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Strîns unit în jurul partidului
Poporul își urmează cu încredere 

genialul conducător
1965 -1985

Cu douăzeci de ani în 
urmă, în memorabila zi 
de încheiere a lucrărilor 
celui de-al IX-lea Con
gres al partidului, înaltul 
forum al comuniștilor ro
mâni a încredințat func
ția supremă de conduce
re a destinelor națiunii 
noastre tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu,

strălucit om politic și re
voluționar încercat care 
și-a închinat întreaga via
ță binelui și propășirii 
patriei, intereselor majo
re ale poporului român. 
Trăit cu intensitate, și 
primit cu o puternică ma
nifestare a sentimentelor 
de încredere și devota
ment, momentul a rămas 
înscris în istorie ca un 
act politic decisiv, de în
semnătate crucială, care 
avea să inaugureze cea 
mai rodnică și fertilă pe
rioadă a construcției so
cialiste din patria noas
tră, cunoscută de întrea
ga națiune sub numele 
creatorului ei: „EPOCA 
NICOLAE CEAUȘESCU*.

Politica științifică, cu
tezătoare promoyată de 
secretarul general al 
partidului a determinat, 
în acești ani, mutații în

noitoare de o măreție fă
ră precedent istoric. Chipul 
patriei a dobîndit o 
înfățișare nouă. Au prins 
contur și s-au afirmat în 
marea competiție a valo
rilor economice, eu răsu
net pe plan internațional, 
o seamă de obiective in
dustriale, cetăți ale side
rurgiei, construcțiilor de 
mașini, electrotehnicii și 
electronicii, chimiei și 
petrochimiei, unități de 
marcă ale tuturor ramu
rilor industriale. Dezvol
tarea forțelor de produc
ție și crearea unei puter
nice baze materiale a so. 
cietății au avut corespon
dent pe plan social fiind 
însoțite de transformările 
înnoitoare ale orașelor 
și comunelor de pe în
treg cuprinsul patriei.

(Continuare îd pag. a 2-a)
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I Cinstind prin fapte I 
Ide muncă aniversarea

a două decenii de la I 
| cel de-al IX-lea Congres I 
tal partidului, și a ale- | 

gerii tovarășului Nicolae î 
| Ceaușescu in funcția su- I 
Ipremă în partid, colecti- ] 

vele de oameni ai inun- I 
! cii din Valea Jiului ra- | 
Sportează însemnate suc- .

cese in realizarea sar- I 
Îcinilor de plan de la ,

începutul anului : |

Urmînd exemplul strălucit al 
Minerului de onoare al țârii

SPRE NOI ȘI MĂREȚE 
ÎMPLINIRI SOCIALISTE

Uniți și încrezători în viitor, minerii, toți oamenii muncii din străvechea 
vatră de cărbune a Van Jiului, alături de întregul popor cinstesc prin alese 
gînduri și sentimente generoasa clipă de istorie din 24 iulie 1965, cînd, la Con
gresul al IX-lea, prin voința unanimă a comuniștilor, a întregii națiuni, în 
fruntea partidului a fost ales genialul gînditor și conducător revoluționar care 
dă nume spre veșnicie acestor ani de aur ai istoriei noastre, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, act politic major, chezășie a înaintării ferme, neabătute a Româ
niei socialiste pe drumul luminos al comunismului.

• Sectorul III — I.M. | 
Lupeni : peste 28 000 to- | 
ne de cărbune mai i 
mult decît prevederile • 

, planului
I • Sectorul I — I.M. ’ 
Ș Paroșeni : 21 000 tone j 
r extrase suplimentar; j 
• • I.M. Lonea : sec- 1
i toarele III și IV au ex- • 

tras împreună peste ’

> 35 000 tone în plus față I 
de prevederile planului I

I • I.U.M.P. : construe- . 
I torii de mașini și utila- * 
' je miniere au livrat în- I 
I treprinderilor miniere 1 
I de la începutul anului | 
“ două complexe meca- i 
i nizate de tip SMA-2 și | 

unul de tip SMA-PH2 cu i 
un număr total de 211 ’ 
secții de susținere me- I 
canizată ;

• Spbrind continuu I 
j productivitatea muncii, I 
I și îmbunătățind călită- I 
Ițea produselor, confec- | 

ționerele de Ia I.C. ■ 
| Vulcan înregistrează Ia | 
! indicatorul export o de- ■ 
I pășire de 2 milioane lei. J

Excelente condiții 
de muncă

Niciodată nu s-a muncit în minerit în 
condiții mai bune decît cele pe care le 
avem acum. Viața și munca noastră au 
cunoscut an de an îmbunătățiri esențiale, 
noi, minerii, beneficiind de tot ceea ce 
ne-a fost necesar pentru ca munca noas
tră să se situeze la un înalt nivel de efi
ciență, iar viața noastră să fie îndestulată, 
civilizată și înfloritoare.

Transformările în munca noastră sînt 
radicale, totul este mai modern, mai efi
cient. Și, toate aceste mutații au interve
nit într-un timp relativ scurt, în acești 
douăzeci de ani ai „Epocii Ceaușescu", de 
cînd în fruntea partidului se află Minerul 
nostru de onoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui grijă părintească ne-a 
înconjurat dintotdeauna cu aceeași căldură, 
împreună cu toți minerii țării, cinstim a- 
niversarea a două decenii de la Congresul 
al IX-lea al partidului prin (faptele noas-

Ioan BUD, 
miner, șef de brigadă, 

I.M. Vulcan

(Continuare îo pag. a 2-a)

Răspuns mineresc
Marile realizări obținute de poporul 

nostru în cei 20 de ani de cînd în fruntea 
partidului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arată atașamentul tuturor oa
menilor muncii din întreaga țară față de 
partid, față de secretarul său general.

