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de deputați in 
Marea Adunare Națională

Adunarea cetățenilor din circumscrîp ția electorală nr. 1, „23 August" a muni
cipiului București, exprimînd, într-o im presionantă unitate de gînd și voință, do
rința celor ce muncesc și trăiesc în acea stă puternică zonă industrială a Capitalei 
României socialiste, a propus candidatura tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națională.

Amplu tablou al prefacerilor
înnoitoare în viața economică 

și socială a patriei

In cadrul acțiunilor de 
desemnare a candidaților 
pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Na
țională, Ia întreprinderea 
„23 August" a avut loc, 
joi după-aîniază, adunarea 
cetățenilor din circum
scripția electorală nr. 1, 
„23 August" din Bucu
rești. Au participat mun
citori, ingineri, tehnicieni 
din această unitate repre
zentativă a industriei 
noastre constructoare de 

mașini, precum și de la 
„Republica", I.M.U.A.B., 
din unități de cercetare și 
proiectare, învățămînt, să
nătate, de la alte întreprin
deri situate pe importan
ta platformă de aici, ală
turi de numeroși locuitori 
ai cartierului.

Cei peste 7000 de parti- 
cipanți la adunare au dat 
glas simțăminlelor de a- 
leasă prețuire față de ac
tivitatea neobosită, plină 
de dăruire a secretarului 
general al partidului, față 

de exemplara sa capacita
te creatoare, puse din fra- 

. gedă tinerețe în slujba 
împlinirii celor mai nobile 
și îndreptățite aspirații ale 

.poporului nostru.
Punînd în evidență suc

cesele importante înregis
trate în- toate domeniile 
vieții economice și sociale 
în perioada actualei legis
laturi, fapt ce demonstrea
ză cu argumente concrete 
justețea liniei politice a-
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în presa centrală de 
ieri a fost dat publicității 
Comunicatul cu privire 
la îndeplinirea Planului 
național unic de dezvol
tare economico-socială a 
țării noastre pe anul 
1979, document cuprinză
tor care înfățișează suc
cesele obținute de popo
rul român, sub conduce
rea partidului, în opera 
construcției socialiste.

Numeroase cifre înscri
se în acest document sta
tistic, în acest document 
cu bogate semnificații 
politice și sociale, rețin 
atenția opiniei publice. 
Realizările obținute la 
producția globală indus
triala, de 882,9 miliarde 
lei, șj producția netă in
dustrială, de ,-285.4 mili
arde lei. creșterile înre
gistrate la acești indica
tori sintetici față de anii 
1.975 și 1978, celelalte re
alizări din sectorul agri
col ca și din domeniile 
transportului, comerțului 
exterior, investițiilor, des
facerilor de mărfuri și 
prestărilor de servicii i- 
lustrează noile dimensi
uni alo activității rod
nice desfășurate de po
porul nostru pentru ac
celerarea ritmului de 
dezvo] tare multilaterală 

a societății și creșterea 
continuă a bunăstării 
întregii națiuni.

Succesele obținute în 
anul 1979 au la bază do
uă temeiuri obiective. 
Primul, constă din ' apli
carea cu stăruință ’în u- 
nitățile productive și de 
cercetare științifică a 
noului mecanism econo- 
mieo-financiar, a celor
lalte măsuri adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. 
din martie 1978, cu pri
vire la. dezvoltarea auto- 
conducerii muncitorești 
și autogestiunii unități
lor economice și partici
parea la beneficii.— mă
suri Și incipii care au 
stimulat eforturile colec
tivelor de muncă, ati 
contribuit la afirmarea 
și extinderea inițiativelor 
înaintate, la buna gospo
dărire a avuției între
prinderilor. Un al doilea 
temei constă din aplica
rea pe scară largă a cu
ceririlor tehnico-științifi- 
ce, stimularea creativită
ții tehnice și provomarea 
noului în toate domeni
ile de activitate. Ambe
le temeiuri se regăsesc 
în măsurile de anvergu
ră. în esența și orienta
rea politicii științifice a 
partidului, elaborată pe 

bazd deplinei cunoașteri 
a posibilităților și rea

lităților țării, în concor
danță cu interesele fun
damentale ale poporului 
și ținînd cont, cu rigoa
re și clarviziune, de ten
dințele și evoluția stă
rii economice pe plan 
mondial. La originea po
liticii contemporane ro
mânești, la stabilirea în
tregii strategii de dezvol
tare accelerată a socie
tății noastre identificăm 
din nou rolul primordial 
al secretarului general 

. al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, con
tribuția sa. hotărîtoare la 
mobilizarea potențialului 
creator al națiunii în ve
derea înfăptuirii unor 
grandioase obiective.

