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„Am adoptat un program măreț, de mare 
perspectivă, privind dezvoltarea e con ornic o- 
socială. El reprezintă năzuințele și voința parti
dului și poporului nostru. Aceste prevederi de 
dezvoltare a patriei noastre pînă în anul 2000 
se bazează pe puternica forță materială pe care 

| am realizat-o, pe creșterea nivelului tehnic, ști- 
« ințific, profesional al clasei muncitoare, al țără- 

nimii, al intelectualității”. »
ț NICOLAE CEAUȘESCU }

Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNFĂPTUIM HOTĂRÎRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA 
AL PARTIDULUI

Magistralul Raport prezentat de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU la înaltul forum al partidului

Industria românească — pe noi
coordonate ale dezvoltării intensive

Obiectivul fundamental 'al cincinalului 
1986—1990 îl constituie, după cum sq’pre
cizează în magistralul Raport prezentat 
Congresului, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, continuarea fermă a politicii 
de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a patriei 
spre comunism. In centrul atenției șe 
vor afla dezvoltarea forțelor de produc
ție, perfecționarea relațiilor sociale și de 
producție, direcții prioritare ale conti
nuării procesului de transformare revo
luționară a societății. Orientările gene
rale, jalonate în cuprinsul Raportului 
prevăd accentuarea dezvoltării intensive 
a tuturor ramurilor industriale, asigura
rea unui echilibru mai bun între diferite 
sectoare, stimularea revoluției tehnico- 
științifice, astfel ca industria noastră, 
întreaga economie să se ridice la nivelul

V_______________________

■

celor mai noi și avansate cuceriri ale 
gîndirii contemporane.

Se prevede ca și în viitorul cincinal să 
se acționeze pentru dezvoltarea bazei de 
materii prime și energetice. Reținem, în 
mod deosebit, pentru colectivele de 
muncă din Valea Jiului precizarea po
trivit Căreia producția de cărbune a țării 
noastre va trebui să atingă cel puțin 100 
milioane tone. Prin această prismă, or
ganizațiile de partid din întreprinderile 
miniere, colectivele de muncă, brigăzile 
noastre de mineri — atît cele care lu
crează în abataje cît și cele cuprinse în 
lucrările de pregătire-deschidere — sînt 
chemate să contribuie cu și mai mult 
spor la asigurarea cărbunelui necesar 
economiei naționale. După cum a indi
cat secretarul general al partidului cu

MEREU 
ÎN PRIMUL 

RÎND >
Cu caldele-mi cuvinte, 
îți scriu cu puritate, 
prin tot ceea ce faci 
voința ta străbate 
PARTID al celor care 
avînd ca sceptru țara 
și viitoru-n gînd 
aduc la acest forum 
dorința lor de-a fi 
mereu în. primul rînd.

Rahela BARCAN

In cadrul sectorului I 
al I.M. Paroșeni, briga
da condusă de Oprea 
Țenea (al doilea din 
dreapta), se numără, 
în permanență, printre 
fruntașii minei.

Vom onora încrederea 
investită în noi

Anul celui de-al XIII- 
lea Congres al P.C.R. mar
chează cel mai înalt nivel 
de producție al minei 
Petrila, de-a lungul celor 
125 de ani de existență a 
acestei adevărate „uni
versități" muncitorești. 
In acest mod exemplar, 
minerii din Petrila au în
țeles să cinstească marele 
forum al comuniștilor ro
mâni, realegerea celui 
mai iubit fiu al națiunii 
române, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cutezătoare și 
clarvăzătoare personali
tate politică, ca secretar 
general al partidului. Ur- 
mînd îndemnurile Mine
rului de onoare al țării, 
colectivul nostru a mili
tat pentru introducerea 
unor noi și moderne teh-

nologii, adaptate condi
țiilor de tectonică din 
stratele noastre, în acest 
sens .70 la sută din totalul 
producției de cărbune ex
tras se obține din fron
talele cu tavan de rezis
tență. Conștient de im
portanța acordată în Ra
portul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
la tribuna celui de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului, privind necesita
tea îmbogățirii zestrei teh
nico și asigurării inde
pendenței energetice 
țării, sub

Marcu 
secretar al 

partid al

a
și

1000 tone extrase
suplimentar

Oamenii muncii din 
Valea Jiului cinstesc re
alegerea celui mai iubit 
fiu al poporului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu în 
suprema funcție de se
cretar general al parti
dului, cu fapte demne de 
muncă. Minerii din bazi
nul nostru carbonifer sînt

puternic mobilizați pen
tru îndeplinirea integrală 
a sarcinilor de plan și a 
transpune în viață hotă- 
rîrile și documentele a- 
doptate de înaltul forum 
al comuniștilor — Congre
sul al XIII-lea al parti
dului.

■ VINERI, 23 NOIEMBRIE, TREI ÎNTRE
PRINDERI MINIERE — PETRILA, PARO- 
SENI ȘI LUPENI — AU EXTRAS ÎMPREU
NA PESTE SARCINILE DE PLAN 1000 TO
NE DE CĂRBUNE COCSIFICABIL ȘI ENER
GETIC. ■

Foto : Al. TĂTAR (Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare în pag. a 3-a)
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IN ZIARUL 
DE AZI:

• Adeziunea noastră 
— faptele de muncă.

• Sîntem mîndri că 
trăim acest istoric timp.

(In pag. a 2-a)
• Vom munci cu ab

negație pentru a da țării 
cit mai mult cărbune.

• Viitorul se contu
rează în prezent.

(In pag. a 3-a)

conducerea

BOANTĂ, 
comitetului 
I.M. Petrila'

• Cel mai puternic co
lectiv din Valea Jiului — 
MINERII DE LA LUPENI 
— AU EXTRAS PESTE 
SARCINILE DE PLAN 470 
TONE DE CĂRBUNE. Din 
cele șapte sectoare de pro
ducție ale minei, cinci și-au 
depășit preliminarul zilei. 
Și în această zi, însemnate 
depășiri au realizat mine
rii din brigăzile care ex- 
f"ț,îtează abataje echipa- 
te~:eu tăiere și susținere 
mecanizată, conduși de 
MIHAI BLAGA, CON
STANTIN POPA, AUREL 
MANDA, TEODOR BON- 
CALO, PAUL GRASU SI 
PAVEL BUJOR din sec
toarele III, IV și VI. Pre
liminarul zilei a fost depă
șit si de minerii conduși de 
SIMION RUS ȘI VASILE 
RUSU din sectoarele II și 
V, care exploatează abata
je frontale echipate cu sus
ținere individuală și tă 
iere cu combina.

• CEL MAI MARE 
PLUS AL ZILEI L-AU ÎN
REGISTRAT MINERII DE 
LA PETRILA — 490 TO
NE DE CĂRBUNE — răs- 
punzînd în acest fel che
mărilor adresate de secre
tarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a crește pro
ducția de cărbune extras. 
Depășiri însemnate au rea
lizat minerii sectoarelor II 
— plus 76 tone, III — plus 
114 tone, IV — plus 237 
tone și V — plus 104 tone.