Alături de întregul popor, minerii Văii 
Jiului au contribuit din plin la înflorirea 
multilaterală a țării, știut fiind faptul că 
industria minieră este ramura principală 
care asigură materia primă ce dă țării 
lumină și căldură.

Brigada pe care o conduc, un colectiv 
tînăr, format numai cu doi ani în urmă, 
cuprinzînd oameni care au crescut și s-au 
format în „Epoca Nicolae Ceaușescu'1, au 
înțeles sarcinile deosebite ce le revin în 
dezvoltarea bazei energetice a țării. Con-

Ludovic VARGA, 
miner, șef de brigadă,

I.M. Dîlja

(Continuare in pag. « 2-a)

j PARTIDUL, 
CEAUSESCU,

i R O M Â M I A
ț Sub cerul libertății, fără nor,

E-a inimilor noastre bucuria ;
Răsună cîntecul biruitor :
Partidul, Ceaușescu, România !

Ram lingă ram, talaz lingă talaz,
Om lingă om ne-am afirmat tăria
Și azi, rostim uniți — un singur glas :
Partidul, Ceaușescu, România !

Sînt trei culori : de azur, de griu și foc
Ce-și scriu pe-același steag mîndria
Și toate trei înseamnă la un loc
Partidul, Ceaușescu, România !

Eftimie MARDARE, 
miner pensionar 

Uricani

I

I

Ț

Astăzi la posturile de radio și televiziune
Astăzi, 24 iulie, în jurul orei 12,00 posturile 

noastre de radio și televiziune vor transmite în di
rect, de la Sala Palatului Republicii Socialiste Româ
nia, încheierea lucrărilor Plenarei Comitetului Cen
tral și a activului de partid, consacrată aniversării 
a 20 de ani de la Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român și de la alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția de secretar general al 
partidului, precum și îndeplinirii sarcinilor ce revin 
organelor și organizațiilor de partid, comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii în realizarea neabătută a 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea, a Programului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comunism.
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Epoca NICOLAE CEAUȘESCU
două decenii de mărețe înfăptuiri

CONDUCĂTORULUI IUBIT
De aici, din 

Valea jiului
Sîntem aici, mineri din tată-n fiu, 
noi ce durăm lumina la izvoare, 
avem în noi atita dăruire 
spre împlinirea erei, viitoare.

Epoca fericirii

Ne dăruim cu sufletul și mintea, 
cu brațe aurite de sudoare, 
păstrăm ascunsă-n fiecare 
lumina vie-a țării ca pe-o

gînd, 
floare.

căldură,Cărbunele a strîns în noi 
jos, în adine, cu-atîta dor de soare, 
ne răsplătim prin munca noastră țara, 
și ne cinstim Minerul de onoare.

Epoca de aur a scumpei Românii, 
O epocă-ndrăgită de copii,
E Ceaușescu, omul nostru drag, 
E România, strînsâ sub un steag. 
Sub raze aurii se-nalță tricolorul, 
Partidul. Ceaușescu și Poporul. 
E țara-ntreagă-n zi de sărbătoare 
Și ce frumos zîmbește tnîndrul soare I 
E fericit și astrul de pe cer 
Zîmbește către harnicul miner, 
Privește cu mîndrie spre Carpați, 
Spre combinatul Hunedoarei sau Galați 
Spre Mare și spre al Dunării canal, 
Spre împlinirile acestui cincinal, 
Spre Directivele trasate de Congres 
Spre Ceaușescu, omul reales. 
Copii ai țării mele, cinstiți eliberarea
Partidului și țării îi închinăm chemarea: 
Vom da cărbune țării atunci cînd vom 

fi mari,

i

De veghe, neclintit, la cîrma țării. 
Acestui OM — alesul întregului popor 
îi dăruint de-aice, din adîncuri, 
lumina țării-n chip de viitor.

Spre comunism vom merge ca 
meșteri făurari

Emilian HELJ, elev
Școala generală nr. 1 

PetrilaMircea ANDRAȘ

j Simbol Erou c e epopee
Aceasta 
destinul
Prezent
acum, fiecare.

e țara, 
ei mare.

la zidire-i

Și 
de 
de

munca-i văpaie 
suflet, fierbinte, 
veghe-i poporul

și-al său

Făuritor de vremuri noi 
Erou de epopee-ntre eroi,
De douăzeci de ani ești chezășie, 
De-nțelepciune și de trăinicie, 
Deschizător de zări senine, 
Izvor al certitudinii de bine, 
E Ceaușescu, Fiul Țării, 
Erou al păcii-n poarta zării ; 
Slăvim din inimă-al său nume, 
Cinstit și aclamat în lume I

a
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Poporul îșî urmează cu încredere 
genialul conducător

(Urmare din pag. I’

PREȘEDINTE. Irimie STRAUȚ

El
al

simbol
nostru

cu
și țara în

pacea

rămîne, 
oricînd, 

în suflet
gîncț.

Decenii de glorioase ctitorii
Două decenii aud sub jerbă de lumini, 
Și-au făurit din țară o minunată floare. 
Epoca Ceaușescu — un drum spre înălțimi, 
Să crească România ca aurul în soare.

E-n frunte, gîndind 
un nou viitor, 
cu patria-n suflet 
și-al ei tricolor.

