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K E P U 
la cea de-a
La cumpăna dintre do

uă cincinale, poporul ro
mân sărbătorește, cu sen

timente de justificată mîn- 
drie patriotică și înălță
toare satisfacții, aniversa
rea a 38 de ani de la is
toricul act al proclamă
rii Republicii. Eveni
ment de însemnătate po
litică majoră în destine
le patriei, cu amplu ecou 
intern și internațional, a- 
bolirea monarhiei, ca ul
timă rămășiță a Unei o- 
rînduiri perimate din 
punct de vedere istoric, a 
reprezentat o strălucită în
cununare a luptelor ma
selor populare, sub con
ducerea partidului co
munist, pentru cucerirea 
deplinei independențe și 
suveranități naționale, a

B L I C A 
38 aniversare

dreptului sacru al popo
rului de a fi pe deplin 
stăpîn în țara sa. Ca re
zultat nemijlocit al re
voluției de eliberare soci
ală și națională antifas
cistă și antiimperialistă — 
declanșată la 23 August 
1944 — proclamarea Re
publicii ,,a constituit, așa 
cum a arătat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al 
partidului, un eveniment 
revoluționar de importan
ță deosebită în istoria po
porului nostru și a des
chis o nouă eră, marcind 
de fapt trecerea Româ
niei la construcția socie
tății socialiste**.

(Continuare in pag. a 2-a)

Eroii patriei
Eroi ai patriei iubite,
Cu voi, sub tricolor, în gînd 
Purtăm ștafeta înainte, 
Pe drum de foc, spre

țel urcînd

De Plevna ne-amintim, 
de Tatra

De Mai cînd munca
e slăvită 

Purtăm Decembrie în inimi 
Cu dragoste nețărmurită.

De-atunci eroii ni se-arată 
Irț rînd cu Ctitorul de țară 
Cel ce-a făcut ca-n 

România 
Să fie numai primăvară 1

Irimie STRĂUȚ

•••
IN PAGINA A 3-A :

■ Patriotismul — 
stare de fapt a tinerei 
generații.

■ Ctitorii ale unei 
etape înfloritoare.

Omagiu fierbinte
pe marea scenă a

Mineritul Văii Jiului propulsat 
ale dezvoltării moderne

muncii
Casa de cultură a sin

dicatelor din Petroșani a 
cunoscut ieri bucuria mo
mentelor artistice de ex- 
cepție. .In semn de înal
tă cinstire adus Zilei Re
publicii, în prezența or
ganelor locale de partid 
și de stat, pe 
scena binecunoscutei 
instituții de cultură, ar
tiști amatori și profesio
niști din municipiu, căro
ra li s-au adăugat, în 
calitate de invitați, une
le formații — participan
te la Festivalul obiceiu
rilor laice de iarnă „Co

li. ALEXANDRESCU

(Continuare in pag a 2-a)

pe cotele înalte 
și eficienței

IN SĂLILE DE APELI

Festivalul obiceiurilor laice de iarnă

Colinda țârii pentru 
minerii Yâii Jiului1*

dau 
ura,

Gînduri și aspirații de noi împliniri ale oamenilor cărbunelui <-

An de an colindători din întreaga țară își 
intilnire aici, în cetatea cărbunelui, pentru a 
după datina străbună, minerilor — acești oameni ca
re se dăruiesc zi de zi, în galeriile și abatajele sub
teranului, pentru a da țării cit mai mult cărbune. 
Un gest firesc, simbolic, pentru prețuirea de care 
se bucură in întreaga țară cei ce înving tăria mun
telui făcînd să țișnească 

adăugat cele din județul 
Hunedoara și municipiul 
Petroșani, au fost ieri 
oaspeți ai întreprinderilor 
miniere. Pretutindeni, la 
Petrila și Uricani, la 
Lupeni, Vulcan, Bărbă- 
terii, Dîlja, Paroșeni și I.i- 
vezeni, artiștii amatori 
prezenți, unii dintre ei 
— laureați ai Festivalului 
național al muncii și cre
ației „Cintarea Români

lumina la lumină.

ei*' — au dat măsura ta
lentului lor, colindele, 
plugușorul, cerbul, tur
ca, urările adresate har
nicilor mineri din 
cui inimii răsunînd 
în 
a

am

sălile de apel, 
fost și la Lonea, 
însoțit două

adîn- 
viu 
Așa 

unde
dintre

II. DOBROGEANU

(Continuare în pag. a 2-a)
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Acum, la cumpăna dintre ani și cin
cinale, cînd privim cu mindrie și în
dreptățită satisfacție la tot ceea ce am 
înfăptuit prin munca și voința noastră 
cind — scrutind cu încredere viitorul — 
ne gindim la ce vom întreprinde în con
tinuare pentru progresul patriei noastre 
socialiste, am reținut cîteva mărturisiri

ale unor oameni aflați intr-o permanen- 
tă întrecere cu timpul, cu ei înșiși. Sînt 
mărturisiri, gînduri ce vizează activita
tea viitoare, care trebuie să se situeze la 
cote superioare de producție, productivi
tate și calitate. Sînt mărturisiri care 
— sînteni siguri — vor fi traduse în 
viață în anul caie bate-n prag.

TELUL NOSTRU — 
PRODUCȚII SUPERIOARE 

DE CĂRBUNE

încheiem un an cu re
zultate deosebit de rodni
ce pentru colectivul între
prinderii noastre, — reali
zarea prevederilor anuale de 
plan înainte de termen și 
ocuparea locului II în în
trecerea socialistă, la nivel 
național, în domeniul ex
tracției cărbunelui, după 
11 luni trecute din acest 
an. Succesele obținute 
constituie pentru noi toți

un imbold spre rezultate 
superioare și în anul 1986. 
primul an al viitorului 
cincinal. Pentru aceasta 
ne-am asigurat condiții 
trainice încă din acest 
an. Cea mai elocventă do
vadă constituind-o reali
zările medii zilnice din ul
timele luni, realizări care 
sînt la nivelul sarcinilor 
primelor luni ale anului 
1986.

