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Noi trepte aie împlinirilor socialiste

AMPLĂ ANGAJARE 
PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI

In spiritul Hotărîrii Conferinței organizației județene de partid

Acțiuni susținute pentru dezvoltarea 
industriei extractive, 

a Întregii activități econontico-sociale
Eveniment proeminent 

in vfața politică a jude
țului, în șirul acțiunilor 
de primă însemnătate ce 
preced marele forum co
munist al țării. Conferin
ța județeană de partid 
a analizat cu înaltă răs
pundere și exigență co
munistă activitatea des
fășurată în perioada ce 
a trecut de la conferința 
precedentă de Co
mitetul județean, de toa- 
te organele și organizați
ile de partid din județ. 
Exprimînd totala ade
ziune față de proiectul de 
Directive ale Congresu
lui al XIII-Iea a celor 
peste 103 000 de comu
niști hunedoreni, 
participanții la 
conferință au dat glas 
hotărîrii întregii organi
zații județene de partid, 
a tuturor oamenilor muncii 
de a acționa cu abnega
ție și răspundere comu- 

V_________ ________________ _

nistă pentru înfăptuirea 
integrală a obiectivelor 
cuprinse In acest docu
ment de deosebită însem
nătate pentru destinele 
patriei, pentru mersul ei 
neîntrerupt înainte pe 
drumul luminos al socia
lismului și comunismului.

Ihtr-o atmosferă de 
vibrantă trăire patrioti
că, de alese sentimente 
de dragoste, prețuire și 
stimă, conferința a votat 
în unanimitate Hotărî- 
reă Conferinței organi
zației județene de partid 
Hunedoara, ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în funcția supre
mă de secretar general 
al partidului.

Pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor ce 
revin organizației jude
țene de partid din Direc
tivele Congresului al 
XIII-Iea, în scopul per
fecționării stilului și me

todelor de muncă în con
ducerea activității poli
tice, economice și socia
le, Conferința organiza
ției județene de partid a 
adoptat măsuri complexe. 
In cadrul obiectivului 
fundamental al activită
ții organelor și organiza
țiilor de partid, de masă 
și obștești, a c.o.m,, Hotă- 
rirea Conferinței orga
nizației județene de partid 
stabilește acțiuni concre
te, pentru dezvoltarea 
rea mineritului Văii Jiu
lui. Organele și organi
zațiile de partid, c.o.m. 
din unitățile miniere își 
vor concentra activita
tea pe pregătirea, funda
mentarea tehnică și orga
nizatorică a planului cin
cinal, în vederea creș
terii producției de căr
bune brut extras în 1990, 
cu 2635 mii tone mai

Vom dezvolta eficient prestările 
de servicii și mica industrie

Trăiesc impresia puter
nică pe care mi-a lăsat-o 
lucrările Conferinței or
ganizației județene Hune
doara a P.C.R. la care am 
luat parte și în cadrul că
reia, împreună cu toți 
ceilalți delegați și invitați, 
de fapt împreună cu toți 
comuniștii din județul Hu
nedoara, cu întregul po
por român, într-o impre
sionantă unanimitate, ne-am 
exprimat înalta apreciere 
față de activitatea prodi
gioasă desfășurată cu pro
fundă dăruire și patos re
voluționar, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în frun
tea partidului și statului 
nostru. Cu convingerea că 
particip la un act de voin
ță responsabil; viaînd des
tinul patriei noastre, sus- 

•țin cu înflăcărare propu
nerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales de 
Congresul al XIII-Iea în 
funcția supremă de secre
tar general al partidului.

In cadrul dezbaterilor 
ce preced apropiatul forum 
al partidului, aș dori să 
mă refer, în continuare, la 
cîteva preocupări concrete, 
prioritare ale colectivului 
întreprinderii de gospodă
rie comunală și locativă 
Petroșani.

Valorificarea mai amplă 
și eficientă a resurselor lo

cale și dezvoltarea pres
tărilor de servicii prevă
zute de proiectul de Di
rective ale Congresului al 
XIII-Iea al partidului cons
tituie pentru colectivul 
I.G.C.L. obiective mobili
zatoare, cărora le vom a- 
corda o atenție deosebită. 
In lumina acestor jaloane 
pentru activitatea noastră 
în anul 1985 și viitorul cin
cinal, industria mică va 
intra în adevăratele ei 
drepturi și semnificații. In 
acest sens, pentru valori
ficarea marilor resurse de 
materiale de construcții pe 
care Valea Jiului și zonele 
apropiate ni le oferă, avem 
în vedere înființarea, ală
turi de secția de textile 
pe care o avem deja, a u- 
nor noi unități de produc
ție. Este vorba de deschi
derea unei balastiere pe 
rîttl Strei, care va extrage 
balast, adus în prezent în 
Valea Jiului din alte zone 
cu cheltuieli suplimentare. 
Lucrăm, de asemenea, la 
documentația pentru ame
najarea unei mari cariere 
în care vom produce pia
tră spartă, diferite cribluri 
și alte materiale de cons
trucții pentru acoperirea
Ing. Alexandru TODOR, 

directorul I.G.C.L. Petroșani
(Continuare în pag a 2-a)

Cu planul pe 11 luni îndeplinit
Patru dintre brigăzile sectorului 

IV de la I.M. Lupeni, cel mai mare și 
mecanizat sector din Valea 
Jiului, și-au realizat sarcinile de 
plan pe 11 luni cu aproape o lună 
mai repede.

■ CEA MAI MARE CANTITA
TE DE CĂRBUNE EXTRAS 
SUPLIMENTAR DE LA ÎNCEPU
TUL ANULUI O REALIZEAZĂ 
MINERII DIN BRIGADĂ CONDU
SA DE EROUL MUNCII SOCIA
LISTE, CONSTANTIN POPA: 
23 640 TONE DE CĂRBUNE COC- 
SIFICABIL.

