
Vineri, 16 noiembrie a.c., sub 
' președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al parti
dului, a avut loc ședința plenară a 
Comitetului Central al Partidului 

, Comunist Român. ‘
La ședință au participat membrii 

și membrii supleanți ai Comitetului 
Central al P.C.R. și ai Comisiei 
Centrale de Revizie.

Plenara a aprobat in unanimitate 
Raportul cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Român în pe
rioada dintre Congresul al XII-lea 
și Congresul al XIII-lea și sarcinile 
de viitor ale partidului. S-a hotărât 
ca Raportul să fie prezentat Congre
sului. al XIII-lea al partidului.

In încheierea plenarei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat activi
tatea desfășurată de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român

în perioada care a trecut de la Con
gresul al XII-lea pentru asigurarea 
înfăptuirii importantelor sarcini pri
vind dezvoltarea economico-socială 
a țării, a politicii internaționale de 
pace și largă colaborare promovată 
de România și a adresat mulțumiri 
tuturor membrilor Comitetului 
Central pentru activitatea pe care 
au depus-o în vederea transpunerii 
în viață a obiectivelor de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră. Expri- 
mînd convingerea că, și în continua
re, se va acționa cu aceeași fermita
te și răspundere pentru realizarea 
hotărîrilor și orientărilor ce vor fi 
adoptate de Congresul al XIII-lea 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat tuturor succese în 
activitatea viitoare și multă sănă- 

■ tate.
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'i. Vom îndeplini ritmic și integral
prevederile de plan viitoare

La invitația președintelui Nicolae Ceausescu președintele 
Republicii Elene, Constantin Karamanlis, va efectua o vizita 

oficială în România
La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste 

România, Constantin Karamanlis, președintele Republicii Elene, va efectua o vizită 
ficială în țara noastră în ultima decadă a lunii noiembrie a.c.

Mindri de realizările
obținute, scrutăm cu 

increoere viitorul
Ioan RESIGA, 

prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid, 
primarul orașului Lupeni

In aceste zile caracterizate printr-o atmosferă 
de puternică angajare și efervescență creatoare, pe 
măsura marelui eveniment politic din viața partidu
lui și a țării — forumul comuniștilor români — în
tregul popor, toți comuniștii, fiecare colectiv de 
muncă își măsoară rodnica etapă de împliniri din
tre Congresul al XII-lea și Congresul al XIII-lea, 
însuflețit de prevederile documentelor programatice 
ale Congresului, poporul român scrutează cu deplină 
încredere viitorul, prefigurat cil clarviziune în pro
iectul de Directive ale Congresului al XIII-lea, în- 
suflețitor program de muncă și viață — elaborat cu 
contribuția esențială și sub îndrumarea nemijlocită 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, program care des
chide națiunii noastre minunate perspective spre o- 
rizontul anului 2000.

In rodnicul și însufleți torul bilanț de împliniri 
obținute în perioada dintre cele douâ Congrese își 
înscriu realizările și organizațiile de partid, toate 
colectivele de muncă din orașul Lupeni, minerii, 
preparatorii, constructorii, filatorii, țesătorii, lucră
torii din comerț, învățămînt, sănătate, din celelalte 
sectoare de activitate. In baza istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, indicațiilor prețioase ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, organele și organizațiile de 
partid, iar sub conducerea lor toate organizațiile de 
masă și obștești, toți oamenii muncii din Lupeni au 
acționat cu dăruire și perseverență pentru realizarea 
sarcinilor și obiectivelor ce ne-au revenit din planul 
de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.

In întreaga lor activitate, comitetul nostru oră
șenesc, biroul său, celelalte organe și organizații de 

I. vartid s-au preocupat cu consecvență de perfecțio- 
| narea continuă a stilului și metodelor lor 
| de întărirea capacității lor de mobilizare 
î 
1

i
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de muncă.
a oameni-

(Continuare in pag. a 2-a)

înaltul forum al comu
niștilor români — Con
gresul al XIII-lea al parti
dului — este întîmpinat 
de oamenii muncii din 
cadrul întreprinderilor 
Combinatului minier Va
lea Jiului într-o atmosfe
ră de puternic entuziasm, 
de însufiețitoare angajare 
In muncă, acestui 
important eveni
ment politic minerii, teh
nicienii și inginerii noștri 
dedicîndu-i cele mai rod
nice fapte din întrecerea 
pentru mai mult cărbune.

Răspunderea, abnega
ția și dăruirea cu care 
acționează colectivele u- 
nităților economice ale 
combinatului sînt izvorî- 
te din recunoștința

Ing. Iulian COSTESCU, 
director general al 

C.M.V.J.

In numai 15 ani în 
mecanizarea principale
lor operațiuni din subte
ran s-au făcut salturi im
presionante. Astfel, dacă 
în anul 1970 aveam in
trodus un singur complex 
mecanizat, la mina Paro
șeni, sau în 1975 nu a- 
veam decît 9 combine de 
înaintare în cărbune și 
nici una în steril, astăzi 
în dotarea întreprinderi
lor miniere se găsesc 43 
de complexe mecanizate, 
47 combine de abataj și 
57 de combine de înain
tări. Acestea sînt doar uti
lajele cele mai importante1 
care ilustrează însă eloc
vent mecanizarea în ritm

care oamenii muncii din 
industria minieră o poar
tă partidului și statului 
nostru, din stima și pre
țuirea ce o au față de to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul 
încercat ăl națiunii so
cialiste, Minerul de o- 
noare al țării care prin 
gîndirea sa cutezătoare a 
deschis noi perspective 
dezvoltării și moderniză
rii acestui important do
meniu de activitate al in
dustriei românești.(In pag. 2—3)

Prind viață angaja
mentele asumate de 
colectivele de mineri

— Congresul al XIII 
lea al Partidului Co
munist Român.

din Valea Jiului în 
cinstea marelui fo
rum al comuniștilor

I 
I
I

■IH

• In gînd cu țara, cu 
voința întregului popor.

• Omul nou — pre
zență activă in viața 
economico-socială a mu
nicipiului.

