora 
de 44 complexe 
zate de susținere, 
bine de abataj, 60 combi
ne de înaintare, 13 insta
lații telegrizumetrice, 3 
instalații de televiziune 
cu circuit închis, un nu
măr important de mașini 
de încărcat, benzi trans
portoare, condiții îmbună
tățite de aeraj și de pro
tecție a muncii. Iată ima
ginea minelor de azi, ro
dul nemijlocit al progre
sului și modernizărilor 
înfăptuite în mineritul 
Văii Jiului în anii lumi
noși ai „Epocii Ceaușescu".

Mutațiile profunde în 
această meserie tradițio
nală sînt ilustrate de 
faptul că în prezent peste

prece- 
minieră, 
amplu- 

mecani- 
lucrări- 
elaborat 
la indi-

lei, în
miii iere 
actuală 

mecani- 
57 com-

9

de cărbune 
și energetic 
bazin.

recunoscători

30 la sută din producția 
bazinului se obține din 
abataje frontale echipate 
cu complexe mecaniza
te, peste 50 la sută cu tă
iere mecanizată, iar exe
cutarea celorlalte opera
ții tehnologice — 
pare, încărcare, 
port și susținere — 
registrează indici ridicați. 
de mecanizare.

Toate aceste profunde 
transformări poartă pe
cetea gîndirii revoluțio
nare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Vizi
tele de lucru efectuate în 
Valea Jiului, orientările și 
indicațiile secretarului 
general al partidului cu 
prilejul dialogului am
plu, fructuos purtat eu 
minerii, direct la locurile 
de muncă, au constituit 
piatra de temelie a mine
ritului modern, au con
ferit noi dimensiuni 
rodniciei bă
tăliei pentru mai 
cărbune, contribuției pe 
care o aduc minerii Văii 
Jiului la marea 
independenței 
ce a țării.

In acești ani 
pe harta 
nostru au apărut între
prinderi miniere noi, ca 
cele de la Dîlja, Paroșeni,- 
Livezeni, Bărbăteni și 
Cîmpu lui Neag, celelal
te cunoscînd un proces 
continuu de dezvoltare 
și modernizare, ceea ce a cu noi fapte demne 
condus la sporirea conti
nuă a productivității mun
cii în abataje și, pe a- 
ceastă cale, la dublarea

de să- 
trans- 

în-

producției 
cocsificabil 
extras din 

Profund
partidului și secretarului
său general pentru grija 
ce o poartă îmbunătăți
rii continue a condițiilor 
lor de muncă și de viață, 
minerii Văii Jiului răs
pund cu înflăcărare, în
făptuind, printr-o muncă 
plină de elan patriotic și 
răspundere comunistă 
marele comandament — 
sporirea producției de 
cărbune pentru asigura
rea independenței 
getice a țării. In 
cincinal sporul de 
ducție de la Un an 
tul se apropie de
lion de tone de cărbune. 
Este o expresie elocven
tă a eforturilor depuse 
de minerii Văii Jiului 
pentru folosirea intensi
vă a tehnicii moderne 
din dotare, pentru per- 

mul8 fecționarea muncii și a 
propriei lor pregătiri teh- 
nico-profesionale.

Cu mîndria satisfacției 
pentru succesele obținu
te, cu inimile pline de 
bucuria de a avea si p'e \

1

ener- 
acest 
pro- 

la al-: 
1 mi-

Și cu acest prilej aniver
sar, noi, minerii Văii Jiu
lui ne exprimăm totala 
adeziune față de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
privind realegerea, la 
Congresul al XIII-lea, în 
funcția supremă de secre
tar general al partidului, 
a tovarășului 
Ceaușescu. Vedem 
ceastă realegere 
dorințelor noastre 
garanția deplină că,

complex mecanizat SMA-2 
fabricat în țară, aici, la noi 
la Petroșani. Cu ajutorul 
lui, dar și prin buna or
ganizare a muncii, am ex
tras, de la începutul anu
lui, o producție suplimen
tară de peste 13 000 tone 
de cărbune pentru cocs. 
Am obținut productivități 
superioare sarcinilor în 
medie cu 3 tone pe post, 
atingînd vîrfuri de 20 tone 
pe post. Acordăm o mare 
atenție asigurării „schim
bului de mîine“, majorita
tea șefilor de formații din 
brigada mea sînt tineri și 
avem totala garanție a suc
ceselor viitoare.

Expresie ' a democrației 
socialiste, eu, Popa Cons
tantin, miner de la Lupeni, 
îmi spun părerea într-un 
înalt for ' al conducerii 
muncitorești, fiind mem
bru al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii. 
Ar fi visat aceasta minerii

Nicolae 
în a- 
oglinda 

și avem 
____ , ", în 
frunte cu Minerul nostru 
de Onoare vom ridica 
România pe cele mai înal
te trepte de progres și ci
vilizație. Noroc bun Mine
rului nostru de Oonoare 
și mulți ani în frunte/ 
destinelor țării, iubite 
varășe Nicol 
Ceaușescu !

