
Sărbătorirea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

cu prilejul aniversării
zilei de naștere

PROLETART DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Scrisoarea adresată tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU ' 

de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

teagul roșu ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P.C.R.
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

Mult iubite si stimate tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere 
oferă fericitul prilej de a vă adresa, cu sentimente de 
profundă stimă și afecțiune tovărășească, cele mai 
calde felicitări și urări de ani mulți șl fericiți, de 
multă sănătate și putere de muncă, pentru progresul 
și fericirea poporului, pentru triumful cauzei socia
lismului și comunismului în România.

.. Cu acest prilej sărbătoresc, dorim să aducem nn 
v*brant omagiu personalității și activității dumneavoas
tră, să dăm expresie prețuirii și dragostei profunde pe ca
re — asemeni întregului nostru partid și popor — vi Ie 
purtăm pentru înaltele calități de comunist și 
ducător, pentru energia, principialitatea, 
ța și pasiunea revoluționară cu care, încă de 
cea mai fragedă vîrstă, v-ați angajat în lupta 
tru slujirea intereselor fundamentale ale 
muncitoare, ale întregii națiuni, pentru cauza 
lă a libertății, independenței și suveranității 
pei noastre patrii. Este unanim recunoscută și 
preciată magistrala contribuție pe care ați adus-o 
și o aduceți, acționînd neobosit în fruntea partidului 
și statului — aplicînd creator principiile socialis
mului științific în condițiile create din România —, 
la dezvoltarea gîndirii și practicii revoluționare, la 
elaborarea celor mai corespunzătoare soluții pentru 
asigurarea mersului înainte al patriei, la înfăptuirea 
politicii noastre interne și externe, consacrată înflori
rii multilaterale a economiei, științei și culturii, ridi
cării vieții poporului pe noi trepte de civilizație - și 
progres. Uriașa dumneavoastră capacitate creatoare, 
excepționalul talent de organizator și conducător pe 
care îl manifestați cu strălucire, în toate împrejură
rile, numeroasele soluții originale, cu adevărat în
noitoare pe care le elaborați și le promovați cu 
consecvență în cele mai diferite sectoare ale vieții 
noastre economice, politice și sociale dinamizează
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Adunări generale ale oamenilor munciiA treia zi consecutiv, La I. M. Uricani

ANUL XXXV, NR. 8211

con- 
consecven- 

la 
pen- 

clasei 
nobi- 

scum- 
a-

• (Continuare îiy pag. a 4-a)

s-au extras
PESTE 30000 TONE

Felicitări și 
de Comitetul 

al C.C.

urări adresate

Vineri, 26 ianuarie, mem
brii Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. 
au sărbătorit, în cadrul u- 
nei ceremonii, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, cu pri
lejul aniversării zilei sa
le de naștere. .

La ceremonie, care a a- 
vut loc la sediul C.C. al 
P.C.R., au participat to
varășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Iosif Banc, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Vir
gil Cazacu, Gheorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu, Cons
tantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ioni- 
ță, Petre Lupu, Paul Ni-

culescu, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radules
cu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ște
fan Andrei, Ion Coman, 
Mihai Dalea, Miu Dobres- 
cu, Ludovic Fazekas, Mi
hai Gere, Nicolae Gio- 
san, Ion Ursu, Richard 
Winter, Vasile Marin, Va
sile Mușat.

Cu sentimente . de înaltă 
stimă și respect, de pro
fundă dragoste și prețu

ire, membrii Comitetului 
Politic Executiv l-au fe

licitat călduros pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
în această zi aniversară. 
îmbrâțișîndu-1 cu deose-

• (Continuare în pag. a 4-a)

• In 24 ianuarie, șapte întreprinderi miniere — 
Lonea, Livezeni, Aninoasa, Vulcan, Paroșeni, Lupeni 
și Uricani — au depășit sarcinile zilnice, însumînd îm- 
preună o producție de cărbune suplimentară de 954 to
ne • In 25 ianuarie, din nou șapte întreprinderi au 
produs peste prevederi 1181 tone — I.M. Vulcan : 503 
tone; I.M. Lupeni : 224 tone; I.M. Uricani: 146 tone ; 
I.M. Petrila : 94 tone ; I.M. Livezeni: 90 tone; I.M. A- 
ninoasa: 78 tone și I.M. Paroșeni: 46 tone.

Hotărîrea colectivelor 
întreprinderilor miniere 
de a realiza și depăși 
sarcinile la producția fi
zică de cărbune a căpă- 
_tat o nouă confirmare în 
zilele de 24 și 25 ianuarie, 
cind producția planificată 
pe combinat 
nou depășită 
ne în prima 
tone cărbune 
rie.

Rezultatele 
colectivelor miniere 
nemijlocit legate de 
tinderea și generalizarea 
tehnologiilor avansate de 
exploatare, 
cantitatea de 
tone cărbune 
plimeniterr de 
tul anului de 
nerii de la Lupeni nu ar 

. fi fost posibilă fără con
tribuția celor cinci aba
taje dotate cu complexe 
mecanizate, dintre care
patru se află în funcțiu
ne la seotorul IV.

‘Să evidențiem că produc- 
tivitățile înalte obținute’ 
aici în .luna ianuarie, su
perioare față de aceeași 
perioadă a anului trecut 
cu pînă la 4000 kg/post, 
reflectă, în primul rînd, 
efortul creator al mineri
lor, inginerilor și tehnici
enilor dovedit prin ino
vațiile, adaptările și ra
ționalizările aduse tehno
logiei, constînd în tre
cerea la abatarea cărbu
nelui cu combine, crește
rea pro filelor în lucrările 
de pregătiri corespunză
tor noilor necesități de 
montaj pentru complexe,

crearea liniei de front de 
lungime constantă, ex
ploatarea separată a șpi- 
țurilor etc. Rezultatele 
pozitive înregistrate Ia 
minele Paroșeni, Petrila, 
Lonea și Aninoasa sînt, 
de asemenea, legate de 
nivele înalte ale produc- 

— cu 9 to- ției și productivității inun
zi și cu 374 
în 25 ianua-

a fost din

rodnice ale 
sînt 
ex-

De pildă, 
peste 6 700 
extrase su
la începu- 
către mi-

cir atinse la abatajele în
zestrate cu utilaje com
plexe de mare randa
ment. ,

Ritmicitatea extracției 
pe seama organizării su
perioare a muncii este un 
al doilea factor care a 
condus la roadele bogate 
ale acestei luni înregistra
te de majoritatea colec
tivelor miniere. Experin- 
ța I.M. Lupeni constituie 
si sub acest aspect un e- 
xemplu convingător, da
că avem în vedere că 
aici s-a extras în această 
lună, zilnic, cărbune pes
te plan. La I.M. Uricani, 
unde în 24 ianuarie au 
fost extrase peste plan 
163 tone cărbune,' iar în 
25 ianuarie alte 146 tone, 
în ultimele 11 zi
le lucrătoare s-au rea
lizat peste prevederi 1 200 
tone cărbune, urmare a
unor strădanii neobosite
pe linia organizării supe
rioare a muncii, a măsu
rilor întreprinse pentru a 
crea brigăzilor din abata
je condiții de lucru opti
me, a introducerii și pu
nerii în funcțiune a unui 
complex mecanizat — pri
mul pas la Uricani pe 
calea mecanizării comple
xe a lucrărilor din sub
teran.