(Continuare în pag. a 3-a)
J

Cinstim
marele forum

prin faptele
muncii

Brigada condusă de minerul Constantin Ciobăneiu (din cadrul sectorului IV 
— I.M. Paroșeni), lucrează intr-un abataj mecanizat. Numai în această lună, bri
gada a extras peste sarcinile de plan 700 tone de cărbune pe seama realizării 
unei productivități medii de peste 16 tone/post. Foto : Șt. NEMECSEK

■ LA MINA LONEA, 
GRIGORE MINDRUȚ ȘI-A 
PECTAT ANGAJAMENTUL luat 
în cinstea Congresului; brigada și-a 
realizat sarcinile de plan pe între
gul an. La acest frumos rezultat, o 
contribuție deosebită a adus-o în
tregul colectiv al brigăzii, dintre 
care s-au remarcat minerii 
NEGREA, Petre MINDRUT, 
GL MEI, Ioan GOGEANU,

MINERUL 
RES-

Petru 
Ionel 

__________ Teofil 
HOLICIUC, Carol Ft’LOP și alții.

■ RESPECTINDU-ȘI ANGAJA
MENTELE ASUMATE IN CINS
TEA FORUMULUI COMUNIȘTI
LOR și MINERII DIN BRIGĂZILE 
CONDUSE DE ȘTEFAN ALBA 
(IM. PETRILA), PAVEL DEDIU 
(I.M. ANINOASA) ȘI GAVRILA ME- 
SAROȘ (IM. PAROȘENI) ȘI-AU 
ÎNDEPLINIT SARCINILE ANUA-

Anul celei de a 40-a a- 
niversări a Eliberării pa
triei și al Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. a consti
tuit pentru brigada noas
tră o perioadă de amplă 
angajare . ' muncitorească, 
marile evenimente ale na
țiunii noastre socialiste au 
fost cinstite cu realizări 
deosebite. In acest sens 
semnificativ este și faptul 
că noi, ortacii din cele trei 
frontale ale sectorului IV 
al minei Petrila, am rapor
tat îndeplinirea sarcinilor 
anuale în ziua de 1 octom
brie.

Generaliztnd tehnologia 
exploatării sub tavan de 
rezistență, tehnologie năs
cută în Valea Jiului, Îm
bunătățind condițiile de a- 
provizionare a fronturilor 
și folosind cu mai multă 
eficiență timpul de 
am realizat în acest
productivitate .medie supe
rioară celei planificate cu 
2,5 tone pe post. Onorînd 
marele forum al comuniș
tilor români, brigada noas
tră, compusă din 70 de 
membri, raportează o can-

Ștefan ALBA,
' miner, șef de brigadă, 
sectorul IV, I.M. Petrila

lucru,
an o

(Continuare în pag. a 3-a) (Continuare .n pag. a 3-a)
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și piese de 
pentru mineritul VăiÎNTREGULUI POPOR9 

dorința vie, unanimă ca 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales 

de 
secretar general al parti
dului, garanție a mersu
lui ferm înainte al so
cietății românești, a ri
dicării patriei noastre 
pe noi culmi de progres 
și civilizație. Voi partici
pa cu mîndrie muncito
rească, patriotică la lu
crările marelui forum al 
comuniștilor: avem o de
pășire de peste 45 000 
tone la producția de căr
bune :1a zi, înregistrînd 
depășiri și la ceilalți in
dicatori tehnico-econo- 
mici, însuflețiți de obiec
tivele dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei pre
văzute în proiectul de -

Continuăm să inserăm gîndurile, sentimentele 
de fierbinte patriotism ale delegaților organizației 
județene de partid Hunedoara — mineri, construe- în funcția supremă 
tori de mașini, alți oameni ai muncii din Valea Jiu
lui, care vor participa la lucrările Congresului al 
XlII-lea al partidului. Ca și ceilalți, interlocutorii 
de azi își exprimă totala adeziune la politica internă 
și externă a partidului, hotărîrea fermă ca, prin e- 
xercitarea mandatului încredințat, să susțină din 
adîncui inimii reînvestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de secretar general al parti
dului — garanția sigură a înfăptuirii neabătute a 
obiectivelor de dezvoltare și înflorire a patriei pre
văzute de Directivele ce .......................... .
sul al XlII-lea.

vor fi adoptate de Congre-

NICOLAE TOMA, 
miner, șef de brigadă, 
I.M. Dîlja :

„La lucrările 
sului al XlII-lea 
dului, voi da 
sentimentelor de . 
și înaltă stimă față 
tovarășul .
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, din 
a cărui inițiativă și grijă 
părintească noi, minerii, 
beneficiem astăzi de con
diții de muncă și 
din cele mai bune, 
ortacii din brigadă, 
punzînd grijii ce 
poartă partidul, i 
mobilizat din 1 ”. 
reușind să depășim sar
cinile de plan de la în
ceputul anului cu peste 
5000 tone de cărbune.

Exercitîndu-mi man
datul de delegat la Con
gresul al XlII-lea, dînd 
expresie dorinței fierbinți 
a celor 22 de ortaci din 
brigadă, a minerilor de 
la Dîlja, îmi exprim ne
mărginita adeziune la îm
plinirea opțiunii funda
mentale de voință a în
tregului partid și popor 
prin care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reînvestit în funcția su
premă de secretar gene
ral al Partidului Comu-

Congre- 
al parti- 
expresie 
prețuire 
, i de 

Nicolae

viață 
Noi, 
răs- 
ne-o 

ne-am 
răsputeri

nist Român. Adeziunea 
noastră la această înaltă 
opțiune, sîntem hotărîți 
s-c întărim cu noi fapte 
minerești de muncă. Pînă 
la data de 16 noiembrie,

premii de secretar gene
ral al partidului, garan
ție sigură de înaintare 
a patriei noastre spre 
comunism. Ținînd cont 
de indicațiile secretaru
lui general al partidului 
de creștere a producției 
de cărbune în condiții de 
eficiență sporită, între
prinderea minieră Lonea 
și-a realizat și depășit 
sarcinile de plan lună de 
lună de la începutul anu
lui și pînă în prezent. 
Prin măsurile adoptate 
de către organul colectiv 
de conducere, în anul 
viitor avem toate condi
țiile create de realizare 
a sarcinilor de plan în 
condiții depline de secu
ritate a muncii. Hotărîrea 
noastră este de a valori-

le, care s-au răsfrînt, bi
neînțeles, și asupra con
dițiilor noastre de mun
că și viață. Iată de ce 
colectivul de muncă mi-a ț 
încredințat mandatul ca, l 
la lucrările celui ' de-al ? 
XlII-lea Congres al parti- > 
dului, să exprim aproba-Ț 
rea deplină pen
tru realegerea în
funcția supremă în partid 
a tovarășului 
Ceaușescu".

PERSIDA GEOR
GESCU, șef lucrări in
giner, Institutul de mi
ne Petroșani:

„In acești 20 de ani dej

noastră a 
an înain- 

Con- 
alte 

cu

Interlocutori, delegații la Congres
brigada și-a realizat an
gajamentul luat la confe
rința de dare de seamă 
și alegeri a organizației 
de partid din întreprin
derea noastră de a da 
în plus alte 500. tone de 
cărbune pînă la Congre
sul partidului. Ne vom 
mobiliza și mai puternic 
în muncă în perioada ce 
urmează, sporind pro
ducția de cărbune și con
tribuind cu toate puterile 
noastre la înfăptuirea o- 
biectivelor prevăzute în 
Directivele ce vor fi 
doptate de Congresul
XlII-lea al partidului".

