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Mecanizarea extracției impune 
oameni bine pregătiți profesional

I M. Paroșeni și-a îndeplinit
prevederile anuale de plan

la 
pro- 

mu 1 tas-

introdus în 
4 din stra- 
care cores- 

de zăcă- 
fost nevoie 

aba-

Nici în anul acesta 
IM. Livezeni nu s-a 
dus revirimentul 
teptat, deși noile comple
xe care s-au 
panourile 3 și
tul 5, sînt cele 
pund tectonicii 
mînt. N-a mai 
să se taie din vatra
tajelor 0.6—1 m de piatră 
așa cum s-a întâmplat în 
anii anteriori. In panourile 
3 și 4 pe stratul 5, aceste 
două complexe urmau să 
suplinească linia de front 
de la complexele din 
panoul 1 sud și 2 epuiza
te, să preia linia de front, 
dar nu și producțiile rea
lizate cu cele ieșite 
funcțiune, producții 
au fost 
vechiul 
1, care 
proape

obținut o producție me- 
lunară de 5000 tone, 

avansări tot lunare în- 
10—15 rn la o lungime

din 
care 

destul de mici. Cu 
complex din panoul 
a funcționat a- 
o jumătate de an.

preluat cele două comple
xe, introduse în acest an, 
producția abatajelor ieși
te din funcțiune și aminti
te anterior ? La același 
nivel. După probele teh
nologice, în luna martie se 
obțin productivități de 1 
tonă pe post la panoul 3 
și de 9 tone pe post la pa
noul 4. Pînă în luna au
gust productivitățile reali
zate cresc pînă la 5 tone 
pe post în panoul 3, dar 
scad pînă la 4,6 tone pe 
post în panoul 4. In acest 
interval se schimbă patru 
șefi de brigadă. După mai 
bine de 2 ani iese din func
țiune complexul de înălți
me mică condus de Cris- 
tca Valache, complex cu 
caro s-au obținut cele mai 
frumoase rezultate la 
coastă mină, rezultate 
re au egalat pe cele 
la mina Lupeni, unde 
funcționat un astfel
complex. Lui îi sînt încre
dințate, din luna septem
brie, cele două complexe, 
din panourile 3—4. Pro
ductivitățile cresc în luna 
octombrie la 8,6 tone pe 
post în panoul 3, și la 7,8 
tone pe post în panoul 4 
In luna noiembrie produc
tivitatea muncii ajunge 
Ia 11,0 tone post la panoul 
3 și la 12,7 tone pe post 
în panoul 4. De altfel.

înaltă cinstire muncii 
pline de abnegație

a- 
ca- 
de 

a 
de

Paroșeni, ora 14. Clipe 
emoționante. Atmosferă 
sărbătorească. Fețele sculp
tate parcă în cărbunele dă
tător de energie și lumină 
ale oamenilor în perma
nentă luptă cu muntele, 
strălucesc de fericire. 
Bucuria momentului trăit 
înfioară sufletele mineri
lor, inginerilor, maiștrilor, 
ale copiilor prezenți, ale tu
turor celor care în 
puțului așteaptă cu 
mile bătînd într-un
intens fruntașii Văii Jiu
lui, minerii Paroșeniului, 
oamenii care încheiașeră 
planul anual la producția 
de cărbune extras cu cîte- 
va ore în urmă.

...O colivie ... a 
treia... Minerii, 
șefii de sectoare
juneții lor sînt întâmpinați 
cu ropote de aplauze. Copiii 
le luminează florile bucu
riei și recunoștinței. Strîn- 
geri de mîini viguroase.

rain pa 
ini- 
ritm

s-a 
die 
cu 
tre
a frontului de 100 m. Pro- 
ductivitățile realizate au 
fost de 4—5 tone pe post. 
Din vatră s-a tăiat piatră 
pe înălțime de 0,6—0,8 m; 
în panoul 2, cu 5 m media 
avansărilor lunare obținu
tă unde s-a tăiat din vatră 
piatră pe înălțime de 0,8— 
l m, realizările au fost a- 

’semănătoare cu cele obți
nute chiar Ia lucrările ele 
pregătire, iar productivi- 
tățile realizate au fost de 
1—2 tone pe post. Cum au

doua... a 
maiștrii, 
și ad-

îmbrățișări de oameni pu
ternici, cu brațele oțelite în 
lupta cu strînsoărea mun
telui pentru a elibera căr
bunele necesar economiei 
naționale. Membrii fanfa
rei se întrec pe ei înșiși. 
Acordurile Imnului atît 
de drag minerilor dă so
lemnitate acestor clipe în
cărcate de emoție. Printre 
cei ieșiți la lumina zilei cu 
fețe care mai poartă încă 
praful de cărbune, așa cum 
arată ele după orc 
cute la front, se află, 
la cot cu ortacii lor, 
nerii șefi de brigadă 
renez Fazakaș, Vasile 
Cojocaru, Viorel Poșa, Ni- 
colae Andrașic, Mihai Ște- 
fureac, Ion Cibea, Geza 
Kalman, Alexandru Laszlo, 
Nicolae Popa, maiștrii Io-

Tovarășul N i c 
Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului 
nist Român,
Republicii Socialiste Româ
nia, a primit joi, 19 decem
brie, pe secretarii cu pro
bleme internaționale și i- 
deologice ai comitetelor 
centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești din 
unele țări socialiste, care 
participă la lucrările Con
sfătuirii de la București.

La întâlnire au partici
pat : Milko Balev, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, Dimităr

o 1
gene-

Comu-
președintele

a e Stani.șev .și Stoian Mihai
lov, secretari ai C.C. al 
P.C.B. ; Vasil Bilak, mem
bru al Prezidiului, secre
tar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cehoslova
cia, Jan Fojtik, membru 
supleant al Prezidiului, se
cretar al C.C. al P.C.C., 
Josef Havlin, secretar al 
C.C. al P.C.C. ; Lionel So
to, membru al Secretaria
tului C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba; Kurt 
Hager și Joachim Her
rmann, membri ai Biroului

(Continuare în pag. a 4-a)

CONSFĂTUIREA

petre- 
cot 
mi- 
Fe-

Dorin GHEȚA

secretarilor cu probleme internaționale și 
ideologice ai comitetelor centrale ale 

partidelor comuniste 
unele țări

La București s-au des
chis joi lucrările Consfă
tuirii secretarilor cu pro
bleme internaționale și 
ideologice ai comitetelor 
centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești 
din unele țări socialiste.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat la 
această consfătuire de to
varășii Miu Dobrescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C.

și muncitorești din 
socialiste
P.C.R., Petru Enaclie, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secre- 

. tar al C.C. al P.C.R:, Cor
nel Pacoste, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al .
C.C. al P.C.R., Ion Stoian, 
membru supleant al Comi
tetului Politic 
cretar al C.C.

Lucrările
continuă.