■ PESTE 17 000 DE TONE AU 
EXTRAS SUPLIMENTAR SARCI
NILOR DE PLAN ȘI MINERII DIN 
BRIGADA CONDUSĂ DE TEO
DOR BONCALO.

■ Minerii din brigăzile conduse 
de PAUL GRASU și AUREL MAN- 
DA au extras împreună peste sar
cinile de plan 27 000 tone de căr
bune.

Sporirea producției -
sarcină prioritară 

pentru minerii tin Jwlw
Minerii, inginerii, tehnicienii și maiș

trii din întreprinderile miniere ale Văii 
Jiului puternic mobilizați de însemnă
tatea apropiatului eveniment politic al 
anului — Congresul al XIII-Iea al parti
dului — depun eforturi stăruitoare pen
tru creșterea necontenită a producției 
de cărbune extras, pentru sporirea pro
ductivității muncii realizate. Tot mai 
multe sectoare și formații de lucru ra
portează în cinstea marelui forum al 
comuniștilor români îndeplinirea Inte
grală, înainte de termen, a prevederilor 
de plan pe 11 luni și chiar pe întregul 
an și se angajează cu răspundere mun
citorească să obțină în continuare noi 
și importante succese.

Bogata zestre tehnică pUsă la dispozi
ția întreprinderilor miniere de conduce
rea partidului și statului nostru, prin

(Continuare în pag. a 2-a).(Continuare în pag. a 2-a)

Intense acțiuni de descoperit, pentru valorificarea zăcămintelor carbonifere prin cariera.

In cadrul tra
diționalelor schim
buri culturale 
dintre poporul ro
mân și popoarele 
Uniunii Sovieti
ce, ? ■ a n samblul
„Tinerii Domba- 
sului" efectuează 
în aceste zile un

TURNEU ARTISTIC
turneu artistic în 
Valea Jiului. Cu
noscutul colectiv 
artistic din țara 
vecină și prietenă 
a susținut aseară 
un spectacol în 
sala Casei de

. cultura din Petro-
șani, spectacol 
care s-a bucurat 
de un succes * bi
nemeritat.

Astăzi, oaspeții 
Văii Jiului se vor 
înțîlni cu oame

nii muncii și ar
tiștii amatori din 
Lupeni și Vulcan, 
atît în cadrul U- 
nor spectacole cît 
și în cadrul vizi
telor pe care me
șterii artei popu

lare sovietice le 
vor efectua la în
treprinderea mi
nieră Lupeni, la 
Muzeul mineri
tului, la alte o- 
biective economi
ce și social-cul- 
turale din muni
cipiu, (H. A.)
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Sarcinile de plan anuale, 
îndeplinite cu 10 zile mai devreme

Intreprinderea de con
fecții Vulcan este una 
dintre citadelele industriei 
ușoare, construită în ulti
mii ani, ca urmare a po
liticii judicioase a parti
dului și statului nostru. 
Construită la indicația 
secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, în 
1979 întreprinderea noas
tră și-a început acti
vitatea de producție , cu 
ceva mai mult de 200 de 
muncitori și cu un plan 
anual de 19 milioane lei, 
In cei cinci ani de acti
vitate, producția a cres
cut de opt ori, iar numă
rul personalului i.. '
tor doar de-3,5 ori, 
timp ce

Planul la producția mar
fă a fost , depășit cu a- 
proape 10 milioane lei, 
iar la confecții textile cu 
peste 20 milioane lei. De
pășirile de plan la cei doi 
indicatori au fost obținu
te pe seama creșterii 
productivității muncii, ca
re s-a situat mereu la un 
nivel superior sarcinilor 
planificate cu 8 la sută. 
Produsele care poartă 
marca întreprinderii sînt 
apreciate ' 
de peste

- tisfăcînd 
xigențele 
rilor f ___
ta te din ce în ce mai mult 
pe piața externă. In perioa
da care a trecut diri a- 
cest an arii livrat pe pia
ța externă mărfuri în 
valoare de peste 26 000 000 
lei, reușind în acest fel 
să depășim sarcinile de 
plan la export pe între
gul an 1984 eu doi la 
sută. Rezultatele obținu
te au fost posibile ca ur
mare . a modului exigent 
în care a aețronat. eomi-

de partenerii 
hotare, ele sa- 
gusturile și e- 

cumpărăto- 
i i n d solici-

muiffci- 
în 

timp ce productivitatea 
muncii a sporit de peste 
șase pri. Anul acesta, a- 
nul mi care comuniștii 
din patria noastră se în
trunesc în cel mai înalt 
forum' — Congresul ăl 
XlII-l.ea al partidului — 
colectivul întreprinderii 
noastre a obținut rezul
tate deosebite în muncă.

V _________ —__ -

Vom dezvolta eficient 
prestările de servicii 

(Urmare din pag. I)

cerințelor municipiului in 
primul rînd, dar și pentru 
unele disponibilități. In ve
derea amenajării carierei 
ni s-a alocat un milion de 
lei, pe care avem datoria 
să‘i investim cu lin coefi
cient de eficiență cît mai 
bun. Totodată, avem în 
programul nostru de acti
vitate înființarea; în cola
borare cu Combinatul mi
nier, a unei unități de con
fecții metalice. Prin crea
rea acestor unități noi și 
dezvoltarea celor existente, 
volumul producției indus
triei mici va ajunge de la 
5 milioane lei în prezent, 
la peste 20 milioane lei în 
anul 1986. De asemenea, 
vom asigura noi surse de 
apă pentru a satisface ne
cesitățile de consum ale 
populației.

i

Ec. Margareta

. ,de;-al 
coniu- 
mun- 

din întreprinderea 
se -angajează

econo-
pe între-

ZEIDES,
director, I.C. Vulcan

prema funcție 
tar general al 
tovarășul N 
Ceaușescu. .

