
Sesiune
științifică omagială

a 
în

In Capitală a avut loc 
joi, 18 iulie, Sesiunea ști
ințifică omagială cu tema: 
„însemnătatea istorică 
Congresului al IX-lea 
afirmarea tot mai puterni
că a Partidului Comunist 
Român, ca forță politică 
conducătoare și centru vi
tal al națiunii noastre. O- 
pera teoretică a secretaru. 
lui general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fundament al 
politicii partidului de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism", consacrată îm
plinirii a două decenii de 
la Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist 
mân.

La lucrările sesiunii, 
ganizată de Consiliul 
țional pentru Știință 
Tehnologie, Academia 
publici! Socialiste România 
și Academia „Ștefan Gheor
ghiu", au luat parte mem
bri și membri supleanți ai
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Anii celor mai glorioase 

prefaceri socialiste ale 
poporului român

1965

întregul nostru popor 
cinstește astăzi împlinirea 
a douăzeci de ani de la is
toricul Congres al IX-lea 
al partidului, moment de 
însemnătate crucială în 
dezvoltarea societății socia
liste românești, eveniment 
politic de referință pentru 
noua istorie a patriei. In 
conștiința întregii națiuni. 
Congresul al IX-lea este 
înscris ca momentul inau
gural al celei mai fertile 
etape istorice a României 
din toate timpurile, carac
terizată printr-un puternic 
suflu revoluționar și încu
nunată de prefaceri radica
le în toate domeniile vie
ții economice și sociale.

Congresul al IX-lea l-a 
ales în fruntea partidului 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, încredințîndu-i 
nobila sașcinâ de a condu
ce măreața operă a con
strucției socialiste. In lu
mina noilor orientări trasa
te de conducătorul partidu-
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mai sînt destule

Epoca a 
împlinirii 

adierea florilor de măr 
ești corola razelor de 

soare, 
viteaz, cu jurăniint 

de adevăr, 
se-nalță și o 

sinceră urare, 
peste-ntinderi le- 

albastre 
efigia înaltului tău zbor, 
zidire peste puntea vrerii 

noastre, 
lumina unui ev nepieritor, 

vârsta de 
victorii 

trepte de 
urcat

Unde ești tu, se-mbracă-n 
fapte zorii 

la temelii de dor înrourat. 
Te știm de cînd te-avem și 

veșnic vom 
iubi cuvântul tău ca pe-un 

balsam 
asemeni cum, crescut din 

trup de neam, 
ne e stegar Conducătorul 

Om.
Vasile COJOCARU,

Cenaclul „Panait Istrati" 

Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mem
bri ' ai Comitetului Central 
al partidului, conducători 
ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni ai muncii 
din întreprinderile și insti
tuțiile bucureștene, perso
nalități ale vieții noastre 
științifice, artistice și lite
rare, cercetători, activiști 
de partid și de stat.

Cuvîntul de deschidere al 
sesiunii a fost rostit de 
tovarășul Petru Enache, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Pe marginea temei sesiu
nii au prezentat comunicări 
tovarășii : Emil Bobu,
membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Oprea, membru al Comite
tului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernu
lui, Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim 

lui s-a trecut la înfăptuirea 
unor transformări profun
de și durabile în viața po
litică, economico-socială și 
spirituală a țării. întreaga 
strategie a dezvoltării so
cietății românești a dobîn- 
dit coordonate superioare 
avînd în centrul ei crearea 
unei economii moderne, 
puternice și competitive, 
întărirea și perfecționarea 
cadrului larg democratic 
al orînduirii, valorificarea 
superioară a potențialului 
creator al maselor de oa
meni ai muncii.

Bilanțul celor două de
cenii cuprinde realizări fă
ră precedent în patria 
noastră. Ele sînt nemijlocit 
legate de gîndirea înainta
tă, revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, de 
activitatea practică desfă
șurată de secretarul gene
ral al partidului care a 
militat cu pilduitoare abne- 

(Continuare in pag. a 3-a)
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Miercuri, 9 noiembrie 
1977, în cel mai adine loc 
de muncă al minei Vul
can. De la pupitrul de 
comandă al combinei co
boară secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Șeful 
de brigadă se adresează 
ortacilor săi: „A muncit 
ca primul miner de onoa
re al Văii Jiului"; Clipe, 
care au devenit istorice. 
Cel mai de seamă fiu al 
națiunii noastre socialiste 
a fost ortac al minerilor, 
gest care simbolizează u- 
nitatea de crez și acțiune 
a unui întreg popor, po
por care urmează înțe
leptele indicații și îndem
nuri ale conducătorului 
iubit, Valea noastră tră
ind profunda satisfacție a 
fertilei osmoze sociale. A- 
șa cum minerul este che
mat să hotărască, în cele 
mai înalte foruri de partid 
și de stat, destinele țării,

Național pen. 
și Tehnologie, 

muncitor 
„23 Au

viceprim-ministru al 
vernului, Emilian Dobrcs- 
cu, ministru secretar de stat 
la Consiliul 
tru Știință 
Marian Avram, 
la întreprinderea 
gust", Erou al Muncii So
cialiste, Suzana Gâdea, 
membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președinte
le Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, și Ion 
Stoian, membru supleant 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

*

In încheierea lucrărilor 
sesiunii, într-o atmosferă 
vibrantă, de puternic en
tuziasm, participanții au 
adresat o telegramă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

tot astfel, ca un semn de 
aleasă prețuire, secreta
rul general al. partidului 
a ținut să muncească ti
mar la umăr cu minerii 
Văii. La marea adunare 
populară din Petroșani, o 
delegație de mineri s-a 
adresat cutezantului re
voluționar, a cărui e- 
xemplară viață este le
gată de victoria și edifi
carea socialismului pe 
plaiurile carpatine, rugîn- 
du-1 să intre în breasla 
lor. însemnele mineritului 
— casca, lampa și cioca
nul — au fost acceptate 
cu bucurie de Minerul de 
Onoare al Văii Jiului, al 
țării.

Festivitatea emoționan
tă, de asemenea, mo
ment de referință pentru 
istoria Văii, a pus în lu
mină respectul, devota
mentul și profunda recu
noștință a minerilor, a ce
lorlalți oameni ai mun-
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Vizitele de lucru ale secretarului general al
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Valea Jiului

Momente de referința pentru 
dezvoltarea mineritului

Valea Jiului, unul din
tre cele mai importante 
centre carbonifere din ța
ră, a cunoscut o dezvolta
re fără precedent în isto
ria mineritului, constituin- 
du-se astăzi, după douăzeci 
de ani de cutezătoare în
făptuiri, în principalul fur- 
nizor de cărbune pentru 
cocs, semicocs și chiar căr
bune energetic al industriei 
noastre socialiste. Ani de 
mărețe realizări, ani înmă- 
nunchiați în epoca mîn- 
driei noastre patriotice — 
„EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU'* * ultimii 

(Continuare în pag. a 3-a) 

la brichete au realizat 
plus de 9 700 tone.