• CELE MAI CONS
TANTE REALIZĂRI în a- 
ceastă lună ca și de la în
ceputul anului le-au obți
nut MINERII 
ROȘENI care, 
tone extrase 
în această zi,
de la începutul lunii 
plus de 2250 tone de câr-

DE LA PA- 
cu cele 36 
suplimentar . 
acumulează 

un

Din buchetul faptelor de 
excepție pe care minerii 
le înscriu în aceste zile 
in rodnicul bilanț al vred
niciei, închinat marelui 
forum comunist al țării, 
se impune prin substanță 
și semnificație, recordul 
realizat de brigada condu
să de Nicolae Kalman. 
Prin substanță, pentru Că 
e o realizare intr-adevăr 
deosebită, prin care autorii 
ei, minerii acestei formații 
de elită a Lupeniului, își 
întrec propriul lor record, 
de 150 ml, realizat cu un 
an în urmă, și... chiar și 
recordul atins de brigada 
fratelui brigadierului, Geza, 
de la Paroșeni, de 179 ml, 
ne precizează cineva din 
conducerea sectorului.

Deci, reușita se impune 
prin substanța realizării 
fizice, dar și prin semnifi
cație, prin valoarea ei de 
Simbol. Fiind vorba de o 
lucrare de pregătiri, de 
săparea drumurilor subte
rane spre viitoarele abata
je din care vor rezulta mii 
de tone de cărbune în con
tul viitorului an și viitoru
lui cincinal, reușita brigă-

zii fruntașe a lui Nicolae 
Kalman ilustrează pașii 
spre viitor ai marelui co
lectiv al minei Lupeni, fer
mitatea cu care se pregă
tește pentru abordarea 
sarcinilor ce derivă din 
obiectivele prefigurate de

— O reușită minerească, în conștiința ortacilor și 
un succes de excepție, se s-au materializat in fapte: 
naște mai ales în situații realizarea zilnică a unei 
de excepție, cind oamenii avansări de 7 ml în galeria 
sînt pregătiți pentru a-și 
întrece propriile perfor
manțe; pe ei înșiși. Așa s-a 
născut și recordul nostru

Substanța și semnificația unui
RECORD MINERESC

al

s-a 
zi-

din luna trecută, luna 
ce preceda Congresul parti
dului. Am avut ambiția, 
cu întreaga brigadă să cins
tim acest mare eveniment 
din viața țării cu un suc-

Directivele Congresului 
XIII-lea.

Despre acest record 
scris la panoul „Faptul
lei" de la mină și în ziar, 
s-a vorbit în plenul repre
zentanților minerilor de la ces pe măsură; totodată a 
Lupeni și la stația de ra
dioamplificare, s-a vorbit 
de către ortaci și de con~ 
ducătorii producției. Am
ținut să vorbească despre ne din luna 
propriul record chiar bri- Acestea au fost i 
gadierul, minerul Nicolae mentele brigadierului, 
Kalman:

fost vorba de o urgență: de 
deschiderea 
din stratul 
ce urmează

panoului 18/1 
5/TV, abataj 
să dea cărbu- 

decembrie.
argu- 

, ar
gumente ce s-au inoculat

de bază armată cu TH 6, 
în depășirea productivită
ții muncii, precum și a 
preliminarului lunar cu 70 
la sută. Cum s-a reușit? 
Simplu, ne spune șeful de 
sector, ing. Ioan Păvelonesc: 
„Brigadierul, toată briga
da au cîteva principii pe 
care le respectă cu strășni
cie: intră primii și ies ulti
mii după schimb; intră 
la front nu doar cu... lam
pa și masca, ci cu tot ce e 
necesar în Ziua respectivă , 
atît pentru funcționarea 
ireproșabilă a combinei, cît 
și pentru armarea perfectă 
a locului de muncă. Toți 
minerii — șefii de schimb 
Traian Irimuș, Nicolae Ne
meș, Ioan Szell, ca și Ba-

Ioan DUBEK

(Continuare în. pag. a 3-a)
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Strins uniți în jurul partidului» al secretarului său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNFĂPTUIM HOTARIRILE congresului al xiii-lea 
AL PARTIDULUI

ziunea noastră
faptele de muncă

Am urmărit cu deosebit 
interes desfășurarea lucră- 
rilor celui de-al XlII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român, iar magis
tralul Raport prezentat de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a jalonat întrea
ga (activitate economică și 
socială în cincinalul 1986 
— 1990 și în perspectivă 
pînă în anul 2 000. Sarcini- 
îe noastre, ale energeticie- 
nilor, sînt foarte clar pre
zentate în Raport. Așa cum 
arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Producția de 
energie electrică va ajunge 
în anul 1990 la 95 — 97 
miliarde kWh. Se vor dez
volta puternic energia pe 
cărbune și șisturi bitumi
noase, ajungînd la aproape 
38 miliarde kWh, precum 
și energia hidraulică și e- 
nergia nucleară'*. O parte

din această cantitate de e- 
nergie trebuie produsă de 
Uzina electrică Paroșeni, 
iar pentru a produce cît 
mai multă energie electri
că, trebuie să asigurăm 
funcționarea la capacitatea 
celor patru grupuri.

Prin faptele noastre de 
muncă ne exprimăm sa
tisfacția pentru realege
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema fun

plan. Cu aceste gînduri an- 
gajante pentru viitorul cin
cinal ne exprimăm încă o 
dată bucuria nemărginită 
și mîndria patriotică pen
tru realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al poporului, emi
nent conducător și om po
litic, în funcția supremă de 
secretar general al parti
dului.

Efortul ce-1 vom depune 
cție de secretar’ general al pentru creșterea producției 
partidului, chezășie sigură a 
succeselor noastre viitoare, 
a înfloririi patriei noastre 
și ridicarea ei pe cele mai 
înalte trepte de progres și 
civilizație. In acest an, noi, 
energeticienii de la Paro
șeni am livrat în sistemul 
energetic național peste 
;760 milioane kWh, reali- 
zîndil-ne și depășindu-ne 
în acest fel sarcinile de

de energie electrică produ
să pe bază de cărbune, es
te răspunsul nostru concret 
la chemările marelui forum 
comunist de a ne mobiliza 
plenar pentru înfăptuirea 
hotărîrilor adoptate de isto
ricul Congres al XlII-lea al 
P.C.R.

Lucaci DRAGO MIR, 
șef de echipă la reparații 
cazane de la U.E. Paroșeni

Munca de 
calitate —dovada 

recunoștinței
Nouă studenților care 

sîntem beneficiarii minu
natelor condiții de muncă 
și viață create de patrid 
pentru a ne instrui în spe
cialitățile alese, ne revin 
sarcini exprese în înfăp
tuirea obiectivelor prefi- 

al

Voni onora încrederea 
investită in noi

tarea strictă a disciplinei 
tehnologice și a muncii, 
vom acționa pentru for
marea noii generații de 
mineri multilateral pre
gătiți, cu un larg orizont. 
de cunoaștere. Materiali
zarea acestor măsuri va 
contribui la creșterea ca
litativă a rezultatelor 
muncii noastre. Onorînd 
atenția și grija de care 
ne bucurăm, din partea 
conducerii de partid și 
de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu perso
nal, și încrederea investi
tă în noi, transpunînd în 
fapte prevederile. Hotărî
rilor forumului comu
niștilor, vom contribui la 
edificarea socialismului 
și comunismului, la pros
peritatea și fericirea pa
triei-și a familiilor noas
tre.

