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[ la înfăptuirea sarcinilor economico-sociale

Valea Jiului cucerește cate 
mereu mai înalte ale dezvoltării, 

progresului și bunăstării
i In paginile 2 — 3

ANUL XL, NR. 9 986

Succes deplin lucrărilor conferinței 
municipale de partid

Eveniment de însemnătate deosebită 
în viața întregului municipiu, conferin
ța pentru dare de seamă și alegeri a 
organizației municipale de partid își 
desfășoară, astăzi, lucrările în climatul 
de intensă activitate politică și econo- 
mico-socială cu care poporul nostru în
tîmpină înaltul forum al comuniștilor, 
Congresul al XlII-lea al Partidului Co
munist Român. In acest climat, comu
niștii din puternica organizație de partid 
a Văii Jiului, toți oamenii muncii din 
unitățile municipiului dau o vibrantă 
expresie sentimentelor de adeziune de 
totală aprobare față de întreaga politi
că internă și externă a partidului și 
statului, hotărîrii de a contribui cu for
țe mereu sporite la înfăptuirea obiecti
velor înscrise în Programul partidului 
de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare spre 
comunism, a sarcinilor, indicațiilor și 
orientărilor de inestimabilă valoare teo
retică și practică trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în vederea acceleră
rii ritmului de progres în toate domeni
ile construcției socialiste.

In deplin consens cu gînduriie și sen
timentele întregului popor, conferința 
organizației municipale de partid va 
dezbate propunerea Hotărîrii plenarei 
C.C. al P.C.R. ca la cel de-al XlII-lea 
Congres tovarășul Nicolae Ceaușescu 

să fie reales în suprema funcție de se
cretar general al partidului. Partici- 
panții la conferință au mandatul orga
nizațiilor de partid și al colectivelor de 
muncă pe care le reprezintă de a susține

cu multă însuflețire această propunere, 
pornind de la certitudinea că avînd în 
fruntea partidului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, 
conducător încercat și personalitate po
litică marcantă a lumii contemporane, 
națiunea noastră va progresa neîntre
rupt, va înscrie noi și mărețe izbînzi în 
cronica edificării unei societăți superi
oare, pe calea deschisă de ideile lumi
noase ale socialismului și comunismu
lui.

Conferința organizației municipale de 
partid va dezbate, de asemenea, pre
vederile proiectului de Directive ale 
Congresului al XlII-lea ai partidului, 
document programatic de referință din 
«are se desprinde în mod pregnant gîn- 
direa înaintată și clarviziunea secreta
rului general al partidului, capacitatea 
strălucită a conducătorului nostru de a 
stabili cu clarviziune științifică obiecti
vele activității viitoare în deplin con
sens cu posibilitățile create prin dezvol- 
tatea economică a țării și aspirațiile în
tregului popor. Primit cu viu interes în 
organizațiile de partid și colectivele de 
muncă, proiectul de Directive a stimu
lat o seamă de noi propuneri orienta
te spre creșterea realizărilor la toți in
dicatorii cantitativi și calitativi ai pla
nului, din dorința ca încă din acest fi
nal de an, și pe parcursul anului 1985, 
să se acționeze pentru ridicarea activi
tății economice la. nivelul exigențelor 
stabilite pentru cincinalul viitor.

(Continuare în pag. a 3-a)

COMUNIȘTII
INIMA Șl PUTEREA COLECTIVELOR DE MUNCA

DE LA TRIBUNA ADUNĂRILOR ȘI CONFERINȚELOR DE ALEGERI, 
LA ACTIVITATEA PRACTICĂ PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRIRILOR 
ADOPTATE IN VEDEREA PERFECȚIONĂRII ÎNTREGII VIEȚI DE PARTID

De curînd, în toate organizațiile de partid din Valea Jiului s-au încheiat a- 
dunările și conferințele de dare de seamă și alegeri. Desfășurate în spiritul exi
gențelor multiple pe care le incumbă înfăptuirea prevederilor proiectului de 
Directive ale Congresului al XlII-lea, dezbaterile au evaluat lucid, realist, re
zultatele, experiența dobîndită, elaborînd în același timp programe concrete de 
acțiune pentru perfecționarea vieții de partid, pentru a ridica activitatea fie
cărui colectiv Ia un nivel superior. După adunările și conferințele de de dare de 
seamă și alegeri, organele nou alese au sarcină ca din multiplele prevederi ale 
hotărîrilor adoptate să Ie desprindă pe cele mai importante și, pe baza reparti
zării de sarcini concrete, să asigure activizarea tuturor comuniștilor, valorifi
carea puterii de muncă a fiecărui colectiv în vederea perfecționării activității 
productive și realizarea exemplară a sarcinilor economice.

In dialogul cu Petru 
Bugesch, secretarul comi
tetului de partid din sec
torul III al minei Lupeni, 
reluăm angajamentul că
ruia i-a dat glas în nume
le comuniștilor din sector 
în plenul conferinței pe 
mină.

