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de lucru a tovarășului 
CEAUȘESCU 

în întreprinderi din
Tovarășul N i c o l a e 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului. Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia a efectuat, joi dimi
neața, o vizită de lucru 
la Uzina de țevi sudate și 
întreprinderea de țevi 
„Republica" din Capitală.

Desfășurată la începu
tul unui nou an de mun
că, primul din actualul 
cincinal, într-o 
de exemplară
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de întreprinderea minieră Lonea 

către toate unitățile de extracție a cărbunelui
Puternic mobilizați de sarcinile reie

șite din istoricele hotărîri ale Congresu
lui al XIII-lea al P.C.R., privind spori
rea producției de cărbune în cincinalul 
1986—1990, precum și de însuflețitoarele 
îndemnuri ale secretarului general al fieiu peste plan în valoare de 2 niilioa- 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, oamenii muncii de la între
prinderea minieră Lonea, încheind anul 
1985 cu importante depășiri de plan —

1400 tone cărbune brut, peste 70 ml la 
deschiderile miniere,; cheltuielile totale 
la 1000 lei producție-marfă au fost re
duse cu 50 lei, iar cele materiale cu 20 
lei față de plan, obținîndu-se un bene-

ne lei — adresează chemarea la între
cere către toate unitățile din industria 
extractivă a cărbunelui, angajîndu se să 
realizeze următoarele obiective :

1. Depășirea planului 
la producția de cărbune 
cu cel puțin 10 000 tone;

2. Depășirea planului 
la lucrările de . deschideri 
cu 75 m.l„ 
d e pregătire cu 350 m.l.;

3. Depășirea planului la

prpducția-marfă vîndu- 
tă și încasată cu 5 mili
oane lei, -iar la producția 
netă cu 1,5 milioane lei;

4. Depășirea producti-

calculate pe baza pro-, 
ducției-marfă, cu 1,5 la 
sută;

Consiliul oamenilor muncii 
Comitetul sindicatului

iar la lucrările muncii planificate,

5. Reducerea cheltuie
lilor totale planificate la 
1000 lei producție-mar
fă Cu 10 lei' și cu 5 lei 
la cheltuielile materiale, 
ceea ce va conduce la 
un spor de beneficii pes
te plan, la activitatea de

Comitetul de partid 
Comitetul U.T.C.

perioadă 
angajare 

muncitorească pentru în
deplinirea și depășirea, 
încă din luna ianuarie, a 
prevederilor de plan, pen
tru obținerea de produc
ții suplimentare cît mai 
mari, vizita a prilejuit a- 
naliza modului în care se 
acționează pentru înfăp
tuirea importantelor o-

nătâte și putere de mun
că,, deplin succes în exem
plara activitate pe care o 
desfășoară cu dăruire și ab
negație, cu patos revolu
ționar pentru binele și fe- 

cetățeni- 
lor patriei, pentru pro
gresul și înflorirea con
tinuă a României socialis
te, pentru Creșterea pres
tigiului ei în lume.

Primul obiectiv vizi
tat de secretarul general 
al partidului a fost Uzina 
de țevi sudate.

Mii de muncitori și spe
cialiști au venit să expri
me cu deosebită dragoste, 
cu înaltă considerație ne
mărginita recunoștință pe 
care comuniștii, întregul

biective stabilite
Congresul al XIII-lea 
partidului privind dezvol
tarea în continuare a in
dustriei noastre metalur
gice, chemată să-și aducă 
o contribuție esențială Ia ricirea tuturor 
dezvoltarea întregii eco
nomii naționale.

Vizita a constituit pen
tru toți cei ce muncesc și 
trăiesc în aceste zone in
dustriale ale j municipiului 
București, acum în preaj
ma ani versatil zilei sale de ■ 
naștere și omagierii înde
lungatei. sale activități re
voluționare, sărbătoare 
scumpă a întregului nos
tru popor, prilejul de a 
adresa conducătorului iu
bit al partidului și statu
lui, din adîncul inimilor, popor o poartă celui mai 
tradiționala urare dc ani_______________ -— ---------—-
mulți și fericiți, multă să- (Continuare în pag. a 4-a)

Vibrant omagiu conducătorului iubit
Cu satisfacția unor

realizări calitativ sporite
Să ne trăiți 

întru

EJan 
tineresc
Itl climatul de pu

ternică efervescență cre
atoare specifică înce
putului de an și cinci
nal în fiecare colectiv 
de muncă, la mina Lu
peni tinerii din orga
nizațiile U.T.C. ale sec
toarelor de la supra
față au inițiat o acțiu
ne pe cit de bineveni
tă pentru desfășura
rea în condiții opti
me a producției în a- 
ceastă perioadă de vîrf 
a iernii, pe atît de 
demnă de spiritul de 
angajare și abnegație a 
tinerei generații.

Și de astă dată,

i

I

I
I 
I
I
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negația lor, cînd o si- i 
tuație imperioasă a ce- * 
rut o soluție pe mă- I 
sură — promptă și e-

ti* 
nerii minei Lupeni au 
spus „da", au spus 
„prezent" atunci cînd 
a fost mai mare nevoie 
de aportul lor, de ab-

sura 
ficientă. Rampa 
descărcare a minei 
junsese în urmă cu 
săptămînă să fie blo
cata de peste 70 , de
vagoane încărcate cu 
balast, nisip și bolțari. 
Ce s-a întîmplat ? Fur
nizorul, pentru a-și o- 
nora obligațiile față de 
Plină, a expediat a- 
proape în totalitate în
tregul volum de ma
teriale de balastieră ■ 
prevăzut pe primul tri- |

de 
a- 
o

mestru. Că și-a onorat 
obligațiile nu e rău. Mai 
rău e faptul că în con
dițiile iernii, vagoanele 
cu nisip și balast, în-

(Cont. în pag. a .2-a)

(Continuare în pag. a 2-a)

Zilele acestui început de 
an și cincinal conferă 
colectivului de prepara
tori din Lupeni satisfac
ția și bucuria • de a rapor
ta realizări semnificative 
pe linia îmbunătățirii ca
litative a activității pro
ductive, ' a procesului teh
nologic de preparare a 
cărbunelui, de valori fica- 
re superioară a rodului 
muncii minerilor din aba
tajele adîncurilor din 
vestul Văii Jiului.

La Uzina de preparare a cărbunelui Corcești

Rezultatele ce le obți
nem întruchipează mate
rializarea strădaniilor
noastre, ale preparatorilor- 
dea răspunde prin fap
te înflăcăratelor 
ale tovarășului 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, de a 
realiza exemplar sarcini
le calitativ sporite ale 
noului ari încă din prima 
lună, ele ă asigura surse
le de energie pe măsura 
cerințelor mereu crescîn- 
de ale economiei 
nale. 
mele 
1985, 
a.c.,

mulți ani !

chemări
Nicolae

„Anul 1986 a debutat cu 
bine: all fost create toate 
condițiile pentru 
rea operativă a 
ei întreprinderilor i 
ere Aninoasa, Vulcan 
Paroșeni". Remarca 
par ține inginerului Vasî- 
le Caramete, șeful secți
ei preparare din cadrul 
Uzinei de preparare a 
cărbunelui Corcești. Ar
gumentele prezentate sus- 

* țin afirmația: sînt în curs 
de finalizare lucrările de 
modernizare a unei benzi 
de transport al cărbune
lui pe circuitul nou de 
recepție, a cărei capacita
te este de 500 tone de căr
bune pe oră. Finisarea o- 
pepațiilor ce vizează darea 
în folosință a benzii este 
executată de echipa de 
lăcătuși condusă de sing.

consecvente isi
.y.