(Urmare din pag. I)

îndrumarea puternicei 
noastre organizații de 
partid, colectivul a acțio
nat pentru asigurarea 
condițiilor realizării sar
cinilor de plan în acest 
an, în 1985 și cincinalul 
viitor, semnificative sînt 
depășirile cu care vom în
cheia acest an la pregă
tiri (plus 1000 ml) și des
chideri (plus 700 ml).

Avem un colectiv 
nădejde, dispunem
potențialul tehnic necesar, 
vom acționa consecvent 
pentru îmbunătățirea ac
tivității în organizațiile 
de partid, a stilului, și me
todelor lor de muncă, vom 
adapta soluții tehnice a- 
decvate condițiilor de ză- 
cămînt prin extinderea 
micii mecanizări, respec-

gurate de Congresul 
XIII-lea al partidului.

Să nu uităm că noi 
prezentăm specialiștii 
mîine, cei care vom pune 
în aplicare, punct cu punct, 
tot ceea ce zilele trecute 
forumul comuniștilor a ho- 
tărît pentru viitorul pa
triei. Cărbunele de care 
țara are nevoie pentru 
tingerea obiectivului de 
independență energetică se 
va da și cu ajutorul nos
tru, al celor care acum ne 
pregătim cu asiduitate pe 
băncile facultăților. Sîn
tem conștienți că de mo
dul cum ne însușim cunoș
tințele teoretice și practice 
depinde integrarea noastră 
ca specialiști în cîmpul 
muncii, lucru pentru care 
sîntem ferm angajați să 

pregătim cît mai bine, 
mai conștiincios pentru 
munca noastră de mîi- 
să fie dovada recunoș

tinței și mulțumirii 
de tot ceea ce partidul 
statul nostru ne-a pus 
dispoziție spre a ne j 
găti.

re
de

a-

de 
de

Acțiuni culturale
FOLCLOR. Ansamblul 

folcloric „Semenicul" pre
zintă, joi, 29 noiembrie, c- 
ra 20, în sala Casei de cul
tură a sindicatelor un spec
tacol extraordinar pentru 
iubitorii de folclor din Pe
troșani. Iși dau concursul 
Vasile Gonea, Elena Jur- 
Jescu, Pavel Jurca și Tra
ian Jurchelea, cunoscuți și ■ 

' îndrăgiți interpreți ăi cin- 
tecului popular. (T.Ț.)

TURNEU. îndrăgiți! in
terpreți de muzică ușoară, 
Cornel Constantiniu și O- 
limpia Panciu, împreună 
cu grupul vocal-instru
mental „Color", se vor a- 
fla, în zilele de 28, 29 și 
30 noiembrie, în Valea Jiu
lui, prilej cu care vor pre
zenta mai multe spectaco
le. La Petroșani spectaco
lul are Ioc în ziua de 30 
noiembrie, ora Î9 la Casa 
de cultură.

I

față
1 Și 

la 
pre-

Lazăr CIROE, student, 
I.M. Petroșani

Operatorii „mașini 
de comandă numerică" 
Carp Rodica și Atana
sov Dimitrov, din sec
ția echipament hidraulic 
I.U.M.P., doi muncitori 
de nădejde ai uzinei.

Petroșani.

Sîntem mîndri 
istoric

Sîntem mîndri că trăim 
acest istoric timp, al Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, timp în care 
poporul nostru raportează 
cele mâi frumoase înfăp
tuiri din istoria sa milena
ră. Magistralul Raport 
prezentat Congresului ăl 
XlII-lea, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului 
a evidențiat cu deosebită 
claritate marile înfăptuiri 
ale poporului nostru sub 
stindardul biruitor al parti
dului în anii de entuziastă 
înflorire a patriei de după 
cel de-al XII-lea Congres 
al partidului. Succesele 
deosebite, raportate în ma
rele forum al comuniștilor, 
deschid noi perspective de 
dezvoltare pentru economia 
românească, deschid noi 
căi de ridicare neconteni
tă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al popo
rului nostru. Satisfacția și 
mîndria patriotică ■ de a fi 
contemporanii acestor ani 
glorioși irup din sufletul 
fiecărui cetățean al patriei, 
care prin munca sa, con
tribuie zilnic la în
făptuirea neabătută 
a obiectivelor actualului 
cincinal. Sîntem mîndri de 
ceea ce am realizat, sîn
tem mîndri să definitivăm 
ceea ce ne-am propus, să 
înfăptuim ceea ce Congre
sul al XlII-lea al partidului, 
întregul popor au stabilit 
pentru cincinalul următor.

Și pentru noi, lucrătorii

că trăim acest 
timp

din sfera serviciilor, 
cinalul următor deschide 
noi perspective de dezvol
tare, noi căi de stimulare 
și intensificare a prestărilor 
de servicii, contribuția a- 
cestui sector de activitate 
la dezvoltarea economico- - 
socială a României, la creș
terea nivelului de trai al 
populației cunoscând — 
de la cincinal la cincinal 
— noi dimensiuni cantita
tive și calitative.

însuflețiți de perspecti
vele luminoase deschise în 
fața națiunii noastre de 
hotărîrile marelui forum al 
comuniștilor, noi, toți oa
menii muncii din cooperati
va „Straja" Lupeni rapor
tăm depășirea sarcinilor 
de plan pe 11 luni ale a- 
nului, succese prin, care ne 
exprimăm satisfacția și 
mîndria patriotică față de 
actul politic de însemnăta
te istorică al realegerii to
varășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema func
ție de secretar general 
partidului.

Constantin ADĂMUȚ, 
președintele Cooperativei 

„Straja" Lupeni

Foto: AL TATAR

PRIMIRI, Peste 80 
elevi de la Liceul indus
trial din Vulcan au trăit, 
în aceste, zile .sărbătorești', 
un moment emoționant : 
înmînarea carnetului de 
membru al Uniunii Tine
retului Comunist, moment 
de deosebită rezonanță pa
triotică în conștiința tineri
lor elevi, care, cu entuzias
mul șl elanul specific vîrs- 
tec, vor participa alături

de ceilalți ufeciști ai mu
nicipiului la transpunerea 
neabătută în fapte a isto
ricelor hotărîri ale foru
mului comuniștilor. (G.C.)

GHIDUL CETĂȚEANU
LUI. Prin grija Consiliului 
popular al municipiului Pe
troșani, a fost tipărit, și 
trimis tuturor asociațiilor 
de locatari, „Ghidul cetă
țeanului". Respectivul ghid, 
informează asupra acte
lor necesare și locurilor 
de rezolvare a diferitelor 
probleme curente de uz 
cetățenesc. Ghidul poate 
fi consultat de cetățeni Ia

asociațiile dc locatari 
toată Valea .-Jiului unde 
este afișat. (A.M.)