— Angajamentul e cu- 
vîntul nostru mineresc, 
iar realizarea lui e pro
blema noastră majoră la 
ordinea zilei. In acest scop 
am rediscutat într-o șe- ’ 
dința comună a comitetu
lui de partid cu birourile 
organizațiilor de bază pe 
schimburi și conducerea 
sectorului măsurile stabi
lite de conferința de partid 
pe sector, am stabilit sar
cini membrilor organelor

nou alese și am acționat 
cu toate forțele pentru a- 
sigurărea condițiilor ne
cesare — mai ales a capa
cităților de producție — 
realizării angajamentului, 
de a recupera rămînerile 
în urmă de pe ultimele 
două luni și a depăși pla
nul cu 5000 de tone. Pri
mul succes l-am obținut: 
a fost dat în funcțiune în 
panoul zero un frontal me
canizat de mare capacita
te, echipat și preluat de 
brigada comunistului Mi
hai Blaga. Pentru urgen
tarea echipării și reușita 
probelor tehnologice au 
acționat și comuniștii Cor
nel Mîndrescu, un tînăr 
inginer, maistrul Ilarie 
Stan, iar pentru punerea

la punct a fluxului de 
transport au primit sar
cini exprese Tiberiu Pol- 
gar, secretarul organizați
ei de partid 3/b, precum 
și cei mai buni lăcătuși — 
Dumitru Armeanu, Gheor- 
ghe Coman și Mircea Ște- 
făniță. Probele se desfă
șoară cu succes și abata
jul începe să producă din 
plin. Totodată se află în 
stadiu avansat pregătirea 
pentru darea în funcțiune a 
abatajului din panoul I. 
Acționăm prin toți comu
niștii pentru întărirea răs
punderii în rîndul între
gului personal, pentru va-

loan DUBEK.

(Continuare ia pag. a 3-a*

Colectivul minei Paroșeni 
raportează îndeplinirea pianului 

pe zece luni
tîmpina cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului cu 
rezultate deosebite în 
producție.

Acționînd cu răspunde
re muncitorească pentru 
înfăptuirea înflăcăratelor 
chemări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a în-

COLECTIVUL ÎNTREPRINDERII MINI
ERE PAROȘENI RAPORTEAZĂ UN SUC
CES DE PRESTIGIU — ÎNDEPLINIREA 
SARCINILOR DE PLAN LA PRODUCȚIA 
DE CĂRBUNE PE ZECE LUNI ÎNAINTE DE 
TERMEN» De la începutul acestui an pînă 

< ieri, după schimbul I, din abatajele minei au 
v fost expediate la ziuă 43 500 tone de cărbu

ne peste sarcinile de plan, luna octombrie fi
ind a nouăsprezecea lună consecutivă în ca
re minerii de la Paroșeni își realizează planul.

f" Viitorul se coniureazâ pe temeliile 
I trainice ale prezentului

Acest succes de presti
giu a fost obținut prin 
folosirea judicioasă, in
tensivă, a, zestrei tehnice 
din dotare și buna orga
nizare a producției pe 
schimburi. S-au remarcat 
în mod deosebit minerii 
din abatajele cu susținere 
și tăiere mecanizată di
rijate de Constantin Cio- 
bănoiu, Francisc Fazakaș, 

Gavrilâ Mesaroș, care și-au 
depășit substanțial, lună 
de lună, productivitatea 
.muncii în cărbune.

Este deosebit de sem
nificativ faptul că produc
ția de cărbune extrasă pes
te prevederi a fost reali
zată în condiții de efici
ență economică. La nive-

(Continuare în pag. a 3-a)
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IDezbătînd, în cadrul 
conferinței de dare de

I seamă și alegeri, pro
iectul de Directive ale

. celui de-al XlII-lea Con- 
| greș al P.C.R., comu-
' niștii sectorului IV al 
I minei Petrila au subli- 
’ niat că, viitorul minei 
i lor, al economiei naționa- 
| le se clădește pe 

temelia solidă a prezen
tului, că perspectivele 
dezvoltării nu trebuie aș
teptate ca un dat în si
ne, dimpotrivă, este ne
cesar să se creeze din 
timp condiții pentru ma
terializarea lor.

De la conferința pe 
sector au trecut cîteva 
săptămîni, am dorit să 
vedem cum au prins via

ță măsurile inițiate de 
comuniști, cu convinge- | 
rea că ortacii lui Ștefan 
Alba, Gavrilă Jurcan, 
Gheorghe Toma, Vlad 
Aionesei, Gheorghe Brîn- 
zan, Francisc Kovacs, ai 
celorlalți șefi de forma-

lon VULPE |

(Continuare în pag. a 3-a)

Extrăgînd suplimen
tar peste 3 500 tone căr
bune de la începutul a- 
nului, colectivul de mi
neri condus de comunis
tul Ștefan Alba, din 
cadrul sectorului IV al 
minei Fetrila întîmpină 
marele forum al comu
niștilor, Congresul al 
XlII-lea al partidului, 
cu satisfacția datoriei 
împlinite.
Foto: Cristian ȘTEFAN
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VALEA JIULUI CUCERE!
ALE DEZVOLTĂRII, PI

Valea Jiului, acest puternic centru obiective social-cutturale prevăzute in 
muncitoresc cu vechi tradiții revoluțio- amplul program de dezvoltare pe baze- 
nare, întîmpină, la fel ca țara întreagă, le urbanisticii moderne a localităților 
marele eveniment politic din viața na- miniere și de ridicare necontenită a ra
țiunii noastre — Congresul al XIH-lea lității vieții și a nivelului de civiiiza- 
al partidului — cu un bogat și insufle- ție — ca să ne referim doar la realiză- 
țitor bilanț de înfăptuiri economico- rile obținute în ultimii doi ani, peri- 
sociale, cu realizări notabile obținute de oadă ce a urmat după ultima conferin- 
mineri, de toți oamenii muncii în înfăp- ță municipală de partid. Spațiul de fa- 

H tuirea politicii partidului. Ca rezultat ți îl consacrării prezentării în imagini 
concret,'firesc, al activității politice des- și fapte, a cotelor înalte pe care Valea 
fășurate de către organizațiile de partid, Jiului le cucerește necontenit în dez- 
al îndeplinirii rolului lor în conducerea voltarea economico-socială, pe drumul 
întregii vieți economice și sociale a mu- înfloririi, toate acestea reflectînd o dată 
nicipiului, pe hartă Văii Jiului au fost mai mult grija cu adevărat părintească 
edificate noi obiective ale industriei ex- pe care partidul și statul nostru, secre- 
tracțive'destinate creșterii producției de tarul general al partidului, tovarășul 
cărbune, noi capacități ale construcției Nicolae Ceaușescu o poartă minerilor, 
de mașini miniere precum și ale indus- tuturor oamenilor acestor locuri din 
triei ușoare, noi cartiere de locuințe și vatra de cărbune a țării.