Preocupări multiple pentru 
creșterea producției fizice 
și a valorii producției nete

și uman al întreprinderii și 
neacordării unei asistențe 
tehnice operative în soluțio
narea problemelor ivite la 
fronturile de lucru. La acu
mularea restanței șl pierde
rea plusului înregistrat pînă 
în luna octombrie, au con
tribuit și unele deficiențe 
din domeniul organizării 
producției și a muncii la 
nivelul brigăzilor, sectoare
lor de producție și chiar al 
întreprinderii, dar mai ales 
abaterile de la disciplina 
tehnologică și de producție, 

în încheierea dezbaterilor, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Clement Negruț, care a in
dicat organului colectiv de. 
conducere, reprezentanților 
oamenilor muncii, întregului 
colectiv al întreprinderii ca, 
sub conducerea organizației 
de partid, să-și intensifice 
preocupările pentru a desfă
șura în acest an o activitate 
rodnică, concretizată în în
deplinirea exemplară a tutu
ror indicatorilor de pro
ducție și economie. Mina U- 
ricani are reale posibilități

într-o atmosferă de lucru, 
străbătută de o înaltă răs
pundere muncitorească, la 
mina Uricani a avut loc, ieri, 
adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii 
care a analizat, pe bază de 
bilanț, activitatea și rezulta
tele economice ale întreprin
derii pe anul 1978, a stabi
lit măsuri în vederea reali
zării sarcinilor de producție 
pe acest an, și angajamen
tul asumat, în întrecerea so
cialistă.

La lucrările adunării gene
rale a luat parte tovarășul 
Clement Negruț, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 

. de partid.
In spirit critic și autocri

tic, darea de seamă prezen
tată de consiliul oamenilor 
muncii a scos în evidență 
importantele rezerve interne 
ale întreprinderii cu privire 
la creșterea producției fizice 
și a valorii producției nete, 
în anul 1978 mina Uricani a 
depășit planul la producția 
brută cu peste 10 000 tone 
cărbune. Dar ca urmare a 
faptului că n-au fost reali
zați indicatorii de calitate, 
a rămînerii în urmă la lu
crările de pregătire, a nerea- 
lizării productivității mun
cii, producția netă n-a fost 
îndeplinită decît în propor
ție de 96,1 la sută. Pe aceas
tă bază, numeroși 
maiștri, ingineri și 
eni — Vasile Matei, 
tantin Răgan, Marin 
lescu, Constantin 
Ion Todea, Gheorghe Durlă, 
Ion Busicescu, Gheorghe 
Scorpie, Cornel Ciurcă, Ia- 
cob Stoica și loan Geană — 
s-au referit, în cadrul dezba
terilor, la neajunsurile în- 
tîfflpinate. de colectiv, dato
rită folosirii necorespunză
toare a potențialului tehnic
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TEATRUL DE
AMATORI DIN VA
LEA JIULUI SE PRE
GĂTEȘTE PENTRU. 

CONCURSUL 
INTERJUDEȚEAN

S.T.R.A. Petroșani este 
principala unitate care 
servește unitățile miniere 
ale Văii Jiului, cu mijloace 
de transport auto. In ulti
mă instanță, aproviziona
rea ritmică a tuturor lo
curilor de muncă cu mate
riale, depinde în mare mă
sură de modul cum este 
întreținut și exploatat a- 
cest parc auto. Așa stînd 
lucrurile, am urmărit în 
această săptămînă întreți
nerea, calitatea reviziilor 
și a reparațiilor precum și 
exploatarea mijloacelor de 
transport aparținînd acestei ' 
unități. Aflăm că din to
talul de autovehicule de 
care dispune întreprinde
rea, miercuri, 17 ianuarie 
a.c., staționau în garaj din 
diferite motive (reparații 
curente, R.T., lipkb piese.- 
lor de schimb) peste 80 de

Parcul auto poate fi folosit la capacitate
autovehicule, multe din e- 
le caro-sate și autobascu
lante, atît. de necesare 
transportului la unitățile 
miniere. Deci, numai într-o 
singură zi, peste 30 la su
tă din capacitatea de trans
port a întreprinderii era 
inactivă. Ne-am interesat 
de coeficientul de utiliza
re a parcului mașinilor, ca
re în anul trecut era 
61 la sută față de 72 
era planficat. Cum se 
plică acest lucru ?

Răspunsul ni-1 dă inter
locutorul nostru, 
Mihăileanu, care ne 
ne : „Un prim factor care

uzura prema-
autovehiculelor

contribuie la 
tură a 
noastre este faptul că cir- 

foarte
Asta fără 

mai 
auto

de 
cît 
ex-

Eliodor
spu-

culă pe drumuri 
greu accesibile, 
să mai amintesc că 
sînt și conducători 
care nJ se ocupă îndeajuns 
de întreținerea și exploata
rea rațională a mijloacelor 
pe care le au în primire. 
Dintre aceștia aș aminti 

pe Ilie Toi, Francisc Priam, 
Constantin Radu, 
Ciubotă, Vasile Șoca, 
Piri, Vlad Sandu care, 
toată strădania pe care am 
depus-o, nu am reușit să-i 
facem să înțeleagă acest

Stan
Ion

!, cu

lucru. Fără îndoială, avem 
si șoferi care nu numai 
că-și întrețin în perfectă 
stare de funcționare ma
șinile, contribuind în mod 
deosebit la realizarea sar
cinilor de plan — așa 
Vaier Albu, Ludovic 
rian, llie Matei, Aurei 
ier, Petru Anghel, Ion 
lan și multi alții.

Despre calitatea repara
țiilor curente și a reviziilor 
tehnice discutăm în. atelier 
cu tehnicianul Dorin Ghio- 
șoiu, care ne spunea : „A- 

■ provizionarea cu piese de 
schimb joacă un rol im
portant în asigurarea lu-

sînt 
Ma- 
Ma- 
Bâ-

erorilor pe care țe execu
tăm. Spun asta, pentru că 
sîntem puși uneori în situa
ția să recurgem la impro
vizații care nu dau rezulta
tele scontate. Pot spune că 
avem autovehicule 
așteaptă „pe dreapta", 
aproape un an, din 
lipsei pieselor 
După cum se 
de' schimb Ia 
o problemă, 
repercusiuni 
numai asupra calității re
viziilor și reparațiilor, ci 
și asupra unei bune apro
vizionări a întreprinderilor 
miniere pe care le serveș
te. Să fie vorba oare nu
mai de atît, sau și de o 
slabă preocupare din par-

Constantin GRAURE

care 
de 

cauza 
de schimb", 
pare, piesele 
S.T.R.A. sînt 
Aceasta are 
directe nu

(Continuare m pag a 2-a)
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La Hunedoara a avut 
loc duminică faza jude
țeană, pentru teatru 
scurt, a Festivalului na-' 
țional „Cîntarea Româ
niei", ediția a IL-a. Va
lea Jiului a fost repre
zentată de formațiile de 
amatori de la casa de 
cultură din ' Petroșani 
(cu piesa „Zorile la pa- 
trucincizecișipatru" de 
Ionel Hristea ; inter
pret : Gheorghe Negra-

; iu, Ioan Velica, Richard 
ș Bușneag, Szabo Andrei, 
jMaricica Zaharia, Kurko 
i Iudith, Constantin Ghir- 
j van) și de la clubul sin

dicatelor din Lupeni (cu 
piesa în limba maghia
ră „Confrații noștri" de 
Mehes Gyărgy).

Au participat 11 for- • 
mâții, celor din munici- ; 
piui nostru fiindu-le a- i 
eordat locul I, urmînd ; 
a se prezenta la faza i 
interjudețeană care va i 
avea loc la Reșița (în i 
aprilie-mai) unde se vor i

. întîlni actori amatori ( 
idin județele Hunedoara, ! 