DEPANĂRI RADIO- 
TV. Unitatea de profil (re
parații radio-TV — pick-

• OLIMPIADELE ȘCOLARE. In toate unitățile 
do învățămînt din Valea Jiului sînt în plină desfă
șurare olimpiadele școlare, tradiționale concursuri 
ale elevilor la obiectele de studiu. Astăzi vor avea 
loc concursuri la fizica și chimie (clasele Vil—XII), 
limbi moderne (IX—XII), limba și literatura ma
ternă (clasele VII—VIII). Pînă acum au fost organi
zate ețapele pe clasă sau pe școală, în luna decem
brie urmînd să aibă loc fazele pe localități. Cuprin- 
zînd ample semnificații referitoare la calitatea pro
cesului instructiv-educâtiv, aceste manifestări s-au 
remarcat printr-o mare participare a elevilor 
școlile municipiului. (T.S.)

1l
Noi realizări pe 

șantierele investițiilor 
miniere

Colectivul Întreprinderii 
de antrepriză pentru cons
trucții și montaje miniere 
Petroșani raportează rea
lizări de seamă. De la în
ceputul acestui an au fost 
finalizate lucrări de cons
trucții și montaje miniere 
în valoare de peste 259 
milioane lei în condițiile 
reducerii cu 32,5 lei a cos
turilor de producție. . Be
neficiile realizate se ridică 
•la peste 8,4 milioane iei. 
Printre obiectivele predate 
industriei miniere din Va
lea Jiului în cinstea celui 
de-al XHI-lea Congres al 
partidului se numără .ins
talațiile de săpare și ex
tracție de Ia minele Lu
peni Sud și Valea de 
Brazi, partea de construc
ții a decan torului hr. 7 
și instalația de însilozare a 
preparației din Petrila. Ce
le mai mari realizări le-au 
obținut constructorii din 
brigada hr. 4 Lupeni — 
Valea de Brazi, care și-au 
îndeplinit sarcinile planu
lui anual cu 42 de zile î- 
nainte de termen. (V.S.) .

tufă de gălbenele care, de 
regulă, înflorește doar pri
măvara. Este al doilea an 
in care se repetă această 
curiozitate florală, răsplă
tind, parcă, grija gospoda- 

up, magnetofoane) din noul rilor, pasionați horticul- 
een tru civic al orașului tori amatori. (V.S.) 
Lupeni s-a mutat recent în- EXCURSIE. Filiala O.J.T, 
tr-un spațiu nou la parte- petroșani face înscrieri pen- 
rul blocului 50 din strada tru 0 excursie programată 
Viitorului (lingă posta no- ■ . .. -
uă). (T.A.)

CURIOZITATE FLORA
LĂ. Pe strada Independen
ței, în fața blocului 22 din 
Petroșani a înflorit pentru 
» doua oară în acest an o

(I’ngă .poșta no- {nțre 10^—22 ianuarie 1985, 
în U.R.S.S. Excursia se va 

rr. . efgCțna gy avioilUl pC tl'3-
seul Moscova — Tbilisi — 
Erevan —- Baku — Mosco
va. înscrierile, la sediul Fi-

lialei 
(LD.)

CURS DE ARBITRI. Co
misia municipală de fotbal 
anunță că, pentru noul 
curs de arbitri de fotbal, 
ce se va deschide în curînd, 
înscrierile se fac pînă în 
15 decembrie a,c., Ia sedi
ile colegiilor de arbitri 
din Lupeni (lingă arena 
de tenis) și Petroșani. (A.T.)

PROPAGANDA VIZUA
LA. La mina Livezeni a 
apărut o nouă rubrică a 
gazetei de perete, intitula
tă sugestiv „Pe urmele de-

zordinii", un fotomontaj 
care surprinde aspecte cri
tice legate de (ne)gospodă- 
rirea materialelor. In ca- ■ 
drul rubricii, sînt vizați 
(nominal !) șefi de sectoa
re, ingineri, maiștri, care 
ar trebui să răspundă de 
gospodărire ! (M.B.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU



Strîns uniți în jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNFĂPTUIM HOTARIRILE CONGRESULUI AL XIII-LEA
AL PARTIDULUI

Vom munci cu abnegație 
V pentru a da țârii cît mai 

mult cărbune
Raportul prezentat de 

tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la cel de-al 
XHI-lea Congres al parti
dului constituie un docu
ment de cea mai mare în
semnătate teoretică și prac
tică pentru întreaga noas
tră națiune, sintetizînd 
realizările obținute în pe
rioada care a trecut de la 
Congresul al XII-]ea și 
jaloriînd direcțiile dezvol
tării patriei pe drumul so
cialismului și comunismu
lui. Am citit cu mare in
teres acest document im
portant, cu un bogat con
ținut de idei și împreună 
cu alți mineri, tovarăși de 
muncă, ne-ani exprimat 
deplina adeziune, satis
facția izvorâtă din adîncUl 
inimilor că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, marele 
nostru conducător, revolu
ționarul înflăcărat, a fost 
reales în înalta funcție de 
secretar general al parti
dului. Alături de toți oa
menii muncii din patria 
noastră și noi, . minerii, 
considerăm că realegerea 
tovarășului ,N i c o 1 a e 
Ceaușescu în înalta funcție 
de secretar, general, al parti

dului constituie garanția 
cea mai sigură a înaintării 
neabătute a națiunii spre 
comunism, a împlinirii ma
rilor noastre idealuri de 
prosperitate, independență 
și pace. Sub conducerea 

■partidului, avîndu-1 în su
prema funcție de secretar 
general pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, popo
rul nostru a obținut, mari 
succese, îndeosebi în pe
rioada care a intrat în is
torie sub denumirea atît 
de semnificativă de „Epoca 
Ceaușescu". Strîns uniți în 
jurul partidului, al secre
tarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Mi
nerul hosți’U de onoare, ne 
exprimăm neclintita hotă- 
rîre de a munci cu abne
gație și răspundere pentru 
a da țării cît mai mult 
cărbune, pentru a contri
bui alături de întregul 
nostru popor la înfăptuirea 
hotărîrilor istoricului Con
gres al XllI-lea. al partidu
lui în care se prefigurează . 
viitorul luminos al patriei.

Nicolae OPREA, 
miner, șef de , brigadă, 

sectorul II al I.lMf. Bărbăteni

Di ntotdeauna, 
aici!

Sintem aici,
mineri din tată-n fiu, 
noi ce durăm lumina 
la izvoare, 
avem în noi aiîta dăruire, 
.spre. împlinirea

. lumii viitoare. .
Are dăruim ;
eu sufletul și mintea, 
cu brațe aurite 
de sudoare, 
păstrăm aseunsă-n 
fiecare, suflet, 
lumina vie-a țării, 
ea pe~o floare.
Acel cărbune 
care arde-n noi, 
spre facerea 
luminii viitoare, 
deschizătorul unor ere noi 
ferești de suflet, 
aburind a soare.
Sântei de inimi 
calde-s în adine 
și pe păinînt 
o pace milenară, 
prin orice faptă 
facem legămînt 
și tot ce facem, 
facem pentru țară.
In clipe_ *'•
făurite prin sudoare, 
jos în adine, 
cu-atîta dor de soare, 
ne răsplătim, 
prin munca noastră, țara 
și ne cinstim
MINERVD DE ONOARE.