In urma modernizării, a punerii in funcțiune a 
noii linii tehnologice de spălare, preparația Petrila 
a ajuns la o capacitate de 2,6 milioane tone de căr
bune preparat pe an. Modernele instalații cu care 
este echipată ia ora actuală preparația, permit rea
lizarea unui grad sporit de recuperare în cărbune 
pentru setnicocs — 35,4 la sută în 8 Juni din acest 
an față de aceeași perioadă a anului 1982 cînd se 
realiza 15,1 Ia sută —, deci se obține o valorificare 
superioară a cărbunelui.

Edificată pe harta 
municipiului, grație 
grijii partidului, a se
cretarului său gene
ral, pentru crearea de 
noi locuri de muncă 
destinate femeilor — 
soții și fiice ale mi
nerilor — întreprin
derea de confecții din 
Vulcan se afirmă ea 
o unitate economică 
cu nume de prestigiu 
ale cărei produse sînt 
apreciate ătît în țară 
cît și pe piața exter
nă. Lună de lună, har
nicul colectiv al con- 
fecționerelor îndepli
nește planul la ex
port, dînd produse-de 
calitate. ■ - - -

Dînd cu fermitate 
viață programului de 
mecanizare a . mine
ritului, program ini
țiat de secretarul ge
neral al partidului, 
colectivul constructo
rilor de mașini al 
I.U.M. Petroșani este 
în măsură să rapor
teze apropiatului fo
rum al comuniștilor
— Congresul al XIII- 
lea al partidului — 
rezultate deosebite în 
îndeplinirea impor
tantului-.obiectiv ce 
le-a fost încredințat. 
Gradul de înnoire a 
producției de 91 la su
tă, noile capacități 
intrate în producție
— echipamente hidrau

lice in 1982—1983, iar 
recent, turnătoria de 
piese din oțel cu o ca
pacitate de 2000 tone ?' 
pe an, precum: Și lăr- ' • 
girea gamei de utilaje ' " 
realizate — susțineri 
mecanizate SMA-1, 
SMA-2, SMA PM-1, 
SMA PM-1 M, SMA 
PH-2, combine de aba
taj CA-1 și CA-2, 
instalații stabile de
perforat IMP-1 și
IMP-2 sînt tot aii tea 
dovezi grăitoare că
I.UJMLP. este de a- 
cum o marcă de ma- : 
sini miniere ajunsă Ia 
maturitate și care se 
înscrie ca o unitate e- 
conomică de primă 
mărime.

Dominind eu impu
nătoarea lui siluetă î- 
nălțimile orașului, tur
nul puțului cu schip de 
la mina Lupeni se cons
tituie într-un veritabil 
și semnificativ însemn 
al j profundelor pre
faceri, al împlinirilor 
socialiste de mare an
vergură ce-și pun ge
neros amprenta pe via
ța acestei vechi locali- 

i tăți miniere. Intr-ade
văr, mina trăiește pe
rioada cea mai dinami
că din întreaga sa e- 
xistență datorită me
canizării introduse ma
siv în subteran și a pu
ternicei dezvoltări a 

. capacităților de ex
tracție, iar orașul — 
în plin proces de înti
nerire și modernizare 
urbanistică — se racor
dează armonios la rit
murile înalte ale minei.

Reședința municipiului nostru, ca toa
te localitățile Văii Jiului, ale țârii, a 
cunoscut mari înnoiri pe planul dezvol
tării sale economice, sociale și urbanis
tice în anii socialismului. Cu totul apar
te, prin amploarea sa fără precedent și 
intensitatea construcției, este ritmul în
noirilor din Petroșani, în acest an marcat 
de marele eveniment politic din viața

națiunii — Congresul al XIH-lea al 
partidului. Cartierul Nord al Petroșani- 
ului, blocurile zvelte de locuințe confor
tabile, șirul de edificii sociale pe care 
le înalță constructorii în această zonă 
centrală a orașului, sînt ctitorii ce con
feră localității o înfățișare modernă, 
demnă de statutul său de reședință de 
municipiu. •
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XIII-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

rE COTE MEREU MAI ÎNALTE
□GREȘULUI Șl BUNĂSTĂRII

inima și puterea colectivelor de muncăV
(Urmare din pag. I)nune-

că-

cuvă menită să recuperezea-

în realizarea sar

★

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

LUCRĂRILOR. DE Ă DES-

ilor, precum 
în funcțiune 
noi menite

linie 
con- 

u- 
de

înain-
cinstea

Con-

realizarea
Firesc, 

accentua- 
stadiilor

la
me-

bază de sarcini c 
urmărind îndeaproape mo
dul cuih se înfăptuiesc a-

lorificarea superioară a li
nei importante rezerve de 
creștere a productivității 
muncii, iar maiștrii . . me-

creșterea
șlam — filtre de ia 7600 
la 9000 tone pe lună. Sint 
obiectivele noastre priori
tare pentru care acționea-

lul
productivității: muncii 
fost depășit, cu pește; ■

pro- 
muncii

ciu, Vasile Corniei, 
cadie Șiklodi II, 
cișc Kakas, Costel 
joearu, Dezideriu 
și Augustin Zugler.

Iată așadar, cum ai (io

dului, Ia 
varășului
C'caușcs; n, 
premă d<-
neral al partidului.

