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viguros

excepțio-

realizări

tehnico-

viitoarelor noastre
Interlocutori, delegații la

am

își începe 
marele 

cornuniș- 
români —

fo- 
ro- 
al 
cu

IOSIF COTOȚ, pfen 
sionar, membru 
partid cu stagiu 
ilegalitate :

„Incepînd din 1945 
luat parte la toate con
gresele și conferințele 
naționale ale partidului 
nostru. La prezentul 
rum al comuniștilor 
mâni — Congresul 
XIII-lea —, particip

de 
din

uri sentiment de satisfac
ție aparte. ' 
ment deosebit 
precum forța 
produse de 
scos de mineri, 
zările cu totul 
bile, in toate 
de activitate, ,____
în țară și în Valea noas
tră, în perioada de la 
Congresul al IX-lea, de 
cînd în fruntea conduce-

Acest senti- 
pornește, 

și lumina 
cărbunele 
din reali- 
remarca- 

domeniile 
obținute

victorii
nostru

Ni colae 
la Con-

Congres
rii partidului 
se află tovarășul 
Ceaușescu. Merg
greșul al XIII-lea cu do
rința și hotărîrea nestră
mutată de a aproba Ra
portul și celelalte docu
mente ale Congresului — 
documente care prefigu
rează o etapă nouă, su-

(Continuare în pag. a 2-a)
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al Înfloririi multilaterale a
VIOREL FAUR, 

prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid

Mîine 
lucrările 
forum al 
tilor 
Congresul
al XIII-lea 
eveniment de 
nală însemnătate în via
ța partidului și a po
porului, menit a trasa Un 
contur mai amplu, încăr
cat cu substanța efortu
rilor creatoare pentru îm
plinirea idealurilor co
muniste, a aspirațiilor 
noastre de mai bine, as- 

' pirații cărora le consa
cram energia și pasiu
nea, spre înflorirea con
tinuă și multilaterală a 
patriei. Congresul al 
XIII-lea va adopta ho- 
tărîri de excepțională în
semnătate pentru pro
gresul națiunii noastre 
socialiste la temelia că
rora se află bilanțul bo
gat în înfăptuiri al în
deplinirii obiectivelor 
stabilite de Congresul al

Xll-lea al partidului. Re
feritor lă obiectivele pe 
care le va adopta Con
gresul al XIII-lea, în ba
za proiectului de Direc
tive, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sublinia; „A- 
ceste prevederi din docu
mentele care sînt publi
cate, din hotărîrile ce 
vor fi adoptate de Con
gresul al XIII-lea, au la 
bază mărețele 
de pînă acum, nivelul ri 
dicat al bazei 
materiale, al industriei, a- 
griculturii, științei, învă- 
țămîntului. De aceea, a- 
vem toată convingerea că 
hotărîrile vor fi realizate 
în bune condiții, patria 
noastră străbătînd încă o 
etapă importantă în rea
lizarea Programului par-

tidului, în ridica
rea ei pe noi culmi 
de progres și ci
vilizație**.

In anul Con
gresului al XIII- 
al partidului, Va- 
Jiului, asemenea

lea 
lea 
tuturor zonelor țării, poar
tă cu mîndrie amprenta 
profundelor și multiple
lor prefaceri și înnoiri 
economice și sociale, în
făptuite din inițiativa Și 
la indicațiile secretaru
lui general al partidului. 
In urma rodnicelor vizite 
de lucru în Valea Jiului, 
inclusiv în cursul aces
tui cincinal, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a in
dicat să se treacă la me
canizarea și moderniza
rea extracției. de cărbu
ne, la dezvoltarea po
tențialului productiv al 
localităților municipiului

(Continuare în pag. a S-a)
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Votam cu toți un nume |
I
I
I
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Să . fluture in inimi, 
să cînte bucuria, 
belșugul să triumfe, 
să se-mplinească glia, 
desăvîrșind un nume 
de aur, România.
Să ne-mplinim dorința 
de-a fi, oricînd, aice 
noi, mesageri ai păcii 
mai albă decît iia, 
ducînd prin noi, în lume, 
un nume, România. 
Să ne culegem griul, 
să ne rodească via, 
s-avem oțel, cărbune, 
să fie-a noastră glia) 
votăm cu toți un nume 
pentru că, Ceaușescu

■ înseamnă România
’ Dorina Florentina PAGNEJERI („Mesagerul")
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Bogat raport muncitoresc
. Minerii, constructorii de mașini, energetici- ■ MINERII DE LA LONEA AU EXTRAS 
enn, toți oamenii muncii din Valea Jiului în- DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI PESTE SAR- 
timpină cu rezultate deosebite în muncă ma- CINILE DE PLAN APROAPE 12 000 TONE 

DE CĂRBUNE. REZULTATE DEOSEBITE IN 
MUNCA AU OBȚINUT MINERII DIN BRI-

rele forum al comuniștilor români — Congresul 
al XIII-lea al prtidului. ______ _____ , _______ _ „___________ _______
■ Eforturile susținute depuse de MINERII GAZILE CONDUSE DE GRIGORE MÎNDRUȚ, 

DE LA PAKOȘENI IN ACEST AN AU FOST ANTON FLOREA, DUMITRU 
MATERIALIZATE IN EXTRAGEREA UNEI 
PRODUCȚII SUPLIMENTARE DE CĂRBUNE 
DE 45 000 TONE. Cel mai mare plus — 30 000 
tone de cărbune îl înregistrează minerii din 
cadrul sectorului I. însemnate depășiri ale 
sarcinilor de plan raportează si minerii sec
toarelor III și IV. PRINTRE BRIGĂZILE DE 
MINERI MECANIZATORI FRUNTAȘE ALE 
MINEI SE NUM ARA CELE CONDUSE DE 
GAVRILA MESAROȘ, CONSTANTIN CIO- 
BANOIU, FERENCZ FAZAKAS SI MIHAI 
ȘCHIOPU.