■i Cdrăș-Șeverin și Timiș.
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2 Steogul roșu

Adunări generale ale oamenilor muncii
Adimărea generală a 

oamenilor muncii din sec
torul Vil al l.M; Vulcan, 
beneficiind de prezența tu
turor acelora care în 1978 
au dat economiei naționa
le 16 332 tone cărbune pes
te plan, a dezbătut intr-un 
ciudat de matură respon
sabilitate problemele ma
jore, care stau în fața în
tregului colectiv pentru 
realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan pe 1979. 
Problemele producției ca
re se, «îngemănează cu ale 
vieții de fiecare zi, au cons
tituit tema majoră a dialo
gului muncitoresc purtat 
în acest forum al chibzuin- 
ței spre mai bine. Princi
palele aspecte, necesitățile 
de prim ordin care pot crea 
posibilități lărgite pentru 
instaurarea unul climat op- ’ 
tim de'realizare ritmică a 
producției de cărbune au 

' constituit elementul cen
tral al discuțiilor. Minerii 
șefi de brigadă Antal Ge- 
za și Dumitru Sănăuțeanu, 
care în anul 1978 au rea
lizat în total 750 mc peste 
plin la lucrările de pre-

Responsabilitate și promptitudine 
în gospodărirea comunală și Eocativă!

Desfășurarea adunării 
generale a oamenilor mun
cii de ia E.G.C.L. Lupeni 
a constituit o ilustrare e- 
locventă a demoorației 
muncitorești în acțiune, 

exprimînd voința și hotă- 
rîrea întregului colectiv al 
unității de a ridica la un 
nivel calitativ superior ac
tivitatea din acest an. In. 
cadrul adunării au fost 
relevate strădanile și suc
cesele colectivelor din -idiș 
verse compartimente 
unității, bilanțul în gene
ral rodnic ou care a fost 
încheiat ăraui 1978 la ma
joritatea indicatorilor de 
plan. Așa cum a subliniat 
în adunare inginerul Ni- 
eolae Ionașou, directorul 
unității, planul de produc
ție și volumul prestărilor 
de servicii pe acest an sînt 
mobilizatoare. Apreciindu- 
se că activitatea de gospo
dărie comunală și locativă 
din orașele Lupeni, Uricani, 
Vulcan și comuna Aninoa- 
sa este complexă gi că în
treprinderea dispune de 
rezerve ce trebuie mai in
tens valorificate, în dez
baterile prilejuite de darea 
de' seamă asupra activită
ții din 1978 au fost scoa
se la iveală atît rezulta
tele bune cit și unele nea
junsuri. Uneori și in
disciplina șoferilor (care nu 
sînt subordonați direct 
E.G.C.L. Lupeni) și a per
sonalului muncitor a con
dus la unele deficiențe în 
activitatea de salubrizare. 
Luînd cuvîntul, maiștrii 
Nicolae Maier, Ion Vasi- 
loaie, lon Kites, precum și 
zugravul loan Fierăstrău 
au formulat critici aspre 
la adresa celor care au în- , 

Preocupări multiple pentru 
creșterea producției fizice

• (Urmare din pag. 1)

i?ă se afirme, in 1979, ca o 
unitate de frunte a indus
triei noastre carbonifere, 
date fiind măsurile adoptate 
cu privire la mecanizarea 
și, modernizarea întreprinde
rii, reducerea efortului fizic 
fi creșterea gradului de secu
ritate ă muncii în subteran, 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață ale minerilor. 
Este necesar, a arătat vorbi
torul, ca întregul colectiv să 
depună strădanii susținute 
pentru continua perfecționa
re a organizării producției 
ți a muncii, ridicarea pre
gătirii profesionale, întărirea 
ordinii și disciplinei, folosi
rea la maximum a timpului 
de lucru.

gătiri, au subliniat necesi
tatea unei aprovizionări 
moi ritmice cu armături 
TII, a unor revizii și repa
rații de mai bună calita
te. Fiind vorba de sectorul

Adevărat for 
al chibzuinței motlIC

unor apartamente neoores- 
punzător întreținute s-a 

lllillwl propus constituirea unei
' c-oî^®h i’ri cadrul seetoru- 

ccl mai mecanizat din ca
drul întreprinderii, s-a stă
ruit asupra aspectelor li
nei organizări superioare 
în special în evacuarea 
complexelor și a utilajelor 
ce necesită un volum mare 
de muncă. Redarea în 
circuitul productiv a a- 
cestor utilaje de ina« 
re capacitate intr-un 
timp dît mai scurt este o 
sarcină care angajează 
răspunderea tuturor, spu
nea șeful sectorului VII,

călcat disciplina •muncito
rească, absentînd în repe
tate rînduri de ia lucru. 
„Indisciplinații — spunea 
maistrul Nicolae Maier •— 
ne creează mari dificultăți 
și reclamații din partea ce
tățenilor. Pentru îndrepta
rea lor trebuie să se ma
nifeste mai multă preocu
pare pe toate planurile, iar 
în cazurile grave să fie a- 
plicate fără ezitare măsu
rile adecvate". O mai bu- 

organizore și colabora- 
din partea asociațiilor

ale nă
re 
de locatari, spunea Miner
va Șmiguleț, contabilă șe
fă a unității, ar concura 
la rezolvarea a o serie de 
probleme financiare eu ca
re E.G.C.L. Lupeni se mai 
confruntă și astăzi. De a- 
semenea, se cere o mai bu
nă pregătire profesională 
din partea meseriașilor 
precum și o aprovizionare 
corespunzătoare cu mate
riale, așa cum arăta șeful 
de echipă de la ascensoare, 
Iosif Costin. Din dezbateri 
s-a desprins, de asemenea, 
necesitatea ca mijloacele 
de transport și utilajele să 
fie folosite la capacitate 
maximă, iar intervențiile 
solicitate de cetățeni să fie 
prompte și eficiente. Ve
nind în întîmpinarea cere
rilor cetățenilor anul trecut 
s-a înființat dispeceratul 
eu program permanent.

Este necesar ca fondul 
locativ să fie mai bine 
gospodărit atît de locatari 
cit și de E.G.C.L. căci, de 
fapt, așa. cum arăta ing. 
Gheorghe Romoșan, direc
torul I.G.C.L. Petroșani, 
aceasta-i menirea 
prinderii, sarcina 
mordială. în ce

între- 
sa pri- 
prlvește

re-
oatnenilor

Adunarea generală a 
prezentanților 
muncii a adoptat un pro
gram cuprinzător,. elaborat 
pe. baza numeroaselor pro
puneri făcute de oamenii 
muncii in dezbaterile din 
cadrul sectoarelor și pe în
treprindere, program care va 

‘conduce la creșterea produc
ției fizice, reducerea cheltu
ielilor materiale și de pro
ducție, sporirea eficienței e- 
conomice a întreprinderii.

în încheiere, participan- 
ții la dezbatere au adresat 
o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al P.C.R.. pre
ședintele Republicii Socia
liste România. 

ing. Ovidiu Avramcscu.
Avînd ]a bază experien

ța anului trecut, brigadie
rii Constantin Popa, lon 
Calotă, (cu un plus în anul 
trecut de 6 800 tone de căr
bune), Constantin Nicolaes- 
cu, Virgil Cristea și-au e- 
valuat posibilitățile hotă- 
rînd să extragă peste sar
cinile de -plan în 1979, 
1 000 de tone de cărbune.

Pentru a verifica infor- 
prîvind existența

lui care să constate reali
tatea și să facă intervenții 
pe lîngă forurile compe
tente pentru remedierea 
deficiențelor.

Avînd sarcina de a da 
cu peste 30 000 de tone mai 
mult cărbune decît în a- 
nul trecut, oamenii mun
cii din cadrul sectorului 
VII s-au arătat hotărîți de 
a răspunde prin munca lor 
chemării țării, de a spori 
producția de cărbune.

Gheorghc POPESCU

rezultatelc bune 
trecut în cadrul 
au fost declarate 
pe întreprindere

salubrizarea nu cifrele și 
situațiile despre realizări 
sînt edificatoare, ci as
pectul orașelor, al străzi
lor și cartierelor, mulțumi
rea cetățenilor.

Pentru 
din anul 
adunării 
fruntașe 
secția Lupeni și sectorul A- 
ninoasa.

