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DECRET
privind stabilirea datei alegerilor pentru 

Marea Adunare Națională șl consliiiie populare
In temeiul art. 46, alin. 1 și art. 63 pct. tați pentru Marea Adunare Națională —

1 din Constituție, _ Legislatura a VIII-a —, precum și pentru
Consiliul de Stat al Republicii Soci a- conSjjjjje pOpUiare vor avea loc Ia data 

liste România decretează: , .. A
ARTICOL UNIC. — Alegerile de depu- de » martie X98O.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

i
MINA BAKBATENI

Hotârîrea fermă a constructorilor

5.

I 5 000 tone
carbine

I peste plan
: 4 Colectivul minei
ț Bărbăteni, una dintre în
treprinderile mir’-re cu 
;. cele mai constante reali- 
i zări și ritmice depășiri 
: ale sarcinilor de plan, în 
: această lună a totalizat 
;!a zi, peste prevederi 5000 
: tone de cărbune cocsifi- î cabil. La temelia acestor 

realizări deosebite stau 
sporurile de productivi
tate obținute: plus 973 
kg/post în cărbune și 
plus 446 kg/post la nive
lul întreprinderii.

Ambele sectoare ale 
minei și-au realizat și de
pășit sarcinile de la în
ceputul anului. Cele mai 
bune realizări Ie-a obți
nut sectorul I cu o pro
ducție de aoroape 4 500 
de tone extrasă supli
mentar, urmat fiind de 

; sectorul II, cu o proiluc- 
; țic peste plan de 500 de 
I tone. Ambele sectoare au 
; obținut sporurile de pro- 
; ducție pe seama depăși- 
■ rii producții ității muncii 
: planificate.
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Executarea în termen a tuturor 
obiectivelor social-culturaleAdunarea generală a oamenilor muncii din șantierele Văii Jiului ale T.C.lf. a făcut o analiză profundă, critică a neîm- pliriirilor din domeniul construcțiilor social-cultu- rale în anul încheiat. Dezbaterile au scos, totodată, în evidență căi noi de acțiune pentru ca în noul an, ultimul din actualul cincinal, ritmul execuției obiectivelor aflate în planul grupului din Petroșani să se intensifice, să atingă cota exigențelor înalte pe care le reclamă dezvoltarea economică — socială a municipiului.Participanțil la discuții — între care loan Tobă, Marin Dragii, Nicolae Po- pesou, Octavian Nicolae Țabrea, Vulpcanu — au

actul de coordonare, de conducere a execuției la care participă toți, înce- pînd cu directorul unității, continuînd cu șefii de șantiere și maiștrii și în-
Adunări generale 

ale oamenilor muncii. cheind cu șefii formațiilor de lucru.întărirea forței de muncă — numeric, dar mai ales calitativ..— s-a desprins ca problema nr. 1 de a cărei soluționare depinde intensificarea ritmului de execuție', creșterea producției de investiții la nivelul sarcinilor încă din primul trimestru al anului. S-a subliniat că preocuparea perseverentă pen-

. tru ridicarea calificării, pentru policalificarea constructorilor din. , actualele formații va conduce la : eliminarea unor situații paradoxale ivite în ultima vreme.: în timp ce în u- nele perioade s-a resimțit pregnant lipsa de efective în meseriile de bază —• zidari, dulgheri, zugravi etc. — în alte etape, ca de exemplu acum, la început de an, formațiilor puternice din meseriile a- mihtite, nu li s-a asigurat front de lucru. Ca urmare, deși există forță de muncă puțină în ansamblu, formațiile existențe nu sînt folosite Ia potențialul de muncă de care dispun. Po-
Anton HOFFMAN

121 de ani de la Unirea 
Principatelor RomâneIn procesul devenirii istorice a poporului nostru, actul unirii înfăptuit cu 121 de ani în urmă, la 24 ianuarie 1859, a jucat un rol de o deosebită importanță. De-a lungul veacurilor, unitatea de neam, originea etnică comună au fost mereu vii în conștiința tutu.ror românilor, . elemente care au marcat ..întreaga evoluție a conștiinței și ființei sale naționale. Ideea de unitate, conștiința originii naționale comune au fost, dincolo, de vremelnicele granițe, un liant care a absorbit, într-un unic torent, energiile maselor populare, visul înfrățirii lor pentru totdeauna într-un stat național, independent și uni-Băltaru,Nicolae țin ut să reafirme că marile rezervede ‘îmbunătățire a activită- ții șantierelor aparțin colectivelor de constructori, că ele rezidă în perfecționarea organizării muncii la fiecare punct de lucru, îndeosebi în sporirea răspunderii și competenței în

Schimburile neîntrerupte, de cultură, de hică, de limbă au conlucrat la realizarea ideii de unitate națională. Istoria consemnează numeroase acțiuni politico-diplomati- ce, economice și militare în care românii, de o parte și de alta a Carpaților, s-au sprijinit reciproc, au conlucrat fructuos, fiind însuflețiți de aceeași conștiință de neam. Cel care a reușit întîiul, prin curaj, înțelepciune și artă diplomatică, să asigure u- nitatea politică a celor trei țări românești, în granițele unitare ale nui stat, ce s© asemuia cu Dacia străbună, a fost Mihai Viteazul, în 1600. Mai tîrziu, voievozii români au făcut încercări de a reface unitatea politică ce a căpătat un contur tot mai pregnant în conștiința maselor.Secolul al XIX-lea, bogat în evenimente istorice remarcabile, și-a lăsat amprenta și asupra ideii de unitate națională a pofto-"
Frof. Dumitru PELIGRAD

economice comunitatea factură psi-

Strîns unițiÎn jurul partidului
cu multă sa-Am primittisfacție și bucurie realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, in fruntea Frontului Democrației și Unității Socialiste. Lucrările și hotărîrile acestui larg și reprezentativ forum național, vibrantele chemări adresate poporului au menirea de a bui la cimentarea tuturor oamenilor în jurul partidului, la angajarea noastră plenară în vasta activitate de edificare a socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie.Sîntem conștienți că de noi de felul în care ne . facem fiecare datoria, depinde înfăptuirea cu suc-

ces a -însuflețitoarelor sarcini relegreș turicedin inițiativa și .sub recta conducere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, asigură o mobilizare și o unire fără precedent a e- unității .muncii

reieșite din documen- celui de-al 11-lea Cbn- al F.D.U.S. Noile struc- politico-organizatori- revolulionare, create di-

(Continuare în pag. a 2-,

(Continuare în pag, a 2-a)

Schimbul
Vasile Dănălache.

minerului Albert Matei din brigada frontaliștilor condusa
Foto :.I. LIC1U

conștiinței de sinenostru, contri- forturilor întregului popor în vasta operă de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Iar faptul că în fruntea Frontului Democrației și Unității
Marin DUMITRU, 

maistru minier, .sectorul V,
I.M. Lupeni

(Continuare in pag. a 2-a)