FAZAKAȘ FE- 
RENCZ, miner șef de 
brigadă, I.M. Paroșeni:

„Voi reprezenta la 
Congresul al XlII-lea al 
partidului oamenii mun
cii de la mina Paroșeni, 
care își exprimă, cu toa
tă căldura inimilor lor,

a- 
al

Directive ale Congresu
lui al XlII-lea al partidu
lui, comuniștii, toți oa
menii muncii de la între
prinderea minieră Paro- 
șeni își consacră 
energia și puterea 
muncă pentru înfăptui
rea exemplară a sarcini
lor, contribuind cu res
ponsabilitate minerească 
la asigurarea independen
ței energetice a țării".

CAROL BOGYE, 
inginer șef securitate 
minieră, I.M. Lonea:

„Mă bucură mult fap
tul că am fost ales dele
gat la Congresul 
XlII-lea al 
mandatul 
al celorlalți 
muncii din 
rea în care 
activitatea, să susțin 
înflăcărare realegerea 
varășului Nicol 
Ceaușescu în funcția su

fica din plin aceste con
diții materializîndu-le 
sporuri tot mai mari 
cărbune extras".

în 
de

toată 
de

al 
P.C.R. avînd 
comuniștilor, 
oameni ai 
întreprinde- 

îmi desfășor 
cu 
to- 
a e

ILINA ȘTEFAN, 
bobinatoare, I.U.M.P.:

„Muncesc la I.U.M.P. 
de un sfert de veac, în
treprinderea noastră a cu
noscut o dezvoltare deo
sebită în „Epoca 
Ceaușescu", de cînd se
cretarul generai al parti
dului nostru a trasat mun
citorilor și specialiștilor 
noștri sarcina de a reali
za utilajele necesare me
canizării lucrărilor in
subteran. Răspunzînd a- 
cestui deziderat, în uzina 
noastră au apărut noi 
secții și ateliere, precum 
hidraulica și turnătoria 
nouă, fluxul de produc
ție s-a modernizat, teh
nologia și producția noas
tră cunoscînd spectacu
loase mutații structura-
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cînd în fruntea partidului ț 
și statului se află tovară- i 
șui Nicolae Ceaușescu, a J 
cărui realegere la Con-) 
greșul al XlII-lea o sus- 
ținem din inimă, Institu- i 
tul de mine din Petro- » 
șani a înregistrat o dez- ț 
voltare permanentă. I 
Spațiile de în-, 
vățămînt au crescut de' 
la Un an la altul: de la i 
9872 mp în 1972, la 14 389 ; 
mp în acest an. Pregăti- 1 
rea specialiștilor s-a rea- ț 
lizat prin integrarea în- i 
vățămîntului cu cerceta- 7 
rea, proiectarea și pro- 1 
ducția, prin continua mo- 
dernizare a procesului / 
instructiv-educativ. Cu 1 
aceste gînduri, care sin- ț 
tetizează de fapt tot pro- i 
cesul înnoitor din învă- 
țămîntul Văii Jiului, voi ț 
participa la lucrările Con- i 
greșului al XlII-lea. Ac- J 
tivitatea cadrelor didac- ! 
tice, a studenților și ab- 
solvenților noștri este i 
orientată, în spiritul Di- J 
rectivclor Congresului, ț 
spre o tot mai complexă i 
implicare în munca ***’- ’ 
norilor Văii Jiului, 
tru a participa la 
zarea independenței 
nergetice a patriei

Nicolae

mi- i 
pen- 1 

reali-

Mîndri de realizările
(Urmare din pag. 1)

lor muncii la realizarea 
sarcinilor Ce ne-au stat 
în față. Activitatea poli
tică desfășurată de orga
nele și organizațiile de 

de 
responsabili- 

de 
materializează 

dinamică 
șdentă a activității 
momico-sociale.

a ț ă 
ftimul 
iinalului precedent, 
«lucția globală 
;iă a ajuns de

nele și organizațiile 
partid, mUnca plină 
dăruire și

State a colectivelor
; muncă se 
intr-o ascen- 

eco- 
Astfel, 

de 1980, ul- 
an al cinci- 

pro- 
"i industria- 

__ __ ajuns de la 1,9 ia 
’2,5 miliarde lei în acest 
^n, iar producția -marfă 
industrială a crescut de 
ia 1,5 la 2,2 miliarde lei. 
feint creșteri ce au la ba
ia dezvoltarea eapacită- 
■ailor și sporirea produc
ției, măi ales la extracția 
Vie cărbune. In 
i‘incinal pentru 
■tarea orașului și punerea 
'în funcțiune a unor im
portante obiective indus
triale și social-culturale 
,s-a alocat” un fond de in
vestiții de peste 3,6 mi
liarde lei, din care a- 
proape un miliard lei pe 
acest an pentru finali
zarea unor obiective de 
mare însemnătate cum

actualul
dezvol-

sînt: extinderea capaci
tății I.F.A. „Vîscoza", moa
ra de grîu, a doua mași
nă de extracție la insta
lația cu schip, mina Lu- 
peni-Sud. De la începutul 
cincinalului au fost puse 
în funcțiune noi capaci
tăți de producție la cele 
două întreprinderi minie
re, precum și Țesători a 
de mătase*, Fabrica de 
pîine, noi unități comer
ciale moderne ce totali
zează peste 6200 mp, com
plexul de alimentație pu
blică. Sînt devansate lu
crările de construcții la 
noul centru civic, reali- 
zîndu-se aici aproape 2090 ' 
de apartamente, față de 
1485 apartamente preda
te în cincinalul prece
dent. S-au realizat, tot
odată, importante supra
fețe de drumuri, și alei, 
s-au extins rețelele de a- 

.din
a- 
de

pă și canalizare, iar 
. cele pesta 10 000 de 
partamente, mai bine 
7000 au fost racordate la 
rețeaua de termoficare. 
In privința creșterii ' ni
velului de trai al popu
lației .sînt semnificative - 
sporurile înregistrate 
volumul prestărilor 
servicii care a atins 
acest an 71,1 milioane 
lei, respectiv, 2240 ...lei

ia 
de 
în

obținute
pe cap de locuitor, 
854 lei mai mare decit 
in primul an al cincina
lului, creșteri substan
țiale înregistrînd și des
facerile de mărfuri agro- 
alhnentaio și industria
le care în 1984 au ajuns 
la - peste 1,8 m 
lioane lei față de . 1980.