PARASCHIV, 
GHEORGHE POENARU ȘI ANDREI AN
TAL care au depășit constant productivitatea 
muncii planificată cu o tonă pe post.

■ PESTE 7 600 TONE DE CĂRBUNE EX
TRAS SUPLIMENTAR RAPORTEAZĂ SI 
MINERII DE LA URICANI. La acest succes 
AU CONTRIBUIT DIN PLIN CELE DOUA 
BRIGĂZI CONDUSE DE ILIE AMORARIȚEI 
ȘI PETRU MANDRIȘ care exploatează aba
taje echipate cu susținere și tăiere mecanizată.

(Continuare in pag. a 2-a)

Delegații 
din Valea Jiului 

la Congresul 
partidului

Faur Viorel, Costescu 
Iulian, Alstani Ion, Bă
lan Dumitru, Bogye Ca
rol, Borneci Marin, Co- 
toț Iosif, Crișan Arpad, 
Fazakas Ferencz, Geor
gescu Persida, Kelemen 
Iosif, Maksai Maria, Po
pa Constantin, Pătrășco- 
iu Felicia, Raica Ștefan, 
Spafiu Constantin, Stan 
Constanța, Ștefan Ilina, 
Toma Nicolae, Vârjan 
Verginia.
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Un singur gînd , 0

CERTITUDINEA VIITOARELOR NOASTRE VICTORII Val
înaltă stimă și prețuire, 
fierbinte recunoștință

Două satisfacții de excepție mă însoțesc în drum 
spre Capitală, la marele forum al comuniștilor : bi
lanțul bogat de înfăptuiri, constînd în succesele ob
ținute de minerii sectorului IV pe care îi reprezint 
— o producție suplimentară de 25 000 tone de căr- 

, bune de la începutul anului și de 50 000 tone plus 
realizat de la începutul cincinalului. Acesta feste 
omagiul cu care cinstim noi comuniștii, toți minerii 
celui mai mare și mai mecanizat sector al minei Lu
peni marele forum comunist al țării, o materializare 
a muncii rodnice, a stăpînirii competente de către 
brigăzile de mineri a bogatei și modernei zestre teh
nice cu care ne-ău fost dotate abatajele la îndem
nul și prin grija tovarășului Nicolae Ceaușescu.

A doua satisfacție. Ca delegat la Congres, ca re
prezentant al minerilor, voi avea prilejul să-mi ex
prim nemijlocit, prin cuvîntul și votul meu, recu
noștința plină de stimă și considerație, față de cel 
din inițiativa și prin preocuparea căruia ne putem 
bucura de condițiile noi de muncă și de viață, de 
succese de excepție în producție -r secretarul ge
neral al partidului, Minerul nostru de onoare, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al popo
rului român.

Această recunoștință o voi exprima cu mîndrie 
patriotică și deplină încredere prin mandatul ce mi 
s-a încredințat: acela de a-mi da votul realegerii 
în funcția 
Ceaușescu. 
și vizionar 
ilustru, pe
ranția înfăptuirii marilor obiective pe care le va 
adopta Congresul pentru înaintarea națiunii noastre 
pe drumul făuririi societății socialiste și comuniste 
pe pămîntul scump al patriei.

Constantin POPA, 
miner șef de brigadă Ia I.M. Lupeni, 

Erou al Muncii Socialiste

supremă în partid a tovarășului Nicolae. 
Avîndu-1 și în viitor conducător înțelept 
pe patriotul înflăcărat și revoluționarul 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, avem ga-

(Urmare din pag. 1)

te înfăptuirile mărețe ale 
poporului nostru pe ca
lea ’ edificării civilizației 
socialiste.

Sîntem conștienți că e- 
xistă încă mari rezerve 
pentru îmbunătățirea 
activității de viitor pen- greșului 
tru a îndeplini și chiar 
depăși sarcinile . planului 
producției de cărbune. 
Vom acționa mai hotărît 
pentru valorificarea a- 
cestor rezerve, mobiîi- 
zînd mai bine resursele 
de care dispunem la dez
voltarea capacităților 
producție și creșterea 
niei de fiîint active 
cărbune, astfel îneît să 
cern față cu cinste sar
cinilor ce ne revin din 
documentele Congresu-

te bune în ultimul timp directorul I.U.M. Pe- 
și pe calea îmbunătățirii troșani : 
calității cărbunelui. Vom 
consolida aceste rezulta
te așa cum ne cere tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
astfel îneît în întreaga 
activitate economico-fi- 
nanciară să se producă 
în scurt timp un adevă
rat salt calitativ, o creș
tere substanțială a pro
ductivității muncii în 
condiții de calitate și e- 
ficiență sporită. Prin 
fapte de muncă ne ex
primăm hotărîrea de a 
înfăptui neabătut sarci
nile ce ne revin din pro
iectul de Directive și ce
lelalte documente pro
gramatice care vor fi 
adoptate de Congresul al 
XIII-lea al partidului 
pentru a ne aduce contri
buția la înflorirea și dez
voltarea economică a 
patriei*.