Spre o nouă calitate, 
în întreaga viață socialăFrontului Democrației și Unității Socialiste a demonstrat încă o dată cu tărie unitatea de monolit a poporului nostru în jurul partidului, a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărî- . rea neclintită de a edifica o societate mai dreaptă mai bună pe pămîntul României. Acum cînd însemnătatea Congresului se

I. UIFALEAN 
asistent universitar I.M.P.

Un vis nestins a pilpiil, ca o arzătoare năzuință în fața tuturor vînturilor istoriei ; unirea tuturor românilor în patria lor strămoșească. In opera socia- listă s-a împlinit visul multisecular al poporului; unirea într-un stat național liber și suveran fără clase asupritoare și exploatatoare în care toți fiii țării să aibă drepturi și îndatoriri egale.Eveniment istoric de o excepțională însemnătate, Congresul al II-lea al (Continuare in pag. a 2-a)
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Virtuțile
Un frontal modern, 

aflat la aproximativ 200 
m sub poiana de Ia 
poalele Parîngului. A- 
celași climat viguros 
al dăruirii și responsa
bilității care a inaugu
rat în toate abatajele 
Văii Jiului noul an de 
muncă și înfăptuiri.Iară, sub apăsarea gerului și a stratului imaculat, poiana își dormea somnul de iarnă. Jos, aici în frontalul de pe stratul 13, oamenii, cu ambiția și perseverența lor, pre- gaiesc vimjurvie viitoarele roade ale bătăliei cărbunelui. Șeful de schimb Albert Matei executa riparea secțiunilor complexului de susținere. In primele trei ore ale schimbului, combina tăiase fîșia de-a lungul abatajului lung de 105 m, minerii din schimbul condus de Albert Matei — Gheorghg Savin, Ion Polcovnicul Petru Mititici și lăcătușul Marin Ilie — mutaseră transportorul lingă front, iar cu riparea secțiunilor complexului ajunseseră

că lucrezi cu grijă, cu răspundere. Altfel utilajul nu te ascultă. Succesele ți le faci singur ; brigada, oamenii ei făuresc succesele prin munca și sîrguința lor de zi cu zi“.Cunoșteam dinainte că brigada condusă de Vasile Dănălache, din cel mai modern abataj al minei Livezeni, a a- juns în luna decembrie ... , . .. anul trecut la o depă-gătesc viitoarele succese, șire de 380 tone cărbune.A fost rodul multor luni de strădanii. In primăvara lui ’79, brigada lui Vasile Dănălache a fost dotată cu un complex modern și o combină de abataj. O adevărată premieră tehnologică în exploatarea stratelor subțiri. Șeful sectorului, ing. Virgil Lupulescu, își a- duce aminte cu satisfacție de perioada primelor contacte ale cu modernul utilaj, buiau să învețe, să lușească secretele tehnologii și minerii, și

la jumătatea abatajului, maiștrii, și „Totul merge bine, spu- tușii ; să se nea șeful de schim.b da- se adapteze de lucru rigorilor noului utilaj. Brigada, abia înjghebată în aprilie, a reușit să-și' consolideze rîri- durile ; în afară de cîțiva tineri, veniți ulterior, toți componenții brigăzii stăpînesc noua tehnologie. Din iulie, brigada a început să-și facă planul; de la 4 m avansare pe lună, la început, a ajuns să avanseze 23 metri. Pe ianuarie se preconizează o viteză de 25 metri. „Este calea spre atingerea angajamentului brigăzii de 1000 tone cărbune extras suplimentar pe acest an“, ne spune maistrul coordonator al abatajului Ilie Bodeanu, omul care, alături de brigadierul Dănălache, și-a adus din plin contribuția. la consolidarea bri- _găzi.i, la afirmarea ei în lupta cu greutățile începutului.
I. DUBEK
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(Continuare in pag. a 3-a)
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Nicăieri în lume,-voca- i țiâ unirii n-a izvorîț atit Ș de firesc, precum la ro- ; mâni, din temeliile pă- ; mîntului natal. Avem tot i atîta munte,-cit și cîm- i pie, cit și deal, armonia I cerului oglindit cu grîu ; si vie și brazi a pecetluit, ; dintru începuturi univer- ; sul sufletesc al poporu- ; lui născut din îngemă- j narea dacilor cu romanii. '■ S-au abătut asupra Car- = pațllor veacuri de fur- .- tuni, care i-au răzlețit, ; vremelnic, -pe fiii stirpe! ■ române, dar munții, inac- ; cesibili dușmanilor, i-a ; unit „în cuget și sim- ? țiri“, un popor întreg, „d(> ; la vlădică, pînă la opin- i că“, a luptat pentru ere- •: zul unirii patriei. Așa se ' face că, la români, uni- ■ rea are printre ctitori I voievozi și ciobani mio- - ritici, flamura lui lancu de Hunedoara a fost pur- I tată cu sfințenie de Ștc- • fan al Moldovei, de .os- ; ași și domnitori, din toa- ; ie' cele trei provincii is- ; torice românești. Cînd ■ capul viteazului Mihai a i căzut ofrandă pe altarul ; patriei, steagul unirii n-a sărutat țărîna, l-au pur- = .al mai departe urmașii î Pașoptiștij au trăit împli- = nit visul milenar al po- -l jorului, acum 121 de ani, î sub sceptrul tovarășului i or de luptă Alexandru : oan Cuza, dar, abia la i decembrie 1918, patria i s-a rostuit în hotarele-i î ivești, cu celelalte vetre ; trămoșești.Socialismul, omogeni
Ion VULPE

(Cont. în pagina a 2-a i*
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E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE

Viteji, străbunii apărară, 
De veacuri, românesc meleag. 
Noi nu răbdâm dușmani in țară, 
Primim prietenii cu drag.

Muzica: Ciprian Porumbescu 
în cartea comunistă scrie 
Că asuprirea va pieri / 
Prin noi, iubita Românie 
Liberâ-n veci va înflori.*

* 
I

i-

Text adaptat 
E scris pe tricolor unire, 
Pe roșul steag liberator 
Prin luptă, sub a lor umbrire, 
Spre comunism urcăm în zbor. 
Acel ce-n luptă grea se teme, 
Nu stă între învingători 
Dar noi, uniți în orice vreme, 
Am fost, vom fi biruitori.

Stăpîn pe-al său destin, poporul, 
De viață dreaptă făurar, 
Clădește falnic viitorul 
Urmînd partidul, unic far.
Tu, Românie socialistă, 
In lume, mîndră, vei sui. .. 
în eră nouă, comunistă, 
Etern, etern, vei dăinui.

Frontului Democrației și Unității SocialisteImnul 17 _______________.... ,________
adoptat de Congresul .al II-lea al F.D.U.S.