Marin Chivu și maistrul narea la parametri 
Nicolae Geană. In secția 
spălare au început opera
țiunile de modernizare a 
liniei I. „Pînă acum, 
relata interlocutorul, 
fost modificate liniile 
și 3, Prin instalarea unor 
mașini de concentrare cu 
un grad ridicat de selecti
vitate, avem în vedere îm
bunătățirea continuă a 
calității produselor noas
tre". Ajunși la acest punct 
deosebit de important, se 
impun cîteva precizări: în 
perioada scursă din 1986, 
cenușa cocsului se ■'înca
drează în limitele de cali
tate. cerută: 9.4 la sută. 
Situație similară și în 
cazul mixtelor, , puterea 
calorifică a acestora fiind 
de peste 2 750 kcal. pe kg. 
Accentul pus pe functio-

prelua- 
producți- 

mini- 
l și 

a-

ne 
au

2

supe- 
riori a mașinilor de con
centrare reiese din anali
za procentului de cenușă 
din sterilul evacuat la 

față 
cît era sta-

haldă: 84,2 la sută 
de 80 la sută 
bilit.

— Desigur,
ing. C—' , . .
da o atenție sporită.

ne spunea 
Caramete, vom acor- 

. . * pro
blemei calității. Dorim în-

Gheorghe OLTEANU

națio- 
Comparativ cu pri- 

două decade din 
între 1—20 ianuarie 
colectivul nostru 

preparat un volum 
cărbune mai mare 
20 000 tone. In același 
timp, recuperarea globa
lă a crescut cu 8 la sută, 
iar cea în cărbunele spe
cial pentru Cocs cu 5,3 la 
sută. In primele două de
cade din acest an 
depășit sarcinile la 
ducția netă Spălată 
peste 5500 tone de

Alexandru BELDEANU, 
șef echipă preparator, 

secția spălare — 
U.P. Lupeni

a 
de 
cu

ne-am
pro- 

cu 
cărbu-

Sînt unul dintre miile 
de exemple — expresie a 
grijii permanente pe care 
partidul, secretarul său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o poartă soțiilor 
și fiicelor de mineri. Lu
crez la întreprinderea de 
tricotaje Petroșani, crea
ție a Epocii Nicolae 
Ceaușescu — înființată în 
anul 1978, pentru a asigu
ra noi locuri de 
femeilor din Valea 
lui. Alături de mine, 
crează și Una dintre 
icele mele. Cîștigăm bi
ne, ne bucurăm de con
diții minunate de mun
că. Am patru copii, soțul 
meu este miner la Petri- 
la. Sin tem o familie feri
cită. Noile măsuri, pri
vind majorarea alocațiilor 
pentru copii- și ajutoarele 
ce se acordă mamelor cu 
mai mulți copii stat o 
nouă și grăitoare expre
sie a politicii partidului, 
străbătută de grija față

Vetuța APOSTU, 
confeeționeră, întreprin

derea ' de tricotaje, ' 
Petroșani

muncă 
Jiu- 

»u- 
fi-

i

(Continuare in pag a 2-a)
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| UNIREA — împlinirea idealului J
întregii națiuni române j

general al partidului —• ț;.....  r

IL
I

ț

Minerul șef de brigadă Alexandru Laszlo și mai 
strul loan Munteanu, din cadrul sectorului VIII in
vestiții de la TJM. Paroșeni, doi dintre oamenii de 
bază ai sectorului fruntaș ne Valea Jiului.

Foto: Șt. NFMECSEK

i

In fiecare an, la 24 ia
nuarie vibrează cele mai 
profunde zone ale conști- 

- inței patriotice a popo
rului român. Aniversăm 
Ziua Unirii Moldovei cu 
Țara Românească într-o 
perioadă cînd întreaga na
țiune, strîns unită în ju
rul partidului, a secreta
rului său general, este an
gajată cu toată energia- 
creatoare în realizarea 
hotărîrilor Congresului al 
XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, înfăp
tuind idealurile care stră
bat, din cele mai vechi 
timpuri, istoria țării noas
tre: progresul și prospe
ritatea, independența și 
suveranitatea.

Unirea Moldovei

3
nipeanu spunea că „e ac
tul energic al întregii na- 
țiuri române** — este e- 
venimehtul -istoric care 
a concentrat atît. conști
ința de neam și limbă, 
de teritoriu și structură

I
I

cu
Țara Românească — des
pre care Mihail Kogâl-

a reprezentat’actul care 
a pus bazele statului na
țional român modern. Ea 
a avut un puternic ecou 
și în Transilvania, întă
rind conștiința unității 

psihică, cît și: âc-țiunea.. naționale a maselor popu- 
unită a celor mai largi . 
mase ale poporului cu
prinse de un avînt re
voluționar pînă atunci 
fără precedent. „Primul 
și hotârîtorul pas spre economică 
unificarea statală l-a 
constituit unirea Moldo
vei cu Țara Româneas
că in ianuarie 1859. Vic
toria remarcabilă a ma
selor de țărani, meșteșu
gari, lucrători și tîrgo- 
veți, a cărturarilor pro
gresiști și patrioți. Uni
rea Principatelor — sub
linia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul

lare din această provin
cie, slimulînd lupta lor 
pentru unire cu țara".

Unirea a fost o adevă
rată renaștere politică, 

și -socială, cu 
adinei baze populare ’ și 
cu o finalitate progresis
tă, umanistă și democra
tică. Voința de Unitate 
a poporului român, de 
viață liberă și indepen
dentă, străbate întreaga 
noastră istorie, Concen- 
trîndu-se în pagini stră-

(Continuare în pag. a 3-a)
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crează în uzină. De fie- l 
rar? Hatn n fruct nn_. ’

Dragostea de meserie i

ul 1, el| 
din echipa / 

u >

In condițiile actuale 
cînd, s-au stabilit mă
suri deosebite pentru a- 
sigurarea întregii canti
tăți de energie electrică 
necesară economiei na
ționale, colectivul de 
energeticieni de la Pa- 
roșeni depune eforturi 
susținute pentru a men
ține uzina în perioada 
de iarbă, la parartietri 
stabiliți de conducerea 
superioară de partid și 
de sfat. Fiecare membru 
al colectivului este con
știent de sarcinile care-i 
stau în față și de aceea 
răspunde prezent de fie
care dată cînd este soli
citat. Zilele trecute l-am 

Bo-
e-
pe

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de întreprinderea minieră Lonea

Să ne trăiți 
întru mulți ani!

(Urmare din pag. 1)

întîlnit pe Aurel 
losin, împreună cu 
chipa de electricieni 
care o conduce, lucrînd 
la remedierea unei ava
rii apărută la grupul de 
150 MWh, Deși cele opt 
orc de muncă se încheia- 
seră demult ei au rămas 
în continuare pentru re
punerea grupului în func
ție la parametri stabi
liți. „Nu e pentru prima 
dată cînd ne prelungim 
programul de lucru. De 
fiecare dată cînd este 
nevoie de noi răspundem 
prezent... Atelierul e- 
lectric din care facem 
parte are rază de activi
tate în întreaga uzină. De 
la secția cazane sau tur
bine și pînă la atelierul 
de transport combusti
bil există aparate elec
trice la care trebuie să 
intervenim. Acum sîn- 
tem aici, iar peste o oră 
e posibil să fie nevoie de 
nci în altă parte", ne 
spunea muncitorul spe
cialist Aurel Bolosin.

