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ln întîmpinarea glorioasei aniversari

Douăzeci de ani de la Congresul 
al IX-lea al partidului

TELEGRAM 1
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI, 

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

București
în viață a politicii partidului, contribu
țiile de inestimabilă valoare aduse 
îmbogățirea tezaurului de gîndire 
materialismul dialectic și istoric, 
practicii construcției socialiste. întregul 
nostru popor a beneficiat din plin, în 
acești ani fertili, de rodul activității 
dumneavoastră creatoare, de amplele 
măsuri înfăptuite din inițiativa și sub 
conducerea dumneavoastră, datorită 
cărora s-a asigurat întărirea științei și 
culturii, 
firmării 
umane.

Mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general,

Participanții la simpozionul omagial, 
organizat de Comitetul municipal Pe
troșani al P.C.R., consacrat împlinirii a 
două decenii de la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, vă adresează în
treaga recunoștință pentru modul stră
lucit in care asigurați înaintarea țării 
noastre pe calea socialismului și comunis
mului, pentru activitatea eroică, revo
luționară ce o desfășurați de peste o 
jumătate de secol, cu înalta dăruire co
munistă și patriotică, în slujba împlini
rii celor mai nobile idealuri de bună
stare și fericire ale poporului, indepen
denței și suveranității patriei, 
înfăptuirea destinului " " ' 
nei contemporane.

In mod deosebit de 
municările prezentate 
zionului au reliefat rolul dumneavoastră 
hotărîtor la elaborarea și transpunerea

pentru
socialist al Româ-

semnificativ, co
in cadrul simpo-

la 
al 
a

crearea climatului prielnic a- 
multilaterale a personalității

PARTICIPANȚII
SIMPOZIONUL OMAGIAL 

ORGANIZAT DE 
COMITETUL MUNICIPAL PETROȘANI 

AL P.C.R.

LA

(Continuare în pag. a 2-a)

Simpozion omagial

Epoca Nicolae Ceaușescu 
epoca marilor împliniri privind 

dezvoltarea industriei carbonifere
Sub semnul unei profun

de emulații patriotice, la 
Petroșani a avut loc ieri, 
în organizarea Comitetu
lui municipal de partid, 
simpozionul de comunicări 
cu tema i „Epoca Nicolae 
Ccaușescu — epoca mari
lor împliniri privind, dez
voltarea industriei < 
nifere". înscris în 
amplelor manifestări 
sacra te aniversării 
două decenii de la istori
cul Congres al IX-lea, sim
pozionul a evidențiat rolul 
hotărîtor al secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în 
elaborarea și înfăptuirea 
întregii politici de dezvol
tare multilaterală și înflo
rire a patriei, contribuția 
sa decisivă la edificarea 
vastei opere constructive, 
de prefacere radicală a în- 
r™”-”.................................... . .......

carbo-
suita 

i con-
celor

tregii țări, de ctitorire a 
României socialiste moder
ne.

Luînd cuvîntul în des
cinderea simpozionului, to
varășul Gheorghe Săcăluș, 
directorul Cabinetului 
municipal de partid, a re
liefat însemnătatea mani
festărilor politico-ideolo- 
gice și cultural-.științiliee 
prin care întregul popor, 
strîns unit în jurul parti
dului, cinstește în aceste 
zile activitatea eroică, re
voluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, închi
nată binelui- și propășirii 
patriei.

Evocarea
prefaceri înnoitoare 
care le-a înregistrat 
noastră 
ani din 
istorie a 
varășul

grandioaselor 
pe 

țara 
fertili 

sa
de to- 
Purei-

in cei mai 
multimilenara 
fost făcută 
Constantin

j
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Productivități sporite 
în abataje

so-mină fruntașă in întrecerea 
Văii Jiului, de a da țării cit mai 
nou colectiv de muncă, după 

raportează depășiri

La mina Lonea, 
cialistă pe bazinul 
mult cărbune — un 
cele de la sectoarele III și V, 
de plan pe luna iulie. Este vorba de colectivul sec
torului II, care, mobilizat plenar în cinstea marelui 
eveniment, împlinirea a douăzeci de ani de cînd in 
fruntea partidului se află tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, a extras suplimentar sarcinilor de plan, 
de la începutul lunii 350 tone cărbune. Rezultate 
remarcabile au obținut brigăzile conduse 
de Andrei Antal și Dumitru Paraschiv care exploa
tează două abataje frontale cu susținere individuală 
și tavan de rezistență, totalizind productivități su
perioare cu 1000 kg pe post și, respectiv, 2000 kg pe 
post față de cele planificate. (G.Ș.)
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Extinderea mecanizării 
în mineritul Văii Jiului, 
unde din ce în ?e mai mult 
In ultimii zece ani a pă
truns progresul tehnic, de 
concepție românească, ur
mare a indicațiilor parti
dului și statului nostru, 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cu o- 
cazia vizitelor de lucru e- 
fectuate în bazinul nostru 
carbonifer, a impus crea
rea unei întreprinderi mo
derne care prin repararea 
și întreținerea utilajelor 
din dotarea minelor să
vină în sprijinul minerilor.

In anul 1978, la 1 fe
bruarie, se înființează în
treprinderea de Reparații 
și întreținere a Utilajului 
Minier care prelua de la 
I.U.M.P. o seamă de acti
vități confecționarea

stîlpilor hidraulici, repa
rații în subteran, la com
plexe de susținere și tăie
re mecanizată, combine de 
înaintare și de abataj; s-a 
preluat, de asemenea, ac
tivitatea de metrologie 
pentru toate unitățile mi
niere, de verificare și re
vizie a instalațiilor electri
ce de înaltă și joasă ten
siune pentru subteran, în
treținerea stațiilor telegri- 
zumetrice. In anii 1980, 
1981 se preiau și se extind 
și activitățile de confecții 
armături metalice de mină, 
țeava flanșată, tuburi de 
aeraj și alte confecții me
talice, rămînînd ca vechea 
uzină să devină o puterni
că întreprindere de con
strucție de mașini și uti
laje miniere moderne.

Evident, și în 
reparațiilor și 
rilor de utilaje se 
exigențe sporite, 
din octombrie 1982, între
prinderea capătă noi di
mensiuni pr>n extinderea 
reparațiilor și întreține
rea utilajelor din dotarea 
minelor, asimilarea unor 
noi ansamble, subansam- 
ble și piese de schimb, în 
concordanță cu cerința a- 
sigurării bunei funcționări 
a utilajelor ’miniere și a 
reducerii efortului valutar.

Intr-un timp foarte scurt,

privința 
întreține- 

impun 
Astfel,

tînărul colectiv de munci
tori, ingineri și tehnicieni 
reușește să asimileze o se
rie de ansamble și suban- 
samble, introducând în a- 
celași timp noi tehnologii 
în confecționarea pieselor 
de schimb cu performanțe 
tehnice remarcabile, pen
tru complexele mecaniza
te, pentru combine de a- 
bataj și de înaintare, atît 
la cele din import cît și 
la cele de producție indi
genă.