Concurs

Sporirea producției
(Urmare din pag. O

care 
vor

1985
în vederea 

multilaterale a

tuturor 
prevăzute 

și viitorul 
*în-

zaț iilor de partid, 
ducerilor colective 
C.M.V.J., unităților; 
niere și de preparare să 
acționeze cu prioritate

tetul de partid, împreună 
cu organul colectiv de 
conducere, pentru per
fecționarea continuă a or
ganizării producției și a 
muncii, întărirea ordinii 
și disciplinei, ridicarea 
nivelului cunoștințelor 
profesionale și politice ale 
întregului personal. 
: In .cinstea celui 
XII 1-lea Congres, 
niștii, toți oamenii 
cil 
noastră se -angajează să 
îndeplinească integral 

1 sarcinile do plan la prin
cipalii indicatori 
mico-financiari 
gul an 1984 cu 10 zile în 
avans. Totodată, ne 
exprimăm întreaga ade
ziune față de Hotărîrea 
CC. al P.C.R. ca la î* 
naltul forum al eomuniș- 
tilor să fie reales, în su- 

de Aedre- 
partidului 

c. o.l a e

Vom promova construcția 
de apartamente cu confort 
sporit în blocuri eu șar
pante. Pe direcția aceluiași 
spor de confort, eșalonat, 
pînă în 1990 vom realiza 
capacitatea de pregătire 
a agentului termic și cele
lalte instalații în vederea 
branșării la rețeaua 
terrioficare a tuturor 
cuințelor din blocuri 
călzite în prezent cu 
sisteme. întreaga 
activitate, așa cum 
prefigurată ‘ ‘
Congresului 
orientările 
secretarului 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu, o 
fășurăm în scopul creșterii 
calitative a condițiilor de 
viață ale minerilor, ale lo
cuitorilor bazinului carbo
nifer al Văii Jiului.

alte 
noastră 

este 
în Directivele 
al XIII-lea, în 
și indicațiile 
general al 
tovarășul 

des-

(Urmare din pag. I) ță pentru asigurarea ca
pacităților de producție 
necesare îndeplinirii pla
nului prin realizarea din 
timp a lucrărilor de des
chideri și pregătiri 
în viitorul cincinal 
însuma aproape 500 km.

mult decit în 1985. Se va 
insista cu prioritate pe 
atingerea în ultimul an 
al cincinalului viitor a 
unui nivel al producției 
de cărbune spălat pentru 
cocs și semicocs de 5250 O importanță deosebita 
mii tone. In vederea a- 
sigurării rezervelor des
chise și pregătite, se cere 
Unităților miniere să a- 
eorde toăță atenția reali
zării investițiilor, a dotă
rilor - și lucrărilor .minie
re clin subteran și Supra
față, a .căror valoare vă 
fi. de 8,3 miliarde lei. In 
mod .deosebit se va - ur
mări punerea în funcțiu
ne a noilor capacități do 
producție în cîmpurile 
miniere Valea de Brazi, 
Lupeni Sud, Răscoala și 
Petrila Sud, totalizînd 
2 milioane tone anual. Se 
va acționa eu consecven-

este acordată creșterii 
producției pe seama spo
ririi productivității mun
cii, pe baza extinderii 
mecanizării, astfel ca în 
1990 peste 40 la sută din 
producția de cărbune să 
fie extrasă cu 
mecanizate, iar lucrările 
miniere de deschidere și 
pregătire să fie săpate 
mecanizat în - proporție 
de 60 la sută. Cbnferința 
cere organelor și organi- 

eon- 
ale 
tpi-

pentru realizarea nîve: 
lurilor stabilite la pro
ducția de cărbune cocși- 
ficabil prin 
sei miniere 
bunătățirea 
cesteia și 
instalațiilor 
în vederea 
dului de recuperare.

In baza sarcinilor 
ne vor reveni din 
mentale Congresului 
XIII-lea, din 
și orientările 
lui Nicolae

sporirea ina- 
extrase, im 
caîității a- 
modernizarâa; 
de preparare 
creșterii gra-

ce 
docil

ul 
indieațHle 
tovărășu- 

Cea ușescu, 
mijloace Conferința a cerut tutu

ror organelor; și organi
zațiilor de partid, colec
tivelor .din toate sectoa
rele să acționeze cu fer
mitate și răspundere pen
tru îndeplinirea 
obiectivelor 
pentru 
cincinal 
floririi 
patriei.

Echipa condusă de Vasile Blozva lucrează cu 
bune rezultate la „instalația presă" de Ia atelierul : 
TH Paroșeni aparținînd I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani

Foto: Al. TĂTAR

In aceste zile, Valea Jiu
lui este gazda fazei pe ra
mura minieră a concursu
lui de protecție a muncii, 
ediția 1984. Pentru cei cir
ca 200 de. concurenți din 
întreprinderile miniere, ale 
țării, susținerea ■ probelor 
teoretice și * practice a 
constituit • o exigentă com
petiție a celor mai .. buni 
mineri,; preparatori, mun
citori din, cariere de......ex
tracție, . lăcătuși' și electri
cieni de subteran în cu
noașterea normelor de pro
tecție a muncii , și â legiș* 
lației din acest domeniu, îh ; 
stăpînirea tehnicii; Securi
tății, în mînuirea echipa-? 
mentului de stingere a in
cendiilor și în acordarea 
primului ajutor. Concursul

.se-înehete azi,.9 noiembrie. .

a întîmpina eu rezultate de seamă Congresul al 
XIII-lea al partidului au oferit și multe alte forma- ,, 
ții de.lucru, cum sînt cele conduse de : Ștefan Alba 
de la I.M. Petrila", Grigore Mindruț de la Lonea ; 
Mihai Bucevschi de la Livezeni; Pavel Dediu de 
la I.M. Aninoășa și tnulți alții.

