
Uniți în jurul partidului, 
al secretarului său general, 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
Strins uniți în jurul partidului, sub

- faldurile steagului roșu și ale tricoloru
lui, comuniștii, oamenii muncii, toți cei 
ce trăjesc și muncesc în Valea Jiului, 
aduc a: lăzi un fierbinte omagiu celui 
mai iubit și stimat fiu al națiunii noas-- 
tre,- tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, președin
tele Republicii Socialiste România. Ac- 

.. tivitatea multilaterală desfășurată de 
partid în opera de construcție socialis
tă, marile succese obținute, îndeosebi în 
perioada care a trecut de la Congresul

. al IX-iea, în creșterea avuției naționale, 
a bunăstării și fericirii întregului po- 
por, confirmă justețea liniei politice a 
partidului;' la elaborarea căreia tovară
șul Nicolae Ceaușescu are o contribuție 

' notărîloare, urmărind neabătut ea politi
ca internă și externă să corespundă 

:'intereselor vitale ale poporului român, 
nobilei cauze a socialismului și comu
nismului în lume.

Numele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este gravat în conștiința națiunii, a ce
lor peste 22-milioane de fii ai Româ
niei socialiste, care sînt însuflețiți în ac
tivitatea lor de comunistul patriot, 
militant politic revoluționar, indisolubil 
legat de masele largi populare. Această 
unitate' de gînd. voință și faptă, această 
unitate de nezdruncinat în jurul parti
dului. au fost pregnant exprimate, cu 
dragoste și stimă, de unanima . dorință 
a poporului la al II-lea Congres al 
Frontului Democrației și Unității Soci
aliste care a reales, într-o atmosferă de 
mare entuziasm patriotic, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în înalta funcție de 
președinte al F.DU.S.

Minerii, toți cei ce trăiesc și muncesc 
în această zonă eu vechi tradiții mun
citorești păstrează amintiri de neuitat 
despre tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca
re a vizitat de mai multe ori Valea Jiu
lui, însuflețind ii-i prin verb și faptă in 
activitatea de înflorire a patriei. In 
senin de omagiu, străbătut de dragoste 
și profund respect pentru dinamica ac- 
ivitate militantă, creatoare, strins și 
continuu legată de practica socială, mi
nerii Văii Jiului își exprimă gratitudi
nea față de Minerul de Onoare, emi
nentul bărbat elestat care a inițiat un 
program complex de introducere a pro

gresului telmie în minerit și acordă o 
permanentă atenție îmbunătățirii ni
velului de trai și calității vieții din a- 
cest important bazin carbonifer.

Printr-o inepuizabilă energie și un 
stil de muncă dinamic și popular, izvo- 
rîte dintr-un temperament revoluționar 
ardent și o gîndire cutezătoare, receptivă 
la nou și cu o impresionantă mobilitate 
dialectică, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este cel mai devotat fiu al poporului 
român, continuator al celor mai nobile i- 
dealuri de independență și suveranitate 
care străbat istoria bimilenară a patriei. 
Dezvoltarea și perspectivele Văii Jiului, 
ca și a întregii țări," oglindesc preocupa
rea multilaterală a partidului — mari-;, 
le succese dobîndite în opera de făuri
re a unei Românii moderne —, sinteti
zate în documentele Congresului al XII- 
lea al. P.C.R. și la recentul Congres al 
Frontului Democrației,.și Unității Socia
liste, ’evenimente politice care poartă 
amprenta puternicei personalități a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Cu o gîndi
re de mare profunzime analitică și forță 
sintetică, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este arhitectul politicii interne și ex
terne a partidului, a statului nostru, con
tribuind cu. pasiune și patriotism revo
luționar la înfăptuirea intereselor popo
rului român, la cauza păcii și colaboră
rii în lume.

Pentru tineri sau vîrstniei, pentru orice 
om care muncește și trăiește în această 
țară cu nume, scump, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este comunistul de omenie 
care își găsește timp să vorbească cu 
toți, simplu, omenește, să ne îndrume 
c.u cuvinte pline de patos și incandescent 

«patriotism, care, ne înzecesc forțele cre
atoare. Cu devotament și respectuoasă 
stimă, într-o unitate deplină _ în jurul 
partidului, toți cei ce trăiesc și muncesc 
în Valea Jiului, în patria noastră, mani
festă sentimente de fierbinte -dragoste 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu urîn- 
du-i astăzi, de. ziua sa de naștere, „Da 
mulți ani", multă sănătate și putere de 
muncă pentru fericirea și prosperitatea 
poporului, a noastră a tuturor, pentru
înfăptuirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate și a comunismului pe 
pămîntul strămoșesc al României.
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— colectivul nu i 
mulți, i 

neclar- 
țiplinare. ’ 

Ion VULPE | 

tru mecanic. Era. prin' ” i
septembrie 19-78. cînd, la (Continuare m pag. a 3-a) ' 
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Florile recunoștinței 
pentru primul bărbat 

a! tării
■■ ■ ■■■■■■ -

brigadă 
Lupu- 

la secto-
I.upeni,

efui de 
Constantin 
ieșcu, de 1 

ru t i V a.l minei, 
este deja un nume de re
zonau țâ î n 
mânesc. Ortacii lui 
raportat, la 
lui trecut, o 
plimentară 
40'001) tone

— Cine ar fi fost Cons
tantin Lupulescu într-un 
alt timp docil în anii so
cialismului ? Dar fără 
ortaci ?

Cînd a împlinit 18 arii, 
a intrat ca lăcătuș în 
subteran; în primul an al 
cincinalului viitor va îm
plini un sfert de secol 
de muncă în abatajele 
Lupeniului. A ajuns mais- 

prirr

Lupeni, la îndemnul 
cretarului general

mineritul ro- 
au 

sfîrșitul anu- 
producție sli
de aproape 
de • cărbune.

se
al 

partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, de
marase impetuos era me
canizării complexe. Or,
Lupulescu are vocația pi
onieratului, cu combina 
mai lucrase. Normal, 
complex, trebuia 
maistru mecanic și 
șef de brigadă, el a 
mulat

mers, Mi-am dat seama 
că ..angrenajul" sufletesc 
suferea — <
era sudat, veneau i 
plecau mulți. S-a declan
șat „acțiunea disci;.

Unitate de voință și ac|iune in cadrai
“. ' . < ’ • . ■ ■ ...

larg al democrației noastre socialiste
A ,

Înfăptuim cu devotament 
politica partidului

la 
un 
un 
cu- 

ambele funcții.

Adresînd felicitări to
varășului N i c o I. a e 
Ceausescu, cu prilejul 
realegerii în funcția de 
președinte al F.D.U.S., 
oamenii muncii. din Va
lea Jiului iși exprimă, an
gajamentul ferm de a 
participa susținut în ca
drul acestui larg și re
prezentativ organism al 
democrației noaste© so
cialiste la viața politică 
a țării, de a da viață 
Prr>«ram*ilui de edificare 
a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
înaintare a României 
.spre comunism.

Minerii, alături de în
treaga națiune, nutresc sen
timente de adîncă satis
facție pentru realegerea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu în înalta fun c- 
țle de președinte al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste. Voință a 
întregului popor, realege
rea celui mai iubit fiu 
al țării în această înaltă 
funcție constituie expre
sia atașamentului deplin 
față de politica înțeleaptă 
a partidului nostru, Ia eîr- 
ma căruia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu desfășoară o pil
duitoare activitate de revo
luționar cutezător, de stră
lucit gînditor și condu
cător al națiunii spre des-

țara întreagă, unita în jurul 
partidului și cîrmuitorului 
ei, le înfăptuiește cu pro
priile puteri.