Sînt realizări care j- 
flectă cu prisosință aten
ția permanentă pe care 
o acordă conducei-ea parti
dului și statului nostru, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de dez
voltarea Văii Jiului, față 
de îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de mun
că și de viață ale mine
rilor, ale tuturor locuito
rilor acestui important 
centru carbonifer al țării. 
Despre 
conving 
voltării 
le a 
viitorul 
figurate 
Directive ale 
lui al XlII-lea. La 
baza dinamicii as
cendente a producției in
dustriale va sta creșterea 
producției fizice, mai ales 
la extracția de cărbune 

' cocsif icabil și energetic, 
care va. înregistra un 
spor de peste 200 000 tone. ■

această grijă ne 
și obiectivele dez- 

economico-soeia- 
orașului 
cincinal, 

în proiectul

în
pre-._ 

de 
Congresu- 

XIII-lea.
dinamicii

întreprinderea 
luat ființă cu un 
tea celui de-al XII-lea 
greș al partidului, cu 
cuvinte putem spune
îndreptățită mîndrie că s-a 
dezvoltat în cea mai ferti
lă perioadă din istoria ță
rii. Indicațiile și orientări
le secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au constituit 
pentru colectivul nostru 
sarcini de deosebită însem
nătate, fiecare om al mun
cii acționînd cu perseve
rență pentru îndeplinirea 
lor în mod exemplar. Am 
înregistrat în această pe
rioadă de la înființare și pînă 
la Congresul al XlII-lea al 
partidului, realizări deose
bite. Astfel, producția va
lorică realizată a crescut 
de aproape trei ori, ajun- 
gînd în acest an la peste 
560 milioane lei, în timp ce 
efectivele au crescut numai 
de 1,8. ori. Această creștere 
de producție s-a realizat în 
principal pe seama pro
ductivității muncii care â 
sporit cu peste 25 la sută. 
Am asimilat în fabricație 
proprie o seamă de utilaje, 
dispozitive și aparatură e-
lectrică, care au menirea înaltul foi 
să facă munca minerilor 
mai ușoară și totodată să 
sporească producția de căr
bune extras. Pe lingă ă- 
eeste asimilări colectivul 
nostru acordă . în continua
re o importanță deosebită 
realizării a tot mai multe 
piese de schimb, atît pen
tru utilajele autohtone cit

și pentru 
In cei șas 
schimb es 
prinderea 
de peste ] 
mărul rep 
a depășit 

însemna 
obținut în 
din acest 
ția marfă 
trat o dej 
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ția global; 
ne lei; în 
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Creșteri substanțiale slut 
prevăzute și Ia producția 
de fire artificiale, la țe
sături de mătușe; în 1987 
va intra în funcțiune noua 
instalație de celofan - de 
la I.F.A, Vîscoza ; va 
spori producția industriei 
mici. Pentru dezvoltarea 
continuă a orașului se 
prevede un înseinnat fond 
da investiții destinate cu 
precădere creșterii capa
cităților de producție, a 
gradului de mecanizare a 
lucrărilor din subteran 
etc. In planul de dezvol
tare in profil teritorial

prevăz ută realizarea 
a 2546 apartamente, un : 
magazin universal, hală 
agroalimentară. Orașul 
va beneficia de noi do
tări — o casă de cultură 

.și un nou. cinematograf, 
dispensar-noliclinică cu 
spital, extinderea spați
ilor de învățămînt, cultu
ră și sport. In 
cincinal se va 
noua linie ferată 
ficată Lupeni — 
,și se Va construi 
stație C.F.R. Creșteri im
portante sînt prevăzute și 
la prestările de servicii

și dvsi.u i rea ne mărfu’i.
Purtînd în inimi inîn- 

dria patriotică și profun
da recunoștință pentru 

. realizările de pînă acum, 
precum și pentru cele 
prefigurate pentru viitoa
rea etapă; comuniștii, toți 
oamenii muncii din Lu
peni susțin cu sentimente 
de stimă și dragoste pro
punerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie 
reînvestit la Congresul 
a] XlII-lea în funcția Su
premă de secretar general 
al partidului. ■ __ .
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prezență activă în viața
economico-socială a municipiului

i import, 
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In între
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Intre oameni nu exis
tă deosebiri esențiale. 
Toți trăiesc și muncesc 
în celeași condiții crea
te de sistemul nostru 
socialist. Și totuși com
portamentul unora dife
ră. Diferă față de mo
delul propus de societa
te. Omul nou, acest mo
del prefigurat de docu
mentele partidului, nu 
este numai un deziderat 
al societății. El există 
Și își desfășoară activi
tatea cot la cot cu noi. 
II întîlnim mereu, la 
locul de. muncă, în fa
milie, la cinematograf, 
la teatru, pe stradă, ’ în 
autobuz, în magazin, în 
bibliotecă etc. Nu-1 pu
tem distinge la prima 
vedere. Doar dacă îi 
urmărim modul de ma
nifestare, într-un cu- 
vînt comportamentul. 
Acesta este, de fapt, a- 
tributul esențial al o- 
mului nou: comporta
mentul în situații de o- 
rice natură. El reușește 
de fiecare dată să se 
ridice la înălțimea mo- 

_ delului propus de so
cietate. Este efectul vi
nei deosebite lucidități. 
Sau a unei capacități in
telectuale ieșite din co
mun ? Nu, Este efectul 
procesului de educație 
prin care a trecut treap
tă cu treaptă. .Familia, 
școala, profesia, colec
tivul de muncă repre
zintă pentru oricare din
tre noi lucruri comune. 
Nimeni nu a fost lipsit 
de acestea în afirmarea 
personalității. Numai 
că Unii au reușit să-și 
însușească mai bine în
vățămintele date cu ge- 

. nerozitate de alții. l’e 
l •_________  

unde au trecut, au în
vățat cîte ceva bun. Și 
acest lucru se observă 
în felul lor de a fi. Ori
cine din Valea Jiului a 
auzit de Ștefan Alba 
de la mina Petrila. Mulți 
îl cunosc personal. Este 
el un om nou ? Iată o 
întrebare la care ni
meni nu răspunde di
rect. Nici el însuși. Dar 
acest om dă țării zilnic, 
do multă -vreme, îm
preună cu ortacii săi, 
multe tone de cărbune
uuitr/iiiiiwiiiintifHiui

Realități
ale societății 

noastre socialiste

peste plan. L-am -văzut 
vorbind în conferința 
municipală de' partid. 
Se angaja să dea cărbu
ne peste plan. Acest 
lucru este rațiunea lui 
de a trăi. L-am văzut 
recent pe' stradă. Ace
lași om cumpătat, ra
țional. Colegul lui de 
la I.M. Aninoasa — 
Bokor Miklos, are ace
lași ideal de muncă: să 
dea cărbune peste plan. 
I.a fel și Constantin 
Popa și Paul Grasu de 
la Lupeni. In mină,- în 
familie, în societate, o- 
riunde i-ai întîlni, acești 
oameni te duc cu gîn- 
dul la modelul social 
al omului nou. Dar nu 
numai ei, ei foarte mu iți 
tovarăși de-ai lor și 
mulți, mulți a Iți oa
meni ce-și desfășoară, 
activitatea în munici
piul nostru. Ernest Cion- 
toș este un tinăr de la 
I.P.S.R.U.E.E.M. Nu 

s-a lăsat pînă ce îm
preună cu alții, n-a asi
milat aproape în între
gime ansamblele și sub- 
ansamblele de la cen
trala telegrizumetrică. 