Constantin POPA, 
miner, șef de brigadă

I.M. Lupeni,
Erou al Muncii Socialiste
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Programul de mecanizare a mine 
a prins

Comparații
elocvente

conturul înfăptuirii consec

■ Primele complexe me
canizate în bazinul carbo
nifer al Văii Jiului au fost 
introduse în anu! 
minele Lupeni 
■ Dacă în 1976 existau 
complexe mecanizate, 
anul 1984 numărul 
tora a crescut la 43, 
tre care 19 sînt de 
trucție românească. BFa
ță de 8,3 milioane tone 
cărbune, extras cu coipple- 
xe mecanizate în anul 1976, 
în anul 1984, numai în pri
mul semestru, s-au extras 
5,2 milioane tone. B. 'Pro
ducția, medie zilnică, pe 
complex, a crescut, în 1984, 
față de 1976, de la 215 la 
372 tone. B Productivita
tea muncii: în _1976 — 7,6

. . '__ 'i în
1976 se extrăgea 0,7 la sută 
din producția C.M.V.J. cu 
complexe mecanizate, în 
semestrul I 1984 aceasta 
s-a ridicat la 36,7 la sută.

Gheorghe SPÎNU

1976» Ia 
șl Ixmea.

3 
în 

aees* 
din- 

cons-

cauză a 
energeti-

luminoși, 
municipiului mai departe ^în fruntea 

partidului pe prietenul 
lor apropiat, Minerul de 
Onoare al țării, minerii 
Văii Jiului întîmpitiă cea 
de a 40-a aniversare a 
Eliberării și Congresul 
al XIII-lea al partidului 

de 
muncă și vrednicie mun
citorească pe frontul căr
bunelui, pentru înflori
rea patriei.

ț
ț tone pe post. ■ Dacă
i
i

în anii care au urmat 
(lupă Congresul al IX- 
lea al partidului, între
prinderea de profil din 
Petroșani a fost trans
formată dintr-un ate
lier de reparat și între
ținut modesta zestre teh
nică de utilaje a mine
lor din Valea Jiului, 
intr-o uzină construc
toare de mașini miniere 
care să sprijine progra- 
mul special de mecani
zare a mineritului ini
țiat și sprijinit de se
cretarul general al parti
dului. Dacă la început 
își ■ aducea o contribuție 
modestă, progresul fa» 
cut de uzină de-a lungul 
anilor este remarcabil 
în înfăptuirea acestui 
program. Numai în ul
timii cinci ani, gradul 

. de înnoire a produse
lor la I.V.M.P este de 
peste 90 la sută. In uzi
nă au apărut secții noi 
în care se fabrică
laje de înaltă tehnici
tate, utilaje moderne și 
competitive cu cele rea
lizate pe plan mondial. 
Cele patru tipuri de 
complexe asimilate și 
fabricate la I.U.M. Pe
troșani (SMA-I, SMA-2, 
SMa-PHI, SMA-PH2), 
precum și combinele de

abataj CAI și CA2 
trecut cu succes probe
le tehnologice în sub
teran — examenul exi
gent al confruntării cu 
condițiile de Zacămînt 
—, mina devenind ast
fel atelier de încercare. 
Și iată că utilajele tip

doar 
urm 
în ii 
cru 
gene 
iova 
Ceai 
uzin< 
piu

al 
la

RĂSPUNSUL 
constructorilor 
chemarea cont 

iubit al pari
I.V.M.P. se bucură de o 
bună apreciere din par
tea minerilor. Rezulta
tele obținute în abata
jele echipate cu susține
re și tăiere mecanizată 
fabricată la Petroșani 
nu sînt cu nimic mai 

uti- prejos deeît cele 
abatajele echi- 

susținere 
procurată din 
Secretarul de

Ion

obți-

me
nute în 
pate cu 
canizată 
import, 
partid al uzinei,
Predoi, ne spunea:

— Lucrez în uzină de 
foarte mulți ani, dar cu 
greu pot să îmi amin
tesc cum arăta uzina

niza 
■secți 
Secț 
drai 
asar 
câni 
abat 
turn 
în v 
Prin 
niza 
de-a 
an . 
juni 
chia 
mec 
loan 
real 
pe
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greșul al IX-lea al partidului 19 ș 4 CONGRESUL IX
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SCU" EPOCA DE AUR J
El SOCIALISTE
V ALEA I Amplu, șantier al înfloririi urbanistice 
JIULUI | și al ridicării calității vieții

irioada 1966—1983 
țalizat:
148 apartamente

clasă, 
creșe

cămi-

468 metri pătrați 
omerciale noi.
5 noi săli de
18 locuri în 
inițe.
28 locuri în
tru nefamiliști și 
i.
55 locuri în canti- 
icitorești și canti- 
lurant.

spital cu 700 pa
riat cu' policlinică, 
le salvare, stație 
are dispensare de 
n> și circum- 
pentru ocrotirea 
i.
ptări, stații de 
și conducte de a- 
re cu apă în toate 
:ile și un lac de 
ire cu o capacitate 
) 000 mc.