INDUSTRIA ROMANEASCA
(Urmare din pag. I)

Mircea ANDRAȘ

prilejul vizitelor de lucru întreprinse în 
municipiul nostru va trebui ca printr-un 
efort de gindire și acțiune mai bine, co
ordonat să se asigure valorificarea su
perioară a capacităților de producție e- 
xisterite și deschiderea la timp a noilor 
capacități, continuarea cu și mai bune 
rezultate a programului de înnoire 
tehnologică, de mecanizare și moderni
zare a extracției și transportului masei 
miniere extrase, modernizarea fluxuri
lor de preparare, perfecționarea pregăti
rii profesionale a cadrelor, formarea mi
norului de tip nou cu o temeinică pre
gătire de specialitate și o conștiință so
cialistă înaintată. Colectivele noastre 
miniere dispun de importante resurse 
interne care, odată puse în valoare, vor 
conduce la creșterea realizărilor fizice, 
la îmbunătățirea calității cărbunelui și 
înscrierea activității de extracție pe co
ordonatele rentabilității economice. In 
mod obiectiv, amintim ca resurse ce 
trebuie avute în vedere de către toate 
colectivele înfăptuirea integrală a pre
vederilor din programele proprii de 
creștere a productivității muncii și de 
încadrare în indicatorii de calitate, di
mensionarea mai bună a efectivelor, în 
sensul cuprinderii celor mai buni mun
citori în formațiile direct productive, 
folosirea integrală a timpului de lucru 
și .valorificarea corespunzătoare a forței 
de munca, respectarea întocmai a teh
nologiilor de extracție și a normelor de 
protecție a muncii, întărirea climatului 
de5 ordine și disciplină la toate locurile 
de muncă. 7./, •, . ;

Se prevede ca și industria construc
toare de mașini să obțină o creștere 
substanțială, întrrun ritm mediu afinai 
de 7—7.5 la sută. Este încă un domeniu 
prioritar al economiei municipiului, dată 
fiind participarea unităților locale ale 
acestei ramuri la dezvoltarea extracției 
de cărbune, la „mecanizarea și moderni
zarea întreprinderilor miniere din Valea 
Jiului. Potrivit prevederilor cuprinse în 
Directive, industria ușoară se va dezvol
ta într-un ritm mediu anual de 5,5—5,8 
la sută, iar cea. alimentară într-un ritm 
de 6,5—6,8 la sută, în ambele ramuri 
avînd și municipiul nostru sarcina de a

contribui la obținerea acestor creșteri 
prin unitățile existente.

Este deosebit de mobilizatoare, pentru 
toate colectivele de muncă, prevederea 
asupra căreia tovarășul N i c o 1 a-e, 
Ceaușescu a insistat de mai multe ori, ca 
în cincinalul care urmează să se pună..." 
accent pe dezvoltarea intensivă a indus
triei, concomitent cu realizarea unor 
prpduse noi, cu calități superioare, la 
nivelul cerințelor tot mai exigente ale 
tuturor ramurilor economiei naționale. 
„Va trebui acționat -cu hotărîre pentru 
înfăptuirea prevederilor programului 
privind ridicarea calității și nivelului 
tehnic al producției, a arătat secretarul 
general al partidului. Să ne propunem 
ca în cincinalul viitor, industria româ
nească să-și mențină și să-și consolide
ze pozițiile pe care le ocupă, să cuce
rească altele noi, să se ridice la un ni
vel înalt pentru a putea fi competitivă, 
pentru a deține un loc mai de frunte 
in economia mondială din punct de ve
dere al nivelului tehnic și al calității**.

Orientarea spre dezvoltarea intensivă 
a tuturor ramurilor industriale creează 
un vast teren de afirmare a gîndirii teh
nice și științifice înaintate a colective
lor noastre, a cadrelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni, care au acumulat și 
posedă o temeinică și valoroasă expe
riență în domeniile în care activează. 
Sînt cunoscute numeroase realizări teh
nice de prestigiu obținute și în Valea 
Jiului, datorită cărora s-a asigurat echi
parea unor capacități de producție cu 
utilaje moderne. Ele sînt rodul unor ne
obosite căutări pentru promovarea nou
lui, al unor acțiuni colective întreprinse 
de cercetători, proiectanți, specialiști ai 
extracției și din domeniul construcției 
de utilaj minier care s-au integrat în 
efortul colectiv de realizare a programu
lui de mecanizare a mineritului Văii 
Jiului. Continuînd, pe această linie, cu 
și mai multă abnegație și dăruire pa
triotică, muncitorii și specialiștii din 
Valea Jiului vor consolida prestigiul do- 
bîndit, răspunzînd astfel orientărilor de 
inestimabilă valoare trasate de secreta
rul general al partidului, sarcinilor prio
ritare ce ne revin pentru f cincinalul 
1986—1990.

In noul cartier Petroșani-Nord, printre dotările 
sociale date în folosință în zilele de efervescență poli
tică și avînt creator, prilejuite de desfășurarea marelui 
forum al comuniștilor, se numără și farmacia nr. 15, 
care dispune astfel de un nou și modern spațiu, a- 
decvat cerințelor.

RECORD 
MINERESC
(Urmare din pag. 1)

| Pentru oamenii muncii 
. de la I.M. Livezeni, ul- 
| timii doi ani au consti- 
| tuit o perioadă de salturi 
. cantitative și calitative I deosebite în introduce- 
[ rea progresului tehnic. 
I Experiența acumulată I de-a lungul anilor și mai 
■ ales în această perioadă, 

a constituit baza matu
rității profesionale de 
care dau, in prezent, do
vadă minerii, lăcătușii, 
electricienii, maiștrii și 
inginerii în exploatarea 
modernelor complexe și. 
combine de abataj. Mul
titudinea greutăților cu 
care s-au confruntat in 
introducerea și. exploa
tarea complexelor de 
susținere și tăiere meca- 

,. .jrlzată, greutăți care au 
E.gîost depășite prin muncă 
| și competență profesio

nală dau garanția că la 
I.M. Livezeni modernele 
utilaje ce vor fi introdu
se în subteran pot fi ex
ploatate în condiții de e- 
ficiență sporită.

| Pregătirea extracției I de cărbune din anul vi
itor a fost începută încă

| de pe acum. După ce în I luna trecută au fost ter- I minate , lucrările de mon- 
| tare a fluxului de trans

port cu covor de cauciuc,

a conductelor pentru ma
gistralele d'e înaltă pre
siune, aer comprimat și 
apă de Ia abatajele fron
tale din panoul 3 și 4 
Sud, stratul 5, s-a trecut, 
din primele zile ale â- 
cestei luni, la montarea 
.secțiilor unui complex

I.P.S.R.U.E.E.M. Petro
șani, astăzi se execută de 
oameni din cadrul minei, 
cbnstituiți într-o echipă 
service. Nucleul de cîțiva 
meseriași din echipa ser
vice, existent cu cîtVa 
timp în urmă, a format 
oameni specializați în

rii acestor operații este 
susținut, astfel că zilnic, 
pe lungimea suitorului de 
atac, apar cîte 6 cadre 
care vor alcătui, împreu
nă cu combina și trans
portorul, o adevărată u- 
zină subterană de.exploa
tare a cărbunelui. Moji

f.M. L1VEZEN’

Viitorul se conturează în prezent
mecanizat. Introducerea 
și montarea secțiilor nu 