Importante fonduri de 
investiții au fost alocate 
pentru extinderea activi
tății de reparații capitale, 
urmare căreia pe platfor
ma industrială Livezeni a 
fost construită o modernă 
hală dotată cu utilaje la 
nivelul tehnicii actuale. 
Pentru creșterea eficienței 
economice, perfecționarea 
tehnologiilor de producție 
au fost elaborate 
mentații de 
tru piese de 
SDV-Uri. Se 
lor asistență 
montarea și 
complexelor 
prin 
fost

echipele 
realizate

docu- 
execuție pen- 
schimb șî 

asigură mine- 
tehnică la 

exploatarea 
mecanizate, 

■ service. Au 
! peste 450

Gheorghe SP1NU

lean, directorul Cabinetu
lui județean pentru activi
tatea ideologică șl poli- 
tico-educativă. Din co
municarea prezentată, a- 
vînd drept temă „Congre
sul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român — mo
ment de referință în viața 
partidului și a întregului 
popor" s-a desprins însem
nătatea deosebită a tezelor 
și orientărilor de inestima
bilă valoare teoretică și 
aplicativă a acțiunilor prac
tice întreprinse de tovară
șul Nicolae Ccaușescu, da
torită cărora în aceste glo
rioase decenii s-au asigurat 
perfecționarea și 
nizarea structurilor 
nomice, promovarea
forme superioare, originale

Ion MUSTAȚA

moder- 
eco- 
unor

(Continuare in pag a 2-a)
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Noile artere rutiere și feroviare 
expresii ale unei dinamice 
vieți economico-sociale

In bogăția de împliniri 
ale țării în cele două de
cenii care au trecut de la 
Congresul al IX-lea al 
partidului, noile artere ru
tiere și feroviare ale Văii 
Jiului se constituie în a- 
devărate simboluri ale vie
ții noastre noi. Cu două
zeci de ani în urmă artera 
feroviară din municipiu nu 
era electrificată, iar șose
lele neasfaltate făceau par
te din peisajul cotidian pe 
multe tronsoane de drum.

In prezent linia de cale 
ferată este electrificată 
pînă la Tg. Jiu, Simeria și 
Lupeni. Intre Petroșani 
Livezeni calea ferată elec
trificată 
desfășoară ample 
de dublare a liniei ferate

și

s-a dublat. Se 
lucrări

între Petroșani și Simeria 
A început construcția li
niei ferate normale între 
Uricani și Valea de Brazi.

Reședința de municipiu 
beneficiază de tronsoane, 
de artere rutiere cu patru 
benzi de circulație, de 
poduri cu deschideri largi 
și pasaje denivelate peste 
calea ferată la -Dărănești 
și în apropierea IPSRUEEM. 
Noile centre civice din 
Lupeni, Vulcan și Uricani 
sînt conturate de pe acum 
prin bulevarde largi.

Privind retrospectiv a- 
ceste tealizări putem în
țelege pe deplin importan
ța tezei formulate de tova-

V. STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

Manifestări politico-educative
• Ieri, s-a desfășurat la 

Formația de pompieri din 
Petroșani simpozionul cu 
tema „Două decenii de la 
Congresul al IX-lea al 
P-C.R.". Simpozionul a re
liefat mărețele împliniri 
ale științei și culturii in 
cele două decenii de cînd 
se află la conducerea parti
dului tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, politi
ca înțeleaptă, clarvăză
toare a partidului și statu
lui nostru în domeniul ști
inței și culturii.

• Astăzi, la I.M. Dîlja, 
cenaclul „Panait Istrati? 
al minerilor Văii Jiului

prezintă recitaluri de ver
suri „Odă României de azi", 
manifestare dedicată săr
bătoririi a două decenii de 
la Congresul al IX-lea al 
partidului.

• Tot astăzi la căminul 
de ncfamiliști nr. 10 din 
Lupeni are loc o masă ro
tundă cu tema „Congresul 
al IX-lea al P.C.R. 
ceputul 
ginoase 
liste în 
nea este
jinul clubului 
lor din oraș.

• Biblioteca 
și-a programat 
iulie un î

cu tema „Copilărie ferici
tă, vegheată de partid". 
Vor fi recitate Versuri din 
lirica românească, precum 
și poezii aparținînd copi
ilor.

(Contiuuare în pag. a 2-a)
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verti- 
socia- 
Acțiu-

ascensiunii
,i societății 
România", 
organizată cu spri- 

sindicate-

din Petri la 
pentru 21 

recită! de poezie

împlinire
, anotimpul 
bogate ale 

cînd griul 
revarsă în 

într-un 
D’ouă- 
trecut 

prima
și ierni.

vară, 
roadelor 1 
cîmpului, 
holdelor se 
hambarele țării 
șuvoi nesfîr.șit. 
zeci de veri au 
și douăzeci- de 
veri și toamne 
Și ierni, da, pentru că 
nu totul a fost ușor, ce
ea ce astăzi este împlini
re n-a apărut ca din pă- 
mînt, ci prin muncă, 
prin trudă și sudoare. 
Socialismul nu se con
struiește cîntînd, ci cu 
sclipirea minții și tă
ria brațelor.

Să ne uităm în jurul 
nostru. Pretutindeni
NOUL, pretutindeni U- 
TILUL, pretutindeni
FRUMOSUL. Toate a- 
cestea prin sclipirea de 
diamant a minții și tă
ria de granit a brațelor 
poporului român, 
sclipirea minților 
tre și tăria 
noastre s-au 
pat în 
de ani 
fapta 
ai țării, 
neliniștea sa 
in grija pentru prezen
tul și viitorul țării.

Mircea BUJORESCU

5

Iar 
noas- 

brațelor 
întruchi- 

acești douăzeci 
în gîndul și 

primului bărbat 
în nesomnul și 

creatoare,

ANI DE GLORIOASA 
AFIRMARE A 
EREI GENERAȚII 
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SIMPOZION OMAGIAL

Epoca Nicolae Ceaușescu - epoca marilor împliniri 
privind dezvoltarea industriei carbonifere
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SECRETAR GENERAL AL PARTIDULUI, 

PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

(Urmare din pag. I)

Mărețul bilanț al prefacerilor fără 
precedent istoric, obținute în anii care 
au trecut de la Congresul al IX-lea, 
poartă amprenta de neșters a geniului 
dumneavoastră politic, a cutezanței și 
fermității cu care militați pentru binele 
națiunii, a strălucitei gîndiri revoluțio
nare prin care ați cucerit o largă recu
noaștere internațională și un Ioc de 
înalt prestigiu printre marile personali
tăți ale lumii contemporane. Sîntem 
mîndri că avem în frunte un asemenea 
gînditor și om politic înțelept, că facem 
parte dintr-un popor brav și eroic și 
vă încredințăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că datorită succese, 
lor remarcabile pe care le-am obținut 
sub conducerea dumneavoastră înțe
leaptă am dobîndit conștiința că putem 
cuteza mai mult și ne-au fost întărite 
încrederea in viitor, hotărîrea de a ac
ționa în mod exemplar pentru îndepli
nirea tuturor sarcinilor ce ne vor fi în
credințate.