Țelul nostru, al între
gului colectiv, în viitorul 
an este să realizăm cote 
lot mai ridicate la produc

ția de cărbune. Minerii, 
inginerii, maiștrii și teh
nicienii noștri sînt ferm 
hotărîți să-și îndeplineas
că in mod exemplar sar
cinile care ne revin.

Ing. Ioan BESSERMAN. 
directorul I.M. Paroșeni

SUPLIMENTAR —
15 000 DE TONE

Faptul că brigada pe ca
re o conduc și-a realizat

(Continuare în pag. a 3-a)

Colindătorii — în mijlocul minerilor de Ia Lonea-

INSCRIPȚII Odă la Republică
Ghirlandă de împliniri, victoria 

revoluției socialiste în România 
a consacrat instituțiile democra
tice visate de „cărvunarii" de la 
începutul secolului XIX, de pa- 
'șoptiști și socialiști. Intre acestea, 
ideea Republicii, perenă mișcă
rilor progresiste •■ilncști, a 
devenit realitate 30 Decem
brie 1947, cînd ...niștii, ini
țiatorii și înfăptuitorii funda
mentalului și amplului proces 
revoluționar, au exprimat — și 
exprimă — crezul unui întreg 
popor.

Republica, vocație devenită 
certitudine, asigură egalitate de
plină tuturor fiilor ei, conjugă

armonios tfmte țorțele in ctito
rirea destinului socialist melea
gurilor carpatine. Republica So
cialistă, dialectică treaptă supe
rioară de afirmare a democrației, 
nu numai reprezentative, ci și 
participative, implică osmoza de 
ideal și Japtă a întregului popor, 
de la cel mai iubit fiu al său, 
întiiul președinte, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pînă la sim
plul cetățean, lată de ce, Repu
blica, la români, va constitui 
forma statală perpetuă, mereu 
tînără și înfloritoare în conști
ința noastră, a urmașilor, urma
șilor noștri. (I. VULPE)
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38 DE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICII
împlinirea unui înalt ideal 

revoluționar al națiunii române
Istoria ideii de republi

că este veclie la români.
In veacurile XV—XVI 

în Țările române existau 
așezări considerate „a- 
clevărate republici", a- 
vînd o administrație pro- 
pri' (N. Bălcescu, Opere 
alese, I, București, I960, 
p. 136). Despre Procla
mația lui Gheorghe Do- 
Ja (1514), Fr. Engels sub
linia că ea „proclama re
publica, desființarea no
bilimii, egalitatea pen
tru toți și suveranitatea 
p o p a r U 1 U i". I. Bu- 
dai-Deleanu în „Țigania- 
da“ afirma că „republica 
trebuie să fie democrati
că".

In anul 1848, revo
luționarii din Țara Româ
nească au elaborat un 
veritabil program repu
blican (Proclamația de la 
Islaz).

Idei antidinastice, de 
republică, au fost expri
mate de manifestul cer
cului socialist „Româ
nia muncitoare" (1906), de 
alte documente ale miș
cării socialiste, în care se 
înserau lozinci ca „Jos 
monarhia !“, „Trăiască 
Republica Română !“.

Ansamblul de măsuri 
economice și social-poli- 
tice inițiate și înfăptuite 
de P.C.R., de statul de
mocrat, în primii ani ai 
libertății patriei au con
tribuit la consolidarea

„Colinda țării pentru minerii Văii Jiului"
(Urmare din pag. I) 

formațiile participante la 
festival, grupul de colin
dători ai căminelor cultu
rale din Independența — 
Călărași și Bălăcița — 
Mehedinți.

...O adevărată atmosfe
ră sărbătorească. Urările 
au exprimat gîndul celor 
prezenți de a munci în 
anul viitor și mal bine, pen
tru a da o producție spo
rită și de calitate. Și mi
nerii Lonei se vor ține, 
sîntem siguri de acest gînd 
al lor, așa cum au făcut-o 
și în 1985 cînd și-au rea
lizat sarcinile de plan a- 
nuale cu cinci zile mai 
devreme.

Printre cei prezenți în 
sala de apel s-au aflat 
ți minerii din brigăzile 
fruntașe, conduse de An
ton Florea, Andrei Antal, 
oameni harnici, adevărați 
„Prometei ai luminii", oa

pozițiilor forțelor politi
ce care reprezentau cla
sa muncitoare și ceilalți 
oameni ai muncii, au pre
figurat nemijlocit s-
formările cu caracx so
cialist, care au avui loc 
după cucerirea întregii 
pateri de stat de către 
clasa muncitoare. Bur
ghezia n-a mai putut e- 
xercita toate . prerogati-

File de istorie
vele ce decurgeau din ca
litatea de proprietari a- 
supra mijloacelor de 
producție și n-a reușit 
să se opună proceselor 
revoluționare.

Ca urmare a luptei re
voluționare a maselor 
populare conduse de 
partidul comunist la 
finele anului 1947, 
întreaga putere politică 
a trecut în mîinile cla
sei muncitoare și a a- 
liaților oi, monarhia a 
fost înlăturată, iar Româ
nia proclamată Republi
că Populară.

Potrivit legii de consti
tuire a statului român 
în Republica Populară 
Română, adoptată la 30 
Decembrie 1947, puterea 
legislativă era exercita
tă de Adunara Deputa- 
ților, iar cea executivă 

meni care au primit cu 
ospitalitate urarea colin
dătorilor.

Acest sentiment de îm
plinire, de satisfacție de
plină, acum în prag de 
sărbătoare a Republicii și 
de primire a Anului Nou, 
l-am simțit de altfel și în 
vorbele lor.