Că avea 
confirmă 
zinei. „Nu 
există loc 
intervenit 
în cei 18 ani de cînd lu-

care dată cînd a fost ne
voie de cl a răspuns pre
zent. înainte de a porni 
cazanul nr. 1, după mo
dernizare, împreună cu 
echipa au muncit zi de 
zi, 12—14 ore și chiar 
mai mult. Deși nu au 
trecut decît cîteva luni 
de cînd a fost repus în 
funcție cazanul 1, 
și oamenii < 
pe care o conduce au 
reușit să se acomodeze ț 
cu noile utilaje, care re- i 
prezintă o premieră -pen- . 
tru acest colectiv". '

Nu are decît 35 de ani ț 
Aurel Bolosin, dar a a- l 
cumulat în 18 ani de ac- 1 
tivitate multă experi’en- 1 
ță în exploatarea utilă-j|

ca-

(Urmare din pag. I)

consumu- 
normate 

bază cu 
iar 

1

jelor energetice.
Recunoscîndu-i'-se uo 

litățile de bun organiza- 1 
tor, de 10 ani i-a fost 
încredințată conducerea i 
unei echipe de electrici- ’ 
eni. Fiind tînăr, a adu- ț 
nat în jurul lui mulți ti- i

I

neri pe care se străduie 
să-i învețe această me
serie bărbătească pen
tru a asigura țării, eco
nomiei naționale cît mai . 
multă energie electrică, ț 
Printre cei care și-au în- ț 
ceput activitatea sub con- i 
ducerea .și îndrumarea lui ’ 
Aurel Bolosin, iar acum ț 
au devenit, la rîndul lor, i 
șefi de* echipă îi amin- ’ 
tim pe ] 
Dan Tilea și 
precum și pe 
ni electricieni 
șan, Groza

dreptate ne- o 
conducerea u- 
cred că nu 
unde să nu fi 
Aurel Bolosin

mipa n amin- < 
Ion Moșmolea, *

Ion Buta, 
mai tine- 
Emil Or- 

UdrescU, 
’ Constantin Tfrim și Ion 
! Carp. In ei, conducerea
■ uzinei are, mare încre- 
’ dere. De fapt întregul co

lectiv al atelierului elec
tric nu-și îngăduie ră-

1 gaz și odihnă decît 
• tunci (
■ le energetice se află 

stare de funcționare.

>IIIi
odihnă decît a- )

cînd toate utilaje- 1

iG. BOGDAN

ELAN TIN
(Urmare din pag. 1)

cărcate direct din albia 
unor riuri, au ajuns la 
mină înghețate bocnă, 

i descărcarea lor fiind mai 
■ anevbiăsă ca aricind. To

tuși vagoanele trebuiau 
descărcate, și încă în 
timpul cel mai scurt po
sibil pentru a fi redate 
circuitului, respectiv.
preparației pentru a fi 
încărcate cu cărbune du
pă care așteaptă uzinele 
siderurgice și termocen
tralele. Iată de ce a fost 
nevoie de un efort su
plimentar. In această si
tuație și-au oferit tinerii 

î contribuția, ajutorul. U- 
î teciștii din sectoarele de 
^suprafață s-au angajat

î

î

în

E R
să rămină după ; 
mul de lucru la 
să descarce, prin 
patriotică, zilnic, 
3—4 vagoane. ■

Primii care au declan
șat acțiunea au fost ute- 
ciștii din organizațiile a- 
telierului mecanic, sec
toarele XIV depozite și 
XIII electric. In fiecare 
zi cite 25 tineri lucrea
ză 5—6 ore la descărca
rea vagoanelor. După 5 
zile de la declanșarea ac
țiunii numărul -vagoane
lor nedescărcate a scă
zut la o treime, iar a- 
portul uteciștilor se con
cretizează în descărcarea 
a 360 tone balast, nisip 
și 120 tone bolțari.

Acțiunea continuă, 
de Zi,

progra- 
mină și 
muncă 

, cite

zi
cu dîrzenie și dă-

CONDUCTA. Pentru îm
bunătățirea alimentării cu 
apă potabilă, în acest an 
se prevede construcția u- 
nei stații de filtrare și 
clorurare pe pîrîul Voie- 
vodu. O conductă de la 

| ' Voievodu la Lonea va a- 
• sigura ăducțiunea apei po-
I labile spre consumatori.

1 ATELIERE. Pentru în

bază, cu cel puțin 1,5 mi- 
' lioane lei.

6. Reducerea 
rilor specifice 
la materiale de
cel puțin 2,5 la sută, 
la energie electrică cu 
la sută ;

7. Depășirea planului 
de recuperare a resurse
lor materiale rcfolosibile: 
cu 5 la sută la aluminiu, 
5 la sută la bronz, 4 la

5 la su- 
metalice

sută la cupru “și 
tă la armături 
TH;

, , ■ 8. In vederea 
angajamentelor

realizării 
asumate, 

o atenție prioritară vom 
acorda extinderii '.meca
nizării și modernizării teh
nologiilor de lucru în sub
teran, perfecționării or
ganizării și conducerii pro
ducției, folosirii integrale a 
capacităților de producție, 
utilizării raționale a forței 
de muncă, creșterii gra
dului de securitate a 
muncii, luînd următoare
le măsuri:

— punerea în funcțiune, 
peste plan, a două noi a- 
bataje frontale sub tavan 
de rezistență;

— sporirea vitezelor 
medii de avansare la a- 
batajele frontale cu 10 la 
sută, iar la lucrările de 
deschideri și pregătiri cu 
5 Ia sută față de vitezele 
realizate în anul 1985;

— funcționarea cu ran
dament maxim și în de-

PROGRAMUL 
Universității politice și 

de conducere 
— Filiala Petroșani — 

Cercurile universită
ții se desfășoară în ziua 
de luni, 27 ianuarie a.c., 
ora 16, în sălile Cabi
netului municipal (ca
sa de cultură) pentru 
anii I, II și III.

E S C
ruire, fie că e ger, ploaie, 
viscol sau soare. Pentru 
a birui balastul înghețat, 
tinerii atelierului au tras 
o conductă de. aer com
primat și se folosesc de 
ciocanele ile abataj pen
tru sfărilnarea agregate
lor din vagoane. Esen
țial răniine insă elanul 
tinerilor, a lui Petre Vlai- 
cu, . . . '
Gheorglie Vrabie, 
Duli, Iuliu Orșan, 
Dreptate, Marius lîuliga 
și mulți alții. Sînt ti
neri conștienți de însem
nătatea acțiunii lor, de 
necesitatea aportului lor 
valoros la buna desfășu
rare a lucrărilor mini
ere din subteran, la re
darea în circuit a vagoa
nelor de cale ferată. (I.D.)

treținerea, repararea și 
creșterea coeficientului de 
utilizare a parcului de 
mașini și utilaje din do
tare, S.U.C.T. Petroșani 
va construi în acest an 
două stații de întreținere 
auto la Lupeni și Petro
șani.

IN SPRIJINUL PRO
DUCȚIEI. Concretizîn- 
du-și preocupările pentru 
sporirea contribuției la 
realizarea sarcinilor de 
producție ale sectorului, 
tinerii organizației U.T.C.