Minerul de Onoare al Văii 
Jiului, îndrăgit de toți cei 
ce muncesc cu dăruire în 
subteran pentru a scoate 
la lumină cărbunele atît de 
necesar dezvoltării econo
mice. în ritm fără prece
dent a țării, omului căruia 
minerii îi poartă o nețăr
murită recunoștință pen
tru condițiile noi de viață 
și de muncă create, îi u- 
răm dn toată inima cu 
prilejul realegerii și, tot-

Gheorghe ȘERBU, 
maistru minier, șef de 

brigadă, I.M. Uricani

Ei sînt,— Lupulescu și ortacii prima promoție de mineri-fehnîcicnî ai Văii.

finele luminoase pe care (Continuare în pag. a 2-a)

Garanția sigură 
a înfloririi patriei

Cel de-al II-lea Congres
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, fo
rumul democratic cel mai 
reprezentativ al poporului 
român, a constituit o e- 
loeventă expresie a ade
ziunii depline a cetățeni
lor țării Ia politica parti
dului, hotărîrea noastră, a 
tuturor, de a înfăptui ne
abătut sarcinile ce ne re
vin din documentele Con
gresului al XII-lea al 
partidului. Realegerea celui 
mai iubit fiu al poporului 
nostru, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca pre
ședinte al Frontului De-

mocrației și Unității So
cialiste este expresia vo
inței unanime a noastre, 
a minerilor, a întregului 
nostru popor și reprezintă 
garanția înfăptuirii • nea
bătute a programului 
partidului și a înfloririi 
continue a României so
cialiste. Noi ne mindrim 
că avem în fruntea celui 
mai larg organism demo
cratic al țării, Frontul

Trifon RAU, 
artificier, I.M. Vulcan

(Continuare in pag. a 2-a)

revoluționară
“»

Scriu aceste rînduri din 
inimă, pentru președintele 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fiu devotat al 
clasei muncitoare, cel mai 
iubit și înflăcărat conducă
tor al națiunii noastre. Sen
timentul pe crae-1 trăiesc 
astăzi este un sentiment de 
mîndrie patriotică, pentru 
că beneficiem de un om cu 
O asemenea gîndire înain
tată, un om de omenie, ca
re ne înalță destinul pe 
culmi de progres și civili
zație.

îmi. aduc. aminte de cli
pa în care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului ne-a vizi
tat întreprinderea, cerîndu
ne să gindim mai mult, să 
muncim mai bine pentru a 
crea utilaje de înaltă teh
nicitate, necesare mineri
tului Văii Jiului. Am sim
țit atunci ca de altfel și 
astăzi, grija pe care ne-o 
poartă, pentru binele nos
tru și al familiilor noastre, 
al întregii societăți Aces
tei griji noi îi răspundem 
prin realizarea unor utilaje 
moderne care să ușureze 
munca minerilor și cu care 
sâ se poată obține randa
mente sporite;

Cu toții vedem în .secreta
rul general al partidului un 
exemplu de comunist adevă
rat, revoluționar, un exem
plu de dăruire muncitoreas
că, pe care trebuie să-l ur
meze întregul popor.

Gheorghe MAGIIIARU, 
șef secție prelucrări la cal<l 

I.U.M. Petroșani
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Reducerea cheltuielilor materiale 
. la baza

Unitate de voință și acțiune

Cole.etîvul minei Bărbă
teni este . conțin liit; •preo
cupat de valorificarea su
perioară și folosirea ra
țională a maiel-iilor pri
me și materialelor, iar, pe 
această. baza, de reduee- 
,jrca cheltuielilor materia
le. In acest context, co
mitetul de partid, condu
cerea unității au stabilit 
un program unic de mă
suri care, aplicat la ni- 
vemi fiecărei toritiații de 
lucru.
cit la diminuarea 
iniilor 
țind 
zătoare a 

în

creșterii eficienței 
economice

. ■■ ■;:'■.vi’ ■ /’-'Ti; '■■•'X

consumului dc energie e- 
lectrică și pneumatică. 
Măsurile aplicate și care 
urmează să Ic aplicăm in 
continuare în 1980, prin
tre care amintim înlocui
rea ventilatoarelor pneu
matice cu a,lectropneuma- 
tiee, va duce la o eeonoiiTje 
de 0,6 k\V;i pe tona de 
cărbune. Desigur, un alt

în cadrul larg al democrației
noastre socialiste

va duce nemijlo- 
cheilu- 

materialc, permi- 
i. res terea co res pu n - 

indicatorilor de 
pian,. în general, a pro
ducției de cărbune, în 

■ - special. 1 Spre deosebire 
de anul 1979, cînd la in
dicatorul cheltuieli mate
riale la 1000 lei produc
ție marfă a loșt realizată 
o economie de 17,4 lei, 
prin măsurile preconizate^ 
pe acest an mizăm pe un 
spor la acest indicator în- 
cepînd cu lima ianuarie, 
a.c. de încă 3 la sută față 
de realizările precedențe. 
Avgm, de 
vede re in trod u cerea 
lor * ' l .„'l .1, 
ție în subteran.
gii care reflectă 
diminuarea, în 1980, față 
de anul trecut a consu
mului de lemn de mină 
cu 7 inc, iar la cherestea 
cu 3 mc la 1000 tone de 
cărbune extras. Ih același 
timp ne preocupăm de 
introducerea în circuitul 

productiv a unei serii de 
materiale, piese de schimb, 

, repere și s'ubansamble. De 
pildă, . numai prin recu
perarea a 1000 bucăți ar
mături metalice vom rea
liza o economie de peste 
un . milion lei.
, O altă direcție în care 
acționează oamenii mun
cii c de la întreprinderea 
noastră este reducerea

asemenea, in
noi

țehțiqlogii de extrac-
, tehnolo- 

direct

. i

Autoconducerea și 
aytogestiunea 

muncitorească, în 
acțiune

factor cure arc o influen
ță pozitivă asupra indica
torului amintit este pre
lungirea duratei de func
ționare a utilajelor și ins
talațiilor din dotare. : Prin 

. aceasta se evită stagnările 
de producție, golurile in 
aprovizionare cu diferite 
piese de schimb. Și 
numai atît. Acțiunea 
sine este de natură 
contribuie la folosirea 
tilajelor la

nu 
în

Scl": 
u - 

. ____ —. parametrii
proiectați, lg diminuarea 
Cheltuielilor . de amortiza
re care,, de ce să n-o spu
nem, uneori sînt prea 
costisitoare, in cazul in 
care utilajele nu produc 
la capacitate.