Nemăsurată a fost bucuria 
pentru minerii din
Lonea, de a primi, după 
tradiție urarea țării, a- 
cum în prag de An Nou. 
Toți minerii Văii Jiului 
doresc să răsplătească 
în anul care vine 
prin fapte de muncă, în
crederea și prețuirea de 
care se bucură din par
tea tuturor.

ALAIUL 
COLINDĂTORILOR 
IN REȘEDINȚA DE 

MUNICIPIU
Am asistat ieri la una 

dintre cele mai bogate pa- 
răzi ale obiceiurilor laice 

de un Prezidiu provizo
riu. Prezidiul l-a însărci
nat pe dr. Petru Groza 
cu formarea noului gu
vern. Vestea proclamă

rii Republicii a provocat 
o explozie de entuziasm 
general, în București, in 
municipii și orașe, la 
sate. La 31 decembrie 
1947, m sala teatrului 
„Progresul" din Deva, 
locuitorii și-au exprimat 
bucuria pentru marea vic
torie a poporului român. 
La Hunedoara și Petro
șani, proclamarea Repu
blicii s-a sărbătorit în 
cadrul unor manifestări 
entuziaste, în acea zi is
torică.

Relevînd semnificația 
momentului istoric al
proclamării Republicii, to
varășul N i c o 1 a c 
Ccaușescu sublinia: „30
Decembrie 1947, ziua in
staurării Republicii, a 
marcat trecerea la o eta
pă nouă superioară in 
amplul și complexul pro
ces al luptei clasei mun
citoare, a oamenilor mun
cii, sub conducerea parti
dului, pentru 
rea regimului 
moșieresc și 
puterii politice

răsturna- 
burghezo- 
cucerirea 
și econo

mice in stat, pentru
transformarea revoluțio
nară a societății româ
nești".

D. PELIGRAD

de iarnă și portului popu
lar, pitorească revărsare 
de culori meșteșugit îmbi
nate. Pe bulevardul Repu
blicii din Petroșani, for
mațiile artistice prezente 
în festival au alcătuit un 
alai al datinilor de An Nou, 
unde și-au d.T îatîlnire co
lindători de toate vîrstele, 
începînd cu cei mai mici, 
pionieri și șoimi ai patriei 
din municipiu și termnînd 
cu artiștii amatori maturi, 
venți din întreaga țară.

Fiecare formație parti
cipantă a ținut ca, în 
prag de An Nou. să expri
me recunoștința față de 
partid, față de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pen
tru viața plină de bucurii 
și împliniri pe care o tră
im.

Conținutul fiecărei urări 
rostite în prezența u- 
nor membri ai secre
tariatului comitetului mu

Urmare din pag I)

In anii Republicii cei ce 
muncesc, liberi și demni, 
într-o țară independentă 
și angajată în opera con
strucției socialiste, au con
firmat vocația constructi
vă a poporului nostru. Asu
marea puterii de către po
por a însemnat însăși con
diția progresului și civili
zației pe care le înfăptuim, 
început prin istoricul act 
revoluționar al proclamă
rii Republicii, drumul spre 
împlinirile de astăzi nu 
a fost Ușor. Fiecare treap
tă a mărețelor împliniri 
socialiste a necesitat o 
muncă grea, dîrză. Cu 
prilejul marii aniversări, 
gîndurile, recunoștința și 
stima întregului popor se 
îndreaptă spre întîiul pre
ședinte al Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
sub conducerea căruia, a- 
flat în fruntea partidului 
și a țării de două decenii, 
în perioada ce a urmat 
după Congresul al IX-lea 
țara a cunoscut suprema 
dezvoltare, cea mai ferti
lă înflorire. Prin marele 
patriot și înflăcăratul» re
voluționar, trăim un pre
zent grandios pe care — 
semn al. profundei recu
noștințe ce i-o purtăm 
marelui ctitor al Româ
niei moderne — îl numim 
EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU. De numele 
marelui fiu al națiunii, de 
gîndirea și acțiunea lui 
cutezătoare sînt legate toa
te mărețele transformări 
revoluționare și împliniri 
socialiste al căror bilanț 

nicipal de partid, atit în 
cadrul paradei obiceiuri
lor și portului popular, cît 
și în spectacolul care s-a 
desfășurat pînă tîrziu, în 
noapte, pe estrada amena
jată în fața Casei de cul
tură a sindicatelor din Pe
troșani, au pus în lumină 
dragostea nețărmurită a 
oamenilor pentru muncă, 
pentru tace, bogăția și 
inegalabila frumusețe a 
folclorului românesc.

Întregul festival s-a 
constituit într-o caldă ur ;- 
re adresată minerilor, tu
turor celor ce trăiesc și 
muncesc în Valea Jiului, o 
adevărată columnă a hăr
niciei și dragostei de
patrie. Alaiul, deschis de 
„Plugușorul pionierilor" a 
continuat cu frumoase co
linde, cîntate într-un au
tentic stil românesc, de 
către purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor din mu
nicipiu. Au urmat apoi, 
într-o împletire plină de 

1

Repu- 
pentru 
cu de
ntarele

rodnic a fost prilejuit în 
acest an de glorioasa ani
versare a Congresului al 
IX-lea al partidului.

Sărbătorim Ziua 
blicii cu mîndria 
mărețele înfăptuiri, 
plină încredere în
cârmaci prin timp — Par
tidul Comunist Român — 
înfăptuirile noastre ex- 
primînd, în modul cel mai 
elocvent unitatea de 
nolit a întregului ] 
în jurul partidului și 
secretarului său 
Tocmai această 
este temelia de

dezvol- 
i ridica 

culmi 
civili-

jurul

mo-
popor 

i al 
general, 
unitate 

granit a 
înfăptuirii mărețelor o- 
biectivc prefigurate de is
toricele hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea, obiec
tive care înfăptuite în cin
cinalul al VIII-lea în care 
pășim, cincinalul < 
tării intensive, va 
Republica pe noi 
ale progresului și 
zației socialiste.