Toate acestea sînt exemple grăitoare ale dărui
rii și abnegației, ale devotamentului și recunoștinței 
pe care le au minerii Văii Jiului față de întreaga 
politică ă partidului nostru. Acum, cînd ne mai des
part doar cîteva zile de la cel mai important eve
niment politic al anului — Congresul al XIII-lea al 
partidului — mobilizarea colectivelor de oameni ni 
muncii din întreprinderile miniere trebuie să atingă 
noi cote, superioare celor de pînă acum. Faptele de 
muncă, cărbunele extras trebuie să constituie cea 
mai elocventă dovadă a înaltelor simțăminte patrio
tice, confirmarea vie a dorinței minerilor Văii Jiului 
de a contribui la cîștigarea, în cît mai scurt timp, a

grija deosebită a Minerului de onoare al țării, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, constituie cea mai trainicii 
temelie a înaltelor producții și productivități. Rezul
tatele înregistrate în acest an de minerii uneia din
tre cele mai fnecanizate întreprinderi miniere din 
Valea Jiului — Paroșeni — sînt edificatoare în a- 
eest sens, constituind un veritabil exemplu pentru 
alte colective miniere care dispun de o asemenea 
dotare tehnică. Revelatoare, în același context, sînt 
și succesele obținute de minerii din formațiile de 
lucru ale celui mai mare sector din Valea Jiului, 
complet mecanizat, sectorul IV de la mina Lupeni, 
care, din abatajele mecanizate unde își desfășoară 
activitatea, au extras importante cantități de căr
bune pe seama sporirii productivității muncii rea
lizate astfel incit și-au îndeplinit, la rîndul lor, î- 
nairite dc termen sarcinile planificate pentru 11 
luni, angajindu-se ca in cinstea Congresului să-și 
realizeze integral prevederile de plan anuale.

Dovezi elocvente ale înaltei răspunderi munci
torești. <n căre au acționat colectivele miniere pentru

9 ȘEZĂTOARE

■ CURSURI DE PREGĂTIRE LA INSTITUTUL 
DE MINE. Institutul de mine din Petroșani organi
zează în fiecare duminică, începînd cu 11 noiembrie, 
între orele 9—12, cursuri de pregătire la disciplinele: 
algebră, trigonometrie, geometrie, analiză matema
tică și fizică. In acest semestru, programul este co
ordonat de prof. dr. Wilhelm Kecs, conf. dr. Vasile 
Iușan,* conf. dr. Ion Șic Jovan, conf. dr. Traian Noaghi, 
lectorii dr. Ion Matei, Miodrag Iovanov, Ioan Goja, 
Ion Butulescu, Sofia lladgia, Grigore Tătarii, asis
tenții I. i*StoicO'iu, 1. Mitran, I. Popescu și L. Homo- 
rodean.

Informații suplimentare se pot obține la secre
tarul șef al institutului

f
I RARA. :
j „Partidului,
| SU1“, astăzi la ora 18,

I căminul; de nefamiliști
I.M. Pîlja, Casa de 
ră din Petroșani

Izeaza o șezătoare literară, 
cu participarea creatori
lor din cenaclul „Panuiț Is- 
trati". .

9 SERVICII PENTRU 
POPULAȚIE. In curînd,

Sub genericul 
, inima si ver- 

lă 
al 

< uîtu ■ 
organi-

de țiiine în anul viitor, se nu- 
Lu- mără și un .cinematograf în 

vor intra în folosință orașul Lupeni. Noul cine
matograf va avea 500 
locuri și va . fi construit în 
zona noului cent: u civic, al 
Orașului. (V.S.)

Ia parterul blocului 
lingă poșta nouă din 
peni 
noi spații pentru prestările 
de servicii, aparținînd co
operativei „Straja", Printre 
acestea, .atelierul de croi
torie pentru femei instalat 
intr-un spațiu modern și 
(dotat cu utilaje corespun
zătoare, 
deosebit 
orașului.

de

la orele 17 și 1.9,30. Casa 
se deschide zilnic la ora 
14 (duminica, la ora 1’0). 
Locurile ... sînt limitate ■!

/

de a contribui la lîștigarea, în cît mai scurt 
independenței energetice a țării.

Succesele minerilor constituie cea mai 
aprobare față de Hotărîrea C.C. al P.C.R., cu 
la realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
premă funcție de secretar general al partidului.

B VlDEOȚECÂ. Progra
mul videotecii de ia Tea
trul de stat „Valea Jiu
lui"; Astăzi filmul „Asainti", 
' u . Om ar 
. r Ustinov, 
tușul" eu Jack 
iar duminică „Strada 
zi< ii Beat", premieră 

termen de punere in func- . țară. Spectacolele au

suscită un interes 
nentril eetâlehii 
(CV)

a
Printre 
vestiții

CL\EM ATOGRAF. 
obiectivele de in- 

so< ial-eulturale cu

Shariff și Pe
nnine „Poș- 

Nicholson, 
mu- 

pe 
loc

B REPARAȚII.;. REPA- 
RABI1.E. Mare a fost 
bucuria locatarilor din blo
cul 4 al cartierului Cărpați 
cînd, luna trecută, E.G.C.L. 
Petroșani ă trimis un tîm- 
plar pentru repararea uși- 
î.or și ferestrelor. Lucrările 
au continuat cîteyă zile, 
după care au fost abando
nate. Mai rău este că, de 
la ferestrele citorva apar
tamente din scările V, VI

si VII au fost demontate 
eremoajiele, -eu scopul dc 
ă fi înlocuite. Ca să 
siguri că ferestrele 
închise, locatarii au 
de cuviință șă bată 
piuă se hotărăște rătăcito
rul tîmplar să reia lucră
rile de reparații. Dar 
bind ? (G.S )

fie 
stau 
găsit 
cuie,

sareinile de plan. De ce ? 
Pentru că, la această uni
tate nu curge apa. Nu nu
mai cînd sînt restricții a- 
nunțate, ci tot timpul! In , 
cazul acesta,' clientele 
„prezintă" cu 
să 
vicii eu
tului !

