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Hotărîrile Congresului al Xlll-lea,

SCRISOAREA 
TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

adresata celor care i-au trimis mesaje,
scrisori ș 

cu prilejul
Cu prilejul aniversării 

zilei de naștere, tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, prim viceprim- 
ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste Româ
nia, președintele Consiliu
lui Național pentru Știin
ță și Tehnologie, a primit 
un mare număr de mesaje, 
scrisori și telegrame de fe
licitare.

î telegrame de 
aniversarii zilei

Cu sentimente de aleasă 
prețuire, de profundă sti
mă și recunoștință, comu
niștii, oamenii muncii din 
întreaga țară, vechi mili- 
tanți ai mișcării revoluțio
nare și muncitorești, pre
cum și organizații de partid, 
de masă și obștești au ~a- 
dus, prin aceste mesaje, 
un cald și respectuos oma
giu tovarășei Elena 
Ceaușescu, adresîndu-i din 
adîncul inimilor urări fier
binți, de deplină sănătate

felicitare 
de naștere
și fericire, de viață înde
lungată și multă putere de 
muncă, încununată de noi 
și remarcabile succese în 
rodnica activitate pe care 
o desfășoară ca om politic 
și de stat, ca eminent om 
de știință și savant de re
nume mondial.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a adresat tuturor celor ce 
i-au trimis mesaje de feli
citare și urări următoarea 
scrisoare :

MOBIIIMIOR PROGRAM 01 ACȚIII»

MINERI!
Prin abnegație și mobilizare exemplară în muncă, extrageți canti

tăți sporite de cărbune ! Vă îndepliniți astfel înalta îndatorire patrio
tică de a sprijini satisfacerea cerințelor energetice ale țării !

„Doresc să adresez cele mai calde mul
țumiri comitetelor județene, municipale, 
orășenești și comunale de partid, organi
zațiilor de masă și obștești, ministerelor 
și instituțiilor centrale, colectivelor de
oameni ai muncii din întreprinderi in
dustriale și unități agricole, oamenilor de 
știință, cultură și artă, tuturor celor care 
mi-au transmis mesaje și scrisori de fe
licitare și urări cu prilejul zilei de naș
tere. Consider toate acestea ca o expre
sie a sentimentelor de profund atașament, 
dragoste și încredere în gloriosul nostru 
partid, în rîndurile căruia m-am for
mat ca militant revoluționar, comunist 
și a cărui politică consacrată progresului 
și înfloririi patriei noastre socialiste, bu
năstării și fericirii poporului, am slujit-o 
și o voi sluji întotdeauna cu întreaga 

mea putere de muncă, făcînd totul pen
tru triumful nobilelor idealuri ale socia
lismului și comunismului, pentru politica 
de pace și colaborare a României socia
liste.

îmi este deosebit de plăcut să adresez, 
Ia rindul meu, tuturor celor ce mi-au tri
mis mesaje, scrisori și telegrame de feli
citare, calde urări de sănătate și fericire, I 
de succese și satisfacții tot mai mari în : 
muncă și în viață, în activitatea de în
făptuire a obiectivelor și hotărîrilor Con- Ș 
greșului al XIII-lea al partidului, a 
programului de înflorire eco- 
nomico-socială a țării, de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism".

ELENA CEAUȘESCU

Realizările primei decade impun

Mai multă fermitate și exigentă 
în îndeplinirea sarcinilor

■ întreprinderile miniere Lonea, Vul
can, Paroșeni și Bărbăteni au extras, împreu
nă, in prima decadă a 
3100 tone de cărbu 
de plan.

Primele zece zile de lu- 
ru din luna ianuarie au 
ost pentru multe colective 
tiiniere ale Văii Jiului o 
lecadă a realizărilor deo- 
ebite.
In primul rînd se evi- 

lentiază ACTIVITATEA 
4INERILOR DE LA VUL
CAN, care, prin constanța 
ealizăriloi- zilnice AU EX
TRAS SUPLIMENTAR 
SARCINILOR DE PLAN 
) PRODUCȚIE DE PESTE 
(000 TONE DE CĂRBUNE 
•ENTRU SEMICOCS.

Intervenții prompte pentru 
asigurarea energiei 
electrice și termice

Căderile masive de ză- 
>adă din ultimele zile au 
reat multe dificultăți și 
n incinta Uzinei electrice 
’aroșeni. Drumurile din 
ncintă au fost înzăpezite, 
inele pompe și instalații 
iu suferit avarii, cărbune- 
e depozitat a înghețat. In 
ața acestei situații, condu- 
:erea uzinei a sta- 
>ilit cu operativitate ma
uri corespunzătoare. Au 
ost formate echipe spe

lunii ianuarie, peste 
suplimentar sarcinilor

^Remarcabilă în această 
perioadă este activitatea 
minerilor de la Bărbăteni, 
care prin eforturi susținu
te și o organizare la un 
înalt nivel a producției au 
reușit să depășească mo
mentele grele cu care s-au 
confruntat anul trecut. 
Munca lor a fost răsplăti
tă prin cele APROAPE 400

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 3-a)

ciale de intervenție pen
tru curățirea zăpezii pe căi
le de acces interuzinale, 
pentru reparații Ia insta
lațiile avariate, pentru a- 
sigurarea continuității în 
alimentarea cu combustibil. 
S-a intervenit prompt, cu

Ing. Gheorghe DINEA, 
inginer șef al 
U.E. Paroșeni

(Continuare iu pag. a 2-a)
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Ancheta noastră la început de au
1. Măsurile întreprinse, condițiile 

create vă asigură posibilitatea înde
plinirii integrale a prevederilor de 
plan pe anul 1985? Cum veți în
cheia luna ianuarie și trimestrul I ?

2. Cum vor acționa consiliul oa
menilor muncii și comisiile pe pro
bleme pentru creșterea producției,

productivității și eficienței activită
ții economice ?

3. Care sînt acțiunile ce vor fi în
treprinse de organizația de sindicat 
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii la îndeplinirea sarcinilor plani
ficate ?

Azi, răspund cac're de conducere ce la 
întreprinderea minieră Vulcan1. Ing. Iosif BOCAN, directorul întreprinderii ; 2. Arpad CRIȘAN, președintele consiliului oamenilor muncii; 3. Ilie DIACONI', președintele comitetului sindicatului.

Omul, principalul factor dinamizator 
al activității productive

Irig. IOSIF BOCAN : 1. 
Referitor la condițiile 
create pentru asigurarea 
posibilităților de înde
plinire integrală a pre
vederilor de plan vreau 
să vă spun că totul se 
poate realiza, dar numai 
prin disciplină, corecti
tudine și principialitate. 
Cine abdică de la aceste 
principii, cine Ie nesoco
tește nu cred că ar pu
tea obține vreodată re
zultate . deosebite, chiar 
dacă din punct de vedere 
tehnic și material sînt a
sigurate condiții optime. 
Altfel spus totul depinde 
de oameni, de fermitatea 

eu care acționează de 
puterea lor de mobiliza
re. Or, colectivul minei 
Vulcan este un colectiv 
puternic, bine închegat, 
eu oameni nu numai har
nici și pricepuți, dar și 
dăruiți muncii. Acesta 
este principalul factor 
care ne-a determinat să 
insistăm în mod deosebit 
pe crearea unui climat 
de muncă rodnică. Am 
acționat și acționăm în 
direcția folosirii integra
le și eficiente a timpului 
de lucru, a îmbunătățirii 
permanente a discipli
nei și ordinii. In felul a- 
cesta vom putea valori
fica la un nivel superior 

condițiile pe care ni 
le-am creat prin îmbună
tățirea liniei de front ac
tive, a activității de trans
port și de aprovizionare 
operativă a formațiilor 
de lucru.