STAN CONSTAN
ȚA, secretar al comi
tetului de partid LF.A. 
Vîscoza Lupeni:

„Aștept cu emoție 
men tul reîntîlnirii
secretarul general al 
tidului în cadrul marelui 
forum al comuniștilor. De 
fiecare dată aceste întîl- 
niri au constituit pentru 
noi cele mai puternice și 
mobilizatoare imbolduri 
în muncă, indicațiile și 
orientările primite repre- 
zentînd ghidul nostru de 
activitate. Reprezint la 
Congres un colectiv, rela
tiv tfnăr, care, în acești 
ani a beneficiat din plin 
de grija partidului. Sînt 
convinsă că și în viitorul 
cincinal conducerea su- ’ 
perioară de partid ne va

de
li- 
în 
fa-

MAKSAI MARIA, 
maistru, secția de mo
bilă Livezeni:

„Prin grija permanen
tă a partidului, noi, fe
meile din România so
cialistă contribuim cu spi
rit înnoitor și eficiență 
la întreaga viață politi
că, economică și socia
lă. Cu aceste gînduri, 
pornite dintr-o adîncă 
recunoștință pentru ac
tivitatea revoluționară 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei

îneonjura cu aceeași dra
goste și atenție, oamenii 
muncii de Ia Vîscoza, a- 
semeni întregului nos
tru popor, contribuind 
cu toate forțele la înde
plinirea hotărîrilor Con- 
_ i ai XIII-lea al _ 
partidului. Îndeplinirea 
mandatului încredințat 
reprezintă pentru mine 
un act de maximă res
ponsabilitate patriotică, 
de materializare a celor 
inai calde sentimente de 
recunoștință pe care tofi 
oamenii muncii din între
prindere le exprimă prin Elena Ceaușescu, voi par- 
votul meu dat realegerii.................... " "
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de 
secretar general al parti
dului*.

Petroșani s-au dezbătut 
și aprobat sarcinile ce 
ne revin din Directivele 
Congresului al XIII-lea 
al partidului, iar comu
niștii și-au exprimat ho- 
tărîrea fermă de a acțio
na neabătut pentru în
făptuirea exemplară a a- 
cestor sarcini în condi
ții de calitate și efici
ență. sporită. Dispunem 
de rezerve reale pentru 
îmbunătățirea 
de viitor. In 
care a trecut 
de-al XII-lea 
partidului, sub conduce
rea organizațiilor de 

colectivul nos- 
obținut succese de 

în 
aparta- 
funcți-

activității 
perioada 

de Ia cel 
Congres al

(Urmai
prin înfi; 

vtăți ale t 
industrial 
zarea ora: 
zător cer 
care cont 
vieții cele 

.■trăiesc 
centru c< 
rii. Defin 
bilanțul < 
zația noa 
lă de par 

-muncii d 
întîmpină 
XIII-lea

. ducerea : 
cinilor ci 
credințati 
general l 
făptuirea 
programe 
din țif 
de <. ...ar 
Jiului pr 
unui cen 
urbaniști1 
plină de;

Prin 
plină de 
inițiativă 
de munc 
organele 
de pârtie 
Jiului pi
că ascen 
tatea i 
plan. A i 
de cărbu 
producția 
prepis-ât, 
de huilă 
cocs. Toi 
ultimului 
produse 
9 200 ton 
re și 20C 
draulici. 
jii perm 
cerii u 
lui» . 
lui Nic 
pentru 
pacitățilc 
și modei 
ților noe 
iui a b< 
mii an 
fonduri
Pentru : 
complet, 
melor 
fondurili 
ficiază 1 
cest cin 
trativ s 
față de 
cît repr

ticipa la lucrările Con
gresului al XIII-lea C 
partidului, eveniment aș
teptat de comuniști, de 
toți oamenii muncii din 
patria noastră. Am reali
zat în cele 10 luni 
cheiate din acest an 
bilier pentru export 
R.F.G. și în Franța 
valoare de 3 210 000 
îndeplinind și produc
ția fizică prevăzută. Este 
răspunsul nostru munci- primele 10 luni ale a- 
toresc, de angajare plină 
de responsabilitate, Ia
mărețele perspective de
dezvoltare a patriei, pers
pective atit de grăitor 
cuprinse în Directivele 
Congresului al XIII-lea.
Oamenii muncii din în
treprinderea noastră spri
jină din inimă, într-un 
singur gînd și o unică 
voință, realegerea tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema 
funcție de secretar ge
neral al partidului, certi
tudine a viitoarelor îm
pliniri pe pămîntul stră
moșesc al patriei*.

DUMITRU BALAN, 
secretar al comitetului 
de partid de la Antre- te Sîntem conștienți că

- -- - prin realizarea sarcini*

al partid, 
tru a 
seamă. Au fost date 
folosință 3600 de 
mente și puse în 
une 27 obiective impor
tante de investiții 
culturale. An de an pro
ductivitatea muncii pe 
șantierele noastre a spo
rit, iar cheltuielile mate
riale s-au micșorat. In

în-
mo-
în 
în 

lei,

social-

„In perioada dintre 
cele două Congrese — 
al XII-lea și al XIII-lea 
— uzina noastră a trăit 
cea mai fertilă perioadă 
din istoria sa, a făcut 
saltul cel mâi substanțial 
în destinul său. Din ini
țiativa și la indicația 
personală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din 
fosta unitate de repara
ții, I.U.M.P. s-a profilat 
pe construcția de mașini; 
în această perioadă s-a 
realizat cea de-a II-a e- 
tapă de dezvoltare și mo
dernizare a uzinei; volu
mul producției s-a du
blat, gradul de înnoire a 
fabricației fiind de 90 Ia 
SUtă.

Avem așadar satisfac
ția să raportăm Congre
sului că am onorat inte
gral sarcina fundamenta
lă trasată de secretarul 
general al partidului: 
I.U.M.P. a devenit prin
cipalul furnizor de utila
je moderne pentru mine
ritul Văii Jiului. Pentru 
toate acestea mulțumim 
tovarășului Nicol a e 
Ceaușescu, prin grija că
ruia față de dezvolta
rea mineritului țării, noi, 
uzina noastră, am devenit 
un factor hotărîtor în în
făptuirea programului de 
mecanizare a minelor. 
Iată de ce, în consens eu 
mandatul încredințat, cu 
voința întregului popor 
voi vota cu mîndrie pa
triotică și deplină încre
dere realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în 
funcția ■ supremă de se
cretar general al partidu
lui*. .