Corolarul unor profunde prefaceri sociale

ului 
nte

Prinde conturul 
urbanisticii 
derne noul 
tru civic al 
cipiului. 
din noul 
„Nord" al 
șaniului.

mo- 
cen- 

muni- 
Aspect 
cartier 
I’etro-

îțiva ani in 
pînd din 1979, 
izitei de lu- 
e secretarul 
l partidului, 
Nicolae 
a făcut-o în 
'.eput un am- 
de moder-

‘TIC 
mașini 

itorului 
lui
dezvoltare a 
i producției, 
ipament hi- 
’lierele de 
mplexe me- 

combine de 
ia secție de 
s-au înălțat 
in de 5 ani; 
nplex meca- 
fost realizat 
l întregului 
>tăzi am a- 
iricăm opt și 
ă complexe 
pe an. Va- 

lucției marfă 
uzină aproa- 
lat în ulti

mii 10 ani, ajungînd la 
peste 820 milioane lei, 

iar productivitatea mun
cii a crescut de la 
146 000 lei pe muncilor 
la peste 160 000 Ici.

Iată așadar metamor
foza unei întreprinderi 
care în cîțiva ani ă ‘reu
șit să se impună,, prin 
rezultatele obținute și 
să ajungă să se bucure 
de o bună apreciere din 
partea celor cart folo
sesc utilajele pe care 
le produc. Puternic 
mobilizat de îndemnul 
partidului,, al secretaru
lui general — colecti
vul întreprinderii este 
conștient de încrederea 
ce i-a fost acordată pen
tru a sprijini minerii 
în creșterea producției 
de cărbune pe baza me
canizării complexe și 
de aceea este ttotărît 
să-și organizeze mai 
bine munca, să facă to
tul pentru a produce 
utilaje de cea mai bună 
calitate, care să , răs
pundă, cerințelor mine
ritului modern al zilelor 
noastre, să asigure în
făptuirea deplină a pro
gramului stabilit . pen
tru mecanizarea princi
palelor lucrări miniere.

Gheorghe BOȚEA

întinerind mereu, în 
construcției socialiste, 
lea cărbunelui asigură vred
nicilor mineri, preparatori, 
constructori, celorlalți oa
meni condiții tot mai bu
ne de muncă și de viață. 
Un spectaculos salt cali
tativ a înregistrat nivelul 
de trai, în anii de după 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R., de cînd în fruntea 
partidului și a țării se află 
cel mai iubit fiu al națiu
nii noastre socialiste, 
varășul Nicol 
Ceaușescu. In oricare 
meniu al vieții sociale 
remarcă ușor grija 
mans •? p i. tit ilui și ta 
tului nostru, a Minerului 
de Onoare al țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Să 
oferim cîteva exemple ilus
trative. In perioada 1966— 
1984, municipiul Petroșani 
și-a îmbogățit zestrea’ edi
litară, eu -peste 23 QOQ (de a- 
parlamente, la care se 
daugă numeroasele 
proprietate 
ră a lua în 
rile anului 
tructorii au 
săli de clasă, numărul lo
curilor în creșe și grădi
nițe a sporit cu aproape
2 000, iar în noile cămine 
de nefamiliști s-au mutat
3 828 de tineri muncitori

anii 
Va-

to- 
a e 
do

se 
per-

ă- 
case 

personală, Fă- 
șeamă realiză- 
curent, cons- 
înălțat 256 noi

și studenți. Au apărut mo
dernele magazine univer
sale „Jiul" din Petroșani, 
cel din Petrila, spații co
merciale la parterele blocu
rilor din Lupeni, Vulcan, 
Petrila etc. Lăcașurile cul
turale spațioase au contu
rat un larg orizont de a- 
firmare spirituală conce
tățenilor noștri; ne referim 
la cinematografele inau
gurate în ultimii ani în 
Petroșani („Unirea" și „Pa
rângul"), Ia Vulcan („Lu
ceafărul"), căminul cultu
ral din Cimpa, monumen
talul complex sportiv „Jiul" 
din Petroșani, etc. Pentru 
petrecerea plăcută a timpu
lui liber s-au dat în folo
sință 
nus", 
case 
rilor.

