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Magistralul Raport prezentat de tovarășul
~~X

NICOLAE CEAUȘESCU la înaltul forum al partidului 
La temelia progresului multilateral al patriei

Dezvoltarea continuă a bazei 
tehnico-materiale moderne
Dezvoltarea ■ intensivă 

în viitorul cincinal a in
dustriei românești pe căi- " 
le subliniate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, în magistralul Ra
port prezentat la înaltul 
forum al comuniștilor, 
incumbă concentrarea cu 
consecvență a eforturilor 
pentru mecanizarea, auto
matizarea și robotizarea 
tuturor sectoarelor eco
nomice. Pînă în anul 
1990, se prevede încheie
rea în linii generale a 
reorganizării intensive a 
tuturor sectoarelor. Se 
va ajunge Ia un nivel ge
neral al producției in
dustriei românești, pre
cum și al calității și teh
nicii acestei ramuri, com
parabil cu cel din țările 
dezvoltate din punct de 
vedere economic.

Asemenea cerințe

Obiectivul fun
ii va constitui 
noii revoluții 
ce presupune

Iitatîv sporite se ridică 
în noul cincinal și în fața 
agriculturii, a doua ra
mură de bază a economiei 
naționale.
damental 
realizarea 
agrare,
transformarea generală a 
felului de muncă, de 
viață și de gîndire a țără
nimii noastre cooperatis
te, realizarea unei pro
ducții agricole care să sa
tisfacă din plin necesită
țile de consum ale între
gului popor, precum și 
alte cerințe ale dezvoltă
rii economiei naționale.

Realizarea obiective
lor stabilite, atît în in
dustrie cît și în agricul
tură presupun înfăptui
rea unui vast program de 
investiții. In noul cinci
nal, majoritatea investi
țiilor vor fi orientate spre 
lărgirea bazei energetice

a societății 
și de materii prime, spre 
realizarea programului de 
dezvoltare intensivă, mo
dernizare și ridicare a 
nivelului tehnic al indus
triei, a programului de 
irigații și îmbunătățiri 
funciare în agricultură, 

precum și a celui de me
canizare a agriculturii, 
transporturilor și altor 
sectoare de aetivi-

In viitor 
va mai pune pro- 
dezvoltării exten- 
capacitățilof de

modernizarea

tatc.
nu se 
blema 
sive a 
producție, accentul 
cădea pe 
și ridicarea nivelului teh
nic al capacităților exis
tente. In activitatea \ dfi 
construcții* se va pune 
accentul pe industriali
zarea lucrărilor, folosirea 
prefabricatelor, , finisate 
industrial, promovarea

La invitația" tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, la 26 no
iembrie a sosit în țara 
noastră, într-0 vizită ofi
cială, președintele Repu
blicii Elene, Constantin 
Karamanlis.

Vizita în România a 
președintelui Republicii E- 
lene reprezintă un moment 
important în bogata croni
că a raporturilor de prie
tenie și colaborare dintre 
țările și popoarele noastre. 
Noul dialog româno-elen 
la cel mai înalt nivel, ce 
se înscrie în suita întîlni-

rilor și convorbirilor purta
te în ultimii ani la Bucu
rești sau Atena, ilustrează 
voința comună a României 
și Republicii Elene de a, 
aprofunda în continuare, 
bunele relații statornicite 
între ele, de a-și aduce 
contribuția la crearea unui 
climat de bună vecinătate 
în Balcani, Ia cauza păcii 
și înțelegerii pe continen
tul nostru și în întreaga 
lume. '

Aeroportul Otopeni, un
de a avut loc ceremonia 
sosirii, era împodobit săr
bătorește cu drapelele de 
stat ale celor două țări,

începerea
La Palatul Consiliului de 

Stat au început, luni, 26 
noiembrie, convorbirile o- 
ficiale între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ;
Republicii Elene, Constan
tin ' Karamanlis.

Șeful statului elen a 
mulțumit cordial pentru 
invitația de a vizita Româ
nia, pentru primirea prie-

portretele 
i c o 1 a e 
Constantin

care încadrau 
președinților N 
Ceaușescu 
Karamanlis.

In în timpi narea înaltului 
oaspete a venit președin
tele Republicii Socialistei 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Erau prezenți, de aseme
nea, tovarășii Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ște
fan Andrei, Petru Enache, 
Nicolae Giosah, Tudor Pos- 
telnicu, Ion Ursu, precum

Și

(Continuare în pag. a 4-a)

convorbirilor oficiale
cite între România și Gre
cia. /■■■ ■••■ .

Președintele României a

tcnească ce i-a fost făcută 
la sosirea în țara noastră, 
și-a exprimat profunda sa
tisfacție de a se reîntîlni salutat cu deosebită călduță 
cu tovarășul Nicolae vizita oficială a președintelui 
Ceaușescu, de a avea îm- Greciei în țara noastră, sub-

președintele Jpreună un nou schimb de liniind că ea reprezintă an
păreri, afirmîndu-și con
vingerea că înțelegerile la 
care se ya ajunge își vor 
găsi materializarea în dez
voltarea pe mai departe 
a bunelor relații statorni-

moment de importanță, ma
joră în bogata cronică a ra
porturilor dintre cele două

(Continuare în pag. a 4-a)

Vom da țării cit mai mult cărbune!
Am avut marea satisfac

ție .de a fi delegat la înal
tul forum al comuniștilor 
— Congresul al XIII-lea al 
partidului — unde am ur
mărit cu deosebit interes 
magistralul Raport pre
zentat de cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, emi
nentul nostru conducător și 
om politic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Din 
acest document de o deo
sebită valoare teoretică Și 
practică se desprind, pen
tru noi minerii, sarcini

peste 4000 tone, creîndu-se 
astfel toate condițiile ca la 
încheierea actualului cin
cinal să raportăm o

deosebit de importante în 
cinci aiul 1986—1990 și în 
perspectivă pînă în anul 
2000. Așa cum se arăta în 
Raport, producția de căr- ducție suplimentară 
, !-« -----» •- 15 000 tone de cărbune. In

felul acesta transpunem în 
viață hotărîrile și ■ docu
mentele adoptate la înaltul 
forum al comuniștilor și 
ne exprimăm întreaga .noas
tră satisfacție față de re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția su- ■ 
premă de secretar general 
al partidului, garanție si
gură a împlinirilor noastre 
viitoare. Strîns uniți în ja
rul partidului, al secreta
rului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, noi, 
minerii de la I.M. Dîlja, 
ne exprimăm deplina noas
tră hotărîre de a munci : 

și dăruire, 
producția 

cărbune, participînd 
astfel lă cucerirea inde
pendentei energetice a țării.

Nicolae TOM A, 
miner, șef de brigadă, 

la sectorul III al I.M. Dîlja

pro- 
de

bune trebuie să ajungă în 
1990 la 100 milioane de 
tone. Pentru a ajunge la 
această producție, trebuie 
șă ne intensificăm efortu
rile, să creștem necontenit - 
productivitatea muncii, 
prin organizarea "mai bună 
a locurilor de muncă, prin 
folosirea la capacitate a 
întregului potențial tehnic 
și uman de care dispunem 
și prin folosirea unor noi 
tehnologii de lucru.

