
JtM. Hone* »•’’»
. <*LA CE r'Y'-!r'A

încheierea lucrărilor 
Congresului Frontului 

Democrației și Unității 
Socialiste

Plenara Consiliului Național 
al Frontului 

și Unității

PROLETARI DIN TOATE ȚARILfi, UNTTf-VA1|

teagul roșu
V

ORGAN AL COMITETULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL P C R

Democrației 
Socialiste

Sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Roman, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, vi
neri la amiază au avut 
loc lucrările primei ple- 

• nare a Consiliului Național ■ 
al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Pe ordinea de zi a ple
narei a figurat alegerea 
Biroului Executiv al Con

siliului Național al F.D.U.S.
La propunerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, plenara 
a aprobat în unanimitate 
ca Biroul Executiv al

și
fie

Frontului Democrației 
Unității Socialiste să 
format din 29 de membri.

De asemenea, plenara a 
aprobat în unanimitate 
propunerile făcute în ur
ma consultării cu organi
zațiile componente ca din 
Biroul Executiv să facă 
parte președintele Frontu
lui Democrației și Unității
Socialiste, să fie aleși 

președinte
Consiliului
F.D.U.S., 
președinte 
Național,

un 
al 
al 

.prim-vice-
Consiliului 

vicepre-

execu tiv 
Național 
un 

al
șase

Vineri dimineață, au 
fost reluate, în plen, lu
crările celui de-al II-lea 
Congres al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste.

Intrarea în sala Con
gresului a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și sta
tului, este salutată de 
cei prezenți, delegați și 
invitați, cu vii și înde
lungi aplauze. S-a scan-, 
dat cu însuflețire 
„Ceaușescu •—• P.C.R.", 
„Ceaușescu și; poporul14, 
participanții la Congres 
dîrid, din nou. glas sen
timentelor de înalță pre
țuire, de profundă dra
goste pe care întreaga 
noastră națiune le miț 
trește față de secretarul

ANUL XXXVI, NR. 8513 | SIMBAtA, 19 IANUARIE 1980 | 4 pagini 30 bani

înfăptuim hotărîrile Congresului al XII-lea
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BIROUL EXECUTIV
al Consiliului Național al Frontului Democrației

peste

Cinci întreprinderi

miniere au totalizat

16000 tone
cărbune

si

Acum, la începutul anului 1980, anul in 
care Valea Jiului trebuie să extragă peste 
11 milioane tone de cărbune, anul în care 
se pregătește producția noului cincinal, am 
adresat conducerilor întreprinderilor mini
ere trei întrebări :

1) CUM VEȚI ÎNCHEIA PRIMA LUNĂ SI 
ANUL 1980 ?

2) CE PREOCUPĂRI AVEȚI ÎN CEEA CE 
PRIVEȘTE MECANIZAREA LUCRĂRILOR DIN 
SUBTERAN ?

3) CARE ESTE STADIUL ASIGURĂRII 
VIITOARELOR CAPACITĂȚI DE EXTRACJIE?

Președintele Frontului Democrației și U- 
nitâiii Socialiste — tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Președinte executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste — Tamara Maria Dobrin.

Prim-vicepreședinte al Consiliului Na
țional ăl Frontului Democrației și Unității 
Socialiste — Ștefan Voitec.

Vicepreședinți ai Consiliului Național
Constantin Arseni, Mihai Burcă, Eduard

Eisenburger, Ana .Mureșan, Gheorghe Pe
trescu. Iosif Uglar.

Secretari ai Consiliului Național
Trandafir Cocîrlă, Aurel Duma, Stan Soare 

Membri
Radu Beligan, Doina Benea, Maria Bobu, 
Petre Brâncuși, Nicu Ceaușescu, Cornelia 
Filipaș, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Gheor
ghe . Gomei u, Pantelimon G&yănescu. Ion 
Irîmeseu, Vasile Marin, George Macoves-

. cu, Eugenia.Măndiță, Andrei Neagu, Ion 
Sasu, loan Ursii.

Azi, ne răspund cadre 
din conducerea I.M. Aninoasa

Democrația noastră socialistă într-o 
etapă nouă, calitativ superioară

Minerii, toți oamenii muncii din Valea Jiului, con
tinuă să-și manifeste în aceste zile, cînd viața politică 
a țării osie dominată de lucrările celui de-al II-lea 
Congres al Frontului Democrației și Unității Socialis
te, vibranta dragoste și încredere de neclintit față de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, omul care întruchi
pează virtuțile întregii națiuni. In telegramele adresate 
de colectivele de oameni ai muncii sint integrate fap
te rodnice obținute în aceste zale de mare însuflețire 
revoluționară, minerii, constructorii, preparatorii, e- 
nergeiicienii, toți oamenii muncii din Valea Jiului 
exprim ndu-și satisfacția și mindria patriotică față de 
realegerea tovarășului Nicolae Ceausescu în înalta func
ție de președinte al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, văzînd in această opțiune unanimă a popo
rului chezășia viitorului nostru, a tuturor succeselor în 
opera istorică de construire a socialismului și comu
nismului în .România.

,.Ne exprimăm cu acest 
prilej — se arată în tele
grama adresată de Orga
nizația Democrației și U- 
nității Socialiste din Com
binatul minier Valea Jiului 

•— întreaga adeziune la po
litica internă și externă a 
partidului și statului nos
tru, politică al cărei promo
tor strălucit sînteți dum
neavoastră, scumpe tovară

șe Nicolae C’eaușescu, luptă
tor neobosit pentru feri
cirea. poporului român, 
pentru pace, pentru edifi
carea noii 
cialiste în 
Minerii și 
ai muncii 
carbonifere 
încadrați
p r o p r 1 i 
tului
Unității Socialiste, împreu
nă cu întregul popor ro-

societăți so- 
patria noastră, 
ceilalți oameni 
din unitățile 
ale Văii Jiului, 
în organizații 

ale Fron- 
Democrației . și

Posibilități 
de afirmare deplină 

a personalității 
umane

Aseultînd cuvintarea ele 
excepțională însemnătate 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, la deschi
derea Cong r e s u 1 u i 
F. D. U. S. a m în
țeles că membrilor orga
nizațiilor democrației so-

mân, sîntem ferm hotărîți 
să transpunem 
hotărîrile de i 

.„istorică adoptate 
greșul aL XII-lea 
dului Comunist 
indicațiile date ■ 
neavoastră mult 
tovarășe secretar 

privind ridicarea 
treaptă superioară

în viață 
importanță 

de Con- 
al Parti- 

Român, 
de dum- 

stimate 
general, 
pe o 

. a între
gii vieți economice, politice 
și sociale în bazinul nos
tru carbonifer și creșterea 
producției de cărbune a 

. țării. Dorim să ne expri
măm hotărîrea noastră 
fermă de a transpune în 
viață obiectivele social-e- 
conomice adoptate 
Congresul Frontului 
mocrației și Unității

(Continuare in pag. a 2-a)

de 
De- 
So-
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în ziarul de azi :

CULTURĂ - ARTĂ

Există create condiții 
pentru realizarea planului

ION ALBESCU, secretarul tehnică' 
comitetului de partid, pre
ședintele c.o.m de la I.M. 
Aninoasa : „Din analiza e- 
fectuată la nivelul comite
tului de partid și a condu
cerii colective ~a minei Pri
vind stadiul pregătirii con
dițiilor de îndeplinire"' a 
planului pe 1980, la care au 
participat atît secretarii or
ganizațiilor de partid cit și 
conducătorii tehnici ai sec
toarelor a rezultat că pro
ducția fizică de cărbune, 
sarcinile economice sînt rea
lizabile.