+ ENERGETICIENII 
LA PAROȘENI au pulsat, 
de la începutul anului, în 
sistemul energetic național 
peste 550 000 MW lp 
110 000 MWh mai mult 
cit în aceeași perioadă 
anului trecut. Energia 
lecti'icâ a fost produsă în 
condiții de eficiență spo
rită, realizîn 1 aproape 
1.1 00(> tone combustibil con
vențional și 12 217 MWh e- 
conomii față de aceeași pe
rioadă a anului trecut.

însemnate depășiri ra
portează de la începutul 
anului si COLECTIVUL ÎN
TREPRINDERII DE CON
FECȚII VULCAN. La pro
ducția marfă sarcinile de 
plan au fost realizate in 
proporție de 104 la sută,
iar la confecții-te.xiile 111 
Ia sută, în timp ce la ex
port s-au livrat suplimen
tar sarcinilor de. plan con
fecții 
două

♦ 
cînd 
ȘANI 
xe de, 
și combine de 
structurii de mașini a

celei
cii din municipiul 
tru, față de ctitorul 
mai înfloritoare perioade 
din istoria patriei noastre, 
„Epoca Ceaușescu", hotă- 
rîrea lor unanimă de a-.și 
înscrie numele, prin suc
cese demne de laudă, ' în 
măreața epopei1 de înălța
re a viitorului fericit, 
prosper, patriei ' ' noastre 
socialiste. Și ce este mai 
înălțător dorit faptul că 
primul bărbat al țării și 
Minerul de Onoare al Văii 
poartă în suflet însem
nele dragi ale vrednicei 
bresle a izvoditorilor 
de lumină și căldură, în
tr-o firească și profundă 
unitate a crezului cu fap
ta, pentru afirmarea ge
neroaselor idealuri 
socialismului, peiîiru 
împliniri 
moșilor 
noștri 1

î 
î
t 

î
î

ale 
noi

pe pămîntul 
și strămoșilor

I
Ion VULPE

VINERI, 19 IULIE 1985

de 
noi 

minerul 
devenind miner me-

care meseria 
s-a ridicat pe 
calitative,

20 de ani ai mineritului 
Văii Jiului au însemnat a. 
nii mecanizării și automa
tizării, anii productivită- 
ților și producțiilor record, 
ani în 
miner 
trepte 
de azi 
canizator, hidraulician, mi
ner — tehnician, capabil nu 
numai să exploateze efi
cient utilajele din dotare 
dar și să le întrețină în 
condiții optime de funcțio
nare și chiar să le repare 
atunci cînd e nevoie.

A fost o evoluție fireas
că pentru că minerii Văii 
Jiului, detașament de nă
dejde al clasei noastre 
citoare, s-au dovedit 
sebit de receptivi la 
cațiile și orientările 
mulate de secretarul 
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii 
tre. Prompt și eficient 
transpunerea în viață 
prevederilor izvorîte 
Ilotărîrile ~ 
IX-lea, detașamentul 
riloi s-a mobilizat 
plar, cu răspundere 
cîtorească și înaltă

mun- 
deo- 
indi- 
for- 

gcnc-

noas- 
în 
a 

din 
Congresului al 

minc- 
exem- 
mun- 
abne- 

gație comunistă, pentru în. 
deplinifea celei mai impor
tai te sarcini, cu profund 
caracter patriotic — spo-

II?-

Faptele de muncă- 
omagiul nostru fierbinte

aniversează două 
de la Congresul al IX-lea și alegerea to- 

în funcția supremă de 
minerii, preparatorii 

energeticienii, toți oamenii 
raportează realizări de

• Acum cînd întreaga țară 
decenii 
varășului Nicolae Ceaușescu 
secretar general al partidului, 
constructorii de mașini, 
muncii din Valea Jiului 
prestigiu.

MINERII DE LA PA-
ROȘENI care anul trecut 
au ocupat locul I în între
cerea socialistă pe ramură, 
ca urmare a depășirii sar
cinilor de plan cu aproa
pe 50 000 tone de cărbune, 
raportează și în acest an 
un plus la producția fizi
că de 6 500 iR1 tone. Frun
tași între fruntași sînt mi
nerii sectorului I, care au 
extras suplimentar de la 
începutul anului peste 
21 000 tone de cărbune. A- 
proape 9 000 de tone au 
extras peste prevederi în 
aceeași perioada și minerii 
sectorului III.

ca- 
an 
si, 
la

Constanți în realizări, 
MINERII DE LA LONEA, 
prin mobilizarea întregului 
colectiv au realizat de la 
începutul anului o produc
ție suplimentară de (> 225 
tone de cărbune. Merite 
deosebite revin colectivelor 
din sectoarele III și IV, 
re realizează în acest 
un plus de 20 500 tone 
respectiv, 17 200 tone 
producția fizică.

> PREPARATORII VĂII 
JIULUI aniversează acest 
eveniment de o deosebită 
însemnătate istorică cu re
zultate deosebite în mun
că. In primul semestru din 
acest an planul la produc
ția netă a fost depășit cu 
14 672 tone de cărbune, iar
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riiea necontenită a produc
ției de cărbune pentru cîș. 
tigarea independenței enci- 
getice a țării.

In această evoluție, ex
traordinară pentru scurta 
perioadă în care a avut Ioc
— pentru că 20 de ani în 
minerit, privit multă vre
me ca domeniul cel mai 
conservator în aplicarea 
tehnologiilor de lucru sînt 
foarte puțini — fiecare eta
pă a fost marcată de vizi
tele de lucru ale secretaru
lui general al partidului .în 
Valea Jiului, direct la lo
curile de muncă ale mine
rilor, constructorilor de ma
șini sau muncitorilor din 
domeniul industriei ușoare.

In toamna anului 1906 
secretarul general al parti
dului semna actul de naș
tere al întreprinderii Mi
niere Paroșeni — întreprin
dere la care va reveni în 
anul 1982, cînd inaugurea
ză orizontul 360, cel mai 
important orizont al minei
— care a devenit de la 
prima vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu una din
tre cele mai mecanizate, li
na dintre cele mai moder-

Dorin GIIEȚA

un
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în valoare de peste 
milioane de lei.
In cei 12 ani de 
la I.U.M. PETRO- 
se realizează compld- 
susținere mecanizată 

abataj, con- 
au rea

lizat 49 combine de abataj 
și 52 complexe de susținere 
mecanizată. . ]
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însemnele muncii.

onoare
pes-

nos-
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am 
cu- 
ca- 
fie- 
se-

cinslei,
In cartea vieții mele a 

rămas o zi înscrisă cu li
tere de aur — ziua în 
care, la marea adunare 
populară din Petroșani 
s-au inminat însemnele de 
Miner de Onoare tovară
șului N I C O L A E 
CEAUSESCU, cel mai iu
bit fiu al poporului, 
OMUL de numele căruia 
se leagă toate realizările 
și împlinirile noastre.