împreună cu ortacii din 
brigada pe care o conduc, 
ca urmare a depășirii pro
ductivității muncii plani
ficate eu 500 kg pe post, în 
acest ăn am extras supli
mentar 3500 tone de căr
bune, iar de la începutul 
actualului cincinal, peste 
11 000 de tone. Ne-am pro
pus ca, pînă la sfîrșitul 
anului, producția extrasă 
suplimentar să ajungă la

i

(Continuare in pag. a 2-a)

a industriei ușoare

I

Minerii Văii Jiului raportează 
noi și importante depășiri
De la începutul acestei luni patru întreprinderi

miniere -» LONEA, PETRILA, PAROȘENI ȘI LU
PENI — au extras, împreună, PESTE SARCINILE 
DE PLAN 14 000 TONE DE CĂRBUNE.

. ■ Cea mai mare producătoare de cărbune coc- 
sificabil din bazinul nostru carbonifer și din țară — 
MINA LUPENI — A EXTRAS SUPLIMENTAR DE
LA ÎNCEPUTUL ACESTEI LUNI — 4800 TONE DE 

-JCARBUNE PENTRU COCS. Cu 10 421 tone de căr- 
^gbune și-au depășit sarcinile de plan în aceasta lună 
1 minerii sectorului III. însemnate depășiri raportează

și minerii din sectoarele IV — plus 6200 tone, VI — 
plus 5000 tone, II — plus 2215 tone și V — plus 53 

■ tone. . ’ -
| B Cele două întreprinderi miniere din orașul 

Petrila au extras împreună suplimentar sarcinilor 
de plan în aceeași perioadă, peste 4000 tone de căr
bune. De la I.M. LONEA s-au remarcat brigăzile 
conduse de ANTON FLOREA, GRIGORE MINDRUȚ, 
DUMITRU PARASCHIV, GHEORGHE POENARU 
ȘI ANDREI ANTAL, iar de la I.M. PETRILA, re
zultate deosebite în muncă au obtinut minerii con
duși de ȘTEFAN ALBA, DUMITRU LEONTE, IOAN 
C. RADU, JAN BABAN, CONSTANTIN DUMITRAS, 
AUREL GRIGORE Șl STEFAN DOROFTE

II I
I

cu abnegație 
pentru a spori 
de

f Brigada condusă de” 
■ minerul Radu C. Ion, 

din cadrul sectorului V 
al minei Petrila, rapor
tează că de la începu
tul anului a extras su
plimentar 4000 tone de 

. cărbune. In imagine, o 
I parte a brigăzii.

Festivalul national
„Cîntarea României”

Efervescență 
artistica

j Țesătoriadin Lupeni-unitate reprezentativă*
luat 

a in- 
tovară-

fire Obiectiv care a 
Lu- ființă ca urmare 

dicațiilor date de 
șui Nicolae Ceaușescu in 
timpul uneia din vizitele 
de lucru în Valea Jiului, 
țesătoria din Lupeni este 
astăzi o unitate reprezen
tativă a industriei ușoa
re din municipiul nos
tru. Este doar o partid'

întreprinderea de 
celulozice „Visc.oza“ 
peni a fost mulți ani sin
gura unitate economică din 
localitate în care forța de 
muncă era cu preponde
rență feminină. In anii 
de dezvoltare economică 
impetuoasă de după cel 
de-al Xll'lea Congres al 
partidului, în jurul In- .......
treprinderii „Vîscpza" că din marile transformări 
s-a creat o largă platfor- economico-sociale pe care 
mă industrială. Se află le-a cunoscut Valea Jiului 
într-o fază avansată de în perioada atît de sem- 
execuție noua instalație 
ele producere a firelor ce
lulozice, iar în perime
trul de la vărsarea pîrîu- 
lui Brăița în Jiul de Vest 
pînă la vechea filatură 
s-a pus în funcțiune o 
țesătorie dotată cu utila
je moderne, de înaltă 
productivitate.

ntficativ numită „Epoca 
Ceaușescu".

La țesătoria din Lupeni 
lucrează, pe trei schim
buri, 
te. 90 
naiul

. tituit

fiice de mineri, tinere ca
re și-au legat destinul 
vieții de cel al noii uni
tăți. In luna octombrie, 
după cum ne-a informat 
tovarășa Lucreția Vlâi- 
cu, de la compartimentul 
planificare, țesătoria și-a 
realizat sarcinile de plan, 
furnizind beneficiarului 
80 000 mp de pînză spe
cială, din relon. Cîțiva 
dintre oamenii țesătoriei: f 
Gabor Bogdanfy, un tînăr i 
subinginer care se numă
ră printre primii mew 
drați în muncă în aceas
tă unitate, încă din pe
rioada cînd țesătoria se 
afla în construcție, acum 
este energeticul șef, ne vor-

V.S. FENEȘANU
180 de. oameni. Pes
ta sută din perso- 
muncitor este cons- 
din femei, sofii ft (Continuare în pag. a 2-a)

La Petrila, pe scena cio
bului muncitoresc a avut 
loc duminică, 25 noiem
brie, trecerea în revistă a 
formațiilor și soliștilor de 
muzică ușoară, muzică folk, 
teatru, brigăzi artistice și 
fanfare din oraș, manifes
tare politico-educativă de
dicată marelui forum co
munist al țării.

Desfășurată la numai trei 
zile de la data încheierii 
Congresului al XIII-lea al 
partidului, manifestarea 
artistică a căpătat o im
portanță deosebită; se poa
te aprecia că artiști i ama
tori din Petrila și Lohea 
s-au străduit și au reușit 
în bună măsură să promo
veze o artă de calitate, îm
pletind acuratețea inter
pretativă cu repertoriul bi
ne ales în ceea ce privește 
conținutul de idei.

S-au remarcat la aceas
tă primă trecere în revistă

H. ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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f Garanția Împlinirii idealurilor noastre V Vom învăța!