Unitate de voință și acțiune
în cadrul larg al democrației

noastre socialiste
Garanția împlinirilor noastreAm primit eu deosebită satisfacție vestea realegerii tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al partidului, în funcția de președinte al Frontului Democrației și Uni- - tații Socialiste. Este expresia dragostei și unității dc voință a întregului popor față de primul bărbat al țării, a înaltului democratism care caracterizează societatea noastră socialistă, o societate liberă și dreaptă, la construcția căreia își aduc contribuția toți oamenii muncii, toți cetățenii patriei. 'Din cuvîntările rostite de tovarășul Nicolae 
Ueaușescu, la Congresul al II-lea al Frontului Democrației și Unității Socialiste, am desprins ideea sporirii contribuției noastre, a tuturor oamenilor muncii la ridicarea eficienței în-

(Urmare din pagina 1)cîndreliefează din plin, apare cu evidentă clarita- • te inrîurirea profundă pe care o vor avea hotărîrile sale pentru întărirea unității poporului în jurul partidului, în viața social- politică a țării — pentru dezvoltarea accelerată a e- conomiei naționale, pe planul activității educative, al ridicării conștiinței po-, li-tice, al realizării unei democrații autentice — a- eum se poate aprecia și mai bine cit de juste, necesare și utile, au fost propunerile tovarășului NicolaeCeaușescu privind creșterea rolului Frontului Democrației și Unității So- ■ cialiste și îmbunătățirea organizării sale. Și de. data aceasta, ca și în . înfăptui- ••»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••©••••••••••••••«nor utilaje care condiționează ritmul execuției, transporturi suprapuse sau suplimentare, cu efecte nedorite asupra eficienței economice.S-au făcut referiri utile privind sprijinul pe care constructorii îl așteaptă din partea proiectanților și beneficiarilor pentru ca a.ctivitate,a de pe șantiere să se îmbunătățească substanțial în acest an, pentru ca întreaga desfășurare a execuției să înregistreze revirimentul așteptat. Constructorii și-au exprimat hotărîrea fermă de a-și mobiliza exemplar potențialul de muncă de care dispun pentru intensificarea ritmurilor de e- xecuție, finalizarea la termen a obiectivelor cuprinse în graficele de predare.

Executarea în termen a tuturor obiectivelor
«Urmare din pag. 1)uealifiearea — acțiune cuprinsă în programul de învățămînt pe acest an al grupului — trebuie să capteze, in. consecință, întrea

ga atenție a organizatorilor producției. De aceasta depinde în măsură hotărî- toare stabilizarea efective
lor, întărirea echipelor, prin asigurarea îndeplinirii normelor și cîștigurîlor. Recrutarea forței de muncă — așa cum s-a remarcat de asemenea — trebuie să devină țelul de căpătîi pentru, toți constructorii, Ja toate nivelele de competență, astfel îneît să fie atrași în formații noi

tregii activități economico- sociale. Colectivul secției turnătorie este preocupat de realizarea unor utilaje și piese de schimb de calitate superioară. Prin a- ceasta ne aducem contribuția la îndeplinirea programului de mecanizare a mineritului Văii Jiului, adoptat în urma vizitei în întreprinderea noastră a conducerii de partid și de stat.Este o mîndrie pentru noi, constructorii de utilaje miniere că avem în fruntea țării, a întregii națiuni pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, om de omenie, care ridica destinul țării pe culmi înalte de progres și civilizație, garanția îrti- plinirii noastre depline.

Ion M ARMA NE AN, 
muncitor la I.U.M. Petro

șani, președintele organi
zației proprii a F.D.U.S.

o nouă calitaterea tuturor schimbărilor Înnoitoare, calitative petrecute în răstimpul ultimului deceniu și jumătate, s-au vădit din plin rolul determinant al tovarășului Nicolae Ceaușescu în stimularea progresului social, originalitatea gîndirii șale, capacitatea de a sesiza noile cerințe ale dezvoltării societății și de a găsi, soluții adecvate, preocuparea supremă de a asigura condițiile optime, pentru înflorirea continuă a României socialiste. Sînt temeiuri de nezdruncinat ale dragostei și încrederii nemărginite, ale stimei și, admirației cu care întregul popor îl înconjoară pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, fiul cel mai iubit al națiunii, om politic de mare relief și cu un, prestigiu
muncitori, care să întărească puterea lor actuală — desigur, în condițiile îmbunătățirilor organizatorice preconizate.Un rol prioritar pentru intensificarea activității pe șantiere a fost acordat de către vorbitori mecanizării operațiilor specifice în construcții, concomitent cu a- sigurarea condițiilor celor mai propice îndeplinirii programului de dotare și de creștere a bazei proprii de producție industrială. S-a subliniat necesitatea promovării largi a tehnologiilor prin prefabricare, ' extinderea lor pe toate șantierele. In același cadru, constructorii au ce

I
l

Strîns uniți în jurul 
partidului

(Urmare din pagina I)Socialiste a fost reales e- minentul om politic, revoluționarul încercat și omul cel mai stimat al națiunii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, reprezintă chezășia unirii poporului în jurul partidului, garanția sigură a înaintării poporului nostru pe calea luminoasă a socialismului și comunismului.Iată de ce, exprimîn- du-ne sentimentele de mîndrie patriotică pentru realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de președinte al Frontului Democrației și Unității Socialiste, ne angajăm să nu ne precupețim e- forturile pentru creșterea necontenită a producției de cărbune.

mai oi'ga- Ceea

unanim recunoscut în lumea contemporană — sentimente ce și-au găsit o atît de fierbinte ilustrai 1 și in desfășurarea Congresului, în unanimitatea și înflăcărarea cu care a fost susținută și hotărîtă realegerea sa în calitatea de președinte al celui larg și democrație nism politic al țării,ce se cere acum este ca toate avantajele noilor structuri organizatorice să fie pe deplin valorificate, ea efervescența și avântul politic ce au caracterizat in această perioadă tabloul vieții noastre sociale să se- transforme într-o puternică forță materială de muncă, hărnicie, inițiativă, organizare, într-o nouă calitate a unității și democrației noastre socialiste.

la parametrii a mijloacelor me-

rut cu insistență organizatorilor din poligon, din stația de mecanizare și de transport Livezeni să-și concentreze atenția asupra îmbunătățirii calitative a elementelor prefabricate, a prestațiilor către șantiere, pentru a se asigura funcționarea înalți canine, de care depinde volumul realizărilor pe șantiere, respectarea termenelor de execuție cuprinse în grafice. Așa cum s-a desprins din discuții și de aici trebuie eliminate a- cele deficiențe organizatorice care au creat, nu o dată, situații nedorite:, stagnări prelungite ale u- 

Consiliul dc Stat a stabilit norma de reprezentare pentru alegerea deputaților în Marea Adunare Națională, circumscripțiile electorale și a confirmat Comisia electorală ..centrală și comisiile electorale județene și a municipiului București.' :In vederea alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare, ce vor avea loc la data de 9 martie 1980, prin Decretul nr. 16 din 22 ianuarie 1980 a fost stabilită norma de reprezentare pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională de un deputat la 60 000 locuitori.-Prin Decretul nr. 19 din 23 ianuarie 1980 au fost delimitate cele 369 circumscripții electorale pentru a- legerea deputaților în Marea Adunare Națională.De asemenea, prin Decretul nr. 20 din 23 ianuarie . 1980 a fost stabilit numărul circumscripțiilor electorale pentru alegerea deputaților
Masele populare

