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La mulți ani, iubit conducător! (Cont. în pag. a 3-a)
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președin- socialiste. dorim să dragostea și înalta
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'minei Paroșepf ’’ raportează realizarea unor productivități în abataj superioare/ indicatorilor planificați cu 3—4 tone post.

conducerea înțeleaptă și cutezătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu,' în epoca inaugurată de Congresul 1 IX-lea, țara noastră a dobîndit cele mai mari și mai răsunătoare prefaceri socialiste care au .conturat profilul unei Românii moderne, cu o puternică bază materială și o economie în plin avînt. cu o viață spi- borioasă activitate »evo-! Rituală bogată. Marile noastre înfăptuiri au a- vut drept temelie țraini- întreprinse modernizarea economice, laturilor ca- progresului adîncirea socia-

împreună cu întregul nostru popor, minerii, toți oamenii muncii din străvechea vatră dp cărbune a Văii Jiului cinstesc cu cele mai calde sentimente de stimă și prețuire aniversarea zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, strălucit militant al parti- . dului, care de peste cinci decenii desfășoară o la- luționaiă, conducător încercat al grandioasei o- pere a construcției socialiste din patria noastră, personalitate de frunte a vieții politice internaționaleGîndurilc de profundă recunoștință pe care toți fiii patriei le nutresc față de secretarul general al partidului se înteme- _,iază pe faptul că sub tarea

că măsurilepentru structurilor accentuarea litative ale multilateral, democratismului list și perfecționarea organizării și conducerii societății, a autoconduce- ' rii muncitorești, dezvol- ra murilor de bază 

și a celor înalt competitive ale industriei românești. dezvoltarea științei,. a învățămîntuiui, ; și integrarea lor deplină în producția de bunuri materiale. In fiecare . din aceste căi — și în multe altele, care sînt de altfel cunoscute — recunoaștem gîndireâ cutezătoare a secretarului general al partidului, acțiunile stăruitoare întreprinse pentru aplicarea creatoare a. măsurilor celor mai corespunzătoa
re fiecărei etape de dezvoltare a patriei, în concordanța cu posibilitățile nou create, cu cerințele societății, cu tendințele și fenomenele lumii contemporane.

(Continuare în pag. a 2-a)
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Minerii Vâii Jiului 
vor îndephni 

sarcinile anului 1986
Ing. DAN SURULESCU, director general al 

Combinatului Minier Valea JiuluiIn anul acesta, . primul an al cincinalului 1986— 1999, Combinatului Minier Valea Jiului, întreprinderilor și unităților economice care îi aparțin Ic revin sarcini deosebit de mobilizatoare, de o covîr- sitoare importanță pentru qezvoltarea economiei naționale. Va /. trebui să asigurăm țării, . industriei noastre socialiste peste 13 100 000 -tone de cărbune brut. Este o cifră» o cantitate care spune mult și convingător despre înalta . răspundere pe care o au minerii noștri în înfăptuirea indicațiilor și orientărilor tovarășului ■ Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nostru. Minerul de Onoare al țării, de a spori continuu producția de materii prime energetice, de cărbune extras. Toate colectivele întreprinderilor miniere,Anii dezvoltării fără precedent a științei și învățămîntului superior minier- In această perioadă de început de an și nou cincinal activitatea din Institutul de mine este orientată spre o implicare tot mai eficientă în procesul de producție din mineritul românesc, pentru a participa la dezvoltarea și valorificarea superioară a bazei de materii prime și energetice. în spiritul orientărilor stabilite la Congresul științei și învă- țămînțului. Invățămîntul este strîns legat de cercetarea științifică și cercetarea științifică de învăță- mînt. Aceasta este coordonata principală a pro-

MesajulNou — cu fermi/ hotărîre pentru producției de rezultatele fiind zi la alta mereu a-

încă din primele zile ale acestui an, . au acționat — așa cum ne-a cerut conducerea partidului nostru, personal tovarășul Nicolae J-'eaușescu prinde Anul tate și creșterea cărbune, de la o îmbunătățite. In felul cesta, noi. minerii Văii Jiului ne exprimăm profundul atașament la întreaga politică internă și . externă a partidului și statului nostru, politică înțeleaptă și clarvăzătoare al cărei strălucit promotor este cel mai iubit fiu al națiunii omâne, tele RomânieiIn acest mod.ne exprimămnețărmurită .

Prof- uniV. dr. ing. 
DUMITRU FODOR, 
rectorul Institutului 
de mine Petroșanicesului de formare a specialiștilor și a cercetării științifice orientată consecvent către modernizarea tehnicii și tehnologiilor din minerit, acțiune. înfăptuită clin inițiativa . secretarului general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu. In institutul nostru își. desfășoară ac-

Din inimi, 
aleasă cinstireSala de spectacole a Casei de cultură a sindicatelor a ieri bucuria relor momente ce. In semn de cinstire față de

cunoscut înălță toa- ■ artisti- înaltă secretarul general al partidului, președintele României socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a 'avut loc un vibranț spectacol ș omagial.Mani f e s t a r c a cultural-artistică a liefat dragostea, șanientul fierbinte artiștilor amatori

re- ! ata-.. al :■ șiprofesioniști din. Valea Jiului față de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, Eroul -între eroii de frunte ai neamului, cel care, de-a lungul â peste cinci decenii de activitate re- vc lultonară și-a dăruit fiecare .clipă a vieții propășirii patriei,,
II. ALEXANDRESCU

ti y d idea cadre didactice cu statornice preocupări științifice, cu rezultate deosebite în domeniul conceperii unor noi tehnolo- <ii"isi utilaje care contribuie; direct la creșterea producției! de cărbune. S-au adus contribuții substanțiale, multe aplicate ia practică, în domeniile punerii în valoare a unor zăcăminte de minereuri cu conținuturi redușe și a altora situate în condiții geologice grele, valorî- .ficareă superioară a combustibililor, identificarea
(Continuare în pag. a 3-a)

î’ Faptele de munca, expresie a înaltei
• Minerii de Ia Lunea, 

Dîlja, Paroșeni și Vulcan. au livrat suplimentar față de sarcinile de plan 
f ale perioadei trecute din qceastă lună, 3330 de to

ne de cărbune. In frunte, 
cu 2450 de tone de căr bune depășire, se află colectivul de muncă de la mi- na Lonea, cel' care a lansat Chemarea Ja ' în- ■ trecere adresată tuturor unităților de extragere a cărbunelui.