Constructorii din cadrul 
brigăzii 20 Petrila a An
treprizei de construcții 
și montaje Petroșani au 
urmărit cu viu interes 

> lucrările Congresului al 
XIII-lea al partidului, 
care au exprimat voința 
unanimă a comuniștilor 
realcgîndu-1 pe . tovară
șul/ Nicolae. Ceaușescu, e- 
mirienț conducător 
stat', revoluționar 
cșf; personalitate 
minentă a vieții interna- 
țiohale, marele nostru e- 
rqu național, în suprema 
funcție de secretar gene- 
rab-ar partidului. Din ma- 
gțstralul Raport prezentat 
Congresului al XIII-lea
de?" 'tovarășul Nicolae
C^țțșescu, secretarul ge- 
nagsij âl partidului, am 
re®țUt îndeosebi că în 
cigMpalul 1986—1990 se 
pi^iȘae înfăptuirea unui 
vast program de investi- 
UL'.însumînd 
miliarde lei. Deci, 
constructori lor 
veM sarcini 
și pe n t r 
La nivelul ,
în cinstea Congresului al

£

de 
încer-' 
proe-

1350—1400 
nouă, 

ne vor re- 
impoi lapte 
U viitor, 

brigăzii,

XIII-lea al partidului am 
raportat depășirea sarci
nilor de plan, economii 
de 13,6 lei la 1000 lei 
producție marfă și preda
rea la cheie a 154 apar
tamente, a noi spații co
merciale care totalizea
ză o suprafață de peste 
4000 mp și o serie de'lu
crări edilitare prin care 
a început să se conture
ze noul centru civic ' al 
orașului. Ne mîn- 
drim cu activitatea noas-’ 
tră pentru că este 
în slujba asigurării 
năstării minei ilor, a 
iorlalte categorii de 
meni ai muncii. Docu
mentele programatice de 
o excepțională însemnă
tate elaborate de Congre
sul al XIII-lea pun în 
fața întregii noastre na
țiuni obiectivele strate
gice ale dezvoltării eco
nomice și sociale a Româ
niei, constituie un vast 
îndreptar de muncă și de 
luptă dedicat bunăstării 
și fericirii poporului ro
mân, înfăptuirii măre
țelor idealuri ale socia
lismului și comunismu-

pusă 
bu-
ce-
oa-

lui. Conștienți de sarci
nile ce ne revin, ne an
gajăm să muncim mai 
bine să ne mobilizăm e- 
xemplar toate resursele 
de care dispunem pen
tru a înfăptui neabătut 
în condiții de calitate i- 
reproșabilă lucrările de 
investiții care ne ț or fi 
încredințate, pentru a 
contribui și noi la tradu
cerea în viață a marilor 
idealuri de bunăstare și 
fericire ale națiunii noas
tre socialiste. Garanția 
sigură a înfăptuirii aces
tor idealuri o constituie 
realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în su
prema funcție de secretar 
general al partidului. Sub 
conducerea partidului, a- 
vîndu-1 în frunte, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
înțeleptul nostru condu
cător, eroul între eroii 
neamului, poporul nos
tru are certitudinea îm
plinirii marilor idealuri 
de prosperitate. inde
pendență și pa< e.

Valentin CI1IRA, 
șeful brigăzii 20 Petrila 

a A.C.M. Petroșani

Ce poate fi mâi frumos, 
mai nobil și mai angajant 
pentru noi elevii, decît să 
muncim, să ne instruim, să 
cunoaștem. Intr-un cuvînt, 
să învățăm, așa cum parti
dul, secretarul său gene
ra), tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ne-o cer cu atîta 
căldură. Țara are nevoie 
de cadre. De oameni cu un 
orizont spiritual larg. Școa
la, această minunată insti
tuție spirituală și educati
vă ne oferă totul. Un sin
gur gînd, o singură voin
ță. un singur angajament: 
vom învăța ! Copi
lăria noastră fericită im
plică minunata dorință de 
a ne arăta recunoștința : 
Partidului, Poporului, Prie
tenului nostru apropiat, to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
âle cărui idei eu privire la 
dezvoltarea învățămîntu- 
lui, ne-au luminat și ne 
luminează calea devenirii 
noastre ca oameni de nă
dejde ai patriei. Vom 
văța: iată legămîntul 

. tru pe care îl facem 
de tot ceea ce țara
dat cu atîta generozitate.

Adina tAZĂRESCU, 
Secretar al Comitetului 

U.T.C., Petroșani

Dezvoltarea continuă a bazei
tehnico-materiale moderne

(Urmare din pag. 1)

în- 
nos- 
față 
ne-a

„Vom spori continuu 
calitatea muncii noastre" 

' Și în viitorul cincinal, 
eșa cum reiese cu mare 
claritate din Raportul pre
zentat celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, comerțul socia
list vă avea noi dimen
siuni cantitative și mai a- 
ies calitative.

Rețeaua noastră comer
cială va cunoaște în cinci
nalul 1986—1990 noi extin
deri, noi modernizări care 
vor contribui din plin la 
creșterea calității vieții lo
cuitorilor Vulcanului, la 
asigurarea unei desfaceri 
de mărfuri corespunzătoa
re cerințelor mereu cres- 
cînde ale populației, la 
desfășurarea unei activi
tăți comerciale de înaltă 
calitate. Rezultatele dobîn- 
dite de întreprinderea noas
tră pe anul 1984 ne îndrep
tățesc să privim cu încre
dere sarcinile ce ne revin, 
din documentele Congre
sului. Numai în ultimii 
ani rețeaua noastră comer
cială a fost dotată cu peste 
7400 țmp spații comerciale 
moderne, cu peste 85 cadre 
de specialitate de cea mai 
înalță calificare. Toate a- 
cestea, cumulate cu asigu
rarea unei game, sortimen
tale de mărfuri corespun
zătoare, au făcut ca între
prinderea noastră să-și rea
lizeze sarcinile de plan pe 
primele zece luni la toți 
indicatorii, înregistrînd 
substanțiale depășiri Ia in
dicatorul de desfacere și 
aprovizionare, precum Și

la indicatorul beneficii. De 
asemenea, la cheltuielile de 

desfacere, în- 
înre- 

de 
lei.

• circulație și 
treprinderea noastră 
gistrează o economie 
peste 1,6 milioane 
Aceste succese deosebite, 
pe care le raportăm acum, 
creează baza mate
rială și morală de la care 
vom porni în realizarea 
sarcinilor anului viitor pen
tru a putea încheia cinci
nalul cu rezultate supe
rioare, așa cum de fapt, 
ne este și angajamentul și 
mai ales pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor 
viitorului cincinal, care 
reprezintă pentru noi cel 
mai mobilizator program 
de acțiune.

Sîntem convinși că per
manenta grijă a partidului 
și statului nostru, perso
nal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, pentru 
dezvoltarea continuă a ca
lității vieții oamenilor se 
va materializa și în re
țeaua noastră comercială 
în noi spații de desfășura
re a activității, în asigura
rea unei provizionări co
respunzătoare, în asigura
rea permanentă a forței de 
muncă necesară, de cea 
mai înaltă calificare, pen
tru ‘ a putea să satisfacem 
cerințele minerilor, ale oa-. 
menilor muncii din oraș 
în condițiile unui comerț 
modern. ■

. ' Delia IVAN, ’ ' ■
secretar al Comitetului de 
partid, I.C.S. Mixtă Vulcan

tehnologiilor de execuție 
de mare randament, ti
pizarea construcțiilor în 
toate sectoarele. In do
meniul construcțiilor de 
locuințe, odată cu îmbu
nătățirea structurii spa
țiului de locuit, se va 
acorda o atenție deosebită 
arhitecturii acestora, ur
mărindu-se valorificarea 
creației și tradițiilor ro
mânești, îmbinarea utilu
lui cu frumosul, a efi
cienței cu modernul.

Marele volum de inves
tiții prevăzut pentru vi
itorul cincinal trebuie să 
ducă la creșterea fondu
rilor fixe, a bogăției na
ționale. la dezvoltarea 
continuă a bazei tehnico- 
materiale moderne a so
cietății noastre socialiste.