Alexandru Kontos,
Iosif
Ioan

plină siguranță a tuturor telegrizumetrice. Se vor 
mașinilor și utilajelor din asigura locuri în stațiuni- 
dotare;

— creșterea indicelui de 
utilizare a fondului 
timp 
ci tor 
1985;

de 
la personalul mun- 

cu 1 la sută față de

creșterea gradului de 
mecanizare la locu-mică 

rile de muncă din subte
ran cu cel puțin 10 la su
tă față de 1985;

— perfecționarea profesi
onală a întregului personal 
muncitor prin organizarea 
de cursuri săptămînale, Ca
lificarea unui număr 
250 oameni ai muncii 
policalificarea a 
muncitori;

— antrenarea 
lui de mineri în

100

de 
ți 
de

colectivu- 
cadrul 

Festivalului Național „Cîn- 
tarea României" la acțiuni 
de creație tehnico-științî- 
fică și aplicarea unui nu
măr sporit de invenții și 
inovații concretizate în- 
tr-o eficiență economică 
de l milion lei.

Vom acorda o atenție 
deosebită îmbunătățirii 
condițiilor de muncă și 
viață ale minerilor prin 
extinderea dotării cu apa
ratură modernă și materi
ale de protecție, îmbu
nătățirea aerajului, mai 
buna întreținere a căilor 
de acces, respectarea 
strictă a normelor de pro
tecție a muncii, folosirea 
în cele mai bune condiții 
a rețelei de' degazare

le balneoclimaterice pen
tru cel puțin 500 de mi
neri. vom utiliza mai efi
cient casa de odihnă și 
zonele de agrement pro
prii și vom dezvolta în 
continuare baza materială 
proprie pentru activități
le cultural-educative ți 
sportive.

Sub conducerea Organi
zației de partid vom inten
sifica munca politico-ideo- 
logică și cultural-educa- 
tivă pentru ridicarea con
tinuă a conștiinței între
gului personal muncitor, 
întărirea auțoconducerii 
muncitorești și imprima
rea unui puternic spirit 
de ordine și disciplină la 
toate locurile de muncă 
în organizarea și desfășu
rarea corespunzătoare a 
procesului de producție.

Răspunzînd înflăcărate- 
lor chemări pe care le-a 
adresat minerilor, cel mai 
iubit fiu al poporului ro
mân, minerul nostru de 
onoare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de a da patriei 
cît mai mult cărbune și 
de cea mai bună calitate, 
vom face totul pentru în
deplinirea 
planului și 
pe care ni 
întrecerea 
anul 1986, 
că în felul acesta contri
buim la dezvoltarea în 
continuare a bazei energe
tice și de materii prime 
a țării.

viito- 
soci- 

și fe- 
aceste

sărbătorești, în

de familie, față de 
rul națiunii noastre 
aliste. Sînt mîndră 
ricită că trăiesc 
momi nte
care întregul popor, string 
unit în jurul partidului, o- 
megiază pe conducătorul 
iubit. Cu prilejul zilei de 
naștere gîndul mi se în
dreaptă spre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, căru- 
ia-i dorim din adîncul i- 
nimii, multă sănătate, pu
tere de muncă, să ne con
ducă ani mulți spre bine
le si fericirea întregului 
popor.

Realizări sporite
(Urmare di o pag. 1)

o
Șl 

de

CU

Munteanu, con- 
fecționeră în formația 
6 A, o muncitoare apreci
ată la I.C. Vulcan.

nr. 2 de la mina Paroșeni acțiunea de refolosire
— secretar Li viu Bichiș
— au participat recent la 
lucrări de recuperare a 
fierului vechi și de pla
nare a căii ferate, dînd o 
mînă de ajutor grupei lui 
Nicolae Popa. De remar
cat faptul că ajutorul dat 
de uteciști se înscrie în 
programul acțiunilor de 
muncă patriotică în spri
jinul producției. (Gh.C.)

INIȚIATIVA PIONIE
REASCA. Elevii Școlii 
generale nr. 4 din Vulcan municipală a 
vor extinde anul acesta de biatlon, organizat de

exemplară a 
angajamentului 
l-am asumat în 
socialistă pe 

convinși fiind

ne, din care, peste 22(10 to
ne reprezintă cărbune' spe
cial pentru cocs. Toate- a- 
ces'tea sînt rodul preocu
părilor noastre pentru 
mai bună întreținere 
exploatare a instalației 
preparare.

Bucuria noastră este
atît mai mare cu cît ra
portăm aceste succese 
preajma sărbătorii de 
flet a poporului român 
ziua de naștere a tova- , 
rășului Nicolae Ceaușescu. 
Avem satisfacția ca, oda- ț
tă cu urările noastre de \
sănătate și viață lungă a- 
dresate din inimă mare
lui conducător al partidu
lui și statului, să rapor
tăm realizări meritorii pe 
linia îmbunătățirii calita
tive a activității prodUeti- 
ve.

în 
su-

Măsurile consecvente
tă. Sînt rezultate d.ito 
te operativității cu 
s-a acționat și se action 
za pentru ca măsurile 
prinse în programul 
lucru să nu rămînă 
pe liîrtie. Sînt 
obținute prin muncă 
că tuși lor Alexandru 
cioc, Virgil Grecu, 
tru Durac, Nicolae 
reanu și Ladislau 
dek, din echipa m 
lui Aristică Lăța, a 
tocilor Elena Cadar, 
rel Buturoagă, Vasil 
cop, Ioana Horbotă 
loan Matei, din schi 
maistrului principal 
lexandru Buruiană 
maistrului Ion Uree! 
Intr-un cuvînt, sin 
cese ale întregului 
tiv al uzinei.

■—• Ceea ce am 
nă acum dorim 
de bun augur —■ 
ra, în încheiere, 
torul.
mărul 
ti vi tații 
constitui, 
te, realizarea de produc
ții sporite, paralel cu ri
dicarea continuă- a calită
ții produselor.

să ca și minele să ne spri
jine mai bine. Fac în a- 
ceSt sens un apel către 
minerii de la Vulcan, un
de, cred, este necesară 
intensificarea claubajului 
pentru înlăturarea bulgă
rilor de steril agabaritici, 
care — uneori — depă
șesc 500 -600 mm. Astfel 
de situații ne creează și 
nouă greutăți în fluxul 

recepție. Chemarea 
valabilă, și pentru 
Aninoasa și I.M. IJa- 

roșeni, care, in primele 
zece zile din inu.irie, 
depășit cenușa cu 5 
respectiv, 4,6 la șutii.

Tabloul 
ne obținute de către pre
paratorii de Ia Coroești 
poate fi întregit cu alte 
cifre. In secția de briche
ta re au 
plimentar
tone de 
tervalul 
indicatorul la extracția în 
cărbune pentru cocs înre
gistrează o depășire de 
3,3 la sută, recuperarea 
globală fiind cu 2,2 la 
sută peste cea planifica-

> a
: deșeurilor textile de la
i întreprinderea de confec-
i ții din oraș. Anul trecut,
• din deșe.urile recuperate (M.B.Ț
> pionierii ’ au confecționat, 

în cadrul cercului lor de 
la casa pionierilor, fula- 

; re, batiste și alte mici o- 
biecte de imbrăcăminte. 
(Al.H.)