Indicatorii nivelului de 
trai stau mărturie bună
stării și împlinirilor în plan 
social și spiritual, notînd 
lapidar cheltuielile statu
lui pentru hrana gratuită 
a minerilor,. îmbunătățirea 
stării de sănătate â popu
lației (noul spital munici
pal, patru dispensare etc). 
Să mai adăugăm faptul că 
a început și continuă lu
crările din programul de 
transformare a localități
lor, faptul că retribuția

motelurile „Gambri- 
„ Valea de Pești", 

de odihnă ale mine-

medie a minerilor din Va
le este superioară cu 1 000 
de lei retribuției medii pe 
țară, avem posibilitatea să 
concretizăm succint res
pectul și atenția de care se 
bucură minerii șî celelalte 
categorii de oameni ai 
muncii din Vale, în calita
te de proprietari, produ
cători și beneficiari ai mun
cii lor. Un alt exemplu e- 
locVent — fiecare al două
zecilea cetățean din 
este posesorul 
turism.;

Anii viitori 
alte împliniri 
meniu, configurația 
tectonică a municipiului va 
avea parte de mutații 
structurale, se vor înălța 
alte obiective ■ social-cultu- 
rale, va crește standafdul 
de viață. Răspunsul mine
rilor, al 
constructorilor, al 
oamenilor 
trăiesc pe 
meleaguri 
de această 
consensul politic al 
gii noastre națiuni, 
turia largului 
tism al societății socialiste 
— a munci cu mai multă 
eficiență pentru binele și 
prosperitatea patriei.

Vale
unui auto-

vor adăuga 
în acest do- 

arhi-

preparatorilor, 
tuturor 

care muncesc și 
aceste străvechi 
românești, față 
grijă confirmă 

între- 
măr- 

democra-

Ion VULPE

•«

Expresie a grijii permanente fată de destinul 
socialist al femeilor din Valea cărbunelui

In amplul proces 
transformare 
zare a Văii Jiului, 
de celelalte 
ciale, femeia 
tre are un 
de important, 
munca, efortul creator, în
treaga inteligență în sluj
ba ridicării, patriei pe noi 
culmi de progres și civili
zație, femeile se bucură 
azi de aprecierea bineme
ritată.

Ca urmare a grijii deo
sebite a' partidului, a 
cretarului 
tovarășul 
Ceaușescu, și a 
El.ena Ceaușescu, 
mul deceniu s-au dezvol
tat intens investițiile me
nite a asigura noi 
de muncă pentru 

de mineri din 
construit Intre-

de 
și moderni- 

i, alături 
categorii so- 
șpocii noas- 

rol deosebit 
Punîndu-și

său 
,N 1

cestui an să fie semnat ac
tul 
de 
că 
rii
zări ale întreprinderii 
fire artificiale „Vîscoza" 
din Lupeni, numeroasele 
locuri de muncă, la cele 
mai înalte cote ale ergo- 
nomiei muncii, asigurate la

de naștere al Țesătoriei 
mătase din Lupeni. Da- 
adăugăm la aceste ctito- 
mărețe, noile moderni- 

de

șitrila și Li vezeni, pi-ecum 
în celelalte unități econo
mice ale Văii Jiului, avem 
imaginea reală a preocupă
rii ce se manifestă 
ca femeia zilelor 
să-și poată afirma 
potențele creatoare, 
în slujba : 
cialismului.

I
I
I
!
I
I
1
I
I
I

I
II
1
I
I
I
I 
I
I
Ii
I

i

pentru |
noastre»
plenar ’ 

puse 3 
construcției so- ,

Pornind tocmai de la înțelegerea superioară a 
rolului și conținutului științelor despre societate, 
despre evoluția socială, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a pus bazele unei noi strategii a dezvol-r 
tării patriei. Cuprinzător și totodată edificator, con
ceptul de societate socialistă multilateral dezvolta
tă definește un amplu efort creator, o vastă operă 
de transformare revoluționară a societății, și a omu
lui, ținînd seama de particularitățile și condițiile 

■ ' îecifice, de realitățile îconotn :c actuale i
tendințele evoluției pe plan mondial, de aspirațiile 
și năzuințele generațiilor actuale și viitoare ale 
patriei. A fost accentuat procesul de. industrializare 
cu ascent pe ramurile ,,de .vîrf", înalt competitive, 
au fost înti prins măsuri pentru modernizarea a- 
gricuiturii. Perfecționarea relațiilor sociale, adînci-î 
rea ; perfecționai . democrat! mulu oi nduirii o - 
tre, promovarea cu fermitate a spiritului revoluțio
nar, novator, în toate domeniile, constituie trăsături 
definitorii ale epocii de adînci prefaceri, inaugurată 
de Congresul al IX-lea, de mărețe înfăptuiri reali
zate sub conducerea secretarului general al partidu
lui. Complexitatea și realismul programelor care 
stau la temelia făuririi noii societăți dovedesc că în 
fiecare etapă istorică au fost luate seamă corin-s 
țele noi, apărute ca efect firesc ăl dezvoltării s'ocial- 
economice proprii și al evoluției pe un plan mai 
larg, în context internațional.