Pentru a asigura un 
cadru organizatoric mai 
bun, am mai înființat un 
sector de producție cre- 
înd astfel posibilita
tea îmbunătățirii asis
tenței tehnice. Referitor 
la acest aspect, al asis
tenței tehnice, vreau să 
precizez că a îmbunătăți

Dorin GHEȚA 

(Continuare in pag. a 2-a)

I

I

I Orizontul ‘
I minus 100 j
Ii
I
I
I
I
I
I
I

viitoarelor

a acest început de 
an, bogat în o- 
măt, am avut la 

Petrila doi interlocutori
— mineri de frunte din 
două formații de elită 
din sectorul care a în
cheiat anul ’84 cu cele 
mai bogate realizări în 
descinderea
capacități de producție, 
în pregătirea cîmpuri- 
lor de cărbune pentru 
viitorul cincinal. Doi 
mineri — șefi de schimb
— Ion Baron, din briga
da Iui Constantin Borș 
și Vasile Solomon, 
brigada lui Vasile 
vel.

Brigăzi diferite, 
meni diferiți, pe 
îi leagă, însă, de
de zile, răspunderea 
nei misiuni comune 
maximă însemnătate 
acuitate — deschiderea
celui mai adine orizont 
al Văii Jiului — minus 
100, deci la 100 metri 
sub nivelul mării și la

din 
Pa-

oa- 
care 

un an 
ri
de
Și

Ioan DUBEK

(Cont. în pag. a 3-a)

Oameni și utilaje de 
la E.G.C.L. Petroșani 
acționează, sub suprave
gherea agenților de cir
culație, pentru înlătu
rarea zăpezii și asigura
rea circulației rutiere 
pe artera principală a 
reședinței municipiului.

La Lupeni

Ample acțiuni pentru degajarea zăpezii
Ca și in celelalte orașe 

ale Văii Jiului, și în Lu
peni zăpada abundentă 
căzută în ultimul timp, 
gerul aspru al acestei 
ierni grele, au creat se
rioase greutăți în desfă
șurarea unei activități e- 
conomico-sociale norma
le. In fața acestei si
tuații locuitorii orașului 
au acționat și muncesc cu 
energie pentru degaja
rea arterelor de circula
ție de cantitățile de ză
padă căzută, astfel ca 
viața să-și urmeze cursul 
normal.

„In acest sens — ne 
spunea tovarășul Con
stantin Hada, vicepre
ședinte al Consiliului 
popular orășenesc — au 
fost mobilizate importan
te forțe umane și meca
nice care acționează zi și 
noapte în scopul asigurării 
unei circulații optime 
pe străzile orașului. Pe 
lîngă lucrătorii E.G.C.L. 
au fost mobilizați oa
meni ai muncii de la 
consiliul popular, de la 
I.C.S. Mixtă, de la coope
rativa „Straja" și de la 
alte unități ale orașului 
pentru ca într-un timp 

cit mai scurt circulația 
pe drumurile publice 
să-și reia cursul normal. 
Totodată au acționat și 
acționează 15 utilaje do
tate corespunzător pen
tru degajarea zăpezii. Bul
dozerele, autogrederele, 
semigrederele, ifroanele 
și alte utilaje au acțio
nat cu deosebită eficien
ță pentru înlăturarea 
stratului gros de zăpadă 
de pe șoseaua principală".

Gh. CHIRVASA

(Continuare în pag. a 2-a)
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Instruirea organelor nou alese 
importantă acțiune pentru întărirea

In cursul săptămînii vi
itoare se desfășoară în lo
calitățile municipiului ins
truirea membrilor orga
nelor de partid nou alese 
în adunările și conferințele 
de dare de seamă și alegeri 
din toamna anului trecut. 
Acțiune de importanță ma
joră pentru întărirea ro
iului conducător al orga
nelor și organizațiilor de 
partid, instruirea are me
nirea să asigure cunoaște
rea aprofundată de către 
toți membrii organelor 
nou alese a hotărîrilor de 
partid și de stat, a cuvîn- 
tărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, să contribuie la 
ridicarea continuă a nive
lului de cunoștințe politi- 
co-ideologice, 
generalizarea 
înaintate, promovarea unui 
stil de muncă dinamic, re
voluționar în întreaga 
muncă de partid, întărirea 
răspunderii pentru înde
plinirea exemplară a sar
cinilor izvorîte din istori
cele documente ale Congre
sului al XIII-lea, ale 
narei comune a C.C. 
P.C.R. și Consiliului 
prem al Dezvoltării 
nomico-Sociale și 
siunii M.A.N. din 
decembrie 1984.

Instruirea se va 
ra diferențiat, pe

se- 
a 

co- 
ai

însușirea și 
metodelor

ale

Ple- 
al 

Su- 
Eco- 

se- 
luna

desfășu- 
domenii

muncii de partid 
cinile cuprinse în docu
mentele Congresului al 
XIII-lea privind dezvolta
rea bazei energetice, de 
materii prime, creșterea 
producției de cărbune etc.

In cadrul programului 
de instruire sînt prevăzute, 
pe lîngă expuneri și dez
bateri teoretice, multiple 
acțiuni practice, dezbateri 
cu caracter de schimb de 
experiență în domeniul ac
tivității organizatorice, e- 
conomico-sociale, a muncii 
politico-ideologice și 
tural-educative.

Pentru a conferi instrui
rii eficiența maximă, or
ganele de partid trebuie 
să asigure participarea tu
turor membrilor lor 
țiunile 
gramul 
cum și 
tuturor
ror acțiunilor în strînsă le
gătură cu sarcinile speci
fice ce revin fiecărui or
gan și organizații de partid 
în mobilizarea oamenilor 
muncii la înfăptuirea ho
tărîrilor Congresului 
XIII-lea al partidului.

cul-

al
co

și

de activitate, în toate ora
șele municipiului — cu par
ticiparea secretarilor, a 
cretarilor adjuncți, și 
celorlalți membri ai 
mitetelor de partid și
b.o.b. din unitățile indus
triale, de construcții, trans
porturi, comerț, prestări de 
servicii, instituții social- 
culturale și cartiere.