CONCURS DE BIATLON. 
Astăzi pe poligonul din 
Vulcan se desfășoară faza 

concursului

au
ți.

rezultatelor bu-

fost realizate, su- 
planului, "262.1 

brichete. In in-
1-20 ianuarie,

Comitetul municipal U.T.C. 
Duminică, tot la Vulcan, 
va avea toc faza j udețea- 
nă a acestui concurs.

EXCURSIE. Filiala din 
Petroșani a O..J.T. face 
înscrieri pentru o excursie țiile verzi, 
cu trenul în R.P. Ungară. 
Excursia va avea loc în
tre 19—21 martie a.c. (I.D).

PATINOAR? Cine spu
ne că în Petroșani nu a- 
vera patinoar ? A avut 
grijă de aceasta secția 
apă-canal a E.G.C.L. Da
torită unei conducte spar-

I- ră
ii re
va
li
de 

doar . 
rezultate 

lă- 
Fi-

Dumi- 
Chîo- 
Ben.e-

făcut, pi
să fie 
ne decla
im terlocu-

Obiectivul
unu al
noastre îl va 

și pe mai depar-

nu-
ac-

a

te, de la 'podul de lingă 
Liceul economic și pînă 
la intrarea în strada In
dependenței s-a creat un 
adevărat lac de acumula
re, un patinoar... ad-boc. 
Autobuzele circulă pe spa- 

iar pietonii pe 
unde apucă. Pînă cînd ? 
(MB.)

Rubrică realizată tie 
Viorel STRAUȚ
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Ifăcut-o!

de la 1859
cu Muntenia

In contextul devenirii 
istorice a poporului ro
mân, Unirea Moldovei 
cu Muntenia înfăptuită 
cu 127 de ani în urmă, 
la 24 ianuarie 1859, a a- 
vut un rol cu multiple 
semnificații în procesul 
plămădirii statului națio
nal unitar român, ldeea 
de unitate, conștiința ori
ginii de neam comune 
au fost, dincolo de vre
melnicele granițe, un li
ant care a închegat 
tr-un unic și unitar 
rent energiile 
populare, visul 
rii lor pentru eternitate 
intr-un stat național in
dependent și unitar.

Istoria națională a con
semnat multiple acțiuni 
politico-diplomatice, eco
nomice și militare în căre 
românii — de o parte 
și de alta a mărețului arc 
carpatic, pînă la Dunăre 
și Mare — 
nit reciproc, 
crat frățește, fiind însu
flețiți de aceeași conști
ință de neam, legați prin 
comunitatea de cultură, 
de port, de grai, .de lim
bă.

Cel care a reușit pen
tru prirha dată, prin cu-. 
raj, înțelepciune, dem
nitate, artă diplomatică 
să realizeze unitatea po
litică a celor trei țări 
românești surori în frun
tariile unitare ale unui 
stat ce se putea : asemui 

fost
mo- 
Mai 
ro

mâni, au făcut încercări 
de a reface unitatea po
litică.

Veacul al XiX-lea, bo- 
isto- 
și-a 

pus amprenta și asupra 
naționa- 
român.

revo- 
și .1848 

im
puls: ridicării conștiin
ței de sine a neamului

în- 
to- 

nlăselor 
înfrăți-

s-au
au

;spri,|i- 
conlu-

Daciei străbune a
Miliâi Viteazul, la 
meritul 1509—1600. 
tîrziu, domnitorii

gat în evenimente 
rice remarcabile.

ideii de unitate 
Iă a poporului 
Astfel, idealurile 
luțiilor din 1821 
au dat un veritabil

(Urmare din pag. I)

lucitoare la 1600, 1859,
1918, 1944 cînd poporul 
a acționat eu botărîre în 
făurirea propriei istorii.

Astăzi, la 127 de ani 
de la Unirea Principate
lor Române, poporul ro
mân își clădește o viață 
nouă, liberă și fericită pe 
pămîntul strămoșesc al 
patriei. Făclia unității nu 
s-a: stins, ea strălucește 
cu aceeași intensitate în 
sufletul nostru. Acum 
aproape 65 de ani, la 8 
Mai 1921, la puțin timp 
după realizarea statului 
național unitar român în 
1918, s-a făurit Partidul 
Comunist Român, care 
s-a. identificat de la în
ceput cu cele mai arză
toare aspirații! drepta-

a
rînduieli 

a deschide 
naționale

Actul istoric
al Unirii Moldovei

românesc, expriniind ho- 
tărîrea lui fermă de 
aboli veclule 
feudale, de 
calea unității
în cadrul fruntariilor u- 
nuia și aceluiași stat ro
mânesc. In contextul in
ternațional 
în esență, 
Imperiului 
atitudinea
nirii țărilor române 
partea unora dintre ma
rile puteri europene, dar

caracterizat, 
prin slăbirea 
otoman, prin 
favorabilă u- 

din

127 de ani de la 
formarea statului 

national român

mai ales prin aportul ma
selor populare, se în
făptuiește, în ,1859, Uni
rea Moldovei cu Munte
nia. Națiunea română a- 
lege în amîndouă prin
cipate un singur domni
tor în persoana revolu
ționarului patriot Ale
xandru loan Cuza,

Unirea se înfăptuia, a- 
șadar, impunîndu-sfe în
tregii Europe —■ după
aprecierea lui M. Kogăl- 
niceariu — ca „actul e- 
hergic al întregii națiuni 
române". Al „întregii na
țiuni". pentru că transil
vănenii, din rîndul căro
ra un îriai’e număr ?șe 
afirmaseră direct în e- 
vcnimențele de la Iași și 
București, ținuți la cu

tei c- 
fost 

de 
spri- 

manifestările u- 
Alex. Papiu 11a- 

- - . în- I860, pe 
bună dreptate că: „Ro
mânii din Transilvania, 
în împrejurările- de față, 
numai la principate pri
vesc,, numai de aici aș
teaptă semnul, numai de 
aici își văd scăparea. 
Cînd s-a ales Cuza domn, 
entuziasmul la ' românii

eveni- 
— sub- 
Nicolae 
demon- 
cel mai

rent prin curieri, 
grame și presă au 
permanent alături 
„Partida națională", 
jinind 
nioniște.
Han. sublinia,

tea socială și? națională, 
independența și suvera
nitatea. După ani grei de 
luptă a maselor largi 
populare, așa cum ‘ s-a 
petrecut și înaintea ac-

' Transilvaniei era poate 
mai mare decît in Prin
cipate...",

Unirea din 1859 a în
suflețit și mobilizat po
porul român pentru ob
ținerea independenței de 
stat — 1877, a ridicat pe 
o treaptă superioară 
lupta de eliberare națio
nală, mișcarea revoluți
onară a maselor munci
toare, pentru drepturi șî 
libertăți sociale, a fost o 
etapă, legică și logică, în 
procesul de formare a 
statului național unitar 
român — 1918.

„Desfășurarea 
mentelor istorice 
liniază tovarășul 
Ceaușescu — 
strează în modul
categoric faptul că Uni
rea nu a fost efectul u- 
nei întîmplări, rodul u- 
nei simple conjuncturi fa
vorabile sau al înțelege
rilor intervenite la ma
sa tratativelor, ei rezul
tatul luptei hotărîtoare a 
celor măi largi tnase ale 
poporului, un act de pro
fundă dreptate naționa
lă, realizarea unei : con-,: 
cordanțe. legice între, re-. ' 
alitatea obiectivă și drep
turile inalienabile ale po- - 
porului, pe de o parte,., 
și cadrul național cerut 
cu stringență de '- aceste 
realități".