se 
apa de acsr 

C’e să mat vorbim, șer-, 
materialul" clien-

; ■ FIGARO. FIGARO.!’ 
Urmașele lui Figaro, ; lu
crătoarele de lă . unitatea 
de coafură din complexul 
„Parîrigui", al cooperativei 
„Unirea" sînt puse în si
tuația de a nu-și . realiza

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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In întâmpinarea Congresului al XIII-lea al P.C.R.

viață și de mancă

■ . In 1976 începeau lucrările destinate ter- 
mofieării Văii, .jiului, obiectiv cu importante 
implicații economice și sociale asupra vieții 
și muncii locuitorilor acestor meleaguri stră
bune. Acțiunea s-a finalizat în acest an. J '

„Să facem din Valea Jiului nu numai un 
centru minier puternic, ci și un centru mun
citoresc în care condițiile de 
să fie exemplare4*.

NICOLAE CEAUSESCU

I 
I 
I
I
I
I 
I
I

I

I
I

4i- <
I
I
II
I »
I
I

I In această epocă de.
I mărețe împliniri socia- 
| liste, indisolubil legate 
de activitatea prodi-

I gioasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul generai al parti
dului, în Valea Jiului 
au avut loc transfor
mări structurale în pro
cesul impetuos de spo
rire a calității vieții 
minerilor, ă tuturor 
oamenilor muncii care I 
trăiesc și muncesc în a- I 
cest important bazin | 
carbonifer al patriei. 
Creșterea bunăstării ma
teriale și a gradului de 
civilizație, obiective cu- | 
prinse în documentele . 
Congresului al Xll-lea 
și Conferinței Naționa-’ * 
le ale partidului, cons- I 
țituie astăzi, în pragul I 
marelui forum al co- I 
munîșților, . Congresul 1 
al XIII-lea, realități ! 
trainice. De lă Uricani I 
și pînă Ia Lonea, în cei • 
19 ani care au trecut | 
de la Congresul al 
IX-lea, de cînd in fruri- I 
tea partidului și a țării * 
se află
Nicolae Ceaușescu, 
torită amplorii 
trucțiilor, peste 80 
sută din populație lo
cuiește astăzi în <_—.... 
re frumoase în care se 
află toate dotările ne
cesare confortului ur
ban.

Tot ce s-a realizat în 
domeniul creșterii ca
lității vieții oamenilor 
muncii din Valea Jiului 
reprezintă o concretiza
re a perseverenței cu
care se îndeplinesc pro
gramele stabilite <‘
partidul nostru pentru în
florirea civilizației so
cialiste și împlinirea 
scopului ---- .--------
al activității de partid 
Și de stat —

I I 
I 
II

I

tovarășul I 
eseu, da- • 

cons- i 
la | 

-■ J°- 
cartie- I

I
II
I
1
I 

de | 

................... j I 
fundamental | 

de partid |
— asigurarea |

bunăstării Și fericirii |
tuturor oamenilor muu- ■

-

■ Magistrala Paroșeni — Petroșani, 
tinată termoficării orașelor, are peste 34 
fiind amenajate 40 puncte termice.

des-
km,

■ Dacă în primii doi ani ai actualului 
cinai au fost termoficate aproape 15 000 apar
tamente, acum numărul lor este de peste 
25 000. ' ■ '• n

cin-

■ In 1985 și .în cincinalul 1986—-1990 se 
vor aloca investiții destinate extinderii- ali
mentării cu apă 
transportului cu 
centrale termice 
obiective sociale.

a municipiului, introducerii 
troleibuze, construirii unei 

de zonă la Uricani și altor •r

i.

Numărul apartamentelor construite din anul 19115 și perspectiva Mitioa- 
rei zestre edilitare a Văii Jiului. ' ,.

............................................................................ ...... ........................|'.!t

Apartamente pentru oamenii muncii
■ Din 1965, anul Congresului al IX-lea al partidului, care a inau

gurat o epocă de mărețe împliniri socialiste, „Epoca Ceaușescu”, în Va
lea jiului s-au construit peste 27 000 apartamente, din totalul de 40 000 
conștruite'în anii socialismului. ‘ 1 •

■ Hotărîrile Congresului al Xll-lea și ale Conferinței Naționale ale
partidului se materializează într-o rodnică etapă de.construcții, sociale. 
In primii trei ani ai actualului cincinal, s-au edificat 5794 apartamente, . 
pînă ia sfîrșitul lui 1985 eonstruindu-ss încă 2792. • .

■ In cincinalul 1986^-1990 se vor mai construi 4608 apartamente
în cartierele Bucura—Uricani, în Lupeni și Vulcan, în Petroșani-Nord și 
Petrila, ...

PENTRU POPULAȚIE
■ VOLUMUL DESFACERILOR DE MĂRFURI in activitatea co

mercială din acest an este de 1976 MILIOANE LEI, CU 37 LA SUTA 
MAI MAKE DECIT IN 1980. LA SFÎRȘITUL ACESTUI CINCINAL, IN 
1985, CREȘTEREA VA FI DE 41 LA SUTA FAȚA DE ANUL 1980.

■ Odată cu construirea noilor și modernelor edificii social-cultura- 
le a crescut și suprafața comercială. Dacă în 1980 suprafața comercia
lă era de 44 500 mp, în acest an va ajunge la 83 600 mp, iar la sfîrșitul 
actualului cincinal va înregistra 97 700 mp.

■ 272 MP SPAȚII COMERCIALE REVENEAU, IN 1980, LA 1000 
DE LOCUITORI. IN ACEST AN SE AJUNGE LA 506 MP LA 1000 DE 
LOCUITORI, IAR IN 1985, LA 587 MP.