Executiv,' se
al P.C.R.

consfătuirii

Circuit modern 
de transport 
la suprafață

In cadrul pregătirilor de 
iarnă, la 
Valea de 
de sfirșit 
menajare

mină

de a-

viitoarea
Brazi se apropie 
lucrările 
a unui modern

circuit automotor, in zona 
puțului V, care va cuprin
de instalații de culbutare, 
lanț elevator, linii secun
dare pentru gararea și re
pararea vagonctelor și că
rucioarelor de mină. Noul 
circuit, prevăzut cu pante 
automotoare, acoperit și 
iluminat corespunzător, va 
îngădui încă din perioada 
acestei ierni extracția rit
mică a sterilului rezultat 
din lucrările de deschide
re, executate în subteran, 
în condițiile creșterii sub
stanțiale a productivității 
muncii personalului din 
transport.

Lucrările sînt executate 
de brigada complexă con
dusă de Constantin Ber- 
cea, din cîndul căreia " se 
evidențiază prin 
și aport maistrul 
Ci ucu. muncitorii 
Laszlo, Constantin 
standoiu. Ștefan Nagy, Va
sile Avarvarei, Marius 
Pîșleagă, Dumitru Șchiopii 
și alții.

inițiativă 
loan 

Dionisie 
Con-

Gh. SPINU

(Continuare în pag. a 2-a)
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la confluența 

a două cincinale
I.a mina Dilja, nc un loc fruntaș în acest an s-a situat și brigada condusă de X alerian Maxim, 

torul III. Foto : Robert T AVIAN

Investițiile anului 1985

Asigurarea lucrului în spațiile 
închise, problemă majoră 
pe șantierele locuințelor

de 
din 
un 

ter

Pcntru menținerea unui 
ritm susținut de lucru în 
perioada de iarnă, la sfie
șitul celui de-al treilea tri
mestru al acestui an, con
ducerea Antreprizei 
construcții și montaje 
Petroșani a stabil.t 
program de măsuri cu
mene și prevederi precise. 
In ce măsură au prins via
ță prevederile acestui pro
gram ? Iată întrebarea la 
care am căutat răspuns 
miercuri, 18 decembrie 
a.c., pe șantierele locuințe
lor din Petroșani.

In cartierul 
lîngă Școala generală 
7, constructorii din 
(națiile coordonate, 
maistrul Constantin Miliâ- 
iesetl au ridicat într-un ter
men scurt structura de re-

Aeroport,
nr. 

for
do

zistență a blocului S2. Zi
darii din echipele conduse 
de Ion Militaru și de 
Constantin Barbu, lucrau 
la compartimentări inte
rioare. Un important vo
lum de lucru este asigurat 
și la blocurile 61 și 61 B 
din cartierul Petroșani- 
Nord. In interiorul blocu
lui 61 B lucrările de fini
saje sînt pe terminate. Dar, 
la blocul 61, spatiile desti
nate unor magazine, de la 
parter n-au fost închise. 
„Sticla pentru vitrine se 
află de mai mult timp de
pozitată lîngă bloc, dar, 
ne lipsesc geamgiii — ne-a

Viorel STRAUJ

(Continuare în pag a 2-a)

Continua grijă pentru 
ocrotirea sănătății se ma
terializează în țara noastră 
in puternica bază tehnico- 
materială și cadrele de 
specialitate care muncesc 
în rețeaua sanitară, situînd 
azi România printre prime
le țări din lume 
tul numărului 
paturilor de 
spitalizare 
al 
la 
locuitori.
țeaua 
Jiului 
ten ți c 
presiv 
1855 paturi spitalizare 
280 medici, cu mult peste 
media pe țară. Sînt reali
zări importante care ne 
stimulează preocupările 
statornice de a contribui 
cu exigență moral-politică 
și competență profesională, 
în spiritul recentei ședințe 
a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., la 
creșterea indicelui de na
talitate și a sporului natu-

sub așpec-

ral al populației, odată cu 
grija pentru sănătatea și 
vigoarea locuitorilor, a mi
nerilor din Valea Jiului.

Spitalul municipal, edi
ficiu dat în folosință în 
perioada istorică ce o nu
mim cu mîndrie „Epoca 
Ceausescu'*, reprezintă o

Preocupări statornice pentru 
calitatea actului medical

cfectuînd stimularea elec
trică în fibrîlațiile ventri-. 
cutare șl stopul cardiac, 
defibrilări electrice; secția 
de anestezie și terapie in
tensivă, dotată cu apara
tură modernă, asigură con
diții optime pentru reani
marea și anestezia bolna

vilor gravi 
Și blocul ope
rator al spita
lului este în
zestrat cu un 
aparat ront-

din Valea
o a-

și
medicilor
mia de

Re-
sanitară 
se bucură de 
deosebită, fapt ex- 
sintetizat de cele 

Și

remarcabilă realizare pen
tru asistența .medicală a 
populației din Valea Jiului. 
Secțiile, laboratoarele și 
compartimentele spitalului 
beneficiază de o dotare cu 
aparatură modernă și ca
dre cu bună pregătire pro
fesională, ceea ce a permis 
o creștere permanentă 

calității
Aș aminti doar 
realizările noastre din 
timii cinci ani: secția 
cardiologie, dotată cu 
ție de monitorizare și
Ioane de terapie intensivă,

a 
actului medical, 

din 
ul- 
de 

sta-, 
sa-

cîteva

gen-diagnostic mobil cu 
televizor, un microscop o- 
perator, care au permis un 
salt calitativ în traumato
logie și microchirurgie. Be
neficiind de o dotare mo
dernă, compartimentul de 
oftalmologie a introdus te
rapia dezlipirilor de retină 
și implantul de cristalin 
artificial. Prin intrarea în 
funcțiune, pe lîngă gastro- 
fibroscop, a aparatului

Dr. Gheorghe DAVID, 
directorul Spitalului 
municipal Petroșani 
(Cont, in pag. a 2-a)
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Gospodari de nota zece

G ea
rn i- 

1300 
la a- 

anual 
două

fontă, 
aluminiu, „cifre ca

să le puneți plus în 
, ne face atenți inter- 

înseam- 
cantități 

sarci- 
dacă 

și cele peste 3 
și deșeuri 

5,1 tone de hîr- 
tabloul complet 
înseamnă spiri- 
gospodar, preo- 

se

La I.M. Uricani, primele 
informații despre modul 
în care se desfășoară acti
vitatea de recuperare a 
materialelor refolosibile 
ni le furnizează Ion 
nă, contabilul șef al 
nei. S-au colectat 
tone de fier vechi — 
cest capitol planul 
fiind îndeplinit cu
luni în urmă. Urmează ne
feroasele ; 2,5 tone 
o tonă 
rora 
față"
locutorul, ceea ce 
nă că și aceste 
sînt suplimentare 
nilor de plan. Și, 
adăugăm 
tone de sticlă 
textile sau 
tie, avem 
a ceea ce 
iu) de bun 
cupat ca nimic din ce 
poate reintroduce în cir
cuitul productiv să nu fie 
aruncat.

Aceasta constituie însă 
doar o fațetă a celor 3 R. 
Recondiționarea pieselor 
este, și ea, un punct forte 
circumscris acestei 
tăți. Inginerul 
Hegeduș, șeful 
electromecanic 
Gheorghe Balea, 
telierului mecanic al 
nei, ne spuneau că accen
tul principal cade pe re
condiționarea 
import ale 
combinelor și 
relor: lagăre,

activi-
Francisc 

sectorului 
și 
șeful

sing. 
a- 

mi-

pieselor de 
complexelor-, 
transportoa- 

stele de ac-

ționare, reductoare, cuplaje 
hid râulice, su ba n sa m ble
de la sistemul de deplasa
re cu crcmalieră, role etc.