Dispunem de o dotare

corespunzătoare 
pentru mecanizarea avansa
tă a lucrărilor din abataje. 
Legat de aceasta însă, anul 
1980 impune să acționăm 
ferm pentru calificarea și 
policalificarea forței de 
muncă, întărirea ordinii și 
disciplinei, crearea condi
țiilor sociale prin care să 
stabilizăm forța de muncă și 
să asigurăm folosirea la pa
rametrii superiori a utilaje-

Anchetă realizată de
Anton HOFFMAN

Numărul întreprinderilor 
miniere cu sarcinile lunare 
de plan, la z.i, îndeplinite 
a crescut. Astfel, minelor 
Lupeni, Bărbăteni, Petrila 
și Paroșeni li s-a adaugat 
și mina Uricani, cele Cinci 
întreprinderi miniere extră- 
gînd de la începutul lunii 
peste sarcina planificată 
16 000 tone de cărbune;

> MINA LUPENI. In 
ziua începerii lucrărilor 
Congresului al II-lea al 
Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, colectivul 
întreprinderii a raportat 
9 000 tone de cărbune cocsi- 
ficabil extras peste preve
deri.

< MINA BĂRBĂTENI, 
continuă ritmicitatea depăși
rilor acumulînd o produc
ție suplimentară de la în
ceputul lunii și a anului de 
3130 tone de cărbune.

Brigada condusă de 
Victor Butnariu de la 
sectorul Iii al minei L«- 
peni, o brigadă cu bune 
rezultate în producție.

(Continuare in pag. a 2-a)

Ing. Ion GIF-DEAC, 
președintele comitetului 

Frontului Democrației și 
Unității Socialiste de 

I.M. Lupeni

l oto : Gh. OLTEAN U

iliwWilS

A in pl ă

Adunarea generală 
oamenilor muncii de 
S.S.II. Vulcan a făcut bi
lanțul realizărilor din 
nul 1979, dezbătînd 
celași timp cifrele 
plan ale anului în 
Darea de seamă a 
în evidență eforturile de
puse de oamenii muncii 
de aici pentru reațizarea 
sarcinilor de plan. Astfel, 
producția globala a fost 
depășită anul trecut cu 
2 172 000 lei, indicatorul 
reparații capitale proprii 
cu 2 059 000 lei, stîlpi hi
draulici cu 1446 bucăți, iar 
la armături metalice cu 
121 tone. Au mai fost c-

a 
la

a- 
în a- 

de 
curs, 
scos

mobilizare pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție

vidențiate, de asemenea, Sută .față de cel. planifi- 
preocupările pe care le-a cat. S-a economisit o ma- 
avut colectivul de mun- re cantitate de energie

Adunări generale ale oamenilor muncii

că de la S.S.II. în ceea ce 
privește asimilarea și 
perfecționarea utilaj elor, 
îmbunătățirea calitativă a 
acestora. Succese însem
nate s-au înregistrat și 
în utilizarea la capacita
te a mașinilor unelte, 
unde indicele de utilizare 
a fost depășit cu 0,1 la

electrică, termică și me
tal. Nu au fost trecute cu 
vederea nici lipsurile, re
zervele ce mai există în 
utilizarea fondului de 

timp, a întăririi ordinii și 
disciplinei. V a s i 1 e 
Tașcău a sesizat lipsa li

nei aprovizionări ritmice 
cu materiale și piese de

schimb ; Nicolae Vîtcă. a 
propus dotarea atelierului 
de' tîmplărie cu o mașină 

de rindelat și un abric ;
Emil Buciu propunea do
tarea secției cu o baie de 
tratament termic ; Gheor- 
ghe Brîndău s-a referit 
atît la disciplina de pro
ducție, la faptul că mai 
există încă, multe întir- 
zieri și absențe de la ser
viciu, dar și la luarea u- 
nor măsuri din partea 
conducerii sCcției.

C. GRAURE
---  —-- ---- .

(Continuare în pag. a 2-a)
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Inițiativele gospodărești
prind

DERA

cu pro- 
privire 
făcut, 

om al

orășenesc al
Democrației și

Organizația proprie a 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste din ca
drul I.M. Paroșeni a întîm- 
pinat lucrările celui de-al 
II-lea forum al democra
ției socialiste, prin succe
se demne de relevat. Ast
fel, din .scurta convorbire 
purtată cu Constantin Ve- 
lea, președintele comitetu
lui F.D.U.S., am aflat că 
cei peste 500 de membri 
ai celor șapte organizații, 
își aduc contfibuția la rea
lizarea producției de căr
bune, participă la acțiuni
le de deszăpezire a incin
tei minei, eliberând căile 
de acces spre depozite și 
crescătoria anexă. Echipele 
constituite ad-hoc au des
zăpezit materialele, 
pentru vagoneți, 
tribuit la 
ritmică a 
repararea 
lan.

In ceea 
unite patriotice organizate 
în subteran, membrii orga
nizației F.D.U.S. au parti

liniile 
au con- 

aprovizionarea 
abatajelor și la 
unui electropa-

ce privește acți-

cipat la recuperarea armă
turilor și elementelor de 
armare în scopul refolosi- 
rii lor. De asemenea, au 
amqnajat planul 36 de ac
ces și axul colector la pa
nourile 4 și 5. In următoa
rea perioadă, se va repara 
calea ferată, spre axul co
lector amintit, urmînd ca 

acțiunea de rcfolosire a 
bandajelor vechi să fie ex
tinsă de ld sectorul I și 
la II. Prin efortul femeilor 
și at altor colegi de mun
ca,s-au zugrăvit sălile de 
apel, s-au asigurat condi
ții mai buhe servirii me
sei pentru mineri. Din rân
dul celor evidențiați în 
acțiunile de deszăpezire îi 
amintim pe. muncitorii Ion 
Plutu, Ștefan Cristea, Va- 
sile Magher, Ileana Pîrvu- 
lescu, Florea Vlaic, Elena 
Trifan și Veturia Cucură. 
La acțiunile din subteran 
și-au dat concursul Nistor 
Rotundu, Aurel Marcu, 
Ion Bădulete, Petru- Ar
delean, Vasile Cordiș și 
mulți alții. (I.V.)

Consiliul
Frontului
Unității Socialiste din -Vul
can a organizat un simpo
zion cu tema : „F.D.U.S. ca
dru de participare conști
entă și largă a tuturor oa
menilor muncii la viața so- 
cial-politică a țării". Parti- 
cipanții la discuții, printre 
care s-au numărat Alexan
dru Dalea, Ioan David. Gri- 
gore Iluruială, Cornel Ru- 
su și alții au venit 
puneri concrete cu 
la ceea ce trebuie 
pentru ca fiecare 
muncii să-și aducă din plin 
contribuția la îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor, a- 
sumate în întrecerea socia
listă, în gospodărirea și în
frumusețarea localității. 
S-au discutat cu responsa
bilitate patriotică și posi
bilitățile de economisire a 
energiei electrice, a mate
rialelor, îngrijirea utila je-

in acțiune
■ -»

viatăo

O I

Democrația noastră socialistă
(Urmare din pagina 1)

cialiste, planul de stat pri
vind creșterea producției 
•de cărbune, să îndeplinim 
exemplar angajamentul de 
a depăși planul producției 
fizice de cărbune pe acest 
an cu 28 000 tone, lucrări
le de deschidere și pregăti
re cu 1265 ml, să economi
sim peste 2 000 000 kW la 
energia electrică și peste 
4000 mc lemn de.mină, să 
contribuim cu întreaga 
noastră capacitate și pu
tere de muncă la continua 
înflorire și prosperitate a 
patriei socialiste**. \

In telegrama adresată de 
minerii de la I.M. Petrila 
se opune: ,.In aceste mo
mente, înălțătoare, ce vor 
rămîne vii în conștiința

noastră, cu inimile pline 
de bucurie și satisfacție, 
noi, comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii coristi- 
tuiți în organizația proprie 
a Frontului Democrației și 
Unității Socialiste de la 
Întreprinderea minieră Pe- 
trila, vă adresăm dumnea
voastră mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde 
felicitări 
in înalta 
dinte al 
orației, șl
te, urîndu-vă totodată mul
tă sănătate și viață înde
lungată în fruntea parti
dului și poporului roniân. 
Și eu acest prilej, noi, mi
liarii petrileni, care am 
lansat chemarea la între
cere către toate întreprin
derile miniere din țară, vă

pentru realegerea 
funcție de preșe- 
Frontului Betno- 
Unității Socialis-

lor, iar ca o problemă de 
mare actualitate, curățirea 
zăpezii din incintele unită
ților economice, din fața 
instituțiilor, magazinelor, de 
pe străzi și din cartiere. 
Ridicînd această problemă 
tovarășul Cornel Rusu, 
membru al Corni telul ui 
F.D.U.S. de la I.M. Vulcan 
a veniț cu propunerea ca 
toate organizațiile proprii 
ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste de pe 
raza orașului să-și mobi
lizeze membrii la această 
acțiune importantă și la or
dinea zilei. Propunerea a 
avut ecou. Mobilizați de 
comitetele F.D.LLS. și de- 
putați, la curățirea zăpezii 
pot fi întâlniți în fiecare 

sute de cetățeni.