Strîns uniți în 
paitidulul, al secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Mine
rul nostru de onoare, în
suflețiți de mărețele pers
pective ale dezvoltării mul
tilaterale a țării, toți oa
menii muncii din Valea 
Jiului, asemenea întregu
lui popor, sînt hotărîți să 
acționeze cu devotament și 
abnegație muncitorească 
pentru înfăptuirea înaltu
lui comandament 
tic de a da țării 
mult cărbune, de 
tribui din plin la 
economiei naționale, la în
florirea multilaterală a 
patriei dragi — Republica 
Socialistă România.

patrio- 
tot mai 
a con- 

progresul

pitoresc, urări de An Nou, • 
colinde laice, jocul caprei, 
al cerbului, din toate zo
nele țării.

Printre participanți s-au 
aflat formațiile de artiști • 
amatori ale căminelor 
culturale și caselor de cui- I 
tură din Jupînești și Te- | 
merești — Timiș, Raco- . 
viță — Vîlcea, Uioara de I 
Jos — Alba, „Doina Tîr- 
navelor", Sighișoara — 
Mureș, Cizer — Sălaj, Mc- [ 
diaș — Sibiu, Valea Dră- 
ganului — Cluj, Strunga și 
Heci — Iași, Bălăcița — 
Mehedinți, Cloșani — Gorj.

Lor li s-au adăugat for- I 
mațiile din județul Hune- | 
doara și municipiul Pe - ■
troșani.
Festivalul s-a I 

încheiat, dar cîntecele, jo
curile, colindele și urările I 
de An Nou prosper, feri
cit vor rămîne mult timp I 
în amintirea minerilor Văii 
Jiului.

Omagiu 
fitirbinle
(Urmare din pag. 1)

tinda țării pentru mi
nerii Văii Jiului" — 
precum și cunoscuta in
iei pretă de muzică popu
lară Veta Biriș, au sus
ținut un spectacol festiv. 
Spectacolul s-a constituit 
într-un fierbinte oma
giu adus patriei și parti
dului. mărețelor împli
niri socialiste, muncii 
pline de abnegație și en
tuziasm pe care oame
nii din țara întreagă ' o 
depun zi de zi pentru ca 
România să înainteze 
ferm pe drumul luminos 
al comunismului. El a 
cuprins piese corale în
chinate patriei și parti
dului, idealului suprem 
al omenirii — pacea, pie
se interpretate de grupul 
coral „Armonii tinere" 
al I.U.M.P., formație 
distinsă cu premiul I și 
titlul de laureat la eta
pa republicană a celei 
de-a V-a ediții a Festiva
lului național „Cîntarea 
României". Li s-au adău
gat actori ai Teatrului de 
stat „Valea Jiului", ver
surile recitate fiind un 
prinos adus tinereții pa
triei, muncii oamenilor 
Văii Jiului.

Aceeași vibrantă at
mosferă au purtat-o cîn
tecele interpretului de 
muzică tînără Virgil Stra- 
tulat, precum și cîntecele 
.populare interpretate cu 
virtuozitate de membrii 
ansamblului folcloric 
„Parîngul" al Casei de 
cultură.

In prag de An Nou, 
au fost prezente în 
spectacol grupurile de 
colindători ale cămine
lor culturale din Româ
nești — Timiș, Indepen
dența — Călărași, Uioa
ra de Jos — Alba, 
formații partici
pante la Festivalul obice
iurilor laice de iarnă „Co
linda țării pentru mine
rii Văii Jiului".

Urările pe care colin
dătorii le-au adus pe 
scenă au alcătuit o ade
vărată corolă a hărniciei 
și bucuriei de a cânta, în 
ceas de sărbătoare a 
patriei.

Aceeași valoroasă idee 
am simțit-o ascultând vo
cea puternic timbrată a 
Volei Biriș, interpretă de 
excepție a folclorului 
muzical transilvănean. 
Vcta Biriș, una dintre 

..fetele de la Cănîlna"
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PATRIOTISMUL
starea de îapt a tinerei generații

19 81
ale

CTITORII 19_85
unei etape înfloritoare

A fi tînftr, a fi patriot, a fi revoluționar — iată 
cele mai semnificative trăsături ale tinerei generații 
a României socialiste, clin acești ani de dezvoltare 
multilaterală, in care tineretul s-a afirmat pe de
plin ca o puternică forță socială, ca un puternic și 
activ detașament de acțiune, demonstrindu-și din 
plin atașamentul la valorile moral-politice ale socia
lismului, față de patrie și partid, față de prietenul 
cel mai apropiat al tinerei generații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
președintele Republicii.

A-ți iubi patria și poporul, a munci pentru bi
nele și prosperitatea lor, așa cum reiese și din an
cheta noastră purtată in rîndul tinerilor din Valea 
Jiului, este o stare permanentă, o stare de fapt a 
tinerei generații.

VASILE DRAGU, mi
ner, I.M. Lupeni : „Cu fie
care tonă de cărbune pe 
care o scot la lumină, îmi 
întăresc convingerea că 
munca noastră a tinerilor 
din domeniul mineritului 
poartă o puternică încăr
cătură de patriotism. Să 
dăm țării cărbunele de 
care are nevoie, să mun
cim cu tot elanul nostru 
caracteristic, pentru bine
le țării, să punem ceva 
din sufletul nostru în tot 
ceea ce facem, să iubim 
fiecare bucățică de pă- 
mint pe care o călcăm a- 
colo în adîncuri — iată 
cum înțeleg cu să fiu un 
bun ortac, un patriot și 
un bun miner al țării",

EUGEN PIRLEA, pre
parator — Preparația Pe- 
trila — student seralist 
I.M.P.: „Tăim într-o epo
că în care dragostea față 
de pămîntul natal, față de 
strălucitele înfăptuiri ale 
„Epocii Ceausescu" poartă 
înstjșiri native. A-ți face 
datoria la locul de mun
că, a fi părtaș activ la 
tot ceea ce poporul român 
construiește sub conduce
rea partidului comunist, 
în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secre
tarul general al partidului, 
este pentru mine și pen
tru toți colegii mei de 
muncă cea mai elocventă 
dovadă a patriotismului ce 
trebuie să ne caracterize
ze".