Valoarea pieselor recon
diționate în cadrul atelie
rului, în perioada trecută 
din acest an, se ridică 
peste 10 milioane lei. 
ferența dintre această 
fră și cele aproape 900 000 
lei, cît a costat manopera 
de recondiționare, repre
zintă, desigur, economiile 
înregistrate de către mină. 
Lăcătușii Lovin 
Florin Inoveanu 
Basarabeanii, 
Emil Dărămuș, 
Goiceanu și alți 
tori, precum
Sfîru și Anița Androne, au 
înțeles de la început că 
recondiționînd răspund u- 
nui imperativ 
noastre, acela că nici 
piesă, oricît de mică 
portanță ar prezenta ea 
prima vedere, să nu 
aruncată dacă există 
sibilitatea refolosirii ei 
urma recondiționări lot
ci goare.

Eram pe punctul de

Macarie, 
și Vasile 
strungarii 

Mircea 
munci- 

frezorii Ion

înaltă cinstire
Urinara din pag. I)

cadrul atelierului

în 
căl-

Cherecheș Ileana, desenator
ICPMC Petroșani — unul dintre cadrele de înaltă

al zilelor
o 

i in
ia 

fie 
po- 
în 
de

proiect subteran de la 
profesionalitate.

E'oto: Ovidiu PARAlANU

sif Sinea, Victor Abănări- 
ței, Eugen Ardeleanu sau 
Gheorghe Miriuță.

Conducerea minei, 
cuvinte încărcate de
dură și emoție, mulțumeș
te tuturor pentru eforturi
le depuse, pentru abnegația 
și dăruirea în muncă, pen
tru înaltul patriotism de 
care au dat dovadă extră- 
gînd tot mai mult cărbune 
peste plan. Le urează noi 
succese, se iau noi angaja
mente.

Deși în zi de sărbătoare, 
minerii Paroșeniului nu au 
uitat nici o clipă, nici în 
aceste momente de bucu
rie, de principala lor sar
cină — să <Tea țării tot mai 
mult cărbune.

Calitatea actului medical
'Urmare din pag. li

a 
încheia documentarea cînd 
tovarășul Constantin 
cob, secretai- adjunct 
probleme organizatorice, 
ne mai reține atenția cu 
un fapt interesant. Notăm: 
doar în zece luni, au fost 
recuperate 25 700 kg 
uzat. Adică cu peste I 
sută mai mult dccît 
centul de recuperare 
bilit în plan. (Gh. O.)

Ia- 
cu

ulei 
30 la 
pro- 
sta-

rontgen-diagnostic cu am
plificator de imagini și 
circuit de televiziune, a 
bronhoscopului, ecografu- 
lui și altele, acuratețea ac
tului medical va cunoaște 
creșteri semnificative.

Perfecționarea pregătirii 
profesionale a cadrelor me
dicale și medii a stat în 
permanenta atenție a or
ganului colectiv de condu
cere. S-a respectat integral 
graficul de perfecționare

Cantina din Petrila răspunde 
cerințelor minerilor

Printre cantinele de ma
re capacitate ale 
I.A.C.C.V.J., se numără și 
cea din Petrila. Aici se 
pregătesc mesele calde, în 
sistem centralizat, pentru 
întreprinderile miniere 
Petrila, Lonea, Dîlja și mi- 
crocantine. Prepararea 
hranei calde se face con
form rețetelor, meniurile se 
afișează zilnic și sînt vă
zute de către medicul în
treprinderii miniere Petri
la.

Zi și noapte, la această 
cantină cele 48 de femei, 
repartizate pe schimburi, 
pregătesc 6000 porții 
mîncai e caldă. Pentru 
dispune de condiții
mai bune de depozitare și

de
a

tot

a-păstrai e a produselor 
groahmentare, în ultima 
perioadă s-a rezolvat o 
problemă de majoră im
portanță. încă de la con
struirea cantinei se simțea 
nevoia unui siloz, care să 
asigure depozitarea legu
melor și zarzavaturilor pe 
timpul friguros. In vara 
acestui an s-a asigurat, cu 
sprijinul întreprinderilor 
miniere Petrila și Lonea, 
construirea unui siloz sub
teran din bolțari căptușiți 
cu cărămidă, avînd con
diții de canalizare, aerisi
re și iluminat corespun
zătoare. Capacitatea de în- 
silozare este de 3000 tone 
legume și fructe.

Prin modul în care este

aprovizionată cantina, cum 
este păstrată ordinea, dis
ciplina și curățenia, cum 
se asigură calitatea me
selor servite, se evidenția
ză Elena Șerbănescu, res
ponsabila acestei unități, 
cît și muncitoarele Do
rina Piscureanu, Viorica 
Pintilie, Ileana Georges
cu, Elena Păducel și Eli- 
sabeta Kovacs. Colectivul 
cantinei din Petrila răs
punde deci pe deplin ce
rințelor ridicării calității 
meniurilor, asigurării con
dițiilor optime de igienă și 
de servite a mesei de că
tre mineri și abonați.

in clinicile universitare, 
medicii noștri fiind cu
prinși și în patru cercuri 
de specialitate. Pentru ca
drele medii s-au organizat, 
pe secții, cursuri axate pe 
tematică dc urgență. Corpul 
nostru medical desfășoară 
și o bogată activitate ști
ințifică participînd la ma
nifestări naționale, interju- 
dețene și județene. In a- 
cest an am fost reprezentați 
Ia congresele naționale de 
cardiologie, chirurgie, gas
troenterologie, ca și la sim
pozioanele de terapie in
tensivă. oftalmologie, etc.

Un cadru mediu din secția 
A.T.I., Mariana Roznov, a 
ocupat locul I pe județ la 
concursul profesional „To
tul pentru viață", reprezen- 
tîndu-nc la final i pe țară.

Activitatea profilactică, 
de prevenire și depistare 
a cazurilor de îmbolnăvire, -

depistarea 
ginecologice 

cancerului

este o preocupare constan
tă a noastră. Pină la finele 
anului, pentru 
afecțiunilor
și prevenirea

genital, toată populația fe
minină, între 18—40 ani, 
va fi examinată medical. 
La nivelul spitalului nos
tru s-a reorganizat comi

sia oncologică a municipiu
lui asigurîndu-se, prin ac
tivitatea acesteia, o depis
tare precoce a afecțiunilor 
maligne, precum și crește
rea calității asistenței me
dicale complexe, specifice 
terapiei afecțiunilor malig
ne.

Educația sanitară a popu
lației a reprezentat o preo
cupare constantă pentru 
noi, devenind mai eficientă 
și concretă, materializîn- 
du-se în acest cincinal prin 
89 simpozioane și mese ro
tunde, 825 conferințe și 
radioemisiuni, 652 consfă
tuiri cu întrebări și răs-

punsuri, 1045 proiecții de 
filme cu caracter sanitar 
și multe altele.