Contactul nemijlocit cu țara, dialogul 
de lucru cu oamenii muncii și specialiștii din toate 
domeniile vieții social-economice, preocupările și 
grija părintească pentru dezvoltarea tuturor zonelor 
patriei și ridicarea nivelului general de bunăstare 
al maselor definesc mai strălucit ca orice profilul 
unui conducător care și-a închinat întreaga viață șî 
activitate împlinirii celor mai nobile idealuri înscrise 
pe stindardul partidului, a celor mai înălțătoare as- 
pirații ale poporului. i

Valea Jiului poartă amprenta pregnantă a înfăp
tuirilor fără precedent, realizate din inițiativa și eu 
contribuția tovarășului Nicolae Ceaușescu. Minerul 
de Onoare al țării s-a aflat de mai multe ori în 
mijlocul colectivelor din municipiul nostru, s-a in
teresat îndeaproape de condițiile de muncă și viață 
ale minerilor, a discutat, chiar și în abataje, despre 
căile pe care trebuie să se acționeze pentru crește-, 
ret producției de cărbun și dezvoltarea ectmorm- 
co-socială a orașelor noastre. In urma rodnicelor vi
zite de lucru întreprinse în municipiul nostru a fost 
elaborat programul de mecanizare a extracției căr
bunelui, au luat ființă noi unități economice, ale 
industriei ușoare, prin care se asigură o mai bună 
valorificare a forței de muncă din localități, fiind 
create numeroase locuri de muncă pentru soții si 
fiice de mineri. Dezvoltarea capacităților de produc
ție ale activității de bază. — la extracția cărbunelui 
— a fost și este în continuare. însoțită de numeroase 
măsuri prin care se asigură îmbunătățirea condiți
ilor de muncă. Au luat amploare construcția pe plan 
local a utilajelor și instalațiilor miniere moderne, 
cercetarea științifică și ingineria tehnologică în spri
jinul activității din subteran. S-au pus bazele unei 
activități bine organizate în domeniul prestărilor de 
servicii și asistenței tehnice miniere, a fost diversifi
cată producția locală de piese de schimb și repere 
în pas cu mecanizarea și automatizarea proceselor 
teiîhologice de extracție. Numeroase înfăptuiri au 
fost petrecute îh profilul edilitar-urbanistic al mu. 
nicipiului. Pe bună dreptate, Valea Jiului se mîn- 
drește astăzi cu edificii sociale — în domeniul să
nătății, comerțului, activități de cultură ' și vieții 
sporliye — pe care și le-ar dori multe centre din 
țară. Alte moderne edificii se află în curs de execu
ție pe. șantierele viitoarelor centre civice ale reședin^ 
ței de municipiu și din orașele Lupeni, Vulcan, Pe- 
trila și Uricani, Toate acestea sînt expresia grijii cu 
adevărat părintești a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
față de detașamentul minerilor, față de cei ce mun
cesc și trăiesc în vatra noastră de cărbune, ele pun 
în evidență rațiunea superioară a măsurilor între
prinse, și care vor fi încă adoptate, pentru ca Valea 
Jiului să se înfățișeze într-o sugestivă prospețime 
economică și socială, să se situeze la un înalt nivel 
de bunăstare și civilizație.

Cu gîndurile pline de recunoștință îndreptate spre 
cel mai iubit fiu al poporului, comuniștii, toți fiii 
Văii Jiului, omagiază astăzi prestigioasa personalita
te politică a conducătorului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru forța 
și' vigoarea, clarviziunea și cutezanța cu care asigu
ră mersul ferm înainte al societății socialiste româ
nești pe calea dezvoltării multilaterale. La aceste 
gînduri se adaugă sentimentele de încredere că 
prin realegerea tovarășului .Nicolae Ceaușescu Ia cel 
de-al XlJI-lea Congres îp suprema funcție de se
cretar general al partidului, obiectivele mărețe pe 
care le. va'adopta înaltul forum al comuniștilor vor 
fi înfăptuite neabătut, spre binele, și fericirea între-

locuri 
soțiile

se- 
general, 

c d 1 a e 
tovarășei 
în ulti-

si fiicele 
Vale. S-a 
prinderea de tricotaje din 
reședința 
apoi întreprinderea 
confecții din Vulcan, 
tru ca, la 1 ianuarie

de municipiu,

Intre numeroasele în
făptuiri economico-soci- 

ale, fără precedent, în 
cărbunelui se în

scriu și unitățile
industriale profilate 
pe producția tricotaje
lor și confecțiilor, pe 
prelucrarea lemnului etc. 
Toate aceste ctitorii ale 
epocii inaugurate de 
Congresul al IX-lea al 
P.C.R. oferă locuri de 
muncă pentru femeile 
Văii Jiului — soții si fi
ice de mineri.
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Vizita oficială 
a primului ministru 

al Guvernului 
Republicii Socialiste România 

in Republica Arabă Egipt
- CAIRO 18 (Agerpres). —

In Cadrul vizitei oficiale 
! pe care o întreprinde în

Republica Arabă Egipt, to- 
i* varășul Constantin Dăs- 
; călescu, primul ministru 
' al Guvernului Republicii 
■ Socialiste România, a vizi

tat, miercuri, obiective 
economice situate in zona

orașului Alexandria — 
Fabrica de sodă „El Mex", 
rod al cooperării româno- 
egiptene, șantierul ~ 
cii de 
biectiv 
cheie" 
portul 
tean.