Programul de instruire 
cuprinde activități multi
ple dintre care ceje mai 
importante sînt consacrate 
studierii Raportului pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul 
al XIII-lea, a cuvîntărilor 
secretarului general 
partidului la Plenara 
mună a C.C. al P.C.R.
Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale, precum și a celorlal
te documente de partid, 
a hotărîrilor organelor de 
partid județean, munici
pal, a altor documente. Ac
tivitățile vor fi consacrate 
însușirii concepției P.C.R.. 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind crește
rea rolului conducător al 
partidului în etapa actua
lă, întărirea spiritului re
voluționar, perfecționarea 
stilului și metodelor de 
muncă ale organelor și or
ganizațiilor de partid, sar-

prevăzute în 
de instruire, 
un conținut 
dezbaterilor,

la ac- 
pro- 
pre- 

bogat, 
tutu-

al

Ample acțiuni pentru 
degajarea zăpezii

(Urmare din pag. 1) ne

Intervenții prompte pentru 
energiei eleetrice și

(Urmare din pag. 1)

toate forțele și mijloacele 
mecanizate de care dispu
nem astfel încît producția 
de energie electrică și ter
mică atît de necesare in 
condițiile de iarnă să fie 
asigurate la parametrii nor
mali. Dînd dovadă de o 

patrioti- 
cadrul 

reușit în
să depă-

Pentru 
compe- 

acționat, 
laudă 

Nicolae

înaltă conștiință 
că, oamenii din 
uzinei au 
că din prima zi
șească dificultățile cu care 
ne-am confruntat, 
promptitudinea și 
tența cu care au 
merită cuvinte de 
maiștrii de tură
Gavrilă și Gheorghe Mun- 
teanu de la blocul energe
tic nr. 4, inginerii de ser
viciu Ștefan Hădulescu, 
Iosif Sas și Dinu Șopterea- 
nu. La depozitul de com
bustibil, în lupta cu năme
ții s-au evidențiat oamenii

de

de

din echipa condusă 
loan Maier.

Activitatea de organizare 
a reparațiilor a fost coor
donată de ing. Nicolae Slă- 
vei, șeful secției repaiații. 
In acest compartiment de 
activitate s-au remarcat 
prin operativitate oamenii 
din formația condusă 
Dragomir Lucaci.

Unele avarii s-au produs 
și la pompele agregatelor 
de termoficare. Dar sub 
coordonarea sing. Gheor
ghe Domșa, oamenii din 
tura lui Ioniță Drăgliici, a- 
variile au fost prompt în
lăturate. Pentiu asigurarea 
deLitului de apă, o echipă 
condusă de maistrul Ma
rin Talpaș a intervenit la 
deszăpezirea și spargerea 
gheții la captarea de apă 
de pe piciul Baleia. Cons
tructorii din cadrul loturi
lor din Paroșeni ale Trus
tului energomontaj și Trus
tului energoconstrucția 
ne-au acordat un important

asigurarea
termice

urmare a acțiunilor 
și prompte ale între- 
colectiv, s-a asigurat

sprijin cu utilaje și oa
meni.

Ca 
unite 
gului
continuitatea în funcționa
rea tuturor 
energetice.

a J 
energetic 
î i 1 i o a n e kWh 

electrică, adică 
milioane

instalațiilor
Pînă

livrat
ieri, 

siste- 
național

uzina 
mului 
28,41 i 
energie 
cu 3 
kWh mai mult decît sarcina 
prevăzută în plan, in con
dițiile reducerii cu 94 gra
me kWh a consumului de 
combustibil convențional. 
Instalațiile de termoficare 
au funcționat, de asemenea, 
la parametrii normali.

C'onștienți de răspunderea 
care ne revine, vom acțio
na Și in viitor cu toată 
hotărîrea pentru a asigura 
energia electrică și term ■ ă 
la nivelul sarcinilor de 
plan.

m

Omul, principalul factor dinamizator 
al activității productive

(Urmare din pag. I)

considerăm că nu

Deși din ’partea consi
liului popular, a celorlalți 
factori cu implicații în a- 
cest sens, există o preocu
pare permanentă pentru 
degajarea zăpezii sînt to
tuși unele instituții din o- 
raș care așteaptă să vină 
altcineva să le curețe ză
pada din împrejurimi, Bu- 
năoaiă la clubul sindicate
lor doar o cărăruie mică, 
tăiată in zăpadă, aminteș
te că lăcașul de cultură 
amintit nu este închis. La 
magazinul de confecții din 
noul centru civic zăpada 
nu a fost înlăturată decît 
foarte puțin și doar de pe 
lingă zidurile exterioare. 
Aceeași situație neplăcută 
este întîlnită și în alte 
zone ale orașului, mai ales 
în jurul blocurilor sau a 
locuințelor proprietate per
sonală, unde cetățenii aș
teaptă invitații speciale 
pentru a cuiăța căile 
circulație de zăpadă.

,Și in continuare — 
interlocutorul nos- 

vom lua toate mă- 
pentru degajarea 
care acum este 
pe marginea stră-

asigură 
tru — 
șurile 
zăpezii, 
depusă 
zii, pentru ca atît circula
ția autovehiculelor cît 
cea pietonală să nu 
nimic de suferit.

Facem, totodată, un 
rios apel întreprinderilor 
orașului, care au în dotare 
mijloace mecanizate, pre
cum și cetățenilor de a ac
ționa cu toată hotărîrea 
penti u ca, pe raza orașului 
nostru, influența căderi
lor masive de zăpadă 
nu creeze dificultăți 
activitatea economică 
socială".

și 
aibă

se-

Noua unitate „Menaj- 
porțelanuri" deschisă re
cent pc bulevardul Vic
toriei din Vulcan se 
bucură de bune apre
cieri din partea gospo
dinelor.

în
de

tot 
ar 

Noi 
oa- 
din

colectivul minei noastre 
iși va îndeplini saicinile 
de plan ale lunii ianuarie 
in proporție de 106 la sută, 
proporție de realizare 
care o vom avea și la 
cheierea trimestrului 
ceea ce ar reprezenta
plus de 20 000 tone de căr
bune.

pe 
in-

I.
un

noi
seamnă a mări numărul 
cadre tehnice care să stea 
toată ziua pe capul oameni
lor, să-i dădăcească 
timpul, de parcă ei nu 
ști ce trebuie să facă, 
avem mineri capabili, 
meni bine pregătiți
punct de vedere profesio
nal. Este suficient dacă le 
dăm soluții tehnice clare, 
competente.

Printre alte măsuri în
treprinse se numără și in
troducerea sau mai bine 
zis, reintroducerea meca- 

, nizării complexe în abataje.
In
în funcțiune două comple
xe mecanizate, iar pînă la 
sfîrșitul anului vom 
în producție 5 astfel 
capacități de mare 
ductivitate.