îorta
♦

motrice a Unirii
(Urmare din pagina 1)

. .1avântul se în-UriireaRomâ- română

rului nostru. Astfel, ideile revoluției de la 1848 au! dat un real impuls ridicării conștiinței de sine a poporului nostru, expri- mînd hotărirea muntenilor, moldovenilor și transilvănenilor de a sfărîma vechile relații feudale, de a deschide calea 'unității naționale în cadrul fruntariilor unuia și aceluiași stat. înfrîngerea revoluției nu a însemnat și înfrîngerea ideilor sale.în contextul favorabil al slăbirii Imperiului otoman și atitudinii favorabile u- nirii din partea -unora dintre marile puteri europene, dar mai ales prin maselor populare, făptuiește în 1859 Moldovei cu Țara neașcă. Națiunea a ales în amîndouă principatele un singur domnitor, pe Alexandru loan ' Cuza-, care avea să declare, mai tîrziu, în Mesajul către Adunarea Legislativă a țării, că : „Unirea era singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru și să ne permită de a da țării organizarea ce o așteaptă de atîta de mult timp".Unirea din 1859 a marcat totodată o nouă etapă în progresul general al țării, d însemnat o deschidere spre reforme social- politice și economice înnoitoare care și-au pus pecetea asupra dezvoltării

rea în consiliile populare județene și al municipiului București.Pentru alegerile de deputați în Marea Adunare Națională, prin Decretul nr. 21 din 23 ianuarie 1980 a fost confirmată Comisia e- ■lectorală. centrală în următoarea componență :Președinte : loan Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ ; vicepreședinte : Gheorghe. Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor; secretar :Gheorghe Chivulescu, membru în Comitetul executiv al Asociației juriștilor.Membr i: Maria Bobu, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor; Floarea Barbu, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție ; Nicu Ceaușescu, secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist ; general-locote- nent Gheorghe Gomoiu, secretar al Consiliului Politic Superior al Armatei;' Lo- 

ulterioare a țării. Unirea a însuflețit masele în lupta pentru cucerirea independenței de stat în anul 1877 și a condus, legic și logic, la desăvârșirea unității statale la 1 decembrie 1918, prin unirea Transilvaniei cu România, în desfășurarea acestor marcante momente istorice, masele populare au constituit permanent forța motrice. Locuitorii ' Văii •Jiului au participat Și ei în mod activ la marile momente ale istoriei naționale. In anul de prefaceri revoluționare 1848 au răspuns chemării izvorî te din zeci de mii de piepturi românești Pe Cîmpia Libertății din Blaj : „Noi vrem să ne unim cu Țara !" și în acea vreme în Vale s-a afirmat tribunul Gheorghe Todoran. Rapoartele șefului districtului Orăștie din perioada 1858—1859, adresate Ministerului de Interne austriac, relatau că dorința expresă a populației românești din comitatul Hunedoara (deci și Valea Jiului) și prin de aici situație tabilă.doreai terial, pentru denței Alături reni, Jiului înfăptuirea statului național român’ unitar11, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu.A revenit Partidului Comunist Român sarcina de a mobiliza și conduce masele populare, forțele pro-

este primejdioasă faptul că românii ajunseseră într-o , materială insupor- Nenumărați hune- au dat sprijin ma- moral și militar cucerirea indepen- de stat în 1877. de ceilalți hunedo- minerii din Valea „au contribuit la

zînd interesele și aspirațiile tuturor fiilor țării, unind efortul brațului cu cutezanța visului, a ridicat unirea la un rang de virtute națională. U- nirea-simbol, în jurul partidului comuniștilor, este o realitate cotidiană, participativă, implicată în fiecare cetățean, în

m
rinez Ladislau, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară : Ernest Breitenstein, vicepreședinte al Consiliului 'oamenilor muncii de naționalitate germană ; loachim Moga, prim-adjunct de șef de secție la Comitetul Central al Partidului Comunist Român.; George Bălăiță, secretar al Uniunii scriitorilor ; Mariana Bpljș, vicepreședinte al Comitetului Central ăl Organizațiilor Democrației și Unității Socialiste; Cornel Onescu, Prim-vicepreședinte al Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare ; Octavian Paler, președintele Consiliului Uniunii Ziariștilor ; Ileana Iacobescu, vicepreședinte al Consiliului Asociațiilor Studenților Comuniști din România.Totodată, prin Decretul nr. 22 din 23 ianuarie 1980, Consiliul de Stat a confirmat comisiile electorale județene și a municipiului București.

gresiste într-o acțiune amplă, unitară, populară și democratică, îndreptată împotriva exploatării, pentru libertate socială și națională, pentru progres social-economic și politic. 
„Odată cu trecerea la con
struirea socialismului — sublinia tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU — au putut 
fi soluționate pină la ca
păt marile probleme ale 
dezvoltării societății româ
nești pe calea progresului 
economic și social, și-au 

găsit împlinire idealurile 
pentru care au luptat cla
sa muncitoare, forțele re
voluționare, progresiste, 
cei mai buni fii ai popo
rului0. România socialistă se înfățișează în prezent ca un stat suveran, independent și unitar, al tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, în anii socialismului, sub conducerea înțeleaptă a partidului, s-a realizat adevărata Unire în gînd și faptă a întregii națiuni , române. Ideea de unitate a devenit forța de granit 
a națiunii noastre socialiste, factorul unificator și mobilizator al tuturor e- nergiilor oamenilor muncii pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate sub conducerea Partidului Comunist Român. întregul nostru popor, strins unit în jurul partidului, aniversează împlinirea a 12.1 de ani da la făurirea Unirii principatelor române într-o atmosferă ,.-de angajament plenar, pregnant exprimate 
la recentul . Congres al Frontului Democrației și Unității Socialiste, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-lea al P.C.R.

Vocația
Jf

(Urmare din pagina 1) fiecare acțiune o b ș t e i. Iată ce, comemorînd jertfele strămoșilor, sub sceptrul poporului, unirea ne este reazem și îndemn spre fericirea în temeiuri comuniste, cu armonioasele dimensiuni diacronice și sincronice ale luptei neîn- frînte pentru demnitate și rînduială egală sub soarele împlinirilor.
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Despre șeful de brigadă Cornel Țîr, de la sectorul I al I.M. Lonea ortacii îți. vorbesc cu -căldură, din inimă. Ți se înfățișează o biografie simplă, a unui comunist de o aleasă vrednicie. Legătura cu mina a însemnat pentru Cornel Țîr, respectarea acelei „convenții nescrise" lăsată din tată în fiu în familia sa —• aceea de a continua tradiția în meseria miner.— Cînd eram copil se spunea că meseriate brățară de aur. Am auzit despre multe meserii frumoase, interesante, dar visul și dorința | mea au fost să devin mi-