: este o noutate pentru 
minerii Livezeniului, nou
tatea. este că, pentru 
prima dată se ..introduce 
un complex de fabricație 
românească adaptat la 
condițiile de zăcămînt. 
Pe baza studiilor făcute 
și a rezultatelor obținute 
cu aserrienea utilaje la 
alte întreprinderi miniere 
din bazin se asigură creș
terea producției extrase 
zilnic eu 300—400 tone, 
obținîndu-se în aeelașî 
timp productivități de 
12—13 tone pe post, Dacă ... 
înainte lucrările de mon- 
tare-demontare ale com
plexelor erau efectuate 
de echipe din cadrul

montări de complexe, ast
fel îricît astăzi în total - 
sînt 21 lăcătuși, elec
tricieni și hidraulicieni. 
Pe . Ja puțul Est Maleia 
unde secțiile sînt aduse 
eu hidraulica montată de 
Ia I.U.M. Petroșani, în
cep primele operații pen
tru introducerea și. mon
tarea în noile capacități 
de producție. Mai întîi. 
dezechiparea de hidrau
lică, pe urmă demontarea 
pe . subansamble, încăr
carea pe cărucioare tip 
platformă, transportul 
pe verticală și orizontală 
pînă în camera de mon
tare unde prin inversarea 
operațiilor secția ia dru
mul locului de pozare la 
front. Ritmul desfășură-

tarea a 6 cadre zilnic 
presupune din .pai'țeă în
tregului colectiv de me
seriași ai echipei service 
competentă profesională, 
devotament și responsa
bilitate în muncă. Zilnic 
pe fiecare schimb sub 
îndrumarea maiștrilor e- 
lectromecaniei Ion Popa 
și Eugen Budai, a maiș
trilor minieri Alexandru 
Manda și Arpad Kadar, 
precum și a maistrului 
energetic Constantin Ște- 
fănescu, se execută 
montări-montări, 
najări de trasee, 
porturi de secți i și

de- 
ame- 

trans- 
alte 

subansamble,. conducte, 
cabluri electrice, elemen
te necesare punerii 
funcțiune la termen

în
a

celor doua abataje tron- 
tale. întotdeauna cînd e- 
xistă asemenea lucrări, 
după cum ne spunea in- 

" gjnerul șef electromeca
nic al; minei, Ștefan Czel- 
j-er, alături de echipa ser
vice, care este împărțită 

- pe faze de lucru, partici
pă și mineri, deoarece 

„pînă ce secția ajunge în 
poziție la front sînt ne- 

. cesare o serie de operații 
pur, miniere. In astfel de 
situații cei mai buni mi
neri cum este și în cazul 
de față, sînt Constantin 
Nica . și Jenică Secreieru' 
care coordonează 
operațiile miniere.
'.uri de ei lăcătușii 
Munteanu, Marin 
Miron Nicolaeseu,. 
lae Rujan, Mihai 
cea și Frățilă Ion 
bătălia ea în - t 
schimb să fie trase 
front două secții așa cum 
este stabilit prin progra
mul de lucru și în con
tractul încheiat între șe
ful de. echipă și conduce
rea minei, avînd în ve
dere condițiile de retri
buire odată, cu introduce
rea noului mecanism eco- 
nomico-finaijciar.

direct
Ală-

Sabin 
Lupu, 
;\’i<o- 

Rficul- 
dau 

fiecare 
■ la

Gh. SPINU

lint Venczel, Filip Biliboe^ 
mecanicul Gheorghe Dor- 
dea, atit veteranul Moisei 
Pipei, care peste o lună ie
se la pensie, cit și tînărul 
Octavian Gîlcă țin la res
pectarea tehnologiei de 
lucru, la prestigiul lor de 
mineri, la prestigiul bri
găzii. Așa se nasc recor
durile...

Și,-așa se vor naște și in 
viitor. „Pentru că un suc
ces,.. impune altul", ține 
să precizeze brigadierul, 
liste firesc, ca în aceste zi
le fierbinți, cînd prin înal
tul forum comunist al țării 
întreaga națiune și-a tra
sat traiectoria viitoarei sale 
ascensiuni, și minerii aces
tei brigăzi de elită, se pre
gătesc pentru viitoarele 
performanțe. In prezent, în. 
timp ce frontalul deschis, 
prin suitorul de atac de» 
brigada lui Kalman se afM 

.in curs de echipare, pen-tj 
tru ca din decembrie s&- 
producă clin plin, inembrK 
brigăzii se pregătesc pen
tru o nouă „misiune". Se 
repliază, fac amenajări,, 
pregătesc utilajele . pentru-:
atacarea unei galerii d»\
cercetare pentru un
cîntp minier.

Deci, o nouă zonă,
nou c î m p de aflr-.
mare a vredniciei brigăzii.
peniru depășirea >, propri—
ilor sale performanțe.
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Anul International al Tineretului 
Participare, Dezvoltare, Pace‘

Rezoluție inițiată de România, adoptată prin 
consens de plenara Adunării Generale a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 24 
(Agerpres). După aproba
rea unanimă de către .Co
mitetul pentru probleme 
sociale, culturale și uma
nitare, plenara Adunării 
Generale a O.N.U. a adop
tat, la rîndul ei, prin con
sens, rezoluția „Anul In
ternațional al Tineretului 
•— Participare, Dezvoltare, 
Pace", inițiată de România 
■Și avînd drept coautori un 
număr de 106 state '
eentînd toate zonele 
igrafice. .

Prin întregul său 
ide idei, rezoluția 
nească pune în lumină con
cepția umanistă a 
noastre privind locul 
rolul tineretului 
contemporană, 
țilc concrete de 
ire, extindere și 

: flare a cooperării

repre-
geo-

fond 
rema

țării 
și 

în lumea 
modalită- 
promova- 
aprofuri- 
interna- 

•ționale în problemele 
aneretuiui.

■In rezoluție se exprimă 
■convingerea că pregătirea

ti-

și marcarea în 1985 a A- 
nului Internațional al Ti
neretului, avînd ca deviză 
„Participare, Dezvoltare, 
Pace", vor oferi un prilej 
util și semnificativ pentru 
a atrage atenția guverne
lor și opiniei publice asu
pra situației, cerințelor și 
aspirațiilor specifice tine
retului, pentru întărirea 
cooperării la toate nivelu
rile în tratarea probleme
lor tineretului, pentru rea
lizarea unor acțiuni și 
programe concrete pentru 
tineret și pentru participa
rea tinerei generații la e- 
xaminarea și soluționarea 
unor •probleme majore pe 
plan național, regional și 
internațional.

In baza rezoluției adop
tate, s-a decis convocarea 
Conferinței mondiale a Na
țiunilor Unite pentru Anul 
Internațional al Tineretu
lui cu ocazia celei de-a 
40-a sesiuni a Adunării 
Generale din 1985, consa

crată politicilor și progra
melor privind tineretul. 
Totodată, s-a hotărît orga
nizarea unei noi sesiuni a 
Comitetului consultativ al 
O.N.U. pentru Anul Inter
național al Tineretului, ca
re are ca președinte pe to
varășul Nicu Ceaușescu, 
prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministrul pentru 
problemele tineretului, Ia 
Viena, în perioada 25 mar
tie — 3 aprilie 1985, în 
scopul elaborării liniilor 
directoare pentru progra- ' 
me de perspectivă în 
meniul tineretului și 
mărirea punerii lor în 
plicare.