• Folosind diii plin uti
lajele de înalț randament din dotare, — expresie a grijii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru / îmbunătățirea con- dițiilor de muncă și viață din minerit -- colectivul

La ceas aniversar, acum, cind întregul nostru 
popor trăiește momentele emoționantei sărbătoriri a 
zilei de naștere a celui măi iubit fiu al poporului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivele de muncă 
din Valea Jiului aduc omagiul fierbinte al realiză
rilor în producție, conducătorului stimat, celui 

~ care, prin neobosita sa activitate, constituie un mi
nunat exemplu de dăruire revoluționară, pusă in 
slujba dezvoltării multilaterale a patriei socialiste, 
bunăstării poporului.

pe
• Eforturi încununate

de succes se consemnea
ză și la minele Petrila, torii ale Epocii Nicolae
Aninoasa, Bărbăteni care. Ceaușescu, au livrat cole- Uric.ani.

'în aceste zile, aii simțitor producția, hotărîți sa se situeze cotele planificate.
• Oamenii muncii

crescut fiind la
din 

cele două unități construc
toare de mașini pentru industria carboniferă, cti-

prețuirigilor mineri primele u- tilaje de înalt randament, prevăzute în programul din acest an. Astfel, colectivul de Ia I.U.M.P. a expediat beneficiarilor secțiile care vor echipa abatajele mecanizate. , iar din atelierele TPSRUEEM au pornit spre întreprinderile miniere însemnate cantități. de piese de schimb și. stîlpi hidraulici.
• Au crescut simțitor 

ritmurile pe șantierele de 
construcții, acolo unde prind contur noile obiective destinate creșterii capacităților de producție . minieră: cele două pre- parații de la Livezenî și
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URARE
Brav fiu al multise

cularului neam de ță
rani:, români, flacăra 
combustiei sufletești i-a 
fost deci dragostea fa
ță de strămoșeasca glie- 
mamă a . poporului său. 

I Int'rînd în rlndurile cla- 
- sei muncitoare, încă din 

. adolescență, și-a legat 
destinul de lupta re
voluționară, .flacăra

. conștiinței. lucide ■ i-a 
aureolat 
numele.
clarviziune, . 
ță și tenacitate.

ț
I I

! I punctele cardinale
i crezului șău politic de • ■ .
7 oșleah viteaz șt cule-' (Cont. în pag.aJ-ă)

întotdeauna 
Cutezanță și 

consecven
ta tă 
ale

zptor pe cea mai înal
tă redută ■ a. revoluției 
'socialiste
Luptător 
baricadele 
pentru dreptate 
lă și națională,

românești. 
de elită pe 

f rotitului 
șocia- 
con.- 

structor de geniu al 
noii orînduiri sociale, ' 
revoluționar înflăcă
rat, OMUL de- mare 
omenie și-a închinat 
viața fericirii poporului 1 
său, numele, devenit | 
simbol și .superlativ al 
eroismului, rostit cu

Ion VULPE
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într-un singur gînd, cu vibrantă simțire

Nume mîndru La mu
(Urmare din pag. 1)

Victor DUNAREANU

Inde

Dacă cerul se-mbrățișează 
în zorii dimineților 
cu frunțile fumegînde

ale coșurilorfabricilor 
dacă lumină soarelui

vieții noi 
pătrunde năvalnic în case 
și în suflete, 
dacă porțile cîmpiilor 
ne sînt larg deschise 
belșugului, 
dacă avem un nume

mîndru 
intre numele lumii, 
e pentru că avem

partidul 
și-n fruntea lui —

un înțelept bărbat 
căruia-i urăm din inimi 
să ne irăiașcă-n

sănătate !

Valea Jiului oferă în mod grăitor, exemple multiple privind grija pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o poartă minerilor, preocuparea pentru ca acest înfloritor colț de țară românească să cunoască tot mai rețe împliniri, rodnicelor vizite întreprinse în piui nostru, al lui purtat cu chiar în abataje, rile cheie ale lui de producțieelaborat un amplu program de modernizare a extracției cărbunelui, pentru creșterea rodni-

ma- urina lucrumunici- dialogu- minerii, la locu- procesu- 
a fost

Iți cni, iubit conducâtociei și reducerea efortului fizic. Au fost create noi unități ale industriei ușoare, s-a dezvoltat baza materială a activităților sociale — niul ocrotirii învățămîntului, lui și prestărilor de servicii - înfăptuirea crâri de modernizare e- dilitar-urbanistică în toate localitățile noastre.Munca nouă a minerilor, care astăzi într-o proporție expresivă, mai multă gîn- dire decît efort fizic, condițiile de viață ce au fost create prin măsurile înfăptuite pe social,

în dome- sănătății, comerțu-

al frumoaselor iubit fit orașe dau dimen- pentru prefacerilor rea- în Valea Jiului nică ce fruntea statului, pă frum moșeasc; te și pl “Ș ani mul . , lături di viața()in Ceaușesc duce p încărca- destinele pentruromâ-oame-Valea Jiului dau expresie sentimentelor de aleasă sti-de recu- cel mai

dern, noastre siunea lizatedin inițiativa și la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, Minerul de Onoare al țării, conducător strălucit care seșl s-a trecut Ia amplelor lu- preocupă cu părintească grijă de munca și tuturor locuitorilor municipiul nostru.In această zi, încorporează - tă de simboluri întreaga simțire nească, minerii, nii muncii din
edificare. cialiste : volta te Românie nism.

