
PROLETARI DIN TOATE /Atit LE, UNiȚi-VA l

Aul

■ Eficiență economică și calitate în do' 
meniul serviciilor către populație.

■ Rubrica „Vă informăm”

ANUL XL, NR. 10 010 I

(In pagina a 2-a)

*

QNGRESUL

I.M. PAROȘENI

Cu planul 
pe 11 luni 
îndeplinit

Comuniștii, toți oame
nii muncii de la I.M. 
Paroșeni și-au intensifi
cat eforturile în aceste 
zile premergătoare ma
relui forum al comu
niștilor — pentru a creș
te producția de cărbune 
extrasă, menținînd în a- 
ceastă lună cota realiză
rilor zilnice la peste 
3000 tone de Cărbune, 
depășind, astfel în pri
ma jumătate a lunii no
iembrie sarcinile de 
plan cu aproape 1000 
tone de cărbune, plusul 
acumulat de la începu
tul anului ridicindu-se 
la peste 45 000 tone, ceea 
ce a condus la realizarea 
sarcinilor de plan pe 11 
luni cu 15 zile mai de
vreme. Rezultate deo
sebite in muncă au ob
ținut minerii sectoare
lor I și IV din rîndul 
cărora s-au remarcat 
brigăzile de frontaliști 
conduse de Gavrilă Me- 
saroș și Constantin Cio- 
bănoiu. La 
sarcinilor de plan pe 11 
luni înainte de termen 
au contribuit și celelal
te brigăzi ale minei.
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Noi trepte ale împlinirilor socialiste

PATRIEI

* • ••

Cercetătorii șl poriectan- 
ții institutului nostru, în
tregul colectiv și-a subor
donat activitatea îndepli
nirii uneia dintre cele mai 
importante sarcini trasate 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul^ 
generai al partidului, care 
într-una din cuvîntările 
rostite sublinia cu deosebi
tă clarviziune: „Realizarea 
sarcinilor de mare răspun
dere din următorii ani, dez
voltarea economico-socia- 
lă a țării cer o activitate 
susținută în domeniul cer
cetării științifice, o con
centrare mai puternică a 
factorilor din instituțiile 
de cercetare în vederea 
soluționării problemelor 
tehnice și tehnologice ce 
se pun în fața întreprinde
rilor și economiei naționa
le, a perfecționării tehno
logiilor, reducerii consu
murilor, ridicării nivelului

i proiectarea 
producției

tehnic și calitativ al pro- 
duselor*,>

Noi, cercetătorii și pro- 
iectanții de la I.C.P.M.C. 
Petroșani ne sporim efor
turile pentru transpunerea 
în viață a acestor deosebit 
de importante indicații și 
orientări, mai ales că ne 
desfășurăm activitatea în- 
tr-un domeniu vital al dez
voltării industriei româ
nești — extracția și pre
pararea cărbunelui. Dova
da certă a dăruirii și com
petenței profesionale cu 
care au acționat cercetăto
rii și proiectanțil noștri 
o constituie soluționarea 
unor probleme tehnice și 
tehnologice din mineritul 
Văii Jiului, și le amintim

Ing. Alexandru MICLEA 
directorul I.C.P.M.C.

* ' Petroșani •

(Continuare tn pag. a 3-a)
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Vulcanul—pe traiectoria unui 
înalt dinamism economico-sociăl

In anii împlinirilor so
cialiste, în cele patru de- 

' cenii de la Eliberarea pa
triei, Vulcanul, ca șl în
treaga Vale a Jiului, tră
iește o nouă viață, prin 
munca oamenilor săi 
vrednici, demni ziditori ai 
destinului lor: Vulcanul 
s-a trezit la viața trepi
dantă doar abia în anul 
1951, 
deschis 
V a t r 
căldură
de la poalele Vîlcanului 
și-a dezvoltat impetuos 
zestrea economică prin 
deschiderea minei Paro
șeni, prin producerea de 
energie electrică și termi
că, construcția de utilaj 
minier, prepararea căr-

c î n d s-a re- 
mina Vulcan, 

ă de lumină și 
a patriei, orașul

anii 1984 șl 1981 măsoară 
100 000 tone de cărbune, 
iar cea de preparare a hu
ilei spălate 1 000 000 tone, 
dintre care 400 000 pentru 
siderurgie. Urmînd îndem
nurile secretarului general 
al partidului, Minerul de 
Onoare al țării, minerii, 
preparatorii, energeticte- 
nii, constructorii de utila
je, au promovat tehnolo
gii avansate, conturind 
programele de modernizare 
și mecanizare a lucrărilor 
din subteran, din celelalte 

a asigurat un sfere de activitate, tehrflca 
nouă implicînd totodată 
formarea minerului-tehnici- 
an, a altor categorii socio- 
profesionale, cu pregătire 
superioară. In acest con
text, au apărut meserii noi, 
mai ales pentru forța de 
muncă feminină, la Intrc-

AUREL BARLEA, 
prira-secretar al 

Comitetului orășenesc 
de partid, primarul 
orașului VULCAN

bunelui energetic și pen
tru siderurgie, prin noul 
profil arhitectonic. „Epo
ca Ceaușescu”, inaugura
tă de Congresul al IX-lea 
al partidului, a pus în 
valoare întregul potenți
al uman și tehnic al o- 
rașului, : 
spectaculos salt al vieții 
sale economico-sociale și 
spirituale.

Visau oare bătrînii noș
tri ca Vulcanul să aibă 
în anul 1984, o producție 
globală industrială de 
4 300 000 000 lei ? Numai 
diferența dintre produc
ția de cărbune extrasă în

realizarea

Însemnări de reporter
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
1
» a trei grupuri de la rer-
^mocentrala Paroșeni la

Una dintre 
nantele lucrări de inves- ruia 
tiții din ultimii ani o 
constituie termoficarea 
orașelor Vulcan și Lupe-ni,

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

Brigada condusă de 
comunistul Carol Mar
ton, de la întreprinde
rea minieră Bărbăteni, 
este una dintre forma
țiile de frunte, cu rea
lizări constant bune.

Foto: Al. TATAR

Răspunsul nostru, 
faptele noastre de muncă

T teRM^I-lGARtA 
contribuție ae seamă la ridicarea
carnații vmpi hi Vama Jiului

impresio- kilometri de-a lungul că- 
’ 1 n-au lipsit dificul

tățile. Oamenii care, pe 
arșiță, ploaie, vînt sau 

„.„Y,___ ___________,___ , ger, au dus cu succes
și a reședinței de muni- bătălia pentru termofi-

- ■ — care se numesc Nicolae
Nemeș, loan Celofan, Va- 
sile Cocheci, Simion Gli- 
ga, Luchian Gică, Mihai 
Fierescu, Lucian Lazăr, 
Todică Tănase, dar au a- 
tîtea alte nume pe care 
merită să Le rostim cu re
cunoștință și stimă, 
memorarea 
tenace aLe acestor 
tructori, pune 
ță amploarea 
de investiții 
Jiului, care
18,1 miliarde lei in cinci
nalul 1981—1985. Un prim 
succes a fost raportat la