Valorificînd eficient
dițiile de care dispunem,

a-
a

trimestrul I vom pune

avea 
de 

pro-

loto: Al. TATAR

con-

| ția întreținere a U- 
I zinei de preparare a
I cărbunelui din Lupeni
! s-au gîndiL că e bine să ie 
S, dea o mînă de ajutor orta

cilor de la încărcarea va- 
| goanelor cu cărbune. In 
, fiecare zi peste 20 de oa

meni ai muncii din schim
burile II și III acționează 
cu hotârîre la operațiile 
descărcai e-în< ărcare a va

goanelor. De remacat că 
cei rămași in secție îi su
plinesc cu succes pe cole
gii lor, activitatea desfă- 
șurîndu-se în condiții nor
male. (G.C.j

• „CUPA TELESCAUN". 
La sfîrșitul săptămînii vi- 
itoare, in 20 ianuarie, pe 
pîrtia din Paring se va des
fășura „Cupa telescaun", 
competiție de schi, organi
zată de I.G.C.L. Petroșani, 
care a intrat în tradiția a- 
tractivelor manifestări spor
tive de iarnă. In acest an

va avea loc ediția a IV-a. 
(T.S.)

• Ml INE, pe pîrtiile din 
Paring se desfășoară a 
doua etapă, pe municipiu, 
a Festivalului sporturilor 
de iarnă, manifestare spec
taculoasă și atractivă or
ganizată de C.J.E.F.S. Hu
nedoara.

• METEOROLOGICA. De 
la meteorologul de servi
ciu la stația din Petroșani, 
Aurelia Voiculescu, aflăm 
că ieri dimineața s-au în

ARPAD CRIȘAN: 2. Con
siliul oamenilor muncii și 
comisiile pe probleme și-au 
orientat activitatea în 
cest an spre rezolvarea
două importante probleme 
și anume : creșterea 
ductivității muncii și 
cerea consumurilor 
riale și a costurilor 
producție.

Ne-am ales aceste

pro- 
redu- 
rnate- 

dc

două 
direcții de acțiune pornind 
de la faptul că mina Vul
can, deocamdată, 
pune de o dotare 
deosebită — condițiile 
miniere nu 
introducerea 
pînă acum — și prin 
mare, îndeplinirea 
derilor de plan o 
realiza numai pe 
creșterii productivității 
muncii în abatajele pe ca
re le avem cu tehnologie 
clasică și totodată fiind 
mari consumatori de lemn 
și alte materiale, vom in
sista pe reducerea consu
murilor, a cheltuielilor la 
1000 de lei producție marfă.

Rezultatele măsurilor și 
acțiunilor întreprinse atît 
de consiliul oamenilor mun
cii cît și de comisiile pe 
probleme sînt evidente. In 
ultimele 3—4 luni produc
tivitatea muncii în abataje 
a crescut cu 300—400 
da cărbune pe post. In 
peetivă sporurile de 
ductivitate vor fi și

nu dis- 
tehnică 

geo- 
ne-au permis 

mecanizării 
ur- 

preve- 
putem 
seama

kg 
pers- 
pro- 
mai

mari prin punerea în func
țiune a două complexe me
canizate numai în primul 
trimestru. Au fost luate 
măsuri pentru îmbunătă
țirea organizării muncii și 
a aprovizionării formați
ilor de lucru, măsuri care 
au condus, de asemenea, 
la creșterea productivită
ții muncii. In aceeași di
recție acționăm și prin 
calificarea și perfecționa
rea personalului muncitor. 
Am organizat și schimburi 
de experiență cu minerii 
din brigada lui Ștefan Al
ba de la Petrila, care în 
aceleași condiții de zăcă- 
mint obțin productivități 
mai mari.

Pe lîngă aceasta consi
liul oamenilor muncii ur
mărește cu foarte mare a- 
tenție și intransigență apli
carea cu fermitate a 
melor stt bilite și a 
buțiilor. Fiecărei cît 
ceste, atita cîșțigă.
admite nici un fel de com
pensare între foi'mațiile 
de lucru : se mai întîmpla 
uneori, și de ce să n-o re
cunoaștem deschis, astfel 
de fenomene, ceea ce nu 
constituiau în nici un caz 
stimulente în activitatea 
de producție.

Acționind astfel avem 
certitudinea că ne vom în
deplini prevederile de plan 
în condiții de eficiență e- 
conomică ridicată.

nor- 
retri- 
mun- 

Nu se

II.IE DIACONI : 3. Una 
dintre cele mai importan
te acțiuni întreprinse de 
organizația de sindicat, în 
acest început de an, constă 
în pregătirea temeinică a 
adunărilor generale de da
re de seamă ale organelor 
sindicale, a adunărilor ge-

nerale la nivel de s< tor, 
a adunării generale a re
prezentanților oamenilor 
muncii și a conferinței sin
dicatului de la întreprin
derea noastră. Astfel creăm 
posibilitatea unei partici
pări active a tuturor oa
menilor muncii la realiza
rea integrală a prevederi
lor de plan, în elaborarea 
unor soluții care să vină 
în sprijinul realizării pro
blemelor ivite în procesul 
du producție.

O altă acțiune pe care o 
considerăm, de asemenea, 
deosebit de importantă, 
prin valoarea ei: aplicarea 
și extinderea inițiativelor 
muncitorești. Aplicînd cu 
consecvență „Brigada înal
tei răspunderi muncito
rești", formațiile conduse 
de Traian Borșa, Gheorghe 
Buhuțan, Mihai Neștian, 
Ioan Bud, Mircea Murărașu 
și Ioan Calotă au obținut 
sdccese de seamă în între
cerea socialistă. Tot atît 
de valoroasă s-a dovedit a 
fi și inițiativa 
lector de 
torului",

Ne-am 
străduim 
pentru o 
eficientă 
țiativelor, astfel încît apli
carea lor să determine re
zultatele și nu să spunem 
că am aplicat inițiativa du
pă ce brigada sau sectorul 
au obținut rezultate remar
cabile.

La aceste acțiuni se a- 
daugă în mod firesc si 
altele, dar acum pe ac> ■>- 
tea le considerăm cele mai 
importante pentru crește- 
rea producției, pentru îi - 
deplinirea și depășirea pla
nului.

„Contul cc- 
economii al sec-

străduit și ne 
in continuare 

popularizare mai 
a criteriilor im-

A -

registrat minus 15,6 grade 
Celsius în Petroșani și mi
nus 17,8 grade Celsius în 
Paring. Stratul de zăpadă 
este de 50 cm în localitate, 
iar în Paring de 57 cm.

• 1NCEPIND de ieri, 
I.G.C.L. a pus la dispozi
ția turiștilor care doresc 
să ajungă la telescaun un 
nou mijloc de transport. 
Este vorba despre o auto
dubă care, pentru început, 
va circula din două în două 
orc.

• IN SPAȚIU NOU. In 
curînd raioanele de pîine

și lapte de la Alimentara 
42 din Petrila vor func
ționa intr-un spațiu nou 
care va oferi condiții su
perioare pentru activitatea 
comercială. In aceste zile, 
lucrătorii de la I.U.S.A.— 
A.P. Petroșani efectuează 
amenajările necesare noi
lor spații comerciale.

troșani este reprezentat
de Costinaș Simona, Gro- 
su Liana, lliciu Mihaela, 
Zapan Nicoleta, Doroban
ții Alina și Țipțer Călin, 
Grupul tinerilor sportivi 
din Valea Jiului este con
dus de pi of. Virginia Pe- 
terfi.