Convorbirile purtate

Fabri- 
reparat vagoane, o- 
ce va fi realizat „la 
de țara noastră, și 
marelui oraș egip-

A doua rundă de convorbiri 
între Nicaragua și S.U.A.

conducerea companiei 
Mex“ au relevat buna 
laborare in executarea a- 
cestui obiectiv și a altora 
în curs de realizare în ca
drul acestei fabrici, posi
bilitățile de adîncire în 
contiuare a conlucrării e- 
conbmice bilaterale reci
proc avantajoase.

i.

WASHINGTON 18 (A-
gerpres). — Nicaragua și 
Statele Unite au avut cea 
de-a doua rundă de con
vorbiri vizînd reducerea 
tensiunii în America Cen
trală, a anunțat un purtă
tor de cuvînt ăl Departa
mentului american de Stat, 
citat de agenția U.P.I.

i Agenția precizează că 
>Victor Hugh Tinoco, minis-

tru de externe adjunct al 
Juntei Guvernului de Re
construcție Națională, și. 
Harry ShlaUdeman, repre
zentantul special al pre
ședintelui S.U.A. în Ame
rica Centrală, s-au întîlnit 
la Atlanta, pentru a discu
ta procedurile și regulile 
de bază ale viitoarelor ne
gocieri dintre cele două 
părți.

Știri din țările socialiste
VARȘOVIA 18 (Agerpres)’ tori care au pregătit, în 

•— In anul 1983 a continuat < 
îmbunătățirea situației fi
nanciare a majorității în- 
treprinderilor poloneze — sută din totalul celor ocu- 
relatează agenția PAP. 
Cota globală a beneficiilor 
realizate de întreprinderi 
a fost mai ridicată decît în 
anul 1982. îmbunătățirea 
situației financiare s-a re
flectat în întreprinderi în 
creșterea simțitoare a fon
durilor de salarii și în ex
tinderea frontului de in
vestiții.

acești ani, peste 5 milioa
ne de tineri. Ei constituie 
astăzi aproximativ 80 la

păți în .sfera producției 
materiale. f; î

★

★
BERLIN 18 (Agerpres). 

— Un nou detașament de 
tineri specialiști a comple
tat, in aceste zile,

HANOI 18 (Agerpres). — 
In provinciile sudice ale 
R.S. Vietnam, în sezonul a- 
gricol iarnă-primăvară 

1983—-1984, sistemele de J- 
rigație 
pentru 95 la sută 
Iul suprafețelor 
—. informează
VNA. N.ș?

Evidențiind, în

au furnizat apă 
din tota- 
cultivate 

agenția

Evidențiind, în acest ca
dru, eforturile de extinde- 

- marea re a suprafețelor irigate 
armată a oamenilor muncii din provincia Hau Giang,
din R.D. Germană. Apro
ximativ 220 000 de absol
venți ai școlilor tehnico- 
profesionale au primit re
partiții pentru noile 
tocuri de muncă.
■s In cei 35 de ani de
«isteață a R.D.G., în țară In Hau Giang lucrările de 
s-a creat o rețea largă de 
pregătire tehnico-profesi- 
onală a tineretului. In ca
drul diferitelor școli de
profil lucrează 50 000 de
maiștri,. profesori, educa-

agenția relevă că aici pro
ducția de orez a crescut de 
la 1,03 milioane tone, în 
1981. la 1,4 milioane tone, 
în 1983. In acest an, se aș
teaptă ca recolta să atingă 

e- 1,5—1,6 milioane tone.

lor

milioane tone.

permit ' stabilireairigații
nivelului apei, conform ne
cesităților, . pe o suprafață 
de 71150 hectare cultiva-' 
te cu orez.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte 
româno-iugoslave pentru sistemul 

hidroenergetic Porțile de Fier
BELGRAD 18 (Agerpres)

■ La Belgrad și-a desfășu
rat lucrările cea de-a 
XXXIV-a sesiune a Co
misiei mixte româno-iu
goslave pentru Porțile de 
Fier.