Dezbaterea vie, analiza 
aprofundată a problemelor 
specifice, sugestiile și pro
punerile făcute pentru îm
bunătățirea activității în 
toate domeniile,’ sprijinul 
promis în continuare de 
conducerea întreprinderii, 
îndeosebi în direcția dotă
rii cu utilajele și mașinile 
necesare sînt premise 
acest colectiv harnic 
face totul pentru a 
făptui sarcinile încredința
te pe linia mai bunei gos
podăriri a fondului de lo
cuințe și a localităților pe 
raza cărora își desfășoară 
activitatea.

Alexandru TATAR

că 
va 

in

Vai, cită în- 
pe Ana C. ! El 
la centru doar să 
niște reviste, nu

două săptămini, 
îh- 

zilei de 16 
Mircea Danciu

pe cîteva că-

vreo
precis la ora 3,50, 
dimineața

Intr-o dimineață de la 
sfirșitul lui noiembrie, anul 
trecut, Ana C., lucrătoare a 
centrului de colectare șl a- 
chizlții a linei și deșeurilor 
textile din Uricani, a bătut 
la poarta casei lui Mircea 
Danciu. Și i-a cerut, în ter
meni foarte ultimativi, să 
înapoieze lucrurile și banii 
furați de la centru. Cîteva 
bucăți de mușama, șase pro
soape, două fețe de masă, 
o ruletă metalică și un cîn- 
tar de mină, 
drăzneală 
fusese pe 
foileteze 
să...

La 
mai 
spre 
decembrie, 
abia ajunge, 
rări, la lămpăria minei din 
Uricani. Dintr-o iașcă scoate 
băutură, s-o cinstească pe 
Maria D., doar-doar i-o da 
o marcă pentru a fi pontat 

. în șut. Spre cinstea ei, fe
meia, neș,fiind că astfel Mir
cea Danciu își pregătea un 
alibiu, l-a refuzat. Și che
fliul a reajuns la miliție. 
Cum adică a reajuns 2 O, 
dar Mircea Danciu este un 
„client" consecvent al lu
crătorilor de miliție. Por
tretul său moral : este edi
ficator în acest sens...

N-a împlinit încă 26 de 
ani, dar dacă n-ar fi bene
ficiat de clemența legii, mai 
bine de șase i-ar fi petre
cut în detenție. Pentru fur
turi în dauna avutului ob-
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cabinet 
contabilitate

Oră de limba franceză în modernul 
lingvistică a] Liceului economic și de 
din Petroșani.

OLTEANU

PARCUL AUTO
• (Urmare din pag. I)

tea secției sau chiar a în
treprinderii ? Este cunoscut 
faptul că la autovehicule 
amortismentul se plătește 
Ia mia de kilometri rulați. 
Dar asta nu înseamnă că 
putem lăsa mijloacele de 
transport să se degradeze. 
Mai mult, chiar amortiza
te fiind, dacă se găsesc în- 
tr-o perfectă stare tehnică, 
de ce nu ar putea fi folosi
te ? După cum este firesc 
o contribuție de seamă la 
întreținerea și exploatarea 
parcului auto o au meca
nicii, care se străduiesc de 
fiecare dată, în ciuda fap
tului că boxele cu canale 
necesare reviziilor și repa
rațiilor nu sînt suficiente, 
iar spațiul este mic, să 
înlăture pe cit posibil sta
ționările. Dintre cei care 
au fost prezenți 
puns de fiecare 
promptitudine și 
bilitate amintim 
tanțin Gavrilescu, Zeno 
Pop, Ion Radu, Emil Albu.

întreținerea și repararea

și au răs- 
dată cu 

responsa- 
pe Cons-

Programul Universității politice și 
de conducere (centrul Petroșani)

• ANUL I — marți, 30 ianuarie a.c., ora 17, la 
Școala generală nr. 1 Petroșani;

• ANUL II marți, 30 ianuarie, și miercuri, 31 
ianuarie a.c., ora 17, la Cabinetul municipal de partid.

• ANUL III — miercuri, 31 ianuarie a.c., ora 17, 
Ia Școala generală jir. 1 Petroșani.

i

ștesc sau personal. Furt ca
lificat, se înțelege. Mircea 
Danciu este însă cîteodată și 
sincer. A recunoscut imediat.- 
furtul de la centrul de co
lectare, și-a detaliat aven
tura nocturnă, a înapoiat 
lucrurile, mai puțin banii, îi 
băuse doar. A mărturisit că 
în noaptea de 15-16 decem
brie a spart magazia beră
riei „Ardealul", din dorința 

Badiografia unui caz

Absentomanut de la mină 
era, de fapt, un hoț notoriu

de... a mai bea ceva. Cu
noștea localul, cu vreo trei- 
patru ani în urmă, mai co
misese o spargere la ace
eași unitate. Și-a însușit ți
gări și băutură, ciocolată și 
mărunțișuri din sertare, me
ticulos va recunoaște cite 
monezi de 3 lei, cite de un 
leu și chiar mai mici. Aceas
tă sinceritate demască insă 
și cinismul : Jiofulw, chitit 
să-și astîmpere setea gitle- 
julul cu orice preț. Și mai 
ales pe căi necinstite. După 
primul furt s-a grăbit să-l 
comită și pe-al doilea, chiar 
in perioada cind se afla în 
cercetări. Miza pe întuneri
cul nopții, iar în eventua
litatea unui eșec pe uma-

la nive- 
actuale, 

organiza- 
a trans- 
reducerea 
circulație,

mijloacelor de transport la 
S.T.R.A. este, într-adevăr, 
o problemă majoră. Pentru, 
ca să nu o mai întîlnim și 
anul acesta, ca o problemă 
„spinoasă", ■ se cere: din 
partea conducerii întreprin
derii să ia măsuri cores
punzătoare pentru o apro
vizionare ritmică cu piese 
de schimb, pentru o eșalo
nare mai rațională a re
viziilor, reparațiilor curen
te și capitale, precum și a 
asistenței tehnice 
Iul exigențelor 
Deci, o mai nună 
re și optimizare 
portului duce la 
cheltuielilor de 
la utilizarea mai judicioa
să a mijloacelor de trans
port și, bineînțeles, la ob
ținerea unor însemnate eco
nomii. Aceasta ar fi. direc
ția în care ar trebui să ac
ționeze mai mult organiza
țiile de partid, sindicat, 
U.T.C. de la S.T.R.A. toți 
oamenii muncii din acest 
important compartiment 
al C.M.V.J, 

nismul legilor noastre care 
nu cumulează pedepsele și 
o acordă pe cea mai mare. 
In ambele cazuri s-a înșelat, 
întunericul s-a dovedit un 
adăpost neprielnic pentru 
faptele lui Mircea Danciu. 
Apoi, pentru recidiviști, în 
funcție de gravitatea mani
festărilor antisociale, legea 
prevede sancțiuni mai aspre.

Vn individ care încearcă

-să înșele, l cu consecvență, 
încrederea oamenilor — fu
sese reprimit la mină, pen
tru a-și reface o biografie 
onorabilă -— nu merită să 
mai beneficieze de clemen
ța legii care apără valorile 
eticii noastre socialiste. își 
va primi desigur pedeapsa. 
Rămin însă de lămurit u- 
nele nedumeriri. Mai întîi, 
privind modul cum. sînt 
păstrate și protejate împo
triva răufăcătorilor, bunurile 
materiale și banii în unele 
unități comerciale . din Vale. 
Or, cind unui răufăcător „ii 
fac cu ochiul" anumite lu
cruri și mai ales banii, dacă 
remarcă neglijența celor care 
ii minuicsc. nu se lată penă

Avancronică 
sportivă

• Pe colinele din preaj
ma locului de agrement ,,La 
Brazi", din Vulcan, au loc 
duminică, ora 9, : întrecerile 
etapei județene la .schi fond 
dotate cu ’„Cupă? U.T.C.", . 
Desfășurată , sub genericul 
Daciadei la competiție 
participă tineri de peste 19 
ani, din mediul rural, și 
toate categoriile de tineri 
între 14-19 ani.