Firesc, acestea sînt nu
mai cîteva direcții în care 
acționează. organizațiile 

dc partid, sindicat, U.T.C., 
organizațiile Democrației și 
U n i t ă ț i i Socialiste, 
f i e care om al mun
cii din întreprinderea 
noastră. Insă, ceea ce me
rită să fie evidențiat este 
faptul că în prezent dis
punem de rezerve însem
nate în ceea ce privește 
reducerea cheltuielilor ne- 
eeonomicoase,

In scopul creșterii efi
cienței întregii noastre

activități. comitetul dc 
partid și consiliul oame
nilor țbuncii .......
suri privind 
maximum a 

timp, afectat
direct productive, cit
calificarea și perfecționas 
rea - cadreloi" Diminuarea 
cheltuielilor materiale de 
producție (materii prime, 
materiale, energie, com
bustibil, apă, amortismen
te) constituie un clement 
important pentru reali

zarea noului mecanism e- 
< onomico-financiar — pro
ducția netă. La Congre
sul al Xll-lea tovarășul 
Nicolae Ccaușeseu arăta: 
„Cheltuielile totale la 1000 
lei producție marfă i n- 
du.strială vor trebui să 
scadă cu 7—8 Ia sută, iar 
cheltuielile materiale cu 
5,5—6 Ia sută**. Acestea 
sînt considerente care jus
tifică imprimarea unei 

dinamici ridicate, 
fire în acest an 
și în cincinalul 

producției de
Realizarea pină 
zent, în această

au luat mă- 
lolOsirca la 
fondului de 

activității 
și

Carnet cultural

de spo- 
precum 

vi itor a . 
cărbune, 
in pre- 
lună, a

unei producții suplimen
tare de peste 5000 tone de 
cărbune duce lai concluzia 
că la întreprinderea 
noastră s-a muncit și se 
muncește în condițiile spo
ririi eficienței economice 
la care participă întregul 
colectiv, toți minerii de 

aici, ca o dovadă a mate
rializării practice a auto- 
conducerii și autogestiunii 
muncitorești.

Vălorificînd creator în
tregul potențial tehnic, 
folosind mai bine, mai 
judicios materiile prime și 
materialele, oamenii mun
cii de la Bărbăteni își vor. 

aduce o contribuție sporită 
la înfăptuirea obiectivelor 
înscrise în istoricele do
cumente ale Congresului 
ai Xll-lea al partidului.

Spre binele nostru, al tuturor
Realegerea în înalta 

funcție de președinte al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste a tova
rășului Nicolae Ceâușeșeu, 
secretarul general al 
partidului, a bucurat nes
pus de mult colectivul de 
constructori de la Grupul 
de șantiere din Petroșani. 
Toți 
pe 
își 

Țță _ _________
tionducător înțelept, devo
tat cauzei poporului și 
patriei, destinele 
noastre sîiit în mlini si
gure.

Organizațiile . Democra
ției și Unității Socialiste 
create ca urmare a pro
punerilor .secretarului ge
neral al partidului, pri
vind ci'eșterea rolului 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste în via
ța

oamenii
șantierele 
exprima 
avînd în

muncii de 
Văii Jiului 
convingerea 

frunte un

social-politieă a țării,

nici un 
mobili-

• Elevi ai Liceului 
industrial din Petroșani 

au participat, joi, 
5 Muzeul mineritului, 
I expunerea-dezbatere 
j tema „Unirea în cuget și 
| simțiri", organizată de 
; comitetul U.T.C. din li- 
I eon.

la 
la 
cu

s
5

• Teatrul de stat „Va
lea Jiului" din Petroșani 
prezintă astăzi (sala ca
sei de cultură, 
și ' 
telor Petfiia, ora 18) re
prezentații cu ...... ...
„Logodnica" de AI. Se 

Pentru copiii din 
va fi susținut 

sala clu- 
spectaeol cu

ora .17.30)
mîine (clubul sindiea-

Comedia

i
s

5
3

ver
Petrilâ 
mîine (ora 10, 
btiJui) im 
piesa ..Glie voinicul".
• O expoziție de 

plastică și fotografii 
deschisă de 
l.a clubul 
din Lupeni. 
mare parte 

a par ți n e ine m bri lor 
clubului „Cristal" 
Tellmann,

artă 
este 
zi lecîteva

sind.icatelor 
Cea mai 
a lucrărilor samblului, 

foto-
(losif 

Ioan Florii, 
A. Varga, Ion Vînătoru, 
Maria Kusta, Constantin 
Popescu. Constantin lo- 
niță) și graficii (Dafinel

Duinea, Halasz Tiberiti, 
Maria Pop, Minerva 

, Pass), mai puțin' repre
zentată fiind pictura. Cea 
mâi mare parte a expo
natelor sînt inspirate din 
Vuața și activitatea oa
menilor muncii din Lu
peni.

ă Formația de teatru 
pentru copii de la Casa 
de cultură din Petroșani 
a prezentat ieri la Pa- . 
lațul cultural din Lupeni 
două spectacole .cu pie
sa „Concert în pădure*1 

de Gheorghe Negraru.
• Mîine (orele 17 și 

2Q, la Casa de cultură 
din .Petroșani), luni (ora 

20 la clubul din Petrila) și 
marți (ora 17 — Vulcan, 
ora 20 — Lupeni) an
samblul „Mîndra" al 
Văii Jițilui va prezenta 
spectacolul folcloric 

„Cîrtt de bucurie-n țară", 
împreună eu soliștii an- 

grupul sati
ric ..Veselia" și formația 
de dansuri, în spectacol 
vor evolua ciinoșcutele 
interprete ale cînțecului 
popular românesc. Maria 
Cioban u și Angelica 
Stoican.

Economist 
Victor RAGUȘITU, 

contabil șef 
I.M. Bărbăteni

PROGRAMUL
Universității politice și de conduceri

— Filiala Petroșani —
• ȘTIINȚA CONDUCERII’ — grupele A, B, C

— în ziua de luni, 28 ianuarie a.c. Cursurile se des
fășoară incepind cu ora 17, în sala mică a Casei de 
cultură (gr. A) și ]a Școala generală nr. 1 (grupele 
B și C),

• UNIVERSITATEA 
DUCERE — anii I, II și 
ianuarie a.c.j ora 17, la 
troșani.

în dezbatere la toate _
munist Român — centrul vital al întregii națiuni. 
Creșterea rolului partidului în î . „
de transformare revoluționară a societății românești**.

i —- -------------------------- . .. .

nu vor precupeți 
efort în vederea 
zării tuturor energiilor 
pentru transpun erea 
viață a programului 

edificare a societății 
cialiste multilateral: 
voltaic și înaintare 
României spre 
In -acest sens, 
nostru s-a angajat plenar

în 
de

so- 
dez- 

a 
comunism, 
colectivul

redu-. 
de 

energie electri-

te, concomitent m 
cerea ■ consumurilor 
materiale,
>ă și combustibili, 

deplina 
reălege- 
Nieolae 
f run tea 

multă

Expritnîndu-ne 
satisfacție pentru 
rea 

, Ceausesc
F.D.U.S. 
sănătate

... . fruntea' , ,
să-și realizeze sarcinile de porului român, spre binele 
plan, 
Ies fizj.ee, pe acest an ho- 
tărîtor5 în realizarea cin"

ri-
si

valorice’ dar mai a-

tăritor1 în realizarea 
cinalului 1976—1980, 
dicînd pentru mineri 

ceilalți oameni ai muncii 
din. Valea Jiului blocuri 
cu locuințe confortabile. 
Contribuția noastră, a tutu
ror constructorilor, la per
manenta înflorire a patriei, 
a Văii Jiului, se va ma
terializa. potrivit angaja
mentului asumat pe acest 
an, în finalizarea cu 15 
zile mai devreme a lucră
rilor Ia 520 de apartâmen-

înfăptuim cu devotament 
politica partidului

(Urmare din pagina 1)

tovarășului
u în 
îi urăm
si ani multi în

partidului și po-

și fericirea 
turor.

noastră, a în

Alexandru 
președinte 
F.D.U.S.