• „CUPA BRAȘOVIA", 
prestigious competiție de 
schi la care participă cei 
mai buni schiori (juniori 
și senioare) din țară, se 
încheie astăzi. C.S.Ș. Pe

Rubrică realizată de 
Tiberiu SI’ATARU
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Festivalul național „Cintarea României** Cinematograful - instituție complexă de trăire spirituală
In pregătirea 

fazei municipale
Se apropie faza municipală a festivalului mun

cii și creației „Cintarea României". Vor intra 
scena de concurs formații artistice de amatori 
soliști — selecționați in urma trecerilor in revistă 
de la nivelul orașelor. In paralel cu formațiile și 
sofiștii se pregătesc intens toți creatorii; arta plas
tică, arta populară, arta fotografică, cinecluburile, 
cenaclurile literare, muzica, vor fi reprezentate și in 
acest an cu

pe
Și

cinste in concursul de creație.

o-
Cinematograful, a de

venit o instituție de cul
tură cu largi valențe e- 
ducative. Anul 
încheiat a fost 
cinematografele 
cipiului un an 
acțiuni specifice, 
largă audiență la 
rele public, 
temă am stat 
cu Francisca 
responsabil al 
tografelor „7 
brie" și „Parîngul" din 
Petroșani.

recent 
pentru 
muni- 

bogat in 
cu 

ma- 
Pe această 

do vorbă 
lonașcu, 
cinema- 
Noiem-

rinți. Tot pe teme de e- 
ducație au avut loc proiec
ții de filme documentare 
sub genericul „Oboseala 
— lin semnal" acțiune or
ganizată cu participarea 
modi ului Luminița Jakab.

— O categorie aparte de 
spectatori o formează co
piii...

— Pentru copii se orga
nizează, mai ales la sfîrși-

să menționez ca exernplaiă 
colaborarea pe care cine
matograful ., Parîngul" o 
are cu căminul nr. 3 din 
Petroșani.

— Holurile cinemato
grafelor sînt spații ideale 
de expoziție Un exemplu 
viu îl constituie cinemato
graful „Cultural" 
Lupeni, unde 
organizează expoziții

din 
se 
de

nostru
Pentru ca 

tructorilor și 
matori să aibă roade, este 
nevoie ca repetițiile să 
se desfășoare cu seriozi
tate, responsabilitate și 
ritmicitate. evitîndu-se 
pe cît posibil munca in 
asalt. Nu întîmplător s-au 
detașat în faza orășeneas
că acele formații care 
au muncit permanent, 
pregătindu-se din timp 
pentru concurs, evitînd 
munca în asalt. Să amin
tim aici brigada artistică 
a I.M. Petrila, corul „Ar
monii tinere", grupul ,.A- 
custic" și grupul coral- 
cameral „Armonia" din 
Petroșani, formațiile „Co
lor" și Teatrul muncito
resc „Ana Colda" din Lu
peni, grupul vocal-ins- 
trumental „Bendis" al 
I.M. Paroșeni, precum și 
ansamblul folcloric „Pa
rîngul" și Fanfara reu
nită a minerilor 
Jiului",

In luna ianuarie 
trecute în revistă
formații restante, urmînd 
ca faza municipală să fie 
organizată în februarie.

Juriile orășenești au 
apreciat că unele forma
ții promovate au foarte 
multe lucruri de pus la 
punct.. Trecerea în revis
tă a formațiilor a scos în 
evidență unele carențe

munca ins- 
artiștilor a-

vor fi 
unele

de text (montaje, brigăzi, 
folk), alegeri nepotrivite 
ale poeziilor pe care re
citatorii le-au prezentat, 
unele inexactități muzi
cale, nepotriviri ale ilus
trației muzicale cu tex
tul (îndeosebi de monta
je, grupuri de recitatori 
ș.a.). Sub aspect organi
zatoric mai sînt formații 
care nu au rezolvată pină 
acum problema costume
lor, ceea ce umbrește 
munca depusă pe scenă.

In ansamblu, trecerea 
în revistă a fost o reuși
tă. atît sub raportul nu
mărului de formații si 
soliști înscriși, cît și din 
punct de vedere al spec
tacolelor prezentate. Cum 
este și firesc, ea a avut 
un’ pronunțat caracter de 
lucru, juriile oiășenești 
făcînd cuvenitele obser
vații asupra calității ar
tistice, observații trans
mise pe loc instructorilor, 
tuturor celor cu respon
sabilități în organizarea 
manifestărilor de

Este momentul 
cei care se ocupă 
de amatori să-și
treze atenția asupra pre
gătirii formațiilor și so
liștilor, în așa fel incit 
etapa municipală să fie 
o etapă a calității în ac
tul de cultură.

lloria DOBROGEANU

fil-
1984 ?
la nece- 

dragos- 
de film, 

civi-
am 

ma
ca re

— Ce acțiuni „cu 
mul" ați avut in

— Pornind de 
sitatea dezvoltării 
tei oamenilor față
față de frumos — și 
lizație — în general, 
avut multe acțiuni cu 
rele public, acțiuni 
au urmărit creșterea valo
rii educaționale 
act de cultură 
grafică, precum 1 
mare cunoaștere 
românesc

Deosebit de 
s-a dovedit a fi 
cinematografic" la 
românesc „Ilustrate 
fiori de cîmp“, un film ca
re pune în discuție proble
ma atit de complexă a ti
nerilor și firescul evoluției 
lor în viață spre a înteme
ia o familie și a deveni pă-

a fiecărui 
cinemăto- 

și o mai 
a filmului

interesant 
„procesul 

filmul 
cu

tul săptămînii, în toate 
cinematografele din muni
cipiu proiecții de desene 
animate și alte filme cu 
caracter educativ, urmă- 
rindu-se dezvoltarea dra
gostei pentru film, ca mij
loc de exprimare artistică 
a ideilor. Să nu uităm 
micii spectatori de azi 
forma marele public 
mîine. Dealtfel, filmele 
te pentru copii sînt 
cedate de 
pe scena cinematografului 
susținute chiar de către 
micii spectatori; copiii cîn- 
tă și spun poezii dedicate 
patriei, partidului, păcii, 
realizîndu-se astfel o ade
vărată atmosferă artistică. 
Deobicei filmele sînt pre
cedate de prezentări făcute 
de cadre didactice. Aș vrea

că 
vor 
da 

da- 
pre- 

microspectacole

artă plastică și foto, expo
ziții ce și-au cîștigat deja 
un prestigiu.

— Și în Petroșani folo
sim aceste spații pentru 
expoziții. Aș aminti numai 
expoziția de desene „Copiii 
lumii doresc pacea", reali
zată de șoimii patriei de 
la căminul 3, tot la cine
matograful „Parîngul".

— Pentru adolescenți ?
— Am avut un festival 

al filmului românesc de 
satiră și umor în cadrul 
căruia au fost invitați să 
participe regizorul filmu
lui „Alo, aterizează stră
bunica", Nicolae Corjos 
și actori de la Teatrul de 
stat „Valea Jiului". In ca
drul festivalului s-au pro
iectat și filmele „Buletin

de București" și „Brațele 
Afr iditei".