La nu 
conducăt

Expresie fierbinte a sentimentelor de dragoste și recunoștință
CĂRBUNELE DAT ȚÂRII

IOSIF BUCUR,, miner 
șef de brigadă, întreprin
derea minieră Lonea: Noi,' minerii de la Lorica, am avut cinstea să lansăm chemarea la întrecere, în acest an, către toți minerii țării. De aceea, cu atît mai mult trebuie să ne facem datoria, iar datoria noastră este de a da patriei cît mai mult cărbune. Eu și ortacii mei înțelegem această datorie de înalt patriotism în. sensul de a pregăti în devans abatajul 62, de a face lucrări de bună calitate, pentru ca această viitoare capacitate de producție, să intre din plin în circuitul productiv. Răspundem în felul acesta sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, iubitul nostru conducător, căruia, la acest ceas a- niversar, îi urăm din tot Sufletul sănătate, putere 
de muncă, pentru a fi mereu la cîrma destinelor națiunii noastre socialiste, pentru a o conduce spre noi culmi de civilizație și progres".

ȘTEFAN ALBA, mir 
ner, șef de brigadă I.M. 
Petrila: „Gîndurile de aleasă stimă și ’"mîndrie pe care le îndreaptă, cei 80 de mineri din briga
da ce o conduc, cu prilejul acestei mărețe sărbători a întregului popor, spre tovarășul Nicolae Ceaușescu, iubitul nostru conducător, 
Eroul națiunii, Minerul de Onoare al țării, sînt însoțite de sentimente de adîncă recunoștință pen
tru minunatele condiții 
de muncă și de viață de care am beneficiat noi, minerii din Petrila, din întreaga Vale a Jiului, în acești ani glorioși, inaugurați de Congresul al JX-lea al partidului, pe 
care cu demnitate și mîndrie patriotică îi nu
mim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

Nouă,- minerilor,

Intr-o singură simțire patriotică și nețărmurită 
bucurie, toți fiii României socialiste trăim azi mă
reața sărbătoare comunistă a țării, aniversarea zilei 
de naștere și a îndelungatei și eroicei activități re
voluționare a secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Expresie a înaltei cinstiri 
aduse evenimentului aniversar, faptele de muncă ale 
minerilor Văii Jiului din acest început de an și cin
cinal — angajați plenar în realizarea unei produc
ții superioare de cărbune cocsificabil și energetic 
—- se constituie într-un fierbinte omagiu adus Omu
lui care de peste două decenii se află în "fruntea 
partidului și statului, chezășie fermă a înaintării 
neabătute a României pe drumul luminos al comu
nismului.

Consemnăm gîndurile pline de respect și devo
tament pe care minerii Văii Jiului le dedică Erou
lui între eroii de frunte ai neamului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii Socialiste România, 
Minerul de Onoare al țării. „Epoca Nicolae Ceaușesc u“. Am marea bucurie ca de ziua de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ilustru conducător al partidului și statului, să raportez succese deosebite în sporirea producției de cărbune. Muncind cu elan, folosind cu eficiență sporită modernul utilaj din dotarea abatajului am reușit să realizăm în perioada scursă de la începutul anului, productivități de 18—20 tone pe post, cu cîte 2 tone/post superioare sarcinilor și să obținem astfel o producție suplimentară de peste 2000 

tone de cărbune".
CONSTANTIN CIO- 

BANOIU, miner șef de 
brigadă la I.M. Paroșeni: „înzestrarea întreprinderii noastre, ca de altfel a întregului minerit românesc, cu complexe de susținere și tăiere mecanizată, adevărate uzine subterane, se datorează primului bărbat din fruntea partidului și a țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, strategulRomâniei de azi.Grijii' permanente pe care secretarul general al partidului he-o acordă 

nouă, minerilor, îi răspundem prin cantități suplimentare de cărbune extras. Pe acest an, la zi, brigada pe care o coordonez a extras 2000 tone de cărbune peste sarcinile de plan, lucru posibil prin obținerea de productivități superioare celor planificate cu peste 6 tone pe post.Folosesc acest moment sărbătoresc pentru a-i a- dresa în numele ortacilor mult iubitului și stimatului secretar general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu, cu prilejul zilei de naștere, tradiționalul „La multi ani !“. .
gheorgiie cercel, 

miner, șef de brigadă I.M. 
Valea de Brazi: „Sîntem una dintre brigăzile care ne-am adus contribuția la deschiderea acestui nou obiectiv minier din partea vestică a bazinului nosti u carbonifer. Mina Valea de Brazi care își începe activitatea productivă în acest an a fost dotată încă de la deschidere cu cele mai moderne utilaje, urmînd să fie puse în funcțiune în acest an două abataje frontale echipate cu complexe de susținere mecanizată de mare înălțime și combină de tăiere, fabricate în țară. împreună cu ortacii mei, care am participat efectiv la conturarea acestei noi capacități de producție, am executat suplimentar în anul- trecut aproape 100 ml de lucrări de deschideri, iar în primele două decade ale lu- nii ianuarie am mai. aJ dăugat la acest plus încă. 17 ml. In viitor vom acționa cu aceeași hotărâre pentru a răspunde prin fapte de muncă la grija pe care ne-o poartă nouă, minerilor din Valea Jiului, secretarul gene

ra] al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu".