România so< ialiștă se 
înfățișează în prezent ca 
un stat suveran, inde
pendent și unitar al oa

la 
de

menilor muncii de 
orașe și sate. Ideea 
unitate a devenit > forța 
de granit a națiunii noas
tre socialiste, factorul U- 
nificator și m.obilizațot' 
ăl tuturor energiilor oa
menilor muncii,, fără deo- - 
sebire de naționalitate, 
■pentru / ețlificafea socle- r 
tații socialiste? multila
teral dezvoltate, asigu- 
rîndu-se ■ înfăptuirea de
plină a năzuințelor secu
lare ale poporului nostru.

D. I’I LIGRAD

'.X, —

Manifestări 
politico- 

educative
Actul istoric al I nirii 

Principatelor va fi orna-, 
giat astăzi în întregul mu
nicipiu prin manifestări 
politico-educative si „ cui- • 

tural-artistice ce se vor 
desfășura pe șcenelp așe- .. 
zămintelor de cultură, în 
bibliotecile cluburilor, în 
școli și case ale pionieri- . . 
lor. .. .

• Expuneri, simpozioa
ne, recitaluri de muzică și 
poezie vor avea loc si la 
sediile întreprinderilor și ' 

Momentele' 
desfășu- 

sub genericul „Unirea 
națiunea a făcut-o !“ Vor 
puse în relief importan- 
istorică a actului Uni- 
Principațelor, mărețele

instituțiilor.
i omagiale se vor

ca

2 4 Ia nu arie
Azi vine anotimpul pudrînd scîntei pe zare 
zăpada arde-n focul albăstruiul aprins 
e soarele mai mare, cu nimb de sărbătoare 
prin spațiul mioritic de freamăt viu cuprins 
E o pornire-aleasă cit toată România 
pulsind în evul viu sub steagul tricolor 
Ianuarie e jocul ce coace trăinicia 
e plinea și e sarea acestui brav popor 
Și e înaltă ziua cit e zenitul vieții 
cînd iarna încă poartă veșminte cu urări - 
ies grine din semințe și încălzesc nămeții 
din Baia pin’ la Mare pe plaiuri și cărări 
Azi timpu-i măreție, oprește cîte-o clipă 
s-o lase tinereții de patrie în dar 
un porumbel al păcii o poartă pe aripă 
de-a lungul și de-a latul, prin românesc hotar.

loan Dan BALAN

fi 
ța 

'rii
realizări ale poporului rd- 

. mân în acești ani de mi
nunate, împliniri socialis
te ale patriei. Manifestă
rile se vor constitui în 
vibrante momente sărbă
torești dedicate apropiatei 

'aniversări ,a zilei de naș
tere a secretarului generat 
al partidului, tovarășa! 
Nicolae Ceausescu.

• La clubul din Petrii» 
un 

„Uni- 
speetacol

este programat astăzi 
simpozion dedicat 
rii", urmat de un 
literăr-muzical.

r
4

Nimb de nemurire

• La Uricani, 
ianuarie va avea 
seară culturală 
tineret, organizată in cola-> 
bora re cu comitetul oră
șenesc U.T.C. Manifesta
rea va începe la ora 17 și 
se va desfășura sub gene
ricul „Ianuarie — sărbăto
resc".

mîine, 25 
loc «| 

pentra

■ce-o coacem în cuptoare, 
sub nimb de nemurire, 
în răsărit de soare, 
ne-am prins într-o Unire,

Rotundă este .pîinea 
Rotundă ne e Țara, 
Rotundă-i dimineața
Rotundă hora-n care ___ __  ,____ ___ _ _____
Rotundă se-nchină brazda cînd plugul o desface 
Rotund se-nvîrtc-n cosmos, neobosit, Pămîntul 
Rotund aleargă-n spații dormța-ne de Pace, 
Rotund . se împlinește-a Partidului, cuvîntul.
Rotundă e izbînda în fiece mișcare,
Rotund avîntul muncii, vieții și iubirii > 
Rotundă-i bueuria-n această sărbătoare
Cînd flamuri se închină spre flacăra Unirii 1

Maria D1NCA

• Bibliotecile și librări
ile din municipiu vor des
chide, în zilele de 24—26 
ianuarie expoziții de carte 
sociai-politică dedicate U- 
nirii Principatelor și ani
versării zilei de naștere a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului.

H. ALEXANDRESCU

SUB ARCUL ÎMPLINIRII
Sub arcul împlinirii 

rind pe rind
Ne regăsim Ia hora

înfrățirii
vise primenite adunind

Desăvîrșim 
conturul multor vise.

Atitea lapte
împlinim sub soare

In
Si

In

liniștea
și pacea devenirii 

limpeziri de gînduri
* ne rotim

Sub tricolorul
vremi lor promise

C-un legămînt
UNIȚI de cînd ne știm

și le vom da un țel
înălțător

Atîta timp cit Ia
destinul țării

CEAUȘESCU,
ni-e conducător.

Rahela BARCAN

■'1

ITRICOLORULatmosferă de e- 
fervescență patriotică, 
strîns uniți în jurul parti
dului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noi și traini
ce împliniri socialiste. 
Deplina unitate a popo
rului român se manifes
tă în acești ani glorioși, 
cînd Unitatea de gînd și 
voință se transformă prin 
geniul constructiv 
poporului în., fapte 
nice, realizîndu-se 
bătut iîotărîrile 
greșului al XHI-lea 
partidului, și, implicit, 
le mai s statornice 
luri istorice ale
Iui — independența și 
suveranitatea, progresul 

muncii, din Valea Jiului, prosperitatea patriei,
care continuă să creeze, bunăstarea poporului.

ale existenței și spiritu- într-o 
alității poporului român, 
anul cînd, prin voința
maselor celor mai largi :
ale națiunii, ne-am re
găsit identitatea 4 pru

ÎMPLINIREA idealului

iți Unirea din adincul minei — 
ml de cărbune și virtute 
in ogor spre forfota uzinei, 
gînrt, spre fapte 'nalte și plăcute

i ■■?.■■

Și veți vedea că-n falduri tricolorul

tului "Istoric realizat la 
24 ianuarie 1859, la 23 
August .1944 se scria o 
nouă pagină a istoriei, 
împlinindu-șe, sub con
ducerea . Partidului Co
munist Român, dezide
ratul unității, indepen
denței și suveranității, al 
libertății sociale și nați
onale.

Anul Unirii de. Ia 1859: 
a fost, este și va fi una 
din neclintitele coloane

prie. Noi, cei de astăzi, 
sîntem urmașii celor ca
re au luptat și au reali
zat în 1859 și 1918, eta
pele de împlinire a sta
tului național unitar ro
mân. Nestinsul sentiment 
al apartenenței Ia acest 
trecut glorios oste- un 
puternic stimulent pen
tru activitatea rodnică 
a tuturor oamenilor

al 
rod-
nca- 

f.’on- 
al
:e-

idea-
neamu-

își.poar.tă mîndru clipa vitejiei,; 
Partidul — este azi întreg poporul 
un tot zidind destinul României

Vorbește-n roșu, galben și albastru 
mărețul fapt al celor dintr-o mamă 
ce-au năzuit să aib-o Țară — astru 
ce-o Iume-ntreagrt astăzi o aclamă

Trăiască, deci, dorința de .mai bine 
■a nației ce-a fost și va să vină 
și-acest Ianuar cu zilele senine 
ce arc-n tbți Carpații rădăcină ! .

