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Cu înaltă prețuire pentru realizările
obținute, cu încredere în viitor

Țara își omagiază conducătorul

I cânticului bărbat al Româniți

Din anul 1985 s-a de
rulat o scurtă perioadă 
de timp. Este suficientă 
însă pentru a ilustra spi
ritul de angajare și devo
tamentul cu care s-a tre
cut la transpunerea în 
viață a hotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, a sarcinilor 
și indicațiilor trasate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Dovada con
vingătoare a angajării în
tregului popor în această 
amplă operă creatoare o 
fac, în aceste zile, mii 
și mii de colective mun
citorești care, înfruntînd 
rigorile unei ierni exce
siv de aspre, acționează 
zi și noapte, cu înaltă 
abnegație patriotică pen
tru ca viața social-eco- 
nomică a patriei să se 
desfășoare în condiții cît 
mai aproape de cele nor
male.

Anul 1985 a început cu 
un examen sever al des
toiniciei muncitorești. 
Rînd pe rînd, greutățile 
create în economie sînt 
învinse. Cu un pronunțat 
spirit practic, sînt găsite V .____________

mai adec- 
să conducă 
sectoarelor 
industriei, 

energiei 
ac- 

pen- 
ma- 

vieții 
și sociale

soluțiile- cele 
vate, capabile 
la întărirea 
prioritare ale
la economisirea 
electrice. In fruntea 
țiunilor întreprinse 
tru desfășurarea cu 
xim randament a 
economice și sociale se 
află partidul, iar la cîr- 
ma partidului, conducă
torul încercat al națiunii 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, preocupat de 
toate ramurile ec< nomiei 
naționale și. cu 
re, de sectoarele 
timpină cele mai 
dificultăți.

Promptitudinea 
viziunea cu care 
tarul general al 
lui a indicat măsurile ce 
trebuie întreprinse pen
tru a învinge asprimea a- 
cestei ierni nu constituie 
dccît un singur exem
plu, o singură pagină din 
vasta activitate creatoa
re a conducătorului na
țiunii noastre. „Epoca 
Ceaușescu", cea mai în
floritoare din întreaga is
torie a patriei noastre,

deosebi- 
care în- 

mari

și clar- 
secre- 

partidu-

cuprinde numeroase alte 
exemple, mii de alte pa
gini care însumează în
făptuiri cu adevărat fără 
precedent pe meleagurile 
noastre, împliniri indi
solubil legate de gîndirea 
și acțiunea revoluționară 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Adîncirea pro
cesului de industrializa
re și modernizarea struc
turilor economice, orga
nizarea pe baze științifi
ce a conducerii societății 
și la nivelul de înfăptui
re a deciziilor, perfecțio
narea relațiilor sociale și 
de producție, adîncirea 
și dezvoltarea democra
ției socialiste pe baza 
principiilor muncitorești 
ale autoconducerii, auto- 
gestiunii și autogospo- 
dăririi, intensificarea 
activității de cercetare ști
ințifică și creșterea rolu
lui științei în progresul 
societății, toate celelalte 
înnoiri și perfecționări a- 
duse în învățămînt, cul
tură, în viața socială sînt 
rodul gîndirii cutezătoa- •

I

(Continuare în pag. a 4-a)

întâiului Bărbat al României 
Să-i înălțăm cîntare de slăvire 
Pentru viața sa pilduitoare. 
Trăită în a neamului slujire !

Tovarășului Ceaușescu fie-i
Viață lungă, sănătatea-ntreagă
Să stea în fruntea națiunii noastre 
Ca biruința muncii s-o culeagă !

Oamenii Văii Jiului

Cîntare din căldura de la inimi 
Ce-adună milioane de carate 
Din vechi și noi efluvii de iubire 
Și-apoi spre El să le îndrepte toate i

Dorim lumina Păcii pretutindeni, 
Cum ne învață Bunul Președinte 
Toți oamenii să aibă libertatea 
De a privi cu-ncredere-nainte I

își omagiază cu căldura inimilor
J 5 

I
a
E

conducătorul

I
I

Cîrmaci al Țării 
și vom fi stăpînii

Ne e părinte și
In care sîntem
Atîta cît vor viețui Carpații 
îngemănați din veacuri cu românii

Intîiului Bărbat al României 
Intre cununi 
De dragoste 
Ca pentru-o

de cetini o cîntare 
adîncă, fără margini 
scumpă zi de sărbătoare r

Aurel D. CÂMPEAN U

ș 

gi

Soare de foc
acestor constelații !

Marelui fiu al tării, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

la multi ani!
(In paginile 2—3)

Dezvoltarea bazei de materii
prime și energetice

*

4

I

Nicicînd nu am văzut 
iarna mai albă, decît a- 
cum, cînd Valea Jiului 
adună lumină, cu fiecare 
gest al omului, să așeze
— diademă — peste aco
perișurile caselor noi. U- 
niversală întrupare a 
Frumosului 1 A frumo
sului, din ce în ce mai 
frumos, în România so
cialistă I Și, iată, zilele 
lui ianuarie aduc în ca
lendar, o dată, premergă
toare a acestui frumos. 
Dată istorică, dezvelită 
devenirii noastre, ziuă 
în care un fiu al Țării s-a 
născut spre triumful ti
nereții ei. Retrăim cu 
bucurie, în fiecare an, a- 
ceastă zi, închinîndu-i cu
tezanțele noastre, cântecul 
și floarea muncii, cu mîn- 
dria de a fi contemporan 
cu cel mai prețuit fiu al 
ei. Dată istorică, neuitare 
a devenirii noastre și 
prin luminoasa prezență
— de atîtea ori declanșa

DE

pen- 
inul-

toare de frumos —, aici, 
în Valea tărîmului de 
lumină, aici, unde munca 
minerului a fost împăr
tășită de MINERUL 
ONOARE.

Sînt mici cuvintele 
tru a îmbrăca forma
țumirii și dragostei noas
tre. Dar, acum, la rotun
jirea încă unui an în 
vîrsta de aur a Președin
telui Țării, le spunem cu 
căldură și din toată ini- 

trudă 
este 
pro-

ma, celui ce prin 
personală a fost și 
un exemplu viu în 
pășirea Țării :

— Soare de foc, acestor 
constelații !

— Viață luminoasă, ca 
un far !

— Tărie neînvinsă, cum
Carpații !

— MULȚI ANI, CU
SANATATE DE 

STEJAR !