AURICA SULARIA,
I.P.S.R.U.E.E.M. Petroșani, 
studentă seralistă I.M.P.: 
„Cu gîndul și fapta, cu su
fletul tot să fii alături de 
partid, de poporul tău, de 
idealurile scumpe pe care 
ni le-am propus și pen

tru care muncim cu ne
țărmurit elan creator, cred 
eu că reprezintă una din 
formele esențiale ale patri
otismului socialist. Prin 
munca noastră, prin per
manenta noastră preocu
pare de a ne perfecționa 
pregătirea de specialitate, 
pentru a asigura o nouă 
calitate muncii și vieții, 
fiecare dintre noi, expri
măm, nu altceva, decît
suprema dragoste față de 
patria socialistă".

DAN COMĂNESCU, e- 
lev, Liceul industrial Pe
troșani: „Consider că cea 
mai bună dovadă a dra
gostei față de patrie și 
popor este efortul pe care 
îl depui spre împlinirea i- 
dealurilor comuniste ale 
neamului. Pentru noi ele
vii, care beneficiem de ce
le mai bune condiții de a- 
firmare a talentului și vo
cațiilor noastre creatoare, 
precum și de o luminoasă 
perspectivă deschisă de 
Congresul științei și învă- 
țămîntului, a ne pregăti 
cît mai temeinic pentru 
muncă și viață, a promo
va cu fermitate înaltele 
virtuți moral-politice pe 
care societatea noastră 
le-a propus ca model con
stituie un mod fundamen
tal de a înțelege patriotis
mul socialist. Pentru mine, 
a pătrunde cele mai as
cunse taine ale matema
ticii, a deveni un matema
tician de renume reprezin
tă nu doar idealul meu 
de viață, ci expresia cea 
mai grăitoare a profundu
lui patriotism ce-mi ani
mă gîndurile și aspirațiile".

Anchetă realizată de 
Gbeorghe CHIRVASĂ

In viața economică și 
socială a municipiului 
nostru, cincinalul 1981 — 
1985 este deosebit de bo
gat în împliniri, etapă în
floritoare prin ctitorii 
care conferă, în prezent, 
localităților Văii Jiului 
înfățișări urbanistice edi
ficatoare. Valoarea in
vestițiilor înfăptuite în 
acest cincinal depășește 
11,5 miliarde lei. Extin
derea mecanizării în sub
teran. noile centre civi
ce edificate în reședința 
de municipiu, în Lu
peni, Vulcan, Petrila 
și Uricani, blocurile de 
locuințe care însumează 
aproape 10 000 noi apar
tamente, celelalte obiecti
ve social-culturale cons
tituie tot atîtea mărturii 
elocvente ale unei etape 
înfloritoare pe calea bună- 
strării și civilizației soci
aliste.

Bilanțul de la cumpă
na anilor 1985—1986 re
levă mersul ascendent al 
oamenilor muncii din 
Valea Jiului, pe calea 
înfloritoare a construcției 
socialiste, fiind o expre
sie a caracterului ști
ințific al politicii partidu
lui restru, ilustrînd jus
tețea jaloanelor trasate 
de Congresele partidului 
sub îndrumarea nemij
locită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pen
tru dezvoltarea armoni
oasă a tuturor zonelor 
patriei.

In zona vechiului „vad comercial" a apărut modernul cartier Petroșani Nord.

Mineritul Văii
(Urmare din pag. 1)

încă din luna noiembrie 
planul anual și cincinal, nu 
este întîmplător. El este 
rodul mobilizării de care 
au dat dovadă toți mem
brii formației. Acum, cînd 
facem bilanțul muncii din- 
tr-un an și cincinal, ne 
mîndrim cu cele peste 
130 000 tone de cărbune 
extras suplimentar, reali
zate prin menținerea la 
cote superioare a produc
tivității muncii.

Sîntcm con.știenți că 
anul viitor pune în fața 
mineritului sarcini spori
te. De aceea, sfătuindu-mă 
cu ortacii, oameni unul și 
unul, precum Mihai Ga
vrila, Vasile Ionescu, Con
stantin Vasilc, Marin Gu- 
ță, Ar ton Bacoș, Iuliu 
Boyte, Vasilc Jlerineanu, 
loan Sipoș și lord ache Po
rumb — ca să amintim 
doar cîțiva dintre ei —, 
am hotărît să dăm dovadă 
de aceeași abnegație și 
hotărîre în muncă, -an- 
gajîndu-ne la o depășire de

Jiului propulsat pe cotele înalte ale dezvoltării moderne și eficienței
plan de 15 000 tone de 
cărbune. Acest lucru este 
pe deplin posibil, avînd în 
vedere că sîntem o briga
dă omogenă și că cei cu 
care lucrez, adevărați mi- 
neri-tehnicieni, mînuiesc cu 
pricepere tehnica moder
nă de care dispunem.

Ștefan ALBA, 
miner șef de brigadă la 

I.M. Petrila

UN SINGUR GIND. O 
SINGURĂ DORINȚĂ — 
RIDICAREA CONTINUĂ 

A PRODUCTIVITĂȚII 
MUNCII

In cinstea aniversării Zi
lei Republicii, întreprinde
rea noastră și-a îndepli
nit prevederile anuale de 
plan, rod al unei activități 
eficiente a ficărui mem
bru al colectivului I.M. 
Lonea.

Măsurile stabilite, în
treprinse de consiliul oa
menilor muncii au vizat 
nu numai îndeplinirea sar

cinilor' anului 1985, ci și 
pregătirea temeinică a 
producției noului an al 
viitorului cincinal.