D. I’ETRILEANU
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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

$ (Urmare din pag. I) d? produse noi realizate de 
acest colectiv pentru pri
ma datfi in țară.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat a- 
ceste preocupări și a cerut 
să se acționeze în conti
nuare pentru mtxlorniza- 
rea tuturor liniilor de fa
bricație în scopul reali
zării de produse cu para- i 

ale de resort, cu oameni ai metri superiori celor simi
lare pe piața mondială.

Tovarășul Ni co 1 a e 
Ceausescu a indicat să se 
ia măsuri pentru diverși-ș 

stabilite ■ ftcjrea în continuare a 
acestor produse în func

ție de cerințele economi
ei noastre naționale, să 
fie analizate _ posibilități
le de extindere a gamei 
de utilizare a acestor țevi 
inoxidabile astfel îneît 
să fie acoperit necesarul 
intern și să se creeze și 
disponibilități pentru 
port

In încheierea vizitei, to
varășul Nicol
Ceaușescu a adresat 
citări colectivului de oa
meni ai muncii de la U- 
zina de țevi sudate pen
tru rezultatele obținute 
și i-a urat noi succese în 

__ activitatea de îndeplinire 
ționat: și acționează cu jn ceîe mai bune condiții 
hotărîre, încă din prima 
lună a anului, pentru di
versificarea și îmbunătă
țirea calității producției,
îndeplinirea planului la 
toți indicatorii.
. Tovarășul N 1 c o 1 a e 
Ceaușescu a examinat func
ționarea unei linii de fa
bricație a țevilor sudate e- 
licoidal 
pentru 
pentru 
gaze și 
cum șl 
aplică.

In secția de țevi din o- 
țeluri inoxidabile suda
te longitudinal i-au fost 
înfățișate tovarășului
Nicolae Ceaușescu o serie
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a.......... .. Uliii

iubit fiu al națiunii noas- 
. tre, de niimcl- căruia . se 

leagă marile înfăptuiri ale 
acestei perioade, fără pre
cedent în istoria țării — 
„Epoca Ceaușescu".

In dialogul cu reprezen
tanții conducerii ministe
rului și centralei industri-

muncii din întreprindere, 
au fost analizate princi
palele aspecte ale dezvol
tării Și ........ —
ducției, 
măsuri 
plina ii 
plan pe 
întregul 
rii permanente a nivelu
lui tehnic și calitativ al 
produselor, sporirii efici
enței economice a întregii 
activități.

Secretarului general al 
partidului i-a fost prezen
tată, prin intermediul u- 
nor planșe și grafice, dez
voltarea acestei unități.

Au fost prezentate suc
cesele obținute de colecti
vul uzinei care, răspunzînd 
mobilizatoarelor chemări 
adresate de tovarășul „ ___
Nicolae Ceaușescu, au ac- activitatea de îndeplinire 
ționat și acționează

modernizării prd- 
ău fost 5 
în vederea înde- 
prevederilor de 
anul în curs și pe 
cincinal, ridică-

care se folosesc 
aducțiunile de apă, 
magistralele de 
In termoficare, pre- 
tehnologiile care se

Duminică, 26 ianuarie

11,30 Telex.
11.35 Din inimi de copil, 

omagiu celui mai 
iubit părinte. 
Documentar și pro
gram artistic.
(color).

tXJS Telefilmoteca de 
ghiozdan.
Expediție pe parale
la 37 grade.
Episodul 3. 
(color).

12,40 Din grădina cu flori 
multe, 
(color).

23JK) Album de sărbătoa
re (parțial color).

— Țară de cîntec, țară 
de vis.

— Omagiu vibrant în 
poeme. Moment po
etic.

— Pagini muzicale de 
mare popularitate.

— Cotidianul în 600 de 
secunde.

— Muzică populară.
— Moment coregrafic.
— Melodii... melodii.
— Teiespbrt.
— Cîntece îndrăgite.

14,45 Ceaușescu — tinerii. 
Documentar (color).

15,00 închiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19,30 Profund omagiu, a- 

leasă recunoștință. • 
Documentar (color).

20,00 Cinstim conducăto
rul țării.

ex-

a e
feli-

a tuturor indicatorilor de 
plan, multă sănătate și 
fericire.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizi
tat Intrepr’nderea de țevi 
Republica.

Sosirea conducătorului 
partidului și statului nos
tru în această reprezenta
tivă unitate a metalurgiei 
românești" a fost saluta
tă cu deosebit entuziasm 
de muncitorii, inginerii și 
tehnicienii prezenți, eare 
au aplaudat și ovaționat 
îndelung.

O expresie a gîndUrilw 
și aimțămintelor pe care 
colectivul întreprinderii, a- 
semenea întregului nos-

Spectacol literar - 
muzical - coregrafia, 
(color).

21,00 Din toată inima un 
cîntec.
Melodii îndrăgite șl 
romanțe (color).

21,45 Telejurnal.

Luni, 27 ianuarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Un om, o epocă, O 

țară, (color).

tru popor, le poartă se- Subliniind 
cretinului general al parti-- noii investiții, 
dului, îl reprezintă și 
entuziastul angajament 
muncitoresc luat în cins
tea aniversării zilei de 
naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu: reali
zarea peste plan, în ca
drul unei săptămîni-re- 
cord a unei importante pro
ducții fizice, depășirea 
sarcinilor la export, în
registrarea de însemnate 
economii de metal și e- 
nergie electrică. .

Dialogul . c-----
partidului zșî statului 
cadrele de conducere 
din întreprindere, cu 
eialiști din institute 
cercetare și proiectare de 
specialitate a > început în 
această atmosferă vibran
tă, de. puternică angaja
re patriotică.

Directorul 
rii, a înfățișat 
pacităților de 
ultimii 20 de ahi, a struc
turii fabricației, 
cum se realizează 
torii de plan.

Tovarășul N i c 
Ceaușescu a cerut 
ârționeze mai intens pen- 
ti u mărirea producției de 
țevi, îndeosebi a celor 
necesare înfăptuirii pro
gramului energetic nu
clear, prin dezvoltarea ca
pacităților actuale, reali
zarea instalațiilor șl utila
jelor necesare. S-a indicat 
să se diversifice în con
tinuare fabricația de ma
terial tubular, în confor- 

- mitate cu cerințele spori
te ale economiei națio
nale cu exigențele exportu
lui.

In cursul vizitei, a fost 
examinat, de asemenea, 
stadiul execuției ttneî noi 
lîale Unde se vor produce 
țevi speciale pentru o- 
Mectivele energetice.

conducă torului
cu
Și 

spe- 
de

ta treprinde- 
evoluția co
producție în

modul
indica

o 1 a e 
să se

Reportaj, (color). 
21,05 Antologie teatrală. 
21,59 Telejurnal.

Miercuri, 29 ianuarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Pentru acest timp 

eroic.
Emisiune de versuri 
și cîntece. (color). 

20,40 Cabinet de infor

PROGRAMUL fV

20,35 Tezaur folcloric, 
(color).

20,55 Roman foileton. 
Sorrell și fiul. 
Episodul 2. 
(color).

21.50 Telejurnal.
«Marți, 28 ianuarie

20,00 Telejurnal.
20,20 Semnătura de citi

tor.
In destinul școlii 
românești.
Documentar.
(color).

20,35 In epoca de aur 
Ceaușescu ! 
Versuri și cîntece. 
(color).