■ La fel și Ion Buzgaru 
de la atelierul prototi
puri. Aportul lor la re
ducerea efortului valu
tar al țării este conside
rabil.

Vasile Răcășan și fa
milia lui reprezintă pen
tru colegii lor din Pre-' 
parația Lupeni adevăra
te modele. Găsesc timp 
și pentru spectacole, și 
pentru citit, și pentru 
filme. Deși aproape 
în toate duminicile trece 
pe la serviciu. Nu se 
știe mulțumit dacă, nu 
merge măcar să arunce 
o privire asupra insta
lațiilor. Așa făcea încă 
din școală. Această pres
tigioasă instituție edu
cațională care este școa
la își pune tot mai mult 
amprenta pe formarea 
și educarea oamenilor. 
Școala trăiește acum, în 
anii socialismului, o 
viață nouă. Orizontul 
spiritual al oamenilor 
este inconfundabil le
gat de acțiunea școlii. 
De acțiunea cadrelor di
dactice din școală, a că
ror muncă este subordo
nată în întregime iele- 
varii spirituale a omu
lui. Școala, alături de 
familie, de colectivul de 
muncă, de mediul civic 
nou constituie una din 
laturile principale ale . 
procesului educativ - de 
împlinire a OMULUI 
NOU, pe care societatea 
îl făurește în mod conș
tient și în deplină liber
tate.
Gheorghe CHIRVASA

Manifestări 
omagiale

■ EXPUNERE. „Con
gresul al XlII-lea — o- 
rientări de însemnătate 
istorică pentru prezentul 
și viitorul nostru" — este 
tema expunerii ce a avut 
loc la Atelierul de Zonă 
C.F.R. Petroșani, iar inli
ne va avea loc la cămi
nul de nefămiliști al I.M. 
Aninoasa, în organizarea 
clubului muncitoresc.

■ ALBUM. La Școala 
generală nr. 5 din Petro
șani a fost alcătuit un al
bum cu aspecte din viața 
și activitatea revoluțio
nară a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, sub genericul 
„Ceaușescu reales, la al 
XlII-lea Congres !“.

■ SPECTACOLE SI 
EXPOZIȚII. Cinstind a- 
propiatul forum al comu
niștilor, pionierii de Ia 
școlile generale nr. 5 Pe
troșani, nr. 6 — Vulcan, 
nr. 2 — Uricani, nr. 6 — 
Lupeni au organizat spec
tacole festive și expoziții 
de desene eu tematică pa
triotică.

CARTE DESCHISĂ — ȚARA
,— însemnări de Corneliu Radulescu —

Dintre imaginile- 
siinbol cu care aș 
vrea să ilustrez 

amplul tablou al eferves
cenței creatoare ce carac
terizează și definește rea
litatea prezentului nostru 
și al acestei țări în care 
trăim, mai grăitoare, mai 
vie mi se impune aceea 
a unei, cărți deschise. O 
carte ale cărei milioane 
de personaje sînt, în ace
lași timp, și autorii el ; ■ 
o carte în care orice pa~ 
gină-zî înscrie milioane 
de gînduri și fapte, acu- 
mulîndu-se într-o unică, 
bogată și cutezătoare sim-. 
bioză gînd-faptă; o carte 
al cărui spațiu epic e u- 
zina și ogorul, mina și

b Par tidului \
| In prag de forum comunist poporul, |
* condus pe drum de glorii de partid, '
• e permanent în pas cu viitorul . ®
I pe care și-l dorește fericit. , |.

Și-i dăltuiește demn st temerar, !
în numele și-n datinile gliei,
chip comunist înălțător și clar, I

j perpetuă „Cintarea României". / . I

I Ion ȘEITAN. < <
* miner |

| i
i Din inimă I
I Ca să triumfe-al libertății noastre cint,
| Să fie pace, fericire pe acest pămînt,
J De veghe stă Partidul Comunist Român
. Și un popor pe soarta lui sțăpîn.
I : ' •j Eroul Nicolae Ceaușescu, deinn bărbat,

Exemplu pentru noi, pisc de semeț Carpat,
' La Forul Comunist să fie reales dorim,

Cu EL spre Comunism in pas să fim.

Irimie STRAUȚ

școala, șantierul și labo
ratorul, atelierul de crea
ție Și scena ori o simplă 
coală de hîrtie, șesul, 
muntele și marea și cerul 
ce le cuprinde, toate îm
preună alcătuind, generos, 
divers și impresionant, u- 
nîtar, spațiul unic pe ca
re îl locuim și îl numim 
patrie; o carie al cărei 
timp ferm e prezentul 
socialist născut din vea
curi de lupte și speranțe 
și asumîndu-și cu respon
sabilitate șl încredere vi
itorul, prezentul spre ca
re partidul ne-a purtat și 
ne poartă și pe care în 
aceste zile, marele forum 
al comuniștilor îl va ri
dica spre noi culmi de 

lumină; o carte al cărei 
fluid poetic e dorul moș
tenit și trăit prin gene
rații; o carte a cărei filo
sof ie și practică de viață 
e munca, libertatea; drep
tatea și pacea; o carte al 
cărei sentiment suprem e 
omenia; o carte în care 
cuvintele sînt fapte, iar 
faptele sînt’temelii și zi
diri noi de țară; o carte 
cuprihzînd milioane de 
conștiințe și destine, cozi-' 
științe ce se adună în- 
tr-o unică mare conștiin
ță și destine ce se împli
nesc întru același destin.

O carte cu milioane de 
personaje și tot attția 
autori.

itr-un 
orașul 
imbat 

șău

VDRU

Bogat raport muncitoresc
(Urmare din pag. 1)

LE DE PLAN. Formația condusă de Pa
vel Dediu a extras, de la începutul anu
lui, o producție suplimentară de peste 
12 000 tone de cărbune.