In spiritul cuvîntării se
cretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la Plenara Con
siliului Sanitar Superior și 
în lumina hotărîrilor Con
gresului științei și învăță
mântului, ne vom orienta 
întreaga muncă în direcția 
creșterii calității actului 
medical în toate domeniile 
activității noastre. Promo
varea medicinii omului să
nătos și îmbunătățirea in
dicatorilor demografici, gri
ja continuă pentru starea 
de sănătate a minerilor, 
constructorilor, a întregii 

populații din Valea Jiului 
reprezintă coordonatele e- 
sențiale ale preocupărilor 
cadrelor sanitare din Va
lea Jiului, contribuind la 
înfăptuirea politicii sani
tare a partidului și statu
lui nostru.

Asigurarea lucrului în spațiile închise
(Urmare din pag li

Petre 
la în- 
însă și 

con- 
pentru 
Avem

Vasile COCHECI

Mecanizarea extracției
(Urmare din pag. I)

cest salt este resimțit și 
la nivelul întreprinderii 
unde producțiile medii zil
nice cresc în aceste două 
luni cu 250—350 tone față 
de lunile anterioare.

Concluzia este clară. Nu 
este deajuns numai să in
troduci mecanizarea,

buie să ai oameni pregă
tiți să exploateze aceste 
complexe mecanizate. Bri
gada condusă de Cristea 
Valache, ca de altfel și 
formația condusă de Ga- 
vrilă Mesaroș de la Paro- 
șeni, care de aproape do
uă luni, de cînd lucrează 
la Bărbăteni, a dublat pro
ductivitatea la un complex

tot de înălțime mică, de
monstrează cu prisosință că 
oamenii, întreaga forma
ție și nu numai șeful 
brigadă dacă stăpînesc 
nica modernă, cunosc 
la jele din dotare și 
pectă tehnologia de 
rezultatele sînt Ia 
exigențelor impuse 
forturile făcute 
dezvoltarea bazei 1 
materiale a 
miniere.

de 
teh- 
uti- 
res- 

: lucru 
nivelul 
de e- 
pentru 

tehnico- 
întreprinderii

informat maistrul 
Cosma. Intîrzierile 
chideri se datoresc 
nelivrării la timp a 
fecțiilor metalice 
ramele vitrinelor, 
promisiuni că vom primi 
în aceste zile geamgii". In 
interiorul blocului 61 lu
crează, în condiții grele, 
de frig, mozaicarii din e- 
chipa lui Gheorghe Bețivu. 
La etaje erau prezenți par- 
chetarii Iui Ștefan Boboc, 
și zugravii din echipa lui 
Nicolae Tudor, în condiții 
mai bune, fiindcă geamu
rile sînt montate.

Deși în apartamentele 
tronsonului D al blocului 
1B, din centrul 1 
niului, locatarii au 
apartamentele cu 
luni în urmă, la ; 
blocului, spațiile 
ciale nu au fost 
Există pericolul real de în
gheț a rețelei de apă, de 
producere a unor pagube

Petroșa- 
i ocupat 

cîteva 
parterul 

comer- 
închise.

din cauza frigului, 
nu sînt repartizați 
oameni pentru închiderea 
spațiilor de la parter ? Din 
lipsă de efective ! Volumul 
lucrărilor înscrise în pro
gramele de lucru nu este 
în concordanță' cu efecti
vele existente. Așa se ex
plică faptul că multe alte 
lucrări cuprinse în planul 
anual nu au fost finalizate 
la termenele stabilite. Fa
țade cu finisări restante, 
unele spații comerciale cum 
sînt și cele de la parterul 
blocului turn, 119, canali
zări, alte lucrări de siste
matizări și de gospodărie 
comunală, deși au fost 
prinse într-un program de 

a 
din nou 
viitor.
asigura 

lucru în

De ce 
aici

restanțelor,
restan-

noi 
perioa- 

și 
a

lichidare 
vor rămîne 
țe în anul

Pentru a 
fronturi de
da de iarnă s-a ridicat 
structura de rezistență 
primului tronson al blocu
lui 103, de pe strada Dr. 
Petru Groza. Pe aceeași

stradă, constructorii 
formațiile coordonate 
maistrul Viorel 
au început lucrările ] 
cui 104, lingă care, 
rînd se va monta 
raua. „Acționăm cu 
mijloacele de care 
nem pentru a grăbi 
rea frontului de lucru 
spațiile 
informat ing.
du, șeful brigăzii 10 Petro
șani a ACM. In acest scop 
am concentrat lucrul la 
blocurile care se execută 
din panouri mari, prefa
bricate, cu consum mic de 
betoane. La blocul 103 s-a 
lucrat și se lucrează 
noaptea. Dar pentru 
prinderea tuturor 
lor se impune 
rea efectivelor

Pe șantierul 
din Petroșani, 
lucrului în spații 
acum, iarna, continuă 
fie o problemă majoră, că
reia trebuie să i se dea 
mai multă atenție.

din 
de 

Cimpoia, 
la blo- 
în cu- 
maca- 
toate 

dispu- 
i lărgi- 

în 
închise —■ ne-a 

Mihail Ra-

Și 
cu- 

lucrări- 
suplimenta- 
brigăzii". 
locuințelor 
asigurarea 

închise,
să

PESTE PLAN. Secția 
I de semiindustrializare a 
| CPVILF din Livezeni a 

, realizat peste sarcinile de 
| plan ale acestui an o pro- 
- ducție de 298 mii lei, Re- 
■ zultatele se datorează stra- 
| daniei șefului de secție 
| Gheorghe Stănculete, pre- 
I cum și întregului colectiv, 
1 dintre membrii căruia îi 
I amintim pe Iosif Trifu Do-

garu, Ion Gheară și Tudo- 
rina Graure. (Gh. O.)

REALIZĂRI ale științei 
tehnicii românești" 

este tema dezbaterii pe 
care brigada științifică a 
Casei de cultură a sindica
telor din Petroșani o va 
susține astăzi, de la ora 
14, în fața constructorilor 
de mașini de la I.U.M.P.

CONCURS CORAL. As
tăzi de la ora 
de cultură a 
din Petroșani 
un concurs de 
corală.

9,30 Casa 
sindicatelor 

găzduiește 
interpretare

Participă formații

corale pionierești de la 
școlile generale din muni
cipiu calificate în urma 
etapei orășenești. (G.B.)

O DEZBATERE intere
santă a avut loc, miercuri, 
la mina Uricani, organiza
tă de clubul muncitoresc. 
Sub genericul „Cincinalul 
revoluției tehnico-științifi- 
ce, al calității și eficien
ței", mineri și cadre teh
nice au participat la o dis
cuție avînd ca temă „Fo
losirea eficientă a utilaje
lor și timpului de lucru 
— condiție esențială a

creșterii productivității 
muncii". (I.D.)

TEST. Viitorii ași ai vo
lanului au marți (ora 9), 
emoții. La sediul Școlii de 
șoferi amatori din Petro
șani (strada Cuza Vodă 23), 
se va desfășura testul de 
admitere pentru seria ia
nuarie a cursurilor de con
ducere auto. Ca întotdeau
na, decide punctajul răs
punsurilor bune privind 
prevederile regulamentului 
de circulație.

NOI LUCRĂRI HIDRO
TEHNICE. In zona cartie-

rului Bucura din Uricani 
au început lucrări de con
strucție a unui zid de spri
jin pentru prevenirea vi
iturilor Jiului. Lucrările se 
execută în paralel cu con
strucția terasamentului de 
cale ferată spre Valea de 
Brazi de către constructo
rii din brigada nr. 3 Uri
cani a Antreprizei căi fe
rate Petroșani. (V.S.)