20.50 împliniri în timpul 
de lumină al țării.

mare politico-ideo- 
logică,

21,00 Film artistic. 
Pescarii curajoși, 
(color).

21,50 Telejurnal.

Joi, 30 ianuarie

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea în eco

nomie.
20,35 Amfiteatrul artelor,. .. 

Revistă TV a „Cîn- 
târil României".
(color). ,

21,00 Memoria documen
telor.

21.20 Invitație în stu
diourile Radiotelevi- 
ziunii.

COLEGIUL DE REDACȚIE : losif BĂLAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion MUSTAȚA, 
Simion POP - redactor șef, Teodor RUSU - redactor șef adjunct, Tiberiu SPÂTARU.

însemnătatea 
, secretarul 

a 
Și

general al partidului 
cerut. constructorilor 
beneficiarilor să intensifi
ce lucrările de construc
ție pentru ca în mai scurt 
timp să. se poată trece la 
montajul utilajelor.

Apreciind rezultatele ob
ținute, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat feli
citări . colectivului între
prinderii „Republică" 

i-a. urat noi și- tot 
importante succese în 
cest cincinal.

. Secretarul general 
partidului., a fost 
la încheierea vizitei 
puternice aplauze, cu 
delungi Ovații.

Pe întreg parcursul 
zitei, numeroși

Și 
mai

a-

ăl 
salutat 

cu 
în-

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: FrUcte de ■ pă
dure; Unirea: Vară scur
tă; Parîngul: Călărețul 
electric.

LONE A: Aripi de ză
padă.

VULCAN — Lucea
fărul: Pas în doi.

LUPENI — Cultural:
Cuibul salamandrelor.

URIC ANI: Cu mîinilc 
curate.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite ;în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene ■ 
Hunedoara.

TV
Telejurnal.

20,25 Unirea — sufletul 
poporului român. 
Documentar. (co
lor). <

20,40 Unire, Unitate, cîn
tec de izbîndă. ' 
Spectacol muzical
ii terar - coregrafic, 
(color).

21,15 România — 
Ceaușescu.
O politică externă 
activă și constructi
vă în consens cu 

' ' aspirațiile tuturor
• popoarelor lumii,
(color).

21,35 Amfiteatrul arte
lor (color).

21,50 Telejurnal.

Mica publicitate

I
I
I
I

vi- 
oameni ai 

muncii din cele două pres
tigioase întreprinderi bucu- 
reștenc au oferit cu emo
ție, ■ cu bucurie, flori con
ducătorului partidului și 
statului adresîndu-i cele 
mai calde urări cu prilejul 
apropiatei sărbătoriri a 

• zilei de naștere. Sînt ură
rile pe care, în aceste zi
le, oamenii muncii din în
treaga țară, întregul nos
tru popor le adresează to
varășului Nicolae 
Ceaușescu împreună cu o- 
magiul herbinte pentru în
delungata și strălucita ac
tivitate revoluționară, des
fășurată cu pasiune și dă
ruire comunistă în slujba 
progresului necontenit al 
patriei, bunăstării și fe
ricirii națiunii noastre. 
Sînt urările tuturor colec
tivelor din Capitală și în
treaga țară, pe care le în
soțește angajamentul de 
a-și spori eforturile pen
tru înfăptuirea exempla
ră a obiectivelor Celui 
dc-al XlII-lea Congres al 
partidului, pentru conti
nua' înflorire a României 
socialiste.

Tinerețea ta rampă. 
(COlor).

21,50 Telejurnal.

Vineri, 31 ianuarie

20,00 Telejurnal.
20.20 Actualitatea ta eco- 

/' nomie.
20.35 Cadran mondial, 

(color).
20,55 Tm*ă de cîntec. 

țară de dor.
(color).

21,05 Serial științific.
Civilizația metalului. 
Episodul 4. r 
(color).

21.35 Efigii ale muncii. 
Epoca Ceaușescu. 
Vooația faptei...

21,50 Telejurnal.

Sîmbătă, 1 februarie

13,00 Telex.
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mîriă (parțial color).
14,40 Ianuarie.

Cronica evenimen
telor politice.

15,00 jnchiderea progra
mului.

19,00 Telejurnal.
19.20 Teleenciclopedia. 

(color).
19,45 Invitație la varie-

- tăți.
Spectacol cU public, 
(color).

20,35 Film artistic.
Fidelitate.
(color). . i

22.20 Telejurnal. I

CU ocazia aniversarii 
zilei de naștere, soția u- 
rează- soțului Vaier Bîr- 
deanu multă sănătate,, fe
ricire si „La multi ani !“. 
(5773)

VIND radiocasetofon 
mono, ceas electronic (cal
culator — melodii). Pe
troșani, K. Marx, 1. (5788)

SCHIMB apartament do
uă camere Vasile Roaită

Petroșani cu 3—4 camere 
central. Telefon 42658, du
pă ora 16. (5784)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele SPălima- 
ru Constantin, eliberat de 
Institutul de Mine Petro
șani. îl declar nul. (5785)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bora 
Eugen, eliberată de 
C.C.S.M. Petroșani. O de
clar nulă. (5780)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA anunță cu profundă durere încetarea 
din viață a scumpului nostru tată, socru și bunic 

KORO2SI ZSIGMOND
71 ani

Inmormîntarea va avea loc sîmbătă, ora 17, de 
la capela din strada Mihai Viteazul.

COLECTIVELE secțiilor interne și cardiologie 
sînt alături de colegul lor dr. Korozsi Imre, în 
greaua pierdere suferită prin decesul tatălui său.

Condoleanțe familiei îndoliate,
... ■'..................... ......................... -/A .

SOȚIA Eleonora anunță cu adîncă durere înce
tarea din viață a scumpului ei soț

GREDINA FRANCISC
Inmormîntarea va avea loc în 24 ianuarie, ora 

17, din strada Mihai Viteazul. (5789)

FIICA, ginerele șl nepoțica, zdrobiți de durere, 
anunță plecarea pe drumul veșniciei a iubitului 
nostru tată, socru șl bunic

GREDINA FRANCISC
, - \ ‘ " ■ <? (5789)

FAMILIA îndoliată anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a scumpului lor soț, tată și bunic 

CHELM DUMITRU
Inmormintarea are loc în 26 ianuarie de la do

miciliu. (5790)

FAMILIA Costovici anunță cu adîncă durere în
cetarea din viață a celei care a fost o bună vecină 
și prietenă

MOGYOROSI IRINA
(5786)

COLECTIVUL Școlii generale nr, 5 Petroșani 
anunță cu adîncă durere încetarea din viață a fos
tei colege

DONIN MOGYOROSI IRINA
Ii vom păstra o veșnică amintire. (5791)

CU sufletele îndurerate, soțul Gheorghe, fiii 
Ghiță și Nelu, nurorile Doina și Gina, nepoatele 
Luminița, Cristina și Dana, anunță dispariția ful
gerătoare dintre noi a aceleia care a fost o bună 
soție, mamă, soacră si bunică

IRIMIE ANA (70 ani)
Inmormîntarea va avea loc în ziua de 25 ianua

rie 1986, ora 15, de la domiciliu.
Nu o vom Uita niciodată.

PIOS omagiu la împlinirea unui an de la de
cesul scumpului meu soț

BARBU OLIMPIU
Nu-I voi uita niciodată. Soția Iolanda. (5782)
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