însemnele acestei mese
rii — ciocanul, casca și 
lampa — simbolizează 
munca noastră de zi cu 
zi in mină, intr-o luptă 
bărbătească cu adincurile 
pămîntului, cărora le 
smulgem pîinea industriei, 
cărbunele. Casca ne pro
tejează in adîncuri, lam
pa ne luminează drumul, 
iar ciocanul întruchipea
ză munca, izvorul bună
stării și fericirii.

Acum, la împlinirea a 
două decenii de mărețe 
înfăptuiri, de cînd în

omeniei
fruntea partidului se află 
Minerul nostru de onoa
re, sintem și vom fi în
totdeauna alături de par
tid de secretarul său 
general, tovarășul Nțcolae 
Ceaușescu, care găsește 
întotdeauna timp să se 
sfătuiască cu noi, să îm
părtășească cu noi atit 
bucuriile cît și greutăți
le pe care le mai avem, 
să ne înflăcăreze mintea 
și inima, cu vorba și cu 
fapta, pentru ca 
munca noastră să fie mai 
rodnică, viața mai pros
peră și îmbelșugată. De 
aceea, la ceas sărbătoresc, 
de aici, din Valea dintre 
Jiuri, adresăm tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu ce
le mai sincere urări de 
bine și sănătate, odată cu 
tradiționalul salut mi
neresc „Noroc bun !“.

Gheorghe LIȚCAN, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Livezeni

rom

InsuHețaii de luminosul exemplu al
Minerului nostru de

In această zi de sărbă
toare, cu vie mîndrie pa
triotică și nețărmurită dra
goste îmi îndrept gîndul și 
recunoștința către secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României moderne, 
comunistul de omenie ca
re, fără a precupeți nici 
un efort, și-a dăruit întrea
ga viață ridicării patriei si 
poporului pe noi culmi de 
civilizație și progres.

Noi, minerii de la Lupeni, 
am avut bucuria să pri
mim în mijlocul nostru.

Pregătirea profesională
m pas cu mecanizarea

Mina Paroșeni, creație a 
anilor pe care cu mîndrie 
patriotică ii numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu" a de
venit portdrapelul meca
nizării lucrărilor din sub
teran. încă din primii ani 
de activitate la mina noas
tră au fost folosite cele 
mai moderne mașini și u- 
tilaje. In prezent, majori
tatea abatajelor sînt echi
pate cu complexe de sus
ținere și tăiere mecanizată, 
extrăgind astfel peste 80 
la sută din producția zilni
că a minei. Toate aceste 
complexe mecanizate care 
funcționează in subteranul 
minei Paroșeni sînt de fa
bricație românească și ob
ținem CU ele productivități

medii de 18—20 tone pe 
post, cu virfuri de pină la 
25 de tone pe post. Prin 
folosirea lor la înalți para
metri, anul trecut am reu
șit să livrăm termocentra
lelor, suplimentar sarcini
lor de plan aproape 50 000 
tone de cărbune, fiind de
semnați fruntași pe ramu
ră. Ocuparea locului I în 
întrecerea socialistă ne-a 
fost răsplătită cu „Ordinul 
Muncii" clasa I. înalta dls- 

acordată culectivu- 
mobilizat

în prima parte a acestui an, 
cînd am extras suplimentar 
sarcinilor de plan .6 500 to
ne de cărbune. Au fost me
canizate, de asemenea, lu
crările de pregătiri pentru

tincție
lui nostru ne-a

ca linia de front activă să 
poată ține pasul cu viteze
le mari de avansare care 
se realizează in abatajele 
mecanizate. Dar pentru ca 
aceste utilaje moderne să 
poată să producă la înalți 
parametri funcționali tre
buie mînuite de oameni bi
ne pregătiți profesional. 
Pot afirma că la mina noas
tră sînt mineri policalifi- 
cați, adevărați mineri-teh- 
nicieni, așa cum ne indica 
secretarul general al parti
dului, tovarășul
Ceaușescu cînd l-am 
ca oaspete 
cui nostru.

Nicolae
avut

drag in mijlo-

BESSERMAN,
I.M. Paroșeni

O continuă revoluție / • • I » O <•științifica
In anul 1968 la a doua 

vizită făcută in bazinul 
carbonifer al Văii Jiului 
de către secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul 
României moderne am a- 
vut deosebita onoare de 
a-1 avea oaspete de onoare 
în mijlocul nostru la Cen
trul de Cercetări pentru dernă unde pot fi 
Securitate ■" ' " "
șani, prilej 
neficiat d 
valoroasele 
care 
ferit privim 
dului de securitate a mun
cii omului odată cu per
spectivele largi 
prevedeau dezvoltării mine
ritului în 
carbonifer, 
ț Astăzi putem să spunem

Minieră Petro-
cu care am be-
in plin de

indicații pe
ni le-a o-
d creșterea gra-

care se

bazinul nostru

cu legitimă mîndrie că in
dicațiile prețioase date de 
secretarul general al parti
dului, atit la vizita din a- 
nu) 1968 cît și la celelalte 
vizite de lucru efectuate în 
municipiul Petroșani, au 
lost cu fermitate transpuse 
in viață. Dispunem de la
boratoare și aparatură mo- 

fățute 
încercări in domeniul aeră»-. științifică, < 
jului minier, exploziilor de Stpluționară, 
metan și praf silicogen, 
toate acestea puse in sluj
ba minerilor, pentru creș
terea producției de cărbu
ne, a creșterii productivi
tății muncii în condiții de 
securitate deplină. Numai 

investițiile alocate pentru 
creșterea siguranței omu- j 
lui sînt de 3,7 ori mai mari _

in minerit l 
te industrii.

Alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca mem
bru titular și președinte de 
onoare al Academiei Re
publicii Socialiste Româ

nia, constituie pentru toți 
oamenii de știință, pentru 
Întregul nostru popor un 
prilej de nețărmurită bucu
rie. Gindirea sa profund 

cutezanța re- 
, valoroasele i- 

dt^ privind teoria și prac
tica ‘xlezvoltării socialiste 
puse cîb, neprecupețită e- 
nergie îik slujba poporu
lui, reprezenta cel mai ma
re ciștig de ' rare noi oa
menii muncii beneficiem in 
imre.iga noastră activitate.

Ing. Pavel BT'IIR, 
cercetător științific, șef 

laborator ergonomie salvare, 
C.fC.S.M. Petroșani

chiar în abatajele sectoru
lui IV, cel mai mare și mai 
mecanizat sector al minei, 
pe Minerul de Onoare al 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. I-am ascultat cu 
atenție vibrantele chemări 
de a munci mai bine, 
pătruns in esența lor 
tezătoarele proiecte pe 
re, de fiecare dată, cu 
care întîlnire de lucru,
cretarul general al parti
dului ni le-a înfățișat, des. 
chizîndu-ne noi perspecti
ve pentru mineritul 
mânesc.