DOTĂRI. La IGCL Pe
troșani au sosit, miercuri, 
două repartizoare pentru 
betonarea drumurilor pu
blice. In funcție de timpul

favorabil, ele vor fi folo
site, încă în cursul acestui 
an, la betonarea drumului 
național 66 din reședința 
noastră de municipiu. La 
capitolul dotări recente 
sînt trecute și cele patru 
tractoare diesel, intre care 
două vor fi folosite pentru 
transportul iubitorilor mun
telui spre telescaunele Pa- 
rîngul și Straja, celelalte 
două la tractarea remorci
lor de la salubritate. (I.V.)

Rubrică realizată de 
Ion VULPE

* 
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I
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la confluența
a doua

materializareaProducția 
capacității profesionale

ci in-

de-
de

Intr-un fel sau altul oa
menii locului, născuți și 
trăiți în „Valea cărbune
lui" 
de „aurul negru" 
ților, scos la lumină 
trudă și abnegație, 
cum numai minerii de 
fesie știu s-o facă.

Asemenea lor, mulți 
tre tinerii Văii Jiului și-au 
clădit în suflet încă de 
mici respectul pentru mi
neri, pentru munca lor și 
chiar hotărîrea de a 
veni ei înșiși mineri 
nădejde ai țării.

Romantismul revoluțio
nar al tineretului Români
ei, îmbracă în Valea Jiu
lui forme de manifestare 
specifice, strins legate de 
munca pentru cărbune — 
neprețuitul izvor de lu
mină și căldură al țării. 
Căci numeroasele acțiuni 

organizate de tineretul Văii 
Jiului, în sprijinul produc
ției, în special în domeniul 
mineritului nu pot fi e- 
valuate în afara romantis
mului revoluționar, în a- 
fara idealurilor și aspira
țiilor caracteristice tinerei 
generații din România. Ast
fel, întrecerea utecistă „Ti
neretul factor activ în rea
lizarea deceniului științei, 
tehnicii, calității și eficien
ței" a cuprins anul acesta 
peste 16 700 de tineri

»»
sînt legați cu sufletul 

.aurul negru" al mun- 
prin 
așa 

pro-

emimco-soi:

de 
că

Colectivul sectorului IV al minei Lonea, un colectiv fruntaș 
Văii Jiului, iși datorează multe din succesele sale 
din membrii brigăzilor sînt tinerii !

și educarea 
pentru mun- 

or- mineritul
tinereții ; peste 80 ia sută

In formarea 
prin muncă și 
ca a tinerei generații, 
ganizației de tineret îi re
vine un rol deosebit 
important, știut fiind 
viața organizației contri
buie în mod hotărîtor, a- 
lături de ceilalți factori e- 
ducaționali la formarea și 
desăvârșirea personalității 
tineretului. Pornind de la 
aceste cerințe, care de fapt 
constituie unul dintre o- 
biectivele fundamentale 
ale activității politico-ideo- 
logice, se poate afirma că 
organizația de tineret din 
Valea Jiului acționează cu 
rezultate bune în această 
direcție, tineretul din do
meniul mineritului, din ce
lelalte întreprinderi și in
stituții fiind un tineret ac
tiv, format pentru muncă, 
o forță cu multiple impli
cații în viața economico- 
socială a municipiului nos
tru.

Iată cîteva repere ale 
activității din acest dome
niu:

• In cele 797 cercuri de 
învățămint politico-ideo
logic sînt cuprinși peste 
22 000 de tineri din toate 
sectoarele de activitate.
• Anul acesta au fost or
ganizate peste 100 de con- 

toatc profesiile, din toate 
întreprinderile și instituți
ile municipiului. La cursu
rile de perfecționare a ca
lificării profesionale și de 
policalificare au participat, 
numai în meseriile specifi
ce mineritului peste 1 300 
de tineri mineri, lăcătuși, 
electricieni, sondori și de 
alte specialități.

Brigăzile tineretului, con
stituite în întreprinderile 
miniere Lonea, Paroșeni, 
Lupeni, Vulcan și Petrila, 
s-au situat printre prota
gonistele întrecerii socialis
te, menținînd media reali
zărilor zilnice la cote su
perioare, contribuind în 
egală măsură la sporirea 
producției de cărbune. Re
zultate bune au obținut în 
acest sens, brigăzile con
duse de Vasile Dragu — 
I.M. Lupeni și Ștefan Ro
taru — I,M. Petrila. In ac
tivitatea de creație și cer
cetare în producție, tinerii 
Văii Jiului au preluat și 
realizat peste 20 teme din 
planul tematic, tinerii La- 
vinia Cerb, Sorin Radu — 
I.M.P., Maria Mocanu, 
Raul Dubek, Maria și Ge
ta Molnar — I.C.P.M.C., 
obținînd premii și mențiuni 

cursuri pe teme politico- 
ideologice, istorice și lite
rare. • Expunerile, dez
baterile, simpozioanele or
ganizate în întreprinderile 
municipiului, cu prilejul 
unor evenimente _ politice 
din viața partidului și a 
țării depășesc cifra de 150. 
o In „Luna educației poli
tice pentru tineret" din a- 
cest an, la manifestările 
organizate, a fost cuprinsă 
întreaga masă de uteciști. 
• Sub deviza: „Participare
— Dezvoltare — Pace" a 
Anului Internațional al 
Tineretului au fost organi
zate în Valea Jiului peste 
50 de acțiuni, 
cursul „Muncă 
țe — Frumusețe", 
nizația U.T.C. ,din 
Jiului a ocupat locul I pe 
județ.

Sînt doar 
realizările de 
tinerilor din 
în domeniul 

logic care se 
zilnice din frontul muncii, 
care întregesc o activitate 
fructuoasă desfășurată 
acest an în direcția 
rii prin muncă și 
muncă a tineretului, 
mării unor oameni 
înaltă conștiință 
revoluționară. 

• La con-
— Tinere- 

orga-
Valea

cîteva dintre 
prestigiu ale 
Valea Jiului 
politico-ideo- 
adaugă celor

în 
educă- 
pentru 
a for- 
noi cu

poli ti co-

în cadrul Festivalului mun
cii și creației „Cîntarea 
României".

Sînt doar cîteva dintre 
împlinirile de excepție ale 
tinerilor din Valea Jiului 
care se adaugă la cele zil
nice obținute pe frontul 
cărbunelui, în construcția 
de mașini și utilaje minie
re, în celelalte domenii din 
industria municipiului, rea
lizări ce argumentează o 
deplină maturitate profe
sională, o reală vocație a 
muncii — calități pe care 
tinerii Văii Jiului le pro
movează și le consolidea
ză, afirmîndu-se deplin pe 
frontul muncii prin elanul 
și entuziasmul specifice ro
mantismului revoluționar.

’ ■■ îs| j ■ v-: b.i
1^4 ..-l

Cadrul de profundă e- 
mulație creatoare realizat 
în liceele și școlile mu
nicipiului, concursul „Cea 
mai bună școală" a pri
lejuit și in anul 1985 ob
ținerea unor rezultate 
deosebite în activitatea 
organizațiilor V.T.C. din. 