înalta apreciere de care vă bucurați 
din partea întregului popor a fost încă 
o dată ilustrată în aceste zile cînd cel 
mai înalt for științific și de cultură al 
țării, Academia Republicii Socialiste 
România v-a ales ca membru titular și 
președinte de onoare, consfințind și pe 
această cale recunoașterea meritelor 
dumneavoastră remarcabile, a activității 
prodigioase prin care ați dat strălucire 
operei de construcție socialistă și voca
ției de pace a poporului român.

Minerii Văii Jiului, toți oamenii mun
cii și locuitorii din această străveche va

tră carboniferă dau o puternică expre
sie, in aceste zile, sentimentelor de 
profundă gratitudine ce le poartă față 
de dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe secretar general, pentru
grija cu adevărat părintească cu care
vă preocupați de modernizarea muncii
din subteran și înflorirea vieții din toate 
așezările minerești. Mai mult decît alte 
zone ale țării, Valea Jiului a cunoscut 
în acești ani o dezvoltare impetuoasă în 
baza importantelor fonduri alocate pen
tru dezvoltarea capacităților de pro
ducție și modernizarea minelor, pentru 
creșterea și diversificarea potențialului 
industrial al municipiului, modernizarea 
edilitar-urbanistică și înfrumusețarea 
tuturor localităților noastre. Pentru toate 
aceste înfăptuiri ne exprimăm și cu a- 
cest prilej profunda noastră recunoștin
ță și ne angajăm solemn ca urmînd lu
minosul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață, de dăruire patriotică, 
revoluționară să facem totul pentru a 
asigura îndeplinirea obiectivelor stabi. 
lite de Congresul al XIII-lea, să sporim 
an de an contribuția municipiului nos
tru Ia progresul multilateral al patriei.

'Animați de cele mai alese sentimente 
de stimă și prețuire, în aceste momente 
de adincă vibrație patriotică, scumpe 
inimilor întregului popor, vă adresăm, 
mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general multă sănătate, putere de muncă, 
ani mulți și rodnici, să ne conduceți pe 
mai departe pentru gloria și măreția 
scumpei noastre patrii, pentru împlini
rea nobilelor idealuri ale poporului 
român, de bunăstare și fericire, de li
bertate și independență, de pace, pro
gres și înțelegere cu toate națiunile lu
mii contemporane.

17 iulie 1985

Tînărul inginer Sorin Giurea, alături de strun- 
gărița Maria Udrea, verificînd un nou lot de ele
mente hidraulice din moderna hală a secției.

în pas cu mecanizarea minelor
'Urmare din pag. 1) 

de repere la diverse utila
je miniere, cum ar fi relee 
de scurgere ACRI-2, cleme 
pentru joncțiunea conduc
toarelor, instalația de sem
nalizare ISCA-3, adaptor 
de comandă pentru tele- 
grizumetrie (ÂCT-1), insta
lație de vulcanizat benzi 
transportoare, susțineri pă- 
șitoare pentru galerii, pre
cum și o seamă de dispo
zitive de mică mecanizare.

La ora actuală, prin au
todotate, în întreprindere 
se găsesc standuri pentru 
încercarea reductoarelor, 
unităților hidraulice, pro
be și rodaj locomotive die
sel, pentru încercarea 

motocielor de curent con
tinuu și curent alternativ, 
pentru măsurarea para
metrilor funcționali ai 
ventilatoarelor de mină. 
In cei șapte ani de la înfi
ințare, producția marfă și 
globală a crescut cu aproa
pe 300 milioane lei, la fel 
valoarea pieselor confec
ționate cu peste 70 000 000 
lei, iar volumul reparați
ilor capitale este astăzi 
mai mare de 20 de ori.
Colectivul de 

la IPSRUEEM Petroșani, 
conștient de marile sarcini 
ce-i revin, a acționat în 
toată această perioadă pen
tru a satisface în cele mai 
bune condiții cerințele mi
nerilor.

Noile artere rutiere și feroviare
(Urmare din pag. 1)

râsul Nicolae Ceaușescu 
privind dezvoltarea țării, 
cu prilejul alegerii ca 
membru titular și președin
te de onoare al Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia : „viața a demonstrat 
că am procedat just acor- 
dînd cel puțin 30 la sută 
din venitul național pen
tru dezvoltare. Se poate 
spune că, procedînd așa, 
am aplicat în mod just 
legea reproducției lărgite 
pentru asigurarea dezvol
tării continue, pe o bază 
superioară, a forțelor de 
producție, a societății în 
general".

Gîndirea înaintată, revo. 
luționară, receptivitatea la 
nou, marea capacitate a- 
nalitică, puterea de a pă
trunde în esența fenome

vo informai?
o
I
i
Ii
I

s-a 
in- 
ci-

Și 
cu
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TABERE. Ieri dimi
neață la Liceul industrial 
minier din Petroșani 
deschis o tabără de 
struire PTAP pentru 
ciul II, la care participă 
235 de elevi din clasele 
IX și X ale liceelor 
școlilor 
treapta I din Valea Jiu
lui. Alte două grupuri de 
elevi din licee au plecat, 
tot ieri dimineața, la Ti
mișoara și la Orăștie pen-.

generale

(Urmare din pag. I)

de organizare și conducere 
a societății, adîncirea și 
perfecționarea democra
tismului nostru socialist. 
Bogată în realizări fără 
precedent istoric, epoca de 
aur a patriei noastre, con
firmă pe deplin justețea 
orientărilor și acțiunilor 
de amploare, înfăptuite 
din inițiativa și sub con
ducerea nemijlocită a se- 
cretaru.’u- general al parti
dului care au condus la 
dezvoltarea impetuoasă a 
forțelor de producție, a 
bazei materiale a societății, 
la întărirea economică a 
patriei și afirmarea puter
nică a ramurilor înalt 
competitive ale industriei 
românești. Succese de 
prestigiu au fost dobîndite 
și în domeniile vieții so
ciale, concretizate în în
florirea științei, a învăță- 
mîntului și culturii, per
fecționarea relațiilor so
ciale și crearea climatului 
optim pentru afirmarea 
multilaterală a personali
tății umane.

Recunoașterea merite
lor de excepțională însem
nătate ale secretarului ge
neral al partidului a fost 
ilustrată în mod grăitor, 
în aceste zile, cînd cel mai 
înalt for științific și de 
cultură al țării, Academia 
Republicii Socialiste Româ
nia l-a ales pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu mem
bru titular și președinte 
de onoare, în semn de ne
mărginită stimă și prețui
re pentru întreaga sa o- 
peră teoretică și practică, 
pentru nobila activitate în
chinată propășirii patriei, 
triumfului ideilor lumi- • 
noase ale socialismului și 
comunismului.

In mod pregnant, ău fost 
subliniate mutațiile petre
cute în Valea Jiului, în 
epoca inaugurată de Con
gresul al IX-lea al parti

nelor, atributele caracte
ristice tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, genialul con
ducător al poporului ro
mân pe calea bunăstării, 
au descătușat energiile 
creatoare ale maselor de 
oameni ai muncii, au stat 
cu statornicie în cei două
zeci de ani la temelia mă
rețelor înfăptuiri intrate 
in conștiința națiunii sub 
semnificativa denumire de 
„Epoca Nicolae
Ceaușescu". Ca urmare a 
înfăptuirii indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, investițiile alo
cate pentru dezvoltarea e- 
conomico-socială a muni
cipiului Petroșani au cres
cut an de an, astfel îneît 
în 1985, volumul lucrărilor 
de construcții și montaje 
din municipiu a fost mai 

tru a participa la tabăra 
centrală, respectiv jude
țeană, cu același profil. 
(T.S.)