Tudor MUCUȚA, 
subredacția Vulcan

zi

(Urmare din pag. 1)

Și în zilele desfășurării lucrărilor celui de-al II-lea 
Congres al Frontului Democrației și Unității Socialis- 
te, în întreprinderi și instituții au continuat înscrieri
le în organizațiile proprii ale Frontului. In imaginea 
noastră, înregistrată ]a I.F.A. „Viscoza" -Lupeni munci
toarele Viorica Burgheș și Elisabeta Ignat completează 
cererile de înscriere în organizația proprie a F.D.U.S. 
din întreprindere. Foto : Gh. OLTEANU

Deși 
au pers 
meroas 
tru circ 
lelor, : 
mînă r 
evenim 
traficul 
tea Jiu 
bună p< 
auto ( 
pruden 
gătire 
pectînd 

l tei prei

-X 
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Posibilități
(Urmare din pagina l)

cialiste le revin sarcini 
sporite în conducerea și 
desfășurarea întregii acti
vități economico-sociale.

La I. M. Lupe n i, 
prin transpunerea în 
viață a propunerilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la creșterea ro
lului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste 
în viața social-polilieă a 
țării, s-a creat un cadru 
nou de participare activă 
a tuturor oamenilor mun
cii la realizarea sarcinilor 
ce ne revin din documen
tele Congresului al XII-tea 
al partidului cu privire la 
sporirea producției de 
cărbune. După cum se știe 
în anul care a trecut colec
tivul întreprinderii noas
tre a realizat peste preve
derile planului 60 271 tone 
de cărbune, iar în acest 
an înregistrează o depăși
re de peste 8 000 tone. La 
aceste realizări, o contri
buție importantă și-au a- 
dus-o și organizațiile de
mocrației și unității socia
liste care au inițiat în în- 

. tfmpinarea Congresului
numeroase acțiuni în
Scopul sporirii producției 
de cărbune^ economisirii 
materialelor, energiei și 
combustibilului, întăririi 
Ordinii și disciplinei în fie
care brigadă și formație 
de-' lucru.

! l’rin aplicarea în viață 
<h sarcinilor ce ne revin 
;*din recenta cuvântare a 
.■.'tovarășului Nicolae 

Ceaușescu s-a creat posi
bilitatea instituirii opiniei 
colective împotriva abate
rilor de la disciplina teh
nologică, domeniu în care

de afirmare
organizațiile noastre acți
onează cu promptitudine 
în această perioadă. Aș a- 
râta aici faptul că în ziua 
deschiderii Congresului 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, comu
niștii, oamenii muncii de 

. la mina Lupeni au îm
brățișat o nouă inițiativă 
„Să muncim și să trăim 
în chip comunist", acțiune 
la care participăm cu toa
te forțele, în scopul făuri
rii unui om nou, conștient 
de îndatoririle ce-i revin.

Ne preocupăm în aceas
tă perioadă, așa cum ne in
dica secretarul general al 
partidului, de extinderea 
metodelor valoroase în 
muncă, pe baza aplicării 

. în viață a pre® ramul ui de 
mecanizare a lucrărilor din 
subteran, fiind conștienți 
că numai prin aceasta vom 
putea obține randamente 
sporite, o producție de 
cărbune mai mare, de ca
litate superioară. In acest 
scop organizațiile democra
ției și unității socialiste 
IV A, IV B, XII și XIII ini
țiază în aceste zile acțiuni 
concrete pentru buna în
treținere și reparare a uti
lajelor, recuperarea unor 
materiale.

Noile măsuri întreprinse 
pe linia lărgirii democra
ției socialiste deschid pers
pective minunate de afir
mare fiecărui om al 

„muncii de la întreprinde
rea noastră, de punere în 
valoare a întregului poten
țial material și uman de 
care dispunem, adueîn- 
du-ne în acest mod o con
tribuție la-înaintarea fer
mă a țării- noastre pe dru
mul socialismului și comu
nismului.

asigurăm că, sub conduce
rea organizației de partid, 
nu vom precupeți nici un 
efort pentru a realiza în 
mod exemplar angajamen
tul luat în marea între
cere socialistă din acest 
ultim an-al actualului cin- 

einal“.
„Acest ultim an al cin

cinalului, cînd .poporul 
nostru are de înfăptuit 
sarcini deosebit de însem- 

’ nate pentru înaintarea pa
triei spre țelurile mărețe 
înscrise în programul 
partidului, debutează sub 
auspiciile unei vieți politi
ce dinamice, generată de 
continua adîncire a demo
crației socialiste, de parti
ciparea tot mai largă a 
maselor de oameni ai mun
cii la întreaga viață so- 
cial-politică — se arată în 
telegrama adresată de ca-, 
drele didactice și studenții 
din Institutul de mine Pe-, 
troșani. Astfel, în măsuri
le propuse de duriineavoas- 
tră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, privind creș
terea rolului și îmbunătă
țirea organizării Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, cadrele didactice 

și studenții Institutului de 
mine din Petroșani, văd o 
nouă expresie a trăiniciei 
și vitalității societății 
noastre, a unității între
gului nostru popor în jurul 
partidului, a conducerii Sa
le. Exprimăm și cu acest 
prilej deplina si entuziasta 
noastră aprobare față de 
aceste măsuri care lărgesc 
cadrul democrație, pentru 
participarea mai directă a 
tuturor cetățenilor țării la 
conducerea societății. Vă 
încredințăm că nu vom 

precupeți nici un efort pen
tru a ridica la cote supe
rioare întreaga noastră ac
tivitate".
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luna ianuarie la nivelul sar
cinilor recuperînd minusul 
acumulat.

Preocupările pentru ex
tinderea mecanizării au ca 
scop extragerea cu susține
re metalică a unei producții 

a /92“mu7citori“\T poîiea- cu 000 tome de cărbune 
mai mare decît în anul tre-

ior și instalațiilor complexe 
de mecanizare. Programul 
de pregătire și perfecționa
re profesională prevede ca
lificarea în meseriile de mi
neri, electricieni și mașiniști,

lificarea altor 180. întreaga 
activitate politică' pe care o 
desfășoară organele și orga
nizațiile de. partid, de sindi
cat Și tineret, precum și ale 
Frontului Democrației și Li
ni tații Socialiste se axează 
pe mobilizarea, colectivului 
la realizarea sarcinilor eco
nomice actuale si viitoare**.

MIRCEA POPESCU, in
ginerul șef al întreprinde
rii : „Linia de front, dotarea 
tehnică de care dispunem 
și plasarea cu efective se 
situează la nivelul sarcinilor 
acestui an. Sînt create, deci, 
principatele condiții pentru 
îndeplinirea planului. Fa
ță de realizările anului tre
cut avem de extras, în plus, 
peste 100 000 tone de cărbu
ne. Nivelul sarcinilor actua
le corespunde cu producția 
pe care colectivul nostru a 
atins-o încă în luna oc
tombrie 1979 — dovadă a 
capacității sale de a reali
za, în condiții de bună or
ganizare, sarcinile prevăzu- 

’ te..Deși planul la zi nu es
te realizat, putem încheia

create 
condiții

cut și creșterea gradului de 
tăiere mecanizată cu peste 
15 la sută. Punerea în func
țiune a capacităților noi^are 
loc concomitent cu introdu
cerea de tehnologii avansa
te. Prin urgentarea lucrări
lor de pregătiri vom păstra 
în funcțiune, la sectorul I, 
timp de 5—6 luni pe an, și 
al treilea complex mecani
zat. In zona stratului 3, blo
cul I, vom forma tavan de 
rezistență pentru a putea 
introduce două combine noi 
de abataj. In partea a doua 
a anului vom introduce un 

nou complex în stratul 18, 
sectorul II. Realizarea fu

crărilor care deschid și pre
gătesc viitoarele capacități 
productive are tec, de ase
menea, prin mecanizarea o- 
perațiilor de bază — tăiere 
și încărcare".