• Întrecerile de": schi din 
cadrul „Cupei U.G.S.R." au 
loc duminică, ora 9, pe pir- 
tiile din Paring. Participă 
schiori ai secțiilor de spe
cialitate din asociațiile spor
tive sindicale din municipiul 
nostru și alte localități din 
județul Hunedoara.
• Clubul din Petrila găz

duiește duminică, ora 9, e- 
tapa municipală de șah pen
tru categoriile de vîrstă 
10-14 ani și pește 19 ani. La 
aceeași oră șahul este pre
zent și prin întîlnirile din 
campionatul municipal dintre 
Preparatorul Petrila — Uti
lajul Petroșani, Preparatorul 
Lupeni — Constructorul mi
nier Petroșani 
Petroșani — 
troșani.

• Etapa 
Daciadei la 
are loc: duminică, 
cu ora 9, în sălile Clubului 
sportiv, școlar din Petroșani. 
Tot duminică, de la aceeași 
oră. au 16c și meciurile din 
campionatul municipal intre 
echipele Preparatorul Coro- 
ești — Minerul Vulcan, 
Preparatorul Lupeni — Mi
nerul Paroșeni. Preparatorul 
Petrila — ..Minerul Lupeni 
și Constructorul minier Pe
troșani — E.G.C.L. Lupeni.

și C. F. R.
Ctfticepția Pe-

municipală a 
tenis de masă 

începînd

nu încearcă să ajungă în po
sesia lor. Apoi, dacă ne 
gindim la caracterizarea pe 
care conducerea sectorului 
i-a dat-o, ne miră faptul că 
Mircea Danciu, deși cu un 
trecut destul de „negru", nu 
s-a bucurat de o atenție de
osebită din partea colectivu
lui de munca în care a fost 
încadrat. Dacă cumva in 
acea caracterizare nu s-au 
strecurat greșeli, aflăm ci 
cel care trebuia reeducat 
prin muncă s-a făcut vino
vat de 75 
tivate, 15 
zile foaie 
muncit în 
cea Dănciu ? Și pentru ce a 
primit .35 de zile concediu 
medical ? Din cauza „insom
niilor" nocturne, care l-au 
condus la furturi ?

Sini întrebări care 
să frămîntc familia 
lectivul 
M.D. a 
zență 
care au 
că mustrări de conștiință și 
altor oameni, să stîrnească . 
probleme colectivelor de 
de muncă in rîndul cărora 
vor sau 
se reîncadreze cei care 
greșit

- dată, 
mâți 
multă 
mu Iți 
cea Danciu. 
gă rebuturi .sociale

de absențe nemo- 
motivate și 35 de 
de boală. Cit a 
anul trecut Mir-

trebuie
și co

in care 
o pre-

de muncă
făcut doar 

pasageră. întrebări 
menirea să stîrneaș-

încearcă numai: să 
au 

în viață. Or, deocam- 
dacă nu sînt îndru- 
cu omenie, dar și cu 
hatărire șl exigență, 

dintre ei, precum Mir- 
riscă sa ajun-
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Timp de țară
Sîntem în anul de bilanț și Vise 
Cînd țara toată cîntă-n unison, 
Ne urmărim destinele precise 
în orice zi, în fiecare om.
E anu-n care fiecare om
Faurilor între Carpați și mare 
Cu tot poporul cîntâ într-un ton 
A țării glorioasă-aniversare.
Trezecișicinci de cmi de luptă și succese 
Ani de speranțe, muncă și avînt 
Ani de prezent, ce viitorul țese, 
Avînd în noi același legămînt: 
O patrie puternică și demnă
Să făurim acestui brav popor, 
Cu-ncredere deplină și solemnă 
Pe magistrale către viitor!

Augusțin ȚANCA, 
lăcătuș — Uricani

Portret
Trăirea noastră i ca o eră 
Mă doare fiecare clipă care 
N-o dărui, n-o sfințesc s-au n-o 
Ridic —• coloană sunătoare.
Sînt uneori vibrant, strălucitor 
Sau hotărît precum o îndîrjirc, 
Modest ca o tăcere, ■
Răscolitor ca 0 iubire.
Dar știu să mă apropii de cărbune,. 
Și de ortaci, de devenirea-mi viitoare. 
Să puri lumina n fiecare g’înd, 
Și-n tbt ce fac să ardă a chemare. 
Iubesc mereu, rîvnes-c mereu ceva 
Sînt eu, sînt voi, sînt poate 
Fragment de timp tulburător.
Cînd inima pămîntului străbat 
Cărbunele-i măsura-mi, recunosc 
Și timpul meu și înălțarea mea.

Costică Șt. ANTOCHE, 
miner — Petrila

Unică
ninsoare

A nins în Ianuarie.
Pe zăpada căzută 
semn înalt lăsară 
urmele lui Alexandru.

Drum 
de miner

Aceasta-i calea pe care 
cobor 

purtînd sub braț unealta 
eu care-âi mei de mult 

săpară 
în stîncă vis și temelie. 
Aici, în fund de mină 

dăltuit, 
nu-î soare, nu-adie vînturi

■calde 
nici păsări nu ne cîntâ, 
dar dramul spre lumină 
mă cheamă, mă-nfierbîntă.

Ton ȚIGANTELE, 
lăcătuș — Uriani

Sabie și arcuș
Am , fost, de cînd ne știm, întorși din luptă 
întotdeauna demni, liberi, nesupuși, 
cînd sabia ne-a mai rămas nerupte 
o foloseam, pe urmă, ca arcuș.

Din trunchi de brad ne-am modelat viori 
in care am închis ca pe-o comoară 
cînt de ciocîrlii, parfum, de flori 
și pătimașa dragoste de iară.

Străinii s-au mirat de noi mereu 
că ne arde cîntecul ca para ;
dar asta pentru că, la greu, 
arcușul nostru-a apărat vioara !

(amil POENARU, 
tehnician — Petroșani

..MIHAI VITEAZUL", sculptură de Gheorghe 
Mureșan.

A nins în Ianuarie 
ninsoarea se preschimbase

In Horă 
euprinzînd riul și dulcea 

Moldovă. 
Ninge Ianuarie

cu faptele înalte 
fulg lingă fulg 
întregind zăpada Cetății 
cu numele România.

Ion P. VLAD

Cîntec
Aduceți adîneul aici
Unde începe cerul 
Rădăcinile sînt povești 
Aprinse în miez de legendă 
De brațele omului.
Aduceți adîncul aici.
Aproape de această poveste 
Pe care am găsit-o

într-o noapte 
Pe un colț de pămint 
Urcind spre-nălțimi.

Ticu MAICAN

VIAȚA DE CENACLU
Ce se mai întâmplă pe 

la cenaclul nostru? Se 
întîmplă lucruri frumoa-
se, îqr aprecierea nu se 
referă atît la nivelul ar
tistic al creațiilor, cît la 
atmosfera din acest 
spațiu de travaliu literar. 
Cenaclul literar al Văii 
Jiului — „Panait Istrati" 
— are un program foarte 
încărcat. De la începutul 
acestui an, lucrările pre
zentate de autorii Cons
tantin Cîm-peanu, Io-an 
Pascal Vlad, Mircea Bu- 
jorescu, Felicia Kalman, 
Ion Țigăntele, Rahela 
Barcan, . Mircea Andraș, 
Augustin Țanc-a, Doru Ro
man, Andrei Cauoar, lan- 
cu Ceață au condus la 
ideea (existentă deja) de

pregătirea unei culegeri 
de versuri.