șantiere Petroșani

GIIEORGIIE, 
al comitetului 

de Ia Grupul dc

materializînd astfel cu toa
te energiile de care dis
punem programul com
plex de introducere a pro
gresului tehnic în subteran, 
program care se aplică la 
indicațiile date de secre
tarul general al partidu
lui cu prilejul vizitelor în 
Valea Jiului. In tot ceea 

ne angajăm, ală- ce înfăptuim avem perma- 
ne

odată, al zilei sale de naș
tere, viață lungă, sănăta
te, putere de muncă la 
cîrma țării, acolo unde își. 
consacră întreaga forță 
creatoare pentru propăși
rea și fericirea oamenilor.

împreună cu ortacii din 
brigadă, 1 . .
turi de toți minerii, să ne 
însușim tehnologiile noi, să 
învățăm pentru a mînui 
și exploata cu înalt ran
dament utilajele din dota
re, pentru a participa ast
fel, efectiv, la creșterea 
producției *fizice de căr
bune. Realizăm, zilnic, pro
ductivități ale muncii cu 
1—2 tone pe post superi
oare celor planificate în ex
ploatarea unui nou com
plex mecanizat de abataj,

nent în față exemplul viu 
al strălucitului ctitor al 
României socialiste, parti- 
cipînd cu întregul nostru 
elan la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne re
vin din programul partidu
lui, din hotărîrile marelui 
forum al comuniștilor ro
mâni și din documentele a- 
doptate de Congresul al 

al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste.

IMea

(Urmare din pagina l) 
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Democrației și Unității So
cialiste, pe eminentul con
ducător revoluționar care 
și-a consacrat întreaga 
viață, cu un devotament 
exemplar și nețărmurit, 
înfloririi patriei, 
socialismului Și 
în lume. Iată de 
această zi scumpă

cauzei 
păcii 

ce în 
nouă 

tuturor, cînd se aniversea
ză ziua de naștere a tova
rășului Nicolae Ceausescu, 
îl dorim din toată inima 
ani miilți î'n fruntea parti
dului și statului, sănătate 
și putere de muncă spre 
binele poporului român.

Sin tem ferm hotărîți să 
muncim cu toată abnegația 
pentru înfăptuirea istorice
lor hotărîri ale Congresu
lui al Xll-lea al partidu
lui, a sarcinilor care ne 
revin în creșterea produc
ției de cărbune, conștienți 
că participăm astfel la e- 
dificarea propriei noastre 
bunăstări, a socialismului 
și comunismului pe pă- 
mîntul străbun al patriei.

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee»*«e«*«ee«eeeeeeeeeeeeeeeee<

EA STREȘINIATENȚIE

Ploaia și 
vorizat în

• încă 28 de aparta
mente, în blocul 50 B, 
din Petroșani, sînt gata 
de recepție la dispoziția 
beneficiarului.

Oră de desen tehnic la Eiceul industrial din Vul- 
Foto; Gh. OLTEANU

O ACȚIUNE BINEVENITA

POLITICA ȘI DE CON-
III — în ziua de marți, 29 
Școala generală nr. 1 Pe-

grupele tema „Partidul Co-

eonducerea operei

• La clubul muncito
resc din Aninoasa a 
fost inaugurată o expo
ziție de fotografii dedica
tă aniversării a 121 de 
ani de la Unirea princi
patelor române. Expozi
ția cuprinde cele mai 
reușite fotografii reali
zate de membrii, cercului 
„Orizont 11".
• Unitatea 34 de desfa

cere a legumelor și fruc
telor din cartierul Braia 
are tavanul încărcat eu 
țurțuri de gheață, iar

vara e umed. Oare cei ce 
răspund de comerț în 
Lupeni. n-ar fi făcut mai 
bine dacă organizau în 
acel „spațiu comercial"; 
un depozit frigorific?’

• Noua unitate de op
tică medicală clin cadrul 
complexului meșteșugă
resc de pe strada Nico
lae Bălces u din Petro
șani, deși e încă puțin 
cunoscută, oferă o sur
priză plăcută clietiților 
—1 comenzile .se onorea
ză-în cel mulț 24 de ore, 
iar lucrările executate 
sînt de bună calitate. 
Astfel , de surprize șă tot 
avem...

lapovița au fa- 
. ...__ ultimele zile
topirea zăpezii. Peste stre
șini se scurg cantități a- 
preciabile de zăpadă și 
atîrnă țurțuri, de gheață. 
Acest lucru nu trebuie ig
norat de pietoni, cărora le 
recomandăm . să evite de
plasările pe sub streșini, 
iar posesorilor de autoturis
me să nu parchez® mași
nile în locurile unde exis
tă pericolul căderii de țur
țuri și, zăpadă de pe aco
perișuri. Facem, totodată, 
un apel călduros către 
cetățeni să acționeze pen
tru curățirea sloiurilor de 
gheață care atîrnă sub 
streșini.

Ieri, pentru a asigura o 
circulație mai fluentă în 
zona cartierului Aeroport 
circulația autobuzelor lo
cale a fost stabilită tem
porar, pe șoseaua princi
pală. . Valurile de gheață (de 
pe strada Unirii, îndeose

bi), necurățită Ia timp, în
greunau considerabil cir
culația. Gospodarii orașu
lui au asigurat curățirea 
operativă a gheței de pe 
carosabil. Acțiunea s-a do
vedit binevenită, âșigurînd 
o mai bună circulație.

SA EVITAM
DEPLASĂRILE LUNGI

• Comitetul U.T.C. de 
la l.M. Livezeni orga
nizează. mîine, pe pîrti- 
ile din Paring, un con
curs de schi la care sînt 
invitați să participe ti
neri din întreprinderile 
Văii Jiului. I 

I I
Rubrică realizată de 

Viorel STRAUȚ
Rubrică realizată de 

Viorel STRAUȚ 
cu sprijinul miliției 

Petroșani

Mîine, 27 ianuarie, este 
permisă circulația autotu
rismelor proprietate per-, 
sonală care au numere de 
înmatriculare cu soț. Re
comandăm, totuși, evitarea 
deplasărilor pe distanțe 
lungi, în afara municipiu
lui, avînd în vedere con
dițiile nefavorabile. Cei ca
re, totuși, se încumetă la 
drum din diferite motive, 
trebuie să verifice în pre
alabil inștalația de frîna- 
re, de climatizare, să ștear
gă cu grijă oglinzile re
trovizoare și parbrizele 
stropite de mîzgă, pentru 
a asigura o bună vizibili
tate, să evite circulația pe 
timp de noapte și să fo
losească faza de întîlnire 
în zonele cu ceață și vizi
bilitate redusă.

fizj.ee
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unire
Mircea BUJORESCU

altfel

O
Q

spună „Ea mulți ani“,
iubite președinte

necazuri, că ;
nu se poate, "> 

s-a abătut spre noi 
urbe și în sate,

Acum cînd toți privim spre înainte 
Minerii-țî scriu, Ortace de Onoare, 
Să-ți

ex li br is

u

Crezceru

Andrei CAUCAR
• A v

TARA-N GIMD
pace> 
vibririd,

de
Pc-

ca prunci i-n noi să creadă, 
ca pacea să ne fie muncii scut, 
a înălța în lume steagul tricolor,

și noi rostim uniți
Trăiască Ceaușescu, 
Trăiască Ceausescu,

neclintit

Acum, măreț albastru e cerul dimineții
Ia ceas de sărbătoare: 
ani fericiți vieții, 
pe cerul țării-Soare.