A fost , analizat stadiul 
lucrărilor: de realizare a

sistemului Porțile de Fier 
II, adoptîndu-se măsuri de 
accelerare a acestor lucrări 
și s-a_ convenit programul 

■activităților pentru utili
zarea in continuare a po
tențialului . hidroenergetic 
disponibil ai Dunării.

f

■ L s 
f-1... I ■
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■ BELGRAD 18 (A-
gerpres). — Cu prilejul 
vizitei de prietenie pe 
care o întreprinde în 
în R.S.F. Iugoslavia, la 
invitația Conferinței 
Uniunii Tineretului So
cialist, -tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secre_ 
tar al C.C. al U.T.C., a 
avut o întîlnire cu Dim- 
ce Belovski, membru și 
secretar al prezidiului 
C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

In cadrul întrevede
rii, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, au fost e- 
vocate bunele relații 
de prietenie și colabo
rare româno-iugoslave 
inclusiv între organiza- ț 
țiile de tineret care .se 
dezvoltă permanent.

Platforma electorală adoptată de delegații 
la convenția națională a Partidului Democrat 
din S.U.A- în vederea alegerilor prezidențiale

WASHINGTON 18 (Ager
pres). — Delegații la con
venția națională a Partidu
lui Democrat, care se des
fășoară la Los Angeles, au 
adoptat platforma electo
rală a partidului, în șe
derea alegerilor prezidenți
ale de la 6 noiembrie, 
transmit agențiile Associa
ted Press și France Presso. 
Platforma preconizează or
ganizarea de întîlniri anua
le la nivel înalt cu U.R.S.S.,

instituirea unui moratoriu 
asupra experiențelor și pro
ducerii de arme nucleare, 
întărirea forțelor militare 
convenționale ale S.U.A., 

o reducere a ratei de creș
tere a cheltuielilor milita
re. De asemenea, se pro
nunță pentru limitarea fo
losirii forțelor armate a- 
mericane în străinătate și 
pentru încheierea unor a- 
cordUri de dezarmare „re
zonabile".

Șadința Biroului 
Politic al C.C. 

al P.M.U.P.
VARȘOVIA 18 (Agerpres)

La Varșovia a avut loc 
ședința Biroului Politic, al 
C.C. al P.M.U.P., care a a- 
nalizat modul cum se în
deplinesc hotărîrile Con-’ 
greșului al IX-lea al parti
dului — relatează agen
ția P.A.P. In cadrul ședin
ței s-a relevat că partidul 
înfăptuiește linia stabilită 
de congres, sarcinile fiind 
îndeplinite sau transpuse 
în viață într-o măsură în
semnată. Partidul a pro
movat linia sa marxist-le-, 
ninistă și și-a întărit, ca
racterul muncitoresc, ceea 
ce-i asigură rolul său că
lăuzitor și conducător.

A crescut participarea 
Organelor reprezentative 
la conducerea treburilor 
țării. Un pas important pe 
calea stabilizării. social-po- 
litice l-au constituit alege
rile în consiliile populare. 
S-a format și se dezvoltă : 
mișcarea sindicală de cla
să, care reunește' peste 4,5 
milioane dp membri. .

POTRIVIT PROGRA
MULUI de explorare a 
spațiului extraterestru, în 
Uniunea Sovietică a fost 
lansată nava cosmică „So- 
iuz T-12", avînd la bord 
pe cosmonauții Vladimir 
Djanibekov, Svetlana Sa- 
vițkaia și Igor Volk.

SECRETARUL GENE
RAL AL O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a invitat 
pe reprezentanții celor 
două comunități din Cipru

să aibă convorbiri, la Vie- 
na, la 6 și 7 august — s-a 
anunțat oficial la sediul 
Națiunilor Unite din New 
York. '

PESTE 300 000 DE MUN
CITORI din industria me
talurgică argentiniană au 
declarat o grevă de 24 de

ore, cerînd urgenta com
batere a inflației, a cărei 
rată a ajuns la nivelul-re- 
cord pe plan mondial de 
580 la sută anual — trans
mit agențiile Associated 
Press și Reuter. . '

INTR-UN DOCUMENT 
difuzat la Bonn de grupul 
de lucru „Tinerii medici 
europeni" se subliniază că 
în țările membre ale C.E.E. 
peste 15 000 medici diplo- 
mați nu își găsesc de lucru.
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w24 de țări africane în căutarea de noi soluții 
pentru oprirea înaintării deșertului
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.24 de țări africane. în- în acest an de 150 milioa-
cearcă să găsească solu- ne de africani amenințați
ții îjoi pentru oprirea 
înaintării deșertului, în 
cursul unei conferințe ce 
urmează să se desfășoare 
în capitala Senegalului, 
Dakar, între 18 și 22 iulie.