Consemnăm, din cu
prinzătorul document 
statistic, acele repere ca
re ilustrează ritmurile 
progresului economic și 
social înregistrat în anul 
1979. Productivitatea
muncii în industria re
publicană, calculată pe 
baza valorii producției 
globale, a fost superioa
ră anului precedent cu 
6,4 la sută. Venitul na- 

(Continuare in pag. a 2-a)

Tn Valea Jiului
Depuneri de candidaturi pentru 

alegerile de deputați în 
circumscripțiile electorale ale M.A.N.

Marcînd un moment deosebit în desfășurarea cam
paniei electorale în Valea Jiului, ca de altfel în întrea
ga țară, au început adunările cetățenești pentru de
semnarea candidaților Frontului Democrației și Unită
ții Socialiste în alegerile de deputați. In cadrul adu
nărilor, cetățenii localităților din municipiul nostru își 
dau întreaga adeziune candidaților propuși să-i repre
zinte în viitoarea legislatură în organele puterii de stat

Ieri, la Palatul cultural 
din. Lupeni a avut loc pri
ma adunare cetățenească 
pentru depunerea candida
turilor pentru circumscrip
ția electorală nr. 7 a 
Marii Adunări Na
ționale, care cuprinde lo
calitățile Lupeni, Vulcan, 
Uricani și Aninoasa. In 
fața unul mare număr de 
oameni ai muncii și cetă
țeni din localitățile amin
tite a fost prezentată o 
amplă retrospectivă a rea
lizărilor economieo-sociale 
din județul nostru în le
gislatura care se va încheia 
peste scurt timp, precum 
și perspectivele ce Sînt 
prefigurate de grandiosul 
program constructiv elabo
rat de Congresul al Xll-’ea 
al partidului, pentru înflo
rirea și prosperitatea 
României socialiste.

In.-cadrul adunării 
tățenești, tovarășul Florea 
Măciucă, membru în Biroul 
executiv al Consiliului ju
dețean al F.D.U.S., președin
tele Consiliului municipal 
al F.D.U.S a propus ca 
pentru circumscripția e- 
leetorală nr. 7 din Lupeni 
a Marii Adunai ii Naționale 

să candideze trei
Ioan Mondoca, 
minier, secretai ui 
lui de partid de

Cetățenii își exprimă în unanimitate adeziunea la propunerile de candi
dați Foto: I, L1CIU

comitetului de
Uricanl 
maistru 
comite- 
la I.M.

eretarul
partid de la I.M. 
și. Vasile Nemeș, 
minier, secretarul 
tului de partid de 
Paroșeni. Cei trei candidați 
provin de la trei întreprin
deri miniere importante din 
cadrul bazinului carbonifer 
al 
tă

Văii Jiului și reprez.in* 
trei localități în care

C. IO\ Anescu

In luna Ianuarie 
nu v-ațl onorat 

angajamentul 
asumat nu v-ați 
realizat sarcinile

Ce întreprindeți pentru 
redresarea producției? 