îndemn la luptă el înalță 
Și milioane îi răspund ; 
Pentru o cauză măreață, 
întreg poporul

intră-n rînd.

iubit tiu al tării
. • în casele de cultură, 

că-
șeo-

Scrisoare de inimă

I
IV T

V II I
I 

î
I

■.îi >

I 
î ț J

Iți scriem azi-, Ortace de Onoare, 
Noi toți, cei carc-n subteran de mină 
Ne împlinim menirea, cu munții-n

acestei țări să fie împlinire. 
Numele tău, rostit în largul zării, 
înseamnă revoluție fierbinte, 
Numele tău e chiar numele țării

încleștare E înălțarea ei, e mersul înainte, 
aducem din adincuri căldură și lumină.

i IU scriem azi, bărbat al țării demne, 
C'uvînt de bine, slovă de credință, 
Ție, care-ai făcut România să-nsemne 
Un singur gînd, o singură voință. 
Iți scriem azi, ctitor al libertății. 
Al gîndului de pace, al neatârnării 
AI revoluției și-ăl unității, 
Simbolul ideal de om al țării.

Căci cine, oare, dup-o zi de muncă 
In Vale, la București sau Vaslui, 
Mai stă cu mintea trează, nu adoarme 

in că,
Gîndind Ia binele din țara lui?
Iar de-au mai fost

Iar dacă vreo stihie
Cine este, acolo, în

cu umărul la greu, lingă românii săi ?
Nu sînt de-ajuns cuvintele să spună
Pentru eroul său, ce simte un popor. 
Ce simt toți cei cu inima română 
Pentru bărbatul dîrz, cutezător.

Pentru că te iubim îți scriem, ție 
Alesul nostru, brav șî temerar, 
Prin noi îți scrie întreaga Românie, 
Acum, îritr-un înălțător Ghenar.
Născut în iarna țării, pentru Primăvară, De aceea-n Prag înalt de sărbătoare 
Ai coborît din sîngele străbun 
Ca arhitect pentru o nouă țară
Cu minte trează și cu suflet bun.
Și ai crescut odată cu credința
în omenie Și-n sfînta
a tuturor care-au luptat ca ființa

a ne fi 
și tînăr zborul

Prin geniul său, cu patos luminează 
AI României aurit destin, 
Omul de-omenie, cu inimă vitează,

1 Cu suflet de înalte doruri plin. 
Din luptă vie efigia sa, 
Avînturi dînd visărilor Cetății, 
Să strălucească țara, ca o stea, 
Unită sub stindardul libertății. 
Va dăinui în cronici legendare 
Ca Decebal, Ștefan, Mihai, Bălcescu, 
Un nume cu tărie de izvoare 
Scump nouă — Nicolae Ceaușescu. 
Din litere de soare am gravat 
In conștiințe o biografie, 
Să înflorim ca un poem curat 
Pe-acest pămînt de dulce Românie.

' In cuget și-n simțiri e-nveșnicit, 
Spre a ne fi înalt și tînăr zborul, 
Simbolul forței noastre împlinit ; 
Partidul, Ceaușescu și Poporul.

N. POP

Rostire, cîntec faptă ești,
Inima mea a ta e,
Patria toată în inimă-i cuprinsă, 
Și gîndul ni-I călăuzești, 
Ne întărești brațul și crezul.
Iubite Ceaușescu Nicolae, 
Bărbat viteaz, cutezător, 
Al patriei și-al păcii brav tribun, 
Spre fruntea ta, de-atîtea gînduri ninsă, 
Mă-nclin și îți doresc, Părinte, 
Să-ți fie anii buni și luminoși, 
Și plini de har, și de-acum înainte !

loan CIIIRAȘ
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concomi
tent cu policalificarea oa- 

■; „cam
pania specializare" pe o- 
perații a efectivului unui 
schimb. Matei Hirt este 

acum un hidraulician fă
ră pereche, pentru Ilie 
Brusture și Dumitru Na- 
zarie, combina nu ' mai 
are secrete. Receptivita
tea tehnică a tinerilor Va- 
sile Pop, Vasile Bălan și 
Constantin Burghiu i-a 
adus la nivelul șefilor de 
schimb Aurel Manda, Gh. 
Cornaciu, Costache Ivan 
sau Marin

Dăruirea 
evidențiat 
retribuțiilor 
de la 6000

ectorul IV al minei 
Lupeni n-a rămas 
floare rară cu cele 

patru „petale" — fron
talele mecanizate, sec
toarele TI și III, celelalte 
mine din Vale au purces

viguros după... deschiză
torii de pîrtie. Anul tre
cut funcționau în subte- 
tcranul Văii, 27 de com
plexe mecanizate, din ca

re unele create de cons
tructorii de utilaj minier 
din Petroșani, numărul 
lor se va dubla în ăcest

W

I

annos

Tu dose, 
ortacilor s-a 
și în media 
lunare — 
la 8000 lei.

Pentru ca astăzi s-avem pe masă pîine 
cu miezul alb, cum crinii de zăpadă, 
pentru-a privi încrezători spre mîine, 
pentru 
pentru 
pentru
pentru a nu uita eroii ce-au căzut 

a trebuit să avem un înțelept conducător.

Frumoasă Românie, cîrit de 
stindard sub soare tineresc 
coborîtor din vremurile dace 
e Fiul tău în fapte și în gînd

In El se-nmănunchează mii de inimi 
pulsind in inima cu Dunăre-aortă 
cum cred în tine — călăuză, fie-mi 
măreață într-a timpului retortă.

Văii : „I’ÎNA IN 1990 
TREBUIE SA ASIGU
RAM DIN VALEA JIU
LUI CEL PUȚIN 80 LA 

.SUTA DIN CĂRBUNELE
COCSIFICĂRII. PEN
TRU SIDERURGIA DIN 
ROMANIA".

Crez neclintit, 
cristal de stincă,

Sub steagul
larg desfășurat,

E Ceaușescu, dîrz bărbat, 
In ochi

cu-o flacără adîncă.

Zărim prin anii 
ce-or să vină

Contur cum prinde
visul drept,

Țel comunist, : 
stea de lumină,

Din inimi
fremătînd.e-n piept.

Irimie STRAUȚ

Tu ai trei fiice, mîndre ca dorința 
puterii noastre de a face bine, 
inmiresmînd prin zile vii ființa.

Și trei cuvinte care ard în mine 
ca și lumina care-nnobilează glia: 
Partidul, Ceausescu, România •

mult in viața munici
piului, a țării, largul de

al orînduirii 
chea- 

oa- 
con- 

Și 
înaltă

mocratisni 
noastre socia.Ue îl 
mă alături, de alți 
meni ăi muncii, de 
ducătorii partidului 
statului, la cea mai
tribună a țării. Din aba-

FL ORILE REEVNO ȘJ^JEL
finele 
să a-

Pro- 
abataj 
media 

a

an, iirmînd ca la 
cincinalului viitor 
jungă la 139. 
ducțiile zilnice pe 
s-au dublat deja,
productivității muncii 
sărit de la 4 tone pe posc 
la 16, ortacii lui loan 
Kacso de la Lupeni au a- 
tins chiar 24 de tone. Sînt 

astfel transpuse în via
ță indicațiile secretarului 
general al partidului pri
vind sarcinile de pers
pectivă ale mineritului.