Ing. GHEORGHE GIU- 
CLEA, directorul minei: „Co
lectivul I.M. Aninoasa poate 
realiza integral sarcinile de 
cărbune ce-i revin în 1980. 
Pentru aceasta trebuie să 
luptăm din răsputeri pen
tru a eradica defecțiunile 
țchnice, pentru a asigura 
respectarea tehnologiilor de 
extracție, programele pro
prii de măsuri stabilite. Fa
ță de abaterile de la ordine 
și disciplină, pentru a li
chida absențele și a asigura 
folosirea mai judicioasă a 
timpului <je lucru, conduce
rile de sectoare, maiștrii și 
inginerii trebuie să manifes
te atitudine fermă față de 
abateri să dovedească o le
gătură sufletească cu mina 
și eu oamenii în mijlocul 
cărora s-au format, să în
țeleagă răspunderile ce le 
revin în organizarea acti
vității productive. Totodată, 
să manifeste competență, 
previziune în coordonarea 
activității și adoptarea mă
surilor, astfel îneît să se 
prevină opririle accidentale, 
iar sarcinile să fie realiza
te ritmic în acest ultim an 
al cincinalului revoluției 
tehnieo-științifiee**.
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(Urmare din pagina I)

Necesitatea autoutilării 
cu diferite dispozitive a 
fost viu dezbătută de loan 
Gall și Ionică Petcu de 
la atelierul T.H. Paroșeni. 
Vasile Arbagic, Mihai 
Gudasz și Gergely Eme- 
ric aii arătat preocupările 
organizației de partid de 
aici, a conducerii secți
ei, -a organizației de sin
dicat, U.T.C. precum și 
a organizației proprii a 
F.D.U.S. în ceea ce pri
vește realizarea sarcinilor 
de plan a calității pro
ducției în această lună

mobilizare
și în tot cursul anului cu
rent.

Adunarea generală a 
oamenilor muncii de la 
SjS.H. a analizat amă
nunțit modul de realizare 
a tuturor indicatorilor de 
plan în luna ianuarie și 
în continuare, a încărcării 
mașinilor unelte, făcîn- 
du-se propunerea ca u- 
nitățile miniere să preia 
executarea unor piese de 
complexitate tehnică re-

dusă, creîndu-se în acest 
■ mod posibilitatea execu

tării la S.S.II. Vulcan a 
unei game variate de re
pere cum ar fi, de pildă, 
ventilul stîlpului pentru 
care sînt foarte multe 
solicitări din partea în
treprinderilor miniere.

La rîndul său loan Ghi- 
nea, director adjunct al 
întreprinderii a subliniat 
preocupările colectivului 
secției în domeniul pre
gătirii și . perfecționării 
cadrelor, utilizarea și în
treținerea mașinilor, a gos
podăririi mai judicioase 
a metalului.
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• Azi, la clubul din 
Vulcan, se organizează 
tradiționala „zi a briga
dierului**. Participă șefi 
de brigadă de la I.M. 
Vulcan și I.M. Paroșeni, 
împreună cu familiile lor. 
(Alex. Viorel)

• Sub genericul „Co
piii cîntă patria și parti- 
dul“, în orașul Lupeni a 
fost organizat un con
curs coral în cinstea Con_

j greșului F.D.U.S. La con- 
1 curs participă elevi din. 
î clasele II—VIII ai școli-

t

■î

9

lor generale din locali
tate.

• De la filiala A.C.R. 
Petroșani am aflat că a 
sosit noua hartă turisti
că a R.S.R, Harta se ofe
ră gratuit membrilor 
A.C.R. (odată cu plata co
tizației anuale!). Totoda- 

se face cunoscut 
început pregătirile

tă, ni 
că au 
în vederea efectuării din 
timp a reviziilor anuale.

• Baia minerilor de la 
întreprinderea minieră 
Lupeni cunoaște o nouă 
fază de modernizare. Se 
înlocuiesc dușurile, se a- 
coperă pereții cu faianță,

; iar capacitatea vestiarelor 
va spori considerabil.

• Constructorii din Pe. 
triia au început zidăria

la noul atelier-școală, eu 
120 de locuri, al școlii ge
nerale nr. 1 din oraș.

• Unul din obiective
le cuprinse în contractul 
colectiv al oamenilor 
muncii de la I.M. Pilja 
— modernizarea băilor 
s-a înfăptuit. S-au îmbu
nătățit astfel substanțial 
condițiile de igienă și să
nătate ale minerilor,

• maiștrilor.
• în sala de aPel a în

treprinderii miniere Li- 
vezeni a avut loc o întâl
nire a minerilor cu un 
grup de pionieri din cla
sa a IV-a de la Școala 
generală nr. 5 Petroșani, 
manifestare de educație 
patriotică și muncitoreas
că desfășurată în cinstea

Congresului al II-lea al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.
• Ieri, în sala de apel 

a minei Uricani, formația 
casei orășenești de cultu
ră a susținut un program 
artistic intitulat „Oameni 
cu care ne mîndrim**. Mi
nerii din schimburi au 
urmărit cu satisfacție 
cîntece folk, poezie mi
nerească și o proiecție de 
diapozitive cu aspecte 
din activitatea proprie. 
(I. Stoi)

Rubrică realizată de 
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L BUNA...

da și gerul 
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Deci. o notă 
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uele condui
te.
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re a mifesoi ii 
cute; pe par- 
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ărut zăpada, 
ieața. In a- 
ii, pericolul 
er sista, fiind 
în compara

ți normală a 
iucătorii au- 
ția de a cir- 
iteză mai re- 
5 le dea po- 
i orice mo
țe pericolele. 
ipăstnarea u- 

mai mari 
Inculele afla- 
avînd în ve- 
liile necesare 

mult mai 
.rebuie folo- 
ss frîna de 

recomandă, 
tarea mane
te de schim- 
ției de mers 
sibil, a depă-

Mina Vulcan. Ieri, la ie
șirea din primul schimb, 
minerii din brigăzile care 
au preluat inițiativa „Să 
muncim și să trăim în 
chip comunist" au fost în- 
tîmpinăți cu flori de pur
tătorii cravatelor roșii cu 
tricolor. Momentul festiv 
a fost continuat și s-a 
amplificat cu un reușit 
spectacol, prezentat de 
formațiile artistice, ale clu
bului sindicatelor din lo
calitate. Este o realitate 
confirmată în timp că ac
tivitatea cultural-educati- 
vă și artistică a clubului 

’ din Vulcan este indisolu
bil legată de pulsul vieții 

I social-econ ornice, de cerin- 
I țele locuitorilor acestui 

frumos oraș al Văii Jiului.
Orientate spre» nobilul 

țel de formare a omului 
nou. acțiunile clubului, di
versificate tematic și pre
zentate în modalități atrac
tive, reflectă preocuparea 
constantă a Comitetului o- 
rășenesc de cultură și edu
cație socialistă, pentru 
crearea unei culturi noi, 
socialiste. Comisia de răș- 
pîndire a cunoștințelor ști
ințifice, care activează pe 
lingă club, organizează bi
lunar în.tîlniri "cu oamenii 

■ muncii din unitățile eco
nomice și locuitorii cătu
nelor Dealul Babii și Co- 
roești. Tot la. club, au loc, 
de două ori pe săptămînă, 
audiențe colective 
lămurirea problemelor ști
ințifice, juridice, tehnice, 
de orientare profesională.