Maria DINCÂ

Intotdeauna vremurile 
mari au cerut și au creat 
oameni mari, timpurile re
voluționare au creat per
sonalități revoluționare în 
care poporul se vede 
truchipat în cele mai 
te idealuri, cele mai 
drăznețe năzuințe, 
mai arzătoare dorinți. 
pirațiile și idealurile 
porului român și-au 
întruchiparea exemplară 
în personalitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. De 
aceea poporul îl cinstește 
cu cele mai alese simță
minte de prețuire și-l va 
urma cu deplină și neabă
tută încredere în gran
dioasa operă a construcției 
socialiste.

In ansamblul 
de industrializare 
listă a României 
prioritar îl ocupă 
rea cantitativă și calitativă 
a resurselor de materii 
prime minerale și energe
tice. Descoperirea de noi 
acumulări de substanțe mi
nerale utile și valorifica
rea superioară a acestora 
constituie un obiectiv de 
importanță majoră purtînd 
amprenta gîndirii creatoare

în- 
inal-

în- 
cele 
As- 
po- 

găsit

politicii 
socia- 

un ioc 
asigura-

a secretarului general al 
partidului. Pentru înfăp
tuirea programelor stabili
te, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a promovat va
loroase inițiative, menite 
să ducă la realizarea ho- 
tărîrilor luate în vederea 
creșterii necontenite a ba-

O CONCEPȚIE 
REVOLUȚIONARA

zei de materii prime, prin
tre care de o deosebită im
portanță s-au înscris: con
sfătuirile cu cadrele de 
conducere, specialiști, mun
citori din industria minie
ră și geologie, vizitele de 
lucru în bazinele miniere 
ale țării, alocări de fon
duri însemnate pentru ac
tivitatea de prospectare, 
exploatare și valorificare a 
zăcămintelor precum și 
pentru activitatea de cer
cetare științifică în dome
niul geologiei și mineritu
lui. Este semnificativ fap
tul că fondurile din acest

cincinal sînt de peste 
ori mai mari decît 
din cincinalul 1951—1955 
ceea ce demonstrează im
portanța acordată cercetă
rii geologice, cunoașterii și 
valorificării patrimoniului 
mineral național.

Creșterea gradului de 
cunoaștere geologică a te
ritoriului țării a .permis ex
tinderea cercetării bogă
țiilor subsolului către trep
te de adîncime din ce în 
ce mai mare, în paralel 
perfecționîndu-se soluțiile 
tehnice și tehnologice de 
extracție. S-au înregistrat 
importante modificări în 
cazul zăcămintelor de căr
buni, fiind descoperite re
zerve de huilă în extinde
rea zonelor din Banat 
(Cozla, Lagăr, Rudăria), dar 
în special în bazinul Pe
troșani .unde, prin execu
tarea unui vast program 
de

a-

muncitoresc

cu 
în

su-
de

cercetări complexe

Prof. univ. dr. ing.
Dumitru FODOR, 

rectorul 
Institutului de mine 

Petroșani

au

(Continuare in pag. a 4-a)

Oamenii muncii din 
Valea Jiului cinstesc 
sărbătorirea zilei de 
naștere și activitatea re
voluționară de peste 50 
de ani a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, 
realizări deosebite 
producție.
• De la începutul

nului, trei întreprinderi 
miniere — BARBATENI, 
PAROȘENI și LONEA — 
au extras împreună peste 
sarcinile dfe plan 4500 to
ne de c ă r b u n e. 
MINERIT DE LA BÂR- 
BATENI, prin intensifi
carea efortului colectiv, 
au extras de la începutul 
anului peste 1200 tone de 
cărbune cocsificabil 
plimentar sarcinilor
producție. La această mi
nă, trei din cele patru 
sectoare de producție Și-au 
depășit sarcinile de plan, 
acumulînd plusuri cu
prinse între 130 tone sec
torul I B și 1300 tone sec
torul III. Cu cele 1271 
tone de cărbune extrase 
suplimentar, MINERII 
DE LA PAROȘENI so 
mențin și în acest început 
de an pe un loc fruntaș 
în întrecerea socialistă. 
Merite deosebite la rea
lizarea plusului revin 
frontaliștilor din brigăzi
le conduse de GAVRILA 
MESAROȘ și CONSTAN
TIN CIOBANOIU din
sectoarele I și IV. Cel
mai mare plus din acest 
început de an — aproape 
2000 tone de cărbune — 
îl înregistrează MINERII 
DE I A LONEA.

(Continuare in pag. a 4-a)



2 Steai

aniversarii

Oamenii Văii Jiului isi omagiază cu

MARELUI FIU
TOVARĂȘULUI NICO

Secretarul general 
partidului la un loc 
muncă al minerilor, 
prilejul unei vizite 
lucru în Valea Jiului.

Mecanizarea-cale sigură a 
și productivității

creșterii | 
muncii

Certitudinea înfăptuirilor socialiste

cea 
pe 

c ao 
XIII-

Aniversînd ziua de naștere a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sărbătoare scumpa 
întregului popor, noi minerii Lupeniu- 
lui, împreună cu toți fiii țării trăim sen
timente de adîncă satisfacție și mîndrie 
patriotică, pentru strălucitele înfăptuiri 
din ultimele două țjpcenii, epoca 
mai înfloritoare din istoria patriei 
care cu mîndrie o numim „E p 
Ceaușescu". Ca delegat la cel de-al
lea Congres, am beneficiat de privile
giul deosebit de a exprima nemijlocit 
voința minerilor, identică cu voința cea 
mai fierbinte a tuturor comuniștilor, a 
întregului popor, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în suprema func
ție de secretar general al partidului, 
chezășia cea mai sigură că tot ce a 
hotărît înaltul forum comunist pentru 
progresul și propășirea neîntreruptă a 
țării, că cele mai cutezătoare năzuinți 
de bunăstare și fericire ale poporului 
nostru vor fi înfăptuite exemplar.