Toți oamenii muncii de 
la mina noastră au un sin
gur gînd, o singură dorin
ță — să dea țării tot mai 
mult cărbune de tot mai 
bună calitate, în condiții 
de eficiență economică spo
rită. Pentru a transforma 
gîndul în faptă s-a trecut 
deja la acțiuni hotărâte 
care să conducă Ia ridica
rea continuă a productivi
tății muncii, cea mai trai
nică bază a creșterilor de 
producție.

Voința și hotărîrea una
nimă a minerilor de la 
Lonea este aceea de a 
nu precupeți nici un efort 
pentru a menține între
prinderea pe un loc frun
taș în întrecerea socialis
tă ce se va desfășura în 
bazinul nostru carbonifer 
în anul viitor.

Ilie PĂDUCEL, 
președintele consiliului 
oamenilor muncii de la 

I.M. Lonea

I.M. VALEA DE BRAZI 
SE VA AFIRMA CA O 

MINA MODERNĂ, IN 
PLINĂ DEZVOLTARE

Colectivul tinerei noas
tre întreprinderi miniere 
care, și-a încheiat prevede
rile de plan ale acestui an 
încă din 15 decembrie, 
este ferm hotărît să acțio
neze cu cea mai marc răs
pundere pentru a face din 
mina Valea de Brazi o 
mină modernă, care să 
răspundă celor mai înalte 
exigențe tehnice și organi
zatorice.

Realizările acestui an la 
lucrările de înaintare pe 
orizontală și pe verticală, 
unele adevărate record uri 
ale Văii Jiului, ne dau 
garanția că în anul 1986 
vom înregistra noi succese.

In curînd, în prima 
parte a viitorului an, pri
mul an al cincinalului 
1986—1990, vom pune în 
funcțiune primele capa
cități de producție, primele 
abataje frontale mecani
zate și astfel vom înce

pe să livrăm cărbune e- 
conomiei naționale. In 
paralel vom continua cu 
deschiderea a noi orizon-, 
turi, să pregătim noi ca
pacități de producție.

Avem un colectiv har
nic, bine pregătit profesio
nal și cu o mare putere 
de muncă, cel mai impor
tant capital al acestei ti
nere' unități economice a 
Văii Jiului.

Ing. Carol SCHRETER, 
directorul I.M. Valea de 

Brazi

„VOM MUNCI CU 
ACEEAȘI ABNEGAȚIE"

Cel mai mare succes al 
sectorului nostru, în 1985, 
îl constituie realizarea, cu 
o lună mai devreme, a 
planului anual. Dintre o- 
biectivele puse în funcțiu
ne în acest an amintesc 
planele înclinate cu benzi 
țrasportoare între orizon
turile 9 și 11 mediu, a- 
dîncirea puțului principal 
Nord, executarea și finali

zarea puțului orb nr. 9 
(orizonturile 9—14). ataca
rea lucrărilor la noul ori
zont 12 și cele de deschi
dere din stratul 5.

Anul 1986 se prezintă 
pentru noi cu sarcini spo
rite. Lucrările de înainta
re prevăzute pentru pri
mul an al cincinalului 
1986—1990 însumează 2100 
ml. Vom întreprinde lu
crări pentru deschiderea o- 
rizonturilor 12 și 13 și a- 
dîncirea puțului cu schip. 
Sînt ferm convins că, prin 
munca plină de abnegație a 
brigăzilor conduse de Pe
tru Codrea, Ioan Maniliuc, 
Ion Succveanu și Ioan U- 
țescu, lucrările vor fi fi
nalizate înainte de termen, 
acesta fiind aportul nos
tru, al minerilor de la in
vestiții, la deschiderea noi
lor capacități de producție 
ale minei Aninoasa.

Sing. Nicolae ZGURA, 
șeful sectorului de investiții 

al I.M. Aninoasa
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Schimb de mesaje 
între tovarășul 

Nicolae Ceausescu și 
primul ministru 

al Indiei
DELHI 28 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, a fost transmis 
lui Rajiv Gandhi, pre
ședintele Partidului Con - 
greșul Național Indian 
(C.N.I.), prim-ministru al 
Indiei, un cald salut de 
prietenie, împreună cu 
cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală. de noi realizări po
porului indian prieten în 
dezvoltarea independentă 
a țării pe calea progresu
lui economic și social.

Mulțumind, Rajiv Gan- 
Shi a rugat să se transmi
tă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul său căl
duros și urări cordiale de 
fericire și sănătate perso
nală, de noi succese în 
activitatea pe care o des
fășoară în conducerea 
partidului și a statului 
pentru înfăptuirea socie
tății noi socialiste, iar po
porului român noi succe

se în edificarea modernă a 
patriei:

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către Rajiv Gandhi a 
tovarășului Gheorghe Ra
dulescu. membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului 
de Stat, care reprezintă 
Partidul Comunist Român 
la manifestările ocaziona
te de centenarul înființă
rii partidului Congresul 
Național Indian, care au 
loc la Bombay.

*
DELIII 28 (Agerpres).— 

Cu prilejul unei ceremo
nii festive, organizate în 
cadrul lucrărilor sesiunii 
jubiliare a partidului Con
gresul Național Indian, re
prezentantul P.C.R. a re
mis un mesaj de salut, în 
numele Partidului Comu
nist Român, al secretaru
lui său general, Nicolae 
Ceaușescu, adresat C.N.I. 
și participanților la a- 
ceastă manifestare.

Calendar
30 XII 1985

MIERCURI, 1 IANUARIE

— Sărbătoarea națională a Republicii 
Cuba. Ziua eliberării (1959).

— „Ziua revoluției păleștinene“.
— .Sărbătoarea națională a Republicii 

Sudan. Proclamarea independenței 
(1956).