Rahela BARCAN

Mi-e țara înflorită cu fiecare an — 
Istoricul Congres în frunte ne-a adus 
Pe ințeleptul ctitor, făuritor de țară, 
Ce patria așează, în toate, mai presus I...

loan CHIRAȘ, 
muncitor, tipograf

Profilurile urbane mo
derne ale reședințelor de 
județe și municipii, ale 
celorlalte așezări mun
citorești, condițiile tot 
mai bune de trai create în 
toate localitățile prin 
dezvoltarea fondului lo
cativ și organizarea unor 
fluxuri sociale de confort 
sporit sînt expresia grijii 
cu adevărat părintești a 
conducerii partidului și 
statului nostru, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
față de îmbunătățirea con
tinuă a mediului de via
ță și creșterea bunăstării 
oamenilor muncii. Aces
tor mărețe înfăptuiri le 
adăugăm, ca un corolar 
de seamă, succesele re
marcabile obținute prin 
înflorirea științei, învă- 
țămîntului și culturii, a- 
firmate ca bunuri de 
mare preț ale întregului 
popor.

Ne sînt binecunoscute 
realizările înregistrate în 
această epocă înfloritoa
re, în Valea Jiului. Ex
tracția cărbunelui a luat 
amploare și a fost supusă

unui amplu proces în
noitor, de mecanizare și 
automatizare. Elocventă 
în acest sens este crește
rea de 2,5 ori a produc
ției de cărbune extrasă 
din abatajele bazinului 
nostru carbonifer. Muta, 
ții de autentică valoare 
socială au fost înregis
trate și prin moderniza
rea orașelor, în baza pro
gramului elaborat din i- 
nițiativa și la indicația 
secretarului general al 
partidului. Au fost obți
nute realizări de seamă 
în dezvoltarea bazei ma
teriale a tuturor celorlal
te activități — învăță- 
mînt, aprovizionarea
populației, prestări de 
servicii, ocrotirea sănătă
ții, cultură și sport.

Urmînd politica înțe
leaptă a secretarului ge
neral al partidului, popo
rul nostru a consolidat 
marile cuceriri revolu
ționare și a asigurat î- 
naintarea fermă a țării 
pe calea dezvoltării mul
tilaterale. Intr-o deplină 
unitate de gîndire și ac
țiune și cu o puternică 
vigoare revoluționară, cu

nemărginită încredere 
în viitor, poporul își ur
mează eminentul condu
cător, animat de hotărî- 
rea de a înfăptui obiec
tive tot mai cutezătoare 
și grandioase.

In fața istoriei, înfăp
tuirile fără precedent ob
ținute în toate domeniile 
vieții economice și socia
le constituie cea mai du
rabilă și elocventă con
firmare a justeței politi
cii pe care țara a urmat-o, 
în aceste decenii înflori
toare. Mîndri de înfăptui
rile socialiste care au 
sporit prestigiul țării în 
fața întregii lumi, pri
vim cu încredere spre 
viitor avînd deplina cer
titudine că sub conduce
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vor fi împlini
te cele mai înalte aspira
ții ale poporului român, 
de bunăstare și fericire, 
de libertate și indepen
dență, de pace și înțele
gere cu toate națiunile 
lumii contemporane.

SPRE NOI ȘI MĂREȚE ÎMPLINIRI SOCIALISTE
Excelente condiții de muncâ

(Urmare din pag. () 

tre de muncă, raportînd 
pînă la această dată 2600 
tone de cărbune peste 
plan, minerii din brigada 
mea fiind ferm hotărîți să 
sporească zilnic cantitatea 
de cărbune extrasă supli
mentar.

Asemenea întregului nos
tru popor muncitor, în a-

Răspuns
(Urmare dm pag. t) 

dițiile minunate de mun
că și viață create mineri
lor ca răspuns la grija pe 
care Minerul nostru de o- 
noare, tovarășul ' Nicolae 
Ceaușescu, ne-o poartă, ne 
mobilizează în continuare 
pentru a nu precupeți nici 
un efort pentru creșterea 
producției de cărbune. De 
la începutul anului, îm
preună cu ortacii am ex
tras suplimentar sarcini-

Perseverînd în asigurarea fronturilor 
de cărbune

îmi sînt încă vii în amin
tire momentele emoționan
te din toamna anului 1979, 
cînd noi, minerii de la Pa- 

ceastă zi de sărbătoare ne 
exprimăm cele mai alese 
sentimente de stimă și pre
țuire față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Mine
rul de onoare al țării, iar 
tonele de cărbune extrase 
peste plan, lună de lună, 
constituie suprema dovadă 
a recunoștinței și mulțu
mirii noastre, a tuturor mi
nerilor din Vulcan.
mineresc
lor de plan peste 1700 tone 
de cărbune.

In aceste zile, cînd ani
versăm două decenii de la 
istoricul Congres al IX-lea 
al P.C.R. și alegerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
fruntea partidului, în aba
tajele minei Dîlja minerii 
depun eforturi deosebite 
pentru a cinsti prin fapte 
demne de muncă pe cel 
mai iubit fiu al poporului 
român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului.

roșeni l-am avut iarăși în 
mijlocul nostru ca oaspete 
drag pe secretarul general 
al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, la inau
gurarea orizontului 360 — 
devenit un orizont simbol 
pentru mineritul modern 
al Văii Jiului. M-am nu
mărat și eu, alături de 
minerii loan Daniel, Ale
xandru Laszlo, Mihai Bo- 
kos și yasile Cerceja prin
tre cei care au executat 
săparea și betonarea aces
tei magistrale subterane pe 
care au fost scoase la lu
mina zilei peste 3 milioane 
tone de cărbune. In anii 
care au urmat, minerii sec
torului investiții au conti
nuat opera de construcție 
începută în acea perioadă. 
Ulterior- au fost deschise 
încă trei galerii principale 
de transport la acest ori
zont. De asemenea, s-au 
săpat două planuri înclina
te pentru a se putea începe 
deschiderea orizontului 280.