V.S. FENEȘANU

Anii dintre Congresele 
aJ XII-lea și al XlII-iea 
ale P.C.R. constituie cea 
mai fertilă perioadă din 
istoria Preparației Petri
la, atît în ceea ce privește 
activitatea productivă, cît 
și în împlinirile în plan 
social ale oamenilor mun
cii. Atenția pe care condu
cerea superioară de partid 
și de stat, personal tovară
șul Nicolae Ccaușescu, se
cretarul general al parti
dului, o acordă dezvoltării 
bazei energetice a țării se 
oglindește în dinamica in
dicatorilor calitativi ai 
producției unității noastre; 
astfel, dacă, în 1965, în
registram o productivitate

anuală de 2081 tone pe om 
prelucrate, în acest an ob
ținem 3301 tone pe om pre
lucrate. Edificator este, de 
asemenea, saltul produc
ției pentru semicocs; în a- 
cest an vom produce cu 
peste 570 000 tone mai mult 
cărbune spălat decît în 
1977. Aceste spectaculoase 
creșteri au fost posibile da
torită modernizării tehno
logiilor, mecanizării și auto
matizării fluxului de pro
ducție, dar și abnegației cu 
care își fac datoria comit-

Ing. Victor CHIABURU, 
șeiul Prepa rației Petrila

(Continuare io pag. • 2-a)

cipiu —• Petroșani. Din 
inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 1980 
s-a întocmit un amplu 
program de lucrări de 
investiții pentru trecerea 
•' trei grupuri de la Ter-

Re- 
eforturilor 

cons- 
în eviden- 
lucrărilor 

din Valea 
au depășit

producerea și de agent 
termic pentru termofi- 
care. începute în 1981, 
lucrârue la magistral 
Paroșeni — Petroșani au 
coni.nuat în ritm susți
nut. Constructorii din 
cadru, Trustului de an
trepriză energoconstruc- 
ția, :u sprijinul celor de 
la A.C.M. Petroșani și al 
unor lucrători de la 
I.G.C.L. ou lucrat cu ao- 
negație zi de zi, străbă- 
tînd un traseu de zeci de (Continuare în pag. a 2-a)
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ÎN GÎND CU ȚARA, 
CU VOINȚA ÎNTREGULUI POPOR

- Interlocutori — delegații la Congres

înainte de a pleca în Capitala patriei, pentru a 
participa la lucrările marelui forum comunist al țării, 
am avut interlocutori pe delegații organizației jude
țene de partid Hunedoara ce-și desfășoară activitatea 
in Valea Jiului. Gtndurile lor, sentimentele lor, sînt 
cele ale comuniștilor care le-au încredințat mandatul, 
ale tuturor comuniștilor și întregii națiuni: hotărîrea 
de a înfăptui exemplar politica partidului, hotărîrile 
pe care le adoptă Congresul, hotărîrea de a susține din 
adîncul inimii realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in funcția supremă de secretar general ai 
partidului.

CONSTANTIN SPA- 
FIU, maistru minier, 
sectorul IV, I.M. Petri
la :

„In calitate de delegat 
la marele forum al comu
niștilor români, am man
datul întregului colectiv 
de mineri de la Petrila să 
exprim unanima aprobare 
de realegere a eminentu-

Ceaușescu, în suprema func
ție de secretar general al 
partidului, omul a cărei 
gîndire și acțiune se regă
sesc în tot ce s-a realizat 
în munca și viața noastră 
a minerilor. Subliniez cu 
deosebită 
tieă toiul 
varâșului 
Ceaușescu
întregii noastre politici in- 

lui nostru conducător, MI- terne și externe. Promotor 
nerul de onoare al țării, ------- -• —— —
tovarășul Nicolae (Continuare în pag. a 3-a)

mîndrie patrio- 
hotărîtor al to-

Nicol a e 
în elaborarea

1
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AMPLĂ ANGAJARE 
PENTRU ÎNFLORIREA PATRIEI

în domeniul
a economica și cantate 

serviciilor către populație
Activitatea oa

menilor muncii din co
operativa meșteșugăreas- 
că „Unirea" consacrată 
dezvoltării și îmbunătățirii 
serviciilor către popu
lație este stimulată, în a- 
ceste zile premergătoare 
marelui forum al comu
niștilor de mărețele pers
pective de dezvoltare e- 
conomică si- socială 
cuprinse în proiectul de 
Directive ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, 
oricntîndu-ne eforturile 
pentru realizarea exem
plara a sarcinilor ce ne 
revin. Odată cu preface
rile edilitare din Petro
șani și Petrila, beneficiem 
de spații adecvate desfă
șurării unor activități e- 
ficiente și de calitate. A-. 
cest fapt este integrat în 
munca noastră care a cu
noscut după Congresul al 
NJI-l<a. ia acest cinci
nal, o expresivă dinami
că. Incepînd din 1981 
creșterea producției este, 
an de an, de 9 la sută. 
In 1981 realizam o pro
ducție marfă în valoare 
de 41 milioane lei, iar în 
ultimul an al cincinalului, 
1985, vom obține 55 mi
lioane lei. Dacă în dome
niul prestărilor de servi
cii pentru populație obți
neam. 31 - milioane lei în 
primul an al acestui cin
cinal, în 1985 vom avea 
45 milioane Ici. Aceste 
comparații sînt elocven
te pentru măsurile în

Răspunsul 
nostru

(Urmare din pag. 1)

! triștii și ceilalți oameni _ ai 
muncii, între care îi amin
tesc pe lăcătușii loan Ciur 
și Liviu Kiss, maiștrii 
Constantin Bădescu, Petru 

; Vințan, preparatorul Al. 
i Covaci, mașiniștii Emilian 
! Doboș, loan Covaci, spă- 
: lă-toriil Ștefan Hoțea și cîți 

alții. înalta angajare și
: responsabilitate muncito- 
j rească constituie răspun- 
i sul ferm al colectivului de 
5 preparatori față de condi- 
'■ țiile tot mai bune de 
i muncă și -de viață pe care 
: statul și partidul nostru le 

- asigură oamenilor muncii 
! din patria noastră. Sem- 
i nificativ este faptul că re- 
: tribuția medie a sporit în 
i unitatea noastră de la 1153 

lei în 1965, la 2764 lei în , 
acest an.