învățămint. Considerat pe 
drept cuvînt, alături de 
procesul instructiv-edu- 
cativ de formare multi
laterală a elevilor, unul 
din obiectivele de mare 
importanță în desăvîrși- 
rea pregătirii pentru mun
că și viață a tinerei ge
nerații, concursul a reu
nit peste 8 000 de elevi, 
din cele 7 licee și 14 școli 
cu treaptă din Valea Jiu
lui. O succintă analiză a 
îndeplinirii criteriilor sta
bilite
„cea 
după 
Dan,
tului municipal 

ne relevă faptul îmbucu
rător că și anul acesta a 
adus pentru elevii noștri

pentru concursul 
mai bună școală", 

cum aprecia Viorica 
secretară a Comite-

U.T.C.,

1

*

Planul economic 
anual, depășit

Prin munca patriotică 
desfășurată pe parcursul 
anului 1985, tineretul Văii 
Jiului a realizat importan
te economii de materii pri
me, materiale și energie. 
Astfel au fost economisiți 
4 000 mc lemn de mină, 
1 200 mc cherestea, 1 500 
kWh energie electrică. Tot
odată prin acțiunile 
fășurate în sprijinul 
ducției au fost 
din subteran 3 000 
fier vechi, 
recuperate 
1000 stîlpi 
asemenea, 
la întreprinderea speciali
zată peste 200 000 șticle și 
borcane, precum și o im
portantă cantitate de ma
culatură. Aceste realizări, 
împreună cu alte succese 
dobîndite în activitatea de 
muncă patriotică, fac ca 
planul economic anual al 

organizației U.T.C. din Va
lea Jiului să fie depășit cu 
258 000 lei.

des- 
pro- 

colectate 
tone 

1 500 armături 
și reparate, și 
hidraulici. De 
au fost predate

rezultate deosebite 
traduse 
cesului 
tiv nu 
decit o 
muncii,

care 
în limbajul pro- 

intructiv-educa- 
înseamnă altceva 
nouă calitate a 
o continuă per

„Cea mai bună școală
o întrecere cu multiple 

valențe educative

fecționare a activității din 
acest domeniu foarte im
portant al devenirii co
muniste.

Criteriul de promova- 
bilitate a reprezentat u- 
nul dintre principalele 
domenii în care atit ca
drele didactice, cit și e- 
levii au antrenat toate 
eforturile, știută fiind in- 
fl uența 
are în 
calități 
cesului 
mint.

pe care acesta o 
realizarea unei 

superioare a pro- 
de învăț ă- 

A st f e l, Li-

O nouă calitate
a muncii

organizatorice
Afirmația din titlu nu 

este doar un imperativ al 
activității viitoare, ci un 
fapt concret ce și-a găsit 
materializarea în munca 
majorității organizațiilor 

U.T.C. din Valea Jiului, 
începutul a fost mai greu, 
dar greutățile au putut fi 
învinse, la ora actuală în 
toate organizațiile U.T.C. 
munca politico-organizato- 
rică situîndu-se la un ni
vel calitativ corespunzător. 
Ca să se ajungă pe ansam
blul municipiului la în
deplinirea acestui-obiectiv, 
așa cum afirma Constantin 
Păraia, secretarul 
sort al comitetului 
pal U.T.C., a fost 
în primul rînd de 
că diferențiată, de o con
tinuă perfecționare a sti
lului și metodelor de mun
că ale organelor U.T.C., în 
așa fel îneît exemplul per
sonal să constituie un fac
tor stimulator în întreaga 
activitate.

Astfel, rolul politic, edu
cativ al adunărilor genera
le a crescut simțitor, odată 
cu ridicarea calității dez
baterilor și a modului de 

de re- 
munici- 

nevoie 
o mun-

ceul de matematică-fizi
că a reușit obținerea pro
centului de promovabili- 
tate de 100 la sută, 
un coeficient de 93 
sută peste media 7. Re-

cu
la

zultate merituoase in a- 
cest domeniu au înregis
trat și Liceul economic 
și de drept administrativ 
—■ 98 la sută la promovabi- 
litate, precum și școlile 
nr. 1 Lupeni și nr. 4 Pe
troșani.

Concomitent cu efortu
rile depuse pentru rea
lizarea unei calități su
perioare in predarea și 
însușirea cunoștințelor, 
creația șt cercetarea teh- 
nico-științifică au ocupat 
un loc important in vo- 

anul tre

mai mul- 
direcția 

meri-

De 
va

1986 
prin

de
lumina

pregătire a acestora. S-a 
introdus și generalizat în 
toate organizațiile U.T.C. 
„momentul economic" — 
informarea tinerilor despre 
stadiul realizării indicato
rilor de plan la nivel de 
atelier, secție, întreprinde
re, precum și asupra sar
cinilor prioritare din pe
rioada imediată; s-a ge
neralizat „raportul utecist", 
a crescut calitatea infor
mărilor politice ; s-a pus 
un accent deosebit pe în
tărirea disciplinei și res

ponsabilității în muncă a 
tinerilor, numărul absențe
lor nemotivate scăzînd sub
stanțial față de 
cut.

S-a acționat cu 
tă exigență în 
stimulării tinerilor 
tuo.și, în anul acesta, peste 
200 dintre aceștia fiind 
propuși pentru a fi primiți 
în rîndurile membrilor de 
partid. De asemenea, s-a 
acționat cu mai multă 
răspundere pentru înfăp

tuirea sarcinilor de produc
ție, întreaga muncă politi- 
co-organizatorică fiind sub
ordonată înfăptuirii pre
vederilor planului de pro
ducție atît în domeniul mi
neritului, cit și în celelalte 
sectoare de activitate, 
altfel, acest obiectiv 
constitui și în anul 
una din preocupările 
ritare ale organizației 
tineret, care, în 
sarcinilor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al P.C.R., 
a sarcinilor trasate 
Congresul al XII-lea 
U.T.C., va trebui să acțio
neze eu mai multă răspun
dere, cu mai mult elan 
pentru ridicarea întregii 
munci politico-organizato- 
rice, a întregii activități la 
noi cote calitative.

de 
al

Pagină realizată de
Gheorghe CIIIRVASĂ
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pe meserii, 
referate și 

științifice, 
ele cu fază 

constituit

lumul de activitate din 
licee și școli. In acest 
sens, olimpiadele școlare, 
concursurile 
sesiunile de 
comunicări 

multe dintre
națională, au 

pentru elevi prilejul de
plinei afirmări în diferite 
discipline, premiile obți
nute fiind o dovadă mai 
mult decit elocventă in 

această direcție. Bunăoa
ră, Liceul industrial Pe
troșani și-a trecut în pal
mares 3 premii naționale 
și 9 județene la concur
sul pe meserii, 10 premii 
la faza județeană a olim
piadelor școlare și 16 pre
mii la faza județeană de 
referate și comunicări 
științifice; Liceul de ma
tematică- fizică are, de 
asemenea, tot anul acesta 
3 premii la faza pe țară 
a olimpiadelor școlare, 16 
la faza județeană, 12 pre
mii județene la concursu
rile pe. meserii, două 
mențiuni la faza pe țară.
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TOVARĂȘUL NiCOLAE CEAUȘESCU
a primit pe secretarii cu probleme internaționale și ideologice 

ai comitetelor centrale ale partidelor comuniste și muncitorești 
din unele țări socialiste