Am trăit un moment cu
...Era 9 noiembrie 1977. 

Lucram ca miner șef . de 
brigadă la I.M. Vulcan, pe 
orizontul 360, la ora aceea 
cel mai adine loc de mun
că al minei, unde execu
tam lucrări de pregătiri

Prin munca noastră deschi
dem noi drumuri subterane 
spre fronturile de cărbune 
de care țara are nevoie.

Acum, cînd se împlinesc 
două decenii de mărețe 
înfăptuiri, de cînd, în func
ția supremă de secretar ge
neral al partidului, a fost 
ales cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Minerul 
nostru de onoare ne reîn- 
noim legămîntul să fim în
totdeauna strîns uniți în 
jurul partidului, al secreta
rului său general, punînd 
toată energia noasfră în 
slujba înfloririi patriei, 
pentru ridicarea României 
socialiste pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Ion GRIGORESCU, 
maistru minier, 

sectorul de investiții 
I.M. Paroșeni

valoare de simbol
pentru producția anilor vi
itori.

In această zi memorabilă, 
care îmi va însoți me
reu amintirile, acolo jos, 
la tocul nostru de muncă 
a coborît secretarul gene
ral al partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu. I-am 
prezentat minerește rapor
tul, a urmărit cu deosebit 
interes o demonstrație a 
procesului producției, reali
zat cu mijloace moderne. 
Acolo jos, la orizontul 360, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a interesat de 
felul cum se asigură pre
gătirea practică, de specia
litate a oamenilor pentru 
stăpînirea agregatelor de 
înaltă tehnicitate și folosi
rea lor cu un randament 
superior, indicînd, totoda
tă, instruirea cît mai te
meinică, din timp, a tutu
ror acelora care trebuie 
să mînuiască aceste utilaje.

Mi-a revenit cinstea să-l 
invit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să ocupe loc la 
pupitrul de comandă, încre- 
dințîndu-i sistemele de con
ducere ale agregatului.

Parcă și acum îl văd pe 
conducătorul partidului nos
tru la comanda combinei. 
Apoi, după un timp, ne-a 
întrebat: „Ce ziceți, cum 
a fost ?“ Iar eu am răs

puns, adresîndu-mă ortaci
lor : „A muncit ca primul 
miner de onoare al Văii 
Jiului", Aceste momente, 
semnificația lor au consti
tuit pentru mine și ortaci 
un mobilizator îndemn, un 
permanent imbold în în
treaga noastră activitate 
din subteran, un adevărat 
punct de referință pentru 
atenția cu care partidul 
ne înconjoară, ne- 
au însoțit succesele de mai 
tîrziu. Ele au rămas pentru 
mine momente cu valoare 
de simbol. Multă vreme 
după aceea, cînd mînuiam 
manetele combinei, mă 
gîndeam cu emoție și mîn
drie că aici a lucrat pri
mul bărbat al țării, omul 
de numele căruia se leagă 
toate mărețele înfăptuiri 
ale poporului nostru în 
ultimele două decenii, pe
rioadă intrată în conștiința 
noastră sub simbolica de
numire „Epoca Ceaușescu".

Hie CHIRON, 
miner pensionar 

Vulcan



MIERCURI, 24 IULIE 1985 Steagul roșu 3

1
1965-1985 Localitățile Văii Jiului, pe treptele afirmării
w X \g. REȘEDINȚA MUNICIPIULUI ,

1 simbol al marilor prefaceri socialiste
congr^^ț_—-------------- din Valea Jiului

,,Să facem din Valea

Jiului nu numai un 
centru minier puter

nic, ci și un centru 
muncitoresc în care 

condițiile de viață și 

de muncă să fie 
exemplare"

NICOLAE CEAUȘESCU

Reședința municipiului nostru, Petroșaniul, la fel ca toate așezările mine
rești din Valea Jiului a cunoscut din plin procesul înnoitor din acești douăzeci 
de ani de viață nouă a țării. In anul aniversării celor două decenii de mărețe 
împliniri socialiste, inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului, orașul pi
toresc de la poalele Parîngului își etalează chipul său nou ce se constituie într-o 
adevărată cronică a unor fapte de ample ctitorii care vor dura cu trăinicie de 
granit de-a lungul anilor ce vor urma. Iar cronica acestor vremuri noi pe care 
le trăiește atît de plenar municipiul minerilor evidențiază odată mai mult și 
cu netăgăduită forță de convingere că OMUL care a inspirat și stimulat tot a- 
cest proces constructiv înnoitor, înfăptuit de oameni pentru oameni, este tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit și stimat fiu al poporului român ales 
acum două decenii în fruntea partidului.

In urma repetatelor vizite de lucru întreprinse de secretarul general al 
partidului în Valea Jiului, a prins contur faptic noul centru civic al reședinței 
de municipiu, minunată ctitorie a acestei epoci cu largă deschidere spre o dez
voltare economico-socială dinamică, spre înnoiri și împliniri fără precedent pe 
plan economic, și al modernizării urbanistice, dotărilor edilitare, gospodăririi 
și înfrumusețării. Cartea de vizită cu care Petroșaniul se prezintă la bilanțul 
marilor înfăptuiri, ce încununează atît de bogat cei douăzeci de ani de istorie 
nouă, este impresionant. Odată cu puternica creștere a potențialului economic, 
înnoirile și-au pus amprenta în toate domeniile vieții orașului.