O mare atenție am acor
dat și acordăm filmelor 
dedicate marilor evenimen
te politice ale anului, cine
matografele din Petroșani 
fiind permanent prezente 
cu filme adecvate.

— Ce întreprindeți pe 
perioada vacanței ?

— Festivalul filmului 
pentru copii și tineret cu
prinde filme artistice edu
cative, științifico-fantaști- 
ce, precum și de desene a- 
nimate. In majoritate sînt 
filme românești. Dealtfel, 
într-un an prezentăm nu
mai la cinematografele din 
centrul Petroșaniului — 
„Parîngul" și „7 Noiembrie", 
104 filme românești, plus 
cele din cadrul „Cinemate
cii". Acordăm atenție stu
denților și elevilor, pentru 
care avem difuzate 
namente la filmele 
ducțic națională.

— In 1985 ?
— Evenimentele 

ce ale anului 1985 
permanent în atenția noas
tră. Avem un cerc de prie
teni ai filmului, juriști, ca
dre didactice, ziariști, alte 
cadre, oameni care ne a- 
jută în toate acțiunile. Spe
răm să avem numai săli 
pline.

Interviu consemnat de 
Horațiu ALEXANDRINA U

abo
de pro-

politi-
vor sta

• Continuă turneul 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului" în localitățile mu
nicipiului. Astăzi și 
ne sînt programate 
tacole la Lupeni și 
can cu piesa de 
succes „Gărgărița".

• La Casa de cultură 
a sindicatelor, tinerii 
din Petroșani sînt invi
tați astăzi și mîine, la 
seri cultural-distractive.

mîi- 
spec-
Vul- 
mare

La sfîrșit 
de săptămînă

Ni s-au promis și cîteva 
surprize. Acțiuni de acest 
fel au loc în toate clu
burile muncitorești din 
Valea Jiului.

e Bibliotecile invită 
copiii la dimineți de basm, 
pentru diminică, ora 11,

alb
Ca niște fluturi albi, cu 
s-au scuturat confetii de 
dintr-un buchet de albe 
a troienit poteci zăpada,

cultură, 
ca toți 
de arta 
concen-

Pastel
aripile-ntinse, 
clipe trecătoare, 

petale, cu alb ninse, 
din uitare.

Prin fiecare trece o cărăruie-acum, 
un viscol alb, prin singe, pogoară cer cu stele, 
mai bale scurt, din aripi, pe coșuri, cîte-un fum, 
și sloiuri de lumini au ger în loc de vele.

și-atit de grea, zăpada, cu albu-n ea ar/înd, 
cu dorul și iubirea de vîlvătăi cuprinse, 
toți fulgii ning in sus și se întorc în nori, 
ca niște fluturi albi, cu aripile-ntinse.

Mircea ANDKAS

^ai multă fermitate și exigentă
.'Urmare din pag. I)

IONE de cărbune cocsifi- 
abil extras în plus față 

ie prevederile de plan.
MINA LONEA, cu o pon- 

iere însemnată în extracția 
■ărbunelui pe combinat a 
tbțin.ut în prima decadă 
lin această lună o produc- 
ie suplimentară planului 
u PESTE 600 TONE DE
ARBUNE.
Continuind seiia succe- 

ielor dm anul trecut, 
MINERII PAROSENIU- 
LUI R A P O K T E A Z A 
a rîndul lor INDE- 
’LINIREA SI DEPĂȘIREA 
SARCINILOR DE PLAN.

Realizările minei Lu- 
jeni deși nu s-au ridicat 
a nivelul planului, totuși 
rebuie remarcat efortul 
icestui colectiv care a ri- 
licat producția zilnică de 
nulte ori la cotele planu- 
ui. Minusul destul de 
nic — nici la nivelul unui 
.chimb — înregistrat în a-

ccastă perioadă este posi
bil de recuperat, avînd în 
vedere capacitatea, pute
rea de muncă a acestui 
colectiv.

Minusul acumulat în a- 
ceastă perioadă — la ni
velul unei zile de produc
ție — de colectivele de 
mineri ele la Petrila și A- 
ninoasa poate fi recuperat 
printr-o mobilizare de ex
cepție a tuturor oamenilor 
muncii chiar în decada a 
Ii-a.

Restanțele înregistrate 
la producția de cărbune 
de către minerii de la Dîl- 
ja, Livezeni și Uricani im
plică mai multă exigență 
și fermitate, în realizarea 
sarcinilor ce le revin pen
tru că, de fapt, toate între
prinderile miniere dispun 
de condițiile necesare pen
tru realizarea prevederi
lor stabilite atît pentru
prima lună cît și pentru 
primul trimestru al aces
tui an.

• Semnalam prezența 
în librăria „Ion Creangă" 
a unui excelent album de 
artă „Paul Cezanne". Tot 
în librăria „Ion Creangă" 
amatorii de carte tehnică 
pot găsi în aceste zile lu
crări deosebit de intere
sante aparținînd unor ca
dre didactice universi
tare de la Institutul de 
mine din Petroșani. 
(Al. H.)

Meditație si echilibru 
în desenul artistei plas
tice amatoare Simona 
Galben ușă.

(Urmare din pag. I)

750 metri față de supra
față. Orizontul are meni
rea să asigure aproape 
jumătate din capacitățile 
de producție ale minei 
pe viitorii ani. Și, acest 
obiectiv trebuie atins în- 

la finele acestui ultim 
al actualului cincinal, 
aici explicația acțiu- 
alerte, responsabile

că 
an 
De 
nii 
și convergente a mineri
lor sectorului de investi
ții pentru a scurta ter
menele de execuție a fie
cărui obiectiv, a fiecărei 
lucrări, pe cît de urgen
te, pe atit de pretențioase 
sub raport calitativ.

Despre această stare de 
alertă, de angajare res
ponsabilă ne-a convins 
și dialogul cu cei doi in
terlocutori. Brigăzile din 
care fac parte, perfect 
conștiente de rigorile ca
litative ale lucrărilor ce 
le executa sînt hotărîte 
să-și valoiifice pe plan

Orizontul minus 100
superior experiența, pu
terea de mobilizare, să 
folosească cu mai multă 
rodnicie dotarea tehnică 
și timpul de lucru, și să 
obțină rezultate certe în 
scurtarea termenelor de 
execuție. Calea de acțiu
ne : creșterea vitezelor 
de 
galeria direcțională 
culcușul stratulu 
respectiv, la baz 
colectare a apele 
2,5 ml/zi la 3 m 
xistă rezerve 
pentru asemenea 
ruri ?