■ în acest cincinal s-au construit Magazinul universal „Jiul”, Ma
gazinul general din Petrila, Complexul de alimentație publică din Lu
peni, hala agroalimentară din Vulcan, cantinele-restaurant din Petro
șani, Vulcan și Lupeni.

■ In acest cincinal se vor mai realiza : magazine generale la Ani- 
noasa și Uricani, hală agroalimentară la Lupeni, laborator de alimen
tație publică la Petroșani, complex de alimentație publică la Vulcan

A

In domeniul sănătății
'-*■ ■ In cele 5 orașe și 2 comune ale muni- ,
cipiului funcționează 4 șpițale, cu o capacitate 
totală de aproape 1900 paturi, 4 dispensare- 
policlinici, 30 dispensare teritoriale și de în
treprindere.

■ In ultimele două cincinale s-au cons
truit Spitalul municipal Petroșani : (cu peste 
700 paturi și dotat cu aparatură modernă), 
stația de salvare Petroșani, 10 dispensare me
dicale, s-a amenajat o secție de recuperare 
medicală (cu 100 locuri).

Pagină realizată de Tiberiu SPĂTARU 
Ilustrația : Ioan CUZMAN Și Emil GHEȚA

1445,000 S

Creșterea volumului desfacerilor de mărfuri Spitalul municipal i etroșanj.

SRHIBl
' a®?1

2.038000

1985

1.976.000

Bl
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Intervenție românească 

in Comitetul politic special 
al Adunării Generale a O.N.U
NAȚIUNILE UNITE

(Agerpres)./ Problemele
8

. . . im-
: portante ale informației și 
: comunicațiilor dintre state 
sînt abordate în aceste zi
le în Comitetul politie spe
cial al. Adunării Generale 
a O.N.U. In dezbaterile pe 
această temă, reprezentan
ții statelor membre au re
liefat necesitatea dezvol
tării unei largi cooperări, 
reciproc avantajoase, 
tre statele membre ta 
rneniile informației și 
m imitațiilor.

Ltdnd cuvîn tul, repre
zentantul țării noastre

în- 
do- 
co-

relevat că România consi
deră necesar că problema 
informației Și comunicați
ilor să fie abordată și tra
tată în lumina intereselor 
apărării și consolidării pă
cii și securității interna
ționale, ale reluării și con
tinuării cursului destinde
rii, opririi cursei Înarmă
rilor și înfăptuirii dezar
mării, instaurării unei noi 
ordini politice și economi
ce internaționale, elimină
rii ultimelor vestigii ale 
colonialismului, discrimi
nărilor rasiale și apart
heidului.

Acțiuni în favoarea păcii 
pentru dezarmare nucleară

8 (Ager-
— zonă de-

LISABONA 
preș). „Pirineii 
nuclearizată" este deviza 
sub care se va desfășura 
la Lisabona, în zilele de 
10 și 11 noiembrie, o con
ferință pentru transfor
marea acestui masiv mun
tos într-un teritoriu ta
care să nu fie amplasate 
și depozitate arme nu
cleare. Reuniunea a fost 
inițiată de un grup de cu- 
noscuți militanți pe tărim 
obștesc, oameni de artă și 
cultură din Spania și Por
tugalia, care doresc să-și 
unească eforturile in lupta 
pentru salvgardarea păcii 
și eliminarea pericolului 
nuclear.

MOSCOVA 8 (Agerpres). 
Uzina .Stankoagregat*, 
din Moscova, unui dintre 
principatele obiective cons
tructoare de Unii automa
tizate pentru industria 
constructoare de mașini, a 
înregistrat importante suc
cese în cei patru ani ai 
cincinalului actual. Potri- 

; rit revistei „Eonomices- 
, Raia Gazeta", ptaă la sfîr- 

șitul anului, productivita- 
' ten muncii va crește cu 

paste 45 la sută, în timp 
; oe sarcinile de plan preve

deau un procent de 43 Ia 
i sută. Printre produsele fa

bricii se află și liniile au- 
; toinatizate moderne desti

nate uzinei de tractoare 
’■ din Vladimir, care vor a- 

vea un ciclu complet de 
producție de la încărcarea 

: pieselor cu ajutorul robo-

«Bei-ților și pină la obțioerea relatează publicația 
produsului finit. jing Review*.

, *
/■■.;ȚȚ*L:.Ț;.,/.;: ;Ț.\ y/ ■ VARSOSȘA *

BEIJING 8 (Agerpres). pres). In R.P, Polonă 
Datorită dezvoltării acee- fost adoptat un plan 
lerate a comunicațiilor, 
provincia chineză SîchUan, 
odinioară greu accesibilă, 
și spre care, pînă la elibe
rare, nu existau căi ferate, 
este străbătută, în prezent, 
de 5 linii ferate mari :Ț 
de numeroase căi ferate 
secundare, de o rețea de 
autostrăzi cu o lungime de ____
4 621 km care leagă între posibilități pentru optsmi- 
efe toate zonele provinciei, zarea activității în sectosr 
precum și de căi de navi
gație fluvială care însu
mează 8 100 kilometri. In 
plus, 10 linii de transport 
aerian asigură legătura 
provinciei Sîchuan cu alte 
10 provincii și regiuni au
tonome ale R.P. Chineze — ția PAP.

(Ager-
ta

VoumBL.AU*.,41. • AjvWBl 

mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii in domeniul 
electronicii și construcției 
de roboți ta practica acti
vității întreprinderilor. Rea- 

și Uzarea programului va a- 
vea o mare Importanță pen
tru desăvîrșirea reorgani
zării industriei și va oferi

PARIS 8 (Agerpres). De
monstrațiile din luna oc
tombrie ale partizanilor 
păcii constituie o dovadă 
convingătoare a îngrijoră
rii opiniei publice franceze 
de escaladare a cursei înar
mărilor, se spune în Decla
rația dată publicității la Pa
ris de Mișcarea națională 
pentru pace. In document 
se subliniază necesitatea 
activizării campaniei în 
sprijinul Unor noi nego
cieri referitoare la dezar
mare.