I
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Mecanizarea extrac
ției cărbunelui s-a 
accentuat continuu, a- 
ducînd cu sine condi
ții tot mai buhe de 
muncă pentru
ri, posibilități favo
rabile creșterii 
ductivității ' 
Dotarea tehnică ac- - 
tuală — cele 46 com
plexe mecanizate, 55 
combine de abataj și 
57 combine de înain
tare din inventarul 
minelor, precum - și 
alte utilaje — cărora 
li șe alătură celelalte 
măsuri înfăptuite din 
programul de mecani
zare indicat de secre
tarul general al parti- 

. dului, au permis creș
teri însemnate ale pro
ducției extrase, ale a- 
portului minerilor 
Văii Jiului în efortul 
general al înfăptuirii 
independenței ener
getice a țării.

Conferința va analiza, cu exigență, activitatea de 
conducere a organizației municipale de partid ' și 
rezultatele obținute în domeniul economic și ' so
cial-politic în perioada de la alegerile prece
dente și pînă în p r e z e n t, va adopta ho- 
tărîri proprii în vederea întăririi muncii și vieții 
interne de partid, creșterii rolului politic, de condu
cător al organelor și organizațiilor de partid, 'per
fecționării stilului și metodelor de muncă în condu
cerea întregii vieți economice și sociale a munici
piului. In centrul preocupărilor vor fi situate mă- ~ 
șurile menite să conducă la îmbunătățirea activi
tății din domeniul de bază — extracția : și prepara
rea cărbunelui — unde se impune să sporească și 
mai mult contribuția hotărîtoare a organizațiilor de 
partid Ia mobilizarea potențialului productiv al co- ' 
leetivdor și valorificarea superioară a capacități-' 
lor existente, cu întreaga dotare tehnică aflată în 
avuția întreprinderilor. Măsuri de însemnătate deo
sebită vor fi adoptate și cu privire la dezvoltarea ' 
construcției de utilaje, . instalații și echipamente ' - 
miniere, de piese de schimb, îmbunătățirea ’pres
tărilor. de, servicii tehnice pentru - subteran, perfec
ționarea cercetării' științifice ’ și' implicarea acestei ’ 
activități cu și mai bune rezultate în extracția și 
prepararea cărbunelui, urgentarea lucrărilor pentru 
deschide)ea de noi capacități de producție. Alte 
prevederi ' vor viza perfecționări și îmbunătățiri în 
activitatea pe șantierele construcțiilor sociale și de 
locuințe, din . domeniile' învățămîntului, educației Și 
culturii, ocrotirii sănătății, satisfacerii edințeior de ' 
consum ale populației. ■ ■ * \ “ ■

Comuniștii, toți, oamenii muncii din Valea Jiu
lui își îndreaptă atenția eu deosebit interes ’ spre 
evenimentul politic care are loc/ astăzi, ,în reședin
ța municipiului, animați de hotărîrea de a susține ’ 
prin fapte exemplare del mutică hoiărîriie ce vor fi ■ 
adoptate, de a contribui cu înaltă dăruire patrioti
că și muncitorească la înfăptuirea întregii politici a 
partidului și statului, de progres și prosperitate ’a 
patriei noastre socialiste. ■ 1 ;

Cu aceste gînduri, alături de toți- comuniștii,: de* 
toți oamenii muncii din: Valea Jiului-, urăm .succes . 
deplin lucrărilor. <:6nferinței^organizației , municipale , 
de partid I .' .

ții trăiesc eu plenitudine 
consensul angajamente
lor. .

— Cu cele 2500 tone de 
cărbune în plus, realiza
te în septembrie, . re
marcă tînărul inginer Ila- 
rie Bora, șeful de sector, 
producția suplimentară 
de la începutul anului 
depășește 22 000 de tone. 
In trimestrul IV planul 
lunar a sporit eu 1:15 de 
tone de cărbune pe zi.

. Pentru a . crea condiți
ile îndeplinirii lui am 
acționat însă din timp. '

Concret, a fost pornit 
un nou frontal, un altul 
se află înaintea punerii 
în funcțiune. Forța de
muncă necesară a fost a- ductie chiar 
siguratădin sector, in —’
frontale au intrat lliar 
Gros, Nadi Artenie, Li- 
viu Cost in, Geza Ciucă și 
alții, pină nu 
muncitori 
benzi, la. 
lăcătuși;
brigăzilor

demult 
în regie, la 

întreținere sau 
.Omogenizarea 
a contribuit la

îmbunătățirea organi
zării muncii. Spre exem
plu, avansările brigăzii 
lui Jurean au crescut' cu 
un metru pe zi, produc
tivitatea muncii în cărbu
ne a sporit, încă din lu-

ceste sarcini. Un astfel de 
exemplu este urgentarea 
punerii în funcțiune a ciu
rului de deshidratare 
sortul 0—10 mm nr. 2 
nit să îmbunătățească ca-

Congresului partidului. 
Traducerea în viață a ă- 
cestui angajament a de
venit preocuparea de 
petenie a biroului nou a- 

, Ies, ne-a informat secreta-
canici pe schimburi Ion . litatea specialului pentru rul de partid Petre Fusu. ‘
Săvulescu, Gheorghe Pop cocs. Se montează, totoda- “ 
și Gheorghe Kajtar au pri- tă, pe circuitul de steril o 
mit sarcini precise în 
cest sens: îmbunătățirea din sterilul dirijat . spre 
calității lucrărilor de în- haldă, particulele de căr- 
treținere a utilajelor mo- bune ce depășesc . selec- 
derne. -; A;. '

Ce presupune 
a nga j amentului ? 
nu altceva decît 
rea devansării _______
fizice la obiectivele aflate 

. . în execuție, ceea ce pre-
tivitatea mașinilor de spă- supune îmbunătățirea fo- 
lare. O altă realizare: de losirii timpului de lucru, 