cestui an, cheltuielile 
materiale la 1000 Iei pro
ducție marfă au fost cu 
7 lei mai mici decît cele 
planificate. Ne prezen
tăm la cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului cu 
angajamentul că vom re
aliza toți indicatorii pla
nului de producție din 
acest an la termen, în 
pofida unor dificultăți cu 
care ne confruntăm pe 
linia aprovizionării cu 
materiale și combustibili. 
Pentru anul 1985 ne re
vin sarcini sporite. Avem 
de realizat o producție 
valorică de peste 250 mi
lioane lei, 8 obiective de 
investiții social-cultura- 
le și 1168 de apartamen-

ARPAD CRIȘAN, 
secretar al comitetului 
de partid al I.M. Vul* 
ean :

„Comuniștii din jude
țul Hunedoara mi-au 

i mandatul de 
a-i reprezenta la cel de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului, fapt de mare cins
te pentru mine. In mo
mentele emoționante ale 
lucrărilor marelui fo
rum al comuniștilor ro
mâni sînt bucuros că voi 
vota din toată inima, în 
numele comuniștilor, al 
minerilor din Valea Jiu
lui, realegerea în funcția 
supremă de secretar ge-

perioară, de progres pen
tru poporul nostru —, 
și pentru a alege, împre
ună cu ceilalți 
pe tovarășul 
Ceaușescu în funcția su- încredințat 
premă de secretar gene
ral al partidului, garan
ta înfăptuirii a ceea ce 
partidul își propune pen
tru anii care vin. Ca om 
șj comunist în vîrstă, con
sider că noi, pensionarii, 
avem datoria să spriji
nim mai eficient activi
tatea de înfrumusețare, 
ordine și disciplină în 
localități și cartiere pen
tru ca cei ce muncesc să neral al partidului a to- 
beneficieze de o viață cit 
mai prosperă, să poată 
produce mai mult spre 
binele țării și al nostru, 
al tuturor*.

delegați, 
Nicolae

mo- 
cu 

par-

varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, Minerul nos
tru de onoare, eminen
tul revoluționar și patri
ot înflăcărat de al că
rui nume sînt legate toa-
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Bogat raport muncitoresc
(Urmare din pag. 1) MILIOANE kWh, totodată ei au livrat beneficiarilor

aproape 40 000 gigacaloriî peste sarcinile de plan.
■ COLECTIVUL DE OAMENI AI MUNCII DE 

LA I.P.S.R.U.E.E.M. PETROȘANI SI-A DEPĂȘIT 
SARCINILE DE PLAN LA PRODUCȚIA GLOBA
LA CU 11,3 MILIOANE LEI, la producția marfă cu 
aproape 9 milioane lei, iar productivitatea muncii a 
fost depășită cu 1000 lei pe fiecare muncitor.

■ CONSTRUCTORII DE MAȘINI DE LA 
I.U.M. PETROȘANI AU LIVRAT MINERILOR IN 
ACEST AN CINCI COMPLEXE MECANIZATE de 
tip SMA-2, trei complexe de 
combine de abataj CA-1, trei 
și o foreză MHF 45.

■ CONFECTIONERELE 
ȘI-AU DEPĂȘIT SARCINILE

■ însemnate depășiri ale sarcinilor de plan — 
PESTE 24 000 TONE DE CĂRBUNE COCSIFICABIL 
— RAPORTEAZĂ SI MINERII SECTORULUI IV 
LUPENI. PRINTRE CELE MAI BUNE BRIGĂZI 
ALE SECTORULUI SINT CELE CONDUSE DE 
CONSTANTIN POPA, TEODOR BONCALO, PAUL 
GRASU SI AUREL MANDA.

■ MINERII SECTORULUI XI INVESTIȚII 
PETRILA AU EXECUTAT IN ACEST AN 600 ML 
DE LUCRĂRI DE DESCHIDERI PESTE SARCINI
LE DE PLAN, REUȘIND SĂ REALIZEZE IN A- 
CEST FEL SARCINILE DE PLAN ANUALE ÎNA
INTE DE TERMEN, Printre brigăzile fruntașe ale 
sectorului le amintim pe cele conduse de Vasile 
Pavel, Constantin Borș, Nicolae Toană, Francisc 
Barabas, Ioan Pop și Dumitru Rizea.

■ ENERGETICIENII DE LA PAROSENI AU
PULSAT IN SISTEMUL NAȚIONAL PESTE 711 AN 1984.

tipul SMA-HP, patru 
instalații de perforat

DE LA VULCAN 
DE PLAN LA PRO

DUCȚIA MARFA CU 10 MILIOANE LEI la confec
ții textile cu 20 milioane lei. SARCINILE DE PLAN 
LA EXPORT AU FOST ONORATE PE ÎNTREGUL

II
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I
I
I
I
I
I
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i sarcini
lor ce ne revin partici
păm la ampla operă de 
înfăptuire a programu
lui partidului de înflo
rire multilaterală a pa
triei și de creștere a ni
velului de trai al tuturor 
oamenilor muncii. Strîns 
uniți în jurul partidului, 
al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne vom adu
ce prin fapte de muncă 
contribuția la înaintarea 
patriei pe calea luminoa-

priza construcții 
montaje Petroșani

„Sînt fericit 
prilejul de a 
prin votul meu la Con
gresul al XIII-lea al par
tidului voința unanimă 
a comuniștilor din cadrul 
Antreprizei construcții și 
montaje Petroșani pri
vind realegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de se
cretar general al parti
dului. In toate organi
zațiile de partid de pe să a socialismului și co- 
șantierele Antreprizei monismului*.

și

amca 
exprima

MANIFESTĂRI OMAGI
EXPUNERI. La clu

bul cooperativei „Straja* 
din Lupeni au avut loc 
în aceste zile numeroa
se manifestări consacra
te marelui forum al co
muniștilor. Dintre aces
tea, de un interes apar
te s-au bucurat expune
rile „Epoca Ceaușescu — 
epoca celor mai mari în
făptuiri* și „De la Con
gresul al XII-lea la Con
gresul al XIII-lea — 
ani de glorioase înfăp
tuiri și mărețe împliniri 
în „Epoca Ceaușescu*. 
(Gh.C.)