Secretarul general al partidului a vizitat deseori minele Vă

(Urmare din pag. 1)

a e de as- împreună cu între-

miniere, întreaga spre spre ridica pe

cinstire pe care o acordăm din toata inima tovarășului Nicol Ceaușescu a cărui zi naștere o sărbătorim tăzi, gul popor.Mobilizatoarele îndemnuri, clarviziunea orientărilor, precizia indicațiilor date cu diferite prilejuri de secretarul general al partidului, pe deplin însușite de colectivele noastre ne vor călăuzi activitate noi împliniri, rezultate care vor prestigiul mineresc noi trepte de măreție. Sarcinile de plan ale a- cestui an ne dau această posibilitate.Cele 24 de procente, cu care a crescut nivelul planului pe 1986 față de realizările^ anului trecut, le vom realiza pe seama sporirii productivității muncii, indicator la. care valoarea creșterii este de 27 la sută. Dar cea mai importantă creștere o avem la cărbunele pentru cocs și semicocs • — 34 la sută. Pentru a asigura în continuare capacitățile de producție necesare îndeplinirii integrale și ritmice a prevederilor de plan vom realiza un volum de 64 

km lucrări de pregătiri și peste 30 km lucrări de investiții. In ceea ce privește lucrările speciale, -mintese doar de construcția a 14 puțuri necesare realizării sarcinilor planificate în perspectiva anului 1990, cînd va trebui să extragem 21,5 milioane de tone huilă brută.

viz tila.ivv plexit; tate, t: dotare prindePeni conțin muncă meseri mineri cesta
Minerii vor î

anulAvem create, Încă din de oai ultima parte a anului tre- tru ac ducție investi la acel niere i potenți Și pe altor vom ti rea pe tor foi îneît s la înc< lor, cu tite prNC ’■ tens d< diții Of de viaț tindere sisteme zare, t gazare ce și t ca imj pe ulti

cut, premisele realizării nivelelor stabilite pentru producție și investiții, în condițiile îîa care va trebui să reducem consumul de energie electrică cu 12 la sută și cu 14 la sută materialul lemnos.Cel mai important factor însă, pentru îndeplinirea integrală și ritmică a sarcinilor planificate a fost și va rămî- ne întotdeauna OMUL, cu puterea sa de mobilizare, cu capacitatea sa. organizatorică, cu inventivitatea și priceperea lui profesională. U- nitățile noastre miniere au oameni capabili, formații de lucru cu o bogată experiență în mî- nuirea, întreținerea, re-

ne r ă m î n pentru totdeauna în memorie însuflețitoarele în- -tîlniri cu secretarul general al partidului, cu o- cazia vizitelor de lucru în Valea Jiului, dialogurile sincere pe care le-a avut cu noi, înflăcăratele îndemnuri ce ni le-a a- dresat pentru a spori continuu producția de cărbune necesar țării.Acestor chemări minerii din brigada pe care o conduc au" răspuns întotdeauna cu demni - tate minerească. Am extras în cursul cincinalului trecut mai mult de 175 000 tone de cărbune peste plan, iar pe acest an ne-am fixat drept angajament să realizăm o producție suplimentară de 35 000 tone de cărbune. Iată expresia dragostei noastre față de marele conducător al națiunii noastre socialiste".
COSTICA ENE, mjner, 

șef de brigadă, I.M. Lu- 
peni: „Abatajul nostrueste dotat cu un com
plex mecanizat modern. Beneficiem, așadar, de tehnică de vîrf în exploatarea zăcă- mîntului, tehnică » larg promovată în minele noastre în acești ani luminoși pe care cu mîndrie patriotică îi numim
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otică, oamenii muncii din Valea Jiului omagiază Eroul națiunii

CEAUȘESCU, LA MULTI ANU

ctivi- int în ntre-

Faeem parte dintr-o mare familie muncitorească, a constructorilor de mașini. Mîinile noastre făuresc moderne u- tilaje minere, complexe mecanizate, combine de abataj, destinate a scoate cît mai mult cărbune din adîncuri, pentru munca minerului șă cit mai ușoară și mai productivă.Lucrez în ceanouă secție de turnătorie a întreprinderii de Utilaj Minier, una dintre secțiile cu o dotare modernă, creată la indicațiile directe, ale secreta-

rului . onorai al lui, tovarășul Ceaușescu, date zia vizitelor de fectuate în întreprinderea noastră.Față de vechea turnătorie <inii produceam4500 tone piese turnate pe an, ' astăzi producem10 000 de tone, dincît 8 200 tone oțeltone fontă. De la prima șarjă, din iulie trecut aproapeAm învățat multe în a- . cest timp, ne preocupăm permanent de obținerea unei producții cît mai

ca fie

partidu- NicolaC cu oca- lucru <■-
mari și de o calitate superioară.; ;Odată cu darea in funcțiune, în acest an, a ultimelor capacități de pro-

care .și ,1800

înde ată în alea-3500

Salt calitativ în dezvoltarea 
așezărilor minereștiIn ultimii 20 de ani am construit mai mult decît oricînd în Valea Jiului. ___ ,Miile de apartamente o conduce, a contribuit la construite, modernul ma-, mutarea unui oraș, în Lu- gazin universal Jiul, cartierul Petroșani-Nord, noul sediu al teatrului, bulevardul Republicii, spații de înyățămînt și atîtea alte obiective social- culturale, care au prins contur în reședința de municipiu constituie mărturii ,care vor dura în timp, dovadă a acestor ani bogați în împliniri. Odată cu noile edificii ale și culturale, cu noile cartiere înălțate în zările minerești, au