— Spania și Portugalia devin țări mem
bre ale Pieței comune.

VINERI, 3 IANUARIE

— Marcarea a 20 de ani de la deschide
rea, la Havana, a primei Conferințe 
de solidaritate a popoarelor Asiei, Ă- 
fricii și Americii Latine.

Vizita în U.R.S.S. a ministrului 
afacerilor externe al

Republicii Social ste România
La invitația guvernului 

sovietic, Ilie Văduva, mem
bru al C.C. al P.C. Ro
mân, ministrul afacerilor 
externe al Republicii So
cialiste România, a efec
tuat o vizită oficială de 
prietenie în Uniunea So
vietică, în zilele de 23—27 
decembrie 1985.

Ministrul român a fost 
primit de N.l. Rîjkov, 
membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., pre-

ședințele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Intre Ilie Văduva și E.A. 
Șevardnadze, membru al 
Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., ministrul a- 
f aceri lor externe al 
U.R.S.S., au avut loc con
vorbiri — asupra unor pro
bleme privind relațiile bi
laterale și internaționale — 
care s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de priete
nie, sinceritate și înțele- 
re reciprocă.

Mesajul secretarului general 
al O.N.U. în legătură cu

Anul Internațional al Păcii 1986
NAȚIUNILE UNITE ' 28 

(Agerpres). — Secretarul 
general al O.N.U., Javier 
Perez de Cuellar, a dat 
publicității un mesaj în 
legătură cu Anul Interna
țional al Plicii, care va fi 
marcat în 1986.

Omenirea este pusă as
tăzi în situația de a face 
o opțiune: pacea sau auto
distrugerea, se spune în 
document. Creșterea chel
tuielilor militare și pro
ducția unor arme tot 
mai sofisticate fac ca pe
ricolul unei conflagrații 
nucleare distrugătoare să 
ajungă la un punct critic.

Anul Internațional al 
Păcii oferă posibilitatea 
țărilor membre ale O.N.U. 
să-și concentreze atenția 
asupra perspectivelor , pă
cii. Nicicînd încă proble
ma limitării și, în ultimă 
instanță, aceea a opririi 
cursei înarmărilor nu a 
fost pusă atît de acut. De 
asemenea, este necesar să 
se ia măsuri pentru lichi
darea conflictelor regio
nale și locale, precum și 
pentru lichidarea focare
lor de încordare, se spune 
în mesajul secretarului ge
neral al O.N.U.

PROGRAMUL 
unităților comerciale in perioada 

29 Xil 1985 - 2 I 1986
4 DUMINICĂ, 29 DECEMBRIE 1985: Magazine

le nealimentare funcționează între orele 8,30—13; 
magazinele alimentare, de legume și fructe, aprocoop 
funcționează pînă la ora 13; unitățile de alimentație 
publică funcționează după programul normal.

LUNI, 30 DECEMBRIE 1985: magazinele ne
alimentare funcționează între orele 9—18; magazi
nele alimentare, de legume și fructe, care funcțio
nează pe un schimb, își prelungesc programul cu o 
oră și jumătate; alimentarele cu autoservire și uni
tățile de alimentație publică funcționează după pro
gramul normal.

> MARȚI, 31 DECEMBRIE 1985: magazinele ne
alimentare funcționează între orele 9—18; magazi
nele alimentare și unitățile de alimentație publică 
funcționează pînă la ora 18. NOTĂ: Unitățile de ali
mentație publică ce organizează Revelioane se vor 
deschide la orele 18 și vor funcționa pînă la ora 6 
dimineața.

+ MIERCURI, 1 ianuarie 1986: Toate unitățile 
comerciale sînt închise; unitățile de alimentație pu
blică ce nu organizează revelioane vor funcționa 
după programul normal; unitățile de alimentație pu" 
blică ce organizează revelioane vor fi deschise între 
orele 18—21.

+ JOI, 2 IANUARIE 1986: Unitățile alimentare 
și nealimentare vor fi închise. Fac excepție maga
zinele de pîine și lapte, agroalimentare, unitățile de 
legume și fructe din piețe, precum și tutungeriile 
din centrele importante. Acestea vor funcționa între 
orele 7—11. Unitățile de alimentație publică vor 
funcționa după programul normal.

MEMENTO

săptămînal
5 I 1986 i

Președintele S.U.A., Ronald Reagan, i 
și președintele Mexicului, Miguel de 1 
la Madrid, se vor întîlni în orașul de ! 
frontieră Mexicali, pe teritoriul me
xican.

SIMBATA, 4 IANUARIE

— Sărbătoarea națională a Republicii 
Socialiste a Uniunii Birinane. Pro
clamarea independenței (1948).

■— Conferința Națională a Partidului 
Comunist Portughez consacrată pre
gătirii alegerilor prezidențiale din 
26 Ianuarie 1986.

(Agerpres)

BILANȚUL 
ATACURILOR 

TERORISTE DE LA 
ROMA ȘI VIENA

Potrivit ultimelor bilan
țuri oficiale transmise de 
agențiile de presă, atenta
tul terorist comis joi pe 
aeroportul internațional din 
Roma s-a soldat cu 14 
morți și peste 70 de răniți. 
Unul dintre cei cinci mem
bri ai comandoului a fost 
capturat, ceilalți fiind u- 
ciși.

In cursul atentatului co
mis simultan pe aeropor
tul din Viena, trei per
soane și-au pierdut viața, 
iar 47 au fost rănite. Doi 
membri ai comandoului au 

, fost capturați.
| (Agerpres)
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INTR-O DECLARAȚIE 
<6e presă citată de agenția 
PANA, Organizația Uni
tății Africane (O.U.A.) și-a 
exprimat via îngrijorare 
in legătură cu ostilitățile 
dintre Republica Mali și 
Burkina Faso.