Adresîndu-se forțelor iu
bitoare de pace din în
treaga lume, Mișcarea pen
tru pace din Franța pro
pune ca acțiunile antirăz
boinice din această toam
nă să se încheie prin noi 
manifestări pentru pre- 
întîmpinarea unei catas
trofe nucleare.

- y/Ț; W-/■/' /.: V'ȚȚț-;

TOKIO 8 (Agerpres). La 
Kyoto s-a desfășurat o 
mare demonstrație anti
războinică a tineretului, j 
Vorbitorii care au luat cu- 
vîntul la mitingul ce a '■ 
urmat și-au exprimat în
grijorarea față de escala
darea cursei înarmărilor 
și creșterea alocațiilor mi
litare în dauna celor so
ciale.

■gBIÎIW
Fl II ME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Locotenent Cris
tina; Unirea: Să mori ră
nit din dragoste de viață; 
Parîngul: Emisia conti
nuă.

LONEA : Colonia.
VULCAN —Luceafărul: 

Cartierul veseliei.
LUPENI — Cultural s 

Avertismentul, I-II.
URICANI: Cancan 

netic.

TV

fre-

românesc. 15,25 Viața cui- * 
turală. 15,50 La volan. I 
16,00 Emisiune în limba * 
germană (pc). 16,30 Inchi- I 
derea programului. 20,00 
Telejurnal (pc). 20,20 Con
gresul al XII-lea — Con
gresul al XlII-lea. Trepte 
de progres și civilizație. 
O nouă calitate în dez
voltarea economîeo-so- | 
cială a țării. 20,40 Impli- | 
niri șl perspective. Azi, J 
județul Botoșani. 21,15 J 
Confirmarea deplină a I 
politicii internaționale * a f 
partidului și statului nos- ț 
tru. -21,3® Noua geografie ■ 
a patriei socialiste în fii- !I

rcica, «A

1 deie ale învățămîntului 22,15 Telejurnal (pc).

3

rele energetic ji al combus
tibilului.

ta ultimii ani au fost 
cbnstruiți 600 roboți, ur- 

. mînd ca în anii Următori 
numărul lor sâ ajungă la 
cîteva mii, relatează agen

Constituirea Federației studenților 
din Coreea de Sud

SEUL 8 (Agerpres). Re
prezentanți ai unui nu
măr de 42 de colegii și u- 
niversități din Coreea de 
Sud, reuniți în incinta 
universității Yonse, din 
Seul, au hotă rit constitui
rea Federației studenților 
din Coreea de Sud, orga-

nîzație de luptă împotriva 
dictaturii și pentru demo
crație , — relatează agenția 
ACTC. Manifestul de cons
tituire a fost adoptat în 
cadrul mitingului prilejuit 
de o amplă demonstrație 
împotriva regimului dicta
torial, la care au luat par-

te peste 4000 de 
din principalele 
de învățămînt 
sud-coreene.

Constituirea federației a- 
re loc la 11 ani după in
terzicerea organizațiilor 
studențești în Coreea de ' 
Sud.

studenți 
institute 
superior

Consultări 
politice 

polono-britanice
VARȘOVIA 8 (Ager- 

preg). La Varșovia au avut 
loc consultări politice po- 
lono-britanice.

Părțile și-au exprimat 
satisfacția pentru reveni
rea la-dialogul politic în 
relațiile polono-britanice, 
evidențiind importanța co
laborării economice bila
terale. Totodată, ele au 
subliniat necesitatea unor 
acțiuni concrete pentru re
ducerea tensiunii și resta
bilirii încrederii în relați
ile internaționale, pentru 
realizarea unor acorduri 
în raporturile Est-Vest.

, Duminică, 11 noiembrie
8,30 Mult e dulce și fru

moasă.
Limba și literatura 
română..

9)00 Almanahul . familiei, 
; 9,30 De strajă patriei. 
; i 10,00 Viața satului.

Congresul al XII-lea
— Congresul al XIII- 

1 , lea. Trepte de pro
gres și civilizație (pc). 

i 11,15 Muzica pentru toți, 
i 11,45 Lumea copiilor.

—- Telefilmoteca de ghioz- 
.'dan.

Potcoava
(episodul 

13,00 Telex.
! 13,05 Album

(pc).
Din sumar :

— Cîntec din țara de 
fagi.

—. Forumului comuniștilor 
români.
Poezie și muzică.

— Toamnă românească
— muzică ușoară.

— Valsul nemuritor - 
moment coregrafic.

— Telesport.
— La zi în 600 de 

cunde.
— Cîntec nou pe 

' străbun. Program
I cloric.

— Imagini lingă ima
gini — chipul întregii

' Ț/țăriLȚȚ țȚȚ a'ȚȚ

de piatră.
2)

duminical

se-

plai 
fol-

Opinii, declarații, an
gajamente.

— Secvența telespecta
torului.

18.40 Micul ecran pentru 
cei mici.

19,00 Telejurnal (pc),
19.20 O epocă, un conducă

tor, o țară.
Al XlII-lea Congres 
al P.C.R.
Ceaușescu — Tinerii.

19.40 Cîntarea României.
Spectacol realizat în 
cinstea celui de-al 
XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist 
Român.

20.20 Film artistic.
Munții în flăcări 
producție a Casei 
filme Cinci.

21.35 Țară de baladă 
melodii populare

21,50 Telejurnal (pc).

Luni, 12 noiembrie
20,00 Telejurnal (pc).
20.20 Actualitatea în 

nomie.
20.35 Tezaur folcloric. 
21,05 Roman foileton. Mar

co Polo (c).
21,55 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
22.20 Telejurnal (pc).