Noul front care va fi 
deschis în războiul împo
triva deșertului va îngloba 
o vastă zonă situată la 
nord și la sud de Sahara 
și va- interesa țările Mag- 
hrebului, Egiptul, Sudanul 
și statele din regiunea Sa
hel confruntate cu o sece
tă catastrofală ce durează 
de zece ani, precum și cele 
cu păduri care nu sînt mai 
puțin amenințate de deșer- 
tificare. '

Acest fenomen, -agravat 
de seceta aproape endemi
că, ale cărei consecințe 
dramatice au fost resimțite

de foamete, înaintează cu 
6—7 km pe an reducînd 
deja cu 410 mi
lioane ha terenurile culE

ne semiaridă, nu' au putut baterilor. El dorește ca 
supraviețui.

Conferința de la Dakar 
se va consacra remediilor 
ce pot fi puse în aplicare. 
Senegalul va evoca ideea

Din presa străină
(AGENȚIA FRANCE l’RESSE)

tivabile din Sahel. La nord 
de Senegal, unde 750 000 
ha de pămînt sînt conside
rate ca fiind complet aride, 
demonstrează maniera în 
care deșertul cîștigă te
ren. Pe hărțile Senegalu
lui o parte din această re
giune este considerată în
că zonă silvică și de pășu- 
nat, deși, practic, nu mai 
există aici nici arbori, nici 
turme. Arborii, întîlniți 
foarte rar în această regiu.

creării unui Institut speci
alizat al Organizației Uni
tății Africane, însărcinat 
cu coordonarea politicilor 
de luptă împotriva deșertu
lui, precum și înființarea 
unei „bănci a deșertului"

Intr-un interviu, minis
trul senegalez pentru ocro
tirea naturii a declarat că 
pragmatismul și voința de 
a elabora acțiuni concre
te și concertate vor fi prin
cipalele probleme ale dez-

țările africane să adopte 
o strategie globală bazată 
pe conservarea, 
și ameliorarea 
niului forestier 
nentului, ceea ce 
un mare efort de împăduriri 
și un plan de acțiune. Mi
nistrul senegalez vizează, 
de asemenea, o poșibilă gos
podărire a mediului încon
jurător în care comunită
țile sătești, crescătorii de 
animale să se afle în pri-ș 
ma linie a luptei contrâ- 
deșertificării, fiecare avînd 
mis<unea de a întreține 
cîmpiiie și pădurea. Ingră- 
șărninteie animale, plante
le furajere, pășunile bine 
păstrate ar contribui, po
trivit opiniei sale, Ia recu
perarea terenurilor și la 
creșterea producției agri- ; 
cole.
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Canalul Dunăre — 
Marea Neagră.
„Ne este Ceaușescu 
simbolul unei ere'1 
— 19 ani de la al 

‘IX-lea Congres al 
P.C.R. Spectacol li
terar - muzical - co
regrafici ■

21,35 Eroi ai construcți
ei socialiste în filmul 
românesc.

22,20 Telejurnal (parțial 
color).

Miga publicitate
SCHIMB apartament 3 ca

mere, -Alba Iulia, cu simi
lar Petroșani. Informații 
Independenței 17/22, Pe
troșani. (2334)

SCHIMB garsonieră con
fort I, Piață, cu apartament 
2—3 camere, central, stra. 
da Al. Trandafirilor bloc 
5/56, Petroșani, după ora 
16. (2331)
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PIERDUT diplomă școa
lă profesională în meseria 
de instalator constructori, 
pe numele Toaie Ion, eli
berată de Școala profesio
nală UCF.COM Breaza, ju
dețul Prahova. O declar 
nulă. (2330) 1

BUDAPESTA 18 (Ager
pres). — Turneul . interna
țional feminin de șah de 
ia Tapolca (Ungaria) a con
tinuat CU: runda a 6-a în 
care maestra româncă Eu
genia Ghindă a cîștigat la 
poloneza Turkinpwicz, Li- 
gia Jicman a învins-o pe 
Samt, Berglitz a pierdut la 
Măriei, Keresturi la Petro. 
viei, iar partidele Albuleț 
— I. Szalai, Bazaj — Stad
ler și Madl — Starck s-au 
încheiat remiză. In clasa
ment conduc Măriei (Iugo
slavia) și Madl (Ungaria) 
cu cite 5 puncte, urmate 
de Petrovici (Iugoslavia) 
4,5 puncte, Eugenia Ghih-

dă (România), Stadler (Iu
goslavia) cîte 4 puncte, Ma
ria Albuleț și Ligia Jic
man (România), Bazaj 
(Iugoslavia), I. Szalai (Un- —• 
garia) cîte 3,5 puncte etc. 
La turneu participă 16 șa- 
histe din șase țări.

BEIJING 18 (Agerpres). 
— In continuarea turneu
lui pe care îl întreprinde 
în R)P. Chineză, echipa 
feminină de baschet a 
României a jucat la She
nyang cu selecționata pro
vinciei Liaoning, Partida 
s-a încheiat c-u scorul de 
76—69 (34—34) în favoarea 
sportivelor românce.
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