Abatajele 
înfăptuirea 
complex de 
lucrărilor 
gram elaborat din 
va și la indicația secreta
rului general al partidului, 
au devenit adevărate u- 
zine subterane. Beneficiem 
astfel de condiții de mun
că și de viață mult supe
rioare, condiții care ne a- 
sigură creșterea continuă 
a producției. Folosind la 
parametri superiori moder
nele utilaje din dotare, rea
lizăm consecvent producti
vități de 15—18 tone 
cărbune pe post; pe 
ceasta cale brigada pe 
re o conduc raportează 
mîndrie realizarea pe 
mestrul 1 a unei producții 
suplimentare de aproape

noastre, 
programului 

mecanizare a 
miniere, ' pro- 

inițiati-

de
a-
ca-
cu
se-

6 000 tone de cărbune 
te plan.

Sînt rezultate ce grăiesc 
de la sine asupra modului 
în care înțelegem să tra
ducem in fapte de muncă 
indicațiile Minerului 
tru de onoare.

Cu prilejul glorioasei a- 
niversări, însuflețiți de lu
minosul exemplu al se
cretarului general il parti
dului, noi, minerii Lupe- 
niului ne angajăm să fim 
la înălțimea încrederii pe 
care fiul cel mai iubit al 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o pune în mi
nerii României socialiste, 
să răsplătim grija perma
nentă a partidului și sta
tului nostru, pentru îmbu
nătățirea continuă a con
dițiilor de muncă și viață 
ale minerilor, ale famili
ilor noastre, ale întregului 
popor. Vom face totul pentru 
a fi la înălțimea cerințe
lor economiei naționale, a- 
le programelor adoptate in 
lumina hotărîrilor Congre
sului al XIII-lea cu privi
re la creșterea substanțială 
a producției de cărbune 
cocsificabil și energetic, 
pentru înflorirea patriei.

Constantin POPA, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Lupcni
Erou al Muncii Socialiste

In urmă cu două dece
nii participam, in Sala 
Palatului, la deschiderea 
lucrărilor Congresului al 
IX-lea al partidului, eve
niment istoric ale cărui 
semnificații complexe le 
constatăm astăzi pretutin
deni în țară și în toate do
meniile de activitate. Prin 
orientările înnoitoare, Con
gresul al IX-lea, care a 
culminat prin alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului, re
prezintă un moment de 
cotitură în evoluția patriei 
noastre, inaugurînd o epo
că de vaste 
transformări 
epocă ce va 
totdeauna în
le
Ceaușescu, 
proeminentă a lumii 
temporane, ctitorul prezen
tului măreț și al viitoru
lui luminos al patriei.

La scurt timp după Con
gresul al IX-lea al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a întreprins o 
vizită de lucru în Valea 
Jiului, în timpul căreia, 
printre mai multe obiecti
ve economice și culturale, 
a vizitat și Institutul de 
mine din Petroșani. Am 
fost impresionat de ma
rea forță de sinteză a to
varășului 
Ceaușescu, de 
manifestat față de 
țâmîntul superior minier și 
implicarea lui în 
tea de dezvoltare și 
dernizare 
mânesc. 
institutul 
scris 
nizării procesului de 
gătire a specialiștilor 
activează pentru dezvolta
rea bazei de materii pri
me și energetice, în spiri-

și profunde 
revoluționare, 
purta pentru 
istorie nume- 

tovarășului Nicolae 
personalitate 

con-

Nicolae 
interesul 

în va

activita- 
mo- 

a mineritului ro- 
In urma vizitei, 
nostru s-a în-

ferm pe linia moder- 
pre- 
care

tul orien 
lui al XI 
lui.

Rezulta 
dite în a 
tetizează 
partidului 
rea în ca 
vă a înv 
rolul știir 
asigurare? 
tilateral 
lungul ac 
glorioși, 
al tova 
Ceaușescu 
numeroasi 
mare val< 
tegrarea i 
cercetarea 
iectarea ș 
una dintr 
care știm 
constant î 
formare 1 
cialiștilor 
cepția ori 
zării în vă 
cotării ști: 
ma necesi 
duce dura 
idee lai . 
tică, este 
schimbării 
re au avi 
tea econo 
aceste doi

Alegere; 
N-colae G 
bru titula: 
onoare al 
blicii Soci 
fost un mi 
demonstrîi 
nestimabil 
le teoretic 
nepuizabil 
re acționt 
voltarea 
lă, a știin 
patria no.

Dr. doc,
protest

Avem un 
viitor luminos
Intr-o țară a libertății și 

demnității umane, într-o 
țară a unui prezent strălu. 
cit și a unui viitor luminos 
ne-am 
ne-am 
avînd 
ral al 
strălucit exemplu de mun
că și de viață, de eroism 
revoluționar. Noi tinerii, 
care ne-am format la școa
la muncii socialiste pentru 
țara, împărtășim in aceste 
momente omagiale ale îm
plinirii a două decenii de 
la istoricul Congres al IX- 
lea al partidului, cele mai 
alese sentimente de stimă 
și mîndrie patriotică, de sa
tisfacție și fericire pentru 
anii luminoși in care tine
retul țării a putut să se a- 
firme și să se împlinească 
în multilateralitatea posibi
lităților sale creatoare.

născut, trăim .și 
format ca oameni, 
in secretarul gene- 
partidului, cel mai

Constantin RADOSLAV, 
secretarul Comitetului 
U.T.C., I.M. Aninoasa

Femeile Prii
în viata economico>
Niciodată, ca în 

Ceaușescu,, rolul și 
nătatea socială ale 
n-au cunoscut 
astăzi femeile 
o adevărată 
și economică, 
lorificarea 
că feminine a 
pentru 
nostru 
stantă, 
de muncă înființate 
tru femeile țării, fiind 
mai elocventă expresie 
modului responsabil 
care femeia se implică 
rezolvarea problemelor 
conomice ale 
Valea Jiului, 
partidului, a 
Nicolae Ceaușescu 
nai, s-a materializat 
întreprinderi moderne, 
mare capacitate productivă, 
în care soțiile și fiicele mi
nerilor iși pun în valoare 
întreaga energie și compe
tență profesională. Între
prinderea de tricotaje, în
treprinderea de confecții,

„Epoca 
insem.
femeii 

atenție,atîta 
reprezentind 

forță socială 
Dealtfel, va- 

forței de mun- 
constituit 

partidul și statul 
o preocupare con- 
numeroascle locuri 

pen- 
cea 

a 
în 
in 
e- 
in 

preocuparea 
tovarășului 

perso- 
în 
de

Țesătoria de mătase sînt 
expresii elocvente ale grijii 
permanente cu care parti
dul și statul nostru, ne-au 
incon'Urat dintotdeauna în
treprinderea de Tricotaje 
Petroșani se numără-prin
tre unitățile care au avut 
onoarea de a primi vizita 
de lucru a secretarului ge
neral, prilej minunat pen
tru noi de a benefit ia de 
indicațiile valoroase . ale 
președintelui țării, privind 
dezvoltarea și moderniza
rea întreprinderii. In a- 
ceastă zi jubiliară. întregul 
detașament de femei din 
Valea Jiului iși exprimă 
cele mai profunde senti
mente de mulțumire, pen
tru minunatele condiții de 
mumă
part 
nostru 
ani de

create, de 
și statul 

de

și viață
i d u 1
în cei douăzeci 
istorie nouă.