■ CU APROAPE O LUNA MAI DE
VREME ȘI-AU REALIZAT SARCINILE 
PE 11 LUNI LA PRODUCȚIA DE CĂR
BUNE PENTRU COCS MINERII BRIGĂ
ZILOR CONDUSE DE CONSTANTIN 
POPA, TEODOR BONC ALO, PAUL 
GRASU ȘI AUREL MANDA, din secto
rul IV al I.M. Lupeni. ,

■■.. (Urmare din pag. 1)

ițele" muncii, cinstim marele forum
g. 1) sensul cu voința tuturor P.C.R. vor constitui do- 
--------comuniștilor din țara cumente de lucru pentru 
ă de noastră, ea în funcția su- brigada și mina noastră, 
sumează premă în partid să fie ca și pentru toți minerii 
ie, cifră reînvestit Minerul de o- Văii Jiului, transpunerea 
100 tone noare al țării, tovarășul lor în fapte asigurînd dez- 
tual a- Nicolae Ceaușescu. In voltarea bazei energetice 
a socia- acest sens asigurăm con- a țării. Numai astfel, prin 
eosebite ducerea de partid și de dăruire în muncă, urmînd 
a ade- stat> !5C tovară'’ul Nicolae îndemnurile secretarului

Ceaușescu personal, că Di- general al partidului, vom 
line la rectivele celui de-al clădi patriei, familiilor 
, con- -XlII-lea Congres al noastre un viitor fericit,. .

intens a minelor Văii 
jiului, mecanizare realiza
tă în urma indicațiilor, o- 
rientărilor și programului 
inițiat de secretarul gene
ral al ■ partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Efor
turile făcute de partidul 
și statul nostru pentru do
tarea întreprinderilor mi
niere; și a celorlaltor uni
tăți aparținătoare C.M.V.J. 
sînt răsplătite de oamenii 
muncii din Valea Jiului 
prin creșterea neconteni
tă a realizărilor . obținute. 
Rezultatele dobîndite în ă- 
ceșt an sînt superioare ce
lor înregistrate în aceeași ■ „ 
perioadă, a anului f 
Astfel, la cărbunele 
preparat sporul de . 
ducție este mai mare 
peste 410 000 tone, la huilă 
netă cu aproape 400 000 de 
tone. La zi, pe acest an, 
planul la producția de hui
lă netă a fost depășit cu 
1,1 la sută. Importante rea
lizări la producția fizică au 
obținut în acest ah între
prinderile miniere Paro- 
șeni, Lonea, Livezeni, U- 
rlcani și Petrila. IPSRUEEM 
Petroșani și-a depășit pre
vederile de plan stabilite 
de la începutul anului la

trecut, 
net 

pro- 
cu

producția marfă. La 
ducțiâ netă valorică 
înregistrat importante 
pășiri colectivele de la 
Vulcan,
I.P.C.V.J., Autobaza de 
transport și laboratoare. A 
fost intensificată activita
tea de producție și de re- dentate spre 
condiționare a pieselor de 
schimb în atelierele proprii, 
valoarea totală a acestora

pro- 
au 

de- 
I.M. 

I.M. Paroșeni,

timp, întărirea disciplinei organizatorice și tehnico- 
. tehnologice și a disciplinei economice, completat cu j

muncii. Sigur, preocupări- valoroase propuneri ... for-
le conducerii C.M.V-j.» ale mulate de participanții s-Ia . .

' ■ " ’ dezbateri și care va asi
gura îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan pe a- 
iiul 1985.

Avem convingerea fermă . . 
că minerii Văii Jiului, vor 
acționa cu toată dăruirea, 

' i și. priceperea 
tuturor 

revin, 
numai 

din 
mai

Vom îndeplini ritmic 
și integral prevederile 

de plan viitoare
fiind cu aproape 8 milioa
ne lei mai mare decît' sar
cina de s plan.

Cu toate acestea, realiză
rile obținute nu se ridică 
la nivelul dorit, impus de 
îndeplinirea integrală 
prevederilor de plan 
toți indicatorii economico- 
financiari. Avem încă re
zerve insuficient Valorifi
cate în ceea ce privește 
gradul de folosire a utila
jelor de mare productivi
tate, aprovizionarea teh- 
nico-inaterială, utili zarea 
rațională a fondului de

organelor colective de con
ducere de la nivelul uni
tăților economice din ca
drul combinatului sînt o-

J valorificarea .. 
integrală a rezervelor a- 
mintite astfel îneît să eli
minăm deficiențele care abnegația

pentru realizarea 
'. sarcinilor care le 

conștienți fiind că 
astfel vor contribui 
plin la cîștigarea cît 
grabnică a independenței 
energetice- a țării, sarcină 
eu un profund caracter 
patriotic. Prin realizările 
obținute, prin angajamen
tul lor de a nu precupeți 
nici un efort pentru creș
terea continuă a produc
ției de cărbune extras, co
lectivele de oameni ai 
muncii din cadrul unități
lor economice ale combi
natului își exprimă deplina 
adeziune la Hotărîrea Ple
narei C.G. al P.C.R. cu 
privire la realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în suprema funcție de secre
tar general al partidului,- 
garanție sigură a progre
sului neîmi «.rupt al patrie^

au existat în activitatea 
noastră și să putem acțio
na organizat, cu maximă 
răspundere, eficient, «pentru 
asigurarea tuturor condi
țiilor necesare îndeplinirii 

a în mod ritmic a planului 
la pe anul 1985, plan ale că

rui prevederi sînt superioa
re celor actuale.

In recenta adunare ge
nerală a reprezentanților 
oamenilor muncii din în
treprinderile Combinatu
lui minier Valea Jiului a 
fost adoptat un amplu pro
gram de măsuri polițico-
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Manifestări peste hotare în c nstea, 
cerni de*al Xiill^iea Congres ai P.C.R.

K.U. Ccrnenko despre 
dezvoltarea economiei 

sovietice în 1985
DACÂ VOR SĂ-ȘI RIȘTE

VIAȚA...

Marile împliniri ale 
poporului nostru în anii 
construcției socialiste, în
deosebi după Congresul 
al IX-lea al partidului, 
noile perspective pe care 
le deschide Congresul al 
XIII-lea al Partidului Co-

munist Român sînt evi
dențiate în cursul mani
festărilor organizate în 
aceste zile peste hotare 
în cinstea apropiatului fo
rum al comuniștilor ro
mâni.

• La plecarea în cursă 
să curețe bine parbrizele 
și să controleze dacă ins
talația de dezaburizare 
și ștergătoarele de . par
briz funcționează;

• Unele porțiuni 
drum (și mai ales 
curbe) sînt acoperite 
gheață; de aceea se 
comandă să se circule 
o viteză adecvată condi
țiilor de trafic și de drum, 
pentru a putea evita de
rapajul și alte evenimen
te neplăcute;

• In localități trebuie 
să se circule cu viteză 
legală și cu multă pru
dență, deoarece tempe
ratura scăzută diminuea
ză atenția copiilor care 
merg sau vin de la școală.

☆
Duminică, 18 noiembrie 

este permisă circulația 
autoturismelor proprieta
te personală înmatricu
late cu NUMĂR CU SOȚ.

de 
în 
cu 
re-’
cu

In această săptămînă au 
fost depistați conducted 
sub influența alcoolului 
Viorel Vlăduț (2 HD 4039), 

B
(31 
au

nia, și au vizionat filmul 
documentar „România — o 
epocă de împliniri".