Rezultate bune se înregis
trează și în actviitatea bri
găzilor științifice, care în
treprind acțiuni politico- 
educative împotriva men
talităților și concepțiilor î- 
napoiate ce se mai mani
festă, contribuind la edu
cația ateist-științifică a 
maselor.

ti
de

ției întregului popor, „Cîn
tarea României". Cele pa- 

. tru coruri, opt brigăzi ar
tistice, două montaje 
terare. două formații
muzică ușoară și tot atîtea 
de dansuri, taraful și so
liștii își îndeplinesc me
nirea educativă prin fap
tul esențial că își desfă-

Clubul sindicatelor Vulcan

I 
I
I
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In ediția a doua a Fes
tivalului național „Cînta
rea României", formațiile 
artistice ale clubului sin
dicatelor din Vulcan au 
obținut rezultate remarca
bile, ajungînd cu unele 
formații pînă în faza na
țională, însă, așa cum ne 
mărturisea sing. Nicolae 
Bîldea, directorul clubului, 
ele încă nu corespund ca- 

■ Iitâtiv condițiilor create. 
De aceea, încă din anul 
trecut, prin organizarea u- 
nor dialoguri pe aceeași

pentru scenă, ău demarat și la 
Vulcan acțiunile cuprinse 
în cea de-a III-a ediție a 
festivalului muncii și crea-

șoară activitatea în între
prinderi, în mijlocul cole
gilor de muncă, prezentând 
aspecte concrete din viața 
colectivelor din care fac 
parte. -s

Toate gceste formații, 
precum și cele de la cămi- 

' nele culturale Dealul Ba- 
bii și Paroșeni, sînt co
ordonate de clubul sindi

catelor, care-și justifică, ast
fel, condiția de centru me
todologic, focar de cultură

și de răspîndire a aceste
ia în orașul Vulcan. Aces
tea sînt doar cîteva dintre 
aspectele care caracteri
zează activitatea rodnică a 
clubului minerilor, prepa

ratorilor, energeticienilor și 
constructorilor de mașini 
din Vulcan. Desigur, ele 
pot fi diversificate, li se 
poate imprima un caracter 
educativ mai profund, pot. 
crește din punct de vedere 
calitativ, pentru a răspun
de exigențelor, așa cum 
spunea secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în Ra
portul la cel de-al XII-lea 
Congres : „...manifestările 
poliiico-culturale ce au 
loc în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" nu trebuie să se re
zume numai Ia serbări și 
concursuri folclorice, la 

divertisment artistic, ci tre
buie să contribuie la inten
sificarea muncii politice și 
educative de masă, împle
tind organic activitatea ar
tistică, tehnico-științifică 
și interpretativă cu munca 
creatoare în producție pen
tru realizarea marilor o- 
biective ale dezvoltării pa
triei".

Mircea BUJORESCU

Note de lectură

PIETONI !

ca
de DUMITRU BERINDEI

Actorii Dumitru Drăcea și Gheorghe Dobre în 
tr-unul din cele mai „suculente" scene ale comediei „Lo
godnica" de Al. Sever montată pe scena Teatrului de 
stat Petroșani. Foto : Ion LIUIU

Cu sculptorul Vida Geza 
despre folclorul din 

Valea Jiului
Cu prilejul ultimului colocviu al Societății stu

denților folcloriști din România, desfășurat la Baia 
Mare, renumitul sculptor Vida Geza a avut amabili
tatea să ne răspundă unor întrebări referitoare la a- 
propierile existente între folclorul maramureșean și 
cel din Valea Jiului.
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După ce patru 
nii a cochetat eu 
adăugind an de an 
țe noi la tehnica 
lui — vreme în care
condus direct sau a ac
tivat în biroul de condu
cere al cîtorva cenacluri 
literare și a publicat în 
coloanele mai multor re
viste și ziare, în diver
se culegeri colective — 
Dumitru1 Berindei, sem
nează placheta de versuri 
„Lumea ca un viscol" 
(care se găsește în li
brării).

Volumul nu r'eia nimic 
din producțiile anterioare. 
Este, poate, prețuirea pe 
care a manifestat-o tot
deauna față de lucrurile 
noi. Poetul ni se confesea
ză : ,,Lumea din ochiul 
zilei / cuprinde ca un vis
col / întuneric și timp / 
pentru revoluția florilor / 
pentru adevăr. / .../ Din 
tranșeele lumii / tîrziu 
am văzut soarele / ur- 
cînd prin firele de iarbă : 
/ prin frunze / melcii ză
pezii i-am bănuit / la
crimi de stele". (Lumea ca 
un viscol).

Dumitru Berindei nu 
caută să epateze, nu for
țează versul, îl spune cum 
îl simte, sincer, clar și

precis, de o factură clasi
că, ademenitor de fru
mos : „Caii nechezînd pe 
crește / ropotesc din veac 
în veac : / călăreții duc în 
flamuri / țara cu priviri 
de dac".

Că dorul după satul na
tal l-a urmărit în toate 
vremile, se vede limpede 
și din versurile : „Mi-a ră
mas în urmă satul / și 
îi port pe umeri chipul / 
încă mai aud lătratul / 
fugărind pe vînt nisipul... 
/ Setea a băut fîntîna / 
cu ulcioarele de lut / și 
paharul gol, bătrîna / 
doar cu gînduri l-a um
plut". (Cu prea multe răni).

Prin tot ce a dăruit țării 
sale, poetul s-a găsit și 
se află și astăzi în prime
le rînduri ale făuritorilor 
unei vieți mai bune : 
„...Fiecare meșter / a 
prins în mîinile timpului / 
trandafiri de beton și fier, 
/ Se vindecase inima pă- 
mîntului / și-a omului / 
de ziua de ieri".

Placheta poetului Dumi
tru Berindei se remarcă 
printr-o intensă trăire a 
fiorului liric actual, me- 
ritînd atenția iubitorilor 
de poezie.

Aurel D. CÎMPEANU

un viscol

Uraganul vine

— Sînteți un maestru 
al sculpturii românești 
contemporane și, toto
dată, un mare cunoscă
tor al datinilor stră
vechi, al tradițiilor popu

lare, al vieții oamenilor 
în mijlocul cărora tră- 
iți și creați. Cum apreci- 
ați apropierile dintre sti
lul unor vechi creații a- 
nonime existente în Va
lea Jiului (troițe și stîlpi 
funerari de exemplu) cu 
altele, similare, din Ma
ramureș ?
— Da, este o asemăna

re la «mijloc, căci păcurarii 
din nord au ooborît și 
prin alte zone ale țării, 
influențînd sau primind 
influențe, în baza unui cult 
caracteristic, cioplitul lem
nului cu toporul. Proba
bil în nord influența vi
ne tot de la stîlpii Daciei, 
stîlpii soarelui, care azi 
se mai cioplesc în puține 
locuri; cu motive rombi- 
Ce sau cu soarele 
tele cardinale. Cel 
e întâlnită crucea
eu soarele îh mijloc.

— Ciobanii din Paring, 
oameni cu descendență din 
străvechii daci, care au 
trecut munții și au cobo- 
rît Ia Novaci, au înălțat 
și acolo astfel de troițe, 
stîlpi funerari, chiar și 
crucea celtică, iar cînd 
s-au întors, toamna, au 
povestit cum „au focă- 
rit" pe unde au fost. 
Cunoașteți obiceiul ștîl- 
pului înălțat în preajma 
stînei, sau a troiței ridi
cată la răspîntie de po

teci ?
— Tot așa spun și la noi 

păcurarii, că „au focărit" 
în oarece loc. Trebuie cer
cetat și în subzona Văii 
Jiului dacă ciobanii, pri
măvara cînd urcă, mai a- 
prind focul sacru în stână,, 
după ce împlîntă doi stîlpi 
în mijlocul stînei, ciopliți 
cu toporul și legați cu o 
funie, unul de altul, la 
bază avînd un fus rotitor. 
Focul trebuie să ardă câ
teva zile ori cîteva nopți. 
Acesta este un obicei pu
țin cercetat, dar alta este

ciudățenia, stîlpii funerari 
din toată țara, și din Ma
ramureș, seamănă cu lu
crări de-ale lui Brâncuși, 
care parcă ar fi fost mo 
roșan, și nu oltean. Stîlpi 
din aceștia, foarte vechi, 
se mai găsesc pe Valea 
Pianului, lingă Sebeș, și 
la poalele munților Per- 
șani. •

— In privința folclo
rului nostru mineresc, ce 
ne spuneți ?
— In vechime se vor

bea de o protectoare a mi
nerilor. La muzeul din 
Deva există chiar un mi- 
naur fără cap, cu un cio
can la brîu. Se presupune 
că ar fi această protectoa
re, fără chip. Este o creație 
anonimă. înainte de a ve
dea-o, am dăltuit-o și eu 
în lemn Și, printr-o co
incidență, tot fără ai se 
vedea prea bine chipul. A- 
cum am în gînd să cioplesc 
o galerie întreagă, în altă 
versiune, cu Vîlva băilor și 
alte figuri de legende mi
nerești pe care le știu și 
minerii voștri. Sănătatea 
nu-mi mai permite să cio
plesc cu toporul, numai cu 
dalta. Mai am în perspec
tivă o.statuie a lui 
dan Vodă, care va fi 
plasată în satul ce-i 
tă azi numele.