. ■ . la începutul lunii octom-
— Obiectivul central al brie, formația de epurare 

preocupărilor c-------- .....
lor . din v preparation așa organizată cu statut 
cum ne-a cerut-o și eon- atelier, ceea 
ferințal de alegeri, .. ne-a ; ra îmbunătățirea 
spus secretarul . c___.....
tului de partid de la uzi
na de preparare Lupeni, 
Oliviu Horea, este creș
terea- siguranței . în func- 
ționurca .. instalației, pre- .
misă-a realizării creșteri- za formații complexe, con- ...
lor de producție . prevăztl- <lus(' de comuniștii Teodor loan Popa, Constantin Vîl- „ 
te pentru trimestrul IV și Moldovan, luliu Antal, Ște- ceanu, Nicolae Dragoș, Id- ' 
anul viitor.' Ne-am 
centrat ■ atenția - mai 
asupra îmbunătățirii. caii-

a utilajelor, a aprovizio- 
. nării formațiilor etc. Toc-

comuniști- a apelor reziduale a fost mai spre aceste direcții au “ 
de fost orientate, pe baza sâr- 

ce va asigu- cinilor desprinse din hotă- 
recupe- rîrea adunării de alegeri, 

comite- făvh în apele reziduale și strădaniile comuniștilor; 
producției de pe aceste teme au fost a- 

xate propaganda vizuală, 
dezbaterile în rîndul for- ' 
mațiilor de lucru. Secreta
rul de partid ne-a vorbit 
mai ales de comuniștii

..... ...... :____T

eon- ^an Racz, Octavian Tu- șif Borsodi, Salvina Lun-
ales ,-doăsă, Ilie Kalanyos, oa- gu, Vasile Grigoriță, Cor-

__ _____ _______ ..... «li- meni la care responsabili- nel Moisiu, ; Constantin 
tățiî reviziilor șl reparați- tatea și competența profer Lai, Petru Voicu, munci- 

*și a punerii sională se exprimă mai a- -- —---
• ă utilajelor Ies prin .spiritul novator,

. , , să determine creator
creșțerdă/recuperării îh car- .,.. .. , 
bunele special pentru cocs. 1 ol ’ 
Pentru realizfarea acestor 
obiective ne-am intensifi
cat ptepcubările în vede- .Comuniștii 
rea activizării comuniști- 4 Lupeni 
lor, a tuturor cadrelor pe și-au fixat

brigăzii 
a I.A..C.M.M. 
un , obiectiv 

concrete, îndrăzneț pe trimestrul IV;
realizarea integrală a sar
cinilor anuale în cinstea

tori și cadre tehnice, me
seriași de excepție, oameni 
inimoși, care prin exem
plul lor de dăruire asigu
ră la fiecare loc de mun
că un climat de răspunde- 

nr. Te și angajare pentru scur
tarea termenelor de execu
ție, pentru ridicarea reali
zărilor la nivelul marelui 
eveniment politic al țării 
— Congresul partidului.

. na trecută,, cu mai bine ./ înțeles eă' stă în puterea pînd ca 
de o tonă pe' post. . ’ ” *
— Pentru a evidenția mai 

bine rezultatele și a mo
biliza formațiile, subli
niază maistrul electro
mecanic Victor Brînzan, 
am preluat lucrul pe 
schimburi, âsigurînd tot
odată asistență tehnică . 
pe toate schimburile; ro
lul maistrului a crescut

zZMM//SS/ZS/ZZZZZSZZ/ZS/Z/ZZZSZZ<ZZZ//ZZZS//ZZ///ZZ/ZZZ//ZZS/ZZZZ/Z.t

lor. să facămai . mult, 
spre binele lor și ai mi
nei. Recent am planat o 
galerie de cap pentru mai 
buna aprovizionare a do
uă noi locuri de muncă.' 
De cînd am preluat pro
ducția pe schimburi, am 
dublat volumul lucrări- . 
lor de excavări în bri
gada noastră;. ■

se conturează 
pe temeliile trainice ale prezentului 
rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi; 

efectiv la locul de pro-
' personalul 

TESA are ' acum sarcini 
precise în acest domeniu. 
Generalizarea tehnologi
ei- tavanului de rezisten
ță, plasarea optimă a 
locurilor de muncă, re
viziile și reparațiile exe
cutate Ia timp și de Ca
litate au condus la sal
tul producției zilnice.

— Munca de la om la 
om, intervine Ștefan 
Boleac, în discuția care 
cuprinde toți șefii de for
mați la sfîr.șitul primu
lui schimb, a dat roade
le așteptate. Ortacii au

Acordăm o atenție 
blt'i no'u'-înCadrați- 

opihia 
a. cărui 

cîț i va. 
în-
pre- 
sta- 
nu-

deosebită' 
lor, își exprimă 
Francișc Kovacs, 
brigadă este de 
ani buni în fruntea 
trecerii socialiste la 

, gătîri.. Pe sector ăm 
bilizat 48 de oameni, 
mai la mine în brigadă 
muncesc, acum cu sporul 
„veteranilor" Dan Dor-

Ar-
Frari-

Co-
K.acso

adevărâți pro- . 
prietari, . producători și 
beneficiari ai muncii lor, 
minerii, ceilalți meseri
ași, maiștrii și persona
lul -TESA din sectorul IV 
au cumpănit bine măsu
rile pentru creșterea pro
ducției de cărbune, au 
acționat cu fermitate 
pentru traducerea lor în 
fapte, comuniștii reu
șind să mobilizeze în
tregul colectiv pentru 
realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și a 
angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă. 
Edificator este faptul că 
planul zilnic este deseori 
depășit, că angajamentul 
anual inițial a foșt depă
șit de peste. două ori. 
In consens eu întreaga 
țară, vrednicii bărbați ai 
subteranului diri .secto
rul IV al minei Petrila 
înțîmpinâ cu , succese 
demite - de toată lauda 
marele eveniment poli
tici al națiunii noastre 
socialiste — al X'IIl-lea 
Congres al P.C.R. ' —
demonstrîrid astfel, prin 
fapte, adeziunea lor la 
înțeleaptă politică a parti- 

reaiegerea to-, 
Ni co 1 a e 
in funcția sii- 
șecretai re-

Colectivul 
minei Paroșeni 

raportează 
îndeplinirea 

planului 
pe zece luni

întreprinderii • indicele 
' a 

_ . _ 3 Ia
sută, iar la cheltuielile 

•• materiale, la consumurile 
specifice s-au înregistrat 
însemnate economii.