Marți, 13 noiembrie 
15,00 Telex.
15,05 Școala în viața țării.

15,30 Festivalul național 
„Cîntarea României".

15,55 A patriei cinstire — 
emisiune de versuri 
patriotice și revolu
ționare.

16,10. Tribuna experienței. 
20,00 Telejurnal (pc).
20,20 Congresul al XII-lea 

— Congresul al XlII- 
lea. Trepte de pro
gres și civilizație.

15,30 Emisiune în limba i 
maghiară (pc).

20,00 Telejurnal (pc).
20,20 Congresul al XII-lea 

— Congresul al XIII- 
lea. Trepte de pro
gres și civilizație.

20,35 Film artistic. 
Orașul văzut de sus. 
(O.

22,00 Marele forum al
UJIHmHHIUIn

die

(c).

cco-

PROGRAMUL Țy

20,35 Cîntece de viață no
uă— melodii popu-
lare.; ța

20,45 Țara întreagă întîm- 
pină Congresul al 
XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român;

21,00 Teatru TV.
Acei tineri care nu 
îmbătrânesc nicioda
tă. Premieră pe țară.

22,10 Partidul, inima țării. 
Emisiune de versuri 
și cîntece patriotice.

22,20 Telejurnal (pc).
Miercuri, 14 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Clubul tineretului.

COLEGIUL DE REDACȚIE : los.t BALAN, loan DUBEK, Dorin GHETA Ion MUSTAțA, 
Simion POP - redactor jet. Teodor RUSU - redactor jet adjunct, Toma țAțARCA.

întreprinderea miniera 
Uricani

w

încadrează direct sau prin transfer
■ 4 paznici (bărbați) obiective speciale.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Decretului 477/1983 și Legii 
12/1971.

Mica publicitate
ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția, fiica și fiul, nora și nepoatele, anunță 
cu adîncă durere decesul fulgerător al scumpului lor 
soț, tată, socru și bunic

BERCHES GHEORGHE (GYURI)
Inmormîntarea are loc sîmbătă, ora 14, de la 

domiciliu. (2879)

Soția, fiicele, ginerii, nepoții, anunță cu adîneă 
durere încetarea fulgerătoare din viață a cehii care 
a fost neuitatul nostru

LULEA CONSTANTIN
Inmormîntarea va avea Ibc sîmbătă, 10 noiem

brie, în comuna Obîrșia-Cîmp, Mehedinți. (2680)

FAMILIILE Simonis, Din, Ivan, Oprean, Petrilc, 
anunță cu durere încetarea din viață a celui care a 
fost un exemplu de cinste și modestie

SIMONIS ANDREAS
Inmormîntarea va avea loc sîmbătă la Deva. 

(28S4)

SOȚIA Maria amintește rudelor, colegilor și 
cunoscuților cu aceeași durere împlinirea a 6 luni 
de la dispariția fulgerătoare a scumpului soț 

-Ing. HOMGRODEAN NTCOLAE
Recunoștință celor care îi vor păstra o clipă de 

aducere aminte a chipului bun și blînd. (2885)

21,05 Eroi ai construcției 
socialiste în teatrul 
românesc.

21.45 împliniri și perspec
tive. Al XIH-lea Con-. 
greș al P.C.R.

22)20 Telejurnal - (pc).
Sîmbătă, 17 noiembrie

13,30 Telex.
13,35 La sfîrșit de săptă- 

mînă (c).
Din sumar :

— Din cârtea naturii.
— Comuniștii în frunte.
— Cîntecele patriei. Mo

ment poetic.
— Imagini lîngă ima

gini — chipul întregii 
țări.

— Autograf muzical.
— Telesport.
— Țara mea în eint fru

mos •— program de 
muzică ușoară

16.45 Sâptăm'ma politică. 
19,00 Telejurnal (pc).
19.20 O epocă, un condu

cător, o țară. e*' 
Al XIH-lea Congres 
al P.C.R.

19,40 Teleenclclopedia.
20,10 Film artistic — Edi

ție specială (e).
21.45 Iți vom etata iubită 

țară. Concert-speeta* 
col țc).

22.20 Telejurnal (pc).
22,30 Flori de cîntec ro

mânesc (c).

20,40 Spre comunism, sub 
raza anilor lumină. 
Versuri și cîntece pa
triotice și revoluțio- 

Ț .'narii;^
20.50 Congresul al XII-lea 

■re Congresul al XIII- 
lea. Trepte de pro-

. greș și civilizație.
Politica de ridicare 
a nivelului de trai.

21,05 Film artistic.
Zile fierbinți. 
Producție a Casei de 
flinte Trei.

22.20 Telejurnal (pc).

Vineri, 16 noiembrie 
15,00 Telex.
15,05 Teleșcoală.
15,30 Viața culturală.
15.50 La volan.
16,00 Emisiune în limba 

germană (pc).
20,00 Telejurnal (pel
20.20 O epocă, un condu

cător, o țară. 
Al XlII-lea 
al P.C.R.
România «- 
Ceaușescu -
Pace (c).

partidului, marele fo
rum al țării.
Al XlII-lea Congres
al P.C.R.

22.20 Telejurnal (pc).

Joi, 15 noiembrie
15,00 Telex.
15,05 Omul și
15.20 Secvențe
15,35 Studioul

Generația
Nicolae Ceaușescu
Tinerețe revoluție- 20,40 Pentru'~'tine, 
nară. . .. . .

20,00 Telejurnal (pc).
20.20 O epocă, un conducă

tor, o țară.
Al XlII-lea Congres
al P.C.R. (c).

sănătatea, 
belgiene, 

tineretului, 
epocii

țarâ. Muzică

Congres

scumpă 
popu-

c ȚȚ/'lară, țț
20,50 Congresul al XII-lea 

— Congresul al XIII- 
laa. Trepte de pro
gres și civilizație.
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