CORUL „Freamătul a- 
dîncului" al I.M. Petrila 
va fi prezent în emisiu
nea pe care Televiziunea 
română o va prezenta în 
cinstea apropiatei Zile a 
minerului. Filmările au 
fost deja făcute în Pe- 
trila. (Al. H.)

FRUCTE PE PĂDURE. 
Colectivul de Ia Ocolul 
silvic Petroșani a înce
put campania de strîn- 
gere a fructelor de pă

dului. Municipiul nostru 
s-a aflat și se află perma
nent în centrul atenției 
conducerii partidului și 
statului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. 
In urma rodnicelor vizite 
de lucru și a dialogului 
fructuos cu minerii, purtat 
chiar în abataje, , secreta
rul general al partidului a 
indicat să se treacă la în
făptuirea unui amplu pro
gram de dezvoltare și mo
dernizare a extracției căr
bunelui, concomitent cu 
înflorirea așezărilor mine
rești. In lumina acestor 
indicații și orientări și pe 
baza sprijinului substan
țial primit pentru dotarea 
modernă a minelor, acti
vitatea de extracție din 
Valea Jiului a cunoscut an 
de an însemnate creșteri 
cantitative și calitative. Ni
velul producției fizice din 
acest an prezintă o creștere 
de peste 2,5 ori față de anul 
1965. In același timp au • 
sporit volumul fondurilor 
fixe, ponderea producției 
extrasă mecanizat producti
vitatea muncii și vitezele de 
avansare, s-a asigurat o 
mai bună organizare și 
concentrarea producției 
pe strate și blocuri și a 
crescut în mod considera
bil gradul de pregătire po
litică și profesională a în
tregului personal munci
tor. Mutațiile pe- 
trecute în subteran, 
în conținutul și rodnicia 
muncii minerilor sînt în
soțite, la suprafață, de pre
facerile pe plan edilitar- 
urbanistic datorate am
plelor fonduri de investiții 
alocate pentru dezvolta
rea și modernizarea tutu
ror așezărilor Văii Jiului.

Realizările de înalt pres
tigiu economic obținute 
în întreaga țară, sub con
ducerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, întăresc încre
derea poporului în propri
ile sale forțe, în capacita

mare cu aproape un mi
liard de lei decît cel din 
întreg cincinalul 1966—1970. 
In paralel cu cele peste 
25 000 de apartamente con
struite în localitățile Văii 
Jiului în ultimii 20 de ani, 
s-au dezvoltat mii de metri 
pătrați de alei și bulevar
de. Iar perspectiva d -zjoI- 
tării urbanistice, a artere
lor rutiere și feroviare dm 
municipiu este deosebit de 
edificatoare.

„Epoca Nicolae 
Ceaușescu", cele două de
cenii de mărețe înfăptuiri 
pe pămîntul patriei se în
scriu cu realizări fără pre
cedent și în istoria acestei 
străvechi vetre a mineri
tului, care a fost trezită la 
o viață nouă, demnă de 
anii luminoși ai socialis
mului.

dure. Pînă în prezent au 
fost predate la centrul 
de colectare peste 3300 
kg de afine negre. In a- 
ceste zile copiii și ceilalți 
locuitori ai Văii Jiului 
trebuie să acționeze mai 
hotărît pentru recoltarea 
și predarea acestora la 
centrul de colectare. (G.B.)

EXCURSIE. Asociația 
pensionarilor din Petro
șani organizează pentru 
perioada 16—20 august 
a.c. o excursie cu auto
carul în zona de nord a 
țării. înscrierile și alte 
amănunte se primesc zil- 

tea de a trece la înfăptui
rea unor obiective tot mai 
cutezătoare, așa cum sînt 
prefigurate de Congresul 
al XIII-lea al partidului, 
pentru accelerarea ritmu
lui de înaintare a patriei 
noastre pe calea edificării 
societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și spre 
zările comunismului.

In cadrul simpozionu
lui, au mai fost prezenta
te comunicări de cătrei 
ing. 'Alexandru Miclea, di
rectorul I.C.P.M.C., pe tema 
„Implicarea activității de 
cercetare și proiectare în 
perfecționarea tehnologiilor 
și metodelor de exploatare, 
pentru creșterea nivelului 
tehnic al minelor de căr
bune"; dr. ing. 'Anton Bacu, 
directorul IPSRUEEM, pe 
tema „Preocupări și reali
zări ale unităților din 
Valea Jiului pentru ridica
rea gradului de mecaniza
re a lucrărilor miniere" 
și Aurel Suciu, lector univ. 
la Institutul de mine, pe 
tema „Strălucită politică de 
integrare a învățămîntului 
cu cercetarea și producția".

Comunicările au reflec
tat orientările clarvăză
toare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în lu
mina cărora s-a asigurat 
dezvoltarea extracției căr
bunelui, preocupările co
lectivelor din Valea Jiului 
pentru aplicarea cu tot 
mai--multă rodnicie a in
dicațiilor trasate de secre
tarul general al partidului 
pentru ridicarea activită
ți miniere pe noi coordo
nate calitative și creșterea 
contribuției Văii Jiului la 
accelerarea ritmului de 
progres și înflorirea con
tinuă a patriei noastre.

Participanții la simpo
zionul omagial au adoptat 
textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Manifestări 
politico- 
educative

(Urmare din pag. n

• Tot în 21 iulie, clubul 
din I.ortea își propune să 
organizeze o seară cultu- 
ral-educativă pentru tine
ret cu tema: „Școala ro
mânească — spațiu al afir. 
mării spiritului creator". 
Manifestarea își propune 
să reliefeze marile tran
sformări revoluționare din 
învățămîntul românesc 
contemporan, transformări 
care pun în lumină con
cepția revoluționară a se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, asupra formă
rii unei conștiințe revolu
ționare, patriotice, la tînă- 
ra generație. (Horia DO- 
BROGEANU) 

nic la sediul Casei pen- 1 
sionarilor. (V.S.)

APROVIZIONAREA rit
mică, buna gospodărire I 
a fondului de marfă au 
făcut ca magazinul ali
mentar nr. 22 din cartie
rul Aeroport — Petroșani 
(gestionari responsabili 
Nicoleta Dragomir și Ma
ria Iacob) să-și depășeas
că sarcinile de plan de 
la începutul anului cu 
peste 1000 000 lei. (V.S.)

I
II
I
I

I
I 
I

Rubrică realizată de
C.T. DIACON U
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1965 -1985 EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU |

ANI DE GLORIOASĂ AFIRMARE \ 
A TINEREI GENERAȚII !