Pagina de față se vrea o oglindă a acestor realități, a acestor efigii ale tim
pului măreț care fac de nerecunoscut și înnobilează chipul reședinței munici
piului nostru.

Multiple realizări în domeniul social

Semnificative progrese 
pe pa ii n economic

O coordonată esenția
lă a acestor două decenii 
reprezintă dezvoltarea și 
modernizarea, creșterea 
producției de cărbune a 
minelor Dîlja și 
Livezeni. La indi
cația secretarului ge
neral al partidului, s-a 
dezvoltat o veritabilă in
dustrie constructoare de 
mașini ale cărei produse 
contribuie la eficiența mi
neritului. Astfel, pe har
ta economică a orașului 
a apărut IPSRUEEM, a- 
devârat mecanic-șef al 
minelor din Valea Jiului, 
unitate în ascendență con
tinuă, la care, în acest an, 
de pildă, se vor adăuga ca
pacități pentru'o produc
ție în valoare de peste 800 
milioane de lei. La fel, 
în comparație cu 1965, 
întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani și-a mă
rit, de 20 de ori produc
ția industrială, devenind 
din atelier de reparații, 
unitate constructoare de 
utilaje destinate abata
jelor și carierelor.

Pagină realizată de 
Iosif BALAN, 

Sabin BORCAN,
Foto: AL TATAR

Paralel cu moderniza
rea mineritului, în acești 
ani ai „Epocii Nicolae 
Ceaușescu" au apărut noi 
ramuri industriale. In
dustria, ușoară este ilus
trată prin întreprinde
rea de tricotaje, unitate 
creată la indicația secre
tarului general al parti
dului și în care se afirmă 
personalitatea creatoare 
a fiicelor și soțiilor mi
nerilor. Intre ctitoriile a- 
cestor ani se numără, de 
asemenea, secția de mo
bilă, industria alimentară 
este reprezentată de Fa
brica de Produse Lactate, 
fabricile de pîine, Abato
rul etc.

Și transporturile au 
cunoscut noi dimensiuni 
s-au electrificat și dublat 
linii de cale ferată. Prin 
gara Petroșani trec, in 24 
de ore, 38 de trenuri de 
călători și 109 trenuri de 
marfă, ea fiind una din
tre cele mai mari porți 
feroviare de cărbune ale 
țării.

In cadrul întreprin
derii de tricotaje s-au 
creat noi locuri de 
muncă pentru femei.

Invățâmîntul
• La Institutul de mine 

s-au construit și amenajat 
atelierul de microproducție 
(1212 mp), platforma de 
mașini miniere (454 mp), 
3 cămine studențești cu 
peste 1400 de paturi, com
plexul sportiv și corpul 
nou de învățămînt (7000 
mp). K

• S-au edificat școlile 
generale nr. 1, 6 și 7, Li
ceul economic și de drept 
administrativ, Liceul de 
matematică-fizică. Liceul 
industrial minier — în to
tal peste o sută de săli de 
clasă.

B Zestrea edilitară 
orașului s-a îmbogățit 
noi cartiere de

case

a 
cu 

locuințe 
i (Aeroport, Hermes, Piață, 
i Petroșani-Nord) peste 90 
i la sută din populația lo- 
i -calității locuind in 
i noi.

B Orașul a fost 
i dat la rețeaua de 
i moficare, pentru , 
i derulîndu-se un
• tant program de investi- 
Ui................. ... _...... ...............

; racor- 
ter- 

aceasta 
impor-

Modernul magazin universal „Jiul", loc de conti
nuă atracție pentru populație.

comercia- 
într-un

: vă
ii 

sută, 
în 

spații 
i la

B Rețeaua < 
lă s-a dezvoltat 
ritm fără precedent: 
loarea desfacerilor 
crescut cu 204 la 
s-au construit și dat 
folosință moderne 
comerciale, peste 90 
sută din cele existente 
fiind noi — între acestea 
aflindu-se Magazinul u- 
niversal „Jiul" (cu o su
prafață utilă de 8 400 
mp), Cantină-restaurant, 
magazine alimentare etc.

a
Și 
se 

însu
și 80

■ Sfera serviciilor 
crescut ca amploare 
calitate ; dacă în 1965 
dispunea de spații 
mîncl 2 300 mp 
de activități, astăzi exis
tă 85 de unități însumînd 
8 600 mp, în care se des
fășoare! 140 de activități, 
iar valoarea producției 
marfă industrială a cres
cut, față de 1965, cu 382 
la sută.

Repere înalte 
ale vieții spirituale
• Bogata viață spiritua

lă a orașului dispune de o 
puternică bază materială i 
s-a dat în folosință Casa 
de cultură a sindicatelor, 
a fost modernizat Teatrul 
de stat, s-au construit 3 
noi cinematografe, tipogra
fia.

• In reședința de muni
cipiu, la casa de cultură, 
precum și în întreprinderi 
și instituții își desfășoară 
activitatea 24 de formații 
artistice de amatori.

• Biblioteca municipa
lă din cadrul Casei de 
cultură dispune de un fond 
de carte de peste 40 000 
volume.

Pentru sănătatea 
oamenilor

In domeniul sănătății, 
s-a construit un spital mo
dern, cu 700 de paturi, o 
secție de recuperare medi
cală, cu 70 de locuri etc.