j Din inimi,
j aleasa

(Urmare
cmstire

din pag. 1)ția unui bloc de locuințe în Petroșani,. Sandu Tudor, cu echipa; pe care Dînd glas năzuințe- j lor minerilor Văii Jiu-1’ lui, ale tuturor nilor muncii din nicipiul nostru, tacolul muzical rar - coregrafic realizarea căruiaadus contribuția I bine- formații interpreți ’ partici-

ducție, noua secție, dotată în exclusivitate cu utilaje de fabricație românească, unele omologate aici, la noi în secție, altele —■ create prin au- todotare, va produce la capacitate maximă. Iar noi,, oamenii din această secție — adevărată inimă fierbinte a uzinei — alături de toți oamenii muncii din I.U.M. Petroșani, vrem să fim, prin rezultatele muncii noastre la înălțimea nădejdii pe general al varășul, Ceaușescu

oame- inu- spec-- Jite-— la și-au
peni. Fastul sat Bărbăteni este locul în care se conturează actualul centru civic al orașului Lu- peni, cuprinzând un nou oficiu P.T.T.R., un complex de alimentație publică, o cantină-restau- rant, mii de noi aparta- . mente și spații ■ comerciale la parterele noilor blocuri de pe modernul bulevard al Pății. Prin construcțiile durate în ultimii ani de brigada nr. 20 Petrila a A.C.M. Pe- trbșani, condusă de Valentin Chira, a început să prindă contur și noul centru civic al acestui oraș mineresc. La rîndul său. . cartierul Bucura din orașul Uricani, făurit de constructorii din

mai 1984, au doi ani.
soci-

Cultura de masa 
în plinâ afirmare

care secretarul partidului, to- Nicolae o pune în noi.Asistăm la edificarea unei adevărate Columne â spiritualității românești, Festivalul național âl muncii și creației „Cîn- tarea României", creat la. inițiativa ctitorului României socialiște, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului. Oameni ai muncii din domeniile științei și artei, interpreți profesioniști și amatori, pășim împreună pe scena muncii, a creației, animați de dorința fierbinte de a continua minunatele tradiții- culturale ale poporului român și nirile .prezentului nos. Pătrunși de brant patriotism, torii culturali din municipiu — artiști . profesioniști și amatori, cerce-
împli- lUmi- un vi- aniina-

tătbri, activiști din domeniul culturii, ridicăm un imn oamenilor harnici, mineri, constructori de mașini, muncitoare în industria ușoară, tuturor celor ce făuresc prin munca lor e- roică, de zi cu zi, o nouă înfățișare Văii Jiului.De aici,,- de unde izbucnește din adîncuri „lumina", prin efortul minerilor, înălțăm, acum, la ceas de sărbătoare comunistă a patriei, vibrant ' omagiu secretarului neral al partidului, varășul Nicolae Ceaușfescu, omul care și-a dăruit întreaga viață afirmării^ României în lume:
Prof. Cornelia STANESCU, 
președinte al Comitetului 

municipal de cultură și 
educație socialistă

ge-to-

Văsile FILIMON, 
oțelar 

I.U.M. Petroșani

URARE
(Urmare din pag. I)

gurarea locuințelor, con- strucții de școli și grădinițe. Vom prelua școli și elevi din alte județe pentru pregătirea tinerilor în meseriile necesare n-. nităților economice din cadrul Combinatului.Am prezentat pînă a- cum nuriiai sarcinile și condițiile create pentru îndeplinirea prevederilor
ini sarcinile 
*86pen- pro- entru □rrna i mile un licat, iltării niere, ribui- lUnci- istfel n, de ității iregă-

m-■ con- :ă și U ex-
, a>ccri- de- netri- deși sînt1 asi-

de plan la producția, de cărbune,, dar, combinatului, și alte unitățice care concură, în mod nemijlocit, la creșterea producției de cărbune și la valorificarea . superioară a masei miniere extrase. IPSRUEEM Petroșani are sarcini importante în domeniul introducerii și întreținerii principalelor utilaje din dotarea minelor; în producerea micii mecanizări, executării de piese de schimb și subansam- ble și recuperării, reeon- diționării și refolosirii u- nor materiale, piese de schimb și subansamble.Preparatorii de la l.P.G V.J. vor trebui să depună eforturi stăruitoare pentru îmbunătățirea continuă a calității

în cadrul mai avem economi-

cărbunelui livrat benefi*' ci.arilor, pentru valorificarea superioară a acestuia. Obiective importante de investiții de suprafață au de pus în funcțiune constructorii de la 1. A.C.M. M.La rîndul lor cercetătorii .și proiectanții de la I.C.P M.C. Petroșani vor trebui să-și îndrepte preocupările spre abordarea celor mai importante probleme ale producției și, în primul rînd, spre găsirea unor soluții și tehnologii care să conducă la sporirea, în ritm susținut, a produc-- tivității muncii și intro- . ducerea de tehnologii. noi i la săparea lucrărilor și exploatarea cărbunelui.Repet; avem create condițiile necesare și Ie vom valorifica în mod superior pentru a da. țării cărbunele atît de necesar. Acesta este răspunsul nostru angajant, la grija pe care o poartă mineri-■ lor partidul și statul nostru. personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, herul de Onoare al căruia, cu prilejul de naștere, îi urăm toată inima „La ani putere de muncă spre binele țării, al întregului popor j;

Mi- țării, zilei dinmulti Multă sănătate și

respect pe toate meri
dianele planetei, încu
nunează triada scumpă I neamului său PARTI- I DUL — CONDUCĂTO- 

I RUL — PATRIA.
I Acum, la ceas ani

versar, gîndurile, recu
noștința și prețuirea u- r nei întregi națiuni sînt 

' închinate cu dragoste, 
j ctitorului de . lumină l al României socialiste, 
| secretarul general al 
| partidului, primul pre- I ședințe al țării, tovară- 
[ șui Nicolae Ceaușescu. 

sa pro -
urează ■■

j său să-i vegheze 
le .și împlinirile, 
făurească în continua- | 
re drumul spre mai 
bine, fiindcă, Nicolae 
Ceaușescu înseamnă, în 
toate limbile planetei, 
fericire pentru poporul 
său, pace și înțelegere 
între toate' popoarele 
lumii.