A FOST NU NUMAI 
ÎNDEPLINIT, CI CHIAR 
DEPĂȘIT SI; - PLANUL

prin care se asigură 
de front în abataje, 
tihuitate în realizarea 
nor producții sporite 
cărbune.

Prin înfăptuirea 
te de termen, în 
celui de-al XlII-lea 
gr.es al partidului, a sarci
nilor planului pe zece luni 
șînt asigurate- condițiile 
care situează de pe acum 
colectivul I.M. Paroșeni pe 
primul loc în întrecerea 
dintre colectivele miniere - 
din bazinul carbonifer al 
Văii Jiului.
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Expresie a înaltului prestigii și a aprecierii de care se bucură în lume gîndirea 
teoretică, inițiativele și acțiunle ie pace și colaborare ale președintelui României 

în

UN HOU VOLUM CONSACRAT PERSONALITĂȚII Șl ACTIVITĂȚII
India, a fost lansat

PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
18 (Agerpres).

Ceaușescu — ti-
DELHI

„Nicolae
ian al timpului nostru" — 
este titlul unui nou volum 
apărut la Calcutta, sub 
semnătura cunoscutului is
toric și publicist indian 
prof. Sunil Kanti Kar, ce 
se alătură altor valoroase 

I studii, analize și monogra
fii publicate în India asu
pra vieții, activității și 
personalității conducăto
rului partidului și statului 
nostru.

Fropunîndu-și să pre
zinte personalitatea multi
laterală a președintelui 
României, noul volum se 
constituie într-un nou o- 
magiu închinat 
cutezătoare și 
prodigioase ale 
României socialiste 
ne..

Cartea cuprinde 
zentarea. biografică 
rășului Nicolae Ceaușescu, 
alături de texte care re
flectă lupta pentru afir
mare națională și pentru 
întărirea suveranității și 

României, 
largă 

noastre,

gîndîrii 
activității 
ctitorului 

moder-

pre- 
a tova-

independenței 
politica de pace și 
cooperare a țării 
tradițiile prieteniei india- 
no-roraâne, precum și ca
pitolele Omagiu președin
telui Nicolae Ceaușescu, Un 
destin care devine ■ istorie 
—• mărturii, Titlurile știin
țifice acordate președin
telui României, 
președintelui N i c 
Ceaușescu.

Monografia este 
țața de Hashim

Opera
o 1 a e

prefa- 
Abdul

Duminică, 21 octombrie
8,30
9,00

Adu- 
Ben- 
Nir-< 

co
diri

Halim, președintele 
nării legislative din 
galul de Vest, și de 
mal Bose, ministrul 
merțului și industriei
guvernul, aceluiași stat.

Hashim Abdul Halim a- 
duce un înalt omagiu con
ducătorului României,
subliniind că „președinte
le Nicolae Ceaușescu s-a 
dedicat, încă din anii 
nereții, idealurilor slujirii 
propriului popor, edifică
rii socialismului și co
munismului în 
sa și apărării 
pendenței și suveranității 
țării". In continuare, au
torul primei prefațe ara
tă că, „sub conducerea și 
îndrumarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, popo
rul român și-a asigurat lo
cul eminent pe care îl me
rită în Europa și în lume".

In cea de-a doua prefață, 
semnată de ministrul Nir- 
mal Bose, se subliniază : 
„Intr-o lume complexă, a 
existenței unor numeroa
se concepții asupra feno
menelor din Univers, na
tură, gîndire, societate și 
stat, Nicolae Ceaușescu se 
distinge ca o personalitate 
marcantă și o figură poli
tică eminentă, ale cărui 
idei și acțiuni îngemăna
te impun respect și admi
rație în întreaga lume".

In cuprinsul monogra
fiei, autorul rezervă partea 
introductivă unei succin
te prezentări a motivațiilor 
care l-au determinat să 
întreprindă această inves
tigație științifică. El își

patria 
inde-

axează argumentațiile sale 
pe acea trăsătură esențială 
a personalității tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu — 
umanismul său nedezmin
țit — care, pe plan națio
nal, se traduce prin grija 
permanentă de a asigura 
bunăstarea crescîndă a in
dividului și a colectivității, 
în cadrul societății româ- 

ti- nești, iar la scara relațiilor 
internaționale, prin lupta 
neobosită pusă în 
asigurării dreptului 
menilor și popoarelor 
viață, Ia pace și indepen
dență națională. Această i- 
dee fundamentală străba
te ca un fir roșu toate ca
pitolele lucrării.

In capitolul referitor la 
lupta pentru indentitate na
țională, după prezentarea 
unei schițe evocatoare a 
istoriei poporului român, 
autorul relevă contribuția 
hotărîtoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la înăl
țarea României socialiste 
pe culmile civilizației și 
progresului șl, pe această 
bază, participarea ei la via
ța internațională, ca mem
bru demn și respectat al 
comunității statelor lumii.

Ideea este continuată în 
capitolul următor, suges
tiv intitulat „Remania — 
Ceaușescu", unde sînt în- 
făpșate meritele uriașe ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în edificarea so
cialismului în România, 
identificarea întregii sale 
vieți și activități cu aspi
rațiile vitale ale națiunii 
române.