Marile succese ale 
rului nostru în anii 
trucției socialiste au 
reliefate în cadrul 
reuniuni desfășurată 
Brasilia, la sediul < 
liului Național pentru dez
voltare științifică și tehno
logică. Au fost scoase în 
evidență realizările deose
bite înregistrate în special 
în ultimii 20 de ani, faptul 
că în România a fost creat 
un amplu sistem de insti
tute de cercetare și a ela
borat un program prioritar 
vizînd dezvoltarea cerce
tării științifice și tehnolo
gice. Au fost evidențiate 
succesele înregistrate în 
domeniul chimiei, fiind re
liefată activitatea desfă
șurată de tovarășa acade
mician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. S-a sub
liniat importanța pe care 
o acordă partidul și statul 
nosțru, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dezvol
tării cercetării științifice 
și a tehnologiei, privită ca 
un factor esențial al pro
gresului continuu econ^ 
mico-social al țării, în ri- 
_dicarea nivelului de civili
zație materială și spiritua
lă a poporului român.

popo- 
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l fost 
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la 
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MOSCOVA 16 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul în 
ședinței 
al C.C. 
stantin 
general 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
a relevat că, în ultimii doi 
ani, s-au produs mutații 
pozitive în activitatea tu
turor sectoarelor econo
miei naționale sovietice. 
Numai în industrie s-a ob
ținut,' în această perioadă, 
un spor de producție în va
loare de 32 miliarde ruble 
— a arătat el. Rezultate în
curajatoare au fost înre
gistrate și în agricultură.

Privind din acest punct 
de vedere planul pe 1985 
orientează just dezvoltarea 
economiei, ritmul de creș
tere stabilit fiind superior 
celui mediu din ultimii 
patru ani, a apreciat vor
bitorul. Proiectele de plan 
și de buget pe anul 1985 
corespund prevederilor 
Congresului al XXVI-lea 
al partidului, â arătat 
Konstantin Cernenko, sub
liniind că în prezent aten
ția principală trebuie a- 
cordată traducerii în viață 
a hotărîrilor adoptate.

cadrul 
Politic 

Kon-
Biroului 

al P.C.U.S., 
Cernenko, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.,

Iancu Munteanu (24 
1651) și loan Rusu 
HD 7900). Toți trei 
încălcat legea și au supor
tat rigorile ei. Dar — în
trebăm conducerile celor 
două întreprinderi unde 
sînt încadrați conducăto
rii auto loan Rusu și 
Iancu Munteanu — dacă 
înainte de plecare în 
cursă și-au verificat con
ducătorii auto cărora 
le-au încredințat trans
portul muncitorilor și al 
produselor ușor inflama
bile, căci cei doi pilotau 
tocmai pe astfel de ma
șini ?

RECOMANDĂRI

democratice din România 
intitulată „România 1944 
—1984 — 40 de ani de glo
rioase înfăptuiri".

Pregătirile pe care comu
niștii, întregul nostru po
por le fac în vederea apro
piatului Congres au fost în
fățișate la o conferință de 
presă ce a avut loc la Bu
dapesta. Au fost prezentate, 
pe larg, în acest cadru, pre
vederile proiectului de Di
rective ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

Participanții au vizitat 
o expoziție de carte social

care 
cuprinde la loc de frunte, 
operele tovarășului NicOlae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ-

O expoziție cu tema:
„40 de ani de înfăptuiri" a 
fost prezentată la Belgrad.

i Tot în capitala
■ tn cadrul unei 
de presă au fost 
marile realizări 
tului nostru, în 
anii de Cînd la conducerea 
destinelor patriei se .află

: tovarășul Nicolae
Ceaușescu, perspectivele
luminoase ale dezvoltării e- 
conomico-sociale ale Româ
niei în cincinalul 1986— 
1990 și pînă în anul 2000.

; La Muzeul de istorie
’ „Klement Gottwald", al
Partidului Comunist _ din politică românească, 

! Cehoslovacia din 
! a fost deschisă

iugoslavă, 
conferințe 

relevate 
ale popo- 
special în

Praga, 
expoziția 

; documentară de fotografii 
..................... a 

a 
Și

!a Muzeului de istorie 
! Partidului Comunist 
’Mișcării revoluționare

Iarna aproape că și-a 
intrat te drepturi. Frigul, 
Iapovița și zăpada și-au 
făcut apariția, de aceea 
recomandăm conducăto
rilor auto s

Rubrică realizată cu 
sprijinul 

Biroului circulație al 
Miliției municipiului 

Petroșani

Știri din țările socialiste•

MOSCOVA 16 (Agerpres) 
*— Industria sovietică a 
marcat noi trepte de dez- 
voltare pe diverse planuri. 

; După cum informează „E- 
konomiceskaia Gazeta", 
numai în primele zece luni 
ale anului 
producției 
crescut cu 
de aceeași 
lui trecut.
muncii a înregistrat și ea 
un spor de 4,1 procente.

BEIJING 15 (Agerpres). 
—Căile de comunicație ru
tieră s-au dezvoltat consi- 

’ derabil ta R.P. Chineză te
- anii care au trecut de la 
eliberarea țării. Șoselele, 
a căror lungime este în 
prezent de 915 000 km, per-

: mit legături rapide și si
gure între toate cele peste 
2 000 de județe ale Chi
nei. Intre capitala țării, 
Beijing, și celelalte mari 

! orașe și reședințe de pro- 
Ș vincii există acum șosele 
moderne. De asemenea, 
s-a trecut la construirea u- 

, nor autostrăzi, pentru în- 
cepul între centrele în care 

; s-a constatat cea mai mare 
i afluență de vehicule. Ast- 

fel, Beijingul va fi legat 
de portul Tanggu, de pe 

’ țărmul Mării Bohai, 
I autostradă lungă de 
i km. Alte asemenea 

străzi se construiesc 
; orașele Shenyang și
lian și orașele Guangzhou 
și Shenzhon.

BELGRAD 15 (Agerpres). 
; — Noi zăcăminte de cu- 
: pru au fost, recent, desco- 
j perite de geologii iugoslavi 
■ în apropierea localităților 
Bor și Maidanpek, din R.S. 
Serbia. Agenția Taniug 
menționează că zăcămin
tele de cupru descoperite

- pînă în prezent pe teritoriul 
iugoslav stat estimate Ia 
aproximativ 2 miliarde to
ne de minereu, avînd

acestâ, volumul 
industriale a 

4,4 la sută față 
perioadă a anu- 

Productivitatea

de o 
152 

auto- 
între
Da

conținut de cupru în me
die de 0,45 la sută. Alături 
de cupru, minereurile mai 
conțin și importante canti
tăți de argint, aur, magne- 
tită, molibden și alte me
tale.

Organele de resort iu
goslave efectuează, în pre
zent, pregătiri în vederea 
construirii unor noi mine 
te regiunile unde se află 
noile zăcăminte.