Adunarea Generală a 
tărît, de asemenea, să 
ciudă pe ordinea de zi pro
vizorie a celei de-a

- sesiuni a sa punctul inti
tulat „Anul Internațional 

' al Tineretului — Participare,
Dezvoltare, Pace" și să-i 
acorde o înaltă prioritate.

do
ll r- 
a-

ho- 
in-

40-a

Conferința Partidului Comunist 
German

BONN 24 (Agerpreș). La 
Dusseldorf s-a desfășurat 
o conferință a Partidului 
Comunist German, în ca- 
clrul căreia au fost exami
nate probleme ale intensi
ficării acțiunilor comuniș
tilor din R.F. Germania 
pentru pace și echitate so- 
tială. Participanții au a- 
doptat o declarație în care 
Se subliniază că lupta pen-

tru o pace trainică, împo
triva instalării de rachete 
nucleare cu rază medie în 
Europa și pentru retrage
rea celor existente este 
indisolubil legată de acțiu
nile împotriya încălcării 
drepturilor sociale, împo
triva șomajului și pauperi
zării unor pături tot mai 
largi.

din 
Ță- 
Pe- 
de

• VIENA. Potrivit date
lor difuzate la sediul 
Viena al Organizației 
rilor Exportatoare de 
trol (OPEC), livrările
țiței ale statelor membre 
pe piața mondială s-au re
dus cu 13,8 la sută, în 1983, 
față de nivelul anului pre
cedent — transmite agen
ția France Presse. Canti
tativ, aceasta înseamnă o 
diminuare a exporturilor 
de la 14,2 la 12,24 milioane 
barili pe zi,

Declarația președintelui
Madagascarului

• QUITO. Datc»ia ex
ternă a Ecuadorului se ri
dică la circa 7 miliarde 
dolari, s-a anunțat oficial 
ia Quito. Intr-o conferință 

subsecretarul 
publice, 
relevat 
prove- 

* ' sînț 
care

de presă, 
pentru creditele 
Alfredo Crespo, a 
că veniturile țării 
nind din exporturi " 
inferioare serviciilor 
urmează să fie plătite pen
tru datorie.

• PHENIAN. Potrivit
relatării agenției ACTC,
un grav incident s-a petre
cut, vineri, la Panmunjon, 
in zona sălii de conferințe 
de la Sediul Comisiei 
litare de armistițiu 
Coreea un militar 
rican a deschis focul 
cînd victime în rîndul mi
litarilor R.P.D. Coreene 
însărcinați cu paza de gra
niță. Aceasta reprezintă o 
provocare și o gravă viola
re a prevederilor acordu
lui de armistițiu din Core
ea, îndeosebi a acordului 
privitor la asigurarea or
dinii în zona de securitate 
comună de la Panmunjon 
— subliniază agenția ACTC, 
fritr-o perioadă în care aici 
au loc convorbiri pașnice, 
desfășurate cu succes, în- 
tre Nordul și Sudul Coreii.

• PARIS. Prețurile cu 
amănuntul în țările mem
bre ale Organizației pentru 
Cooperare Economica și 
Dezvoltare (OECD) au cres
cut, în medie, cu 5 la sută, 
în anul financiar care s-a 
încheiat în luna septem
brie, se arată într-un ra
port al organizației dat 
publicității la Paris, infor
mează agenția France Pres-

■ se.

ANTANANARIVO 24 
(Agerpres). Luînd cuvîntul 
la Antananarivo, la întoar
cerea dintr-un turneu prin 
mai multe țări africane, 
președintele Madagascaru
lui, Didier Ratsiraka, a 
subliniat necesitatea depu
nerii unor eforturi susți
nute pentru instaurarea 
unei noi ordini economice 
internaționale.

Pe de altă parte, a sub
liniat el, lichidarea ulti-

melor rămășițe ale colonia
lismului și rasismului pe 
continentul african consti
tuie una din principalele 
sarcini ale Africii indepen
dente. Pentru realizarea ei, 
țările membre ale Orga
nizației Unității Africane 
trebuie să-și intensifice 
Sprijinul acordat mișcărilor 
de eliberare națională din 
sudul continentului, a men
ționat președintele Ratsi- 
raka.

mi- 
din 

ame- 
fă-

Acțiuni în favoarea păcii 
pentru dezarmare nucleara
NAȚIUNILE UNITE 24

(Agerpres). Secretarul ge- ,
neral al O.N.U., Javier Pe- prilejul deschiderii Confe- 
rez de Cuellar, și-a expri
mat satisfacția în legătură , pentru pace din 
cu acordul intervenit între 
U.R.S.S. și S.U.A. privind 
inițierea, anul viitor, la Ge
neva, ■ a noi negocieri de 
dezarmare. Un comunicat 
dat publicității la New 
York afirmă că „întreaga 
comunitate internațională 
urmărește îndeaproape și 
sprijină inițiativele 
terale de natură Să 
chidă calea unor negocieri 
asupra 
mărilor 
sale".

un mare miting al partiza
nilor păcii, organizat cu

rințed anuale a militanților
Marea

bila-
des-

opririi cursei înar- 
sub toate aspectele

■Ar
JOSE 24 (Ager-SAN 

preș). Participanții la pri
mul seminar 
rican asupra 
dezvoltării și păcii în re
giune — care a avut Ioc 
la San Joșe — au lansat 
un apel hotărît în favoarea 
intensificării eforturilor 
pentru salvgardarea păcii 
mondiale. Totodată, ei au 
subliniat că sporirea în
cordării internaționale se 
reflectă în situația din A- 
merica centrală și din alte 
regiuni ale lumii. De ase
menea, 
rului — 
pîciile Universității 
tru pace a Națiunilor Uni
te — s-a reliefat că relați
ile comerciale inechitabile 
dintre țările industrializa
te și cele în curs de dez
voltare constituie o altă 
cauză a înrăutățirii clima
tului politic din zonă.

&
LONDRA 24 (Agerpres). 

La Sheffield a avut loc

latino-ame- 
securității,

in cadrul semina- 
desfășurat sub aus- 

pen-

Britanic.
Vorbitorii care 

cuvîntul cu acest 
subliniat pericolul pe care 
îl prezintă cursa înarmă
rilor și, îndeosebi, a celor 
nucleare. S-a evidențiat, 
de asemenea, că înarmările 
absorb fonduri uriașe im
perios necesare combate
rii crizei economice, eradi
cării unor maladii grave, 
precum și a foametei și 
subnutriției ce • afectează 
numeroase țări în curs de 
dezvoltare din Asia, Afri
ca și America Latină.

&
COPENHAGA 24 (Ager

pres). La Copenhaga s-a 
deschis Conferința opiniei 
publice din țările nordice, 
consacrată creării unei 
zone fără arme nucleare în 
nordul Europei. La lucrări 
participă cunoscuți mili- 
tanți pe tărîm social, de- 
putați, oameni de știință, 
activiști sindicali,. repre
zentanți ai unor partide po
litice și organizații de ti
neret și femei din Suedia, 
Norvegia, Danemarca, Fin
landa.

Forumul va discuta mă
surile necesare în vederea 
activizării mișcării pentru 
pace și dezarmare în țările 
respective și, în special, 
în vederea realizării dezi
deratului privind crearea 
unei zone fără arme nu
cleare în nordul continen
tului.