Tectonica accentuată 
nu va mai împiedica 

realizarea planului
Interlocutorul nostru de azi

Ing. loan Dumitraș, directorul minei Vulcan
— Tovarășe director,- la 

jumătatea lunii trecute 
spuneați : ,Sînt create
condițiile tehnico-organi- 
zatorice pentru ca planul 
pe luna ianuarie, și în
tregul an, să fie îndepli
nit", dar, la sfîrșitul lu
nii, mina realizase doar 
88,3 la sută din preve
derile lunii ianuarie. Ce 
anume a intervenit în 
desfășurarea normală a 
procesului de producție? 
— A intervenit o tecto

nică deosebit de accentu
ată. Două abataje frontale 
din cadrul sectorului VII 
au trebuit oprite din ca
uza unei falii cu o ‘dezvol
tare, amplitudine foarte 
mare. Dintre aceste două 
abataje, unul era dotat cu 
complex mecanizat Acum, 
în zonă se execută lucrări 
suplimentare pentru ocoli
rea faliei. La sectoarefe. I 
și V, noile capacități care 

au preluat producția aba
tajelor imobilizate anul 
trecut și încă neredeschi- 
se, au început să producă 
la capacitate maximă a- 
bia la . sfîrșitul lunii tre
cute și la începutul aces
tei luni. Sectoarele amin
tite au cr i mai mare par
te din minusul acumulat 
în ianuarie. Numai secto
rul VII are jumătate din 
minusul întreprinderii.

O a doua problemă ca
re a influențat realizările, 
lunii ianuarie a fost numă
rul mare de absențe din 
prima parte a lunii și mă 
refer la cele care au afec
tat posturile' ce trebuiau 
prestate în abataje, în 
cărbune.

Convorbire consemnată de 
Dorin GIIEȚA
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Condițiile create se cer confirmate prin

Ridicarea nivelului calitativ al servirii 
și bunei gospodăriri a fondului de marfă

Steagul

nu va mai
t-

Tectonica accentuată 
împiedica realizarea planului
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• Azi, la 
peni, are loc. 
de experienț 
de comisiile

I
I ții și mocani

!•
I
I
I
I
I
I
I
I

acest gen de strate, dar 
tectonica foarte accentuată 
— numeroase falii cu am
plitudini mari, intercala- 
țiile și zonele sterile ne-au 
determinat să renunțăm 
deocamdată la ele.

— Este adevărat, ni
meni nu renunță la 4 
tone pe post pentru 1,5 
tone pe post—
— Categoric'. Mai ales 

cînd media zilnică a lunii 
februarie crește cu 150 de 
tone față de planul lunii 
ianuarie. Cu . toate acestea 
de la .începutul lunii doar 
sectoarele I și VII nu 
și-au realizat planul1 cu eî- 
te 200 și, respectiv 300 de 
tone, în rest, toate sînt cu 
sarcinile' la zi realizate și 
depășite. Sporurile de pro
ducție la nivelul între
prinderii, sporuri realizate 
pe seamă depășirii pro
ductivității muncii în a- 
bataje, ne îndreptățesc să 
afirmăm că pe luna febru
arie ne vom realiza planul.

indicațiilor de a realiza 
5 OOO de posturi in căr
bune pe Valea Jiului...
— Conform acestei indi

cații trebuia să realizăm 
860 de posturi, dar, din 
motivele pe care vi le-am 
arătat am crescut această 
cifră eu 80—90 de posturi. 
Acum •
realizăm

— .Și 
negativ 
liare ?

Nil.
se desfășoară, normal,

doptat de adunările 
rierale ale celor două 
treprinderi comerciale 
numără ; extinderea

ge- 
în- 

: se
su

prafeței de desfacere, prin 
alegere liberă, la maga
zinul 106 din Peti-ila, 
transformarea magazinu
lui 42 de îneâițămuite pen
tru copii în magazin cu 
aiegere liberă, de îneălțâ- 
mint-e pentru adulți, dez
voltarea unor ’ unități 
igienizarea 
lăți al;

tanțe la materiale de cons
trucții cum sînt cărămizi
le, țiglele și cimentul. In 
sectorul alimentar și d- 
limentația publică conti
nuă să se mențină o pon
dere nesalisfăcățoare a 
preparatelor culinare pro
prii față de totalul des
facerilor și comparativ cu 
ponderea băuturilor alco-

Adunările generale ale 
reprezentanților oamenilor 
muncii din cadrul Între
prinderii comerciale 
stat pentru produse
dustriaio și întreprinderii 
comerciale de stat pen
tru mărfuri alimentare și 
alimentație publică au pus 
în evidență o serie de re
zultate îmbucurătoare ob- ____ _