M A etamorfoza procesu- 
Ivâ\ lui de producție, 
* * * n sensul moderni
zării, aplicării cuceririlor 
științei, a determinat mu
tații structurale in conș
tiința oamenilor. Mine- 
rul-tehnician, categorie 
socio-profesională defi
nită vizionar de primul 
bărbat al țării, este de a- 
cum, o realitate a mi
neritului Văii. Datorită 
largului său orizont pro
fesional și cultural, 
nerul se implică tot mai

Ioan Dun BALAN

I 
I 
I 
I 
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I 
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Consiliului Național.
— Minerii Lupeniului 

mi-au încredințat man
datul do a-i reprezenta la 
cel de-al II-lea Congres 
al F. D. U. S., am luat 
cuvîntul, în numele lor, 
în cadrul comisiei pen
tru jalonarea sarcinilor ce - 
revin
listă, revoluționară a tu
turor 
M-a 
nou,

în educarea soeia-

patriei.
din 

vigu
roasă a primului bărbat 

tovarășul . Nicolae 
A co

mun- 
patriei 

l-am

cetățenilor 
impresionat, 

personalitatea

tajcle Lupeniului, Eroul 
muncii socialiste Petre 
Constantin. este deputat 
în Marea Adunare Na
țională, șeful de briga
dă loan Sălăgean a fost simțit trup și suflet cu 
ales vicepreședinte al Con- noi, simplu, ca noi, mine- 
siliului Național al Oa
menilor Muncii, iar Cons
tantin Lupuleseu a parti
cipat la cel de-al 11-lea 
Congres al Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, fiindu-i încredin- 

mi- țață înalta cinste de a 
figura printre membrii

al țării,
C e a u șese u. 
Io, la locul său de 
că, la conducerea 
noastre socialiste.

rii, 
munist de omenie, 
recunoscut, același 
de necuprins în 
iubirii de țară și.
așa cura l-am -văzut

dar un adevărat co- 
L-am

om, 
literele 
popor; 

în
abatajul ortacului nostru 
Sălăgean, cu pufoaica si

cluburile sindicatelor, 
minele culturale și
Iile din Valea Jiului au 
avut loc în această săp- 
tămînă, și continuă astăzi 
manifestările (simpozioa
ne, expuneri, recitaluri 
de muzică și poezie pa
triotică, spectacole tema
tice) dedicate zilei de 
naștere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidu
lui, președintele țării. Es
te reliefată prodigioasa 
contribuție teoretică și 
practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ia dez
voltarea gîndirii și prac
ticii revoluționare con
temporane, la promova
rea păcii și securității în 
lume, ia elaborarea poli
ticii partidului nostru 
destinată progresului șî 
bunăstării României, a 
întregului popor care în
făptuiește hbtărîrile Con
gresului al xri-lea 
Partidului Comunist 

mân.
• La compania 

pompieri militari din 
troșani a avut loc mier
curi o seară ' de poezie și 
muzică patriotică desfă
șurată sub genericul „O- 
magiind lin om, sărbăto
rim o țară", dedicată zi
lei de naștere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, președintele Repu
blicii Socialiste România. 
La această emoționantă 
manifestare au contribuit 
Marieta Bădău, bibliote
cară municipală, Maria1 
Dincă, poetă, și ofițeri 
care au adus Uiric vibrant 
omagiu vieții și activită'- 
ții revoluționare de peȘ- 
te 45 de arii desfășurată 
de tovarășul “ Nicolae 
Ceaușescu, personalitate 
de mare prestigiu în lli- 
me. (piuț. maj. loan Jitea)

• Astăzi (ora 12), Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei din Petroșani, în co
laborare cu Școala gene- 
raia nr. 6, organizează 
acțiunea „Sărbătorim pe 
cel mai iubit fiu al țării", . 
dedicată zilei de naștere 1 
a tovarășului Nicolae" 
Ceaușescu, secretar ge- ' 
neral al partidului, pre- . 
ședințele țării.
• Peste 1500 de pionieri 

din Petrila au luat parte 
joi la spectacolul desfă- 
șurat în aer liber „Uniți : 

în cuget și simțiri", închi
nat celui mai iubit fiu 
al poporului. Au fost 
reliefate aspecte din via- ■. 
ța și activitatea tovară- f 
șului Nicolae Ceaușescu, 
pionierii prezentînd un 

inspirat montaj litcrar- 
patriotic.

casca de miner. Pentru 
că gîndurile, cuvintele 
și faptele lui — simbol 
sînt gîndurile. cuvintele 
și faptele noastre, ele se 
constituie în prezentul și 

.viitorul nostru fericit, 
în. strălucirea de mîine . a . 
României socialiste. Dra
gostei și prețuirii noas
tre marele bărbat al ță
rii le răspunde eu ace
leași demne sentimente. 
Iată de ce ne lacem un 
titlu de mîridrie patrioti
că pentru breasla noas
tră că președintele țării, 
societarul general al 
partidului,
Onoare al Văii", partici
pă, în fruntea partidului 
și poporului, la impresi
onanta activitate de „des
chidere" a orizonturilor 
comunismului pe melea
gurile românești. De a- 
ceea. minerii și familiile 
lor ii dăruiesc odată cu 
urările lor fierbinți de 
sănătate și ani mulți, toa
te florile recunoștinței.
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Protocol romăno-
PRAGA 25 (Agerpres). — 

Da Praga s-a semnat proto
colul privind schimbul de 
mărfuri și plăți între Re
publica Socialistă Româ
nia și Republica Socialistă ■ 
Cehoslovacă pe anul 1980.

Protocolul prevede crește
rea livrărilor reciproce de 
mărfuri în comparație cu 
anul precedent. România

Comunicat SWAPO
DAR ES SALAAM 25 

(Agerpres). — Un comu
nicat militar al Organiza
ției Poporului din Africa 
de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
dat publicității la Dar Es 
Salaam, relevă că, în o- 
peratiunile desfășurate in- 
ultimele 14 luni de arma
ta populară ele eliberare 
din Namibia (P.L.A.N.) îm
potriva forțelor sud-afri- 
cane ce ocupă ilegal teri
toriul namibian, a.u fost 
scosi din luptă peste 500 
de ’militari sud-a-fricani, 
iar alte cîteva mii au fost 
răniți. Comunicatul ara
tă, de asemenea, că, în pe
rioada menționată, peste 
zece aparate de zbor sud- 
africane. între care avioane 
cu reacție, au fost dobo- 
rîte de apărarea antiaeri
ană a P.L.A.N. în timp ce 
atacau sate pașnice sau 
poziții ale forțelor patrio
tice. Se mai precizează că 
în perioada decembrie 

. 1978 — decembrie 1979 u- 
nitățile P.L.A.N. au des
fășurat peste 150 operați
uni militare, capturînd în 
cursul lor mari cantități 
de arme ale inamicului. 
Totodată, comunicatul 
S.W.A.P.O. relevă că au 
fost dejucate numeroase 
activități de spionaj iniți
ate de Republica Sud-Afri- 
.cană.

va livra Cehoslovaciei di
ferite mașini-uneltc, utilaje, 
aparataj de înaltă și joasă 
tensiure, tehnică de calcul, 
utilaj petrolier, mașini de 
construcții, autocamioane 
și autoturisme, combine de 
recoltat cereale, rulmenți, 
produse ale industriei u- 
șoare etc.