Noi, minerii Lupeniului, din întreaga 
Vale a Jiului, am trăit din plin binefa
cerile înnoitoare ale „Epocii Ceaușescu", 
ale preocupării înțelepte și perseverente 
a secretarului general pentru valorifi
carea cît mai bună a resurselor naturale 
ale țării în scopul dezvoltării susținute 
a economiei naționale, sursa de bază a 
ridicării bunăstării poporului. Mulțumi
tă acestei preocupări constante a parti
dului și secretarului său, general, a 
grijii sale părintești pentru îmbunătă-

țirea continuă a condițiilor noastre de 
muncă și viață, minele din Valea Jiului 
au devenit adevărate uzine subterane, 
munca noastră mult mai rodnică. Exem
plu elocvent îl constituie și mina, în
deosebi sectorul nostru. Prin folosirea 
intensivă a utilajelor moderne, a com
plexelor mecanizate din abatajele noas
tre am reușit să extragem de la înce
putul cincinalului o producție suplimen
tară de 50 000 tone de cărbune pentru 
cocs. Mîndri de succesele obținute, sîn- 
tem convinși și de viitoarele noastre 
înfăptuiri pe calea sporirii randamente
lor, a producției de cărbune, a contri
buției la înflorirea patriei. Cu certitu
dinea viitoarelor succese și împliniri, 
gîndurile noastre pline de aleasă stimă 
și profundă recunoștință se îndreaptă 
spre tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului, Minerul nos
tru de onoare, a cărui personalitate de 
ilustru conducător 
triot ne luminează 
bînzi în edificarea 
Iată de ce, azi, în 
sărbătorească, îi dorim secretarului ge
neral al partidului, din adîncul inimilor 
ani mulți, cu sănătate și bogate împli
niri, spre binele și fericirea întregului 
nostru popor.

E astăzi ziua marii 
sărbători ! 

urăm acelui ce ne-ndrttmă 
pașii 

trăire sub a noastre trei 
culori 

eternă, cît vor dăinui 
urmașii.

Venim acum cu 
fapte-mplinire, 

o vie mulțumire îi 
păstrăm, 

iubirea noastră fără 
mărginire 

i-o-ncununăm azi, cînd 
aniversăm.

0 nouă
si

și revoluționar pa- 
calea spre noi iz- 
socialistă a patriei, 
această măreață zi

Un OM ce a fundamentat, 
în stîncă 

bătrînul nostru plai spre 
ere noi 

in drumul nostru el nii 
Far și încă 

măreț și brav Erou între 
Eroi.

Constantin POPA, 
miner șef de brigadă, sectorul IV — 

I.M. Lupeni, 
Erou al Muncii Socialiste

calitate a muncii 
vieții 
de tri-
născută 

indicați-
Nicolae

ge-

S £ noastre

emo- 
cinstim 
fiu al 
sin tem 

raporta,

E liber zborul nostru 
spre mărire, 

rămînem credincioși 
ostași ai țării 

eternizând cu sinceră 
cinstire 

un La mulți ani ! in 
Ziua-Aniversării.

In aceste clipe 
ționante, cînd 
pe cel mai iubit 
națiunii noastre, 
mîndri că putem
că am îndeplinit una din
tre cele mai importante 
sarcini trasate de întîiul 
președinte al țării, care 
ne-a fost oaspete drag, 
și anume, mecanizarea 
principalelor lucrări mi
niere din subteran. Mina 
noastră a evoluat, s-a 
dezvoltat în cei mai lu
minoși ani ai socialismu
lui, ani în care la cîrma 
țării se află cel mai stră
lucit conducător al parti
dului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. In abatajele
de la mina Paroșeni au 
fost introduse primele 
complexe mecanizate din 
Valea Jiului și de aceea 
pe drept cu-vînt 
numiți pionierii 
zării. Folosind 
completele 
combinele de abataj 
înaintare, 
cărbune 
an de an, ajungînd 
1984, să extragem 
mai mare producție 
istoria minei — 950 000 de 
tone, depășindU-ne in a- 
ceșt fol eu aproape 50 000 
de tone sarcinile planifi
cate. Peste 75 la sută din 
întreaga cantitate de căr-

bune a fost extrasă 
abatajele echipate 
susținere și tăiere meca
nizată. Productivitatea 
muncii realizată în aces
te abataje a fost cu mult 
mai mare decît sarcinile 
planificate. Un exemplu 
concludent îl constituie 
brigada condusă de Con
stantin Ciobănoiu din 
sectorul IV care cu un 
complex de fabricație ro
mânească a obținut cons
tant productivități de 
20—22 tone pe post, de- 
pășindu-și astfel sarcinile 
planificate cu 3—4 tone 
pe post. Rezultate a- 
proape la fel de bune au 
obținut și frontaliștii din 
brigăzile conduse 
vrilă Mesaroș și

■ Șchiopu.
Se poate spune 

teama de a greși
perimentatul colectiv 
minei noastre a fost 
totdeauna receptiv 
nou. Pentru a
realiza ritmic sarcinile 
de pian în acest an vom 
pune în-funcțiune patru 
abataje frontale echipate 
cu susținere și tăiere me
canizată. Ne-am orientat 
spre folosirea complexe
lor mecanizate de fabri- 
■ație românească eu care 

ain obținut rezultate deo
sebit de bune în anul

din 
cu

de Ga- 
Petru

ca
sîntem 

mecani- 
eficient 

mecanizate, 
și 

producția de 
a crescut 

în 
cea 
din

fără
ex

al 
in
ia 
ne

trecut. Tre 
tru abataj, 
fi echipate 
de mare îi 
pul CMA-! 
vom obțin 
tăți medii 
tone pe pc 
realiza la 
litate lucrt 
chideri și 
fel incit să 
pul linia c 
am lucrat 
înaintare c 
ținut avan: 
nare de pe 
tri cu vîrf 
200 de mei 
în acest ar 
ne în funcț 
astfel de c

Acum, b 
toare, mi 
roșeni dor, 
torului știi 
ga națiune 
Nicolae Ce 
cazia aniv, 

, 50 de ani 
revoluționa 
de naștere 
și multă p 
că pentru 
noastră pe 
afirmării.

Constan 
secretarul 

de pa 
I.M.

întreprinderea 
cotaje Petroșani 
din inițiativa și 
ile tovarășului 
Ceaușescu, secretar
neral al partidului, ca o 
grăitoare expresie a gri
jii sale neobosite pentru 
binele și fericirea soțiilor 
și fiicelor de mineri din 
Valea Jiului, a cunoscut 
an de an noi și impor
tante împliniri. Baza ma
terială s-a concretizat în 
cei 7 ani de funcționare 
în cele mai moderne și 
mai complexe mașini de 
tricotat și alte utilaje 
specifice procesului nos
tru de producție, unita
tea înscriindu-se la ora 
actuală în rîndul celor 
mai moderne și mai do
tate întreprinderi ale in
dustriei ușoare românești 
In aceste condiții de bo
gată dotare tehnică, ro
dul muncii noastre a cu
noscut o creștere 
tanțială în ceea ce 
vește calitatea, nivelul 
de productivitate s-a îm
bunătățit simțitor, 
turile noastre fiind încu
nunate de succese 
cludente în producție 
în celelalte laturi 
vieții noastre 
eo-sociale. Putem 
cu toată convingerea, 
mulțumită grijii partidu
lui, personal a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, perioada de 20 de

subs-
pri-

efor-

con-
Și 

ale 
economi- 

spune 
că

Congre- 
partidu- 

pentru 
Jiului, 
nostru 

aur" a

ani, deschisă de 
sul al IX-lea al 
lui, a însemnat 
întreaga Vale a 
pentru întregul 
popor „epoca de
României, în care calita
tea muncii și vieții noas
tre, personalitatea umană 
s-au împlinit și s-au 
firmat pe deplin, 
hotărîți ca prin 
noastre de muncă 
tribuim in mod 
la îndeplinirea sarcinilor 
actualului cincinal, pen
tru ca rezultatele noastre 
să constituie baza temei
nică a înfăptuirii obiec
tivelor cincinalului 1986 
—19.90, a tuturor hotârî- 
rilor adoptate de forumul 
comunist al țării.