Subliniind perfecta com-

slujba 
oa

la

patibilitate dintre concep
ția și acțiunea României 
pe plan internațional, în
dreptate în direcția fău
ririi unei lumi mai drep
te și mai bune, fără ar
me și f ă r ă' răz
boaie, autorul insis
tă deopotrivă asupra latu
rii științifice a acestei 
politici, cît și asupra iden
tificării acesteia cu inte
resele supreme ale socie
tății românești, aflată în 
plin avînt constructiv. 
Slujind interesele națio
nale proprii, prin această 
politică națiunea română 
și președintele său slujesc 

interesele 
securi- 
națio- 

tuturor

cu consecvență 
generale de pace, 
tate, independență 
nală și progres ale 
popoarelor lumii.

In acest context 
ză prof. S.K. Kar relațiile 
tradiționale de strînsă prie
tenie, înțelegere și colabo
rare care s-au statornicit 
între România și India, 
bazate pe contacte, legă
turi și afinități ce își au 
vechi și puternice rădă
cini în îndelungata istorie 
a ambelor popoare.

Volumul se încheie cu o 
selecție de extrage din de
clarații cu caracter oma
gial ale unor personalități 
politice, științifice și cul
turale din întreaga lume cu 
privire la viața și activita
tea președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Lansarea volumului a a- 
vut Ioc la Calcutta — unul 
dintre cele mai mari ora
șe ale Indiei — într-un ca
dru festiv.

situea-

Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și președintele 
Republicii Islamice Iran

TEHERAN 18 (Agerpres). Aii Khamenei 
— Din partea tovarășului tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
cialiste România, a

pre- 
So— 

fost 
înmînat un mesaj de_prie- 
tenie președintelui 
blicii Islamice Iran, Sey- 
yed Aii Khamenei, 
preună cu cele mai

Repu-

îm- 
bune 

urări de sănătate și feri
cire personală, de pace și 
bunăstare poporului ira
nian.

Exprimînd calde mulțu
miri pentru mesajul pri
mit, președintele Seyyed

a adresat 
Nicolae 

Ceaușescu un cordial sa
lut prietenesc și cele mai 
bune urări de sănătate și 
fericire, de progres și pros
peritate poporului român.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit • de primirea 
de către președintele Re
publicii Islamice Iran a to
varășului Gheorghe Oprea 
prim viceprim-ministru al 
guvernului român, care se 
află la Teheran în frun
tea unei delegații econo
mice guvernamentale.

Poziția și inițiativele României 
prezentate pe larg la seminarul 

asupra cooperării economice, 
științifice și culturale tn Mediterana

rării și securității euro
pene, Evidențiind contri- \
buția esențială a conducă
torului partidului și sta
tului nostru, tovarășul . 
Nicolae Ceaușescu Ia întă
rirea prieteniei și conlu
crării între toate statele și 

a rea- 
voînța 
socia- 

activ 
toate

ROMA 18 (Agerpres). — 
La Veneția se desfășoară 
seminarul asupra cooperă
rii economice, științifice și 
culturale în Mediterana, la 
care participă reprezen
tanți ai statelor semnatare 
ale Actului Final de la __
Helsinki al Conferinței pen- popoarele lumii. El 
tru Securitate și Coopera
re în Europa, 
țări neeuropene

ai unor 
riverane 

Mediteranei' și ai unor or
ganizații internaționale.

Luînd cuvîntul în ca
drul lucrărilor, șeful de
legației române a prezen
tat pe larg poziția și ini
țiativele României socia
liste în domeniul coope-

firmat hotărîrea și 
fermă a României 
liste de a conlucra 
cu toate țările, cu 
statele europene, cu toate 
forțele înaintate, pentru 
edificarea unei lumi măi 
bune și mai drepte, a păcii, 
libertății și independenței 
tuturor națiunilor, i;

lare interpretate de 
Ștefania Rareș.
Gala desenului ani
mat.
Pin cartea naturii. 
Șah.
Telesport.
Marile momente ale 
baletului.
Cîntecul cuvintelor — 
moment poetic.

— Tot ce are țara mai 
frumos.
Oameni, locuri, fap
te în anul 40 al de
venirii noastre și al 
Congresului al XIII- 

Tine-

20.20 Actualitatea în eco
nomie.

20,35 Cîntarea României 
(color).

20,45 Marele forum al parti
dului, marele 
al țării, 
angajare 
nară pentru dezvol
tarea multilaterală a 
patriei.

21,00 Telecinemateca. Ci
clul: Mari actori.
Prieteni de duminică. 
Producție a studiou
rilor franceze.

22.20 Telejurnal (parțial 
color).

— In întîmpinarea ma
relui forum al co
muniștilor (parțial 
color).

Teleșeoală.
Almanahul familiei.
De strajă patriei.
Viața satului (parțial 19,50 Cîntec pentru toam- 
color).
Ziua recoltei. 
Muzica pentru toți. , 
Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de ghioz
dan. 
Roșcovanul. 
Partea a II-a (color).

13,00 Telex.
13,05 Album duminical 

(parțial color).
— Rod bogat pe plaiul 

țării. Cîntece popu
lare.

— Reportaj de scriitor.
— Timp comunist. Poe

zie și muzică.
— Un virtuoz al instru

mentelor populare : 
Dumitru Fărcașu. 
Promenada duminica
lă.

— Cascadorii rîsului.
— Cîntec pentru pacea 

lumii. Muzică ușoară.
— Desene animate.

■ ■ Telesport.
— La zi în 600 de se

cunde.
17,15 Cîntarea României

(color).
18,00 Strălucită solie de 

pace și colaborare. 
Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu 
Republica 
Germania.

li,15
1.1,45

în 
Federală 
(color).

18,30 Românie, floare mîn- 
dră. Muzică popu
lară (color).