La vîrsta 
marilor răspunderi

Tineretul Văii Jiului, 
asemenea întregului de
tașament al tinerei gene
rații a țării, trăiește. în 
aceste zile, din plin bu
curia împlinirii a două 
decenii, de cînd în frun
tea partidului nostru se 
află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, pa
triot înflăcărat, condu
cătorul vizionar sub a că
rui grijă părintească ti
neretul patriei noastre 
s-a împlinit în multilate
ralitatea potentelor sale 
creatoare.

Permanent exemplu de 
muncă și de viață, de 
activitate revoluționară, 
secretarul general al parti
dului a dat tinerei ge
nerații a țării rolul și 
importanța cuvenite, fă- 
cîndu-1 părtaș activ la 
toate marile înfăptuiri 
economice și sociale ce 
au cuprins România in 
drumul devenirii sale so
cialiste. In acești două
zeci de ani de istorie rod
nică, în care tinere
tul s-a afirmat plenar în 
multitudinea posibilită
ților sale creatoare, a- 
vînd un strălucit exem
plu în personalitatea proe

minentă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prie
tenul cel mai apropiat al 
tineretului, bazinul car
bonifer al Văii Jiului a 
beneficiat din plin de
minunatele condiții de
muncă și viață create lo
cuitorilor acestor melea
guri. In această vatră a 
cărbunelui s-au născut, 
au trăit și s-au împlinit 
ca oameni de nădejde ai 
țării mii de tineri, de di
ferite profesii, care ac
ționează astăzi cu întrea
ga lor responsabilitate la 
locurile de muncă pentru 
care s-au specializat. In 
minerit, în industria con
structoare de mașini, în 
construcții, în industria 
ușoară, în învățămînt, în 
toate celelalte domenii de 
activitate, tinerii din Va- • 
Iea Jiului îșî împlinesc 
cu răspundere menirea 
lor creatoare, demonstrînd 
prin fapte că sînt oameni 
ai unei epoci noi, a unei 
epoci fertile pe care noi 
toți vîrstnici și tineri am 
numit-o simbolic „Epoca 
Nicolae Ceanșescu", sin- 
tetizînd astfel două dece
nii de muncă, de viață, 
de împlinire socialistă.

Brigăzile tineretului în frontul cărbunelui
Brigăzile tineretului constituite în în

treprinderile miniere sînt cea mai grăi
toare dovadă a modului responsabil în 
care tînăra generație se implică în re
zolvarea obiectivelor încredințate de 
conducerea de partid. Cu rezultate re
marcabile în activitatea de extracție a 
cărbunelui se înscriu în cronica întrece
rii socialiste brigăzile tineretului de la 
I.M. Lupeni conduse de Vasile Dragu 
și Constantin Baltariu, de la I.M. Pe- 
trila, condusă de Ștelan Rotaru, de la

I.M. Lonea — Ion Mihuț, de la I.M. 
Valea de Brazi — Iulian Qorohai și de 
la I.M. Livezeni — Dumitru Pandelea.

De altfel, preocupările tinerilor pen
tru sporirea continuă a producției de 
cărbune vor concretiza noi brigăzi ale 
tineretului, care prin elanul și entu
ziasmul specifice tinerei generații revo
luționare să contribuie substanțial la 
realizarea integrală a planului între
prinderilor miniere.

Șantiere de 
muncă 

patriotică
Educația prin muncă 

și pentru muncă a ti
neretului își găsește o 
valoroasă concretizare 
în participarea Ia ac
țiunile de muncă par 
triotică. Zilnic, pe șan
tierele -locale deschise 
la principalele obiective 
de investiții din Valea 
Jiului, peste 500 de e- 
levi participă alături 
de constructori la fina
lizarea lucrărilor. Tot
odată, uteciștii jiin în
treprinderile și institu
țiile municipiului acțio
nează cu răspundere 
pentru recuperarea și 
recondiționarea mate
rialelor refolosibile, a- 
lături de acestea acțiu
nile de înfrumusețare și 
întreținere a localități- ' 
lor ocupând un volum î 
important. De aseme- j 
nea în această perioadă i 
50 de tineri de la Li- | 
ceul industrial nr. 1 ? 
Lupeni se numără prin- ’ 
tre brigadierii șantie- j 
rului național al tinere- I 
tului de la Rovinari — = 
Gorj, adueîndu-și con- = 
tribuția lor la creșterea Ș 
producției de cărbune. I 
In perioada următoare = 
noi serii de elevi vor I 
participa la lucrările de j 
pe șantierul județean j 
Rîul Mare — Retezat. î

„Ne-am format și ne-am împlinit în anii de aur ai României"
Cadrul larg democratic creat în România socialistă în acești ani de mărețe 

împliniri, inaugurați de Congresul al IX-lea al partidului, a deschis fiecărui 
om al muncii perspectiva împlinirii personalității umane în toată plenitudinea 
ei. Cu atît mai mult, acest lucru a stat Ia indemîna tineretului, al cărui rol și 
însemnătate in „Epoca Nicolae Ceaușescu" au crescut substanțial, tineretul fiind 
astăzi unul dintre cel<- mai puternice detașamente de oameni ai muncii. In mine, 
fabrici, în uzine, pe ogoare, în școli, în invățămîntul superior, pe șantierele de 
muncă patriotică, tinerii sînt mereu prezenți la datorie, înfăptuind cu rigurozitate 
multiplele sarcini încredințate de partidul și statul nostru. Gîndurile, sentimentele, 
aspirațiile și idealurile ce-i animă iși găsesc o strălucită expresie în faptele lor 
de muncă, prin care răspund zilnic minunatelor condiții de muncă și de viață 
ce le-au fost create în cei douăzeci de ani- de istorie nouă ai „Epocii Nicolae 
Ceaușescu".

Congresul al IX Iea al partidului deschidea României una dintre cele mai 
frumoase perspective de dezvoltare din istoria sa. perspectivă amplificata de 
fiecare nou forum al comuniștilor țării, care rind pe rînd au jalonat sub îndru
marea înțeleaptă și vizionară a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, drumul devenirii de astăzi a României.

Dan Cojocaru, miner, 
I.M. Uri câni :

Nu a existat an din cei 
douăzeci Ia care ne refe
rim, în care întreprinderea 
noastră, asemenea tuturor 
întreprinderilor țării, să 
nu fi beneficiat de profun
de transformări. Și asta 
nu numai în privința 
creșterii capacității de 
producție, cît mai ales în 
ceea ce privește îmbună
tățirea condițiilor de mun
că în subteran. Ca să dau 
numai un exemplu, acum 
în abataje minerul lucrea
ză cu mănuși. Pînă aici a 
mers grija pentru om. In 
toți acești anj mineritul 
s-a modernizat substan
țial, mina noastră avînd 
în dotare utilaje complexe 
de cea mai mare tehnici
tate, care au ușurat evi
dent munca noastră. Be
neficiind de această bază 
materială deosebită, noi, 

tinerii, am crescut și ne-am 
format la școala mineritu
lui modern.

Matei 'o'cu, inginer sta
giar, I.M. Dîlja r

Cred că lucrul esențial 
pentru tineretul de astăzi 
il reprezintă încrederea 
pe care partidul și statul 
nostru ne-o acordă, pentru 
a ne forma ca oameni, ca 
meseriași de nădejde. Ti- 
nărul specialist din orice 
întreprindere are posibili
tatea să-și valorifice din 
plin talentul și inventivi
tatea, baza materială a 
oricărei unități socialiste 
oierindu-i posibilități mul
tiple.