EXPOZIȚIE DE CAR
TE. Clubul muncitoresc 
Uricanî organizează. în 
zilele Congresului o inte
resantă expoziție de car
te social-politîcă. La loc 
de cinste vor fi expuse 
lucrările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, _____

EXPOZIȚIE DE DE
SENE. La Școala gene
rală nr. 6 din Lupeni s-a 
deschis în cinstea foru
mului comunist al țării o 
expoziție de desene reali
zată de purtătorii crava
telor roșii eu tricolor.

CÎNTAREA ROMÂNI
EI. Ieri și astăzi au con
tinuat trecerile în revis
tă în cadrul etapei oră
șenești a festivalului, ma
nifestare dedicată Con
gresului al XIII-lea al 
partidului. Au intrat în 
concurs formațiile de tea
tru din Lupeni și forma
țiile de muzică ușoară 
și folk din Petroșani. Tot 
în cadrul festivalului, în 
zilele Congresului, vor 
intra, deasemenea, în 
concurs montajele lite
rare, recitatorii și grupu
rile de recitatori din Pe
troșani. __
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de investiții în anul 1965, 
în acest an fondurile res
pective au atins 4 miliar
de lei, materializate în 
creșterea dotării tehnice 
a minelor, realizarea u- 
nui volum sporit de lu
crări de deschideri pre
gătiri și de cercetări geo
logice miniere, de dezvol
tare a celorlalte ramuri 
iiidustriale, ceea ce a con
dus Ia sporirea de la an 
la an a producției globa
le și marfă industrială, 
a producției nete, a con
tribuției municipiului 
nostru la înflorirea mul
tilaterală a țării. Fonduri 
însemnate au fost aloca
te în toți acești ani cons
trucțiilor de locuințe, ex
tinderii spațiilor comer
ciale, de prestații și ser
vicii, rețelei școlare, exe
cutării unui important 
volum de lucrări edilitar- 
gospodărești. Reprezen
tative pentru întemeie
rile acestor ani sînt o 
seamă de obiective de 
primă însemnătate pen
tru potențialul produc
tiv și social-cultural al 
municipiului, cum sînt: 
începerea lucrărilor de 
organizare și execuția 
minelor Valea de Brazi 
și Lupeni-Sud, a prepa- 
rațiilor de la Livezeni și 
Uricani, punerea în func
țiune a unor noi capaci
tăți de producție pentru 
238 000 tone huilă/an și 
pentru 218 milioane 
lei/an producție marfă la 
I.P.S.R.U.E.E.M., a noii 
turnătorii de la 
Tesătoriei de mătase de 
la Lupeni. Tot în acest 
cincinal s-a realizat ma
gistrala de termoficare ■ 
Paroșani—Petroșani și
Paroșeni—Lupeni, s-a in
trodus gazul metan pe 
platforma industrială 
Livezeni. Municipul s-a 
îmbogățit cu noi și im
portante obiective so- 
cial-culturale, cum sînt: 
Teatrul de stat „Valea 
Jiului", Liceul economic, 
Stația de salvare, stadio
nul „Jiul", Baza didac
tică din Paring, aproape 
7 000 mp spații noi Ia 
Institutul de mine, ma
gazinele universale din 
Petroșani și Petrila, com
plexele comerciale din 
Vulcan și Lupeni, cân
ți nele-restaurant din Lu
peni, Vulcan și Petroșani, 
peste 6 000 de aparta
mente, precum și ample 
lucrări de modernizare a 
bulevardelor principale 
din cele 4 orașe, spații și 
zone verzi care, împreu
nă cu realizările din anii 
anteriori, dau localități
lor Văii Jiului o ținută 
edilitar-urbanistică tot 
mai modernă.

Tot ce am înfăptuit și, 
înfăptuim, dezvoltarea 
și modernizarea fără pre
cedent a unităților mi
niere, a celorlalte sec
toare de activitate, în
noirea și înflorirea loca
lităților, creșterea conti
nuă a bunăstării materi
ale și spirituale a tuturor 
color ce trăim și muncim 
în acest dinamic colț de

țară sînt realități pe 
care le datorăm tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul înțelept și 
mult stimat al partidului 
și statului, înflăcăratul 
patriot, revoluționarul vi
zionar, care în toți acești 
ani de grandioase înfăp- 
turi ai epocii inaugurate 
de Congresul al IX-lea, 
pe care cu mîndrie pa
triotică o numim „Epoca 
Ceaușescu",, inclusiv în 
acest cincinal, a dovedit 
o grijă părintească față 
de îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de 
viață ale minerilor, față 
de dezvoltarea Văii Jiu
lui. Iată argumentul ca
re însuflețește în acest 
moment de excepție al 
istoriei patriei, prilejuit 
de marele forum al parti
dului, comuniștii, toți oa
menii muncii din Valea 
Jiului, care stăpîniți de 
sentimente de aleasă sti
mă și recunoștință, sus
țin din adîncul inimilor 
ior realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
funcția supremă de se
cretar general al partidu
lui. Voința noastră sem
nifică încredarea nețăr
murită a comuniștilor, a 
puternicului detașament 
al minerilor, a întregii 
muncitorimi din Valea 
'Jiului în partid, în secre
tarul său general, în per
sonalitatea sa proemi
nentă și dă expresie con
vingerii noastre ferme că 
acest act politic funda
mental reprezintă ga
ranția supremă a înfăp
tuirii hotărîrilbr pe cara 
le va adopta Congresul, 
pentru înaintarea țării 
spre culmile luminoase 
ale socialismului și co
munismului.