demi es-
! 
i

Purtător de nădejde 
al ștafetei mineritului

Să muncim
și să trăim în 
chip comunist

ner, să continui tradiția familiei mele. Abia îm- plinisem 19 ani cînd am făcut cunoștință cu mina. Era în 1963.Aveam în față omul căruia, așa cum aflasem de la loan Zgripcea, președintele comitetului sindicatului pe întreprindere, ortacii din brigadă îi poartă mare stimă.— în brigadă am mai oameni harnici ambițioși.! Cu șefii schimb Ion Curtean, viu Negru, Nicolae saclie și Ion Ghiocu crez de peste zece Minerii Nicolae Olăieru, Hie Mihoc, Miron Trăită și Petru Curtean sînt oameni care își practică cu dragoste meseria, știu să lucreze oriunde sînt puși,

nu-și deSil-Ur-lu- anL

iar cînd sînt solicitați întotdeauna răspund „prezent*1.Rezultatele bune obținute se explică prin faptul că brigada a îmbrățișat inițiativa „Să muncim și să trăim în chip comunist", inițiativă care ’ cîștigă tot mai mult teren în Valea Jiului.— Este un bun organizator, ne spune inginerul Ștefan Radu, șeful sectorului I. Brigada pe care o conduce se afirmă prin aceea că lună de lună și-a depă'șit sarcinile de plan.Dar brigada lui Cornel este și tineri.ani deȚîr a
o școală pen- In cei peste minerit, Cor- mbdelat multi

Țîr tru 15 neltineri în spiritul responsabilității și dragostei față de muncă, oameni care azi sînț șefi de schimb sau șefi de brigadă, despre care îți vorbește cu dragostea unui părinte.
Emil DEMIAN

0 clipă din viață• Un act de înaltă răspundere muncitorească — ne scrie pe adresa paginii, corespondentul nostru din Vulcan, Tudor Mucuță — a caracterizat pe cei 19 oameni care au reparat intr-un timp record (25 de zile), un siloz de cărbune axând capacitatea de 1200 tone de la I.M. Vulcan. S-a lucrat pe schimburi prelungite, neîntrerupt, de la cota 5 pînă la cota 19, învingînd„Ani re- eviden- munci- cores- Totuși cîtorva Fierar,
obosea]a și frigul. , ținere, pe care să țiez din cei 19 tori...", precizează pondentul nostru, notăm numele dintre ei : Eugen Carol Amza, Ștefan Ivan, Ștefan Pojonyi,. Francisc Sovadi, Mihai Bot. Macedon Moldovan, Nicolae Cristian, Aurel Toclerici.

Mircea Narița, Alexandru Sovadi și alții, în frunte cu șeful de echipă Pavel Călugării și maistrul e- lectromecainic Adalbert Farca.ș.• „Pe bădița S Union îl cunoști după voce, după gesturile sale mereu precipitate, hotărît să îndeplinească în timpul cel mai scurt sarcina pe care o are". Cu aceste cuvinte își începe scrisoarea colaboratorul nostru Dumitru Nechifor de la I.M. Petri- la. Aflăm că după 20 și ceva de ani de activitate. seE II,Slmion I-Iaralambie, de echipă la sectorul a ieșit la pensie.„Drept ca un brad sub poala Paringului" l'irmați,a aparține ratorului nostru), Hairalambie se desparte cu greu de colegii de mun-
de(a- colabo- S inii on
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că. Ortacii săi (și noi !) îi urăm multă sănătate și fericire.• Pe drept i iivint, se poate spune că, pină a- uum, scurgerea timpului pentru I’eiru Abraham, maistru croitor la cooperativa „Straja" din l.upeni, n-a fost zadarnică, ne scrie colaboratorul nostru Corvin Alexe. In 1952, devenea membru cooperator, apoi p r i m c a primul grup dc ucenici pentru a-i califica la locul de muncă în meseria de croitor. De-a lungul anilor, meșterului i-au trecut prin mâini zeci de tineri. Croitori la Fabrica de confecții din Vulcan, la casele de modă din Arad sau Craiova, ca Dănuț Lăzan, EJisabeta Peter, Ana Mandale sau Maria Cromei. astăzi apreciați, au învățat tainele acestei meserii ele ]a meșterul Pe- .trii Abraham.
Rubrică redactată de 

Val. COANDRAȘ

(Urmare din pagina I)| ntr-un alt abataj, peI stratul 5, brigada- .** Aftonic Costea perse-,verează pe aceeași cale : a randamentelor înalte, obținute cu ajutorul unei combine de abataj. Luna trecută, brigada își depășise planul cu peste 500 tone cărbune, luna aceasta are deja un plus 200 tone de cărbune, aici, oamenii brigăzii îndrăgit tehnica, s-au prins s-o exploateze cu e- ficiență, să lucreze în ordine și disciplină, să învețe, să se perfecționeze. Brigada a câștigat un renume cu care șeful ei, comunistul Aftonic Cos- tea, se mîndrește Pe bună dreptate — aceea de pepinieră de cadre pentru frontalele sectorului. De la începutul lui ianuarie, din brigadă s-au desprins cîțiva mineri de nădejde și, în frunte cu fostul șef de schimb Ion Gheorghiu, au constituit nucleul unei noi brigăzi care exploatează al doilea panou al abatajului. A fost o reechilibrare între două brigăzi, măsură care va asigura creșterea vitezelor de avansare în ambele panouri, creșterea producției în ambele brigăzi, deci un cîștig categorie pentru sector, pentru întreaga mină.Se va termina mai repede abatajul ? Brigadierul Costea are încredere în ortacii săi de la pregătiri. Aduce vorba de brigada ’ ' Jenii ă Secrieru

care, deși are condiții vitrege din cauza viiturilor de apă și a înclinării mari a lucrării, sapă în stratul 5 un plan înclinat pentru deschiderea unui nou a- bataj frontal. Din această lună a început pregătirea unui nou frontal și brigada lui Mihai Varga; cea a lui Petru Molocea sapă o galerie de cerce-deȘi au de- Virtuțile 
conștiinței 

de sine
tare în vederea deschiderii unui. abataj în stratul 12. Vitezele mari în aceste lucrări, strădaniile pentru a se aproviziona din mers, odată cu intrarea în șut, climatul de ordine și disciplină asigură brigăzilor de pregătiri lucru care frontaliștilor asigurate la rele abataje.
?rin strădaniile și succesele minerilor, îndeosebi ale celor din brigăzile frontaliștilor conduse lache și sectorul trecutăplanul. A fost fără precedent tînără unitate perioada consolidării „pozițiilor vederea afir-

ritmuri de dau garanție că vor avea timp viitoa-
de Vasile Dănă- Aftonic Costea,II a reușit luna să-și depășească o reușită la această aflată în

I na dintre brigăzile de zidari care și-a făcut un bi
nemeritat renume : cea condusă de Dumitru Postolache 
de pe șantierul 1 Petroșani al T.C.H.