Șeful sectorului, 
Bujor Bogdan, ne 
gură 
sînt tocmai virtuțile mo- 
ral-profesionale ale mem
brilor acestor brigăzi cu 
vechi state de vrednicie. 
Așa se explică și _ reușite
le anului trecut cînd sec- 

■ torui a realizat 682 ml

creșterea
săpare și betonare la 

din 
și, 
de 

■ ta
E-

„interne"
i spo-

ing. 
asi- 

că aceste rezerve

3. 
în fază

nr. 
gale- 
cul- 

stația 
a- 
ca 

a

lucrări miniere peste 
prevederile de plan, Ceea 
ce reprezintă aproximativ 
volumul lucrărilor care 
S-au executat la acest nou 
orizont. S-au executat a- 
dică circuitul puțului 
15, transversala și 
ria direcțională în 
cușul stratului 
de pompe
lansată de finalizare. 
Și sistemul de drenate 
apelor, împreună cu lu
crările sistemului de ae- 
raj (în ultima zi a anu
lui trecut s-a terminat 
săparea legăturii de 
raj cu orizontul — 
un complex de lucrări 
re, împreună cu cele 
flate în execuție,
conferi noului orizont, la 
ora inaugurării o func
ționalitate optimă pentru 
desfășurarea fluxului pro
ductiv.

ae-
50), 
ca-
a-

vor

Meritul este tocmai al 
brigăzilor lui Vasile Pa
vel, o formație complexă 
care executase și deschi
derea orizontului prin 
puțul 15, a lui Constantin 
Borș, deținătoarea „pre- 

_ miului de calitate" pe 
mină în 1984, a tinerei 
formații conduse de Ni
colae Troană, o renumită 
brigadă de betonări, pre
cum și maiștrilor Marin 
Bîrsănescu și Alexandru 
Bolunduț. prim maiștri
lor Alexandru Trufaș și 
loan Stanciu, secretarul 
organizației de partid.

Profesionalitatea, dă
ruirea oamenilor, ritmu
rile înalte de execikție a 
lucrărilor, asigură apro
pierea viitorului, a des
chiderii primelor abataje 
de la acest nou orizont 
de bază al minei. Acest 
viitor, cînd va suna gon
gul inaugural la noul o- 
rizont — minus 100 — va 
trebui să fie — și va fi 
— finele acestui an 1
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Schimb de mesaje între președintele României,
Nicolae Ceaușescu, și președintele Republicii Nicaragua, 

Daniel Ortega Saavedra
MANAGUA 11 (Ager

pres). La Managua a avut 
loc un schimb de mesajo 
între președintele Republi
cii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii 
Nicaragua, Daniel Ortega 
Saavedra, cu prilejul ins
talării sale oficiale în 
funcție.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu au fost 
transmise președintelui 
Daniel Ortega Saavedra 
călduroase felicitări și cele 
mai bune urări de sănătate, 
fericire și succes, iar popo
rului nicaraguan — de noi 
succese în apărarea liber
tății și suveranității na
ționale, în înfăptuirea i-

dealurilor sale de bună
stare și dezvoltare.

Mulțumind, președintele 
Republicii Nicaragua a 
exprimat via recunoștință 
a conducerii Frontului San- 
dinist de Eliberare Națio
nală (FSLN) și a guvernu
lui nicaraguan pentru so
lidaritatea României cu 
lupta poporului nicara
guan și a scos în evidență 
că în Nicaragua sînt apre
ciate în mod deosebit ac
tivitatea și inițiativele pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu în favoarea pă
cii și colaborării internațio
nale.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea, 
de către președintele Re

publicii Nicaragua, Daniel 
Ortega Saavedra, a tovară
șei Alexandrina Găinușe, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru 
al guvernului român, re
prezentant personal al 
președintelui Republicii So
cialiste România la cere
moniile de instalare în 
funcție a șefului statului 
nicaraguan.

&
MANAGUA 11 (Ager- 

pres). La Managua a avut 
loc instalarea în funcție 
a președintelui Republicii 
Nicaragua, Daniel Ortega 
Saavedra.

Au participat șefi de 
stat, reprezentanți ai unor

șefi dc stat, șefi de guvern, 
de misiuni speciale și de
legații guvernamentale, mi
niștri de externe, repre
zentanți parlamentari, li
deri politici din peste 70 
de țări ale lumii, reprezen
tanți ai unor organizații in
ternaționale și regionale.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președ i ntele
Republicii Socialiste Româ
nia, a fost reprezentat la 
ceremoniile de instalare a 
președintelui Republicii 
Nicaragua de tovarășa A- 
lexar.drina Găinușe, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al gu
vernului român.

Schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și președintele Republicii Islamice Pakistan

Întîlnire

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Lupii mărilor j 
Unirea; Febra aurului ; 
Parîngul: Campionul,

LONEA: Scopul și 
loacelc.

ANINOASA B.D. 
munte și la mare.

LUPENI — Cultural i 
Locotenent Cristina.

URICANI i întoarcerea 
Vlașinilor.

TEATRUL de stat 
„VALEA JIULUI — Vul
can:

I-H. 
mij-

16,45 Săptămîna politică
(color).

17,00 închiderea progra-
mului.

19,00 Telejurnal (pC).
19,20 înfăptuirile de azi

— temelii trainice
pentru viitorul co-
munist al patriei.

I 
I
I

la 19,35
20,00

Gărgărița, ora 17.

21,35

Teleenciclopedia.
Film artistici Lus
tragiul. Premieră 
TV. O producție a 
studiourilor din Gre
cia.
Tablouri dintr-o ex
poziție... (color). E- 
misiune de divertis
ment.
Telejurnal (pc).

I

13,30
13,35

IV

Telex.
La sfîrșit de săptă- 
mînă (color).

întreprinderea miniera 
Vulcan

ISLAMABAD 11 (Ager- 
pres). Din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii So
cialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu 
au fost transmise un cald 
salut președintelui Zia-ul 
Haq și doamnei Zia-ul Haq, 
împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și ferici
re personală, de bunăstare, 
pace și progres poporului 
pakistanez prieten.

Exprimînd vii mulțu
miri pentru mesajul pri
mit, președintele Repu

blicii Islamice Pakistan 
a rugat să fie transmise 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu' și tovarășei 
Elena Ceaușescu cordiale 
urări de sănătate, fericire 
și succes, de prosperitate 
și progres poporului ro
mân prieten. Președintele 
Zia-ul Haq a dat o înaltă 
apreciere activității neo
bosite a președintelui 
României, pusă în slujba 
dezvoltării multilaterale a 
poporului român, ca și e- 
forturilor deosebite des
fășurate pe plan interna

țional pentru promovarea 
unei politici de pace, dez
voltare, Independență și 
largă cooperare.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
la președintele Republicii 
Islamice Pakistan, general 
Mohammad Zia-ul Haq, 
la Rawalpindi, a to
varășului Ion M. Nicolae, 
viceprim-ministru al gu
vernului, președintele păr
ții române în Comisia mix
tă guvernamentală de co
operare economică și teh
nică întrunită în Pakistan, 
în cadrul celei de-a X-a 
sesiuni.

prietenească 
la Varșovia

VARȘOVIA 1’1 (Ager- 
pres). La Academia de ști
ințe sociale a P.M.U.P. a 
avut loc o întîlnire consa
crată celui de-al XIII-lea 
Congres al Partidului Co
munist Român.