înființat în anul 1967, 
ca expresie a grijii parti
dului și statului nostru 
față de sănătatea mineri
lor, în Petroșani își des
fășoară activitatea Labo
ratorul de pneumoconioze 
al l.C.P.M.C. Dacă în anul 
1980, prin autocaravana 
medicală dc microradio- 
fotografii, s-au efectuat 
18 000 de M.R.F., în prezent 
numărul lor a ajuns la 
peste 20 000 și crește în 
continuare reușindu-se o. 
tot -mai mare cuprindere a 
minerilor și preparatorilor 
din Valea Jiului în acțiu
nea profilactică de preve
nire a^boliloi' profesionale.
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Conferința de presă consacrată împlinirii a două 
Congresul al IX-lea al P. C. R.d8cen;i ds la

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
La Moscova a avut loc o 
conferință de presă consa
crată împlinirii a două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al P.C.R.

Au luat parte reprezen
tanți ai secției relații ex
terne a C.C. al P.C.U.S., 
M.A.E. al U.R.S.S., gene
rali și ofițeri superiori, re
prezentanți ai altor insti
tuții și organizații centra
le, ai conducerii Asociației 
de prietenie sovieto-ro- 
mâne, ziariști.

Cu acest prilej s-a evi
dențiat că perioada de 20 
de ani, care s-a scurs de 
la Congresul al IX-lea al 
P.C.R., marcată de pro-

funde transformări social- 
economice, de dezvoltarea 
impetuoasă a industriei, a- 
griculturii, științei, cultu
rii și învățămîntului, de 
ridicarea continuă a nive
lului de trai material și 
spiritual, de creșterea pres
tigiului internațional al 
României, poartă ampren
ta gîndirii creatoare, a ac
tivității neobosite, teoreti
ce și practice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România. A fost pre- 

externă 
a

zentată politica 
dinamică, consecventă

T. Jivkov despre transformarea Balcanilor 
într-o zonă denuclearizată

SOFIA 23 (Agerpres). A- 
genția BTA informează că 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, To
dor Jivkov, a acordat zia
rului grec „Ta Nea" un 
interviu, în care sublinia
ză că trăsătura caracteris
tică a relațiilor bulgaro- 
elene o constituie dezvol
tarea lor stabilă timp de 
peste 20 de ani. In condi
țiile pericolului tot mai 
mare al unui conflict nu-

clear catastrofal — a spus 
T. Jivkov —, transforma
rea Balcanilor într-o zonă 
denuclearizată constituie o 
sarcină stringentă, și re
zolvarea ei ar contribui 
la asigurarea păcii și secu
rității tuturor statelor din 
regiune, precum și la crea
rea unor zone denucleari- 
zate și în alte regiuni ale 
Europei, la eliberarea de
plină a continentului de 
arma nucleară.

Intîlnirea reprezentanților parlamentelor 
Sudul Coreii
tr-un acord asupra organi
zării de convorbiri între 
delegații parlamentare din 
Nordul și Sudul Coreii ca
re să se țină alternativ la 
Phenian și Seul.

S-a căzut de acord ca a 
doua rundă de contacte 
preliminare — menită să 
rezolve chestiunile rămase 
nesoluționate — să aibă ioc 
la 25 septembrie a.c.

din Nordul și
PĂNMUNJON 23 (Ager

pres). La Panmunjon a a- 
vut loc prima rundă a 
contactelor preliminare în 
vederea organizării de con
vorbiri parlamentare între 
Nordul și Sudul Coreii, 
întîlnire realizată la pro
punerea R.P.D. Coreene — 
transmite agenția ACTC.

Aceasta s-a încheiat prin

> ■<* Cazul ,.Boeing 747”
(Agerpres). In 
examinări a- 
„cutiilor ne-

DELIII 23 
pofida unei 
mănunțite a 
gre“ ale avionului „Boeing- 
747“ aparținînd liniilor ae
riene indiene care s-a pră
bușit, cu 329 de pasageri 
la bord, în apropierea 
coastelor Irlandei, luna 
trecută, cauzele acciden-

de-tului nu au putut fi 
terminate, transmite agen
ția Associated Press.

Potrivit ministrului 
dian al aviației, pînă 
30 decembrie urmează
fie prezentat un raport a- 
supra rezultatelor inves
tigațiilor.

in
ia 
să
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partidului 
tru.

și statului nos-

fost 
car-

☆
Cu același prilej a 

organizat un stand de 
te social-politică, la loc de
frunte fiind expuse volume 
din opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România.

l

COSPAS-SARSAT
Cu ajutorul sistemului 

internațional de sateliți 
ai Pămîntului Cospas-Sar- 
sat au fost salvate viețile 
a 500 de persoane de 
accidente de avion 
pe mare, s-a relevat 
cursul 
internaționale 
desfășoară la 
american pentru proble
mele studierii oceanelor 
și atmosferei din Seatle 
(statul Washington). Sis- 
stemul Cospas-Sarsat, din 
care fac parte sateliți ar
tificiali ai Pămîntului, în 
principal sovietici și 
mericani, a început 
funcționeze în 
brie 1982.

IN COSMOS
K luat sfîrșit zborul de 

șapte zile al biosatelitu- 
lui sovietic „Cosmos—

la 
sau 

în 
unei conferințe 

care se 
Centrul

a- 
să 

septem-

1 667“, la bordul căruia 
s-au aflat maimuțe, șoa
reci, pești, insecte, plan
te. După aterizarea sate
litului, relevă agenția 
TASS, plantele și anima
lele au fost aduse la la
boratorul Institutului pen
tru probleme medicale 
și biologice al Ministeru
lui Sănătății din U.R.S.S.