La multi ani, Eroului 
întrițchipînd o Eră de 
lumină !

așe- cres- cut și oamenii șantierelor. In urmă cu aproape> trei decenii, , un fost țăran, Oimpoia, a învățat, pe un șantier, din Valea Jiului, meseria de tîm- plar, pe care o practică și astăzi. Printre obiectivele lă construcția cărora și-a brigada condusă de ing. adus el contribuția se numără complexul de a- lîmentație publică, liceul industrial, cantina-restaurant, spațiile comerciali de la parterele noilor blocuri din .orașul Vulcan. Fiul acestui meseriaș, Viorel Cimpoia, născut și crescut pe a- cește meleaguri, este astăzi maistru constructor.Oamenii au crescut odată cu localitățile, și-au

Petre Panaite, constituie o altă mărturie vie a dezvoltării orașuluiîn cei douăzeci de ani pe care cu mîndrie îi numi m „Epoca Ceaușescu".Acum, la ceas de sărbătoare, constructorii își manifestă sentimentele de profundă recunoștință față de secretarul general al partidului prin angajamentul lor ferm împlinit visurile, de via- de a munci și mai bine, ță. Dulgherul /Gheorghc Dumitru BĂLAN,Savin este astăzi niaiștru secretarul comitetului de si coordonează construe- partid al A.C.M. Petroșani

cunoscutele artistice și individuali, pan ți la Festivalul național „Cintarea României", trului de stat Jiului", s-a constituit într-o fierbinte de viață lungă, țațe, putere de muncă, adresată, cu adînc respect, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cui ocazia aniversării zilei de naștere și a’" îndelungatei activități revoluționare.Aplauzele, numerosului zent „La mulți ani !“ . exprimat alesele mente, de stimă, goste și recunoștință ale tuturor celor ce muncesc aici, în străvechea vatră de cărbune a Văii' Jiului, ța de secretarul general al partidului, hotă- rîrea fermă de a face totul pentru înaintarea neabătută a României socialiste pe drumul luminos al: comunismului..

actori ai Tea-„Valeaurare sănă-

public pre- și tradiționalul au senti- dra-

Spre fericirea, 
prie, poporul
celui mai iubit fiu al |

’ : visuri- .
să-i I

Aspect din emoționantul spectacol omagial din reședința municipiului.Anii dezvoltării științei și învățămîntului
(Urmare din pag 1) pentru

a

con- intro- tehno- ex-
și introducerea în circuitul economic a noilor rezerve, în proiectarea și construirea de utilaje și mașini miniere de cepție proprie, în ducerea unor noi logii și metode de ploatare.De la tribuna Congresului științei - și învățământului secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ne-a adresat chemarea de a bogatele tradiții inței românești,

biectivelor de cercetare științifică și tehnică stabilite de ~XIII-leapentru industria minieră, ramură prioritară a economiei țării noastre. Numai promovînd. inițiativa creatoare a cercetătorilor și specialiștilor, acționând cu tenacitate pentru introducerea noului, a tehnicii și tehnologiilor moderne în minerit, ne vom îndeplini una din sarcinile majore trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, aceea de a < ontribuî activ ia accelerarea progresului tehnic în țara noastră.

gîndirii revoluii- a tovarășului se-zariței onare Nicolae Ceaușescu. cretarul. general al partidului, manifestând o permanentă atenție tineretul patriei Astăzi, când noastră națiune, unitate de granit în jurul partidului, aniversează ziua de naștere a tovarășului Nicolae. Ceaușescu, întreg potențialul științific și procesul instructiv-educativ din Institutul de mine sînt or.iehtute cu fermitate pentru a obține noi suc- rbasă inițiativă a cute- cose în înfăptuirea o-

munci neobosit afirmarea puternică gîndirii tehnice în activitatea economică. A- ceste idei ne stimulează atît conlucrarea permanentă cu specialiștii din producție, cît și activitatea de pregătire temeinică a studenților prin participarea tot mai mare la cercetarea științifică, cu profundă valoare în formarea lor profesională. In acest fel realizăm o integrare armonioasă a învățămîntului superior minier cu cerce-.tuturordezvoltaale ști- tarea și producția, valo-de a

Congresul al al partiduluipentru noastre, întreaga într-o
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San Marino - to-
Schimb de mesaje, la nivel 

înalt, între România și

ȘAN MARINO 25 (A-gerpres). — Din partea to- . varășului K icolae Ceaușescu, președintele Re- ; publicii Socialiste Roma
nia, au fost transmise un cordial salut și cele mai bune urări căpitanilor regenți ai Republicii San Marino, Ubaldo Biordi și 
Fier Paolo Gaspperohi. ■Mulțumind pentru 
saj, căpitanii regenți

rugai să se transmită varășului . Nico la e Ceaușescu un salut . prietenesc. împreună cu cele mai bune Urări'de sănătate și fericire,A Schimbul de mesaje a fost prilejuit de primirea de către_ căpitanii regenți 
a reprezentantul ui Partidului Comunist Român la Congresul Partidului Comunist ■ Sarimarinez, Mi
hai Marina. » «A