Un loc important ocupă 
în Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marele fo
rum al comuniștilor, cer
cetarea științifică, intro
ducerea în producție . a 
rezultatelor cercetării, a 
noilor cuceriri ale științei 
și tehnicii contemporane, 
cercetarea științifică ro
mânească fiind chemată 
de a soluționa mai rapid 
multiplele probleme de 
importanță hotărîtoare 
pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială a patriei, 
Așa cum se subliniază în 
Raport, „potrivit Progra
mului de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehno
logică și introducere a 
progresului tehnic pe pe
rioada 1986—1990, activi
tatea de cercetare va tre
bui să asigure creșterea 
'substanțială a nivelului 
tehnic și calitativ al pro
duselor, îmbunătățirea 
structurii producției și 
valorificarea tot mai efi
cientă a resurselor eco-

mimice, sporirea gradu
lui de competitivitate a 
produselor românești".

Progresul multilateral 
al patriei noastre socia
liste, realizarea obiecti
velor prevăzute de Direc
tivele Congresului, im
pune cu necesitate per
fecționarea și ridicarea 
continuă a nivelului ge
nera] al întregului învă- 
țămînt pentru a asigura 
toate sectoarele cu cadre 
bine pregătite, cu înalte 
cunoștințe profesionale, 
tehnice și științifice. Vor
bind despre atenția deo
sebită ce trebuie acordată 
pregătirii forței de muncă 
în raport cu programele 
de dezvoltare a fiecărei 
ramuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază a- 
tenția deosebită ce se ce
re acordată pregătirii for
ței de muncă în sectorul 
minier, ca și în alte la
muri.
'..Sînt orientări și indi- - 
cații care constituie pen
tru organele și organiza
țiile de partid, pentru 
toate colectivele de mun
că, îndeosebi pentru cele 
miniere, din Valea Jiului, 

. un veritabil îndreptar în 
activitatea de fiecare zi, 
în mobilizarea tuturor’ e- 

înfăp- 
ras- ■ 
din

Cor» 
in-

nergiilor pentru 
tuirea ‘ sarcinilor de 
pundere ce le revin 
istoricele hotăfîri ale 
greșului. înfăptuirea
tegrală a obiectivelor de 
investiții pentru crește
rea capacităților de pro
ducție și 
tehnologiilor 
perfecționarea 
științifice și a forței de 
muncă sînt principalele 
căi de sporire a extrac
ției de cărbune, a între
gului potențial productiv 
al Văii Jiului, a contri
buției sale la dezvoltarea 
multilaterală a patriei.

modernizarea 
de lucru, 
cercetării

Electricienii Ion To- 
dea și loan Hamz, veri
fică pupitrul electric al 
unei foreze’ în cariera 
Cîmpu lui Neag.

Expunere
In organizarea Muzeului 

mineritului, în ziua de 28 
noiembrie este programa
tă la Petrila o expunere 
cu tema „Semnificația is
torică a Congresului al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român". Acțiunea 
ya avea loc la clubul mun
citoresc, unde vor fi invi
tate și alte cadre de spe
cialitate, urmărindu-se 
piin aceasta explicarea 
multiplelor semnificații ale 
mărețului forum comunist 
pentru dezvoltarea continuă 
a României socialiste. (H.A.)

| -(Urmare din pag. I)
| bește cu vădită mîndrie
I

ducție a țesătoriei și di
versificarea produselor. 
Există posibilități reale 
pentru realizarea acestuidespre munca sa, despre 

. oamenii care asigură . în
treținerea utilajelor. Ni-l 
recomandă pe Cornel Ar
delean ca pe „cel mai is
cusit mecanic, un mese" 
riaș de elită pentru care 
modernele' războaie de 
țesut din import nu mai 
constituie o necunoscu
tă". Narcisa Cristescu, 
șefa țesătoriei și Floarea 
Bogescu, secretara birou- obiectiv. Este vorba de 

i lut organizației de partid, mărirea numărului de 
erau . plecate la Centrală, războaie puse în funcțiu- 
pentru a discuta și stabili 
cifrele înscrise în planul 
de producție pentru anul 
viitor. In 1985, față 
acest an se prevede

de
. du

blarea capacității de pro-

iiIIBf■■■■■>IISI

[tisă tor ia 
din lupeni!

ne, de dublarea număru
lui personalului munci" 
tor, par este vorba în
deosebi de experiența 
profesională dobîndită de 
năvădltoarele Ana l'lo-

rean, Victoria Figuia, țe
sătoarele. Mihaela Borcan, 
Victoria Szabo, Haynalka 
Lbrincz, Emilia Buican, 
Maria Moldovan și de a- 
tîtea alte zeci de munci
toare care și-au cîștigat ■ 
un binemeritat prestigiu 
în țesătorie pentru hăr
nicia , și priceperea de 
care dau dovadă,

Țesătoria din 
are un colectiv care 
vedește prin fapte 
este ferm hotărît să 
făptuiască neabătut 
cinilece-i revin din 
tăririle adoptate de Con
gresul al XIII-lea al 
P.C.R., să diversifice și 
să realizeze o producție, 
calitativ superioarei în 
condiții de eficiență eco
nomică sporită.

Lupeni, 
do" 
că ‘ 

în- 
sar- 
Ho-

r

I
I
I
I
a
i vede c<i cățele i . .
I portante fonduri bănești nieră.

pentru aceăstă 
tradițională.

COMITETELE DE SIN
DICAT din întreprinderi 
și instituții, împreună cu 
organele orășenești și 
consiliul municipal al sin
dicatelor au început pre
gătirile pentru organiza
rea • acțiunilor educative 
prilejuite de sărbătorirea 
pomului de iarnă. Se pre
vede ca în acest an sindi
catele să dispună de im-

acțiune SINT IN PLINĂ DESFA-
1 ȘURARE adunările anuale 

pentru alegerea noilor co-, 
LA MINA L1VEZENI are mitete de cămin. Locatarii 

loc astăzi șezătoarea lite- căminelor muncitorești își 
rai’ă intitulată „Odă parti
dului și înfăptuirilor sale", 
cu participarea membri
lor cenaclului „Panait Is- 
trati". Acțiunea este orga- 
nizată de Casa de cultură 
din Petroșani în colaborare 
cu comitetul sindicatului 
de la întreprinderea mi-'

îndreaptă atenția, cu acest 
prilej’, spre soluționarea mai 
bună a problemelor auto- 
gospodăririi și păstrării 
bunurilor din dotare, pre
cum și spre intensificarea 
și creșterea ' eficienței ac
țiunilor cultural-educati
ve, întărirea ordinii și dis
ciplinei.

MASĂ ROTUNDA. In 
sala’de lectură ă bibliotecii 
Liceului industrial din 
Vulcan a avut loc ieri o 
masă rotundă pe tema „Sis
teme moderne de informa
re". Au participat elevi și 
cadre didactice din liceu, 
precum și studenți ai Ins
titutului de mine. (I.D.)

eulane (30 dec. — 2 ian., 
1100 lei). Transportul cu 
autocarul. Alte . informa
ții pot fi obținute la se
diul filialei, telefon 41733.