La rîndul său. Cehoslova
cia va livra României ma
șini-unelte, diferite utila
je, mijloace de transport, 
scule și instrumente de 
măsură și control, cocs și 
cărbune cocsificabil, bunuri 
de larg consum.

Colaborarea dintre nordul și sudul țării, 
garanție pentru reunificarea pașnică a Coreei

PHENIAN 25 (Agerpres). 
— Ziarul „Nodon Sin- 
mun“, din R.P.D. Coreea
nă, a publicat — după 
cum transmite agenția 
A.C.T.C. — un editorial cu 
prilejul împlinirii unui an 
de la publicarea Declara
ției Frontului Democratic 
pentru Reunificarea. Patri
ei (F.D.R.P.). relevînd că 
propunerile avansate, anul 
trecut, de partea R.P.D. 
Coreene reprezintă un pas 
concret în direcția rezol-

vării pe cale pașnică, prin 
dialog și negocieri, a pro
blemei reunificării patri
ei, pornind de la constitu
irea unui nou organ larg 
reprezentativ — Comitetul 
pregătitor pentru reunifi- 
earea națională — ceea ce 
corespunde întru totul do
rinței arzătoare a întregu
lui popor coreean de a pu
ne capăt cît mai curînd 

tragediei create de diviza
rea țării.

Colaborarea și unitatea 
dintre Nordul și Sudul ță
rii, notează editorialul — 
constituie o garanție pen
tru reunificarea pașnică și 
independentă, fără ames
tec din afară, fără re
curgerea la forța armelor, 
avînd la bază ideea nați
onală comună, indiferent 
de diferențele ideologice și 
de sistem care există a- 
cura între cele două părți 
ale Coreei.

FILME

I PETROȘANI 
iembrie : Speranța ; 
publica: Cuibul iluziilor, 
seriile I-II; Unirea: Pie- 
done Africanul, seriile 
I-II.

LONEA : Moartea U- 
nui ghid.

ANINOASA: împușcă
turi în stepă.

■ VULCAN : Frate și so
ră.

ILUPENI — Cuitaral :
, Teatrul cel mare ; Mun- I citoresc : Adio piccola 

mia.
URICANI : In vîltoa-

| re, seriile I-II.

Prima fază a retragerii israeliene din Sinai

CAIRO 25 (Agerpres). — 
I.a 25 ianuarie s-a înche
iat prima fază a retragerii 
israeliene din Sinai, în con
formitate cu acordurile din
tre Egipt și Israel. — rela
tează agenția M.E.N., citind 
declarațiile ministrului e- 
giptean al apărării, Kamal

Hassan Aii. In cadrul con
vorbirilor s-a ajuns la un 
acord privind instalarea de 
puncte de control și dc ob
servație în zona tampon in
terimară din Sinai pînă la 
retragerea definitivă a Is
raelului din această regiu
ne.

TV

După Incidentele din San Salvador

SEUL 25 (Agerpres). — 
Autoritățile sud-coreene 
au arestat, zilele trecute, 
pe An Pil Su, președinte- 
le Partidului Socialist U- 

nificat de opoziție, din Co
reea de Sud — informea
ză agenția A.C.T.C., citind 
surse din Seul.

în legătură cu arestarea 
lui An Pil Su, se apreci
ază că aceasta a survenit 
ca o măsură de represalii

față de opoziția exprima
tă de el. anterior, în cadrul 
unei conferințe de presă, 
față de două legi — cea 
anticomunistă și cea pri
vind securitatea naționa
lă, legi folosite de autori
tăți pentru a reprima ce
rerile ferme ale populației 
de democratizare a vieții 
politice și sociale din Co
reea de Sud.'

ger-

spa

11,20

Teleșcoală.
Curs de limbă 
mană.
Curs de limbă 
niolă.
Roman—-foileton : 

„Gustâv cel de 
fier“ reluarea epi
sodului 4.
Concert de prînz.12,15

13,00 De la A la... infinit.
17,20
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SAN SALVADOR 25 (A-
gerpres). — După 48 de 
ore de ciocniri violente de 
stradă între manăfestanți, 
reprezentînd forțele rezis
tenței populare din Salva
dor, și elemente de dreap
ta sprijinite de bande reac
ționare paramilitare —■ inci
dente soldate cu 16 morți 
și 71 de răniți — situația a 
revenit la normal în capi
tala țării reinstalîndu-se 
calmul. Junta Revoluționa
ră de Guvernămînt a dat

publicității un comunicat în 
care se precizează că gru
pările de extremă dreapta 
din țară se fac vinovate de 
izbucnirea inicidentelor și 
ele poartă întreaga respon
sabilitate pentru asasinatele 
comise în rîndul forțelor 
democratice salvadoriene. 
Documentul menționează, 
totodată, că prin acțiunea 
lor grupările de dreapta 
încearcă să submineze pro
cesul de transformări demo
cratice inițiat de autorități.

de 
de 

un- 
la

PREȘEDINTELE SIRIEI, 
Hafez Al Assad, l-a primit 
pe Abdul Hamid Sharaf, 
primul ministru al Iorda
niei, aflat într-o vizită la 
Damasc, informează agenția 
J.N.A; Aceeași agenție pre
cizează că la Damasc au 
avut loc convorbiri între 
primul ministru al țării-gaz- 
dă, Abdel Rauf Al-Kassem, 
și premierul iordanian. Au 
fost examinate probleme ale 
cooperării în diverse do
menii între cele două țări, 
precum și probleme actua
le ale situației din lumea 
arabă si internațională.

COMISIA PIEȚEI CO
MUNE a hotărît să supri
me, înc.epînd de la 28 ia
nuarie, facilitățile monetare 
compensatorii aplicate în 
schimburile agricole dintre 
Marea Britanie și cei opt 
parteneri ai săi, s-a ariun-

țat din surse ale C.E.E., la 
Bruxelles — informează, a- 
genția France Presse. Prin 
urmare, precizează agenția 
citată, Marea Britanie nu 
va in ai beneficia, cu excep
ția numai a cîtorva produse 
agricole, de subvenții la 
importurile sale agricole 
provenind din celelalte țări 
din Piața comună.

GUVERNUL TURCIEI a 
anunțat devalorizarea cu 33 
la șută a monedei naționa
le — lira — în raporturile 
cu dolarul american. Ca ur
mare, actuala paritate din
tre cele două devize este de 
70 lire turcești pentru un 
dolar S..U.A.

CARLOS ALZAMORA, 
secretarul permanent al 
Sistemului economic latino- 
american (SRLA), a anun
țat că această organizație- 
economică regională își 
propune să organizeze, la 
17 decembrie a.c., prima 
Conferință la nivel „înalt a 
șefilor de stat din America 
Latină.

IN PENINSULA KAM- 
CIATKA a reînceput erup
ția vulcanului Kliucevskoi. 
Erupția este însoțită de 
emanații de gaze, de lavă, 
de cenușă și de bucăți de 
rocă incandescentă. Vulca
nul Kliucevskoi este unul 
din cei mai înalți vulcani 
activi, avînd altitudinea de 
4 750 metri deasupra nivelu
lui mării. In total în pe
ninsulă sînt înregistrați 
160 de vulcani, din care 28 
activi.