— In încheiere, ce 
tinerilor studenți minieri 
din Valea Jiului, atenți 
la tradițiile poporului ?
— Să descopere și să 

păstreze valorile autenti
ce, căci azi se vorbește 
mult, și pe drept euvînt, 
de poluarea folclorului. Cei 
preocupați și de acest do
meniu, pe lingă formarea 
lor ca specialiști în mine
rit, au multe de cercetat, 
mult de umblat, căutînd 
datini ale păcurarilor, co
linde, cîntece ori descîn-

ma- 
po- 
din 

în

Bog-
am- 

poar-

urați

liinde, cîntece ori < 
tece de petit, valori 
teriale și spirituale ale 
porului, 
vechime, din generație 
generație.

Doru UHICET, 
student

transmise,

1 
i

de la Navarone“
1
1

ianuarie, es- 
ârculația au. 

proprietate

i soț.

alizată de
RAUT cu
Miliției

I
I
I
I

Rezultate ale
„Școala noastră, casa noastră"

concursului

I
I
I 
I

In această săptămînă au 
fost desemnați cîștigătorii 
concursului județean „Școa
la noastră, casa noastră", 
ediția a III-a, organizat în 
anul 1979 în cadrul Festiva- dinița cuplată cu creșă din 
lului național „Cîntarea 
României", destinat stimu
lării, permanentizării inte
resului pentru gospodărirea 
și înfrumusețarea tuturor 
unităților de învățământ.

Valea Jiului a obținut ur- • 
mătoarele rezultate: locul 
I: (școli din mediul urban)

— Școala generală nr. 6 Pe- 
trila; locul II (la licee) —
— Liceul industria] din Pe
troșani ; mențiuni — Școa
la generală Aninoasa, Gră-

Petrila, Grădinița nr. 6 Lu- 
peni. Tuturor unităților re
marcate în acest concurs 
le-au fost înmînate diplome 
și premii care răsplătesc 
eforturile unei munci conti
nue, cuprinzînd, în egală 
măsură, cadrele ‘didactice; 
si elevii. -

T. SPAtARU

Realizînd translația ci
nematografică a unui ro
man al lui Alistair Mac- 
Lean, Guy Hamilton a 
avut în vedere, cu sigu
ranță, unul din marile 
succese din stagiunile ci
nematografice trecute. Ne 
amintim, ,Tunurile de la 
Navarone" a exercitat a- , 
supra publicului, cu cîți- 
va ani în urmă, o consi
derabilă atracție. Titlul 
a rămas, deci, întipărit 
în memoria spectatorului, 
or, acest fapt — cu re
ală pondere în psihologia 

industriei spectacolului — 
n-a putut fi ignorat de 
Hamilton și colaboratorul 
său, scenaristul 
Chapman. Se pare 
licula — care, de 
se află în relații 
vagi cu „Tunurile 
Navarone" — a păstrat 
în titlu numele insulei 
numai pentru atractivi- 
tatea sa.

în altă ordine de idei, 
nu s-ar putea spune că 
„Uraganul vine de la 
Navarone" e un film lip
sit de calități. Dimpotri
vă. pelicula epuizează

toate posibilitățile unui 
subiect generos, valorifi
când inspirat ceea ce el 
poate oferi în planul 
spectacolului. Din punct 
de vedere morfologic, 
„Uraganul Vine de la 
Navarone" este, prin ur
mare, un opuscul cinema-

n-au încăput în tratatele 
de istorie. Subiectul fil
mului vehiculează o idee 
demnă de reținut: nu nu
mai bătăliile mari au de
cis soarta războiului,
și întreprinderile de ti
pul celei al cărei autor 
este micul comando en-

ci

Cronica filmului

î
I
1

I
I

î

L

Robin 
că pe- 
altfel, 
foarte 
de la

glez. Nu putem ști dacă 
mărunta trupă a lui 
Barnsby a grăbit sfârșitul 
războiului. Un lucru însă 
e sigur : în confruntarea 
care a solicitat atîtea 
vieți omenești, fiece cli
pă cîștigată fusese preți
oasă. De altfel tocmai în 
aceasta constă semnifica

ția mai-profundă a filmu
lui.

în periculoasa misiune, 
pe care și-o asumă 
Barnsby, Mallory, Miller 
și Weaver, ceea ce își 
spune cuvîntul este ca
racterul oțelit în flăcările 
încercării. Din acest mo
tiv.. credem că realizarea 

filmului ;

tografic echilibrat, edi
ficat cu eleganță și pri
cepere profesională.

Deoarece romanul lui 
Alistair MacLean încă 
n-a fost tradus, nu pu
tem realiza în ce măsură 
regizorul e fidel modelu
lui literar. Un lucru este 
însă cert : scenariul și 
materializarea sa par să 
fie realități artistice cu 
statut suveran; ceea ce 
sporește substanțial inte
resul față de „Uraganul 
vine de la Navarone". 
Factologia peliculei se 
inspiră din cronica celui 
de-al doilea război mon
dial, mai exact prelțj.- ____ _____
crează acele file care, primordială a

este un portret colectiv 
în care fiece trăsătură 
disimulează esența erois
mului virtual. Sentimen
tul de solidaritate fără 

de care nici trădătorul, 
n-ar fi putut fi neutrali
zat, dar mei atacul ger
man nu putea fi oprit, 
este nota definitorie a a- 
cestor oameni minunați, 
nu de excepție, pentru 
că nici unul dintre ei nu 
este supraom. Comando
ul englez, ca și detașa
mentul- de partizani co
mandat de Petrovici, câș
tigă simpatia noastră toc
mai prin faptul că își 
afirmă -eroismul discret, 
izvorît din condiția exis
tențială a soldatului an
gajat plenar într-o cauză 
dreaptă.

Dincolo de imaginea 
inspirată, atenția ne este 
captată de cîteva remar
cabile ' creații actoricești, 
printre care și fenomena
lul Franco Nero, de a- 
ceastă dată într-un rol 
negativ, dar care îi im
pune calitățile artistice.

O. ALEXANDRESCU
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general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășa Tamara Dobrin, 
care a condus prima ședin
ță, a anunțat că pe adresa 
Congresului F r o n t u- 
1 u i Democrației și
Unității Socialiste au sosit . 
telegrame din partea a nu
meroase colective de oa
meni ai muncii din unități 
industriale și de construc
ții, din unități agricole și 
de transporturi, din toate 
Organizațiile și instituțiile 
componente ale Frontului. 
Democrației și Unității So
cialiste, a organizațiilor 
Democrației și Unității So- 

’ cialiste, din partea unor 
- personalități de frunte ale 

vieții noastre economice, 
științifice și culturale. In 
telegram^, se exprimă hotă- 
rîrea ferrn'ă a oamenilor 
muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități de a milita neabătut 
pentru înfăptuirea exempla
ră a prevederilor Congresu
lui al XII-lea al partidului, 
menite să asigure dezvolta
rea multilaterală a patriei, 
ridicarea României socia
liste pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

In cursul zilei de vineri 
dimineață, în cadrul dezba
terilor generale, au luat 
cuvîntul : Nicolae Mihala- 
che. delegat al municipiu
lui București, Ana Mure- 
șan. delegată a Consiliu- 

> lui Național al Femeilor, 
Gheorghe Radu, delegat al 
UNCAP.