18,40 Copilărie ani de soa-
■ re, V rsuri și cînte-
■ ce patriotice pionie

rești
19,00 Tele; irnal (parțial

' Color •

na țării (color).
20,10 Film artistic.

Iarba verde de acasă. 
Producție a Casei 
de filme Patru, (co
lor).

21,50 Telejurnal.
(parțial color), 

22,00 închiderea programu
lui.

Luni, 22 octombrie
20,00 Telejurnal (parțial 

color).
— In întîmpinarea 

relui forum al
, muniștilor.

20,20 Actualitatea în 
nomie.

20,35 Tezaur folcloric 
lor).

21,05 Roman foileton.
Marco Polo.
Episodul 2. (color)
Orizont tehnico-ști- 
ințific.
Știința în avangarda 
progresului econo- 
mico-social.
In dezbatere: Pro
iectul de Directive.
Telejurnal 

color), 
închiderea 

mului.
Marți, 23 octombrie

15,00 
15,05

21,55

22,20

22,30

15,25

15,35

16,05
16,30

20,00

ma- 
co-

eco-

(co-

(parțial

progra-

Telex.
Anfiteatru studen

țesc.
Cîntarea României, 
(color).
Ziua Națiunilor U- 
nite.
Universul 
închiderea 

mului.
"el j -nai 

color'. .

femeilor.
progra

(parțial

— In întîmpinarea ma
relui forum al 
muniștilor.

20,20 Memoria documente- 
Răscoala popu- 
condusă de Ho- 
Cloșca și Cri- 
— moment me-

co-

lor. 
Iară 
rea, 
șan 
morabil^în lupta po
porului român pen
tru dreptate socială 
și libertate naționa
lă.

20,40 Partidului, inima și 
versul. Emisiune 

muzical-literară.
21,00 Țara întreagă în-

forum
Puternică 
revoluțio-

mîndrim. Perle din 
Carpați (color).

21,30 Film serial 
tineret.

pentru

Eroii nu au vîrstă.
Episodul 11. (color).'

22,20 Telejurnal (parțial
color).

22,30 închiderea programa-

PROGRAMUL ȚV
tîmpină Congresul al 
XHX-lea ăl Partidu
lui Comunist Român. 
Dialog despre vi-
itor. 15,00
In dezbatere: Pro- 15,05
iectul de Directive.

21,20 Seară de muzică ro- 15,20
mânească. (color).
La șezătoare. 15,30

22,20 Telejurnal (parțial 16,20
color). 16,30

22,30 închiderea progra-
mului. 20,00

Miercuri, 24 octombrie
15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.
15,30 Emisiune în limba 

maghiară (parțial co
lor).

20,20

16,30 închiderea progra
mului.

—

20,00 Telejurnal (parțial
color).

— In intîmpinarea ma
relui forum al co-
muniștilor. 21,10

progra-

ma- 
co

22,30 închiderea progra
mului.

Joi, 25 octombrie
Telex.
Zambia. Documen
tar.
Șăptămîna economi
ei Reportaj.

Studioul tineretului. 
Desene animate, 
închiderea 
mului
Telejurnal (parțial 
color).
In întîmpinarea 
relui forum al 
muniștilor.
Ziua armatei Repu
blicii Socialiste Româ
nia (color).
Apărăm columne de 
lumină. Selecțiuni 
din spectacolul 
tiv dedicat Zilei 
matei Republicii 
cialiste România. 
Ctitorii cu care

fes- 
Ar- 
So-

ne

lui.
Vineri, 26 octombrie 

15,00 Telex.
15,05 Să rezolvăm împre

ună. .
15.20 Viața culturală. 
15,35 Secvențe din Austria.

Documentar.
15,50 La volan. 
16,00 Emisiune în 

germană, 
color).
închiderea 

niului.
Telejurnal 

color).
In întîmpinarea 
relui forum al 
muniștilor.
Actualitatea în 

nomie, 
împliniri 
pective. Azi, 
țul Dîmbovița. 
Cîntarea României, 
(color).
Confirmarea depli

nă a politicii interna
ționale a partidului și 
statului 
In lumina 
relor. Muzică 
(color).

22.20 Telejurnal 
color).

22.30 închiderea 
mului.

Sîmbătă. 27 octombrie
13.30 Telex.
13,35 La sfîrșit de săptă- 

mînă (color).
— Satule, de lîngă mun

te— melodii popu-

Austria.

limba 
(parțial

16,30

20,00

20,20

20,35

21,10

21,20

21,45

progra-

(parțial

ma- 
co-

eco-

și pers- 
jude-

nostru. 
reflectoa- 

și dans.

(parțial

progra

lea al P.C.R. 
rețea unui oraș. Re
portaj.

— Autograf muzical: 
Stela Enache, Florin 
Bogardo.

16,45 Șăptămîna politică. 
17,00 închiderea progra-

'/■' < mului.- ’
Telejurnal (parțial 

color).
In întîmpinarea ma
relui forum al co
muniștilor.
Copiii — un simbol 
al dragostei și încre
derii în viitorul co
munist al țării. Re
portaj.
Teleenciclopcdia. , 
Film artistic.
Comoara. '<

Producție a Casei de 
filme Cinci, (color) 
De la un prieten la 
altul. Telespectacol 
de varietăți
Telejurnal 

color). 
Dac-ai ști ce 
rul... 
Romanțe și 
îndrăgite, (color)
închiderea progra

mului.

19,00

19,20

19,40
20,10

21,2?

22,20

22,30

23,00

:>tut DE ftEDACflE «O»I» sALAf* oue wU-cK Dorin SHfeJA. or> MUSTAfA. 
"doctor set. Teodo* RUSti » edoeiO' set adjunct. Io "no TATARCA

(color).
(parțial

este do-

melodii
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