Cursul aurului a cunos
cut miercuri, 23 ianuarie, 
traiectoria dinților de fie
răstrău, caracterizează, în 
mod plastic, agenția France 
Presse evoluțiile, pe cît 
spectaculoase, pe atît 
neașteptate, ale prețului 
ciei de metal prețios
bursele occidentale. Rare
ori în istoria burselor .re
levă agenția, s-a mai pro- 
dus o astfel de situație în 
care evoluțiile să fie atît de 
imprevizibile de la bră la 
oră, sau chiar de la minut 
la minut, urmînd calea zvo
nurilor care de care mai 
fanteziste. Astfel, la Lon
dra, considerată, piața o- 
rientativă a aurului, cursul 
unciei a evoluat între 575 
și 735 dolari uncia ; la Hong 
Kong, principala piață a- 
siatică prețul unciei scade 
cu 209 (două sute nouă !) în 
numai . cîteva ore de tran
zacții, de la peste 800 do
lari la aproximativ 600.

Specialiștii de la burse se 
află sub semnul debusolă- 
rii, nimeni nu se mai ha
zardează să emită. ipoteze, 
deoarece, nici valoarea con
siderată sigură în caz de 
criză nu mai dă dovadă de 
siguranță. Altă categorie de 
specialiști, ale căror opinii
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Schi Debut promițător

la

Aproape două săptămîni 
din luna ianuarie, 12 copii 
schiori de la Clubul spor
tiv școlar din Petroșani au 
participat la patru compe
tiții cu caracter republican, 
ce s-au -ținut la Brașov, 
Sinaia și Predea]

Rezultatele obținute
acest prim concurs în acest 
an cu schiori din alte cen
tre au fost foarte bune, 
schiorii noștri situîndu-se 
de regulă între primii 10-15 
în - clasament, dintr-un nu
măr de 80—100 concurenți 
de fiecare categorie.

Iată rezultatele: „Cupa 
Brașovia“ slalom special și 
slalom uriaș. Categ. copii I. 
Fete : Corina Vladislav —

locul VI, Simona Costinaș
— VIII, Liliana Grosu — 
XIII. Băieți: Dan Negruț
— locul IV—V, Claudiu Pb- 
Pa — 7—6, Răzvan Pop* — 
12. Copii II. fete: Nicoleia 
Armaș — locul VI. Băieți : 
Călin Tipțer — locul XII.

„Cupa Sulinar" etapa I 
(Brașov). Copii I fete : 
Simona Costinaș locui III, 
Corina Vladislav — VI-VII, 
Mihaela Hiciu — VII-XV. 
Băieți I: Dan Negruț. — 
locul II-IV, Răzvan Pop
— XVI-XV1I. Fete II : Ni
coleia Armaș — VI-VII. 
Băieți II : Călin Tipțer — 
locul XVI-XV11. '

„Cupa V’oința (Sinaia) 
Fete I : Simona Costinaș — 
locul I — locul TV, Liliana:

Grosu — II-III, Mihaela 
Hiciu — VII, Corina Vla
dislav, IX-VI. Băieți I : 
Dan Negruț — locul II-I, 
Claudiu Popa — VI. Băieți 
II : Călin Tipțer — locul 
III-IV.

„Cupa Suiinar" etapa a 
II-a (Predeal) Fete I : Si
mona Costinaș — locul 
I-1X, Mihaela Hiciu, 1V-X, 
Liliana Grosu, VIII-IV, Co
rina Vladislav, X-VII. Bă
ieți I: Dan Negruț — lo
cul I1-1V, Claudiu Popa — 
V-VIIT, Răzvan Pop — 
XIII-XVII. Băieți II : Că
lin Tipțer — locul XVII, 
Robert Slovenschi, XXVI.

Prof. Virginia PETERFI

Pe pîrtiile de lingă ca
bana Rusu au loc. dumini
că, începînd eu. ora 10, în
trecerile de schi fond și al
pin din cadrul etapei ju
dețene a „Cupei U.G.S.R." 

+ Etapa județeană a „Cu
pei U.T.C.“ la schi fond și 
biatlon are Ioc tot dumi
nică, ora 9, pe pîrtiile din 
parcul „La Brazi'1 din Vul
can.

Desfășurate sub gene
ricul. „Daeiadei“, întreceri
le de sanie ale etapei jude
țene „Cupa pionierului" 
vor avea loc duminică, ora 
10, pb pirtiie din Paring.

+ Duminică, ora 11, m 
sala de sport a Liceului in
dustrial minier Petroșani se 
desfășoară meciul de bas
chet din campionatul divi
ziei B (tineret). Iși dispută 
victoria Jiul — Știință Pe
troșani — Comerțul Tg. Mu
reș. (D.C.)

sînt citate ne agenția Reu
ter, consideră că, de fapt, 
este numai un răgaz, o pau
ză, o acalmie înaintea unei 
noi furtuni, cu consecințe 
imprevizibile, și că prețul 
aurului va crește din nou. 
Alții consideră că specu
lanții î.și mai permit un mo
ment de răgaz, în care cal
culează dacă au ciștigat 
sau nu îndeajuns.

Totul S-a petrecut ca și 
cum bursa ar fi o cameră 
de rezonanță a neliniștii 
internaționale, scrie France 
Presse. Și. într-adevăr, 
bursa, apret iată drept ba
rometru, înregistrează scau
nele de mare neliniște. Ceea 
ce s-a petrecut la 21 ianua
rie are un carcater con
tradictoriu numai în apa
rență, în comparație cu 
creșterile spectaculoase ale 
prețului metalului prețios 
din zilele precedente, dar 
care nu constituie, în fapt, 
decît o nouă dovadă a ins-, 
labilității din activitatea 
monetar-financiară a lu
mii occidentale generată de 

... dificultățile economice
Scăderea bruscă și. neaș

teptată a cursului aurului, 
pe lingă incertitudine și 
instabilitate, aduce și dere
glări ale unor mecanisme 
comerciale și financiare 
despre care prea puțini se 

, hazardează la ora actuală 
să spună că funcționează cu. 
precizie. Totodată, fluc
tuațiile valorii aurului pro
voacă noi distorsiuni pe 
piețele- valutare occiden
tale, instabilitatea sistemu
lui în care se, manifestă 
devenind și mai accentuată.

M. M. '

Itinerar contem
poran in India mi
lenară.
Săptămîna politică. 
Clubul tineretului. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Timp al împliniri
lor socialiste.
+ Marile siiccese 
obținute de popo
rul român pe calea., 
socialismului sub 
conducerea parti
dului, a secretaru
lui său general, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu.
+ Spectacol 
ferar — muzical ■— 
coregrafic.
Seară de roman
țe.
Film serial: Dallas 

Compania Pe
trolieră Ewing, 
pisodul 22. 
Telejurnal.

LOTO
Rezultatele tragerii 

25 ianuarie 1980
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FOND : 925 131 lei

Extragerea a Il-a :
11 27 71 84 67 52 26 51

Extragerea I :
70 42 20 5 55 59 43 38

din

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Moro- 
șanu Pavel, eliberată' 
I.G.C.L. Petroșani Se 
clară nulă. (67)

VREJA Constantin 
Petroșani, mulțumește 
Radu V. Radu de la
talul municipal Petroșani 
pentru deosebita îngrijire 
ce mi-a acordat-o pe timpul 
spitalizării. (66)

de
de-

din
dr.

Spi-

Combinatul minier Valea Jiului
Baza de aprovizionare Petroșani

ÎNCADREAZĂ URGENT :
• excavatoriști
• conducători auto
• buldozeriști.
Condițiile de încadrare și retribuire sini 

conform Legii nr. 54/1974 si a Legii nu 
12/1971.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚI A : Petroșani, str. Republicii, nr. 90. telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