Acum, in ceas aniver
sar, animați de cele mai 
profunde sentimente de 
stimă și recunoștință, de 
aleasă prețuiie față de 
tot ceea ce a făcut pentru 
noi, adresăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cele 
mai vii mulțumiri și u- 
rări de ani mulți fericiți, 
multă sănătate și putere 
de muncă pusă in slujba 
operei de edificare a o- 
rînduiri comuniste pe pă- 
mîntul patriei, împreună 
cu urarea noastră fier
binte 
mulți

a-
Sîntem 
faptele 

să con- 
eficient

Vasile COJOCARV

Prețuirea și înalta gratitudine a creatorilor de frumos

„Să ne trăi ți întru 
ani !".

Cornelia ILOIU,

înflorirea fără
A.a hivatamîfiitu

laboratoare 
la I.M.P., l 
materială 
du-se necor 
spune că, 
lui acordat 
t ârâșul Nice 
.secretarul 
partidului, 
în Valea J 
treaga țară 
mint modei 
de producți

De
nostru 
inima 
școlii, 

•general al 
ță lungă și

Tndemnurile adresate de 
secretarul general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, cu 
pi ilejul vizitelor do lucru 
în Valea Jiului, privind 
pregătirea - corespunză
toare a foiței de muncă 
pentru municipiul nos
tru, pe noi, cadre
le didactice, ne-atl mobi
lizat cu întreaga pricepere 
și putere de muncă pen
tru a forma cadre de nă
dejde.

Prin grija 
rnvățămîntul 
lui. a c u n

partidului,
Văii Jiu- 

s c u t o 
s-au 
s pa
li cee

ziua
con< 

tutur 
dorii

Ing,
director al întreprinderii 

de tricotaje Petroșani

Cu 20 de ani în urmă, 
în 1965, Congresul al 
IX-lea al partidului, care 
fundamenta o nouă etapă 
de dezvoltare a 
deschidea și culturii poar
ta cea mare. Concomitent 
cu marile înfăptuiri ma
teriale, viața spirituală 
a oamenilor muncii din 
Valea Jiului a cunoscut 
în această perioadă o în
florire fără precedent.

Creat din îndemnul și 
la inițiativa secretarului 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României" a însem
nat pentru toți oamenii

țării,

muncii din Valea Jiului, 
mineri, constructori de 
utilaje, intelectuali, elevi, 
tineri și vîrstnici, cadrul 
larg de afirmare-a tutu
ror forțelor creatoare, teh- 
nico-științifice și artis
tice. Artiștii amatori in
dividuali și formațiile ar
tistice promovează o 
artă autentică, pe deplin 
angajată politic și puter
nic ancorată în viața Văii 
Jiului, punînd în valoare 
realizările materiale, tra
dițiile 
istoric 
astfel 
marea
lui nou.

minerești, trecutul 
și folclorul local, 
contribuind la for- 
și educarea omu-

-z

pregătesc 
întreprin
de rtiuni- 

creat noi

l’rof. Va
Școala ge

Tel

De ziua secretarului g«'-_ 
ncral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
eroii între eroii neamului, 
oamenii de artă și cultu
ră din Valea Jiului se a- 
lătură țării în urarea 
caldă de sănătate și pros
peritate, de putere de 
muncă pe care oamenii 
muncii o adresează 
cretarului ’ general 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu.

al
tovarășul

Prof. Cornelia STAN'ESCU, 
președinte al Comitetului 

de cultură și educație 
socialistă a municipiului 

Petroșani

„De-a lungul istoriei, 
de secole, într-o serie de 
regiuni ale României au 
cons iețuit și au muncit, 
au luptat împreună ro
mâni, maghiari, germani, 
sirbi și alte naționalități, 
împreună au făurit tot 
ceea cc se află pc aceste 
meleaguri, împreună au 
luptat împotriva asupririi 
și a nedreptăților pentru 
o societate fără exploata
tori, o societate a drep
tății sociale și naționale. 
Prin lupta comună am 
înfăptuit revoluția de e- 
liberare, prin lupta co
mună am realizat socie
tatea socialistă, nivelul 
ridicat de viață de astăzi

<
al poporu 
Aceste adi 
de secreta 
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Ședința cc 
liilor oam 
de naționc 
și german; 
unității îr 
a adeziuni 
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creatoare 
nează con
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’dăriiiurilă
Dînd glas unor pro

funde sentimente de sti
mă și respect, în aceas
tă zi aniversară, cînd 
întregul popor român 
sărbătorește ziua de naș
tere și cei peste 50 de 
ani de activitate revolu
ționară neîntreruptă, a 
iubitului nostru condu
cător, constructorii din 
cadrul Antreprizei de 
construcții și montaje 
Valea Jiului, adresează 
calde urări de sănătate, 
putere de muncă și feri
cire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Sub conduce
rea înțeleaptă a partidu
lui, avîndu-1 în frun’e, 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poporul nos
tru a obținut în anii de 
după eliberarea pat-iei 
succese de seamă pe ca
lea înfăptuirii idealurilor 
scumpe ale socialismului 
si comunismului. Alături 
de ceilalți oameni ai 
muncii, constrictorii din 
Valea Jiului au mun it 
cu dăruire și abnegație în 
toți acești ani, contribuind 
la dezvoltarea urbanistică 
a localităților. In
perioada de timp de după

Congresul al IX-lea al 
partidului, perioadă care 
a intrat în istorie sub 
semnificativa denumire de 
„Epoca Ceaușescu1*, prin 
munca constructorilor 
s-au construit în locali
tățile din Valea Jiului 
34 200 de apartamente, 
magistralele termoficării, 
spitalul municipal, noi 
spații de învățămînt, re
țeaua comercială a fost 
modernizată, au fost 
construite bulevarde noi. 
stadionul „Jiul**, moder
nul teatru municipal, ma
gazinul universal „Jiul** 
și alte obiective social- 
• ulturale.