Congresul a aprobat apoi 
Raportul Comisiei de va
lidare, prezentat de tova
rășul Petru Ehache, dele
gat al oragnizației județe
ne Iași.

In continuare au luat 
cuvîntul : Iulia Bonțu, de

legat al județului Teleor
man, Emil Drăgănescu, 

delegat al CNEFS,
Eisenburger, 
Consili ului 
muncii de 
germană, 
delegat al județului Brăila, 
Pantelimon Găvănescu, de
legat al 

cotenent 
delegat 
parării
Popa, delegat al județului 
Vrancea, Emeric Bencze, 
delegat al județului Satu 
Mare. Iosif Tripșa, delegat . 
al Consiliului Național al 
inginerilor și Tehnicienilor, - 
Ileana Colesnicencu, dele
gat al județului Tulcea, 
Petre Brâncuși, delegat al

Eduard 
delegat al 

oamenilor 
naționalitate 

Ioana Zainea,

U.T.C., general-lo- 
Gheorghe Gomoiu, 
al. Ministerului A- 
Naționale, Aurica

. Uniunii Compozitorilor, 
Maria Drîngă, delegat al 
județului Brașov, patriar
hul Justin Moisescu, dele
gat al Bisericii ortodoxe 

Române, Viorel Mărginean, 
delegat al Uniunii Artiș
tilor plastici, Dumitru: Ma- 
rica, delegat al județului 
Cluj, Milan. lovanovici, de
legat al Consiliului oame
nilor muncii de naționali
tate sîrbă din județul Ti
miș. Florina Coma, delegat 
al județului lași.

După pauză, lucrările 
Congresului au fost con
duse de tovarășul Iosif 
Uglar, care a anunțat că 
pentru plenul Congresului 
și în cadrul comisiilor s-au 
înscris la cuvînt un număr 
de 632 delegați și invitați. 

In continuare, președin
tele ședinței a propus Con
gresului să-și exprime a- 
cordul deplin și să-și însu
șească întru totul ca do
cumente programatice ale 
Frontului Democrației și 

Unității Socialiste, docu
mentele elaborate și apro
bate de Congresul al XII-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân.

Supusă votului, propti- 
. nerea a fost adopfată în 

unanimitate.
Au fost, apoi, supuse a- 

probării documentele dez
bătute de Congres.

Congresul a aprobat în 
unanimitate de voturi ra- 
poi’tul și activitatea des
fășurat;’! de Consiliul Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, de ld Congresul I 
pînă în prezent.

A fost aprobat, în . una
nimitate, Programul de 
măsuri pentru organizarea 
și desfășurarea alegerilor 
generale de deputați. în 
Marea Adunare Națională 
și în consiliile populre.

Delegații. la Congres au 
aprobat, cu unanimitate de 
voturi, Manifestul Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste pentru campania 
electorală în alegerile ge
nerale de deputați pentru 
Marea Adunare Naționa
lă și pentru consiliile 
populare, care urmează să 
fie dat publicității.

Au fost aprobate în u- 
nanimitate unele modifi
cări ale Statutului Frontu
lui Democrației și Unită
ții Socialiste. .

• Congresul a votat în' 
, nanimițate propunere^ 

proiectul de Rezoluție 
. Congresului al II-lea

Frontului Democrației 
Unității Socialiste să 
definitivat

Și

u- 
ca 
a 
al 
Și 

fie
de Consiliul 

Național ce va fi ales, pe

■ baza examinării propune
rilor și observațiilor făcute 
de delegați.

Congresul a trecut, apoi, 
la alegerea președintelui 
Frontului Democrației și - 
Unității Socialiste.

Exprimînd voința unani
mă a tuturor delegaților 
la cel de-al II-lea Con
gres al Frontului Demo
crației și Unității Socialise 

. te, a întregului nostru po
por, tovarășul Ștefan Voi- 
tec a propus realegerea în 
funcția dc președinte al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România.

Propunerea a fost pri
mita cu mare entuziasm, 
cu deosebită însuflețire, 
cu deplină satisfacție de 
toți participanții la Con
gres. !

Delegații au reales, în- 
tr-o impresionantă unani
mitate, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în func
ția de președinte al Fron
tului Democrației . și Uni
tății Socialiste.

Întreaga asistență. în pi- 
aplaudă cu însu

flețire, ovaționează ,
cioare,

secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste. România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu".

Se aplaudă cu însufle
țire, întreaga sală scan

dează: ,,Ceaușescu—P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

Se dă astfel, încă o da
tă, glas sentimentelor de 
deosebită stimă, de înaltă 
prețuire pe care delegații 
la Congres, întregul nostru 
popor . le nutresc față de 
secretarul general al
partidului.

Sînt prezentate în con
tinuare celelalte propuneri 
de candidați.

Congresul a ales, în u- 
nanimitate, noul Consiliu 
Național, al Frontului 
mocrației și. Unității 
cialiste. alcătuit din 
de membri.

Ședința de încheiere 
Congresului Frontului 
mocrației și Unității 
cialiste a fost 
de tovarășul 
Ceaușescu.

In cadrul ședinței au 
fost, prezentate rezultatele 
primei ședințe plenare a 
Consiliului Național.

In încheierea lucrărilor 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Frontului Democra
ției și Unității Socialiste.

Cuvintele rostite de. to
varășul Nicolae Ceaușescu 
dc la înalta tribună a a- 
cestui adevărat forum al 
întregii noastre națiuni, 
îndemnurile sale înflăcă
rate au lost urmările cu 
deosebită atenție, cu de
plină satisfacție de cei 
prezențl,, fiind subliniata 
cu puternice aplauze și o- 
vații. S-a scandat îndelung

De-
So-
537

a
De-
So- 

prezidată 
Nicolae

înde
lung pe secretarul general 
al partidului, președintele* 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dînd, astfel 
glas sentimentelor de î- 
nallă prețuire, de profun
dă dragoste pe care în
treaga noastră națiune le 
nutrește față de cel mai 
iubit fiu al poporului nos
tru, cel . ce și-a ; consacrat 
și își ' consacră întreaga 
putere de muncă, întrea
ga viață, progresului, bu
năstării și fericirii patriei 
noastre socialiste, înfăp- 
turii idealurilor de liber
tate. dreptate, pace, înțe
legere și colaborare ale 

întregii umanități.
In continuarea lucrări

lor, luînd cuvîntul pentru 
a prezenta din partea Co
misiei de propuneri, pro- (Urmare din pagina I) 
punerile de candidați pen
tru Consiliul Național al 
Frontului Democrației și

ședinți și trei secretari, care 
să intre, de asemenea, în 

Unității Socialiste, tovară- componența ' Biroului Exe-, 
șui Miu Dobrescu a spus ;.

„Cu cea mai , profundă 
convingere că exprim sen
timentele . dumneavoastră, tril întregul Birou Execu- 
ale . întregului nostru po- 
por. îmi îndeplinesc o sar- • 
cină de cea mai aleasă 
cinste și onoare, aceea de 
a propune în Consiliul 
Național al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste pe cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre,

. cutiv.
Plenara a adaptat apoi 

propunerile nominale pen-

tiv.
In încheierea lucrărilor 

plenarei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a propus ca Bi
roul Executiv să constituie , 
comisiile de lucru — or
ganizatorică; de propagan
dă, de știință și pentru 
problemele internaționale

învestitura nouiui 
guvern portughez
LISABONA 18 (Ager- 

pres). Noul guvern portu
ghez condus de Francisco 
Sa Carneiro, lidertil coali
ției „Alianța democratică", 
a primit joi seara învesti
tura, la sfîrșitul dezbate
rilor din Adunarea Repu
blicii (Parlamentul țării). 
Acest guvern, constituit în 
urma alegerilor parlamen
tare intercalate de la 2 de
cembrie anul trecut, <• dis- 
purie dp 128 mandate din 
totalul de 250 ale Adună- 
nării Republicii. Ca urma
re, moțiunile de cenzură 
depuse de deputății socia
liști și comuniști au fost 
respinse de reprezentanții 
alianței partidelor de 
dreapta și de centi-u reu
nite în coaliția Alianța de
mocratică — menționează 
agenția France P-rsse.