Foto : Ion LICIU
■ '.Vi,/.W^^/AW?.WCAW.,.W?J^/,V/.W.«,W.W.WAW,W?.WAVW,<,V,V.W/?//.V/AVj,AV.WAWW^,

Opinia publică cere pedepsirea aspră 
a infractorului minora în cauză se depla-A intrat în obișnuința organelor de miliție din municipiul nostru ca periodic să întreprindă acțiuni de popularizare a legilor țării și de pregătire antiinfrac- țională cu cetățenii. Unele din temele, pe care s-a insistat cel mai mult, au fost acelea în care minorii sînt pasibili să apară ca părți vătămate. Au fost expuse cazuri de viol și între victime sînt și eleve. Cu a- ceste prilejuri s-a cerut părinților să-și instruiască odraslele astfel îneît să nu dea dovadă de credulitate, să evite persoanele necunoscute, să refuze micile a" tenții oferite de acestea și, mai ales, să refuze cu desăvârșire orice fel de invitație.Am adus din nou în discuție acest aspect întrucît, în seara zilei de 5 ianuarie 

a.c. minora T.S., din Petroșani a căzut victima u- 
nui viol tocmai datorită faptului că n-a respectat a- ceste precepte, n-a dat dovadă de suficientă precauție. Este foarte adevărat, VÎrsta nu-i permite să-și

dea seama că printre oameni cinstiți mai există, din păcate, și rebuturi, lepădături, indivizi cu instincte refulate, animalice. Dar să revedem, pe scurt, faptele :La ieșirea dintr-un magazin, minora este acostată în plină zi de un tînăr, invocând diferite pretexte pentru a o invita acasă la el. Deși fetița refuză, infractorul găsește modalități de amăgire șl ajunge cu ea în partea opusă a orașului, în cartierul Dărănești, par- curgînd cîțiva kilometri pe jos pe un drum forestier spre Roșia și apoi pe deal prin zăpada destul de mare. Infractorul și-a stabilit drept loc at necugetatei acțiuni în preajma unor arbuști. Revine apoi în o- raș și abandonează fata.. Bineînțeles^ cazul nu putea trece neobservat, intervin organele de miliție și infractorul este arestat, urmînd a fi judecat.Cam acestea fiind faptele să spicuim și cîteva date din fișa personală a autorului lor. Adalbert Szi-

laghidin Petroșani, născut în 1952, muncitor pe șantierul Rîul Mare din Retezat. La rubrica antecedente penale mai sînt înscrise două condamnări pentru aceeași cauză : infracțiune cu violență.Ne-am oprit la prezen-
Anchetă 
socialătarea sumară a faptului și datelor personale întrucît cazul, depășind obișnuitul, l-am expus mai multor oameni de diferite categorii de vîrstă și profesii, ale căror opinii le inserăm în cele ce urmează.IOANA ONEASA, lucrătoare în comerț i „Este .cutremurător ce-mi spuneți. Cred că în cazul de față părinții nu au greșit. Este necesar și bine ca părinții să antreneze copiii la diferite treburi gospodărești, Ia cumpărături, mai ales că

sase m plină zi la magazin. Se pune întrebarea dacă fata a fost instruită în acest sens. Dacă nu, înseamnă că trebuie să fie, iar dacă da, trebuie să nu uite sfaturile părinților, ale mamei, mai ales. Vinovatul principal este însă acel individ cu instincte animalice cu care legea să fie deosebit de aspră în cîntărirea faptelor".TUDOR ȘARPE, constructor : „Indivizi de teapa lui A.S. sînt deosebit de periculoși. Aceștia sînt în stare să năruie într-o clipă tot ce ai făcut pentru educația _ minorilor. Sincer să fiu, în asemenea situații 
ar trebui să se aplice un spor de pedeapsă, în așa fel îneît aceasta să fie' cit

sese condamnat de două ori pentru aceleași motive. Nici un fel de milă pentru acest individ, om nu-1 pot numi. De aceea spun că legea va trebui să fie deosebit de aspră în acordarea pedepsei".VASILE IRIM1E, miner șef de brigadă: „Cred, că după ce legea i-a permis să revină printre oameni, nu ne-am ocupat cu răspundere de educația , lui. In aceste cazuri legea trebuie să fie cit mai aspră. Cu asemenea oameni, sigur, nu putem realiza ceea ce ne-am propus".In ancheta de față și-au exprimat opiniile mai mulți interlocutori. Nu le-am prezentat pe toate, întrucît a existat unitate de vederi, selectînd doar pe cele reprezentative. Ne-a impresionat, în schimb, exigența cu care au tratat interlocutorii fapta în speță, propunând măsuri severemai mare. Mai ales pentru pentru curățirea climatului recidivist".CONSTANTIN BURLAN, energetician î „Merită pedeapsa maximă. Fiind utn element înrăit, a nesocotit aceste principii și a săvîr- șit o infracțiune deosebit de gravă, după ce mai fu

social de elemente care grevează mersul nostru înainte.
C.A. VOINESCU 

cu sprijinul It. major de 
miliție

Ion ARSENIE

mării ei în rîndul colectivelor miniere fruntașe a- le Văii Jiului. „O reușită care anticipează însă altele, și mai însemnate", ne asigura secretarul comitetului de partid al minei Nicolae Novac. Acest optimism este: confirmat șl de minerii din abataje, din sector, de faptele și strădaniile lor.— Anul acesta va fi mai bun decît cel precedent, este de părere maistrul minier principal Mihai Rusu, secretarul de partid pe sector. Prin membrii săi, organizația noastră de partid acționează cu perseverență pentru îmbunătățirea întreținerii utilajelor, a aprovizionării locurilor de muncă pentru întărirea disciplinei în fiecare formație de lucru. Rezultatele noastre vor depinde însă și de ajutorul pe care îl vom primi în depășirea unor greutăți, pentru că avem și greutăți. Ele constau în lipsa pieselor de schimb necesare ~ la transportoare și pompele de înaltă presiune pentru stîlpii individuali din abatajele lui Costea și Gheorghiu. In ce ne privește, știm că rezultatele depind de munca, de cutezanța și priceperea noastră. Și facem : tot ce depinde de noi !
...Muncă, cutezanță, pri

cepere, iată virtuțile conștiinței de sine ale unui tînăr colectiv minier, aflat nu numai la început de an, ci și la începutul a,- firmării vredniciei și puterii sale de dăruire.
Paraîraiă 

la proverbeO personalitate a vic’.ii noastre științifice, care, a făcut prin munca pe care a depus-o. cinste țării, academicianul Gr. Moisil, spunea cu un prilej oarecare : „Un om recunoaște un aii om a- tunci cînd îl doare durerea celuilalt". I’arafra- zîndu-1 pe renumitul om de știință, am spune : Un om recunoaște un alt om. dacă respectă munca celuilalt și dacă ii vine în întâmpinare cu munca sa.Cunosc însă aici la noi în Vale, de mai mult timp un anume specimen. Se pretează la orice ; bișniță, joc de cărți, înșelătorii și chiar furt. Toate acestea 
le face în pauzele dintre două detenții la penitenciar. Are pur , și simplu alergie la ceea ce se nu
mește muncă cinstită și, culmea impertinenței, în, situația în care el este 
acela care pretinde anumite servicii, se dovedește teribil de exigent. Uneori chiar reușește să se impună celor ce nu-1 cunosc, căci de vreme ce nu poartă nici un stigmat prin 
care ar putea fi identificat fără nici un dubiu, acest soi de indivizi trăiesc printre noi și chiar se bucură, vremelnic, de încrederea noastră. Cu prilejul cunoștințelor fugare, pe care oamenii le leagă în anumite împrejurări, am avut ocazia 
să aud punîndu-se . întrebarea : „Ce meserie ai?“ Nu am auzit, din. păcate, ca întrebarea să fie for- formulată în sensul și „unde lucrezi ?“Individul despre care .vorbeam, a avut și el, în mod sigur, prilejuri de răspuns la aceste întrebări. Cum s-o fi descurcat? Cunoscîndu-i caracterul, înclin să cred eă destul ele ușor. Căci o zicală din strămoși glă- suiește cu amară ironie că ,,Și minciuna-i vorbă".