Hotărîrile pe care le 
va adopta Congresul al 
XlII-lea, pentru înflori
rea continuă a națiunii 
noastre, deschid noi și lu- 
m inoase perspective dez
voltării neîntrerupte a 
municipiului nostru în 
ritmul progresului mul
tilateral al tuturor zone
lor țării, a tuturor sec
toarelor de activitate e- 
conomico-socială.

Intr-un singur gînd și 
o singură voință, cu conș
tiința responsabilității 
patriotice și revoluțio
nare care i-a însuflețit 
întotdeauna, minerii, toți 
oamenii muncii din Va
lea Jiului, împreună cu 
toți fiii țării, își reafirmă 
în acest ceas solemn ho- 
tărîrea de a muncii cu 
dăruire, și responsabilita
te pentru ca obiectivele 
prefigurate în proiectul 
de Directive ale Congre
sului al XIH-lea să de
vină realitate, pentru a 
onora îndatoririle ce le 
incumbă înaltul coman
dament patriotic — creș
terea producției de căr
bune cocsificabil și ener
getic și a-și spori astfel 
contribuția la ridicarea 
României pe noi trepte 
ale progresului, ale civi
lizației socialiste și co
muniste.

Valea Jiului, Vale a împlinirilor socialiste 
a cunoscut in anii dintre cele două congrese 
— Congresul al XII-lea și Congresul al XlII- 
lea ale partidului — o dezvoltare industrială 
economică și socială fără precedent.

Citeva imagini care demonstrează eloc
vent saltul impresionant făcut de industria 
Văii Jiului.

întreprinderea de tricotaje Petroșani. Puțul cu schip de Ia I.M. Lonea.
■

Noutăți edilitare în Petroșani.Utilaje moderne în subteranul 
Văii Jiului

Se conturează o nouă mină — „Valea de Brazi".
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Manifestări peste hotare dedicate
înaltului forum al comuniștilor, 

al P.C.R.Congresul al XIII-lea

Intîlnirea prietenească dintre 
reprezentanții tineretului 

român și bulgar
Peste hotare continuă 

seria manifestărilor dedi
cate istoricului eveni
ment din viața coinuniș-

tilor, întregului nostru 
popor — Congresul al 
XIII-lea al Partidului 
Comunist Român.

In cadrul unei festivități 
organizate la ambasada 
română de la Beijing în 
cinstea Congresului al XIII- 

i iea al Partidului Comunist 
Român au fost prezentate 
documentele ce vor fi su
puse dezbaterilor marelui 

’ forum al comuniștilor ro
mâni. De asemenea, au 

: fost proiectate filme do
cumentare privind succe
sele României în construc
ția socialistă.

La Helsinki, în cadrul 
: Complexului cultural ăl 
‘ Partidului Comunist Fin

landez, a fost inaugurată o 
expoziție documentară de 
fotografii înfățișînd dez
voltarea economico-socia- 
lă a României socialiste, 
profundele transformări 
petrecute în societatea ro
mânească în perioada ce

fotografii au fost înfățișa
te realizările poporului nos'- 
tru în anii dintre congre
sele al XTI-lea și al XIII- 
lea. ' -■ ■ '

Semnificația pe care o 
are în viața poporului 
nostru Congresul al XIII- 
lea al Partidului Comunist 
Român 
cursul 
presă 
Beirut, 
a fost

a urmat Congresului al 
lX-lea al Partidului Coinu-, ‘ 
nist Român, rolul hotărî- 
tor al tovarășului Nicolae ■ 
Ceaușescu în elaborarea și 
promovarea politicii inter
ne și externe a patriei 
noastre. _ __......... ................

A fost prezentată, de a- ziție de carte în care
semenea, o expoziție ce 
cuprinde o arie largă de 
lucrări din opera tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
precum și volume și pu
blicații oglindind aspecte 
din activitatea constructi
vă a poporului nostru.

La ambasada română 
din Rabat a fost prezentat 
filmul „România, Ceaușescu, 
Pace". Intr-un stand de 
cărți, au fost expuse la loc 
de frunte opere ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
iar printr-o expoziție de

a fost relevată în 
unei conferințe de 
ce a avut loc la 
Cu același prilej, 
inaugurată o expo- 
. __ 1- L. ____.* la

loc de cinste au fost expu
se operfe din gîndirea so- 
cial-politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lucrări 
apărute pește hotare dedi
cate vieții și activității 
conducătorului partidului și 
Statului nostru, precum și 
lucrări științifice ale tova
rășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu.

A fost 
semenea, 
gini din 
porană".

prezentată, de a- 
expoziția „Ima- 

România contem-

(Agerpres)

SOFIA 17 (Agerpres) — 
La Plevna s-a desfășurat 
în.tîlnirea prietenească din
tre reprezentanți ai tinere
tului din Republica Socia
listă România și ai tinere
tului din Republica Popu
lară Bulgaria. Programul 
manifestării a cuprins mi
tingul prieteniei dintre 
tineretul român și tineretul 
bulgar, discuții la Comi
tetul județean Plevna al 
Partidului Comunist Bul
gar, un seminar bilateral, 
întîlniri cu tineri și vizite 
la obiective economice, de 
învățămînt și social-cul- 
turale, spectacole ale for
mațiilor artistice ale tine
retului din cele două țări.

Intîlnirea a prilejuit un 
util schimb de experiență 
pe probleme actuale și de 
perspectivă ale activității 
desfășurate de organele și 
organizațiile Uniunii Tine
retului Comunist și Uniu
nii Tineretului Comunist 
Dimitrovist în direcția în
făptuirii sarcinilor ce le

revin din documentele 
Partidului Comunist Ro
mân și, respectiv Partidu
lui Comunist Bulgar; tot
odată, ă fost reafirmată 
dorința de extindere și di
versificare a relațiilor de 
colaborare dintre cele do
uă organizații, dintre tine
retul român și tineretul 
bulgar, în spiritul și pe 
baza întîlnirilor și înțele
gerilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, ca o contri
buție specifică la întărirea 
raporturilor tradiționale 
de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări și po
poare, la triumful cauzei 
păcii și socialismului în 
lume.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Vreau să știu de 
ce am aripi; Unirea: Nau
fragiul; Parînguli Sala
mandra.