Intr-o declarație făcută 
agenției TASS, directo
rul institutului, acad, O- 
leg Gazenko, a precizat 
că scopul acestor expe
rimente este de a clarifi
ca mecanismul schimbă
rilor petrecute în orga
nism în primele ore și 
zile ale unui zbor cos
mic, așa-numita perioadă 
de adaptare și imponde
rabilitate. De asemenea, 
el a subliniat că s-au 
perimentat metode 
control al radiațiilor 
crearea unui sistem 
protecție împotriva 
diațiilor.

NOROC
Trustul nr. 2 de < 

strucții din

ex-
de
Și 

de 
ra-

con-
Leningrad,

Agenda provizorie a celei 
de-a 40-a sesiuni a Adunârii 

Generale

Acțiuni în favoarea 
păcii, pentru 
dezarmare

• LA SZEGED (R.P. 
Ungară), se desfășoară 
cea de-a X-a ediție a 
Festivalului interna
țional al formațiilor de 
dansuri populare ale 
sindicatelor, la care ța
ra noastră este repre
zentată de ansamblul 
„Stemnicu", din Vaslui. 
In deschiderea festiva
lului, ansamblul româ
nesc a prezentat dansul 
„Călușarii", care s-a 
bucurat de un deosebit 
succes. Ansamblul 
mânesc va evolua, 
continuare, pe 
multe scene în aer
ber din Szeged, precum 
și din alte localități aie 
R.P. Ungare.

ro- 
în 

mai
li-

PREȘEDINTELE Repu
blicii Nicaragua, Daniel 
Ortega Saavedra, l-a pri
mit, la Managua, pe Victor 
Bolojan, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare 
în calitate de 
al Republicii 
România în

ambasador 
Socialiste 

această țară.

fi în măsură 
navetă spa- 
în jurul anu- 
declarat U. R.

INDIA va 
să lanseze o 
țială proprie 
lui 1992 — a
Rao, președintele Organiza
ției naționale pentru cer
cetări spațiale din 
citat de 
Presse.

India,
agenția France

DECRETAREA1
urgență, de "către 

sud-a-

DUPĂ 
stării de 
autoritățile rasiste 
fricane, în zonele din jurul 
orașelor Johannesburg și 
Port Elisabeth au fost a- 
restați circa 150 de mili- 
tanți antiapartheid — s-a 
anunțat în presa sud-a- 
fricană, citată de agenția 
France Presse.

care efectuează lucrări 
de restaurare la clădirile 
vechi ale orașului se 
poate considera o între
prindere foarte norocoa
să : într-un morman de 
cărămizi îndepărtate din- 
tr-o clădire au fost găsi
te una de... aur, în tocul 
unei uși — 100 de mo
nezi din același metal, iar 
într-un ascunziș secret al 
unei comode vechi care 
ani de zile a fost folosită 
într-o instituție — un co- 
șuleț cu briliante. Dar 
cea mai recentă descope
rire a muncitorilor trus
tului este și cea mai 
prețioasă : într-o casă bo
ierească ce a aparținut 
cîndva unui funcționar al 
Ministerului de Interne 
țarist a fost depistată o 
încăpere secretă conți- 
nînd aproximativ 1000 
de obiecte de valoare di
ferită. Se aflau acolo ta
blouri, blănuri, servicii 
de masă instrumente 
muzicale, albume fila
telice, colecții de monezi.

NAȚIUNILE UNITE 23 
(Agerpres). La sediul din 
New York al Națiunilor U- 
nite a fost dată publicită
ții ordinea de zi provizo
rie a celei de-a 40-a se
siuni a Adunării Generale 
a O.N.U., ale cărei lucrări 
vor începe la 17 septem
brie. Agenda provizorie a 
viitoarei sesiuni — care va 
marca împlinirea a patru 
decenii de la crearea Or
ganizației Națiunilor Uni
te — cuprinde 144 de punc
te, ce acoperă principalele 
probleme politice, juridice, 
economice, militare, so
ciale, culturale și de altă 
natură privind lumea 
contemporană.

Printre acestea se deta
șează, prin importanța lor, 
preîntîmpinarea unei con
flagrații nucleare, menți
nerea păcii și întărirea se
curității internaționale pe 
calea opririi cursei înar
mărilor, a realizării dezar
mării, în primul rînd a 
dezarmării nucleare, a re
glementării conflictelor și 
diferendelor internaționale 
prin mijloace politice paș-

nice. Totodată, pe agenda 
provizorie sînt înscrise nu
meroase puncte referitoa
re la lichidarea colonialis
mului și neocolonialismu- 
lui, a rasismului și apart
heidului, a oricăror discri
minări față de pameni și 
popoare și respectarea 
drepturilor inalienabile ale 
popoarelor la libertate, in
dependență și dezvoltare 
de sine stătătoare.

Intre problemele de pe 
ordinea de zi a viitoarei 
sesiuni se disting prin im
portanța lor cele înscrise 
de țara noastră, care se 
referă la domenii de în
semnătate majoră ale vie
ții internaționale, cum 
sînt menținerea păcii, în
făptuirea dezarmării, re
ducerea cheltuielilor mi'i- 
tare, întărirea cooperării 
între tineri și sporirea ro
lului lor pe plan național 
și internațional, în cadrul 
prestigioasei manifestări 
care este Anul Internațio
nal al Tineretului, lărgirea 
cooperării economice, ști
ințifice și tehnice dintre 
state și altele.