Ion BARD AC
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Vizita primuîui-ministru Panmunjonal României în Reuniunea

.23 —- Trimisul Mircea S. lo-CAIRO: Agerpres, nescu, transmite: In cursul zilei de miercuri, tovarășul Ilie Verdeț, prim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România a avut o întrevedere cu Aii Fahmi el-Daghas- tani. ministrul transporturilor, telecomunicațiilor și navigației.Cu acest prilej, au fost examinate posibilitățile pentru dezvoltarea în continuare a colaborării economice român o-egiptene în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor.La întrevedere au luat parte loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini si Ion M.. Nicolae prim-adjunct - al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Tot în cursul zilei miercuri, tovarășulVerdeț, însoțit de persoa-

ne oficiale române și e- giptene, a vizitat fabrica de sodă de la Alexandria, construită în cooperare cu România.
★

i

Comis ei militare
de armistițiu

deIlie

"în aceeași zi, tovarășii loan Avram și Ion. M. Nicolae au avut întrevederi de lucru cu Ahmed Ezze in Helal, ministrul egiptean al petrolului,: in cadrul cărora s-au discutat probleme privind intensifi- ■ earea țjolaborărîfe romăno- eglptene în industria extractivă.De asemenea, tovarășul Ion ZM. Nicolae' a avut o convorbire cti Hamad Abdel Latif e] Sayeh, ministru egiptean al economiei, comerțului exterior și cooperării economice, cu care prilej s-au analizat modalități concrete de extindere și diversificare a cooperării economice, a schimburilor comerci ale dintre România și Egipt.

. PANMUNJON 23 (Agerpres).— Agenția A.C.T.C. informează că, la propunerea părții nord-poreene, la Panmunjon a avut loc a 398-a reuniune a Comisiei militare de armistițiu. Delegația nord-coreeană a arătat că manevrele militare mixte sud coreano- americane, „MAGEX-80'1’ care se efectuează, în prezent, în apropierea liniei de demarcație militară, au un scop agresiv evident, constituind o violare a a- cordului de armistițiu, o piedică în calea procesului de reunificare a. țării.Delegația nord-coreeană a protestat eu hotărîre față de exercițiile de război provocatoare pe care le .încetare a cerut

in Uniunea' sovieti
ca a fost lansat la 23 ianuarie, satelitul „Cosmos* 1151” destinat perfecționării metodelor de obținere operativă a informațiilor privind oceanul mondial, informează agenția TASS. Aparatele ce echipează satelitul funcționează normal. Informațiile recepționate sînt : transmise prelucrare și utilizare titutelor Academiei de ințe a U.R.S.S.

LA ATENA a avut plenara C.C. al P.C. Grecia. Plenara

FILME

spre, ins- . Ști-loc din a analizat

I’ETRO.ȘANI — 7 No
iembrie : Speranța ; Re
publica: Cuibul iluziilor, seriile I-II; Unirea: Pie- done Africanul, seriile 1-11.

PETRILA : 39 de trepte
LONEA : De ce să -1 împușcării pe profesor ?
ANINOASA: Hoțul din Bagdad.
VULCAN : Sub răsturnată.
LUPF.NI — Cultural : Teatrul cel mare.
URICANI: Uraganulvine de la NaVarone, seriile

1 9,5020,10
luna

desfășoară fără cealaltă parte și energic încetarea lor.Convorbiri economice româno-nigerienexăminate probleme privind perfecționarea activității societăților mixte româno-nigeriene „Nirowi" și „Seromwood", identi fieîn- du-se, totodată, noi posibilități de extindere a cooperării economice reci-
LAGOS 23 (Agerpres). — Tovarășul Ludovic Faze* kas, membru al Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R. secretar al C.C. al P.C.R., ministrul economiei forestiere și materialelor deconstrucții, a efectuat o proc avantajoase. S-a con- vizită în Republica Fede- venit asupra unor măsuri î-ală Nigeria. Cu acest prilej, în cadrul convorbirii cu prof. Ishaya Audu. ministrul federal al afacerilor externe, precum și cu alte oficialități, au fost e-

concrete privind dezvoltarea conlucrării dintre România și Nigeria și a schimburilor comerciale bilaterale. _Vizita a reliefat dorin-

ța comună de a, se amplifica și aprofunda în continuare, raporturile de cooperare pe multiple planuri, îndeosebi în domeniul economic, în conformitate cu hotăririle convenite în cadrul convorbirilor la cel mai înalt nivel româno-nigeriene desfășurate: la Lagos și București.

probleme politice interne, subliniind necesitatea unirii forțelor oamenilor muncii în lupta împotriva inflației. Au fost discutate, de asemenea, probleme internaționale actuale. ■
IN R.F. GERMANIA se desfășoară în prezent „Săptămâna Partidului Comunist German". Numeroasele acțiuni organizate de PiC.G. în toate zonele țării sînt îndreptate spre sprijinirea dezarmării și politicii de destindere, garantarea drepturilor democratice si sociale ale oamenilor muncii.
U.N.E.S.C.O. a lansat la New York un concurs mondial de poeme pentru copii, care ar putea .să a- ducă peste un milion de dolari la programul său de educație pentru copiii han-’ dicapați. Poemele ce vor fi primite din 148 de țări vor fi regrupate la sediul U.N.E.S.C.O. din Paris. Un juriu internațional va a- tribui premiile finale. Poemul cîștigătbr va fi lansat în cadrul unui recital, organizat ■ în luna octombrie, la New York.