PETRILAi Ancheta a 
stabilit.

LONEA: Ca-n filme.
ANINOASA; Afacerea 

Pigot.
VULCAN — Luceafă

rul: O afacere murdară.
LUPENI — Cultural: 

Miezul fierbinte al pîi- 
nii.

URICANI: Galax.
19 NOIEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Miezui fierbin
te ăl plinii; Unirea: Nu 
pot să-ți spun adio; Pa- 
rîngul: Acțiunea Auto
buzul.

PETRILA: Ancheta a
stabilit. “

LONEA: Ultimul Fleks- 
nees.

VULCAN — Luceafă
rul: Dragostea mea cu 
Jakub.’

LUPENI — Cultural: 
Elegie. . ’ ■ .

URICANI: Mexicul în 
flăcări, 1—II.

Ample acțiuni 
în favoared păcii, pentru 

dezarmare nucleara
PARIS 17 (Agerpres). — 

Intr-un interviu acordat 
săptămânalului economic 
francez ,,L’ Expansion", 
președintele F r a n ț e i, 
Francois Mitterrand, a a- 
rătat că în lume a crescut 
pericolul de război, ca ur
mare a acumulării de ar
mamente și creșterii deca
lajelor între țările bogate 
și cele sărace. El a subli
niat, in context, „impor
tanța vitală a dezarmării", 
a reluării dialogului între 
Est și Vest, precum și ne
cesitatea dezvoltării „dia
logului: Nord-Sud".

TOKIO 17 (Agerpres). — 
O delegație reprezentînd 
nouă asociații de femei 
japoneze a înaintat birou
lui primului ministru. o 
petiție semnată de 202 500 
persoane care se pronunță 
pentru proclamarea Ja- 
poniei drept zonă fără ar
me nucleare,

LISABONA 17 (Ager
pres). — In cursul unei 
consfătuiri a oamenilor de 
știință, desfășurată Ia Li
sabona și consacrată pro
blemelor dezarmării și salv
gardării păcii au fost sub
liniate pericolul pe care 
SI comportă accelerarea

ex-cursei înarmărilor și 
tinderea ei asupra Cosmo
sului, ca și crearea a 
arme de distrugere în 
să. Participanții au pus 
accentul pe necesitatea 
cerii neîntîrziate la măsuri 
de dezarmare, pentru salv
gardarea păcii.

COPENHAGA 17 (Ager
pres). — In întreaga Da
nemarcă s-a desfășurat, 
sîmbătă, Ziua de acțiune a 
tineretului în apărarea pă
cii și realizarea 
dezarmării. Mani
festările au avut loc din i- 
nițiativa organizației „Ti
neretul pentru pace", re
cent constituită, care reu- 

■ nește comitete locale anti
războinice și asociații de 
studenți, elevi, tineri mun
citori și funcționari. Ziua 
de acțiune — desfășurată 
sub devize ca „Pentru de
zarmare „Nu — armei 
nucleare pe pămîntul da
nez l“, „Da — destinderii 1“ 
— a avut drept obiectiv 
principal să atragă atenția 
opiniei publice asupra peri
colului pe care îl compor
tă acumularea de arme 
nucleare tot mai sofistica
te, să mobilizeze la lupta 
pentru consolidarea pă
cii.

noi 
ma-

tre-

Agendă diplomatică
BERLIN 17 (Agerpres). — 

La Berlin au avut 10c con
vorbiri între Erich Hone
cker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, și Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniș
tri al R.P. Polone — trans
mit agențiile ADN și PAP. 
Părțile s-au informat re
ciproc în legătură cu sar
cinile actuale ale construc-

ției socialiste din cele do
uă țări, evidențiind evo
luția pozitivă a relațiilor 
bilaterale. S-a subliniat, 
totodată, că menținerea 
păcii și securității în Eu
ropa, în primul rînd opri
rea cursei înarmărilor nu
cleare, constituie un o- 
biectiv prioritar.

BAGDAD 17 (Agerpres). 
— Vicepremierul și mi
nistrul afacerilor externe 
al Irakului, Tariq Aziz, va 
întreprinde o vizită de cî-

teva zile în S.U.A., unde 
va fi primit, la 26 noiem
brie, de președintele Ro
nald Reagan — transmite 
agenția irakiană de infor
mații, INA. Citind un pur
tător de cuvînt oficial i- 
rakian, agenția mențio
nează că Tariq Aziz va a- 
vea, de asemenea, con
vorbiri cu alte oficialități 
americane privind relați
ile bilaterale și evoluția 
situației din Orientul Mij- 
lociu.
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8,30 E tinerețea noastră 
partidului datoare! 
(c.) Versuri și cîn- 
tece patriotice.

9,00 Almanahul familiei.
9,30 De strajă patriei.

10,00 Viața satului (p.c.) 
TI,15 
11,45

Muzica pentru toți.
Lumea copiilor. 
Telefilmotefia de 
ghiozdan.
Potcoava de piatră,
Episodul 3.

13,00 Telex.
13,05 Album duminical

■ (P-c->
14,00 Fotbal: Rapid —

A.S.A. Tg. Mureș.
17,00 Handbal masculini

DECLARAȚIA 
PRIMULUI MINISTRU 

AL INDIEI
DELHI 17 • (Agerpres). — 

Intr-o declarație făcută la 
Delhi, Rajiv Gandhi, pri
mul ministru al Indiei — 
țară care deține în pre
zent președinția mișcării 
de nealiniere, — și-a 
primat îngrijorarea

ex- 
față 

de agravarea situației din 
America centrală și a fă
cut un apel la încetarea 
actelor de agresiune îm
potriva Republicii Nicara
gua, informează agenția 
Indinfo. Starea de tensiu
ne din această zonă a glo
bului, a spus el, amenință 
securitatea statelor din re
giune și pacea mondială, 
în ansamblul său.