(Urmare din pag. 1)

Politic, secretari ai C.C. al 
Partidului Socialist Unit 
din Germania ; Sumane 
Vignaket, secretar al C.C. 
al Partidului Popular Re
voluționar Laoțian ; Țere- 
endaștin Namsrai, membru 
al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mon
gol, Țereenpiliin Balha- 
ajav, secretar al C.C. al 
P.P.R.M.; Jozef Czyrek, 
membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, Jan Glowczyk, 
membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P.; Janos 
Berecz, Matvas Szuros și 
Itenard Pal, secretari ai 
G.G. al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar; B. 
N. Ponomariov, membru 
supleant al Biroului Poli
tie, secretar al C.C. al 
Partidului Comunist al U- 
qlunii Sovietice, M.V. Zi- 
mianin, secretar al C.C. 
al P.C.U.S. ; Hoang Tung, 
secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Viet
nam, precum și I. Sklea- 
rov, redactor-șef al revis
tei „Probleme ale păcii și 
socialismului".

' Din partea Partidului 
Comunist Român au fost 
prezenți tovarășii Miu Do- 
brescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. Petru Ena- 
che, Cornel Pacoste și Ion 

,: Stoian, membri supleanți 
ai Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretari ai C.C. 
al P.C.R.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat oas
peților un cordial bun ve
nit și le-a transmis. în 
numele conducerii parti
dului nostru și al său per
sonal, un salut călduros. 
In același timp, secretarul 
general al partidului și-a 
exprimat convingerea că 
reuniunea de la București 
va contribui la dezvoltarea 
colaborării, la întărirea u- 
nității și solidarității dintre 

partidele, țările și popoa
rele noastre.

In numele participanți- 
lor la consfătuire, tovară
șul B.N. Ponomariov a a- 
dresat cele mai vii mul
țumiri pentru întrevede
rea acordată, pentru con
dițiile asigurate bunei des
fășurări a consfătuirii. In 
același timp, el a transmis 
conducătorului partidului 
și statului nostru, din par
tea secretarului general al 
Comitetului Central al 
P.C.U.S., Mihail Gorba- 
ciov, un salut prietenesc și 
cele mai bune urări. To
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu i-au fost trans
mise, de asemenea, un sa
lut cordial și urări de suc-, 
ces în întreaga activitate 
din partea conducătorilor 
partidelor comuniste și 
muncitorești reprezentate 
la consfătuirea de la Bucu
rești.

Secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a mul
țumit pentru salutul trans
mis de secretarul general 
al Comitetului Central al 
P.C.U.S. și a rugat să se 
transmită tovarășului Mi
hail Gorbac.iov salutul său 
și cele mai bune urări. De 
asemenea, a transmis se
cretarilor generali și pri
milor secretari ai comite
telor centrale, birourilor 
politice, conducerilor parti
delor comuniste și munci
torești prezente la consfă
tuire un cald salut tovără
șesc din partea conducerii 
partidului nostru și a sa 
personal.

Abordind problemele 
majore care confruntă lu
mea contemporană, tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat poziția Parti
dului Comunist Român, 
a României socialiste, con
form căreia problema fun
damentală a zilelor noastre 
o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, în primul rînd 
la dezarmare nucleară, a- 
părarea dreptului suprem 

al oamenilor, al națiunilor 
la existență liberă și dem
nă, la pace, la viață.

Subliniind că, în pre
zent, nu există sarcină 
mai urgentă decît aceea de 
a se acționa cu fermitate 
pentru oprirea cursului 
periculos al evenimentelor, 
secretarul general al parti
dului a reliefat că, în ac
tualele împrejurări inter
naționale, un rol sporit re
vine țărilor socialiste, 
partidelor comuniste și 
muncitorești, tuturor forțe
lor revoluționare, progre
siste, întăririi solidarității 
și conlucrării lor ca ele
ment de însemnătate ma
joră în lupta pentru pace 
și dezarmare. A fost rele
vată actualitatea aprecie
rilor și concluziilor cu
prinse în Declarația adop
tată la recenta Consfătui
re de la Sofia a Comitetu
lui Politic Consultativ al 
statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia 
privind intensificarea lup
tei unite a țărilor socia
liste pentru oprirea cursei 
înarmărilor, întărirea se
curității și păcii în Euro
pa și în lume.

S-a subliniat că este mai 
necesar ca oricînd ca ță
rile socialiste să mențină, 
în continuare, inițiativa, 
sâ desfășoare acțiuni și să 
prezinte propuneri concre
te privind oprirea experi
mentării și producerii de 
noi arme nucleare, de re
ducere a cheltuielilor și 
efectivelor militare, inclu
siv prin măsuri unilaterale.

Apreciind și cu acest pri
lej importanța întîlnirii 
sovieto-americane la nivel 
înalt de la Geneva, care 
s-a încheiat cil o serie de 
rezultate pozitive, condu
cătorul partidului și statu
lui nostru a arătat că a- 
ceastă întîlnire își v\ de
monstra importanța ' isto
rică numai în condițiile 
în care se va ajunge la a- 
corduri reciproc accepta
bile pentru ambele părți 
privind dezarmarea nu
cleară. Secretarul general 

al partidului a apreciat că 
acum, după întîlnirea la 
nivel înalt de la Geneva, 
este mai necesar ca ori- 
cînd să fie intensificate ac
țiunile politico-diplomati- 
ce și eforturile tuturor po
poarelor, ale forțelor rea
liste, progresiste de pretu
tindeni pentru a determi
na trecerea la măsuri rea
le de dezarmare, în pri
mul rînd de dezarmare nu
cleară, de prevenire a mi
litarizării spațiului cosmic. 
Au fost puse în evidență 
propunerile făcute în acest 
scop de țările socialiste 
pentru încetarea produce
rii, experimentării și am
plasării de noi arme nu
cleare și, în acest context, 
a fost subliniat rolul ce 
revine activității de pro
pagandă în mobilizarea 
largă a opiniei publice pen
tru intensificarea luptei 
pentru pace, pentru dezar
mare și destindere, pentru 
asigurarea condițiilor unei 
largi conlucrări interna
ționale.

Referindu-se la impor
tanța consfătuirii care își 
desfășoară lucrările la 
București, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat 
că activitatea de propa
gandă este chemată să 
pună mai pregnant în lu
mină realizările istorice 
obținute de țările socialis
te, marea superioritate a 
orînduirii pe care o edifi
că popoarele acestor țări. 
Prin aceasta se va răspun
de propagandei dușmă
noase a cercurilor Impe
rialiste, care, în mod siste
matic, încearcă să prezin
te denaturat realitățile din 
țările socialiste, încufa- 
jînd naționalismul, șovi
nismul, anticomunismul. 
In general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apre
ciat că îri activitatea i- 
dcologică, partidele și ță
rile noastre trebuie.să se 
situeze pe o linie mai fer
mă, ofensivă, de demasca
re promptă a propagandei 
burgheze, subliniind că 
succesele obținute de po

poarele țărilor socialiste 
oferă argumente deosebit 
de convingătoare care, prin 
ele însele, demonstrează 
superioritatea socialismu
lui asupra capitalismului.