FILIALA .MUNICIPA
LA A O.J.T. organizează 
excursii pen tril petrecerea 
apropiatului revelion, în 
stațiunile Geoagiu Băi (31 
dec. — 2 ian., preț infor
mativ 930 lei) și Băile Her-

. D-ALE COMERȚULUI. 
Lingă cinematograful „U- 
nirea" din cartierul Aero
port Petroșani s-a construit 
m urmă cu un an o mică 
piață agroalimentară. Vîn- 
zătorii, mici producători in
dividuali își etalează măr
furile pe tarabe, afară, în 
timp ce mica hală acope
rită este încuiată și goală ! 
(V.S.)

AFLAM de la organul de 
miliție din orașul Vulcan 
că un găsitor binevoitor, 
necunoscînd cine-i păgu
bașul,- a predat o impor
tantă sumă de bani mili
ției. Păgubașul este aștep
tat la miliția din Vulcan 
să-si ridice banii nir-rdufi I 
(l.D.)

Rubrică realizată de 
Ion MUSTATĂ

I 
I
I
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Prestigioasă prezență artistică a solilor artei corale din

Valea Jiului

Armonii tinere" pe scenele țării
Ne-am obișnuit să con

semnăm în paginile ziaru
lui succesele tinerei for
mații corale a întreprinde
rii de Utilaj minier. Acești 
tineri, în viața de toate 
zilele muncitori-construc- 
tori ai utilajelor miniere, 
știu să împletească la mo
dul cel mai frumos .munca 
din producție cu munca 
depusă pe tărîm artistic, 
pentru creșterea calitativă 
a nivelului de cultură al 
colegilor de muncă, al tu
turor oamenilor muncii din 
Valea Jiului și, nu în ulti
mul rînd, al lor personal.

Cei 54 de membri ai for
mației s-au întors ieri di
mineață de la Constanța, 
unde au participat la fes
tivalul coral interjude- 
țean „Ioan D. Chirescu" 
ediția a IV-a, manifestare 
artistică prestigioasă în
scrisă în cadrul acțiunilor 
politico-educative grupate 
sub genericul „Pontica 
dialog cultură! cu viața1*, 
care au loc anual în muni
cipiul și județul Constanța, 
în organizarea Comitetu
lui județean de cultură și 
educație socialistă Cons
tanța și a uniunilor de 
creație.

Pe scena Casei de cultu
ră din Constanța, tinerii 
coriști din Vale s-au pre
zentat remarcabil, cuce
rind pe drept cuvînt apre
cierile și elogiile publicu
lui spectator și ale juriu-

__________________

Corul muncitoresc 
„Armonii tinere1* al 
I.U.M. Petroșani, recent 
laureat al festivalului 
coral inter județean „I. 
D. Chirescu" — Constan
ța 1984. 

lui festivalului format din 
membri ai Uniunii com
pozitorilor și muzicologi
lor din R.S.R.

Prospețimea vocilor lor, 
căldura interpretării, acu
ratețea, permanenta mobi
lizare a membrilor forma
ției în jurul dirijorului 
lor, Hprațiu Alexandrescu,

Constanța —1984

dificultatea repertoriului a- 
les, a făcut ea formația să 
fie distinsă cu trofeul și 

■ placheta jubiliară „IOAN
D. CHIRESCU", cu Diplo
ma festivalului și cu pla
cheta jubiliară „PONTICA 
— DIALOG CULTURAL 
CU VIAȚA".

O diplomă specială s-a 
decernat dirijorului și com
pozitorului llorațiu Âle- 
xandrescu, membru de o- 
noare al cenaclului de crea

Efervescență artistică
(Urmare din pag. 1)

ție muzicală „loan D. Chi- 
rescu" al Uniunii Compo
zitorilor și al C.J.C.E.S. 
Constanță.1

Abia întoarsă de Ia a- . 
cest festival, formația și-a 
reluat chiar de a doua zi 
pregătirile pentru noi pre
zențe pe scenă ; dealtfel, în 
ziua de 1 decembrie a.c., 
corul. „Armonii tinere" va 
fi prezent pe scenă , Casei 
de cultură din Petroșani 
tinde va participa, alături 
de celelalte două formații 
corale din Petroșani, la tre
cerea în revistă la nivel de 
oraș a formațiilor artistice,, 
o primă etapă, de concurs 
în cadrul noii ediții a Fes
tivalului național al mun
cii și creației „Cîntarea 
României'*.

Dorim artiștilor amatori 
din corul „Armonii tinere" 
noi succese pe scenele 
muncii și creației, noi rea
lizări muzicale de prestigiu.

Valeriu BUTULESCU

La I.C.S.M.I, Petroșani, o reușită acțiune utecistă

„Muncă, tinerețe, frumusețe'

U i.a dintre. cele
,reușite acțiuni 
tural-educative 

artistice pentru 
poate <:e.a 
acest an a fost organizată, 
de curînd, de 
U.T.C. "

mai 
cul- 

și 
tineret, 

mai reușită din

comitetul
din cadrul l.C.S.M. 

Industrial Petroșani. . Este 
vorba despre concursul 
„Muncă, tinerețe, frumu
sețe", inițiat de Consiliile 
județean și municipal ale 
tinerelor fete. Concursul în 
sine își propune stimularea 
celor mai merituoase tine
re uteciste, care au o com
portare demnă in muncă, 
în viață și societate.

fs^esfășurat în saloa-
| 1 held restaurantului-.

„Jiul" Intr-un ca
dru deosebit, inedit chiar 
(asemenea manifestare s~a 
mai desfășurat la Bucu
rești, in organizarea comi
tetului U.T.C. din sectorul 
6), concursul a dezvăluit 
potențialul deosebit al ti
neretului din „ organizația 
U.T.C. de la I.C.S.M.I., 
creând premise pentru alte , 
și alte acțiuni interesante, 

, Remarcabile preocupările 
pentru asigurarea unei at

mosfere plăcute, din partea 
colectivului restaurantului, 
prin șeful de sală Ion Do- 
chițiu. După desfășurarea 
probelor de concurs (între
bări de cultură .generală, 
teste de. vestimentație .și 
gastronomie, probe de in- 
demînare și artistice) din
tre cele 15 concurente (par
ticipare record) S-au deta
șat în câștigătoare Paula 
Suru (in. imagine, alături 
de organizatoarea. eon- 
cursului Elena Munteanu), 
Maria S.corțea și Ileana Ha
lea. Premiul pentru fru
musețe a fost cîstțqat

formația de teatru a clu
bului din Petrila (a pre
zentat piesa ,,ldee“ de Ion 
Băieșu), fanfara minerilor 
pețrileni, brigada artistică 
a clubului din Petrila pre
cum și formațiile de muzi
că ușoară din Petrila și 
Lonea. Ca primă luare de 
contact cu scena de con
curs a actualei ediții a 
festivalului, spectacolul- 
concurs a prilejuit un dia
log de lucru al participanți- 
lor eu juriul, dialog care, fă

merit, de. tânără Rovae» 
Ana. Demn de remarcat 
este faptul că acțiunea or
ganizației de tineret a fost 
sprijinită și s-a bucurat de 
participarea secretarului 
Comitetului de partid, a 
președintelor Comitetului 
sindicalului și Comisiei de 
femei si a conducerii 
I.C.S.M.I. 'Petroșani,

f+elicitări pentru orga- 
j* ni.zare și succes la 

fazele superioare I
Mircea BUJORESCU 

Foto: Daniel DĂ NESCU

ră îndoială, va contribui lai 
ridicarea calitativă a tutu
ror momentelor ■ artisticei 
audiate. ■