In expunerea prezenta
tă cu acest prilej de amba
sadorul țării noastre s-a 
subliniat însemnătatea is
torică a hotărîrii Congre
sului privind realegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția de se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, a 
documentelor adoptate de 
marele forum al comuniș
tilor.

încadrează direct sau prin transfer:

Hi macaragii pod rulant

Informații suplimentare se primesc la tele
fon 70740, interior 138 — Biroul O.P.I.K.

Mica publicitate
41578,

de

Salutul tovarășului Nicu Ceaușescu adresat 
Forumului Național de Cercetare a Tineretului din Mexic

CIUDAD DE MEXICO 
11 (Agerpres). La Ciudad 
de Mexico s-au desfășurat 
în perioada 7—11 ianuarie 
1985, lucrările Forumului 
Național de Cercetare a 
Tineretului din Mexic, or
ganizat de Comitetul Na
țional Mexican pentru AIT 
și Consiliul Național Mexi
can de Resurse pentru Ti
neret.

In ședința de deschidere 
a fost prezentat salutul a- 
dresat din partea tovarășu
lui Nicu Ceaușescu, prim-

secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele Comitetului 
Național Român pentru 
AIT, președintele Comite
tului Consultativ al O.N.U. 
pentru AIT.

Urînd succes deplin lu
crărilor, în salut se eviden
țiază că Forumul Național 
de Cercetare a Tineretului 
din Mexic se înscrie pe 
linia preocupărilor orga
nizațiilor de tineret și ins
tituțiilor mexicane dedica
te pregătirii și marcării

Anului Internațional al 
Tineretului — 1985 —•
„Participare, Dezvoltare, 
Pace" și corespunde spiri
tului recomandărilor Pro
gramului concret de măsuri 
și activități adoptat de A- 
dunarea Generală a O.N.U. 
și ale Planului Regional de 
acțiune pentru America La
tină privind AIT.

Apreciindu-se bunele 
raporturi care s-au stabilit 
între Comitetele naționale 
pentru AIT, între organi
zațiile de tineret și insti

tuțiile de cercetare a tine
retului din cele două țări, 
se exprimă dorința dezvol
tării lor în continuare pen
tru a aduce astfel o contri
buție pozitivă la amplul 
dialog internațional și la 
ansamblul preocupărilor 
la diferitele niveluri, cu 
privire la tineret.

Salutul prezentat din 
partea tovarășului Nicu 
Ceaușescu a fost primit cu 
mult interes de participan- 
ții la Forum.

Ecouri la rezultatele convorbirilor dintre ministrul 
de externe al U.R.S.S. și secretarul de stat al S.U.A.

BEIJING 11 (Agerpres). 
China speră că Uniunea 
Sovietică și Statele Unite 
vor purta tratative serioa
se pentru a realiza progre
se substanțiale în stăvili
rea cursei înarmărilor și 
reducerea încordării inter
naționale, a declarat pur
tătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe 
al R.P. Chineze, citat de 
agenția China Nouă.

Răspunzînd la o întreba
re, în cadrul conferinței de 
presă săptămînale, purtă
torul de cuvînt a arătat că 
China salută reluarea con
vorbirilor de dezarmare 
dintre cele două țări care 
posedă cele mai mari ar
senale nucleare. China, a

adăugat el, dorește să vadă 
o destindere a relațiilor 
dintre U.R.S.S. și S.U.Â.

☆
LONDRA 11 (Agerpres). 

Primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret That
cher, și-a exprimat marea 
satisfacție în legătură cu 
rezultatul convorbirilor 
Shultz—Gromîko, de la Ge
neva, relevă un comunicat 
oficial dat publicității. Vi
itoarele negocieri ameri- 
cano-sovietice „vor fi, de
sigur, dificile și este nevo
ie de răbdare și perseve
rență", a relevat M. That
cher.

Un comunicat al MAE 
britanic relevă, pe de altă

parte, că „dacă negocierile 
dintre cele două superpu- 
teri vor duce la o reducere 
substanțială a tuturor ar
senalelor nucleare, Marea 
Britanie ar fi dispusă să-și 
reexamineze poziția în ce 
privește includerea forței 
sale nucleare în cadrul 
negocierilor Est—Vest a- 
supra dezarmării".

☆
BONN 11 (Agerpres). In

tr-o declarație dată publi
cității la Bonn, ministrul 
afacerilor externe al R.F.G., 
Hans-Dietrich Genscher, a 
caracterizat drept „încura
jatoare" rezultatele con
vorbirilor de la Geneva

dintre miniștrii afacerilor 
externe ai U.R.S.S. și 
S.U.A., informează agenția 
DI’A.

☆
PARIS 11 (Agerpres). Mi

nistrul francez al relațiilor 
externe, Roland Dumas, a 
calificat drept „pozitive" 
rezultatele întrevederilor 
Gromîko—Shultz, de la Ge
neva, estimînd că ele „des
chid perspective interesan
te" — informează agenția 
France Presse. Ministrul 
francez a apreciat, de ase
menea, că „aceste convor
biri dau speranțe în ce 
privește inițierea unor ne
gocieri reale".
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VIND „Dacia 1310", nouă. 
Informații, telefon 
Iscroni, orele 9—14. (3142)

PIERDUT carnete
student pe numele Vătafu 
Ion și Vzdulski Vladimir, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (3130)

PIERDUT carnete de 
student pe numele Hajdu- 
csi Eugen și Epure loan, 
eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (3131)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Buciu Ma
riana Felicia, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (3132)

PIERDUT carnet de stu
dent și legitimație de bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Gherman Nicușor, e- 
liberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (3134)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) 5903, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (3135)

PIERDUT carnet dc stu-

de-

stu- 
So-

dent, legitimație de bi
bliotecă, legitimație de că
min pe numele Catana Ma
ria, eliberate de Institutul 
de mine Petroșani. Le 
clar nule. (3136)

PIERDUT carnet de 
dent pe numele Lazin
rin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (3137)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kim- 
pian Zorița, eliberată de 
întreprinderea de morărit 
și panificație Petroșani. O 
declar nulă. (3138)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Tomșeanu 
Ion, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (3139)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Mihăilcs- 
cul Dinu, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
II declar nul. (3140)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vodis- 
lav Tatiana, eliberată de 
întreprinderea de confecții 
Vulcan. O declar nulă. 
(3141)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA Cosma anunță cu adîncă durere în
cetarea fulgerătoare din viață a scumpului lor fiu 

COSMA CORNEL
Inmormîntarea va avea loc sîmbătă, 12 ianuarie, 

ora 14,00, de la domiciliu.

Colegii de muncă de la I.M. Dilja sînt alături 
de colegul lor, Mihai Cosma, la încercarea grea pri
cinuită de decesul fulgerător al unicului fiu

CORNEL COSMA
Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.

FAMILIA anunță cu profundă durere încetarea 
din viață a iubitului lor tată, socru și bunic

PAL ALEXANDRU (84 ani)
Inmormîntarea va avea loc în ziua de 13 ianua

rie 1985, în cimitirul din orașul Deva.
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