Ne mîndrim cu reali
zările noastre, iar în a- 
ceste mojnente de sărbă
toare gîndurile construc
torilor se îndreaptă cu re
cunoștință către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întîiul 
ctitor al țării.

Petre COSMA, 
maistru, 

Antrepriza de construcții 
și montaje Valea Jiului

întreprinderea de utilaj 
minier din Petroșani a 
sărbătorit nu demult trei 
sferturi de veac; această 
veritabilă „universitate** 
muncitorească și-a legat 
destinul de capodopera 
brâncușiană „Coloana fără 
de sfîrșit**, dar istoria ei 
devine cu adevărat me
morabilă, pentru industria 
națională, în „Epoca 
Ceaușescu**. Am avut 
cinstea să-1 primim în 
mijlocul nostru, în două 
rînduri, pe secretarul ge
neral al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cadrul am
plului și permanentului 
dialog pe care cel mai 
iubit fiu al națiuni noas
tre socialiste îl are cu 
oamenii muncii.

Secretarul general al 
partidului ne-a adresat 
îndemnul să trecem de 
la repararea la construc
ția de utilaje, contribuind 
astfel la înfăptuirea pro
gramului prioritar de 
mecanizare a mineritu
lui românesc. Mobiliza

Linogravură de 
Tiberiu HALASZ, 

tehnician la preparat ia 
Lupeni

torul program, inițiat de 
secretarul general al 
partidului, privind mo
dernizarea fluxurilor de 
producție în subteran și 
aplicarea celor mai noi 
cuceriri ale tehnicii con
temporane, a metamor
fozat profund activitatea 

Din inimă, înaltă cinstire
noastră productivă și o- 
rizontul profesional-ști- 
ințific al oamenilor mun
cii de la IUMP, utilajele 
noi construite demons- 
trînd parametrii funcțio
nali la nivelul celor mai 
reușite realizări pe plan 
internațional. Complexe
le de susținere mecani-, 
zată, combinele de aba
taj, forezele electrohi- 
draulice de săpat suitori, 
instalațiile de perforare, 
elementele de automati
zare a proceselor tehno
logice în subteran, echi- 

pnmentele hidraulice cons
tituie de acum utilaje cu 
care ne mîndrim fiind so
licitate și de beneficiari 
externi.

Orientările și indicați
ile profund novatoare a- 
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind mo

dernizarea proceselor teh
nologice de fabricație, 
transpuse operativ în 
fapte, au determinat sal
tul și înnoirea producției, 
dar și dezvoltarea între
prinderii noastre cu sec
ții și ateliere noi, mo
derne. Rezultatele bune 
obținute de constructorii 
de utilaj din Petroșani, în 
cel de-al șaptelea cinci
nal al construcției și edi
ficării socialismului în 
țara noastră, stau mărtu
rie a preocupărilor pen
tru folosirea eficientă a 

timpului de lucru, a > 
teriilor prime și matei' 
lelor, ilustrează spiri 
nostru de angajare, î 
consens cu hotărîrile 
doptate de cel de-al XII 
lea Congres al P.G.R.

Iată de ce, în acea- 
zi de sărbătoare — zii 
de naștere a iubitul' 
nostru conducător, tov. 
rășul Nicolae Ceaușcsct 
zi memorabilă pentru toi 
oamenii muncii de pe mc 
leagurile carpatine — ro 
mâni, maghiari, germani 
și de alte naționalități — 
după datina strămoșească, 
adresăm conducătorului 
partidului și statului nos
tru, multă sănătate, pu
tere de muncă și fericire, 
pentru a conduce desti
nele poporului român 
spre orizonturile solare 
ale fericirii și bunăstării, 
ale colaborării eu toate 
popoarele lumii, în pace 
si bună înțelegere.

Martin AMBRI Ș, 
șef echipă strungari, 

I.U.M.P.

Epoca unor împliniri 
fără precedent

initâții noastre 
oamenii muncii din Valea 
Jiului, pentru realizarea 

, sarcinilor care le revin 
din istoricele hotărîri 
ale Congresului al XIII- 
iea al partidului.

In ultimii ani, în mi
neritul Văii Jiului s-au 
obținut realizări remar
cabile, care atestă, cu 
puterea de netăgăduit a 
faptelor și modul strălu
cit in care partidul nos
tru comunist a rezolvat 
pentru totdeauna, pe 
baza concepției marxist- 
leniniste, a principiilor 
socialismului științific, 
problema națională. Re-

naționale
zolvarea acestei probleme 
a avut în tovarășul 
Nicolae Ceaușescu un 
strălucit exponent. De
plina egalitate în drep
turi, înscrisă la loc de 
seamă în Constituția 
României socialiste, crea
rea condițiilor ca de 
dreptul la muncă să be
neficieze toți fiii patriei, 
fără deosebire de națio
nalitate, asigurarea ac
cesului larg la învățătu
ră, dezvoltarea creației 
artistice, culturale în lim
ba română și în limbile 
naționalităților, dezvolta
rea cu deosebire în anii

dc după Congresul al 
IX-lea, a formelor demo-, 
orației muncitorești re
voluționare sînt roadele 
gîndirii novatoare, ale 
spiritului revoluționar al 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, omul de nu
mele căruia se leagă toa
te înfăptuirile noastre.

Iată de ce, acum, Ia 
ceas sărbătoresc gîndu
rile tuturor fiilor patriei 
se îndreaptă spre condu
cătorul iubiț, urîndu-i din 
adîncul inimii un căldu
ros „La mulți ani l“.

Dr. în economie
Zoltan KlRAf.v, 

C.M.V.J.

Cei mai fertili ani din 
d -zvoltarea României so- 
cialjste, — ani. de cînd 
la cîrtna partidului și 
statului se află cel mai 
iubit fiu al națiunii noas
tre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, revoluționarul 
cutezător, patriotul în
flăcărat — au dat rod bo
gat și în Valea .Jiului, 
ridieînd-o necontenit pe 
noi trepte de progres -i 
civilizație.

Aici, în Valea Jiului, 
unde — oameni in vîrstii 
încă își mai amintesc —se 
foloseau cai pentru trac- 
tai'ea vagonetelor în sub
teran, azi întîlnim mo
derne complexe de sus
ținere. ș'i tăiere mecani
zată, combine de abataj 
și-de înaintări, -fluxuri de 
transport continuu, cu 
covor do cauciuc, stații 
de’ degazare și telegrizu- 
metrice și chiar televiziu
ne industrială cu circuit 
închis.