Zamfira SPRIVAC. 
întreprinderea de Tricotaje 

Petroșani

Păstre; 
momente 
ale vizi 
N icolae 
tarul ge: 
lui, in 
noastră, 
bit de i 
tru devt 
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tru no 
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tovarășu 
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Dragoste și stimă pentru 
ctitorul României moderne

In aceste zile cînd în
treaga țară cinstește îm
plinirea a clouă decenii 
de glorioasă istorie nouă 
a patriei, inaugurată de 
cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, con
structorii își exprimă pro
fundele sentimente de sti
mă și recunoștință față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne, iubitul nos
tru conducător de activi
tatea căruia sînt indisolu
bil legate mărețele în
făptuiri ale poporului ro
mân pe calea luminoasă 
a socialismului. Printre 
noi, constructorii, este u- 
nanim recunoscut faptul 
că, sub conducerea în
țeleaptă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in cei 
douăzeci de ani care au 
trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului toa
te localitățile țării au 
cunoscut o dezvoltare fără

precedent în istorie. Au 
fost descătușate energi

ile creatoare ale oameni
lor muncii. S-au produs, 
deschideri înnoitoare in 
concepția și practica edi
ficării societății socialiste, 
inaugurîndu-se o nouă e- 
pocă de adinei transfor
mări revoluționare în toa
te domeniile de activita
te. In cei aproape 30 de 
ani de cînd muncesc pe 
șantierele Văii Jiului, în 
Lupeni, Petroșani, Vul
can, Petrila și Ur câni 
s-au construit mii de a- 
partamente, Au inc>put 
să prindă contur noi 
centre, civice ale orașelor 
clin municipiu, cu bule
varde largi și vaste spa
ții comerciale la parte
rul noilor blocuri de lo
cuințe. Este deosebit de 
semnificativ că în 1985, 
volumul lucrărilor de in
vestiții destinate dezvol
tării economi co-.sociale a

municipiului este cu a- 
proape un miliard de lei 
mai mare decît cel alocat 
în întreg cincinalul 1966— 
1970.

Con.știenți de îndatori
rile care ne revin pen
tru înfăptuirea exempla
ră a lucrărilor de investi
ții ne angajăm cu toată 
fermitatea că, strîns uniți 
în jurul partidului, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
iubitul și stimatul nos
tru conducător, nu ne 
vom precupeți nici un 
efort pentru a construi 
mai mult și mai bine, 
pentru a contribui la 
traducerea în viață a mă
rețelor obiective stabili
te de Congresul al XIII- 
lea al partidului.

Petre COSMA, 
maistru principal 

constructor, brigada 10 
a A.C.M. Petroșani

> recunoștință
in lire moderne între;prinderi de
ian te utilaj minier idin tară, o
șului acfcvărată citadelă a me
.ecre- canizării mineritului, a-
tidu- cest lucru se datorește
Jcrea tovarășului N i c o 1 a c
eose- Ceaușescu, soc rotarul ge-
pen- neral al partidului, care

kstăzi no-a îndrumat și ne-a a-
/izitâ jutat permanent pentru
pen a ne pune in valoare in

el in t rea ga noastră capacitate
ii nu creatoare. Pen tru toate a-
ia de cestea. pentru tot ceea ce

ale partidul și st; itul nostru.
1 a e personal tovarășul Nicolae'
a că- Ceaușescu au fă' ut pen-
i'seni. tru binele și p ros peri ta

pe- tea neamului. in această
exis- zi omagială. oamenii
îziu- mumii dm I. U.M P. își

, cu aduc prinosul de recu-
sale noștință și mulțumire,
ge- angajîndu-se cu toată ho-

a in- tărirea de a transpune
>rima neabătut in f,apte toate
in u- sarcinile încredințate de
a și conducerea pa rtidului.
u vi-
r da- Ion PRI•DOI,
i de- secretarul Comitetul de
î mai partid, J.U.M . Petroșani

La ceas
Fericită coincidență și 

totodată prilej de profun
dă mîndrie pentru mine, 
am intrat în cîmpul mun
cii în perioada cinci în 
fruntea partidului a fost 
ales cutezătorul revolu
ționar, cu o biografie e- 
xemplară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Perioada de 
înflorire Iară precedent a 
țării noastre, declanșată în 
acel moment de cotitură is
torica, este rodul gindirii și 
acțiunii celui mai iubit fiu 
al națiunii noastre, cel ca
re a îmbogățit teoretic, și 
practic căile construcției 
socialiste in patria noas
tră, personalitate de prim 
rang a vieții internaționa
le.

Urmind indicațiile secre
tarului general al partidu
lui, de a asigura baza și 
independența energetică a 
țării, noi, preparatorii din 
Petrila, ne-am angajat să 
asigurăm economiei socia
liste mai mult cărbune e- 
nergetic, mai mult semi-, 
cocs pentru siderurgie. In 
această perioadă, mai pre
cis în urmă cu doi ani, a

aniversar
intrat în funcțiune noua și 
moderna instalație de pre
parare, care asigură canti
tăți sporite de cărbune spă
lat și Un înalt grad de va
lorificare a cărbunelui brut. 
Dacă în 1979, procentul 
planificat de extracție de 
semicocs era de 15.1a su
tă, în acest an am ajuns 
la 38,9 procente, acest salt 
calitativ in muma noastră 
reflectă adeziunea la poli
tica partidului și statului 
nostru, hotărîrea de a tran
spune in lapte sarcinile în
credințate de secretarul ge
neral al partidului. Iată 
le ce, la împlinii ea a do

uă decenii de cînd se află 
in fruntea partidului, ii în
credințăm pe cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre că 
ne vom face, in continua
re, datoria cu prisosință. 
Acum, la ceas aniversar, îi 
urăm conducătorului nos
tru iubit ani mulți, fericiți 
și de prosperă activitate I

Emanoil NI ȚI JLESCIJ, 
preparator, secția de 

preparare Petrila

Anii celor mai glorioase prefaceri 
socialiste ale poporului român

(Urmare dip pag r

gație comunistă și dărui
re patriotică pentru înfăp
tuirea noului destin “ al 
României socialiste contem
porane. Astăzi, mărețul bi
lanț ne înfățișează o țară 
înfloritoare, cu o industrie 
în plin avînt și o agricul
tură modernă, cu realizări 
de anvergură care îndrep
tățesc întregul popor să 
privească tot mai cutezător 
spre viitor.