20,5021.40

■ ■ ’ •.”.3Viața culturală.1001 de seri.Telejurnal.In actualitate: pregătirea alegerilor do la 9 martie.De ]a Unirea din 1859 la marea u- nitate do azi a întregului poporromân — doctl- ntenlar.Focșani — orașul Unirii azi... l'n ire-n cuget și-n simțiri. .“ — siK-ctaeol festiv. Ora tinerelului. Telej urnal.
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TV
Rezullatele tragerii din

23 ianuarie 198010,0011,00 Teleșcoală.Film serial : „Paul 
Gauguin" reluarea episoadelor 4 si 5 Telex. 'Închiderea programului.Telex,16,05 Teleșeoală.16,30 Curs.de limbă franceză.17,00 Secvențe australiene.
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II. H.R. Eforie Nord

Nou eșec în formarea 
guvernului în Islanda

REYKJAVIK 23 (Ager- milare ale lui Ștengrimur preș). — In Islanda a fost HermannssOn, secretar al înregistrat cel de-al trei- Partidului Progresului, și lea eșec al unei tentative de formare a noului guvern, în intervalul de 50 de zile după alegerile generale anticipate • de la 2—3 decembrie 1979. însărcinat cu misiunea de a constitui o coaliție guvernamentală, Svavar Gests- son, liderul Alianței Populare, l-a informat, marți, pe președintele țării, Kristjan Eldjarn, că renunță la misiunea încredințată. Tentativa sa a fost precedată, de încercările si-

a lui Geir Hallgrimsson, liderul Partidului Independenței.Agenția France Presse informează că Benedikt Groendal, președintele Partidului Social-Democrat, șeful actualului guvern de- misionar, care asigura soluționarea problemelor curente, a primit misiunea de a încerca la rîridul său constituirea unui cabinet de coaliție care să dispună de majoritatea necesară guvernării în parlament (Althing). i
Țările din Europa occidentală — inclusiv Piața comună — au intrat în ceea ce, în mod foarte larg, se acceptă ca fiind un deceniu cu mult mai vulnerabil la stabilitate decît perioadele precedent"' te. Afirmația se bazează atît pe modificările "de ordin politic care au fost și pot fi anticipate, cît și pe cele de ordin economic.în acest din urmă plan se acceptă că ritmul general de creștere economică al țărilor din C.E.E. va scădea de la peste 3 la mai puțin de 2 la sută în 1980 (ceea ce corespunde ritmului cel mai scăzut din . 1975). Potrivit Comisiei C.E.E., balanță de plăți a Singurul succes relativ, ’ înregistrat în ultimul timp, a fost în legătură cu func-

statelor membre înregistrează acum valori negative și se va deteriora în continuare, după ce, în
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Agendă energetică
ALGER 17 (Agerpres). Rezervele de petrol ale Algeriei sînt estimate la ora actuală la aproximativ un miliard tone, producția fiind de 55 milioane tone anual.Pentru a nu se epuiza prea repede zăcămintele, autoritățile algeriene preconizează reducerea treptată a producției pînă la 48 milioane tone anual.

Programele de perspectivă în-acest domeniu au în vedere și faptul că. deși în prezent Malaysia exportă petrol, pentru viitor se va pune problema conservării acestei prețioase resurse.

obținut un de confor- 
■— și așa1978, fusese surplus destul tabil; Șomajul destul de răspîndit — va spori de la 5,6 la 6,2 la sută din totalul forței de

KUALA LUMPUR 17 (Agerpres). In Malaysia a fost creat un organism cu atribuții lărgite, care va trece la elaborarea de studii și la stabilirea de metode practice în vederea economisirii energiei.

BEIJING 17 (Agerpres). Un mare zăcămint de cărbune, ale cărui rezerve au fost evaluate la peste 2,4 miliarde tone, a fost descoperit recent în zona Yibin, din sudul provinciei Sichuan — R.P. Chineză. Filoanele de antracit au aici o grosime de 5 pînă la 7 metri —■ precizează agenția China Nouă.

ționarea Sistemului Monetar (vest) European (S.M.E.) — în ciuda, sau, poate tocmai — din cauza absenței Marii Britanii din a- cest organism.
■ ---------------------------- ' -----------------------------------------------------

Din presa străină
„FINANCIAL TIMES"

muncă. In toamna anului trecut inflați.a atinsese în țările C.E.E. 13,5 la sută, cu unu la sută mai, mult decît nivelul, considerat deja periculos,, atins în 1975. Dobînziie la împrumuturi emise de bănci vor împinge inexorabil acest indice și mai sus.

S.M.E reprezintă însă un succes prea mic față de marile ambiții anunțate la începutul anilor ’70. Atunci se ' prezicea o largă integrare economică ce căpătase numele de Uniunea Europeană.Dar aceste nădejdi s-au cam spulberat odată cu criza energetică din anii 1973—1974, cînd fiecare a început să-și rezolve ne-

cazurile de unul singur. Astfel, există un optimism ponderat în legătură cu rezolvarea problemei compromisului bugetar cu privire la participarea Marii Britanii, care a dus criza pînă la o mică secesiune. Dar ’chiar dacă acest incident va fi . rezolvat C.E.E. trebuie să-și regîndească problemele de politică financiară, precum și atît de criticata chestiune a Pieței comune agricole.Pe de altă parte, această zonă tradițional industrială a căzut victimă, în ultima vreme, în competiția cu Japonia și cu noile1 state industrializate, iar Piața comună nu a reușit . încă să stăpînească toate consecințele unei atari reașezări. ' ’ ■
(Agerpres)

pune la dispoziția tuturor celor interesați 
pentru odihnă, cură și tratament reumatis
mal în sezonul rece, peste 2 500 locuri pe 
serie în stațiunea Eforie Nord.

Confortabilele hoteluri cu bază proprie 
de tratament și restaurante încălzite, vă aș
teaptă pentru perioade de 12 și 18 zile în 
intervalul ianuarie — martie 1980, la pre- : 
țuri avantajoase de 65 lei/zi turist (masă, 
casă și tratament).

Tratamentul efectuat după metode mo
derne cuprinde 3 proceduri și este execu
tat de personal medical cu înaltă calificare.

La recomandarea medicului se mai 
efectuează tratamente cu Gerovital, Boici! 
și acupunctura.

Multiple posibilități de agrement, dis
tracție și excursii.

Stațiunea vă așteaptă 1

Institutul de mine Petroșani
ÎNCADREAZĂ prin transfer sau direct

— Subinginer constructor pentru inves
tiții și urmărire lucrări pe șantier

— Tîmplar
— Electrician

, — Sudor
Condițiile de încadrare și retribuire 

sînt conform Legii nr. 12/1971 și Decretu
lui 188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune 
zilnic la biroul plan-retribuire-personal, un
de se pot obține și relații suplimentare, te
lefon 42973. ’

OREZA Constantin din Petroșani mulțumește doctorului Radu V. Radu de la Spitalul municipal Petroșani pentru deosebita îngrijire ce mi-a acordat-o Pe timpul spitalizării. (66)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Kos- zegi Francisc, eliberată de I.M.' Dîlja. Se declară nulă. (65)PIERDUT carnet de student pe numele Cristea Emil, eliberat de I.M. Pe-

Mica publicitatetroșani. Se declară nul. (61) PIERDUT carnet student pe numele Zorilă Constantin, eliberat de I.M.P. Se declară nul. (62)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bîră Ion, eliberată de I.M. Vulcan. Se declară nulă. (63)PIERDUT certificat ab? solvi re curs calificare post- liceal seria B nr. 40576, eliberat de I.M. Dilja, pe numele Szekely Dezideriu. Se declară nul. (64)
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.
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