Intîmpinăm lucrările
; Congresului al XIII-lea al 
; P.C.R. cu realizări de sea- 
' mă,. fiindcă sîntem; con-. 
; vinși că Directivele sale 
i deschid o perspectivă lumi-, 
: noăsă dezvoltării 'economi-' 
i ce și social-politice a pa- 
’ ti’iei. Prin fapte demne, 

ne exprimăm atașamentul
: față de înțeleaptă politică 

a . partidului nostru și con
sensul cu voința întregii 

: noastre națiuni ca tovară
șul Nicolae Ceaușescu să 
ne fie, în continuare, eîr- 
rnaci cutezător al partidu
lui și țării, pe drumul bu
năstării și fericirii, al înțe- 

’ legerii și colaborării eu 
■țoate popoarele lumii, ' 

treprinse în organizarea 
superioară a muticii; per
fecționarea profesională, 
îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă pen
tru cooperatori. Obiecti
vul principal al comuniș
tilor, al tuturor lucrăto
rilor din cooperativă este 
îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice, răspunzînd în 
acest fel permanentei griji 
pe care partidul nostru o 
manifestă continuei per
fecționări a condițiilor de 
muncă și viață ale popo
rului. In cele-10 luni ale 
acestui an, eficiența mun
cii noastre este exprima
tă de realizarea cu suc
ces a principalilor indi
catori de plan : 100,1 la 
sută — producția marfă. ; 
109,5 -la sută — prestările 
de servicii; 100,8 la sută 
valoarea producției glo
bale. Aceste rezultate sînt 
superioare față de peri
oada corespunzătoare a a- 
nului trecut cu peste un 
milion Ici- la producția 
marfă, eu aproape trei 
milioane la prestările de 
servicii către populație, 
cu 586 000 lei la produc
ția globală. Cu o contri
buție deosebită în înde
plinirea sarcinilor eco
nomice se pot menționa 
unitățile 55 — tinichige- 
rie, 28 — ceasornicărie, 
44 auto-moto și 65 auto- 
■șervice, 66 — croitorie, 2 
— înregistrări muzicale, 
37 _ spălătorie-curățăto- 
rie, 9 instalații sanitare,

Ridicarea calității vieții In Valea Jiului
(Urmare din pag. 1)

finele anului 1981, cînd, 
de la termocentrala din Pa- 
roșeni s-a asigurat o pri
mă sursă de 80 Gigacalorii’ 
pentru alimentarea prime
lor puncte termice și a pri
melor apartamente din Vul
can și Petroșani. Celor J8 
km de magistrală de ter- 
moficaie realizată în 1981 
li s-au adăugat alți 14 
km în 1982. In anii 1981— 
1982, alte două grupuri de 
la termocentrala' Paroșeni 
au fost trecute și pe termo- 
ficare. S-a realizat apoi, 
Incepînd cu anul 1983 pî- 
nă în toamna acestui an, 
magistrala de termofica- 
re Paroșeni — Lupeni și o 
vastă rețea de puncte și 
rețele termice pentru asi
gurarea agentului termic 
pe platforma industrială 
Livezeni — Petroșani. S-au 
realizat în total 45 puncte 
termice de-a lungul celor 

I FANFAREI DIN LUPENI 
I au Sărbătorit doi vete- 
Irani inimoși și statornici 

ai formației: pe Adrian 
Munteanu și Alexandru

I Molnar, a căror vechime 
în activitatea muzicală Se

• cifrează la nici mai mult 
nici mai puțin de 50 de 
ani. Odată cu felicitările 
ce li s-au adresat cu oca
zia sărbătoririi la casa

toate fruntașe în întrece
rea sdci alistă, conduse 
de. oameni cu experiență 
cum sînt .Nicolae Mușel, 
Ana llidan, Nicolae 
Muntean, Constantin Si- 
mion. Eugen Ghifciș, Ion 
Mihai, Haibak . Ghizela 
sau Ștefan Hebedean.

Mobilizați de perspec
tivele de dezvoltare e- 
eonomică și socială ale 

'Văii Jiului (în anul ur
mător spațiile destinate 
serviciilor vor crește cu 
aproape 3000 mp), sîntem 
preocupați de organizarea 
unor noi unități (cură
țătorie rapidă la Petro
șani,. cojocărie-blănărie și 
auto-service la Petriia 
etc), care să contribuie 
atît la dezvoltarea celor 
132 activități, deci Ia di
versificarea lor, cit și Ia 
creșterea calității lor. In 
acest fel . vom realiza și 
creșterea productivității 
muncii (pe an și lucrător), 
de la 98 000 lei în acest 
an, la 105 555 în 1985. 
Perspectivele de dezvol
tare, a patriei însuflețesc 
activitatea lucrătorilor, 
a căror muncă este coor
donată de calitate și efi
ciență economică, liotă- 
rîți să materializeze o- 
biectivele ce le revin din 
documentele Congresu
lui al XIII-lea al partidu
lui.

Ioan MARCU, 
președintele Cooperativei 
meșteșugărești „Unirea" 

Petroșani

două magistrale ale termo- 
ficării prin care s-au puș 
bazele unui sistem modern 
de alimentare cu agent ter
mic a localităților Văii Jiu
lui. In prezent locatarii a 
31 000 de apartamente be
neficiază de binefacerile 
termoficării. Acest fapt 
reprezintă pe plan econo
mic un real cîștig pe calea 
valorificării superioare a 
cărbunelui. Termoficarea 
celor 31 000 apartament» 
înseamnă o economie de 
cărbune echivalentă cu 
500 000 tone pe an, care 
sînt livrate în prezent în 
circuitul energetic al țării. 
Depoluarea localităților 
Văii Jiului, element esen
țial pentru ridicarea ni
velului calitativ al condi
țiilor de viață a locuitori
lor acestor meleaguri, a 
eîștigat teren considerabil, 
Jn anul viitor se prevede 
terminarea tuturor lucră
rilor de termoficare de 
la sursa din Paroșeni, vor

muzicii, veteranilor li s-a 
oferit și un buchet din 
cele mai frumoase și în
drăgite melodii.

■ A VENIT GERUL', 
iar în Petroșani nu nu
mai termometrele cobo- 
lîte sub zero grade indi
că acest fenomen firesc 
în acest anotimp, ci și 
derdelușul de pe... strada 
principală. O conductă 
spartă și apele ce au curs 
de-a lungul străzilor Ilie 
Pintilie și Republicii for- 
mînd veritabile patinoare. 
Păcat că pentru copii nu 
sînt o bucurie prea mare

| Cu ocazia unui sim- j 
l pozion de bibliotecono- j 
i mie ce are loc azi la ! 
ț Deva, organizat de Bi- j 
î blioteca județeană, s-a , 
i deschis și o expoziție ; 
i de arte plastice a filia- i

i SIMPOZION I
; _____ ,__________________  i

i iei U.A.P., la care sînt i 
| expuse lucrări de grafi- | 
: că mică (Ex libris) ale s 
; lui Iosif Tellmaim și ș 
j Dafincl Duinea. La sim- : 
i pozion participă, cu un ! 
i referat și bibliotecara i 
i Voichița Bădeliță, de i 
i la Liceul industrial din i 
i Vulcan. I 

i

fi automatizate principa
lele operațiuni de distribu
ire a energiei termice prin 
punctele și rețelele termi
ce, va fi introdusă termo
ficarea și în locuințele mai 
vechi, care în prezent sînt 
încălzite cu lemne și căr
bune. Pentru orașul Uri- 
cani se va începe construc
ția unei centrale termice de 
zonă, iar o centrală de zo
nă similară se prevede să 
fie construită în zona Pe
trila — Lonea. Odată cu 
finalizarea acestor obiec
tive de investiții, visul de
poluării Văii Jiului va de
veni realitate.

Anii bogați în înfăptuiri 
a căror activitate-bilanț 
va fi prezentată în curînd 
la înalta tribună a Con - 
greșului al XIII-lea al 
partidului au înscris o pa
gină de aur și pentru mu
nicipiul Petroșani, ca pen
tru atîtea alte localități 
înfloritoare din țară, în 
„Epoca Ceaușescu".

din cauza circulației ma
șinilor.