In lumina orientărilor tra. 
sate la Congresul al IX-lea, 
s-a trecut la accelerarea 
industrializării socialiste, 
organizarea pe baze ști
ințifice a conducerii socie
tății, modernizarea struc
turilor economice și accen
tuarea laturilor . calitative 
ale procesului constructiv 
din țara noastră. A fost 
înfăptuită noua organizare 
administrativ-teritorială și 
s-a aplicat cu fermitate 
principiul dezvoltării e- 
chilibrate, armonioase a 
tuturor zonelor țării. Con
gresul al X-lea al partidu
lui a adoptat ca obiectiv 
fundamental edificarea so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate, Iar Con
gresul al XI-lea a elabo
rat Programul partidului de 
edificare a societății so
cialiste multilateral dezvol
tate și înaintare spre co
munism — rod al gîndirii

Ulezătoare a tovarășului 
Na-olae Ceaușescu, avincl la 
baza cunoașterea deplină a 
capacității creatoare a po
porului român și resurse
lor economice ale țârii, a 
tendințelor și conjuncturi
lor social-economic e pe 
plin mondial. Congresele 
al XII-lea și al XllI-lea au 
adus importante perfecțio
nări în dezvoltarea intensi. 
vă și extensivă a societății 
socialiste românești, pre- 
figurînd noile coordonate pe 
care s-a înscris și urmea
ză să se situ ze patria 
noastră.

Perioada celor două de
cenii este deosebit de bo
gată în înfăptuiri socialis
te. La loc .de cinste, în glo
riosul bilanț al epocii de 
aur a patriei sînt înscrise 
realizări de anvergură — 
Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, Transfăgărășanul, 
Metroul bucureștean. S-au 
afirmat ramurile de bază 
ale industriei românești ca 
și cele noi, bazate pe cu
ceririle de ultimă oră ale 
științei și tehnicii româ
nești. Activitatea din do
meniile extracției și pre
lucrării materiilor prime, 
energeticii, construcțiilor 
de mașini, chimiei și pe
trochimiei, electrotehnicii 
și electronicii se desfășoa
ră la cote calitative supe
rioare, iar rezultatele din 
aceste domenii, ca de alt
fel din toate ramurile e- 
conomiei naționale au a-

vut menirea să confere un 
plus de prestigiu țării 
noastre în relațiile inter
naționale. Succese de sea
mă au fost înregistrate în 
toate celelalte domenii, 
concretizate prin moderni
zarea climatului social și a 
mediilor de viață, înflori
rea științei, învățămîntului 
și culturii, asigurarea ca
drului larg democratic pen
tru afirmarea plenară a 
personalității umane.

Poporul român dă o 
înaltă apreciere activității 
neobosite a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, eminent 
conducător politic și per
sonalitate de prestigiu a 
lumii contemporane, că
ruia îi datorăm cele mai 
de seamă izbînzi ale con
strucției socialiste, muta

țiile profunde înfăptuite în 
acești ani, care au schim
bat radical înfățișarea ță
rii, deschizîrid noi orizon
turi de progres și bunăsta
re pentru națiunea noastră. 
Cu nemărginită bucurie 
pentru aceste mărețe în
făptuiri, și cu convingerea 
că avind în frunte un stră
lucit conducător, vom în
scrie noi și tot mai răsu
nătoare victorii în edifica
rea multilaterală a patriei, 
pășim în cel de-al treilea 
deceniu al Epocii Ceaușescu 
ferm hotărîți să asigurăm 
accelerarea ritmului de 
progres și înaintarea nea
bătută a României pe ca
lea socialismului și co
munismului.

Momente de referință pentru 
dezvoltarea mineritului

(Urmare din pag. I

ne unități carbonifere a 
Văii Jiului.

Cu prilejul fiecărei vizi
te de lucru, secretarul ge
neral al partidului este 
oaspete de onoare - al mi
nerilor de la Lupeni cea 
mai mare producătoare de 
cărbune pentru cocs din ța
ră, mina cu vechi și sta
tornice tradiții revoluțio
nare. Indicațiile și orientă
rile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, uneori 
direct în subteran au prins 
viață, mina Lupeni înscriin. 
du-se astăzi în rîndul uni
tăților cu o bogată zestre 
tehnică, folosită eficient de 
minerii-mecanizatori ai a- 
batajelor și lucrărilor de 
pregătire și investiții.

In 1972, la întîlnirea cu 
activul de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aflat 
pentru a treia oară în rîn
dul minerilor Văii Jiului, 
trasează cu clarviziune re
voluționară, cu cunoscuta-i 
previziune științifică ele
mentele de bază ale progra
mului de mecanizare a prin, 
cipalelor lucrări din sub
teran.

Toamna anului 1977. O

nouă vizită a secretaru
lui general al partidului, o 
nouă etapă în moderniza
rea mineritului. întreprin
derea de Utilaj Minier din 
Petroșani pornește pe ca
lea modernizării, ajungînd 
în scurtă vreme una dintre 
cele mai importante produ
cătoare de utilaj și instala
ții miniere din țară, bene
ficiind și în anii 1979 și 
1982 de indicațiile secreta

rului general al partidului, 
pe care îl are din nou oas
pete de onoare.

Același an, 1977, mi
nerii Văii Jiului își expri
mă înalta lor prețuire fa
ță de contribuția inestima
bilă a secretarului general 
al partidului la dezvolta
rea și modernizarea mine
ritului, față de ajutorul, de 
sprijinul și grija părinteas
că pe care le-o poartă în- 
mînîndu-i însemnele me
seriei de miner, declarîn- 
du-1 „Miner de Onoare al 
Văii Jiului".

Grija părintească a se
cretarului general al parti
dului pentru locuitorii Văii 
Jiului se concretizează, din 
nou, în anul 1977 cînd. la 
indicațiile sale, sînt crea
te- întreprinderi ale indus, 
trie! ușoare — întreprinde

rea de Tricotaje din Pe
troșani și întreprinderea ; 
de Confecții din Vulcan, 
Fabrica de Mobi
lă din Petrila — 
care au oferit noi locuri de 1 
muncă pentru soțiile și fi
icele minerilor. In anul 
1979 tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, vizitează între
prinderile amintite orien- ; 
tîndu-le activitatea, indi- 
cînd principalele căi de ac
țiune în perspectiva dezvol
tării viitoare a acestora.

Mîndri de a-1 avea de 
nenumărate ori oaspete de 
onoare pe cel mai iubit : 
fiu al țării, pe marele gin- 
ditor revoluționar și înțe- ■ 
lept conducător, OMUL de 
activitatea căruia sînt le
gate mărețele înfăptuiri a- I 
le epocii ce-i poartă nume, 
le ca un simbol al recu
noștinței poporului român
— „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU" — minerii . 
Văii Jiului, toți locuitorii 
acestor străvechi meleaguri 
închină prinosul muncii lor 
aniversării a douăzeci de 
ani de la istoricul Congres
— Congresul al IX-lea —, 
care a ales în fruntea 
partidului pe întîiul OM al 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Abatajul mecanizat — o realitate ia toate minele din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului.
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Manifestări peste hotare 
consacrate împlinirii a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al P.C.R.
In diferite țări ale lu

mii continuă să se desfă
șoare manifestări consacra
te împlinirii a două de
cenii de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Ele con
stituie prilejul evocării 
marilor realizări obținute 
de poporul român în ulti
mele decenii, adîncile pre
faceri revoluționare care 
au avut loc în toate dome
niile de activitate, în a- 
ceastă perioadă de cînd to
varășul Nicolae Ceausescu 
a fost ales în funcția su

premă de conducere a 
partidului.