Succesul artiștilor ama
tori pețrileni în etapele 
de concurs ce urmează, de
pinde acum de calitatea 
muncii pe care instrui toriț 
și membrii formațiilor a 
vor depune în continuare^ 
de ritmicitatea repetițiilor; 
de programarea formați
ilor în cît mai multe spec
tacole, știut fiind că spec
tacolul reprezintă finalita-} 
tea muncii artistice. '

Cu „cotele în creștere" Jiul a trecut 
de „barajul" buzoian !

Minerul Paroșeni — Mecanica Alba lulia 3—0 (2—0)

Urmărirea liderului continuă...

GLORIA BUZĂU — 
JIUL PETROȘANI 1—1 
(0—0). Deloc •> intimidată 
de performanțele ante
rioare ale formației lui 
Constantin (dealtfel re
cunoscută ca o specialis
tă a jocurilor în... depla
sare), redutabilă și pe 
teren propriu, echipa mi
nerilor din Valea Jiului 
întrerupe — iată 1 — se
ria insucceselor, întor- 
cîndu-se de la Buzău cu 
un punct mare în tenta
tiva sa de evitare a re
trogradării.

' Cu milioane de martori, 
aflați în fața micului e- 
eran, formația Jiului a 
demonstrat că aparențe
le pot fi înșelătoare. Ea 
a dovedit duminică, pe 
parcursul celor 90 de mi- 

te, că are capacități o- 
fensive care, valorifica
te cu mai multă dezin
voltură (mai ales pe te
ren propriu !) ar fi putut 
s-o ferească de... „lanterna 
roșie** a clasamentului.

Formația ex-jiulistului 
Șumulanschi s-a năpustit 
din primele minute asu
pra porții apărată (și de 
data aceasta foarte bine!) cest moment, devin
de Cavai și incursiunile mai periculoși. Așa

ofensive ale buzoienilor 
s-au soldat cu eșecuri to
tale, mai ales în prima 
repriză. Pentru mulți din 
spectatorii prezenți în tri
bunele stadionului din 
Buzău, se contura o păre
re care, în final, avea să 
se adeverească. Și anume, 
că formația din Valea

Fotbab divizia A

Jiului nu a venit să piar
dă. Conturau această idee 
nu numai intervențiile 
decise ale apărării jiu- 
liste, dar, mai ales, con
traatacurile tăioase ale 
atacanților „de buzunar** 
ai Jiului.

După o repriză „albă** 
era de presupus că insis
tența buzoienilor se va 
amplifica. Lucru care s-a 
adeverit, avalanșa ata
curilor lor concretizîn- 
du-se intr-un gol, în mi
nutul 65, la unul dih pu
ținele momente de eroare 
colectivă a apărării for
mației din Petroșani. ii departe de

Golul i-a îndîrjit însă neliniștitoare
pe oaspeți, care, din a- ternei roșii" !

i tot
că Alexandru

golul vine meritat, în 
ton cu cursul jocului, 
Szekely aducînd, în min. 
83, o egalare care para
fează dealtfel egalitatea 
existentă în teren. Pentru 

-că atacurilor insistente, 
dar incoerente și haotice 
ale gazdelor, formația an
trenată și dirijată de ini
mosul Iosif Cavai a știut 
să răspundă cu o apărare 
precisă și bine pusă la 
punct. Astfel s-a scris 
„istoria** acestui nou egal 
al Jiului, obținut insă de 
data aceasta în deplasare. 
Care, dorim, în același 
timp, să însemne rec iri- 
mentul formației noastre 
care are puterea și posi
bilitatea să dovedească 
de acum încolo că locul 
pe care-1 ocupă (18) nu 
este conform cu valoarea 
și disponibilitățile ei. Ce 
se cere în acest sens ?
Disciplină, ordine, dărui
re în joc (dar și la antre
namente !) și dragoste 
pentru culorile și oamenii 
pe eare-î reprezintă. Cînd 
toate acestea vor fi de
venit realitate, Jiul va

TATAR

Spectatorii din Vulcan au 
fost impresionați dumini
că de meciul bun al mine
rilor din Paroșeni. Deși pe 
un teren desfundat, cu 
mult noroi, meciul a fost 
curat, un adevărat „galop 
de sănătate" pentru găzde.J 
disputat într-o notă de 
sportivitate evidentă.
; După Un început apa
rent echilibrat, echipa 
gazdă se impune mașîn- 
du-.și adversarul in pro- 
pia-i jumătate de teren.

Faza primului gol înscris spectaculos — din pe
nalii, «le Bolos,

Foto : Ioan BAI.OI

Minerii atacă detașat și 
practică cele mai bune 35 
minute ale meciului cînd 
se. marchează de două ori, 
prin Boloș, din penalti și

Fotbal, divizia C

Matula după o pătrundere 
splendidă printre fundașii 
adverși. In finalul primei, 
■reprize ’ Boloș și Gîtan ra
tează încă două ocazii clă
ii. de gol.

Repriza a doua are 
zionomia unui... vals ■ 
dus de oaspeți pînă în mi» 
63 cînd, Matula expediaatS 
un șut bombă din, careul d«k 
16 m spre poarta advers® 
Șutcu boxează din nod 
mingea care cade în 
lui Boloș, iar acesta faci 
să zguduie pentru a treia 
oară' plasa porții adverse; 
3—0.

Oaspeții iau un start lan
sat, Leonte îl deschide p« 
Roșea, el pătrunde pînă 
în marginea careului de 
16 m, pasează scurt spre 
Vasile care reia defectuos 
în brațele portarului Spor
nic.

Intențiile ofensive ale 
oaspeților au fost, in mare, 
stopate de tactica fundași
lor din Paroșeni caro 1-ail 
avut la mijloc pe Mana 
(antrenor secund), exemplu 
de dăruire și ardoare în joe.

Jocul a fost in "general 
spectaculos cu curse frui 
moașe ale lui Pinten, Buv 
duga,, P ă Ut n a, Bo
loș, lspir, G î t a * 
și Matula. A arbitrat binț 
Aure) Bobit ajutat de LU 
viu Roșolna și Cornel BS- 
lănescu (toți din Timișoara^

Minerul Paroșeni : Spor
nic, lspir, Mai ia, Kicu A- 
drian, Pintea (Stanei). Bua> 
duga, Păuna, Dandrei, Boș 
loș, Gîtăn (Bălt irii), ; Mac 
Ui la. (Ioan BALOI)
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Vizita oficială
*. TI

începerea convorbirilor 
oficiale

în țara noastră 
Republicii Elene

Ceremonia sosirii
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pagina 1)

țări. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat în
crederea că noul dialog cu 
președintele Karamanlis 
va avea rezultate rodnice, 
contribuind la extinderea 
și aprofundarea colaboră
rii pe multiple planuri din
tre Republica Socialistă 
România și Republica 
lenă.