Minele s-au extins, s-au 
modernizat. Oamenii și-au 
însușit noi meserii, s-au 
recalificat, s-au policali- 
ficat, și-au perfecționat 
pregătirea profesională. 
Minerul de azi, a devenit 
un adevărat miner-teh- 
nician, așa cum a cerut 
secretarul general al 
partidului, cu prilejul vi
zitelor de lucru efectuate 
în Valea Jiului, riiiner- 
tehnieian capabil nu nu
mai să exploateze efi
cient, cu randamente ri
dicate utilajele moderne, 
dar să le și întrețină co
respunzător, să le'revizu
iască și'chiar să le repa
re atunci cînd este nevoie.

Rodul bogat al adîncu- 
rilor este prelucrat și în
nobilat în instalații de 
preparare modernizate 
sau înnoite în întregime.

Constructorii de ma
șini, utilaje și instalații 
miniere contribuie din 
plin la creșterea produc
ției de cărbune, la spo
rirea productivității mun
cii obținute de mineri 
în subteran, prin realiză-

hale de producție
I.U.M. Petroșani

ale
Și

In cronica, 
de aur 

a Văii Jiului 
ininiiiiiuiittiiiiiilii 
rilc lor de zi CU zi, prin 
utilajele create, adecvate 
condițiilor de zăcămînt 
specifice Văii Jiului. La 
obținerea .acestor succese 
un aport deosebit l-au 
avut cercetătorii și pro- 
iectațiții I.C.P.M.C. și 
cadrele didactice de la 
Institutul de mine din 
Petroșani.

Constructorii de obiec
tive industriale depun 
eforturi stăruitoare pen
tru devansarea termene
lor de punere in funcțiu
ne a noilor capacități de 
producție.

La rîndul lor, printr-o 
activitate susținută, plină 
de dăruire și abnegație, 
constructorii de locuințe, 
de obiective social-cultu- 
rale, contribuie din plin 
la asigurarea confortului 
celor care muncesc.

Obiective însemnate cum 
sînt noile și modernele

I.P.S.R.l’.E.E.M., tinerele 
întreprinderi ale indus
triei ușoare — întreprin
derea de tricotaje Petro- ‘
șani și Întreprinderea de j
confecții Vulcan —, așe- j 
zăminte culturale, școlile i 
și institutul de mine, j 
magazinele ’ spațioase și j 
confortabilele blocuri de J 
locuințe sînt tot atîtea cu- 1 
ceriri ale epocii marilor | 
împliniri în Valea Jiului, ! 
„Epoca Ceaușescu".

Dar cea mai măreața I 
realizare rămîne omul, j 
omul nou, devotat politi- | 
eii înțelepte a partidului ! 
și statului nostru, omul | 
cutezător în gîndire și j 
neobosit în muncă, omul ț 
pentru bunăstarea căruia j 
întîiul președinte al țârii, 
nu precupețește nici un i 
efort.

El, omul muncii — mi- j 
nt-rul, preparatorul, ener- | 
geticianul, constructorul | 
de locuințe, făuritorul u- , 
tilajelor și instalațiilor j 

’miniere — nu precupe
țește, la rîndul său, nici 
un efort pentru a răsplă
ti prin fapte demne de 
murică grija pe care parti
dul și statul nostru, per
sonal secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu i-o 
poartă zi de zi. Acum, în 
ceas de sărbătoare, cînd 
întreaga națiune își săr
bătorește Eroul, oamenii 
muticii din Valea Jiului 
urează cîrmaciului neo
bosit și ciîtez.ător un căl
duros „La mulți ani !" 
spre binele. întregii țări. |

Dorin GHEȚA
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Țâra își omagiază conducătorul
(Urmare din pag. 1)

re, prospective ale secre
tarului general al parti
dului, rezultatul neobo
sitelor sale preocupări 
pentru edificarea unei o- 
rînduiri superioare. Un 
loc de seamă, în strate
gia dezvoltării multila
terale a patriei, așa cum 
este concepută de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, îl 
ocupă alte și alte măsuri 
— cu privire la dezvolta
rea echilibrată a tuturor 
zonelor țării, amplasa
rea rațională a forțelor 
de producție, creșterea ni
velului tehnic al indus
triei și promovarea teh
nologiilor înalt compe
titive, înfăptuirea noii 
revoluții agrare, siste
matizarea satelor și ora
șelor, ridicarea calității 
vieții în toate așezările. 
Sînt măsuri izvorîte din 
cunoașterea nemijlocită 
a realităților și potenția
lului creat pe întreg cu
prinsul patriei, din înțe
legerea profundă a dia
lecticii dezvoltării socie
tății socialiste, în consens 
cu cerințele economice 
ale fiecărei etape. împli
nirea concretă a unor 
obiective ce păreau la în
ceput îndrăznețe, ne um
ple astăzi inimile de mîn- 
drie. Canalul Dunăre — 
Marea Neagră, Porțile 
de Fier, Transfăgărășa- 
nul, celelalte realizări de 
anvergură rămîn să vor
bească posterității des
pre îmbinarea strălucită 
a gîndirii și cutezanței 
conducătorului nostru cu 
inepuizabila capacitate 
constructivă a poporu

(Urmare din pag. 1) 

fost determinate importan
te zăcăminte de huilă, ce
ea ce a permis sistemati
zarea și dezvoltarea ex
ploatărilor existente și 
crearea unor noi capacități 
de extracție. Rezultate deo
sebite s-au obținut în des
coperirea de rezerve noi 
de lignit din Oltery'a (ba
zinele Vîlcea, Rovinari, 
MotrU, Jilț și Mehedinți), 
de șisturi bituminoase (Ba
nat), minereuri feroase și
neferoase. Pornind de la
concepția 
partidului 
rășului 
Ceaușescu,

revoluționară a 
nostru, a tova- 
Nicolae 

cu privire la
rolul dezvoltării bazei de
materii prime și energeti
ce a țării, cerință vitală 
a întregii economii, o a- 
tenție deosebită s-a acordat 
și substanțelor neme
talifere. reușindu-se e- 
vidențierea de volu
me mari de rezerve 
pentru 55 substanțe prin
tre care nisipuri silicioase, 
nisipuri sărace caolinoase, 
argilă refractară și alte 
substanțe care odată cu 
soluționarea unor tehno
logi: de preparare, vor pu
tea acoperi integral nece
sarul economiei.

Substanțele și zăcămin
tele noi descoperite, care 
au fost antrenate în circui
tul de valorificare, au de
terminat apariția unor noi

I 
I 
s 
i 
l 
I 
i 
i

memento
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ani eroici; Uni
rea; Talismanul toreado
rului; Parângul: Polițist 
sau delincvent. 

lui, despre spiritul me
reu înnoitor promovat de 
tovarășul N i c o 1 a o 
Ceaușescu în edificarea 
României socialiste mo
derne.