BUDAPESTA 15 (Ager
pres). — La Peremarton a 
început să funcționeze, la 
parametri proiectați, o no
uă uzină chimică 
produce substanțe pentru 
protecția plantelor. ~ 
citatea noii unități indus
triale este de 4 000 tone de 
diferite substanțe cu largi 
întrebuințări în agricultu
ra țării. O parte a produc
ției va fi destinată expor
tului.
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• LISABONA. In ulti
mele 10 luni, în Portuga
lia inflația a crescut cu 30 
la sută în comparație cu 
perioada corespunzătoare 
a anului trecut, informează 
Institutul național de sta
tistică. Prețurile la ali
mente și alte mărfuri de 
.primă necesitate au sporit 
cu peste 32 la sută, iar chi
riile — cu 34 la sută.

• BRUXELLES. Prețu
rile produselor . petroliere 
au crescut, în medie, cu 66 
la sută te țările membre 
ale Pieței comune în pe
rioada ianuarie 1979 —•

nu- 
luni 

de

noiembrie 1984, s-a anunțat 
la sediul Comisiei CEE din 
Bruxelles, informează a- 
genția ANSA.

• TEL AVIV. In Israel 
continuă să scadă nivelul 
de trai al populației. Po
trivit datelor oficiale, 
mai te ultimele trei 
prețurile la mărfurile
larg consum au crescut cu 
60 la sută. S^au scumpit te 
special produsele alimen
tare, printre care carnea, 
laptele, untul.

• HAGA. Numărul șo
merilor înregistrați oficial 
în Olanda reprezintă 17,5 
la sută din totalul popu
lației active a țării. Aceas
tă rată este cea mai ridi
cată pe ansamblul statelor 
vest-europene, informează 
agenția Reuter.

Agendă energetică
DELHI 16 (Agerpres). In- zăcămintelor a unor 

tr-un viitor apropiat, prin- biective industriale 
cipala materie primă ener
getică a Indiei va fi cărbu
nele, în special 
ale cărui rezerve

FILME

lignitul, 
interne 

sînt considerabile. In ulti
mii patru ani s-a constatat 
o creștere a extracției de 
cărbuni — numai produc
ția de lignit s-a ridicat la 
6,5 milioane tone. Aproxi
mativ 73 la sută din zăcă
mintele de cărbune ale ță
rii șl aproape toate rezer
vele ei de cărbune cocsifi- 
cabil sînt situate în regiu
nile estice ale țării, iar 
cele de lignit se află, în 
principal, în statul Tamil 
Nadu. Pentru a reduce 
cheltuielile de transport, 
autoritățile indiene au pus 
la punct unele proiecte de 
construire în apropierea

o- 
____ , _ ____  _ _ care 
să funcționeze pe bază de 
cărbune.

ALGER 16 (Agerpres). 
Valorificarea intensivă a 
zăcămintelor de gaze na
turale ale Algeriei a deter
minat o extindere a rețelei 
de conducte pentru trans
portarea gazelor. In ac
tualul cincinal (1980—1984) 
a început construirea a 
două sectoare la noua con
ductă Hassi R’Mel-Arzew, 
a încă două la conducta , 
Hassi-R’Mel-Qued-Saf Saf 
și conducta pentru trans
portul de gaze lichefiate 
Hassi-R’Mel-Arzew. Cons
truirea acestor magistrale 
va necesita montarea a 
peste 4000 km țevi de ma
re diametru și construirea 
a 12 stații de pompare.

ADDIS ABEBA 16 (A-
gerpres). In Etiopia se în
făptuiește un program des
tinat măririi potențialului 
energetic al țării. Pentru 
satisfacerea necesarului 
crescînd al economiei na
ționale în sfera energiei 
s-au pus la punct o serie 
de proiecte. Printre aces
tea se află construirea u- 
nei hidrocentrale cu o pu
tere de 152 000 kW în re
giunea Melka-Bakane un
de ta prezent se desfășoa
ră lucrări de cercetare geo
logică. După darea în 
funcțiune a hidrocentra
lei, precum și a eelei de 
la Gil-Gel-Gibe și Chemo- 
ga, producția de energie 
electrică a Etiopiei va creș
te de peste două ori pînă 
în 1986.
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PETROȘANI — 7 
iembrie: Vreau să știu de 
ce am aripi; Unirea: Nau
fragiul; Parîngul: Sala
mandra.

LONEA : Ca-n filme.
ANINOASA: Afacerea

Pigot.
VULCAN — Lueat-r, 

O afacere murdară.
LUPENI — Cultural .

Miezul fierbinte al plinii. 
URIC ANI: Galax.

i

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

mma.
16,45 Săptămînă politică.
19,00 Telejurnal (pc).
19,20 O epocă, un condu

cător, o țară (color). 
Nicolae Ceaușescu 
•— un om pentru bi
nele oamenilor.

19,40 Teleenciclopedia.
20,10 Film artistic (color).

COLEGIUL DE REDACȚIE : losit BALAr-r, loan DUBEK Dorm 6r-,cu o o SI AȚA, 
Simian POP — redactor șef. Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tomo •«jARCA.

21,45

22,20
22,30

Iți vom cînta iubită 
țară (color). 
Concert-spectacol.
Telejurnal (pc).
Flori de cîntec ro
mânesc (color). Con
cert-spectacol.

II
!

cu sediul în Lupeni, str. Mierleasa nr. 24, 
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi:

■ 5 posturi

■ 3 posturi 
bați

de

de

maiștri minieri

tehnicieni minieri— băr-

■ 2 postări 
bați

Concursul are Ioc în ziua de 26 noiem
brie 1984.

de controlor poartă — băr

Condițiile de încadrare sînt stabilite de
Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 57/1974.

Informații suplimentare se pot obține 
biroul OPIR de la I.M. Bărbăteni.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Ma- 
rușka Bihavecz Gabriela, 
eliberată de I.P.C.V.J. Pe
troșani. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bă- 
dău Georgeta, eliberată de 
I.M. Lupenl. O declar nulă 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Țarcă 
Dumitru, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de

la

I. Cornel, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă, 
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bice 
Gabriela, eliberată de Țe- 
sătoria de mătase Lupeni. 
O declar nulă. (2913)

PIERDUT legitimație de
serviciu pe numele Kovacs
Margit, eliberată de I.C.
Vulcan. O declar nulă.
(2914)

PIERDUT1 carnete de
student pe numele Popa
Stelian și Niculescu Florin, ’ 

_ eliberate de Institutul de '
serviciu pe numele Bumba mine Petroșani. Le decla- 
Gheorghe, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă.
(m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ne
grea Petre Dan, eliberată 
de I.M. Lupeni. O declar 
nulă, (m.p.)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oprea

răm nule. (2915)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Papp 
Terezia, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă. 
Î2916)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Enaehe 
Gicu, eliberată de I.M. Lu- 
peni. O declar nulă, (mp)
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