Sub semnul dorinței 
mune de a amplifica 
continuare conlucrarea 
ciproc avantajoasă

E-

S-a exprimat dorința de a 
se impulsiona colaborarea 
dintre cele două țări pe 
tărîm economic, astfel in
cit aceasta să crească în 
perioada următoare la ni
velul bunelor relații politi
ce, corespunzător posibili
tăților largi de care dispun 
economiile naționale ale 
României și Greciei, avan
tajelor create de apropie
rea geografică.

In continuare, s-a proce
dat la un schimb de pă
reri cu privire la situația 
din Europa și din lume. 
O atenție deosebită s-a a- 
cordăt relațiilor dintre ță
rile balcanice, dezvoltării 
colaborării și dialogului 
dintre ele, inclusiv la ni
velul cel mai înalt, în ve
derea creării unei zone a

ale păcii, bunei vecinătăți, în- 
în-

a a-

1 a e 
un

și miniștri, generali, alte 
persoane oficiale.

Ora 11,30. Aeronava cu 
car a călătorit președin
tele Republicii Elene 
terizat

Tovarășul N i c o 
Ceaușescu a adresat
cordial bun .venit înaltului 
oaspete. Cei doi șefi 
stat și-au strîns 
căldură.

Președinților
Ceaușescu și
Karamanlis le-au fost ofe
rite buchete de flori.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Au fost in-

de
mîinile cu

Nicolae
Constantinco

in 
re

ciproc avantajoasă româ- 
no-clenă a început schim
bul de păreri între cei doi 
președinți, care prilejuieș
te o amplă analiză a sta
diului actual și a perspec
tivelor colaborării dintre 
țările noastre, precum și a 
problemelor actuale 
Vieții internaționale, 
deosebi a celor referitoare 
la situația din regiunea 
balcanilor, din Europa.

In cursul convorbirilor 
s-a apreciat cu satisfacție 
că raporturile tradiționa
le de prietenie și colabo
rare dintre Republica So
cialistă România și Repu
blica Elenă s-au extins în 
ultimii ani, datorită apli
cării acordurilor ' și măsu
rilor stabilite cu prilejul 
dialogurilor la nivel înalt 
de la București și Atena.

an••iaaaaaaaaaaaaaaa

țelegerii și conlucrării, lip
sită de arme nucleare. Cei 
doi președinți au exprimat 
încrederea că aprofunda
rea raporturilor dintre ță
rile balcanice, conlucra
rea lor multilaterală ser
vesc intereselor popoare
lor din această regiune, 
cauzei păcii și securității 
în Europa și în lume.

Convorbirile se desfășoa
ră într-o atmosferă de cor-• - r •
dialitate și prietenie, de 
stimă și înțelegere recipro
că.

Președintele Republicii 
Elene, Constantin Kara
manlis, a făcut, luni după- 
amiază, o vizită protocola
ră președintelui Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 

' la Palatul Consiliului de 
Stat.

Dineu

20,45
FILME

tona te imnurile de stat ale 
celor 
trase 
lerie.

In
niei, pi c9uvAiiL.vc.xM.jL .
blicii Elene i-au fost pre
zentate persoanele oficiale 
române venite la aeroport.

Președinții 
Ceaușescu și 
Karamanlis au luat apoi 
loc într-o mașină, escorta
tă de motocicliști, îndrep- 
tîndu-se spre reședința re
zervată înaltului oaspete, 
unde cei doi șefi de stat 
s-au întreținut într-o at
mosferă cordială, priete
nească.

două țări.
21 de salve

continuarea 
președintelui

Au fbst 
de arti-

ceremo-
Repu-

N i c o 1 a e 
Constantin

întâlnirea dintre cei doi 
conducători de stat, care a 
precedat convorbirile ofi
ciale, a avut loc într-o at
mosferă de caldă cordiali
tate, în spiritul tradiționa
lelor legături de prietenie 
și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre.

oficial
Președintele Republicii oficiale române și elene.

Socialiste România, tovară- In timpul dineului, pre
șul Nicolae Ceaușescu, a ședințele Nicolae 

președintele 
Constantin Karamanlis au 
rostit toasturi, care au fost 
urmărite cu deosebit inte
res și subliniate cu vii a- 
plauze de cei prezenți.

kDvzU I cl 110 IA- X vvzl I tel 11 Ici ț lAz V < 
șui Nicolae Ceaușescu, 
oferit, luni, un dineu ofi- Ceaușescu și 
cial în onoarea președin
telui Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis.

Au luat parte persoane

PETROȘANI 
ienibrie: Febra 
Unirea: Lunga 
spre școală; 
Torpilorii.

ANINOASA :

— 7 No- 
aurului ; 

cavalcadă 
Parîngul ;

Avalan

VULCAN — Luceafărul:
Arma misterioasă.

LUPENI — Cultural i 
Nu pot sa-ti spun adio.

URICAN1: Efendi.

1 15,00
| 15,05
| 15,30

16,00

16,15

21,35

21,50

Hotărîrile Congre
sului — program de 
acțiune pentru în
tregul popor.
Film artistic (color). 
Ecaterina Teodo- 
roiu. Partea 1. 
înfăptuirile de azi 
— temelii trainice 
pentru viitorul co
munist al patriei. 
Telejurnal (pc).

RADIO
15,00
16,00

TV
Telex.
Viața școlii.
Manifestări în 
drul Festivalului na
țional „Cîntarea 
României".
Uniți în trunchi 
nemuritor de țară. 
Emisiune de cîntece 
patriotice și revolu
ționare.
Experiența înainta
tă — inițiative, e- 
ficianță.
Telejurnal
Aceasta-i 
străbună, 
patriotice.

ca-

13,00 De la 1 la 3. 
Clubul curioșilor. 
Buletin de știri. 16,05 So- i 
liști și grupuri folclorice 1 
de la sate. 16,15 Ctitor u- ! 
nui ev aprins. 16,25 Ra-.l 
diogazeta economică. 16,55 ! 
Sfatul medicului. 17,00 | 
Buletin de știri. 17,05 | 
Partidul — centrul vital 
și conștiința întregii na
țiuni. 17,30 înregistrări 
ale Corului Radiotelevi- i 
ziunii. 18,00 Orele serii. l 
Radiojurnal (ora 22,00). | 
23,00 Bijuterii muzicale , 
din opere. 23,30—5,00 Non ! 
stop muzical. (Buletine 
de știri la orele : 24,00 ; 
2,00 4,00).