Se poate vorbi cu din 
ce în ce mai,mult curaj 
de o creație a Văii Jiu
lui, întâlnirile cu munci
torii, tehnicienii și in
ginerii de la I.U.M.P., cu 
minerii de la I.M. Li- 
vezeni, cu publicul — în 
librăriile de la Petrila, 
Lupeni și Vulcan —, cu 
elevii Școlii generale nr. 
1 din Lupeni și Uricani, 
ședințele de lucru, sînt 
dovezi care se voiesc a 
fi deopotrivă și o invita
ție pe care o facem tu
turor iubitorilor de lite
ratură din localitățile 
noastre. în programul vi
itor al cenaclului figu
rează schimburi de ex
periență, întîlniri cu cri
tici, scriitori, oameni de

cultură, vor avea loc șeză
tori literare în sălile de 
apel de la minele Petrila, 
L-onea și Uricani, la clu
bul tineretului din Vul
can.

Așadar, în fiecare vi
neri seara — prima de ia 
început și ultima de îa 
sfîrșitul fiecărei luni — 
orașul Petroșani trăiește 
literar prin mina de oa
meni ce se ambiționează 
a crede în mai frumosul 
lor destin, în mereu mai 
pronunțata lor izbucnire 
specifică în cîmpu.1 li
terelor românești. O via
ță de cenclu, iluminată de 
vocația și pasiunea mem
brilor săi, o viață ce-și 
cîștigă cu fiecare zi ce 
trece dreptul la respectul 
urbelor noastre. (D.D.I.)
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în fața unor autentice creații artistice ale picto
rilor amatori. Foto : Ion LICIU

Avcntura „traversării unui 
spațiu arhicunoscut- stă 
temelia primei cărți a Lcti- 
ției Vladislav — „Vrăbiile 
pămîntului" (Editura Alba
tros — 1978). O analiză pă
trunzătoare a vieții dintr-un 
sat în care existența devine 
pe nesimțite o adevărată o- 
disec, evident în registrul 
minor. Trebuie să reținem 
ingeniozitatea convenției e- 
pice, pe cît de simplă, pe 
atît do eficientă. Traseul, 
ca motiv, îl reclamă în mod 
necesar pe cel ce-1 par
curge, presupune o multi
plicare a cadrelor, a „lumi
nilor" străbătute. Interesul 
romanului provine tocmai 
de aici, vizînd natura perso
najului principal și determi
nabile morale ale realității 
în care el se miseă. Letiția 
Vladislav își alege fără 
ostentație eroii (ca și in 
anterioarele sale povestiri 
„Vremea culesului" și „Tre
cuta toamnă tirzie". premi-

ate de revista Luceafărul) 
la înșiruind o necesară reoîi-

entare a prozei actuale spre 
un personaj care să nu mai 
fie o plantă rară, cu un ga
barit și culoare bătătoare la

Muncitoare la C.F.R. 
in Petroșani, Felicia 
Kalman debutează, în 
1978 în ziarul „Stea
gul roșu" și revis
ta „Ramuri", Asoci
ind imagini și me
tafore frumoase, cu pro
funzimea meditației, Fe
licia Kalman izbutește 
să scrie o poezie intere
santă, în care cadența 
și ritmul versurilor re
velează sensibilitate și 
sinceritate. ,

Columna
Ne arde țara-n inimi tn fiecare zi 
înveșmînțată-n straiul statorniciei noastre, 
cam arde noaptea bolta căzută pe timpii 
cînd boabele de grîu prind străluciri de astro. 
E țara pîriă-n stele, înaltă ca o casă, 
din timpla ei cresc fluturi și păsări de ninsoare 
Și cîntecul in care se vrea mereu rămasă 
această dimineață ca o grădină-n floare.

e.

Impl
Nu cred

într-o mai dreaptă rază 
decît această tînără amiază 
in care înfloresc

ca-ntr-o grădină 
prea multe, stele,

. izvorind lumină ; 
aici. între hotarele supreme 
cu spice coapte

șiră luci ml in steme, 
cu doine dulci,

iniri
inmiresmlnd păminiul, 

mi-e liberă
și fapta și cuvintul; 

mă spăl in unda
cerurilor tale 

cînd focul izbucnește 
din furnale 

și pot să spun: 
sînț mândră că exist 
in ceasul ,implinirii, 

comunist !

mîntului" este, in acest sens, 
un personaj simptomatic, Re
legat de mari răspunderi 
sociale, neopusâ unor struc
turi închistate, nebînțu- 
ită de demonul puterii

Note de lectură

„Vrăbiile pămîntului"
de Letiția Vladislav

ochi, culeasă din gradina din
față, de fapt din primele 
Straturi, menite a reprezenta 
instituția grădinăritului. și 
ferma casei. .

Prozatoarea pătrunde des
tul de adine in satul arde
lean pe care-1 cunoaște, 
ochind cu deosebire RapoL 
tul de pe Mureș, căruia-i 
păstrează coordonatele fi
rești. Ana, din „Vrăbiile pă

(ceea cc jinduiește ea este 
ruperea din vîrtejul în care 
exista și trăia ; „Un an de 
zile am repetat jocul seară 
de seară. Nu-i de mirare că 
n-am putut uita banca aceea 
putredă, cu vopseaua căzută 
și fără spetează") ; tînără 
fiind nu se desprinde nici o 
clipă de mediu! care a pro- 
dus-o, in care trăiește și 
din care se zbate să iasă

(însăși existența. și. apoi 
dragostea ei este un a- 
bandon într-un cotidian să
tesc). Ana își consumă la 
O înaltă temperatură interi
oară drama retrăirilor : „să 
ai mereu răbdare, să suporți 
multe și. pe mulți, dar să 
nu uiți pictura, unică in fe
lul ei, a satului și mai ales 
a drumului pe care îl visezi 
și în capătul căruia te afli".

Cartea de debut a Letiției 
Vladislav are un stil aparte. 
Ea nu se aseamănă cu cli
șeele cunoscute, și nu-i lip
sește culoarea și materiali
tatea unei picturi lucrate 
cu migală pe o pînză cu
noscută și mereu jinduită. 
Prin „Vrăbiile pămîntului", 
roman remarcabil, de o fi
nețe stilistică impresionantă 
și o actualitate grăitoare, 
Letiția Vladislav ,se. înscrie 
în prima linie a prozei ti
nere românești actuale.

D. D. IONAȘCU
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Sărbătorirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Scrisoarea adr 
de Comitetul

u si urări adresate
de Comitetul

• (Urmare din pag. 1)

puternic întreaga operă 
de construcție socialistă 
din patria noastră.

Prețuim in mod deosebit 
aportul dumneavoastră in
estimabil la întărirea 
partidului nostru comunist, 
la creșterea continuă a 
rolului său conducător în 
întreaga viață a societății.’ 
Pentru întregul activ de 
partid și de stat, pentru 
toți comuniștii, constituiți 
un înalt exemplu de lup
tă neobosită pentru întă
rirea continuă a legăturii 
partidului cu masele largi, 
pentru așezarea tuturor ra
porturilor din cadrul so
cietății pe principiile eti
cii și echității, ale demo
crației noi, socialiste — 
în cadrul căreia și-au gă
sit împlinirea aspirațiile 
tuturor fiilor patriei, ro
mâni, maghiari, germani, ( 
sîrbi sau de alte naționa
lități — cale sigură spre 
afirmarea plenară a perso
nalității umane, spre în
florirea multilaterală a în
tregului popor. Prin legă
tura strânsă pe care o 

mențineți cu întregul po
por, prin prezența ] 
manentă, nemijlocită 
toate județele țării — 
unitățile industriale, 
sate, în instituții științifi
ce, culturale său de în- 
vățămînt —, prin dialogul 

.viu pe care îl desfășurați 
cu toate categoriile de oa
meni ai muncii, ați in
trodus în viața partidu
lui și a statului nostru 
un spirit nou, de înaltă 
responsabilitate socială, 
comunistă, de puternic a- 
Vînt în muncă, de ordine 
și disciplină, de dăruire 
totală față de cauza so
cialismului, a progresului 
Și înfloririi patriei. înal
ta principialitate pe care 
o manifestați în înfăptui
rea politicii naționale, de 
deplină egalitate între toți 
cetățenii și în toate dome
niile, a făcut să sporeas
că și mai mult stima și 
dragostea oamenilor mun
cii aparținînd naționalită
ților conlocuitoare 
de dumneavoastră, 
nent conducător al 
dului și statului

Tot ceea ce au 
luit partidul și 
nostru în ultimul deceniu 
și jumătate — deceniu ca
re se înscrie drept cea 
maj fecundă perioadă din 
întreaga istorie a țării — 
este organic legat de nu
mele dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. 
tru toate aceste 
pentru strălucitele

per-
1 în 

în 
la

față 
cmi- 

parti- 
nostru. 
înfăp- 

poporul

FILME

se obținute de România 
pe calea progresului și 
bunăstării, vă bucurați de 
profunda stimă și adinca 
prețuire a întregului 
por, ferm hotărât să 
ționeze strîns unit în 
rul partidului, a dumnea
voastră, spre binele și în
florirea patriei socialiste.