Reintroducerea Legii Marțiale în Rhodesia
. SALISBURY 18 (Ager- 
pres), Intr-o proclamație 

apărută în gazeta oficială 
de Ia Salisbury, lordul 
Sbahies, g uvern atbruî' Ma
rii Britanii în Rhodesia, a 
anunțat reintroducerea 
Legii Marțiale pentru o 
perioadă de încă șase luni. 
Potrivit prevederilor ac
tualei Constituții din Rho
desia, legea marțială tre
buie înnoită în fiecare an, 
la 25 ianuarie. Ea a fost 
impusă încă de la 5 no
iembrie 1965, cînd acest

Pe scurt
PREȘEDINTELE Jimmy 

Carter l-a primit la Casa 
Albă pe vicepreședintele e- 
giptean Husni Mubarak. In 
acest cadru s-a disetat des
pre situația din Orientul 
Mijlociu și depre alte ches-

teritoriu se afla sub con
ducerea diirectă a fostei 
metropole — Marea Brita
nic.

După cum relevă agenția 
Associated Press, măsura 

permite în continuare de
ținerea, fără judecată pre
alabilă, a oricărei persoa
ne indezirabile, menține
rea cenzurii șî alte măsuri 
speciale, reeditînd' modali
tăți de a conduce țara ca 
pe vremea guvernului mi
noritar rasist condus de 
Ian Smith.

tițini internaționale de in
teres reciproc.

DUPĂ cum RELATEA
ZĂ AGENȚIA P.A.P., pe 
baza hotărîrii Consiliului de 
Stat al R.P. Polone, alegeri
le în Seim și în consiliile 
populare voivodale au fost 
stabilite pentru data de 23 
martie.

„Ceaușescu — P. C. R.“, 
„Ceaușescu și poporul",, 
„Ceaușescu—România".
Prin întreaga • să desfășu

rare, prin importantele do
cumente adoptate, acest fo
rum al întregului nostru po
por a demonstrat democra
tismul. profund al șoc.ietă- 
ții noastre socialiste, parti
ciparea directă a oameni
lor muncii la elaborarea și 
transpunerea în fapt a po
liticii interne și externe a 
partidului și statului nos
tru, voința întregii națiuni 
de a milita pentru ridicarea 
pe noi culmi de civilizație 
și progres a patriei noastre, 
pentru apărarea libertății, 
independenței și suverani- . 
tății naționale a României 
socialiste.

Lucrările Congresului se 
încheie. In sală se revarsă'- 
acodurîle înălțătoare ale 
cînlecului scump ’ inimilor 
noastre: „E scris pe trico
lor Unire".

Cei prezent i intonează ul
timele Versuri . ale acestui 
cîntec încărcat de istorie și 
de noua strălucire a pre
zentului socialist. Aplauze
le din Sala Palatului înso
țesc și subliniază parcă fie
care gînd cuprins în. vers.

Cîntecul „E scris pe tri
color Unire" devine, la pro
punerea președintelui Fron
tului Democrației și Unită
ții Socialiste. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prin 
voința unanimă a F.D.U.S.. 
Imn. Iran al marelui front! 
Imn al Unității și Democra
ției Socialiste I

Peste patria noastră so
cialistă flutură. în libertate 
și demnitate. tricolorul 
nostru neînvins, căruia Im
nul „E^scris pe tricolor U- 
nire" îi sporește, din aceste , 
momente, pașnica și nr.ndra 
unduire roș-galbenă-albas- 
tră.

— și să treacă la organi
zarea activității acestora, 
urmînd ca ele să fie supu
se aprobării Consiliului . 
Național la viitoarea , șe
dință. .

Plenara a. aprobat, în u- 
aeeste propu-nan imitate, 

nori,'. .
Tovarășul 

Ceaușescu, 
Frontului Democrației 
Unității Socialiste, a 
membrilor Consiliului Na
țional succes deplin în în
deplinirea sarcinilor de 

răspundere încredințate de 
Congres.

Nicolae 
președintele 

Și 
urat

rește Atlantida ; Repu
blica: Police Pyton, se
riile l-II ; Unirea : Ura
ganul vine de la Nava- 
rone: , ;.

I.ONEA: Hoțul din
Bagdad.
’ ANTNOASA:' Tn viitoa
re, seriile 1-11;

VULCAN : Moartea ți
nui ghid.

LUPENT — Cultural : 
39 de trepte ; Muncito
resc : intimul Flekne.ss.

URI CÂNI: De ce să-1 
împușcării pe profesor ?

TV

10,00 Teleșccală.
10.15 Roman foîlctc n : 

Gustav cel de fier, 
(lî. li:urea episodu
lui 3).
Film artistic: „Vla«l 
Țepeș" (reltiarei.

De Ia A la... infinit. 
C11; b u 1 I i n c re t u I u i. 
1001 de seri, 
Telejurnal.
Deplină angajare a 
întregului popor la 
înfăptuirea Progra
mului partidului.

Teleenciclopedia.
Film serial : Dallas 
— compania petro
lieră Ewing. (Epi
sodul 21). ■ .
Varietăți niuzical- 
distractive. 
Telejurnal.

11,25

19.45
20,1.5

:l,05

LOTO

I
1 -

I
I

I Extragerea I : 2 13

| 80 1 65 28 73 68

[Extragerea a Ii-a :
35 76

I

Rezultatele tragerii
18 ianuarie 1980

din

12

48
51 67 20 66 85 83.

FOND 1 321 829 lei 
REPORT 472 661 lei-

SPORT @ SPORT e SPORT Ș SPORT fi SPORT & SPORT

Avancronică
• Desfășurate sub gene

ricul celei mai ample com
petiții de masă — „Daci- 
ada“, duminică, ora 9, pe 
pîrtiile de pe dealul Ins
titutului din Petroșani au 
loc întrecerile municipale la 
sanie, categoria 10—14 ani.

\ • Duminică, ir.cepînd cu
ora 9, în localitățile Uri- 
cani, Lupeni, Vulcan și Pe- 
trila au loc întrecerile e- 
tapei orășenești din cadrul 
tradiționalei competiții „Cu
pa Unirii11. La șah, tenis 
de masă, popice și schi se 
întrec sportivi nelegitimați 
din întreprinderi și insti
tuții.

• Pe patinoarul Amoia- 
ției sportjve „Minerul * Lu
peni au loc duminică, ora 
9, primele întreceri oficiale

de patinaj viteză. Aici se 
dcriâșoară etapa municipa
lă a „Cupei- U.T.C." cu 
participarea, a cite trei fete 
și trei băieți de la fiecare 
liceu din Valea Jiului.

• Tot în cadrul „Cupei 
U.T.C.11, duminică, ora 9, la 
Vulcan, în preajma bazei 
de agrement „Brazi11, : se 
desfășoară concursurile de 
schi fond și biatlon.

• In campionatul jude
țean de volei au loc dumi
nică, ora 10, urnlătoarele 
meciuri: Parîngul — Ști
ința ■— C.F.R. Simerla (fe
te) ; Minerul Livezeni — 
C.S.Ș. II Hunedoara (sala 
de sport I.M.P.) și Sănăta
tea Vulcan — C.S.Ș. II De
va fete (sala Liceului Vul
can). (C.D.)

Tenis de cîmp 
,,Cupa Unirii"

Pentru jucătorii de te
nis de la Jiul Petrila se 
anunță prima competiție 
care va strînge la start 
majoritatea divizionarilor 
A de la Steaua, Dinamo, 
Poli,. T.C.B. și Progresul 
București, Sănătatea Sa
tu Mare, Sănătatea Ora
dea, CUPROM Baia Ma
re, U.T.A. etc. Astfel, luni, 
debutează, în sala 23 Au
gust din Capitală, întrece
rile dotate cu „Cupa Uni
rii11, la care și-au anunțat 
participarea și primele do
uă „rachete11 ale Jiului, 
Bebe Ahnăjan și Dan Ne
meș. Concursul, de catego
ria A, dotat cu 180 de punc
te în topul federației de 
specialitate, va dura pînă 
duminică, reprezentanții 
noștri avînd intenția să 
participe și la proba de 
dublu, dar, se pare, ; cu 
parteneri diferiți. (EV.).
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