In continuare, secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat ne
cesitatea ca propaganda 
să abordeze mai activ pro
blemele privind dezvolta
rea colaborării economice 
dintre țările socialiste, în 
spiritul înțelegerilor con
venite în cadrul Consfătui
rii la nivel înalt pe aces
te probleme, din vara a- 
nului trecut. De asemenea, 
propaganda trebuie să pu
nă un mare accent pe in
tensificarea colaborării și 
cooperării în domeniul ști
inței și tehnologiei, în spi
ritul Programului complex 
adoptat, în aceste zile, de 
țările socialiste din cadrul 
CAER. întreaga activita
te de propagandă trebuie 
să pună în evidență supe
rioritatea relațiilor socialis
te, ca relații de tip nou, 
dintre state, la baza căro
ra stau principiile depli
nei egalități în drepturi, 
respectului independenței 
și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile 
interne, avantajului reci
proc, ’ ale întrajutorării 
tovărășești. Dezvoltarea, 

. pe aceste principii, a re
lațiilor dintre țările socia
liste va contribui la acce
lerarea procesului de edi
ficare a societății socialis
te și comuniste în fiecare 
țară, va întări forța socia
lismului în ansamblu, va 
spori prestigiul și influen
ța sa în lume.

In cadrul întîlnirii tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
s-a referit, de asemenea, 
la o serie de probleme le
gate de intensificarea acti
vității de propaganda în 
direcția . întăririi colabo
rării și solidarității între 
partidele comuniste și 
muncitorești, pe baza prin
cipiilor de deplină egali
tate și neamestec în tre

burile interne, a respectă
rii dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, stra
tegia și tactica revoluțio
nare corespunzător con
dițiilor concrete din țara 
în care își desfășoară ac- ' 
tivitatea. A fost subliniată 
necesitatea sporirii contac
telor și schimburilor de 
păreri, a organizării mai 
frecvente, în acest scop, a 
unor consfătuiri și reu

niuni ale partidelor comu
niste și muncitorești. Parti
dele comuniste și munci
torești — a subliniat tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
—• trebuie să pună pe 
prim plan, în cadrul preo
cupărilor lor, mobilizarea 
largă a oamenilor muncii, 
a forțelor înaintate, pro
gresiste de pretutindeni 
în lupta pentru apărarea 
păcii, pentru dezarmare 
și pentru prevenirea răz
boiului, pornind de la a- 
devărul că socialismul nu 
poate fi construit deeît 
în condiții de pace, de se
curitate și largă colabora
re între națiuni.

Secretarul general al 
partidului a exprimat con
vingerea că, acțipnînd uni
te, popoarele, forțele re
voluționare, democratice 
din întreaga lupe pot im
prima un curs nou vieții 
internaționale, pot asigura 
pacea și colaborarea, fău
rirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta 
noastră, fără arme și fără 
războaie.

In încheiere, secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a urat deplin succes lii-

. crărilor consfătuirii și a 
exprimat convingerea că 
ea se va înscrie ca o. nouă 
și importantă contribuție 
lâ intensificarea activită
ții în acest domeniu, la 
întărirea conlucrării din
tre partidele și țările noas
tre, la cauza generală a 
socialismului și păcii în 
lume.

Duminică, 22 decembrie

41,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Telefilm oteca de
ghiozdan.
Taina submarinului, 
(color).

12,40 Din cununa cântecu
lui românesc.
(color).
Muzică populară.

1*,00 Album duminical, 
(parțial color). 
Din sumar t

— Trei melodii, trei in- 
terpreți.

’ — Sa zîmbim cu actorul 
Vasile Muraru.

— Moment folcloric.
— Republica, țară ele 

baladă.
Moment poetic.

— întîlnire pe note
— Cascadorii rîsului.
— Telesport.
— Farmecul clapelor.
—- Cotidianul în 600 _ de 

secunde.

— Teatru vesel de după- 
amiază.

— Pagini din istoria fil
mului.

— Secvența telespecta
torului.

14,45 Tinerețea în timpul 
marilor împliniri ale 
țării.
Epoca Ceaușescu. 
(color).

19,00 Telejurnal.
19.20 Temelii pentru vi

itor — Argumente ale 
calității vieții noas
tre — Documentar, 
(color).

19,40 Cîntarea României, 
(color).

20,30 Film artistic.
Manipularea, 
(color).

21,50 Telejurnal.

Luni, 23 decembrie

20,00 Telejurnal.
20.20 Orizont tehnico-ști- 

ințific.

PROGRAMUL ȚV

20,40 Tezaur folcloric.
De drag și de ome
nie.
(color).

21.05 Roman foileton.
Wagner.
(color).

21,o'1 Telejurnal.

Marți, 24 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Teatru TV.

Trei generații.
Premieră TV.
(color).

21,50 Telejurnal,

Miercuri, 25 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Bilanț ’81—’85 —

Perspective ’86—’90.

30.35 Imn la stema Repu
blicii — Emisiune de 
cîntece și versuri.

20,45 Efigii ale muncii pri
vind spre viitor.

21,00 Film serial.
Părinți și copii.

21,50 Telejurnal.
Joi, 26 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea in eco

nomie.
20.35 Tinerețea noastră — 

tinerețea E p o c 1 i 
Ceaușescu. 
Emisiune-concurs

21,50 Telejurnal.
Vineri, 27 decembrie

20,00 Telejurnal.
20,20 Bilanț '81—’85, pers

pective '86—'90.
20,35 Cadran mondial, 

(color).

’ 20,55 Republică măreață 
vatră — cîntece și 
versuri patriotice, 
(color).

21,05 Serial științific. 
Planeta vie. 
Ultimul episod, 
(color).

21,35 Amfiteatrul ' artelor.
21,50 Telejurnal.

Sîmbătă, 28 decembrie
13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă

mână.
(parțial color). 
Din sumar i

— Melodii populare.
— Gala desenului ani

mat românesc.
— Marile momente ale 

baletului : „Don Qui- 
jotte” de Minkus (III).

— Moment poetic.
— O țară de vis. Din 

cele mai frumoase i- 
magini „culese” în 
anul 1985.

—- Atlas muzical.
— Univers românesc.

— O comună și viitoipj' 
ei — Reportaj.

— 1985 — Sport pe ma
pamond.

— Din șlagărele anului, 
prezentate în cadrul 
emisiunii „La sfîrșit 
de săptămână".

14;45 Decembrie — Croni
ca evenimentelor po
litice.

19,00 Telejurnal,
19,20 File de cronică con

temporană — Repor
taj.

19,35 Teleenciclopedia. 
(color).

20,00 Gala varietăților — 
SelecțiUni din emi
siunile de divertis
ment ale anului, 
(color).

20,40 Film artistic
O misiune periculoa
să.

22,00 Telejurnal.
22,10 Veșnic tânăra ro

manță.

COLEGIUL DE REDACȚIE ; Iosif BALAN, loon DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Simton POP - redactor șef. Teodor RUSU - redactor șei adjunct, fiberiu SPATARU.

Redacția și administrația : Petroșani, str, Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane,; 41662 
secretariat, 41663, 42464, secții.
Tiparul ; Tipografia Petroșar.r, str. Nicolae Bclcescu, nr. 2, telefon 41365.

-V ? i.. e