Vasile VTad, student 
IMP. i

Vorbind despre minerit, 
trebuie să evidențiem că 
baza telinico-materială e

xistentă la ora actuală în 
Institutul de mine din Pe
troșani poate fi apreciată 
ca excelentă pentru oricare 
dintre specialitățile în ca
re ne pregătim. Exernplifi-

MASĂ ROTUNDĂ

cînd, avem în momentul 
de față 19 amfiteatre, 54 
laboratoare, 13 seminarii, 
cele mai multe dintre ele 
fiind construite în ultimii 
20 de ani, cînd de fapt 
importanța producției de 
cărbune pentru economia 
națională a făcut să creas
că cifra de școlarizare de 
4,5 ori față de 1970. Acest 
lucru a fost impus atît de 
amploarea mineritului, dar 
în mod special de grija 
deosebită pe care partidul 
și statul nostru le mani
festă constant pentru asi
gurarea cadrelor necesare.

Valentin Zaharia, elev, 
Liceul industrial Petroșani:

Grijă de care noi, cea 
mai tînără generație a ță
ri., beneficiem încă din 
prima treaptă de liceu, 
cînd în mod normal înce
pem pregătirea practică, 
fiecare elev avînd posibi
litatea să opteze pentru 
meseria în care vrea să 
devină specialist. Spun a- 
ceasta. pentru că există o 
mare diversitate de mese
rii pentru care putem op
ta în funcție de înclinația 
nativă a fiecăruia, liceul 
nostru, și nu numai al 
nostru, oferind excelente 
condiții materiale pentru 
toate meseriile.

Dogaru Veta, I.C. Vul
can :

Acest lucru este cu atît 
mai important cu cît forța 

de muncă femmină își gă 
sește în momentul de față 
o tot mai largă utilizare m 
întreprinderile industriei 
ușoare, unități moderne, 
create în ultimii ani, la 
indicația tova

rășului Nicolae Ceaușescu, 
tocmai pentru acoperirea 
necesarului de locuri de 
muncă pentru forța de 
muncă feminină. I.C. Vul
can, întreprinderea de tri
cotaje Petroșani, Țesăto- 
ria de mătase Lupeni, con
struite în ultimii ani, ca 
și industria constructoare 
de mașini și alte domenii 

de activitate oferă largi 
posibilități de afirmare pen
tru toate tinerele oaie tră
iesc in Valea Jiului.

Red.: Desigur, în procesul 
instructiv-educativ de for
mare a omului nou, mun
ca ocupă un loc predomi
nant, dar de o deosebită 
importanță se dovedește a 
fi împlinirea spirituală a 
omului.

Vasile Vlad :

Și în acest domeniu a- 
vem posibilități largi de 
afirmare, atît Institutul 
nostru, cît și întreaga Vale 
a Jiului, oferind condiții 
deosebite. Și nu mă refer 
numai la baza materială, 
cît la activitățile organiza
te sub egida Consiliului 
A.S. din institut, dintre 
care se remarcă în mod 
deosebit activitățile de cer
cetare științifică, sesiunile 
do comunicări științifice, 
cercurile de creație, cena
clurile de literatură. De 
exemplu, de doi ani în in
stitut funcționează o filia
lă a Centrului de cercetări 
pentru problemele de ti
neret, demonstrînd din plin 
importanța pe care parti
dul și statul nostru o a- 
cordă tinerei generații.

Pagină realizată de Gheorghe . CHIRVASA

Dan Cojocaru :

Și în cadrul întreprinde
rilor activitatea de ridicare 
a nivelului spiritual al ti
nerilor constituie una din 
principalele preocupări ale 
organizațiilor U.T.C. înar
marea tinerilor cu concep
ția nouă despre lume și 
viață a partidului nostru, 
ridicarea nivelului de cu
noaștere generală și de spe
cial.tate se înfăptuiesc in 
mod constant prin forme 
și mijloace moderne, a- 
vînd la dispoziție o oază 
materială dintre cele mai 
bune. Clubul întreprinderii, 
construit în urmă cu cîțiva 
ani constituie un adevărat 
model de dotare materială 
pentru educația spirituală 
a tinerei generații.

Matei Voicu :

De altfel, noi toți cei 
care astăzi muncim, ne-am 
format și ne-am împlinit 
în anii de aur ai României, 
în care partidul și statul 
nostru ne-au oferit cele 
mai largi posibilități de 
afirmare. Mulțumim din 
inimă partidului, personal 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru tot ceea 
ce au făcut pentru binele 
și prosperitatea poporu
lui. pentru afirmarea ple
nară a tineretului țării.
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Manifestări dedicate 
împlinirii a 20 de ani de la 

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

Acțiuni în favoarea păcii Carnet cultural

împlinirea a două dece
nii de la Congresul 
IX-lea al P.C.R., care 
inaugurat în România

al 
a 
o 

perioadă de puternic avînt
al dezvoltării economico- 
sociale, de ample prefaceri 
revoluționare în toate do
meniile de activitate, con
tinuă să ■ fie marcată peste 
hotare prin numeroase ma
nifestări.,
* Astfel, conferințe de 
presă, manifestări ârtis-

I
|
,*tice, vernisaje de expoziții 

consacrate istoriei conteni, 
porane a României pre- 
zentînd lucrări din gîndi- 
rea economică, socială Și

Proiect de 
rezoluție în 
Bundestag

I BONN 17 (Agerpres). 
Grupul parlamentar al 
'Partidului Social-Demo- 

' crat, de opoziție, din R.F. 
Germania, a înaintat Bun- 
tiestagului un proiect de 
rezoluție cerînd guvernu
lui inițierea de negocieri 
oficiale cu guvernele R.D.G. 
și Cehoslovaciei pentru 
crearea unei zone fără ar
me chimice în Europa —- 
transmite agenția ADN.

Purtătorul de cuvînt pe 
probleme externe al PSD, 
Karsten D, Voigt, a anun
țat această inițiativă în 
cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Bonn. 
. ADN reamintește că re
prezentanții Partidului So
cialist Unit din Germania, 
partidul Conducător în 
R.D.G., și ai P.S.D. au pre. 
rentat la o conferință de 
presă la Bonn, în 19 iunie, 
un „Cadru de acord pen
tru stabilirea unei zone li
bere de arme chimice în 
Europa".

politică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au a- 
vut loc la Varșovia, Ber
lin, Addis Aoeba. Roma 
etc.