■ IN CADRUL PRE- : 
GAT1RILOR de iarnă, 
membrii echipei „Salva- 
mont“ din Petroșani des
fășoară ample acțiuni de

■ INCEPÎND DE IERI, Clubul sportiv „Jiul" a 
deschis o agenție de bilete lîngă unitatea Loto-Pro- 
nosport din cartierul Petroșani-Nord. Aici s-au și pus 
în vîhzare biletele pentru meciul de duminică dintre 
Jiul și Dinamo București. Tot de la conducerea clu
bului sîntem în măsură să informăm cititorii că, în- 
eepînd de duminică, la meciurile pe teren propriu 
ale echipei „Jiul" au acces gratuit toți copiii pînă 
la vîrsta de 10 ani, precum și toate femeile: 
...Acum să vezi galerie !

Noua hală agroalimentară, dată recent în folosin
ță, se integrează perfect în peisajul social-economit al 
orașului Vulcan.

Foto: Al. TĂTAR

Vulcanul — pe traiectoria 
unui înalt dinamism

(Urmare din pag. 1)

prinderea de confecții, 
construită în urma indica
țiilor secretarului general 
al partidului.

Atenția pe oare conduce
rea superioară dc partid 
și de stat, personal tovară
șul Nicolae Ceaușcscu, o a- 
cordă oamenilor muncii din 
Valea Jiului, deci și din 
Vulcan, este onorată de 
succesele noastre de pres
tigiu: în întîmpinarea lu
crărilor celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, mi
nerii din Paroșeni raportea-, 
ză o producție suplimenta
ră de peste 45 500 tone de 
cărbune, iar cei din Vul
can raportează aproape 
26 000 tone bonificații ob
ținute pentru îmbunătăți
rea indicatorului de calita
te. Sînt, de asemenea, dem
ne de consemnat depășirea 
prevederilor indicatorului 
producției nete cu 0,4 la 
sută de către preparatori, 
realizarea unor însemnate 
cantități suplimentare de 
stîlpi hidraulici, armături 
de mină, piese de schimb 
la S.S.IL, onorarea exem
plară a comenzilor de ex
port și depășirea planului 
producției fizice eu 22 pro
cente la I.C. Vulcan, reali
zarea a 3 520 mp spații co
merciale, a cantinei-restau- 
rant și a 597 apartamente.

Aceste realizări de. pres
tigiu reflectă consensul 
oamenilor muncii din Vul
can cu țara privind înțe
leaptă politică internă și 
externă a partidului nos

curățire a pîrtiilor de schi 
din Paring. In cursul a- 
eestei săptămîni, ajutați 
de elevi ai Școlii sportive 
și alți tineri salvamon- 
tiști au lucrat la curăți
rea pîrtiei de sub tele- 

tru, prețuirea și stima pe 
care le acordă celui mai 
iubit fiu al națiunii noas
tre socialist^; în acest sens 
ne dăm cu entuziasm ax 
deziunea la Hotărîrea ple
narei C.C. al P.C.R. din iu
nie a.c., ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reînvestit în cea mai înal
tă funcție de partid.

Realizarea mărețelor o-' 
biective ale anului 1985 
și cincinalului viitor, pen
tru noi înseamnă mai mult 
cărbune din abatajele Vul
canului și Paroșeniului, 
înseamnă sporirea aportu
lui preparației Coroești la 
creșterea bazei energetice 
și la siderurgia țării, în
seamnă mai multă energie 
electrică în sistemul națio
nal, mai multe utilaje șj 
obiective social-culturale, 
apartamente etc. Sînt o- 
biective ale muncii noas
tre creatoare ce asigură 
Vulcanului o traiectorie 
mereu ascendentă, ce se 
va oglindi în nivelul de 
muncă și de viață al celor- 
36 000 de cetățeni ai săi. 
In acest scop, comuniș
tii și ceilalți oameni ăi 
muncii se angajează în fa
ța conducerii de partid și 
de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să-și 
înzecească eforturile pen
tru dezvoltarea stadiului 
de bunăstare a României 
socialiste, cel de-al XÎII-lea 
Congres mareînd b însem
nată bornă a devenirii so
cialiste și comuniste a so
cietății . românești. ,

scatin. Se lucrează de a- 
semenea la amenajarea 
unui cabinet de prim-ăju- 
tor în cadrul refugiului 
„Salvamont" din Paring.

■ EXCURSII cu oca
zia Revelionului ’85: Ia 
Tîrnovo (Bulgaria) între 
30 decembrie și 2 ianua
rie și în U.R.S.S., pe ruta 
Kiev — Leningrad — 
Moscova, între 20 decem
brie — 2 ianuarie. înscri
erile pentru ambele ex
cursii la filiala O.J.T. Pe
troșani.

Rubrică realizată de 
Dan STEJARI

T



. ■ EXPUNERE. „Con
gresul ai XlII-lea al 
partidului ■— moment 
istoric în drumul popo
rului spre socialism* 
este tema expunerii 
susținute ieri, în fața

Manifestări 
omagiale 
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colegilor de muncă, la 
Clubul muncitoresc din 
Aninoasa.

Tot la Aninoasa, în 
sala bibliotecii, astăzi, 
ora 18, are loc un recital 
de poezie intitulat „A 
patriei cinstire",

■ DEZBATERE. Po
litica de pace promo
vată de România socia
listă este tema dezba
terii care va avea loc 
Ia clubul Vulcan la 
sfîrșitul acestei săpță- 
mîni.

■ MICRO-SPECTA- 
C.OLE. In sala de apel 
ă minei Lupeni, forma-, 
țiile artistice ale clubu
lui și-au programat în 
următoarele zile micro- 
spectaeole cu titlul „O- 
magiu muncii".

Același gen de ma
nifestări și-au progra
mat și artiștii amatori 
din Aninoasa, sub ge
nericul „Vatră- româ
nească de cîntec și joc".

I
I
I 
I
I

La marele Forum
De veghe, la seninul 
acestui cer, să stai: 
Curat și hotarît, 
înmugurind pe-un plai 
in care to fi cocorii 
duc libertatea-n lume 
șl-al țării noastre nume, 
pie-un soclu de istorii. 
De. veghe la-mplinirea ' 
unui ideal fierbinte, 
de toți eroii noștri 
să îți aduci aminte. 
Destinul l-am ales.
E~al țării noastre noi, 
și-l vom vota tot noi 
la marele CONGRES.

Rahela BARCAN

roditoare de gînd 
eîrrnă dreptății

HOLOB1CA

țării
toamna-n noi ca seva-n spic, 

sa-vor mari semințele-n hambare. 
Spre tricolor privirea mi-o ridic 
Căci țara fi-va iar în sărbătoare. 
Readunați la Marele Congres 
Ei, comuniștii, revoluționarii. 
Vor hotărî drumul ales 
Spre viitor, trecînd peste fruntarii. 
Va fi prezentă-ntreaga Românie 
Și va vorbi la-nalta ei tribună 

.«• Visîndu-se lucidă-n veșnicie 
Cuvîntul" bun, de pace, să și-l spună 
Și-n fruntea lor, viteaz, Conducătorul,

Sinonim cu fericirea
• Cunună măreață a virtuților înnoitoare, Azj țara-1 vrea, și ȚARA-L VA ALEGE.