Consemnăm, și cu a- 
cest prilej, că Valea Jiu
lui oferă din plin exem
plul unui centru indus
trial care în „Epoca 
Ceaușescu" a dobîndit di
mensiuni de primă mă
rime. In baza programu
lui de modernizare a mi
nelor și dezvoltare edili- 
tar-urbanistică, elabo
rat din inițiativa și ia 
indicația secretarului ge
neral al partidului, mu
nicipiul nostru a înre
gistrat mutații conside
rabile, concretizate prin 
creșterea de peste 2 ori 
a producției de cărbune, 
în condițiile reducerii e- 
fortului fizic al minerilor, 
prin mecanizarea proce
selor de extracție, diver
sificarea producției ma
teriale și dezvoltarea ac
tivităților din domeniul 
construcțiilor de mașini 
miniere și al unor im
portante ramuri ale in
dustriei ușoare și alimen
tare. Chipul nou, în plină 
modernizare, al orașelor 
Văii Jiului, măsurile în
treprinse în urma cărora 
s-a întărit baza materia
lă a ocrotirii sănătății, 
comerțului, învățămîn- 
tului și culturii, ilustrea
ză grija „Minerului de 
onoare al țării" față de 
munca și viața tuturor 
locuitorilor din acest în
floritor colț de țară.

Gînduiile minerilor, ale 
tuturor oamenilor muncii 
din municipiu, ale între

unități economice. S-au 
deschis mine noi pentru 
extracția huilei în județul 
Hunedoara (Livezeni, Băr- 
băteni și Valea de Brazi), 
au fost atrase în circuitul 
economic rezervele de lig
nit prin lucrări subterane 
și carierele de mare capa
citate de la Tismana, Ro
șia, Rovinari, I.upoaia, 
Horăști, Leurda, Jilț, Mă- 
tăsari și altele.

Sarcini deosebit de im
portante în descoperirea 

Dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice

și valorificarea bazei de 
materii prime revin în 
continuare cercetării ști
ințifice și tehnologice care 
a devenit participantă ac
tivă, nemijlocită la pro
gresul neîntrerupt al orîn- 
duirii noastre socialiste. In 
prezent, întreaga activita
te de cercetare științifică 
minieră, la care o contri
buție substanțială și-au 
adus și colectivele de cer
cetare ale Institutului de 
mine din Petroșani, se 
desfășoară conform „Pro
gramului de valorificare 
superioară și creștere a 
bazei de materii prime 
minerale și energetice pri
mare", elaborat la indica
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și adoptat la

LONEA: De patru ori 
start.

ANINOASA: Stejar, ex
tremă urgență !

LUPENI — Cultural : 
Campionul, I-II.

URICANI: Marfă furată.
TEATRUL DE STAT 

„VALEA JIULUI" — Vi- 
deotecă, orele 16,30 și 19. 

gului popor se îndreaptă 
în aceste zile cu aleasă 
recunoștință spre secre
tarul general al partidu
lui, cel mai iubit și de
votat fiu al poporului ro
mân. Aniversarea zilei de 
naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a 
celor peste 50 de ani de 
activitate revoluționară 
găsește țara angajată cu 
toate forțele pentru în
făptuirea obiectivelor 
Congresului al XIII-lea 
al partidului. încrezători 
că sub conducerea înțe
leaptă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu măre
țele obiective adoptate de 
Congres vor prinde con
tur, oamenii muncii, lo
cuitorii patriei fac dova
da adeziunii depline și 
hotarîrii de a acționa ne
abătut pentru înfăptuirea 
politicii partidului, de e- 
dificare a societății socia
liste multilateral dezvol
tate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Cu aceste gînduri, ani
mați-de cele mai alese 
sentimente de prețuire, 
de stimă și recunoștință 
față de nobila activitate 
a conducătorului parti
dului și statului, minerii, 
toți oamenii muncii din 
Valea Jiului, adresează 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu călduroasa u- 
rare de sănătate și feri- 
eire, de putere de muncă, 
pentru a conduce pe mai 
departe destinele patriei, 
spre împlinirea celor 
mai înalte idealuri de 
bunăstare și progres, de 
pace și înțelegere între 
popoare.

Conferința Națională a 
partidului din decembrie 
1982, care are în vedere 
asigurarea independenței 
energetice a țării, acoperi
rea în cea mai mare parte 
a necesarului de materii 
prime minerale din pro
ducție internă și crește
rea gradului de recuperare 
a substanțelor minerale u- 
tile din zăcăminte în pro
cesul de valorificare.

Contribuția de mare 
răspundere ce se cere a

dusă de cercetarea științi
fică și ingineria tehnologi
că la soluționarea tuturor 
problemelor economiei na
ționale, este subliniată cu 
deosebită claritate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în 
Raportul prezentat la cel 
de-al XIII-lea Congres al 
P.C.R. : „Sarcini importan
te vor reveni iu această 
perioadă cercetării științi
fice și tehnologice. Acti
vitatea de cercetare va tre
bui să ducă la valorifica
rea superioară a bogățiilor 
naționale, la dezvoltarea 
economiei pe baza celor 
mai noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii".

Mobilizați de îndemnuri
le adresate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, alături

TV
13,00 Telex.
13,05 Celui ce în fruntea 

țării e o rază (c).
13.20 La sfîrșit de săptă- 

mînă (c).
14,45 Săptămîna politică.
19,00 Telejurnal (pc).
19.20 Marele erou al unui

Raport 
muncitoresc

(Urmare din pag. I)

• UN ADEVĂRAT RE
CORD AU ÎNREGISTRAT 
ENERGETICIENII DE EA 
PAROȘENI IN ZIUA DE 
24 IANUARIE, CIND AU 
PULSAT IN SISTEMUL 
ENERGETIC NAȚIONAL 
4 604 000 ktVh, în condiți
ile în care au asigurat și 
energia termică pentiai lo
cuitorii din municipiul 
nostru. Sarcinile de plan 
ale zilei au fost depășite 
cu 1 056 000 kWh. De la 
începutul anului energeti
cienii de la Paroșeni au 
pulsat în sistemul energe
tic național 75 361 000 kWh.

• CONSTRUCTORII DE 
MAȘINI din Valea Jiului 
au început în acest an li
vrarea primelor complexe 
mecanizate către întreprin
derile miniere din Valea 
Jiului. Primele secții ale 
complexului SMA-PH2 au 
și fost transportate de la 
IUMP la IM. Uricani, un
de trebuie să fie introduse 
în subteran. De asemenea 
au fost executate modifică
rile la un complex SMA-2 
pentru a fi adaptat la con
dițiile de zăcămînt ale 
minei Lupeni și a început 
transportul celor 45 de 
secții la această mină.