Astfel de manifestări, 
conferințe de. presă, verni
saje ale unor expoziții do
cumentare privind realită
țile României contempora
ne, inaugurarea unor stan
dul i de cărți, cuprinzînd 
volume din opera teoreti
că a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și lu
crări ale tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, au avut loc la 
Belgrad, Beijing, Harare și 
Varșovia.

Documentele Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. — apărute în Editura politică 

din Budapesta
BUDAPESTA 18 (Ager

pres). In Editura politică 
din Budapesta a apărut 
lucrarea conținînd docu
mentele Congresului al 
XIII-lea al Partidului Co
munist Român. Este pu
blicat „Raportul Comitetu
lui Central cu privire la 
activitatea Partidului Co
munist Român în perioada 
dintre Congresul al XII- 
lea și Congresul al XIII- 
lea și activitatea de vi
itor a partidului în ve
derea înfăptuirii obiective
lor dezvoltării economi- 
co-sociale în cincinalul

1986—1990 și, în perspec
tivă, pînă în anul 2000, a 
României", prezentat de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Lucrarea include, de a- 
semenea, cuvîntul rostit de 
secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la închiderea 
lucrărilor congresului, Re
zoluția Congresului al 
XIII-lea, precum și com
ponența organelor supe
rioare ale partidului.

Este inserat, totodată, 
mesajul adresat Congresu
lui de C.C. al P.M.S.U.

Noi și ample acțiuni împotriva 
înarmărilor nucleare

WASHINGTON 18 (Ager- 
presf Un grup de oameni 
de știință americani pârti
ei pan ți la crearea, în anii 
’40, a armelor nucleare au 
dat publicității, la Washing
ton, un apel prin care 
îi cheamă pe americani să 
sprijine cererea lor de „în
făptuire a unei politici ca
re să prevadă renunțarea 
la iluzia că într-un război 
nuclear s-ar putea atinge 
țeluri politice sau milita
re". Autorii apelului chea
mă la reducerea substan
țială a arsenalelor nuclea
re, la respectarea strictă a 
tratatului sovieto-american 
privind limitarea sisteme
lor de apărare antirache- 
tă, la negocieri pentru in
terzicerea experiențelor cu 
arme antisateliți, la adop
tarea unor măsuri împotri
va proliferării armelor nu

cleare — relatează agpn- 
ția TASS.

MOSCOVA 18 (Agerpres). 
In prezent nu există sarci
nă mai importantă decît 
evitarea războiului nuclear 
— s-a relevat în cursul u- 
nei convorbiri televizate 
între oameni de știință și 
activiști obștești sovietici 
și americani — relatează 
agenția TASS. Cu acest 
prilej s-a subliniat că, în 
cazul în care, concomitent 
cu tratativele, va fi conti
nuată cursa înarmărilor, 
negocierile vor constitui 
doar un „tranchilizant dău
nător". De asemenea — 
relatează TASS — în 
timpul convorbirii s-a re
levat că fără încredere re
ciprocă nu poate fi reali
zată o înțelegere.

FILME

țin Întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

PETROȘANI
iembrie: Fapt divers; U- 
nirea : Zorro, 
ringul: Un 
restru.

I-II; Pa-
șerif extrate-

TV

LONEA: 
multe fețe,

Iubirea are
I-1I.

ANINOASA: Raliul.

VULCAN — Luceafărul:
Ziua Z.

LUPENI — Cultural :
Omul și fiara, I-II.

URICANI: Vraciul, I-II.

N.R. Eventualele modi
ficări intervenite In pro
gramarea filmelor apar-

Cooperarea sovieto-americană în 
domeniul explorării spațiului cosmic

WAHINGTON 18 (Ager
pres). Cooperarea sovieto- 
americană în domeniul ex
plorării spațiului cosmic 
ar putea duce la mari cu
ceriri în diverse domenii 
ale științei — este conclu
zia unui raport întocmit de 
Biroul de evaluări în do
meniul tehnic al Congre
sului S.U.A. citat de agen
ția TASS. In document se 
relevă caracterul reciproc

avantajos al unei aseme
nea cooperări și se cere 
Administrației să intensifi. 
ce această cooperare, în
special în domeniul medi
cinii cosmiee șl al cerce-
țărilor planetare.

*
WASHINGTON 18 (A-

gerpres). Zborul cosmic
comun sovieto-american

20,00 Telejurnal.
Două decenii de la 
Congresul al IX-lea 

al partidului.
Timp al marilor îm. 
pliniri, (color) O 
patrie de lumină. 
Documentar-artistic. 
O producție a Stu
diourilor de film 
TV.
O epocă de glorii și 
de biruinți. (color) 
Spectacol dedicat 
celei de-a XX-a a- 
niversări a Congre
sului al IX-lea 
partidului. 
Telejurnal.

20,25

21,00

21,50

al

memento

Autobaza Uzină Transport 
Local Petroșani
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ÎNCADREAZĂ

— un tehnician pentru aprovizionare

— un revizor tehnic

— absolvenți a zece clase în vederea cali
ficării ca mecanici auto.

I
I
I 
I
I
I
I 
I
I I

PE SCURT
PARIS. La șantierele 

navale „Normed" din Dun
kerque a avut Ioc o de
monstrație a muncitorilor 
împotriva hotărîrii admi
nistrației de a lichida 700 
de locuri de muncă. îm
potriva demonstranților au 
fost dislocate unități poli
țienești; s-au produs cioc
niri, soldate cu răniți.

MANAGUA. Guver
nul nicaraguan a acordat 
în baza legii agrare titlul 
de proprietate pentru încă 
12 000 ha de teren arabil 
țăranilor fără pămînt, ur- 
mînd ca în zilele viitoa
re să fie repartizate alte 
125 000 ha — transmite a- 
genția Prensa Latina.

La ceremonia organiza
tă cu acest prilej în regiu
nea Masaya a luat parte și 
președintele țării, Daniel 
Ortega Saavedra.

ORIENTUL
BEIRUT 18 (Agerpres). 

Aplicarea primelor măsuri 
de securitate în zona de 
vest a Beirutului, potrivit 
acordului realizat la Da
masc, la 9 iulie, de repre
zentanții diferitelor grupări 
musulmane din această zo
nă, se realizează fără nici 
un incident — informează 
agenția France Presse. Bul
dozerele acționează pen
tru îndepărtarea baricade
lor ridicate în ultimele luni 
pe străzile din zona apu
seană a capitalei libaneze, 
în vreme ce se înfăptuiesc 
și celelalte măsuri prevă
zute în plan.