Mesaje adresate de Mihail Gorbaciov unor 
conducători de state privind noile inițiative 

, sovietice pentru dezarmareMOSCOVA 25 (Agerpres). — Mihail Gorbaciov, secretar general -al C.C. al P.C.U.S., a adresat președintelui Argentinei, Râul Ălfonsîn, primujoi ministru al ,Greciei, 'Andreas „ Pa- pandreu, primului ministru al Indiei, Rajiv^Gandhi, președintelui Mexicului, Miguel de Ia Madrid, președintelui Tanzaniei, . Aii Hassan Mwinyi, și primului ministru ... al Suediei, Olof Palme, mesaje în

care îi informează despre noile inițiative sovietice*^ 'domeniul limitării armamentelor și . dezarmării — informează ... a- genția TASS. Mesajele au fost transmise de - reprezentanți speciali care au vizitat aceste țări. Conducătorii celor șase state au evidențiat importanța noilor propuneri sovietice prezentate în declara-- ția lui M Gorbaciov din 15 ianuarie. ...

și de 
publică din Petroșani 

asigura prin unitățile sale

SERVIREA MESEI DE PRINZ PENTRU 
CONSUMUL LA DOMICILIU

PESTE 60 DE ORGANI
ZAȚII OBȘTEȘTI VEST- 
GERMANE au adresat populației R.F.G. chema
rea- de a participa, la 1 februarie,' la acțiunea de protest care se-va desfășu
ra sub deviza „împotriva neqfâșcismului", relatea
ză agenția TASS. . .

devreme din cauza timpului nefavorabil ■— manevrele NATO denumite codificat „Certain sentinel — 86“. La manevre, desfășurate în zona septentrională a Bavarici, au luat parte 70 000 de militari a- mcricani. canadieni și vest- geimani. . .

* Oficialități ale NASA responsabile de programul Ă,’Jet Propulsion Laboratory" (J.P.L.) au â- nunțat că sonda spațială americană „Voyager-2“ a reușit să se "apropie foarte mult de îndepărtata planetă Uranus: Potrivit calculelor efectuate de specialiști, „Voyager-2“ a trecut vineri, la ora 17 și 59 minute (GJM.T.), la o distanță de circa 81 000 kilo-, metri de Uranus. Aceasta se află, la rîndul ei, la circa 3,2 miliarde kilometri de Pămînt.Confirmarea întîlnirii sondei spațiale cu această planetă a apărut pe ordinatoarele J.P.L. cu două ore și 45 minute mai tîrziu — intervalul în care semnalele radio-elcctrice emise de . sondă ajung pe Terra. „Voyager-2" a transmis deja date prețioase despre îndepărtata planetă. - - : ' , ,
ALEGERILE GENERA

LE PARȚIALE organizate joi în 15 circumscripții din irlanda de Nord s-au soldat cu rezultatele scon
tate. Respectiv, candida
ți! protestanți ai partide
lor unioniste (favorabile menținerii Ulsterului în Regatul Unit) au obținut 14 din cele 15 mandate puse 
in joc prin demisia în 
bJoc a depuțaților protestanți.

VINERI AU LUAT SFIR- 
ȘIT — cu o săptămînă mai

Calendar sâptămînâl
27 IANUARIE — 2 FEBRUARIE ’

LUNI, 27 IANUARIE— Prima ședință . specială a Comitetului de pregătire a noii runde de negocieri comerciale multilaterale, in cadrul GATT (27—29; Geneva).— Consiliul ministerial al Pieței comune se reunește la Luxemburg, pentru examinarea problemelor terorismului.
MARȚI, 28 IANUARIE—- La Stockholm se deschid lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Conferinței pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare - în Europa (28 ianuarie — 14 martie).— Conferința șefilor de stat ai țărilor membre ale Comitetului -permanent interstatal de luptă împotriva sece-

tei în Sahel (Dakar 28—29).
MIERCURI, 29 IANUARIE— Reuniunea de două zile a Consiliului Nordic! (Stockholm).
JOI, 30 IANUARIE— începe o nouă rundă'a negocierilorde la Viena privind reducerea forțelor armate și armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală. Reuniunea consultativă a Conferinței de coordonare pentru dezvoltare a țărilor din sudul Africii (SĂDCC) (Harare). > '
Vineri, 31 ianuarie— Cel de-al. XIX-lea Congres al P.C.din Irlanda. (31 ianuarie — 2 februarie) (Belfast). A. ‘ *-

(Agerpres)

.  .................................... ......................................................................... .......... . ................ ..................

memento pa-

7 No- răz- Fata 
Paria- repe-

cu meniuri diversificate, la comandă, la preț 
de 13 lei de persoană, între orele 12-16,30 la 
următoarele unități ;

■ PETROȘANI - Res
taurantul „Parîngul", 
din cartierul Aeroport
I, telefon 42923, beră
ria „Carul cu bere", 
din cartierul Aeroport
II, telefon 43642, res- 
taurantul-cantină, din 
zona cartierului Her
mes, strada llie Piriti- 

restaurantul „Cerna", „Cotnari" din zona 
din zona pieții centra- pieței centrale Lonea.