Militînd consecvent pen
tru dezvoltarea impetuoa
să a țării, dumneavoastră 
reprezentați astăzi cel mai 
autorizat promotor al no
bilelor aspirații de pace 
și progres ale poporului 
român, sînteți un strălu
cit luptător pentru cauza 
generală a socialismului, a 
colaborării și prieteniei în
tre popoare. Este unanim 
apreciată contribuția deo
sebit de valoroasă pe care 
o adi^j'ți Ia promovarea 
principiilor noi de relații 
între partide, de deplină 
egalitate și respect reci
proc, consecvența impre
sionantă cu care acționați 
în vedera întăririi coeziu
nii tuturor forțelor revo
luționare, democratice, an- 
tiimperialiste. Prin în
treaga dumneavoastră ac
tivitate internațională
v-ați afirmat ca o mare 
personalitate a epocii con
temporane, ca un înfăcă- 
rat militant pentru dez
voltarea relațiilor cu țări
le socialiste și întărirea u- 
nității și colaborării lor, 
pentru solidaritate și co
laborare cu țările în curs 

cu țările 
extin- 
coexis-

po- 
ac- 
ju-

de dezvoltare, 
nealiniate, pentru 
derea, în spiritul _____
tenței pașnice, a legături
lor României cu toate ță
rile lumii, fără deosebire 
de orânduire socială. - 
fermitatea cu care 
tați pentru așezarea 
lațiilor dintre state 
baza egalității, 
lui independenței 
veranității naționale, 
amestecului în treburile 
interne și avantajului re
ciproc, dați întregii lumi 
un înalt exemplu 
ponsabilitate pentru cauza 
păcii și progresului tu
turor popoarelor. Prezen
ța dumneavoastră activă, 
deschisă și curajoasă, ca 
reprezentat al României, 
în momentele cele mai im
portante pe care Ie cu
noaște istoria contempo
rană, găsește un puternic 
ecou în opinia 
mondială, contribuind 
soluționarea 
în spiritul 
greșului a

al C .C al P. C. R.

po- 
în- 
pe 

lumii.

complexe ale umanității. 
Lupta dumneavoastră con
secventă pentru triumful 
cauzei destinderii, securi
tății și colaborării, ini
țiativele și eforturile pe 
cale le depuneți pentru 
stingerea focarelor de con
flicte și încordare, pentru 
soluționarea pc cale poli
tică, prin tratative, a tu
turor problemelor litigi
oase, pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice in
ternaționale v-au impus 
în conștiința popoarelor 
lumii ca o proeminentă 
personalitate a vieții 
litice internaționale, 
tîmpinată cu bucurie 
toate meridianele
Ați adus și aduceți ast
fel României un mare 
prestigiu pe plan mondial, 
făcînd ca țara noastră să 
se bucure de prietenia 
sinceră a tuturor națiu
nilor.

Aniversarea zilei dum
neavoastră de naștere în 
acest an — anul celui 
de-al Xll-lea Congres al 
partidului și al celei de-a 
35-a aniversări a eliberării 
patriei — ne oferă, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Ceaușescu, prilejul de a 
vă asigura încă o dată de 
hotărîrca noastră fermă 
de a acționa neabătut, 
strîns uniți în jurul dum
neavoastră, pentru binele 
și fericirea întregului nos
tru popor, pentru trans
punerea în viață a măre
țului Program aj partidu
lui de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a 
României spre comunism, 
pentru pacea și progresul 
umanității.

Vă dorim, din inimă, să 
ne trăiți întru mulți ani, 
iubite tovarășe Ceaușescu, 
să aveți multe și mari sa
tisfacții în întreaga dum
neavoastră activitate, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu toți cei dragi 

de res- și apTopiați. Să vă aflați 
mereu tînăr și plin de e- 
nergie în fruntea partidu
lui și statului, conducînd 
cu aceeași fermitate și în
țelepciune destinele po
porului nostru, înaintarea 
patriei pe calea socialis
mului, libertății, indepen
denței și prosperității!

Primiți, vă rugăm, ura
rea tovărășească, pe care 
v-o adresăm cu toată căl
dura inimilor 
„La mulți ani, 
Nicolae Ceaușescu !"

Prin 
lup- 
re- 
pe 

respectu- 
Și su- 

ne-

publică 
la 

constructivă, 
păcii și pro- 

problemelor

Politic Executiv

noastre ; 
tovarășe

Comitetul
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

PETROȘANI — 7 No
iembrie; Orchestra am
bulantă. Republica: Doc
torul Poenaru. Unirea i 
Acel blestemat 
blindat.

PETRILA : Star, 
ile I-II.

LONEA: Rocco 
frații săi, seriile I-II.

ANINOASA: Trenul
de Benares.

VULCAN: Aurul lui 
Mackenna, seriile I-II.

LUPENI — Cultural: 
Pasiența. Muncitoresc: 
Hipopotamul Hugo.

URICANI: Două ma
me.

tren

seri-

au 
?i
întregul 

nostru partid și popor le 
poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai de sea
mă fiu al națiunii noas
tre, de a cărui viață și 
activitate revoluționară se 
leagă în mod idestructi- 
bil marile înfăptuiri în 
construcția socialistă din 
ultimul deceniu și jumă
tate, 
rioadă 
Odată 
minte 
fi rimat

(Urmare din pag. 1) . Politic Executiv
---- ---------------------------- expresie prețuirii 

gostei pe care

nos- 
înflori- 
patriei, 
prcsti- 
Româ-

bită afecțiune, cei pre
zenți i-au urat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu multă 
sănătate, viață lungă, pu
tere de muncă, noi și stră
lucite succese în activita
tea de mare răspundere, 
în fruntea partidului și 
statului, pentru binele și 
fericirea întregului 
tru popor, pentru 
rea continuă a 
.pentru creșterea 
giului și a rolului
niei socialiste în lume.

In această zi de 26 ia
nuarie, devenită atît de 
scumpă inimilor oamenilor 
muncii din patria noas
tră, membrii Comitetului 
Politic Executiv au adus 
omagiul lor fierbinte 0- 
inului, revoluționarului, 
conduc Storului iubit al 
partidului și statului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
care reprezintă în conști
ința țării cel mai pilduitor 
exemplu de slujire plină 
de abnegație, pasiune și 
nestrămutată credință co
munistă, a partidului și 
poporului, a cauzei gene
rale a socialismului, pă
cii, prietenei și colaboră
rii între națiuni.