• CONFECȚIONERELE 
DE LA VULCAN depun 
eforturi susținute pentru 
definitivarea primului lot 
de produse destinate ex
portului. Lotul care va fi 
predat pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni, are o valoare 
de aproape 2 milioane lei.

de minerii, geologii, petro
liștii și energeticienii țării, 
cadrele didactice și stu
denții Institutului de mi
ne din Petroșani sînt pă
trunși de înalta datorie de 
a acționa neabătut, cu pa
siune tinerească, cu elan 
revoluționai- și înaltă res
ponsabilitate, la realizarea 
sarcinilor izvorîte din do
cumentele Congresului al 
XIII-lea al P.C.R. Prin 
activitatea continuă de cer
cetare științifică și inovare 
tehnologică, își vor aduce 
o contribuție substanțială 
atît la dezvoltarea bazei de 
materii prime, cît și la va
lorificarea superioară a 
acesteia. Ilotărîți să ur
măm neabătut drumul lu
minat de înțelepciunea po
liticii promovată cu un 
înalt spirit revoluționar 
de marele om de stat care 
ne conduce de două dece
nii, întregul corp profeso
ral, tineretul studios și toți 
oamenii muncii din Insti
tutul de mine din Petro
șani. angajați plenar în 
realizarea liotărîrilor Con
gresului al XIII-lea al 
P.C.R., aduc tovarășului 
Nicolae Ceaușâscu, cute
zător conducător politic al 
națiunii noastre socialiste, 
personalitate proeminentă 
a vieții internaționale con
temporane, un cald oma
giu, felicitări din toată 
inima și urări de multă 
sănătate, fericire, viață în
delungată și succese cît 
mai mari în fruntea parti
dului și a României socia
liste.

popor eroic (c). Do
cumentai-.

19.50 Omagiu conducă
torului iubit (c). 
Spectacol literar-niu- 
zical-coregrafic.

20.50 Din toată inima, un 
cîntec (c).

. 21,45 Telejurnal (pc).

cruziîn

Manifestări dedicate 
celei de-a 126-a aniversăr 

a Unirii Principatelor Roniâi
LONDRA 25 (Agerpres). 

In contextul manifestări
lor consacrate aniversării 
Unirii principatelor, la 
Horniman Museum din 
Londra a avut loc o seară 
dedicată artei populare ro
mânești. O echipă de dan
satori a instituției britanice 
a prezentat un program de 
jocuri populare din diferi
te regiuni ale țării noastre.

☆
ROMA 25 (Agerpres). La 

biblioteca română din Ro
ma a avut loc o manifes
tare culturală dedicată ce
lei de-a 126-a aniversări a 
Unirii Principatelor Ro
mâne.

Profesorul și compozito
rul Roman Vlad a confe
rențiat pe tema „Muzica și 
marile evenimente istorice 
ale României". Au fost e- 
vidențiate permanența i- 
deii de unitate la români, 
unitatea culturală a tutu
ror locuitorilor Munteniei, 
Moldovei și Transilvaniei.

LA CARACAS A AVUT 
LOC PLENARA C.C. AL 
P.C. DIN VENEZUELA. 
Au fost discutate probleme 
ale situației politice inter
ne și unele chestiuni refe
ritoare la situația interna
țională. In rezoluția ple
narei se subliniază impor
tanța activizării luptei pen
tru pace și atragerii mase
lor largi populare la lupta 
împotriva pericolului unui 
război nuclear.

FILMUL ROMANESC 
„CONCURS", în regia lui 
Dan Pița, a fost distins la 
Festivalul internațional al 
filmului de la Delhi cu 
premiul criticii internațio
nale (Fipresci) pentru 
originalitatea acțiunii și a 
modalității de expresie.

I. T. A. DEVA
Autobaza transporturi autc 

Petroșani
Aduce la cunoștință publicului călător 

că poate să-și procure bilete de autotaxare 
la următoarele unități socialiste:

■ CÎMPU LUI NEAG -— alimentara nr 
285.

■ URICANI — alimentara nr. 212 cen
tru.

■ LUPENI — alimentara nr. 290 Bărbă- 
teni, chioșc difuzarea presei — Vîscoza 
chioșG produse zaharoase centru.

■ VULCAN — chioșc difuzarea prese 
— Liceul industrial, chioșc produse zaharoa
se Fabrica de confecții.

■ ANINOASA — oficiul P.T.T.R.
■ PETROȘANI — alimentara nr. 18 — 

Piața Victoriei, cofetăria nr. 320 Aeroport — 
Dacia, oficiul P.T.T.R.

■ PETRILA — oficiul P.T.T.R.
■ LONEA — Oficiul P.T.T.R.
Biletele sînt valabile la autobuzele I.T.A 

pentru parcursul local cît și interjudețean.

Expunerea a fost înso 
de semnificative exein 
ficări muzicale.

KUALA LUMPUR 
(Agerpres). In capii 
Thailandei a avut loc 
manifestare în cursul ci 
ia au fost prezentate s< 
nificația Unirii și a a 
momente de seamă 
istoria patriei noastre.

Cu acest prilej, a 1 
subliniată activitatea r 
bosită a conducători 
partidului și statului r 
tru, tovarășul Nice 
Ceaușescu, dedicată ed 
carii unei lumi a păcii 
dreptății. De asemenea, 
fost evidențiate rezulta 
remarcabile obținute 
poporul nostru, îndeoj 
în ultimele decenii, în c 
voltarea multilaterală 
patriei, relațiile de pri< 
nie și cooperare promov 
consecvent cu toate stai 
lumii.

COMITETUL EXEC 
TIV AL OEP A ANUNȚ 
crearea unui subcomi 
însărcinat cu studierea f 
nului de pace în Orien 
Mijlociu propus de reg 
Hussein al Iordaniei. 1 
trivit Biroului de presă 
OEP, subcomitetul e 
condus de Faruk Kadd 
mi, șeful Departament1 
Politic al OEP.

PESTE 50 DE DEMC 
STRANȚI AU FOST AR) 
TAȚI la Santo Domir 
în cursul unei manifest 
populare organizate îm 
triva scumpirii vieții 
Republica Dominicană 
transmite agenția Frai 
Presse. Guvernul domi 
can a anunțat sporirea 
34—71 la sută a prețuri 
la unele produse de pri 
necesitate — relatează 
genția.
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