Situația
NAȚIUNILE UNITE 17 

(Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, și pre
ședintele Adunării Gene
rale, Paul Lusaka, au pri
mit la sediul din New 
York al Națiunilor Unite 
o delegație a organizațiilor 
de femei din Liban, care 
solicită sprijinul organiza
ției mondiale în eforturile 
de îmbunătățire a situației 
populației din zonele din 
sudul Libanului ocupate de 
forțele israeliene.

Delegația a participat, în 
fața sediului Națiunilor U- 
nite, la o demonstrație pen
tru a atrage atenția, comu
nității internaționale asu
pra condițiilor de ocupație

din Liban
străină în care trăiesc ce-- 
tățenii din această zonă a 
Libanului de aproape doi 
ani și jumătate, r ; \

I

C a lend âr s ă p t ă mi nai
19—25 NOIEMBRIE 1984

PLAFONAREA 
ACTIVITĂȚII 

ECONOMICE IN S.U.A.
WASHINGTON 17 (A-

gerpres). — Ultimele sta
tistici oficiale date publi
cității la Washington ates
tă o anumită plafonare a 
activității economice în 
S.U.A. — transmite agen- 

. ția France Presse. Astfel, 

. nivelul producției indUs- 
. triale și miniere a rămas 
. neschimbat în octombrie, 
în raport cu situația din 
septembrie, lună în care 
se înregistrează un recul 
de 0,5 la sută. Rata 
majului s-a menținut 
nivelul de 7,4 la sută
totalul populației active, 
ceea ce. reprezintă 8,5 mi
lioane de oameni aflați în 
căutarea unui loc de mun- 

.■ că.

șo-
1a 

din

I

Minaur Baia Ma- 
. re — Helsingor (Da

nemarca).
18.40 Din inimi de copii, 

un imn partidului.
Emisiune festivă 
dedicată Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. 
(C.). : ' :

19,00 Telejurnal (p.c.)
19,45 Raportăm marelui 

forum al partidu
lui. Reportaj (c.).

20,05 O epocă, un condu
cător, 6 țară.
Nicolae 
strălucit 
ctitor de 
nistă.
Documentar.

20,35 P a r ti d
Ceaușescu — 
nia. Spectacol, (c.)

21.40 Telejurnal (p.c.).

Ceaușescu, 
strateg și 
eră comit

(c.).
U 1 ț—
Româ-

19 NOIEMBRIE

Luni, 19 noiembrie
— Deschiderea lucrărilor celui de-al XIII-lea Con

gres al Partidului Comunist Român (19—23).
— Vizita oficială a primului ministru al Belgiei, 

Wilfried Martens, la Budapesta (19—20).
— Vizita ministrului de externe irakian, Tariq Aziz, 

la Washington.
Marți, 20 noiembrie
— Vizita oficială a premierului portughez, Mario

Soares, în Marea Britanie (20—23). ‘
— întrunirea miniștrilor de externe ai țărilor mem

bre ale Consiliului de Cooperare al Golfului.
— Conferință consacrată securității în Marea Roșie.
— întrunirea miniștrilor de finanțe ai țărilor Pie

ței comune — Bruxelles.
Miercuri, 21 noiembrie
— Vizita cancelarului vest-german, Helmut _ Kohl, 

la Viena
—- yizita Vicecancelarului și ministrului de externe

al R.F.G., Hans-Dietrich Genscher, în R.P. Po
lonă (21—23).

— începe vizita în U.R.S.S. a liderului Partidului La
burist din Marea Britanie, Neil Kinnock.

Joi, 22 noiembrie
— Este prevăzută întrunirea Consiliului Național 

Palestinian în capitala Iordaniei.
Sîmbătă, 24 noiembrie ;
— Conferință privind crearea unei zone libere de 

arme nucleare in nordul Europei, la care parti
cipă delegați din Suedia, Norvegia, Danemarca, 
Finlanda și Islanda.

Duminică, 25 noiembrie
— Alegeri generiț|e in Uruguay.
— Referendum în Argentina privind 

problema 
Chile.

— Vizită la
Sinowatz

Canalului Beagle între

Moscova a cancelarului 
(25—26).
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înțelegerea în 
Argentina și

Austriei, Fred

Majorări 
de prețuri 

LONDRA 17 (Agerpres).
— Prețurile cu amănuntul 
au continuat să crească, în 
luna octombrie, in Marea 
Britanie, potrivit datelor 
publicate de ' Departa
mentul utilizării forței de 
muncă. Intre altele, s-au 
înregistrat noi majorări de 
prețuri la benzină și spo
rirea chiriilor.

Aceleași surse mențio
nează că numărul șomeri
lor reprezenta, luna trecu- 

! tă, 12,9 la sută din forța 
I de muncă a Marii Britanii.

I
I I 
I I 
I 
I

I
I
I

I

In jurul orei 9,00 —
. Transmisiune directă de 

la Sala Palatului Repu- 
Iblicii Socialiste România. 

Ședința de deschidere a 
I celui de al XIII-lea Con- 
' greș al Partidului Comu- 
[ nist Român (color).

20,00 Telejurnal (color).
— Cronica lucrărilor 

marelui forum al 
comuniștilor.

21,20 Congresul al XIII- 
lea — strălucita ex
presie a unității dh 
voință a partidului? 
a întregului popor.

21,50 Muncitorești voin
țe unite într-un gînd 
(color).
Lucrări dedicate 
Congresului parti
dului, interpretate 
de ansambluri mu
zicale pe marile 
platforme industri
ale ale țării.

22,10 Telejurnal (color).
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