La o conferință de presă 
organizată la Cairo, parti- 
cipanții au elogiat politica 
principială promovată de 
România pe plan interna
țional, contribuția deosebi
tă a tovarășului 
Ceaușescu la găsirea 
soluții juste și globale 
blematicii Orientului 
lociu, precum și rolul 
terminant pe care îl 
raporturile de prietenie, 
stimă și încredere recipro
că statornicite între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Hosni Mubarak la dez
voltarea 
țiilor româno-egiptene,-

S-a reliefat, totodată, că 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca membru ti
tular și președinte de o- 
noare al Academiei Repu
blicii Socialiste România 
constituie o expresie â 
profundei considerații față 
de șeful statului român, 
eminentă personalitate 
lumii contemporane.

se subliniază

Nicolae 
unei 
pro- 
Mij- 
de
alt

continuă a rela-

(zKgerpres)

a

WASHINGTON 17 (A-
gerpres). Organizația „Lo
cuitorii Californiei de Nord 
pentru înghețarea recipro
că a armelor nucleare" a 
dat publicității o declara
ție în care
că interzicerea completă a 
experiențelor cu arma nu
cleară ar constitui un pas 
important spre încetarea 

înarmărilor nu- 
relatează agenția 
Declarația, semnată 
grup de cunoscute

cursei 
cleare, 
TASS. 
de un
personalități ale vieții pu
blice și științifice america
ne, cere ca experiențele cu 
armele nucleare să încete
ze de la data de 6 august, 
cînd vor fi comemorate 
victimele primului bom
bardament atomic de a- 
cum 40 de ani, asupra ora
șelor Hiroshima și Naga
saki.

WASHINGTON 17 (A- 
gerpres). In Statele Unite 
se intensifică acțiunile de 
protest ale oamenilor de 
știință împotriva progra
mului american de cerce
tări spațiale cunoscut sub 
numele de „războiul ste
lelor". Astfel, un grup de 
profesori de fizică de la 
Universitatea statului Illi
nois a semnat o declarație 
de protest împotriva aces
tui program. Planurile de 
militarizare a spațiului, 
cosmic, relevă declarația, 
duc la escaladarea cursei 
înarmărilor.

Declarații similare au 
fost semnate și do alte ca
dre didactice de la univer
sitățile americane.

☆
COPENHAGA 17 (Ager- 

preș). Organizația partiza
nilor păcii groenlandezi 
„Sorsunnata" („Nu răz
boiului") a cerut înființa-

rea unei comisii speciale a 
Landstingului 
tului) pentru 
populației insulei 
activitatea bazelor militare 
americane din Groenlanda.

După cum relatează a- 
genția TASS, activiștii or
ganizației „Sorsunnata" 
au cerut, de asemenea, au
torităților locale,o explica
ție în legătură cu existen
ța la baza americană din 
Tula a unei stații secrete 
de telecomunicații prin sa
telit și a altor obiective 
militare care pot fi utili
zate pentru planificarea de 
operațiuni 
Cosmos.

(parlamen- 
informarea 

despre

de luptă în

☆
17 (Agerpres). 
mișcării anti- 

prefectura 
o 

de protest 
subma- 

american

Reuniunea ministerială 
consacrată proiectului 

,,Eureka"
PARIS 17 (Agerpres). La 

Paris, au început, miercuri, 
lucrările reuniunii minis
teriale consacrate examină
rii proiectului „EUREKA", 
ce preconizează, dezvolta
rea tehnologiilor de vîrf 
în Europa occidentală, în 
condițiile concurenței spo-

rite din partea S.U.A. 
Japoniei, informează agen
ția France Presse. La lu
crări sînt reprezentate 17 
țări vest-europene. Lu
crările reuniunii au fost 
deschide de președintele 
Franței Francois Mitter-Franței 
rând.

Șl

TOKIO 
Activiștii 
războinice din
Kanagawa au organizat 
demonstrație 
împotriva intrării 
rinului atomic 
„Hado" în portul japonez 
Yokosuka. In alocuțiunile 
rostite la mitingurile care 
au avut loc cu acest prilej, 
vorbitorii, au subliniat pe
ricolul pe care îl prezintă 
pentru Japonia intrarea 
tot mai frecventă a nave-’ 
lor atomice militare ame
ricane în porturile japone. 
ze.

ULAN BATOR 17 (Ager- 
preș). Biblioteca de stat a 
Mongoliei s-a îmbogățit cu 
un exemplar de valoare 
— o hartă stelară întocmi
tă de astrologii mongoli 
îm secolul al XVII-lea. E- 
xactitatea sa a fost confir
mată în timpul zborului 
cosmic sovieto-mongol din 
1981. *

In depozitele bibliotecii 
se află peste un milion de 
volume prețioase de isto
rie, tratate de medicină, 
filozofie, astronomie, de 
lingvistică, ale limbilor 
mongole, tibetană și san
scrită. Printre aceste cărți 
se află numeroase capodo
pere de artă decorativă 
împodobite cu picturi mi
niaturale specifice. Unele 
dintre ele sînt scrise pe 
frunze de palmier, pe piele 
sau -folii de argint. Pentru 
împodobirea acestora s-au 
folosit' pulberi din aur, ar
gint, coral și perle.

BONN 17 (Agerpres). La 
Koln a încetat din viață, 
în vîrstă de 67 de ani, cu
noscutul scriitor vest-ger- 
man Heinrich Boell, in- .. 
formează agențiile France 
Presse și Reuter.

Pentru ansamblul ope
rei sale, Boell a fost dis- . 
tins în 1972 cu Premiul ■> 
Nobel. : i

„Cutia neagră” de la „Boeing 747” 

nu furnizează indicii clare
această bandiț va fi exa
minată din nou, peste cî- 
teva zile, prin analizarea 
spectrală a sunetului, la 
laboratoarele Centrului de' 
fizică atomică din Bombay.

De asemenea, experții 
vor proceda, în zilele ur
mătoare, la examinarea cu 
ajutorul computerelor, a 
înregistrărilor celei de-a 
„doua cutii" negre, care 
conține date privind pa
rametrii zborului, inclusiv 
viteza și altitudinea de 
deplasare a aparatului.

DELIII 
echipă de 
americani 
început, la Bombay, 
dierea înregistrărilor 
„cutia neagra" care 
aflat în cabina avionului 
„Boeing 747“ al companiei 
„Air India", prăbușit la 23 
iunie a.c. Primele audiții 
ale discuțiilor dintre mem
brii echipajului nu au fur
nizat indicii clare asupra 
cauzelor catastrofei aerie
ne, întrucît pe partea fi
nală a benzii sînt înregis
trate o convorbire 
se termină brusc și 
mote ale motoarelor 
râtului — a declarat 
Shanna, directorul Depar
tamentului pentru secu
ritatea zborurilor din Mi
nisterul Aviației Civile 
al Indiei. El a adăugat că

17 (Agerpres). O 
experți indieni, 
și canadieni a 

au- 
din 
s-a

de colegiu a crescut con
siderabil în ultimii 4 ani în 
R.F.G., ajungînd la peste 
115 000 — scrie 
„Handelsblatt" din 
seldorf. Cei mai 
sînt profesorii, n,
juriștii, economiștii, licen- 
țiații în științele naturii, 
chimi.știi și fizicienii.

IN PRIMELE 30 de zile 
de cînd s-a pus în aplica
re programul guverna
mental de măsuri economi
ce de urgență în Argenti- 

o 
la 

in-

al 
a anali- 

dezbaterilor 
conceptului 

de stat 
d a 1986—

BIROUL POLITIC
c.c. 
zat 
pe 1
P 1 
pe .
1990 și 
de stat 
baterile
PAP — au confirmat înțe
legerea crescîndă în' 
dul maselor a faptului 
țelul principal 
cincinal constă 
și consolidarea 
lui economiei, 
unei dezvoltări 
te și eficiente.