Vasile ALUPI, 
subinginer

| temeinică nădejde Slăvită prin victorii,
|. Congresul al XlII-lea e sinonim
i cu fericirea —

I 
I
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Cercetarea și proiectarea 
in sprijinul producției

(Urmare din pag. 1)

Cinematograful „Parîngul" din reședința de municipiu, așezămînt de cul
tură cu o bogată și diversă activitate pe tărîm politico-ideologic.

Foto: Ioan CUZMAN

pe cele mai importante. 
Astfel evidențiez soluțiile 
de mecanizare a săpării și 
susținerii puțurilor de mi
nă prin metoda cofrajelor 
glisante și pod mobil; pen
tru mecanizarea susținerii 
lucrărilor miniere de des
chidere a fost concepută și 
apoi proiectată tehnologia, 
elementele prefabricate 
mari din beton armat pen
tru susțineri și echipamen
tul de montare mecaniza
tă a acestor elemente, iar 
pentru mecanizarea susți
nerii lucrărilor miniere de 
deschidere și pregătire în 
condițiile folosirii arcelor 
metalice TH s-a conceput 
tehnologia și s-au proiec
tat echipamentele de mon
tare mecanizată a arcelor.

In domeniul mecaniză
rii operațiunilor de tăiere 
și încărcare în lucrările 
miniere de pregătiri, ce se 
execută in cărbune, a fost 
elaborată documentația de 
asimilare a primei combi
ne românești de înaintare 
— C.I.-l -S iar ulterior 
am elaborat studiul tehni- 
co-economic pentru asimi
larea combinei de înainta-., 
re C.I.-2. Combinele se află 
în fabricație de serie.

Pentru mecanizarea o- 
pcrațiunilor din abataje am 
conceput, proiectat și expe
rimentat prima susținere 
mecanizată din țară pen
tru lucru sub tavan artifi
cial, de asemenea, s-au e- 
laborat primele documen
tații de asimilare a combi
nelor de abataj de tipurile 
CA-1 și CA-2 care sînt în 
fabricație de serie la 
LU.M. Petroșani, iar pen
tru acționarea hidraulică a 
stîlpilor individuali și a 
susținerilor mecanizate lu
crătorii I.C.P.M.C. au pro
iectat primele agregate hi
draulice de înaltă presiune.

In ceea ce privește mo-, 
dernizarea preparațiiloi-, 
ideea călăuzitoare a fost 
aceea de a trece la spăla
rea întregii producții dej' 
cărbune din Valea Jiului^, 
pentru utilizarea lui în 
metalurgie, valorificîndu- 
se în acest fel în mod su-j 
pericr calitățile de agluti-’ 
nare și cocsificare a huile
lor, contribuind astfel la 
reducerea importurilor. In 
acest sens au fost elabo-' 
rate studiile cu caracter
tehnologic, ău fost concepu-; 
te tehnologiile adecvate
spălării pentru cocs a căr- 
bunelui, iar pe baza aces-i 
tora au fost elaborate stu-țf 
dlile tehnico-economiceși| 
proiectele de execuției 
pentru modernizarea și, în) 
paralel, amplificarea ca- 
pacităților la preparațiile 
Lupeni, Coroești și Petrila. 
S-au proiectat noile pre- 
parații de la Livezeni ,i; 
Uricani, care, în prezint, 
sînt în faza de execuție.;

Acestea sînt doar cite va 
din realizările institutului, 
nostru. Cercetătorii și pro-, 
iectanții I.C.P.M.C. au pei 
agendele de lucru noi te
me izvorîte din problema
tica ridicată de minerit, 
de activitatea de prepara
re. înalta pregătire profe
sională a specialiștilor noș-ț. 
tri, dăruirea și abnegația 
cu care acționează pentru.) 
soluționarea celor mail 
stringente probleme ale , 
producției sînt puse înț 
slujba creșterii neconte—)
nite a cărbunelui extras și-i 
supus preparării din do- ! 
rința fierbinte de a întîm-, 
pina Congresul al XlII-le» 
cu realizări deosebite. Ne 
manifestăm astfel adeziu-V 
nea deplină la Hotărîreas 
Plenarei C.C. al P.C.R. cui 
privire la realegerea tova
rășului Nicoiae Ceaușescu 
în înalta funcție de secre*< 
tar general al partidului.

ÎN GÎND CU TARA, CU VOINȚA ÎNTREGULUI POPOR
, (Urmare din pag. 1)

al .unei politici internațio
nale dinamice, inițiativele 
și vizitele întreprinse de 
tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
in numeroase țări de pe 
toate continentele, dialogul 
purtat cu conducători de 
partide, de state și guver- 
nex .sini acțiuni care vizea
ză rezolvarea deziderate
lor popoarelor — colabo
rarea, pacea, destinderea 
șl 'securitatea în Europa și 
în 'întreaga lume.

Ca răspuns comunist, 
muncitoresc, la politica in
ternă și externă a parti
dului și statului, la hotărî- 
rțle ce vor fi adoptate de 
^ngresul al XlII-lea, co
lectivul sectorului IV de 
la I.M. Petrila, unde îmi 
desfășor activitatea, ra
portează în cinstea foru
mului comuniștilor români 
realizarea unei producții 
suplimentare pe acest an 
de 25 000 tone de cărbune. 
Sîntem hotărîți ca și în a- 
hul 1985, în viitorul Cinci
nal, să asigurăm economi
ei naționale cantități spo
rite de cărbune, răspun- 
zînd astfel' înflăcăratelor 
chemări ale Minerului nos
tru de Onoare". ,

I O N ALSTANEI, 
maistru minier, între
prinderea minieră Li
vezeni:

„Voi reprezenta la Con
gresul al Xlll-lea al Parti
dului Comunist Român co
lectivul minei Livezeni, 
întreprindere care, deși 
tînără, a cunoscut o conti
nuă dezvoltare și o dinami
că a producției mereu as
cendentă, prin introduce
rea masivă a mecanizării 
lucrărilor din subteran. 
Sînt mîndru că, alături de 
alți comuniști din întreaga 
țară, și noi, minerii sîn
tem reprezentanți la mare
le forum al comuniștilor 
din România. Voi purta în 
inimă adeziunea ortacilor 
mei la Ilotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. ca, Ia Con
gresul al Xlll-lea, tovară
șul Nicoiae Ceaușescu, Mi
nerul nostru de Onoare 
să fie reales în înalta func
ție de secretar general al 
partidului, pentiu a ne 
conduce spre noi și impor
tante victorii pe drumul 
construirii socialismului și 
comunismului în scumpa 
noastră țară", . -____-

ȘTEFAN RAICA, co
mandantul brigăzii 54, 
Valea Jiului:

„încerc un' sentiment 
înălțător, de mîndrie pa
triotică și recunoștință, pen
tru cinstea de a participa 
la lucrările marelui fo
rum al comuniștilor din 
România — Congresul . al 
XHI-lea al Partidului Co
munist Român. Nutresc 
convingerea de neclintit 
că, hotărîrile care vor fi 
luate la Congres vor jalo
na cu clarviziune direcți
ile de acțiune pentru dez
voltarea impetuoasă a tu
turor ramurilor economi
ci noastre naționale. Direc
tivele Congresului vor cons
titui pentru noi, cei care 
contribuim la realizarea 
sarcinilor de plan la ex
tracția de cărbune, adevă
rate instrumente de lucru 
și nu vom precupeți nici 
un efort pentru transpune
rea lor în viață, pentru câș
tigarea cît mai curînd a in
dependenței energetice a 
țării".