IMPORTANT: Adrcsîndu-vă zilnic cu toată
încrederea, unităților amintite mai sus, veți fi be
neficiarii unor meniuri bine ‘ pregătite, garantate deî 
cei mai buni bucătari și cofetari. 1 1

• Zilnic, se oferă mentara cu autoservire 
preparate și semipre- (17) din zona centrală 
parate tip „Gospodi- a cartierului Petroșani-' 
na" în sortimente dî- Nord; - alimentara cu 
versificate din : carne, autoservire (26) de lîn- 
pasăre, pește, legumfe gă laboratorul de co- 
(salată de beuff, ouă fetărie din Petrila; ali- 
a la russ, salată orien- mentara cu autoservire 
tală), paste făinoase, (42) din zona cartier 8 
ouă, dulciuri de bucă- Martie din Petrila; ali- 
tărie și produse de ca- mentara cu autoservire 
fetărie - patiserie (di- (31) din zona pieții cen- 
ferite prăjituri, blaturi țrale din Lonea și alj- 
simpl^ pentru torturi, 
foi de cremeș, foi de 
doboș) în următoarele 
unități :

• Unitățile alimenta
re (1 și 22) cu autoser
vire din zona cartiere
lor Aeroport l-ll; ali
mentara cu autoservi
re (131) din cartierul 
Carpați; alimentara cu 
autoservire (16) din zo
na pieții centrale; ali
mentara cu autoservire 
(37) strada Republicii 
90, colț cu strada Ni- 
colae Bâlcescu; ali-

NOTA: Pentru informații, sugestii, sesizări, vă 
puteți adresa zilnic între orele 8—12 Ia secretariatul' 
întreprinderii, telefon 42472, biroul comercial aii-' 
mentație publică, telefon 41220, precum și în „Jur
nalul cumpărătorului" la unitățile alimentare, a»

le a orașului, telefon 
42200, restaurantul 
„Bulevard", din zona 
noului cartier PetrO- 
sani-Nord, telefon 
41951. ..p .

■ PETRILA - Res
taurantul „Transilva
nia" din zona cartie
rului 8 Martie, telefon 

lie nr. 1, telefon 44521, 50974, restaurantul
restaurantul „Cerna", „Cotnari" din zona

mentara cu autoservi
re (150) din Lonea, 
stația terminus.

Consumați cu încre
dere preparatele și 
semipreparatele ofe
rite zilnic de unitățile 
noastre!EXpediție pe 

ralela 37.12,40 Din grădina flori multe (color). Cîntece populare, urări de bine și de sănătate de la sate și orașe.13,00 Album de sărbătoare (parțial color). Țară de cîn- tec, țară de vis;H,45 Ceaușescu — tine-, r.i (color). Documentar. Telejurnal.
>19,30 Profund omagiu, aleasă recunoștință. (color). Docu- ' mentar.20,00 Cinstim conducătorul țării. Spectacol literar-muzical- coregrafic (color).21,09 Din toată inima un cîntec (color). ' Melodii îndrăgite și romanțe. ' C.21,45 Telejurnal.

York, 19(W

FILME
f 27 IANUARIEs PETROȘANI — 
L iembrie: Căpitanul ' buaării; Unirea: .
| care vinde flori;
. ggi: Căsătorie cu

j Wie-; PETRILA: Muscheta- . j vii în vacarfță. i , LONEA: Now
I I—II.
i VULCAN — Luceafă
' rul: Succes, inspectore 1 

LUPENI — Cultural:i Clinele electronic.
URIC ANI: Un colț de

1 oraș.",
, , N.R. Eventualele modificări intervenite :to programarea filmelor â* parțîn întreprinderii Ci- ncaatogrnfjce Județene Hunedoa; a."

.12,15

TV
26 IANUARIE
TelexDin inimi de omagiu celui iubit părinte. Documentar și gram artistic.Telefilmoteca . ghiozdan (color).

27 IANUARIE

cu
întreprinderea

minieră Aninoasa
ÎNCADREAZĂ

pensionari limită de vîrstă 
pînă la 55 de ani

pentru exploatarea unor operații de betonate 
a lucrărilor miniere din subteran

Informații suplimentare la birou J OPIU 
telefon 43616.

copil, 
mai

pro

de

20,00 Telejurnal.29.20 Un om, o epocii, țară (colori29,35 Tezaur folcloric, (color).20 55 Roman-foileton (color):
„Sorrell și fiul".21.50 Telejurnal

o

Bine pregătite și guș- . tbase, executate de cei mai buni meseriași în arta culinară și de cofetărie, preparatele noastre răspund tuturor exigențelor consumului rațional.

Mica publicitateTATA, bunicii, Ilu .tanti PIERDUT contract în-., și Dita, cu jâriîcjul "măjo- chifiere ; pe nuihele " Clîi- țîriliă Ion, eliberat de E.G.C.E. Vulcan în anul1985. II declar nul. (5795)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Muntean. Costel, eliberată de
O de-

râtului îi dorim dragului' nostru Morariu .Sorin Lucian; multă sănătate, succes la învățătură și „La multi ani !“. (5798)A . VIND ARO-ib, Vulcan,Strâda Cctoesti nr. 8 (lîn-y, I.U.M. Petroșani gă 'Stadion)/ (5796). A’clar nulă. (5794)
ANUNȚ DE FAMILIE

suc-

ECHIPA de schi „Știința” este alături de Irimie 
Gheorghe la încercarea grea suferită prin pierderea 
scumpei sale mame

■ . . irimie ana
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (5799)

întreprinderea de gospodărie 
comunală și locativă Petroșani 

prin intermediul exploatărilor de gospodărie 
comunală și locativă din Petroșani, Petrila,

Vulcan, Lupeni și sectoarelor din Aninoasa 
șî Uricahi executa pentru populație și unități 
socialiste următoarele - categorii de lucrări

— parchetări
— faianțări
— zidărie
— zugrăveli, vopsitorii».

v — instalații sanitare și termice
— anexe gospodărești
— diverse lucrări de prestări în con- 
a.\ strucții
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