Ca olice. In gestiunile unor 
spo- 

mărfuri alimentare 
și industriale, desfăcu 
către populație, planul 
vînzârilor cu amănuntul 
a fost îndeplinit și chiar 
depășit la unii indica
tori. la produsele indus
triale, cu peste un milion 
de lei, iar ia produsele a* 
limentare s-a realizat (fa
ța de, beneficiile planifi
cate) o. depășire în valoa
re de 2.7 milioane lei. Ce
le mai mari depășiri s-au 
realizat la desfacerea pro
duselor metalo-ehim.ee,- 
eosmetice, în sectorul a* 
limentar și alimentație pu
blică, laboratoare proprii 
prestații hoteliere.

Adunările nu 
tat doar să 
rezultatele obținute în 
nul 1979, ci au 
critic și autocritic ......
junsuiilc din ..unele do
menii și realizările 
mici decît cifrele planifi
cate obținute la o serie 
de indicatori. In domeniul 
comerțului eu produse 
industriale nu s-a mani
festat O preocupare sus
ținută pentru diversifica
rea formelor de vînzafe 
care să vină în întîmpina- 
rea clientelei, periodic au 
existat goluri nejustificate 
în aprovizionarea unități
lor eu mărfuri de cerere 
curentă, nu s-au luat mă
surile impuse de necesita
tea recuperării unor resL

ținute în anul 1979. 
urmare ă volumului 
rit de

unități cum sînt magazi
nul 24 Petrila, 27 Petro-

s-au limi- 
evidențioze 

a- 
analizat 

nea-

mai

șani, 309 Petroșani și 
tel.' au fost constatate 
gube ivite ca urmare 

-slabei Preocupări ;
gospodărirea și întrețihe- 
rea fondului de marfă.
Pentru nerespectarea regu
lilor generale de comerț
au fost sancționați lucră
torii gestionari Maria 
Gherase de la cofetăria 
320 „Tosca", Irina Neuhof, 
Ioana Terșan, Drăghia 

cum 
Ion 

Ma- 
Ma-

al
bu

ri 
pentru

Vladimir, iar altora, 
sînt fonică Grigoraș, 
Olaru. Ion Popescu, 
rinică Bojilă, Elena 
rian li s-au desfăcut con- 

. trântele de muncă pentru 
abateri grave și repetate.

Participănțji la dezba
terile din adunările ge
nerale au făcut r,eferiri 
critice cu privire la aces
te neajunsuri și au for
mulat Propuneri menite 
șă perfecționeze activita
tea comercială în acest 
an. Printre propunerile 
care au fost incluse 
programul de măsuri

în
a-

noi, 
a 30 de uni-

I.C.S.M.I., moder
nizarea și reprofilarea a 
patrii unități ale l.C.S.A. 
și A.P., reducerea cheltu
ielilor de circulație etc.

In programul de mă
suri au fost stabilite și 
prevederi. peri tru califică- 
rea -Și perfecționarea pre
gătirii profesionale, edu
carea lucrătorilor din co
merț în vederea lichidării 
lipsurilor care persistă in 
ceea ce privește atitudi
nea unor vînzători în re
lațiile cu cumpărătorii și 
ridicarea activității de 
servire la nivelul cerințe
lor acțua.le. Adunările 
generale au apreciat că se 
impune mai multă preo
cupare din partea consi
liilor oamenilor muncii, 
comitetelor sindicatelor, 
organizațiilor U.T.C. pen
tru organizarea de acți
uni educative la care să 
participe t°ți lucrătorii din 
rețeaua comercială.

Adunările generale 
lucrătorilor din comerț și 
alimentație publică au dat 

a în- 
des- 
gos- 

de 
marfă. în studierea cererii 
și în 
bune 
ei în

expresie hotarîrii de 
deplini sarcinile în 
facerea și mai buna 
podărire a fondului

ale

asigurarea unei mai 
serviri a populați- 
anul 1980.