(pe), 
patria

Cîntece

întreprinderea miniera 
Valea de Brazi

cu sediul în orașul Uricani, 
strada Trandafirilor nr. 6

încadrează

mineri

direct sau prin transfer:

E
Poziția României în favoarea unei soluții pașnice în Orientul Mijlociu— 

prezentatâ la Sesiunea Consiliului National Palestinian

ajutori mineri

Retribuția conform Legii nr. 57/1974.

AMMAN 26 (Agerpres). 
In cadrul lucrărilor celei 

de-a 17-a sesiuni a Consi
liului Național Palestinian 
(parlamentul) care se des
fășoară la Amman, Abdel 
Hamid Al-Saeh a fost ales 
președintele CNP. Abdel 
Hamid Al-Saeh este mem
bru al CNP de la crearea 
Acestui for, în 1964.

J fieful Departamentului 
i „Politic al Organizației pen- 
^.♦ru Eliberarea Palestinei

Faruk Kaddoumi, a prezen
tat raportul politic, în care 
s-a făcut un amplu bilanț 
al activității organizației 
în perioada care a trecut 
de la sesiunea precedentă 
a CNP. ’

La sesiunea Consiliului 
Național Palestinian a fost 
prezentată poziția României 
în favoarea unei soluții po
litice în Orientul Mijlociu, 
care să asigure realizarea 
unei păci globale în aceas-

tă regiune, rezolvarea pro
blemei poporului palesti
nian pe baza dreptului a- 
cestuia la autodetermina
re, inclusiv la realizarea 
unui stat palestinian inde
pendent. Țara noastră, s-a 
relevat, este pentru o con
ferință internațională cu 
participarea tuturor state
lor interesate, inclusiv . , .
OEP, o soluție globală tre- tele Grupului român 
buind să ducă la realizarea Uniunea 
unei păci trainice și drep- ră.

te, la asigurarea indepen
denței și suveranității tu
turor statelor din această 
zonă. Punctul de vedere 
românesc a fost exprimat 
de delegația C.C. al P.C.R. 
și a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste: 
România care participă la 
lucrări, condusă de tovară
șul Stan Soare, președin- 

din 
interparlămenta-

întreprinderea miniera 
Aninoasa

ȘÎ

încadrează de urgență, 
direct sau prin transfer :

—■ motopompiști pentru formația civilă 
de pompieri

prin concurs în 9 decembrie 1984, ora 13
— desenator tehnic

mpie acțiuni și luări ue poziți 
împotriva înarmărilor nucleare

COPENHAGA 26 (Ager
pres). La Copenhaga a luat 
sfirșit conferința de două 
iile a reprezentanților opi
niei publice din țările nor
dice, pentru crearea unei 
zone fără arme nucleare 
în această regiune. Au par
ticipat deputați, oameni de 
știință, activiști sindicali, 
reprezentanți ai unor par
tide politice, ai unor orga
nizații de tineret, de fe
mei, precum și ai mișcări
lor pentru pace din Dane
marca, ■
Norvegia, 
Aland și

Intr-un 
presă se 
rea unei 
nucleare în nordul 
pei ar constitui un 
major pe calea spre 
rea unei Europe și a unei 
lumi lipsite de arme nu
cleare.

Finlanda, Islanda, 
Suedia, insulele 
Faroe.
comunicat de 

arată că institui- 
zone fără arme 

Euro- 
pas 

crea-

BONN 26 (Agerpres). La 
apelul unor organizații de
mocratice de tineret, în 
R.F.G. a început o săptă- 
mînă de acțiune a tinere
tului pentru pace și dezar
mare, pentru drepturi so
ciale. In cadrul unor : mi
tinguri și demonstrații des
fășurate, la lfanovra, Dus
seldorf, Bremen și Saar- 
brucken, pârtieipanții au 
evidențiat pericolul pe care 
îl prezintă cursa înarmări
lor, în primul rînd a înar
mărilor nucleare, și au 
subliniat raportul dintre 
înarmare și nesoluționa- 
rea unor probleme social- 
economiee stringente. .

LONDRA 26 (Agerpres). 
La Sheffield au luat sfîr
șit lucrările conferinței a- 
nu^le a organizației „Cam
pania pentru dezarmarea 
nucleară" (CDN) •— Cea mai 
mare mișcare pentru pace

din Marea Britanic. Cei a- 
proape 3000 de delegați au 
adoptat o serie de rezolu
ții în care se pronunță cu 
fermitate împotriva conti
nuării cursei înarmărilor, 
în primul rînd a înarmă
rilor nucleare, pentru men
ținerea și consolidarea păcii.

OTTAWA 26 (Agerpres). 
La Toronto s-au încheiat 
lucrările „Dialogului in
ternațional pentru preîn
tâmpinarea războiului nu
clear, pentru dezarmare și 
pace" care a adresat tu
turor popoarelor lumii che
marea de a lupta pentru 
oprirea cursei înarmări
lor nucleare. In chemare 
se subliniază că înghețarea 
armamentelor nucleare ar 
constitui un prim pas pe 
calea spre interzicerea to
tală a armelor nucleare pe 
care o cere întreaga pla
netă.
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Evoluția 
situației 

din Liban
BEIRUT 26 (Agerpres). 

La Cartierul general al 
Forței interimare a O.N.U. 
în Liban (UNIFIL), luni s-a 
desfășurat o nouă rundă 
a convorbirilor dintre re
prezentanții militari ai Li
banului și Israelului pri
vind retragerea trupelor 
israeliene din Sudul teri
toriului libanez și aranja
mentele de securitate în 
regiune. Surse apropiate 
conferinței — citate de a- 
ge'nția Associated Press — 

de 
fost

au relevat că runda 
luni a negocierile a 
consacrată rolului UNIFIL 
în Sudul Libanului.

Convorbirile dintre re
prezentanții militari liba
nezi și israelieni, care se 
desfășoară sub auspiciile 
O.N.U., vor fi reluate joi.

Condițiile de încadrare sînt cele prevă
zute de Legea nr. 12/1971, Legea nr. 57/ 
1974 și Decretul 232/1974-

Mica publicitate
SCHIMB apartament do

uă camere, Petrila, contra 
garsonieră, Petroșani. A- 
dresați cartier 8 Martie,- 
bloc 17/11 — Angheluș. 
(2946)

SCHIMB apartament do
uă camere, zona Hermes, 
cu apartament trei camere, 
zonă centrală. Telefon 
43476, după ora 17. (2947)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Păvă- 
lonesc Nicolae, eliberată de

I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Czeger 
Anna, eliberată de Prepa- 
rația Lupeni. O declar nu
lă. (mp)

PIERDUT certificat de 
absolvire a 7 clase și cer
tificat de calificare în me
seria de tâmplar pe numele 
Șerban Ion Doru, eliberate .. 
de Școala profesională net::? 
137 din Bacău. Se declară 
nule. (2942)

ANUNȚ DE FAMILIE

Soția Violeta, copiii Mihăiță și Mihaela, anunță 
împlinirea unui an de la moartea fulgerătoare a 
celui care a fost

Lt. col. HICIU ION
Pios omagiu de aducere aminte. (2948)

Redacfia și administrația Petroșani, sir. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane 1 41662,
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