în vibrantul lor oma- 
membrii Comitetuluigiu,

Masă

dat 
dra-

I 
I 
I

Și

cea mal rodnică pe- 
din istoria țării, 
eu aceste ■ 

profunde, s-a 
voința

simță- 
rea- 

Comitetu- 
lui Politic Executiv, a Co
mitetului Central al parti
dului, a tuturor comuniș
tilor, a oamenilor mun
cii din patria noastră, fă
ră deosebire de naționa
litate, de a acțio-ha ferm 
hotărîți, strîns uniți în ju
rul partidului și al 
cretarului său 
pentru înfăptuirea 
țului Program de 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și îna
intare a României spre 
comunism.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit căl
duros pentru felicitările, 
gîndurile și sentimentele 
ce i-au fost exprimate cu 
prilejul aniversării 
sale de naștere.

oferită

TV.

se- 
general,. 

măre- 
fâurire

zilei

de Comitetul Politic Executiv
âl C.C. si P.C.R«

Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a 
oferit, vineri, o masă în 
onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, cu prilejul aniversă
rii zilei sale' de naștere.

Au luat parte membrrși 
membri supleanți ai 
mitetului Politic 
tiv, secretari ai 
P.C.R.

Adresîndu-se
Iui Nicolae Ceaușescu,

Co-
Execu-

C.C. al

tovarășu- 
__ ______  ___ , . , a 
luat, cuvîntul, în numele 
Camiitetulul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Ștefan Voitec.

ura- 
ex- 

cuvîntul 
NICOLAE

Mulțumind pentru 
rile și sentimentele 
primate a luat 
tovarășul 

CEAUȘESCU.
Toți cei prezenți 

felicitat cu căldură, 
tovarășul 
Ceaușescu. 
mitetului 
tiv i-au braț, încă o dată, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu toată dra
gostea, multă sănătate, 
putere de muncă, forță 
creatoare și mulți ani în 
fruntea partidului și sta- • 
tului, spre binele și pros
peritatea poporului 
tru, spre măreția și 
ria României socialiste.

Nicol
Membrii 

Politic

l-au. 
pe 

a e 
Oo-

Execu-

nos-

I
I
I
I
I
I

I

Telex, 
limbă

Curs

12,35 
spânii o- 

de lim
bă franceză. 13,15 Con
cert de prânz, 14,15 Re
portaj TV. Cîmpul, fer
ma — locul de muncă 
al fiecărui specialist. 
14,40 Melodii popu
lare. 15,05 Stadion — 
magazin sportiv în i- 
magini. 16,25 Un fapt 
văzut de aproape — 
reportaj. 16,45 Agen
da culturală. 17,10 Clu
bul tineretului... la E- 
cran-Club, 18,00 Ia
nuarie 1979 — Cronica 
evenimentelor politice 
interne și internaționa
le. 18,20 Antologia fil- 

Și 
aur
Te-

■mulai pentru copii 
tineret. Anii . de 
ai comediei. 19,30 
lejurnâl. 19,50 La or
dinea zilei în econo
mie. 20,00 Teleenciclo- 
pedia. 20,30 Film se
rial : „Mînuitorii de 
bani". Episodul I, Pro
ducție a studiourilor a- 

la
Pa
sa-

mericane, 21,25 De 
o glumă la alta, 
gini din literatura 
tirică. 21,55 , Telejur
nal. Sport. 22,10 Pro
gram de romanțe.

RADIO

I
I
I
I
I

I 
I
I

10,00 Buletin de știri. 
10,05 Revista literară 
radio. 10,40 Legendă și 
dor — balade, doine 
și jocuri populare. 11,00 
Buletin de știri. 
Atlas cultural. 
Discoteca „U" - 
gelbert Humperdinck. 
12,00 Buletin de știri. 

| 12,05. Din comoara 
I folclorului nostru. 12,45 
I Medalion 
I Richard
[ 13,00 De la 1 la 3. 15,00
1 Meridian-ciluib. 16,00 Ra
diojurnal. 16,15 Radio
recording. 1.8,00 Orele 
serii. 20,00 Romanțe, 
cîntece de voie bună 

si - melodii concerante. 
20,30 
20,40 
21,00 

| 21,05 
lodii 
22,00 
Maratonul 
24,00 Buletin 
0,05—6,00 
muzical nocturn.

LOTO

11,05
11,25

En-

I

I 
I
I I

componistic; 
Oschanitzky.

Pen- 
calități.

succe-

Pe scurt S Pe scurt < Pe scurtSantiago Carrillo despre 
combaterea terorismului

MADRID 26 (Agerpres). 
— într-un interviu acor
dat ziarului „El Periodico", 
din Madrid, secretarul ge
neral al P.C. din 
Santiago Carrillo, 
liniat necesitatea 
acțiuni hotărâte 
curmarea actelor 
te ale E.T.A. și 
elemente extremiste. Con
comitent, el a apreciat că 
acțiunile teroriste „nu 
justifică instalarea în Spa
nia a unui terorism de 
Stat", arătând că aceasta 
ar avea, între altele, ca

Spania, 
a sub- 

unor 
pentru 
teroris- 

ale altor

efect scăderea prestigiu
lui țării în lume. De ase
menea, secretarul general 
al P.C.S. a exprimat pă
rerea că, „în prezent, o 
lovitură de stat militară 
nu este posibilă în Spa
nia, întrunit — a adăugat 
el — forțele care au avut 
nevoie de o lovitură 
stat în 1936, între 
biserica,
ciare și 

clari, își 
ceasta ar 
ritabilă catastrofă pentru 
economia spaniolă".

de 
care 

cercurile fi nan- 
proprietarii fun

dau seama câ a- 
reprezenta o ve-

Situația 
din Nicaragua
MANAGUA 26 (Ager

pres). — Frontul Sandi- 
nist de Eliberare Naționa
lă (F.S.L.N.) din Nicara
gua a anunțat 
municat că în 
trupele Gărzii 
a dictatorului 
surgenții au eliberat și 
dețin, în prezent, contro
lul asupra zonei Sapoa — 
Colon din departamentul 
Rivas. Terenurile arabile 
din zonă, care aparțineau 
dictatorului Anastasio 
moza 
dinte
Cornelia Hueft, 
împărțite țăranilor.

atins 
din 
Du-

într-un co- 
luptele cu 

Naționale 
Somoza, in-

So-
și fostului preșe- 
al parlamentului, 

au fost

ÎN PREZENT, în Dane
marca șomajul a 
cea mai înaltă cotă 
perioada postbelică, 
pă cum a anunțat Oficiul
central pentru muncă din 
Copenhaga, la mijlocul 
lunii ianuarie în țară șo
mau 213 000 de persoane, 
cu 20 000 mai mult decît 
în aceeași perioadă a a- 
nului precedent. Fiecare 
al patrulea șomer danez 
are între 15 și .25 de ani.

UN RAPORT dat publi
cității joi la Bruxelles de 
Comisia C.E.E. constată, 
potrivit agenției France 
Presse, că femeile din țâri-

le membre ale Pieței co
mune sînt supuse discri
minării salariale în raport 
ou bărbații. Pentru ace
lași volum de muncă, , cu 
aceeași calificare, plata 
pentru femei este mai mi
că decît pentru bărbați.

POPULAȚIA Republi
cii Arabe Egipt este de 
40 500 000 persoane, in
formează agenția M.E.N. 
în cursul anului 1978, nu
mărul locuitorilor a cres
cut cu 1075 000. Orașul 
Cairo, capitala țării, nu
mără 5 355 000 locuitori, 
reprezentând 13 Ia sută din 
totalul populației țării.

I
I
I
I
I
I
I

Azi, în România. 
Cadențe sonore. 

Buletin de știri. 
Noutăți — me
de pretutindeni. 

Radiojurnal. 22,30 
dansului, 
de

Non
știri, 
stop

Rezultatele tragerii 
Loto din 26 ianuarie 
1979 :

Extragerea 1: 79 59 
85 39 29 40 63 76 30.

Extragerea a H-a s 74 
82 78 71 88

Fond de
57 14 20 53. 

ei ști guri: 
1135 769 lei 
categoria 11

207 899 lei

I
I
I
I
I
I
I
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