VIRGINIA VÂRJAN, 
muncitoare, Freparația 
Coroești:

„Sînt una dintre femeile 
muncitoare care se bucură 

de cinstea de a participa 
la marele forum al comu
niștilor — Congresul al 
XlII-lea al partidului. îm
părtășesc sentimente de 
emoție, de profundă recu
noștință pentru încrederea 
ce.mi-a fost acordată de a 
lua perie la acest mare e- 
veniment politic din viața 
partidului și a țării, care, 
prin Directivele sale, va 
stabili cu justețe direcțiile 
de acțiune pentru continua 
dezvoltare și înflorire a 
României socialiste. Impor
tanța evenimentului îmi 
va rămîne mereu întipări
tă în memorie și, la locul 
meu de muncă — Prepa- 
rația Coroești — .voi face 
totul, alături ’de tovarășii 
mei. pentru a transpune 
în practică Directivele 
Congresului al Xlll-lea al 
partidului”.

MARIN BORNECI, 
șef echipă bobinatori 
la atelierul electric de 
la I.P.S R.L.E E.M. Pe
troșani:

„M-am bucurat nespus 
de mult atunci cîrid Con
ferința organizației jude
țene de partid mi-a încre
dințat mandatul să parti- . 
eip la cel de-al XlII-lea 

Congres al P.C.R., unde voi 
da glas hotărârii ferme ca, 
la marele forum al comu
niștilor, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu să fie reales în 
înalta funcție de secretar 
general al Partidului Co
munist Român. întreprin
derea noastră a obținut re
zultate bune, iar echipa 
pe care o conduc și-a rea
lizat și depășit lună de lu
nă sarcinile de plan eu 
10—12 la sută. In această 
lună, eu și ortacii mei 
ne-am propus să realizăm 
cele mai mari depășiri și 
prin reparațiile de bună 
calitate pe care le executăm 
la transformatoarele de joa
să și înaltă tensiune să dăm 
tot sprijinul minerilor din 
Valea Jiului pentru a spori 
producția de cărbune ex
tras, așa cum a indicat în 
repetate rânduri secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicoiae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitelor de lu
cru efectuate ta munici
piul nostru".

FELICIA PATRA,SCO
ICI, studentă I.M. Petro
șani:

„Emoția se ascunde în 
mine ca sub un clopot de 
sticlă. Fiecare clipă, fie

care oră adună în sufle* 
noi gînduri, noi idealurL 
noi imbolduri, noi angaja-j 
mente. Sînt gîndurile tu»» 
turor studenților ți elevilor 
Văii Jiului pe care îi voi 
reprezenta în marele fo
rum al comuniștilor. Man
datul lor este mandatul en
tuziasmului " tineresc, al 
dragostei și recunoștinței 
față de părintele nostru, 
Nicoiae Ceaușescu. Nicio
dată tineretul studios al 
patriei nu a fost înconjurat 
cu atîta căldură ca în ulti , 
mii 19 ani. Condițiile ma
teriale create pentru tine
rii din Valea Jiului de ’a 
se instrui în meserii speci
fice zonei noastre cons
tituie pentru noi studenții 
cel mai puternic imbold de 
pasiune și dăruire în mun
că. In aceste clipe de pro
fundă răspundere patrioti
că, votul meu pe care îl 
voi da pentru realegerea 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu în suprema func- 
ție de secretar general al| 
partidului, este izvorât din 
satisfacția, dragostea și f 
recunoștința celor peste 
4000 de studenți care ne; 
instruim în cadrul Institu
tului de mine din Petroșani 
pentru a deveni specialiști 
de . nădejde ai mineritului"^
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Manifesui i pes e ntâare 
în cinstea celui de-al 

Xiil-lea Congres al P.C.R.
i' In diferite țări ale lumii 
se desfășoară manifestări

■ consacrate României, pri
lej de evidențiere a mari
lor împliniri ale construc
ției noastre socialiste, cu

i precădere alo perioadei 
ide după cel de-al IX-tea 
Congres ai Partidului Co
munist Român, de cînd des-

i linele țării sînt conduse de 
i tovarășul Nieolae 
Ceaușescu.

i In Brazilia, o sesiune a 
" Senatului a fost consacra
tă României și importan
tului eveniment pe care 
îl reprezintă pentru popo- 

; rul nostru apropiatul Con
gres al Partidului Comu
nist Român. Sesiunea a 
fost condusă de președin
tele Senatului și al Con
gresului brazilian, senato
rul Moacyr Dalia.

In cadrul unei conferin
țe de presă desfășurate Ia 
Sofia, relevîndu-se sem
nificația deosebită a apro
piatului forum al comu
niștilor din patria noastră, 
a fost făcut și un bilanț al 
remarcabilelor realizări 
cu care întregul nostru

popor, strîns unit tn jurul 
partidului, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, se pre
zintă la cei de-al XlII-lea 
Congres al P.C.R.

La Varșovia a avut loc 
o conferință de presă în
cadrul căreia au fost relie
fate profundele transfor
mări politice și sociale din. 
țara noastră, succesele is
torice obținute de poporul 
român în anii construcți
ei socialiste, îndeosebi 
după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului.

Semnificația politică, e- 
conomică și socială a Con
gresului al XIH-lea al 
P.C.R., contribuția directă; 
fundamentală a secretaru
lui general al partidului, 
tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, Ia elaborarea, 
fundamentarea științifică 
și înfăptuirea programului 
de edificare a societății so
cialiste multilateral dez
voltate în patria noastră șl 
înaintare a României spre 
comunism au fost prezen
tate în cadrul unei confe
rințe de presa desfășura
te la Fraga.

howoiri roraâno-franceze
PARIS 15 (Agerpres). — 

In cadrul vizitei oficiale pe 
care o efectuează în Fran
ța, joi, ministrul afacerilor 
externe. Ștefan Andrei, a 
fost primit de Alain Po- 
her, președintele Senatu
lui Republicii Franceze. 
Din partea tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România au fost 
transmise președintelui 
Senatului un cordial salut 
și cele mai bune urări. 
Mulțumind cu căldură, A- 
lain Poher a rugat să se 
transmită președintelui 
Nieolae Ceaușescu un salut 
de prietenie, împreună cu 
urările sale de sănătate și 
noi succese. In cadrul în
trevederii s-au discutat as
pecte ale dezvoltării cola
borării româno-franceze, 
precum și unele probleme 
internaționale actuale. -

In aceeași zi, ministrul 
român al afacerilor exter
ne s-a întîlnit cu Jacques 
Chirac, președintele Parti
dului Adunarea pentru 
Republică, primarul Pari
sului. Din partea tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu • au 
fost transmise un cald sa

lut și urârî de sănătate. 
Exprimînd mulțumiri, 
Jacques Chirac a rugat să 
se prezinte șefului statului 
român cele mai calde sen
timente de stimă și priete
nie și a transmis urări de 
deplin succes lucrărilor 
celui de-al XIH-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român. In cadrul în
trevederii au fost discuta
te posibilitățile de extin
dere și aprofundare a ra
porturilor pe diverse pla
nuri dintre România și 
Franța și s-a efectuat un 
schimb de păreri asupra 
situației din Europa și din 
lume.