Șomajul în R. F. G

au luat 
prilej au

BONN 24 (Agerpres). Ti- categorii de tineri care nu 
nerii Socialiști 
ția de tineret a Partidului 
Social-Democrat — aprecia
ză că, în această toamnă, 
în R.F. Germania, nu au 
avut un loc de muncă 
sau de calificare profesio
nală aproape un milion de 
tineri — a declarat pre
ședintele organizației, Ulf 
Skirke. El a menționat că, 
potrivit statisticilor ofi
ciale, 160 000 de tineri se 
află în căutarea unui loc 
de muncă, iar 60 000 a u- 
nui loc de ucenicie, dar că 
realitatea este cu totul al
ta, deoarece statisticile nu 
iau în calcul numeroase

organiza- s-au înregistrat ca șomeri 
sau au renunțat la tenta
tiva de a se angaja.

In 
în 
de 

ca-

BONN 24 (Agerpres). 
R.F. Germania șomează 
prezent, aproape 10 000 
medici, s-a anunțat în 
drul unui seminar profe
sional desfășurat la Koln. 
Deosebit de puternic afec
tate de șomaj sînt femeile- 
medic, care, deși nu repre
zintă decît 27 la 
totalul medicilor 
mani, formează
din numărul medicilor șo
meri, relatează ziarul 
„Frankfurter Allgemeine”.

sută din 
vest-ger- 
jumătate

1

CALENDAR SĂPTĂMÎNAL
, 26 XI — 2 XII 1984

LUNI, 26 NOIEMBRIE:
— Cea de-a 60 aniversare a proclamării Repu

blicii Populare Mongole;
— Președintele Franței, Francois Mitterrand, în

cepe o vizită oficială de două zile în Siria (26—27);
— Vicepreședintele și ministrul de externe ira

kian, Tariq Aziz, va fi primit la Washington de
președintele S.U.A., Ronald Reagan ;

— La Bruxelles începe reuniunea miniștrilor de 
externe ai țărilor membre ale CEE ;

MARȚI, 27 NOIEMBRIE :
— La Moscova începe cea de-a doua sesiune a 

Sovietului Suprem al U.R.S.S. ;
* — In Kuweit încep lucrările Conferinței la ni

vel înalt a țărilor membre ale Consiliului de Coope- 
\ rare al Golfului (27—29);

— Miniștrii de externe ai Marii Britanii și Spa- 
î niei se întîlnesc la Bruxelles pentru discuții în pro- 
î blema Gibraltarului;
: — Deschiderea Tîrgului international de la
1 Dakar, „Fidak” (27 XI — 10 XII) ;’
| MIERCURI, 28 NOIEMBRIE :

— Sărbătoarea națională a Republicii Islamice 
î Mauritania. Proclamarea independenței ;
i —■ Reprezentanții Partidului Republican din Se-
i natul S.U.A. se reunesc la Washington pentru a-1 
: alege pe noul licler al majorității ;

JOI, 29 NOIEMBRIE:
— Proclamarea Republicii R.S.F. Iugoslavia — 

Sărbătoare națională ;
— Sărbătoarea națională a R.P.S. Albania. Ziua 

eliberării naționale (40 de ani);
— „Ziua internațională de solidaritate cu popo

rul palestinian” ;
— Premierul britanic, Margaret Thatcher, face 

o vizită de două zile în Franța (29—30);
VINERI, 30 NOIEMBRIE :
— Sărbătoarea națională a Republicii Benin ;
— Proclamarea independenței naționale a R.D.P. 

Yemen. Zi națională ;
— Comisia independentă pentru dezarmare și 

problemele securității își începe, sub președinția 
premierului suedez, Olof Palme, lucrările la Chicago;

— Vizita cancelarului vest-german Helmut
Kohl, în S.U.A. ;

SIMBATA, 1 DECEMBRIE:
— Ziua națională a Republicii Centrafricane ;
— Alegeri generale anticipate în Australia;
DUMINICA, 2 DECEMBRIE:
— Sărbătoarea națională a R.D.P. Laos. Pro

clamarea Republicii ;
—' Ziua națională a Emiratelor Arabe Unite.

Constituirea statului federal independent.
(Agerpres)

COLEGIUL DE REDACȚIE : Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor țef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Toma ȚAȚARCA.
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I

— 7 No- 
aurului; 

cavalcadă 
Farîngul :

FILME
25 noiembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Miezul fierbinte 
al pîinii; Unirea: Prea
cald pentru luna mai ; 
Parîngul: Acțiunea Auto
buzul.

PETRILA: Am fost ve
cini.

LONE A: Galax.
ANINOASA; Ca-n fil

me.
VULCAN — Luceafărul: 

Prea cald pentru luna mai, 
LUPENI — Cultural j 

Salamandra.
URICANI: O afacere 

murdară.
26 noiembrie

PETROȘANI 
iembrie: Febra 
Unirea: Lunga 
către școală; 
Torpilorii.

PETRILA: Am fost ve
cini.

VULCAN — -Luceafărul: 
Arma misterioasă.

LUPENI — Cultural l 
Nu pot să-ti spun adio.

URICANI: Efendi.
IV

25 noiembrie
) Voi fi un om, așa 

cum țara cere.
I Almanahul familiei. 
) De strajă patriei.
I Viața satului (par-; 

țial color).
i Muzica pentru toți.
i Lumea copiilor : 
Telefilmoteca de 
ghiozdan: Potcoa
va de piatră. Epi
sodul 4.

13,00 Telex.
13,05 Album duminical 

(parțial color).
14,00 Telesport — Fotbal: 

—Gloria Buzău — Jiul 
Petroșani. Transmi
siune directă de la 
Buzău.

18,30 Micul’’ecran pentru 
cei mici (color). 
1001 de seri. 
Telejurnal (parțial- 
color).
Cîntarea României. 
Telecinemateca (co
lor). «
Ciclul 
cranului: 
de coastă.

21,50 Telejurnal 
color).

22,00 închiderea 
mului.
26 noiembrie

20,00 Telejurnal (parțial 
color).

20,20 Hcrtărîrile Congre
sului — program de 
acțiune pentru în
tregul popor. Opinii, 
declarații, angaja
mente. 
Tezaur 
lor). 
Roman 
Marco 
dul 6. 
Orizont tehnico-ști- 
ințific.

21,50 Telejurnal 
color).

22,00 închiderea 
mului.

8,30

9,00
9,30

10,00

11,15
11,45

18,50
19,00

19,20
20,00

20,35

Dosarele <*-
Bateria

(parțial

progra-

folcloric (co-

21,35

(parțial

progra-

foileton 1
Polo, Episo-

20,55

I Mica publicitate
VIND garaj în Vulcan. 

Informații telefon 43244, 
Hațegan. (2945)

VIND apartament trei 
camere cărămidă. Deva^ 
telefon 28050. (2943)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Răscă- 
neanu Daniel, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dan 
Ana, eliberată de I.T. Pe
troșani. O declar nulă. 
(2921) •

Redacția ți administrația Petroșani, str. Nicolae Băicescu. nr. 2. Telefoane s 41662. 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul, Tipografia Petroșani, str. N. Băicescu, nr. 2, telefon 41365.