Organizația panafricană 
face apel la ambele părți 
să depună eforturi pentru 
„găsirea upei soluții pașni
ce a disputei, în spiritul 
Cartei O.U.A. și al decizi
ilor comisiei de mediere 
create în anul 1974“.

CERCETĂTORII de la 
OBSERVATORUL AS
TRONOMIC din Kun
ming (sud-vestul Chinei) au 
obținut primele imagini ale 
spectrului cometei Halley. 
Realizate cu ajutorul unui

telescop cu o oglindă cu 
diametrul de un metru, fo
tografiile vor permite . a- 
naliza în condiții mai 
bune a proprietăților fizi
ce și chimice ale cometei 
— remarcă agenția China 
Nouă.

la Geneva. Potrivit agen
ției Taniug, în cadrul lu
crărilor sînt examinate, 
totodată, măsurile suscep
tibile să asigure o reveni
re a „muncitorilor oas
peți" în țările lor de origi
ne.

UN TRIBUN \L MILI- 
T \R A CONDAMNAT la 
muncă silnică pe viață pe 
polițistul egiptean Soliman 
Khater, care s-a făcut vi
novat de uciderea a șapte 
turiști israelieni în Sinai, 
in luna septembrie a.c. 
— informează agențiile in
ternaționale de presă. Pro
ci sul s-a desfășurat. cu 
ușile închise, într-o cazar
ma din Suez.

DRAMA ECONOMICA 
SI SOCIALA A MUNCI - 
TORILOR IMIGRANȚI in 
țările industrializate occi
dentale constituie princi
pala temă înscrisă pe a- 
genda unui seminar inter
național ce se desfășoară

P RE SE DI NT ELE REPU
BLICII PERU, Alan Gar
da, a anunțat că statul pe
ruan va prelua controlul 
asupra zăcămintelor și 
instalațiilor companiei pe
troliere mexicane „Belco 
Petroleum", imediat ce 
guvernul va aproba a- 
ceastă măsură.

PATRU ȚARI ARABE 
— Tunisia, Iordania,' Ba
hrein, Siria, precum și 
Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.), — 
au sugerat secretarului ge
neral al Ligii Arabe, 
Chedli Klibi, convocarea, 
la 4 ianuarie 1986, a unei 
reuniuni de urgență a 
miniștrilor de externe din

statele membre ale ligii, 
care să preceadă cu două 
zile conferința ministeri
ală a O.C.I. (Organizația 
Conferinței Islamice), ale 
cărei lucrări urmează să 
se desfășoare la Fes (Ma
roc), începînd de la 6 ia
nuarie, informează agen
ția Kuna.

GUVERNUL JAPONEZ 
A APROBAT sîmbătă pro
iectul de buget pentru e- 
xercițiul financiar 1986.

Capitolul alocațiilor mi
litare prevede cheltuieli 
de 3,34 trilioane yeni (16,5 
miliarde dolari), înregis- 
trîndu-se — în pofida pro
testelor unor largi cercuri 
ale opiniei publice nipone 
— un spor de 6,58 la sută 
față de bugetul militar cu
rt nt

COLEGIUL DE REDACȚIE : losif BĂLAN, loon DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Shnion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPĂTARU.
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FILME
29 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Bătălie pentru 
Roma, I—II; Unirea: Gră- 
bește-te încet; I’aringul: 
Evadarea.

PETR1LA: Zbor pericu
los.

LONEA: Fata morga
na.

ANINOASA: Proble
me personale.

VULCAN — Luceafă
rul: Un comisar acuză.

LUPENI — Cultural: 
Cursa.

URIC ANI: Aventuri în 
Marea Nordului.

30 DECEMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Așa bunic, așa 
nepot; Unirea: Un colț 
de oraș; I’aringul: In
cendiu la Krong Yung.

PETRILA: Zbor peri
culos.

LONEA: Burlacul că
sătorit.

VULCAN — Luceafă
rul: Aii Baba și cei 40 de 
hoți, 1—II.

LUPENI — Cultural: 
O undă de tandrețe.

URICANI: Incredibilele 
aventuri ale unor italieni 
în Rusia.

N.R. Eventualele mo
dificări survenite în pro
gramarea filmelor anar- 
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.

TV

29 DECEMBRIE
11.30 Telex.
11,35 Lumea copiilor.

— Raport pionierescK 
la sărbătoarea Re
publicii ;

■— Imn din inimi de 
copii;

— Știați că... ? Vacanță
— bucurii I

— Clubul isteților;
— Desene animate;
— Șoimii patriei;
— Telefilmoteca de 

ghiozdan (color), 
„Taina submarinu
lui".

12.40 Muzică populară.
13,00 Album duminical 

(parțial color):
— Cunună la stema Re

publicii;
— Moment de muzică 

și poezie;
— Cotidianul în 600 

de secunde;
— Urare pentru țară ;
— Sport pe mapa

mond ;
— Cascadorii rîsului;
— Șlagăre 1985 — pro

misiuni 1986;
— Teatru vesel de du- 

pă-amiază;
— Aplauze pentru ta

lentele României;
— Pagini din istoria 

filmului;
— Secvența telespec

tatorului.
14.45 însemne ale unui 

timp eroic (color) 
— reportaj.

19,00 Telejurnal.
19.30 Țara mea azi (co

lor). — Documentar.
19.50 Cîntarea României 

(color).
20.40 Film artistic (co

lor) „Conspirația". 
Producție a Casei de 
Filme Numărul Pa
tru

21.50 7 ele jurnal

30 DECEMBRIE

20,00 Telejurnal
20.30 E țara în sărbătoa

re ! (color). Muzi
că populară.

20.45 Republica în anul 
20 al Epocii Nicolae 
Ceaușescu. Docu
mentar (color).

21,05 Odă la stema Re
publicii (color). 
Spectacol literar
ul uz.ical - coregrafic 
dedicat celei de a 
38-a aniversări a 
proclamării Repu
blicii.

21.40 Telejurnal
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