TEL AVIV 18 (Agerpres). 
Statele Unite au prezentat

MIJLOCIU
guvernului Israelului lista 
personalităților palestinie
ne propuse de regele Hus
sein al Iordaniei să facă 
parte dintr-o delegație ior- 
daniano-palestiniană care 
ar urma să aibă negocieri 
la Washington în proble
ma palestiniană, informea
ză agențiile United Press 
International și France 
Presse.

Intr-o declarație făcută 
televiziunii naționale, pre
mierul israclian, Shimon 
Peres, a făcut cunoscut că 
nu este de acord să trate
ze cu aceste personalități, 
motivînd că ele fac parte 
din Organizația pentru E- 
libcrarea Palestinei, Con
siliul Național Palestinian.

din cadrul programului 
„Soiuz—Apollo" a demon
strat posibilitățile coope
rării rodnice dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. în domeniul cer
cetării spațiului cosmic — 
au relevat, în cursul unui 
interviu acordat companiei 
americane de televiziune 
A-B.C., cosmonauții Tho
mas Stafford și Alexei Leo
nov. Membrii echipajului 
sovietic — relatează agen
ția TASS — se află în 
prezent în S.U.A. pentru 
a participa la manifestări
le consacrate împlinirii a 
10 ani de la acest eveni
ment. Acum 10 ani, „noi 
am arătat lumii că putem 
colabora într-un domeniu 
atît de complicat cum es
te cercetarea Cosmosului" 
— a declarat cosmonautul 
Alexei Leonov.

Relații suplimentare, la sediul unității, te
lefon 43622 și 43328.

Mica publicitate
VIND motocicletă M.Z.

175 cmc, stare bună, Lo- 
nea, strada
7. (4030)

Aușelului nr.

legitimație de 
numele Nistor 
eliberată de

PIERDUT 
serviciu, pe 
Solomon, 
T.C.H. Petroșani. O declar 
nulă. (4027)

PIERDUT legitimație de
ANUNȚ DE

serviciu pe numele Ștefa- 
nache Vasile, eliberata 
A.U.T.L. Petroșani. O 
clar nulă, (4028)

PIERDUT legitimație 
serviciu 
rovski 
berată 
troșani. 
(4029)

FAMILIE

pe numele 
Cristi—DănUț, 
de I.P.C.V.J. 
O declar

de 
de

de 
Zbo- 

eli- 
Pe- 

nulă.

FAMILIA dentist Anisic Gheorghe și ing. Rug 
Alin, anunță cu durere încetarea din viață după o 
lungă și grea suferință a celei 
nică și străbunică

POPA ANA în etate
Inmormîntarea, sîmbătă, 20 

din str. Republicii 132 Petroșani (4031)

ce a fost mamă, bu-

ci o 81 ani.
iulie 1985, orele 15,30

Duminică, 21 iulie

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilmoteca de 
ghiozdan, (c) Ulti
ma cursă.

12,40 Din cununa cîntecu- 
lui românesc, (c) Mu
zică populară.

13,00 Album duminical.
— Un șlagăr pe adresa 

dv.
— Vocea conștiinței — 

umor.
— Meridianele cîntecu- 

lui și dansului.
— Din istoria filmului 

mut.
— Mic concert pentru 

o trompetă și orches
tră.

— La zi în 600 de secun
de.

— Telesport.
— Vară poloneză. Do

cumentar.
— Melodii cu Zdzislawa 

Sosnicka.
— Secvența telespecta

torului

14,45 însemne ale unui 
timp eroic, (c)

— Vocația verticalei.
19,00 Telejurnal.
19,15 20 de ani de măre

țe împliniri socialiste, 
(c)

— Epoca Ceaușescu.
19,30 Cîntarea României.

(c)
20,20 Film artistic. Comoa

ra din munți, (c) 
Premieră TV — pro
ducție a studiourilor 
poloneze.

21,50 Telejurnal.

Luni, 22 iulie

20,00 Telejurnal.
20,20 Timp al marilor îm

pliniri.
— Epoca Ceaușescu.
— Știința în Epoca 

Nicolae Ceaușescu. 
Documentar de Ște
fana Bratu.

20,35 Tezaur folcloric, (c)
20,55 Varșovia ’85. (c)

Documentar.

21,05

21,50

20,00
20,20

Roman foileton. (c)
I.S. Bacii.
Telejurnal.

Marți, 23 iulie

Telejurnal.
Timp al marilor îm
pliniri. (c) Epoca
Ceaușescu.

Miercuri, 24 iulie

20,00 Telejurnal.
20,20 20 de ani de mărețe 

împliniri socialiste, 
(c) Constelația unui 
timp înfloritor.

20,40 Partidul, Ceaușescu, 
România, (c) Epoca

n.nirnuiiiiiriitriiiinnririiillliirilurirrirHim/riiituiJft/fin
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20,40 Partid și țară — o 
unică voință (emisi
une de versuri).

20.50 Actualitatea in eco
nomie.

21,05 Laureați ai Festiva
lul național „Cînta
rea României", (c)

21,35 Experiență înaintată 
-— inițiative, eficien. 
ță. Erou la 15 ani.

21.50 Telejurnal.

Ceaușescu — specta
col literar-muzical- 
coreg rafie.

21,00 Film serial — Limi
ta posibilului. (c) 
Premieră pe țară. 
Producție a televiziu
ni sovietice.
Episodul 1.

21,50 Telejurnal.

Joi, 25 iulie

20,00 Telejurnal.

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20.35 Invitație în studioul 
de concerte al radio- 
leleviziunii. (c)

21,05 Magistrale ale socia
lismului — Epoca 
Ceaușescu. (c)

21.35 Serial științific — 
Planeta vie. (c)

21.50 Telejurnal.

Vineri, 26 iulie

20.00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20.35 Cadran mondial.
20.50 Secvențe cubaneze —•

Documentar.-
21,05 Amfiteatrul artelor.
21.35 Efigii ale muncii — 

Epoca Ceaușescu.
21.50 Telejurnal.

Sîmbătă, 27 iulie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptămî. 

nă. (p.c.) Din sumar:

— Cîntece și dansuri 
populare.

— Gala desenului ani
mat.

•— Melodia săptămîniij
— Moment poetic.
•— Telesport.
— Atlas muzical.
— Univers românesc: 

1965—1985.
14,15 Imagini și ritmuri cu

baneze. (c)
14.45 Săptămina politică.
19,00 Telejurnal.
19,20 Teleenciclopedia.
19.45 In lumina reflectoa

relor — emisiune de 
varietăți, (c)

20,30 Film artistic — O 
casă colonială. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a televiziunii 
cubanVze. (c)

21,55 Telejurnal.
22,05 Romanțe și melodii 

îndrăgite, (c)
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