. al P.M.U.P. 
rezultatele 

marginea 
a n 
p e

ului 
r i o a 
planului centralizat 
pe anul 1986. Dez-
— arată agenția

ijiTw/r

rîn- 
că 

al planului 
în sporirea 
potențialu- 

în vederea 
echilibra-

PARTIDUL Revoluțio
nar Instituțional (PRI) din 
Mexic, de guvernămînt, a 
obținut 281 de locuri în 
Camera Deputaților, din 
cele 300 atribuite în cadrul 
alegerilor legislative des
fășurate la 7 iulie — a- 
nunță un comunicat ofi
cial difuzat la Ciudad de 
Mexico.

NUMĂRUL șomerilor 
posesori ai unei diplome 
universitare sau absolvenți

ziarul 
Dus- 

afectați' 
Inginerii,

Tripticul seninătății noastre
ca „pacificările" la care 
era supusă să nu ducă la 
stingerea ființei neamului, 
a oferit și oferă omenirii 
ceea ce, plastic, s-ar putea 
denumi tripticul senină
tății noastre. „Trebuie fă
cut totul — releva, recent, 
președintele Nicolae 
Ceaușescu — pentru opri
rea amplasării rachetelor 
nucleare în Europa, a noi
lor arme nucleare în ge

cu- 
mul- 

tinzînd

Istoria —- îndelungata is
torie a omenirii — arată 
clar că nicicînd forța n-a 
putut rezolva pentru mul
tă vreme un litigiu între 
state și că, dimpotrivă, a 
creat cadrul pentru ampli
ficarea litigiilor. Limbajul 
marilor puteri — și mari 
puteri au fost și mai sînt, 
mereu altele de altfel, con
semnate de istorie —• a- 
junsese să deturneze înțe
lesul cuvîntului pace, 
vînt cu semnificații 
tipie, dar mereu
spre același ței al omului: 
climatul de liniște atît de 
creator, înțelegînd prin 
pacificare „rezolvarea" u- 
nui litigiu prin suferințe, 
incalculabile suferințe u- 
mane și care, nu rareori, 
se soldau cu stingerea urior 
popoare. Și astăzi sînt unii 
care preferă să spună i 
al doilea conflict mondial 
a adus omenirii patru de
cenii de pace !... Cînd, de 
fapt, înțelepciunea popoa
relor, forța lor pusă în 
slujba omului au asigurat 
patru decenii de pace I

România, țară de atîtea 
ori încercată de războaie 
pe care nu le-a dorit, nu 
le-a scornit, ci a fost o- 
biigată să le poarte pentru

NOTA
cit
Să
să

neral, atit pe Pămînt 
și în spațiul cosmic ! 
veghem ca cerul lumii 
rămînă mereu senin !“.

Iar tripticul seninătă
ții noastre, pe care îl ofe
rim omenirii ca un bun al 
ei, reprezintă, în dinami
cul demers extern al 
României, o concepție teo
retică științific .funda
mentată, originală, datora
tă conducătorului nostru 
de partid și de stat, con
cepție ce însumează ade
văruri axiomatice privind 
faptul că războiul, forța, 
n-a fost niciodată — și cu 
atît mai mult astăzi — un

mijloc de rezolvare a pro- 
blemelor lumii, că, oricît 
de grele și îndelungate pot 
fi tratativele, ele sînt mai 
bune decît orice conflict 
militar, precum și că nu 
există problemă litigioasă 
care să nu poată fi solu
ționată exclusiv pe cale 
negociată, deci politică.

Viața națiunilor, a pla
netei, a învederat și înve
derează realismul unui ast
fel de punct de vedere. 
Dialogul, în general trata
tivele ca formă specific 
concretă de soluționare a 
unui litigiu intre state e- 
gale, sincer interesate în- 
tr-o rezolvare pașnică — 
și nu ca formă a tergiver
sării — conduc la sporirea 
încrederii între state, la 
stabilitate în climatul in
ternațional.

Pacea apare astfel
starea firească a omenirii 
și nu numai ca o necesi
tate obiectivă pentru o lu
me amenințată de pîrjolul 
atomic în chiar ființa sa, 
apare ea singurul climat 
posibil explorării și găsirii 
căilor de conlucrare între 
popoare pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

ca

Ștefan ZAIDES
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na a fost înregistrată 
. -.scădere notabilă, pînă

7 la sută, a ritmului 
flaței, față de aproximativ 
30 la sută cît era în 
precedentă, relatează 
genția IPS, citind un 
municat al Institutului ar
gentinian de politică eco
nomică și socială.
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INIMA
O operație neobișnuită 

de masare a inimii a sal
vat viața unei femei din 
Manchester (Anglia), a 
anunțat presa din Londra.

Imelda Quinn, în vîrstă 
de 38 de ani, a avut 
atac de cord și toate 
cercările obișnuite în
semenea situații de ur
gență au eșuat, nereușind 
după mai mult de o oră, 
să-i reactiveze inima. To
tuși, creierul îi mai era 
încă viu datorită ajutoru
lui acordat de echipajul 
ambulanței de salvare. 
Intr-un ultim efort, dr. 
David Morrison, chirurg 
la unul din spitalele din 
Manchester, a deschis fă
ră anestezie toracele fe
meii în patul pe care se 
afla din locuința ei și a 
masat 25 de minute 
ma oprită, făcînd-o 
pompeze din nou.

ini- 
să 

Or.

care 
zgo- 
apa- 
S.N.

FILME

desi- 
reani- 

însă

Morrison declara că este 
aproape fără precedent 
în lume ca cineva să su
praviețuiască atît de mult 
— aproape o oră și ju
mătate — cu inima opri
tă, fără să se producă o 
traumatiza re a creierului.

Bolnava a fost interna
tă, în stare gravă, 
gur, la secția de 
mare a spitalului,
medicii sperau că o să-și 
poată reveni complet.

COWBOYS...
Echipe de cowboys, an

gajate de o organizație 
guvernamentală ameri
cană, au procedat la prin
derea a peste 17 000 cai 
sălbatici, din cei peste 
70 000 care se apreciază 
că trăiesc în libertate în 
statele Wyoming, Colo
rado, Oregon, Montana, 
California, Nevada și 
rizona. Este cea mai 
re operațiune de 
fel întreprinsă 
la nivel federal și ea 
fost inițiată pentru 
împiedica înmulțirea 
cesivă a cailor sălbatici.
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Fapt divers; fi
nirea : Zorro, I-II; Pa
ri ngul: Un șerif extrate
restru.

PETRILA ; Cancan fre
netic.

LONE A; Iubire pentru 
iubire.

VULCAN — Luceafărul: 
Ziua Z.

LUPENI — Cultural : 
Tatăl meu pe' termen 
scurt.

URICANI: Călărețul
fără cap.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar- 
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

20,00
20,20

21,25

21,50
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Ceaușescu. 
Emislune-

Țejejurnal.
Tinerețea
Tinerețea
Nicolae
(color), 
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Serial științific (co 
lor).
Planeta vie.
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