Tovarășul Ștefan Andrei 
a avut o întrevedere cu 
Jacques Huntzinger, se
cretar național pentru re
lațiile internaționale al 
Partidului Socialist Fran
cez, cu care a discutat pro
bleme ale relațiilor dintre 
cele două partide, precum 
și dintre România șl Fran
ța. De asemenea, s-a întîl
nit cu Charles Hernu, mi
nistrul apărării naționale 
al Franței, și cu Roland 
Dumas, ministrul afaceri
lor europene.

LONDRA 15 (Agerpres).
— Meciurile disputate 
miercuri în preliminariile 
campionatului mondial de 
fotbal au fost marcate de 
o serie de surprize, între 
care se numără înfrîngerea 
suferită de Portugalia, pe 
teren propriu, in fața Sue
diei, fotbaliștii suedezi cîș- 
tigînd clar, cu 3—1. De 
asemene®, de remarcat in
succesul formației Olan
dei, întrecută cu 1—0 de 
Austria, Ia Viena, printr- 
un autogol al lui Valtke; 
această a doua înfringere 
a fotbaliștilor olandezi îi 
plasează pe ultimul loc în 
grupa a 5-a, foștii dubli 
finaliști ai .Cupei Mondi
ale" văzîndu-și In bună 
măsură compromise șansele 
de calificare, precizează 
comentatorii agențiilor in
ternaționale de presă.

In celelalte partide, în 
schimb, s-au înregistrat re
zultate scontate: Danemar
ca — Irlanda 3—0; Scoția
— Spania 3—1; Țara Ga
lilor — Islanda 2—1.

In grupa a 3-a, din cafe

Anul Internațional al Tineretului
NAȚIUNILE. UNITE 15 

(Agerpres). — In Comite
tul pentru probleme socia
le, culturale și umanitare 
ol adunării Generale a 
O.N.U. a fost adoptat prin 
consens proiectul de re
zoluție propus dc Româ
nia, în numele a 106 state, 
cu privire la pregătirea și 
marcarea în 1985, a Anului 
Internațional al Tineretu
lui, sub deviza „Participa
re, Dezvoltare, Pace“.

Textul proiectului de re
zoluție inițiat de țara noas
tră are coautori de pe toa
te continentele, printre a- 
ceștia figurină R.P. Chi
neză, R.S.F. Iugoslavia, In
dia, Indonezia, Japonia, Al
geria, Maroc, Nigeria, Ar
gentina, Columbia, S.U.A., 
R.F. Germania, Italia, Gre
cia, Turcia și Olanda.

Rezoluția adoptată ex

primă convingerea că pre
gătirea și marcarea, în 
1985, a Anului Internațio
nal al Tineretului, avînd 
ca motto „Participare, Dez
voltare, Pace-, vor oferi 
un prilej util și semnifica
tiv pentru a atrage atenția 
asupra situației, cerințelor 
șl aspirațiilor specifice ale 
tineretului pentru întărirea 
cooperării la toate niveluri
le tn tratarea problemelor 
tineretului, pentru realiza
rea unor acțiuni și progra
me concertate pentru tine
ret și pentru participarea 
tinerei generații Ia exami
narea și soluționarea unor 
probleme majore pe plan 
național, regional și inter
național.

In document se dă 0 a- 
preciere pozitivă activită
ții Comitetului Consultativ

al O.N.U. pentru AJ.T., ăl prilie 1985, în scopul eia- 
cărui președinte este tova- borării unor linii directoa- 
rășul Nicu Ceaușescu, prim- re pentru programe de 
secretar al C.C. al U.TC., perspectivă în domeniul ti- 
ministrul pentru proble- noretuiui și urmărirea pu- 
meie tineretului. nerli lor in aplicare.

Conform rezoluției, s-a In același timp, Aduna-
decis ca Adunarea Gene
rală a O.N.U. să aloce un 
număr adecvat din ședin
țele sale plenare la sesiu
nea din 1985 pentru exa
minarea politicilor progra
melor privind tineretul și 
să desemneze aceste șe
dințe drept conferința mon
dială a Națiunilor Unite 
pentru Anul Internațional 
al Tineretului.

Totodată, s-a decis ea 
cea de-a patra sesiune a 
Comitetului Consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Inter
național al Tineretului să 
fie convocată la Viena, în 
perioada 25 martie — 3 a-

rea Generală a decis să 
includă pe ordinea de zi 
a sesiunii sale din 1985 
punctul intitulat .Anul In
ternațional al Tineretului: 
Participare, Dezvoltare, 
Pace-, să-i acorde un înalt 
grad de prioritate.

In cercurile diplomatice 
și de presă de la Organiza
ția Națiunilor Unite se dă 
o deosebită apreciere ini
țiativei României privind 
Anul Internațional ai Ti
neretului, adoptarea prin 
consens a acestei rezoluții 
avînd un număr record de 
coautori, fiind considera
tă un deplin succes.

face parte și echipa Româ
niei, cele două meciuri 
programate s-au încheiat 
cu rezultate așteptate, sur- 
prinzînd doar proporțiile 
scorului în înttthirea de Ia 
Istanbul, unde Anglia a 
surclasat, cu 8—0, formația 
Turciei. Avfndu-I în prim 
plan pe căpitanul echipei, 
Bryan Robson, care a în
scris 3 goluri, fotbaliștii 
englezi au primit o replică 
palidă din partea adversa
rilor tor, aflați într-o zi Sla
bă. La Belfast, formația 
Irlandei de Nord a obținut 
o victorie Ia limită, cu 2—1, 
după ce fotbaliștii finlan
dezi au deschis scorul tn 
minutul 21 prin Lipponen. 
Gazdele și-au materializat 
apoi, superioritatea terito
rială, înscriind două goluri, 
ambele din faze fixe: tn 
minutul 42 Sammy Mc 
Ilroy a marcat dîntr-o 
lovitură liberă, iar în min. 
51 Armstrong a transfor
mat un penalty, dictat în 
urma unui fault asupra 
lui Whiteside.

15,30 Viața culturală.
15,50 La volan.
16,00 Emisiune în limba 
' germană (p.c.)

20,00 Telejurnal (P-C.) 
știu 20,20 O epocă, un condu

cător, o țară.
România — Ceaușescu 

— Pace.