TOKIO 23 (Agerpres). 
Cunoscuți soliști de operă 
și instrumentiști din Japo
nia au participat la primul 
concert din acest an închi
nat memoriei victimelor 
bombardamentelor atomi
ce americane de la Hiro
shima și Nagasaki, din a- 
nul 1945, relatează agen
ția TASS. El a fost orga
nizat de mișcarea „Muzi
cienii împotriva pericolu
lui nuclear", înființată în 
urmă cu cîțiva ani și ca
re se bucură de mare popu
laritate în Japonia. Numai 
în anul 1984, mișcarea a 
organizat în Japonia pes
te 30 de concerte, iar fon
durile adunate prin vîn- 
zarea biletelor au fost fo
losite pentru ajutorarea 
victimelor bombardamen
telor atomice.

☆

să deblocheze dialogul și 
să accelereze procesul vi- 
zînd semnarea unui Tratat 
de pace, securitate și co
operare în regiune.

AUTORITĂȚILE de 
Seul proiectează noi 
suri represive, rezultă 
telegramele agențiilor 
ternaționale de 
fel, agenția 
Press relatează 
nul a decis să 
putere ceea ce
activități antistatale și an
tisociale, pentru a eradica 
sursele tulburărilor și de
zordinilor sociale".

la 
mă- 
din 
in- 

Ast-presă.
Associated 
că „guver- 

curme cu 
se numește

REUNIȚI pe insula Con- 
tadora în Panama, în ca
drul unei sesiuni extraor
dinare consacrate relan
sării negocierilor de pace 
în America Centrală, mi
niștrii de externe din țări
le „Grupului de la Conta- 
dora" au pus la punct un 
„plan de acțiune" menit

ROBOT-PARTENER
Specialiștii din Ronne

burg (R.D.G.) au realizat 
un robot-partener de an
trenamente pentru bo
xeri, folosit de selecțio
nata de box a R.D. Ger
mane. Este vorba de un 
manechin din piele, diri
jat de antrenor de la un 
pupitru, putînd executa, 
cu viteze diferite, 
cări laterale sau 
și înapoi, fără să 
însă lovi. Robotul 
fi înălțat sau coborît du
pă înălțimea boxerului 
cu care se antrenează.

Senzorii înglobați în ro
bot permit nu numai nu
mărarea loviturilor pri
mite, ci și forța lovituri
lor. După cum relatează 
agenția TASS, la Tîrgul 
de la Leipzig, robotul 
a fost distins cu medalia 
de aur.

miș- 
înainte 

poată 
poate

FAPTUL DIVERS!

?€Gl£\

PIAȚA COMUNĂ (vest- 
europeană) a adresat 
mesaj „Grupului de 
Contadora" în care își 
afirmă sprijinul față 
eforturile consacrate 
staurării unui climat
pace, securitate și coope
rare în America Centrală.

un 
la 

re
de 
în
de

WASHINGTON 23 (A-
gerpres). Creșterea sume
lor alocate pentru susține
rea cursei înarmărilor a 
produs un mare deficit bu
getar federal și o reduce
re a cheltuielilor de ordin 
social în S.U.A., a declarat 
John Jacob, președintele 
Ligii naționale urbane — 
organizație americană pen
tru drepturile civile. Des- 
chizînd lucrările conferin
ței anuale a acestei orga
nizații John Jacob s-a 
pronunțat pentru măsuri 
hotărîte din partea admi
nistrației americane împo
triva creșterii șomajului 
și pentru combaterea sără
ciei în rîndul populației de 
culoare, relevă agenția 
ADN.
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memento
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

FILME
No-
are 

Unirea:
Pa- 

păsările

PETROȘANI — 7 
iembrie: Iubirea 
multe fețe, I-II ; 
O fată și un băiat; 
ringul: Sosesc 
călătoare.

PETRILA : In 
rea lui Filip.

LONE A: După 
ani.

ANI NO AS A : 
pentru iubire.

VULCAN — Luceafărul- 
Tatăl meu pe termen 
scurt.

LUPENI — Cultural : 
După legile vremii de 
război.

URIC ANI: Ana 
va, I-II.

aștepta-

mulți

Iubire

TV
In jurul orei 12,00 —

Transmisiune directă de 
la Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România: 
• încheierea lucrărilor 
Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. și 
lui de partid.
19,00 Telejurnal 
20,30 20 de ani

a activu-

tcolor), 
de 

rețe împliniri 
cialiste (color). 
Constelația 
timp înfloritor 
documentar.

20,50 Partidul, Ceaușescu, 
România (color). 
Spectacol literar-
muzical-coregrafic.

21,10 Telejurnal (color).

mă-
so-

unui

I
I 
I

N.R. Eventualele 
ficări survenite în

modi- 
pro-

Pavlo-

Mica publicitate
VIND Dacia 1300, și 

Petrila, strada Traian 
ia 17 B. (4056)

VIND apartament, patru 
camere, parter, achitat. Te
lefon 16109, Deva, (mp)

PIERDUT autorizație de 
fochist și legitimație de 
serviciu pe numele Moldo-

casă 
Vu-

de 
declar

înscrie- 
admi- 

eli -

van Maria, eliberate 
I.M. Lupeni. Le 
nule. (4057)

PIERDUT fișă de 
re la concursul de
tere în clasa a XI-a, 
berată de Școala generală 
nr. 4 Petroșani, pe numele 
Danda Carmen. O declar 
nulă. (4059)
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