I
I 
I
I I
I
I

I
I

I 
I 

pective. ț
Telejurnal (p.c.) I

s teasc» Swwwms jaww teraaMMM. • mMF'

FILME
PETROȘANI — 7 

iembrie: Vreau să .__
de ce am aripi; Unirea: 
Naufragiul; Paringul: Sa-

: lamandra.
LONEA: Ca-n filme. 20,40 Congresul al 
ANINOASA:

i Pigot.
I VULCAN —
i rul: O afacere 

LUPEN1 —
! Miezul fierbinte al plinii. 

URICANI: Galax.

I
I
I

Afacerea
XII-

lea — Congresul al 
XlII-lea.

Trepte de progres șl ci
vilizație.

Luceafă-
murdară.
Cultural: 20,55 Pentru tine, scumpă 

popu-țară. Muzică 
Iară.

21,05 împliniri și 
pective.

21,45 ’ ’
as’-te WesSiapfciS toaaa* u

Mica publicitate
PIERDUT legitimație spe

cială A.U.T.L. nr. 157, e- 
liberată de E.G.CJ-. P«“ 
troșani. O declar nulă. 
(2909)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coto-

ANUNȚ

pers-

fenci Victor, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2910)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Turdnyi 
Mihai, eliberată de I.M. 
Dîlja. O declar nulă. (2911)

E FAMILIE' ■

SOȚUL și copiii anunță cu adîncă durere înce
tarea din viață a scumpei lor soție și mamă 

TANASA VERGELIA
Inmormintarea va avea loc sîmbătă, ora 13 din stra
da Independenței, bloc 16. (2912)

Duminică, 18 noiembrie

8.30 E tinerețea noastră 
partidului datoare I 
(c.X
Versuri și cîntece pa
triotice.

9,00 Almanahul familiei.
9.30 De strajă patriei.

10,00 Viața satului (p.c.)
11,15 Muzica pentru toți.
11.45 Lumea copiilor.

— Telefilme te ca de ghioz- 
.dan. . '
Potcoava de piatră. 
Episodul 3.

13,00 Telex. ;
13,05 Album duminical 

(P-C.)
18,40 Din inimi de copii, 

un imn partidului. B- 
misiune festivă de
dicată Congresului 
ai XlII-lea al P.C.H. 
(c.)

19,00 Telejurnal (p.c.)
19.45 Raportăm marelui 

forum al partidului. 
Reportaj (c.)

20,05 O epocă, un conducă
tor, o țară. Nieolae 
Ceaușescu, strălucit 
strateg și ctitor de eră 
comunistă. 
Documentar (ej.

20,35 Partidul — Ceaușescu

ț- România. Spectacol 15,45 
<c.).

21,40 Telejurnal (p.c.)

Luni, 19 noiembrie

Transmisiune directă de 
la deschiderea Congresu
lui al XIH-lea al Partidu
lui Comunist Român (c.) 
2Q,00 Telejurnal (p.c.)

— Cronica lucrărilor ma
relui forum al comu
niștilor.

21,20 Congresul al XHI- 
lea — strălucită ex
presie a unității de 
voință a partidului, 
a întregului popor.

—» Opinii, declarații, an
gajamente.

21,50 Muncitorești voințe 
unite intr-un gînd i 
(c.)
Lucrări dedicate Con
gresului, partidu
lui, interpretate de 

muzicale 
platforme 

a ie țării.
(C.J. ,

Universul femeilor, 
Telejurnal (p.c.) 
Telejurnal (p.c.) 
Cronica lucrărilor 
marelui forum al. co
muniștilor.

21,15 Congresul al XlII- 
lea — strălucită ex
presie a unității de 
voință a partidului, a 
întregului popor (c).

16,15
20,00

20,00 Telejurnal (p.c.)
Cronica lucrărilor ma
relui forum al comu
niștilor.

20,45 Congresul al XlII- 
lea strălucită ex
presie a unității de 
voință a partidului, 
a întregului popor.

— Opinii, declarații, an
gajamente. Transmi-

PROGRAMUL Țy
— Opinii, declarații, an

gajamente. Transmi
siuni directe din o 
rașeie țării.

21,40 Bclada anilor eroici 
(c.)

22 10 Telejurnal (p.c.)

21,15

21,35

22,05

siuni directe din ora
șele țării, (c.)
Partid al vierii noas
tre.
Magistrale ale socia
lismului te, 
Telejurnal (p.e.)

ansamblur: 
pe man! 
industriale 

22,10 Telejurnal

Marți, 20 noiembrie

15,00
15,05

15,30

Telex.
Amfiteatru studen

țesc.
Țârii,
inima

un cîntec din 
(c.)

Miercuri, 21 noiembrie

15,00 Telex.
15,05 Cu a tinereții 

partid, iți 
mim 1

15,20 Emisiune în

vîrstă, 
mulțu-

. ______  .... iimba
maghiară (p.c.)

16,15 Telejurnal tp.c.)
— Cronica lucrărilor ma

relui forum al comu
niștilor.

Joi, 22 noiembrie

15,00
15,05
15,55
16,15
20,00
20,40

tineretului, 
iubiri.
(c.)
(p.c.)
al XIII-

Telex-
Studioul
Anii marii
Telejurnal 
Telejurnal 
Congresul
tea — strălucită ex
presie a unității de 
voință a partidului, a 
întregului popor.

— Opinii, declarații, an
gajamente. Transmi
siuni directe din ora
șele tării (c.)

21,05 Soare, tinerețe, pace. 
Cîntece și versuri 
patriotice și revolu
ționare (c.)

21,25 Magistrale ale soci
alismului. Focuri ne
stinse (c.)

21,55 Cîntă țara-n sărbă
toare (c.)

22,10 Telejurnal (e.)

Vineri, 23 noiembrie

15,00 Telex.
13,05 Tinerii răspund che

mării partidului f
15,30 Țara cîntecelor me

le (c.)
15,45 Emisiune în limba 

germană (p.c.)
16,15 Telejurnal (p.c.)

— Cronica lucrărilor ma
relui forum al comu
niștilor.

20,00 Telejurnal (p.e.)
— Cronica lucrărilor ma

relui forum al comu
niștilor.

21,00 . -te ai XIH-lea
— strălucită expre- 

/ • sie a unității de voin
ță a partidului, a în
tregului popor.

—- Opinii, declarații, an
gajamente. Transmi
siuni directe din ora
șele țârii (c.)

21,20 Laudă mărețului con
gres, Spectacol lite
rar - muzical - core
grafic (c.)

22,10 Telejurnal (p.c.)

Sîmbătă, 24 noiembrie

13.30 Telex.
13,35 La sfîrșit de săptă- 

mină (c.)
16.30 Coordonate zaireze.
16,45 Săptămîna politică. 
19,00 Telejurnal (p.c.)

— Hotăririie Congresu
lui — cauza Întregu
lui popor.

19.40 Pentru țara noastră 
dragă. Melodii popu- 
lare (c.)

20,05 O epocâ, un condu-^ 
cător, o țară.
Nieolae Ceaușescu — 
marele ales al parti
dului, al Întregului 
popor. Documentar 
(c.)

20.30 Omagiul fierbinte al 
țării (c.)

21.40 Telejurnal tp.v ,
22,00 Omagiul fierbinte ai 

țării (partea a ii-a a 
concertului) (c.)
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