Viorel STRAUT

— Rezultatele primelor 
zile ale lunii februarie, 
cînd niina își depășește 
zilnic sarcinile de pian, 
demonstrează că proble
mele cu care v-ați con
fruntat în luna ianuarie 
au fost rezolvate ?
— Este o urmare: fireas

că a masurilor pe care 
le-am întreprins. La cele 
doua sectoare amintite - — . - 
1 și V — noile capacități, 
așa cum .spuneam, produc 
normal. La sectorul VII a 
mirat in luncțiune, de ă- 
semenea, un nou abataj, 
frontal care a preluat o 
parte din producția celor 
oprite. Am realizat o nouă 
zonare a sectoarelor pen
tru a obține o mai mare 
concentrare a producției, 
o mai bună aprovizionare 
și organizare, pentru o 
conducere maj eficientă a 
întregii activități. Am în
ființat un nou sector, lu
cru. important pentru pro
ducție.

-— Ați pus în funcțiune 
noi capacități de produc
ție, ați mai format un 
sector. Toate acestea pre
supun o creștere de efec
tive...
— Realizarea numărului 

de posturi în cărbune pe 
care ni l-am propus a fost 
una din preocupările sta
tornice ale conducerii' mi
nei și sectoarelor. Am con
siderat că este 
bună măsură 
puteam lua. 
strate subțiri, 
de sub 0,80 ni, 
de obținem productivități 
chiar sub 2 tonepost. Or, 
neputînd realiza produc
tivități mari, a trebuit să 
majorăm numărul de pos
turi în cărbune și am a- 
tins 930- 940 de posturi.

— Aceasta și conform

cea mai 
pe care o 
Exploatăm 

cu grosimi 
uneori, un-

Depuneri de candidaturi pentru alegerile de deputați
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muncesc și trăiesc zeci de 
mii de cetățeni a căror o- 
eiipație este legată de mi
nerit.

Candidaturile au fost 
susținute cti căldură de co
legii de muncă ai celor trei 
candidați.

In cuvîntul lor tovărășii 
Alexa Furdui, secretarul 
comitetului de partid de. la 
sectorul IV. al l.M, i.upeili 
și Eroul Muncii Socialiste.. 
Petre Constantin, au scos 
în evidență, meritele tova
rășului Ioan Mcindoca în 
producție și în activitatea

obștească, puterea Și capa
citatea sa de muncă, sus- 
țihîn du -i cândidatu ra-

Relevînd succesele obți
nute in ultimii am în în
treprinderea minieră Uri* 
câni și in orașul din ves
tul municipiului, Ion f ia- 
nă și Constantin Modîlcâ 

■ au susținut candidatura to
varășului Cornel Bololoî, 
reeomandindu-i. ca și în 
continuare să depună o 
activitate la fel de susținu
tă pentru a reprezenta cu 
cinste harnicii mineri ai 
Văii Jiului.

Despre activitatea depu
să de tovarășul Vasile Ne-

meș au vorbit ingifierii Ion 
Dăbuleanu și loan Tăzlă- 
oan care, susținîndu-i can
didatura, au evidențiat ca
litățile profesionale și po
litice pe care le posedă co
legul lor de muncă, aces
tea recomandîndu-1 pentru 
a primi o astfel de. sarci
nă.

In cuvîntul său, tovarășul 
Petru Barb, prlm-secretar 
al Comitetului municipal 
de partid, primarul muni
cipiului, șișa exprimat sa- j gospodăresc ' ' fe'ț
tisfăcțiâ că în prima adu- Cele trei, propuneri d'e 
nare de acest-'fel Consiliul i candidaturi au fosU adop-

-1 F.D.U.S. a tate în unanimitate de șț 
pentru circum- dunarea cetățenilor. . .:

șeripția nr. 7 a Marii A- 
duriări Naționale să cjândi- 
deze trei, oameni ai muriefi , 
din minerit, oameni res
pectați și stimați în colec
tivele din care, fac parte. 
Vorbitorul, a arătat că âii 
cinstea alegerilor de la 
9 martie ya trebui e,( toa
te colectivele să se mobili
zeze exemplar astfel îneît 
să întîmpinăm măreții] e- 
vemment cu un. bogat bi
lanț economic și edilităr-

?!
i-

1. Congresul al XII-lea ' cu privire la 
afirmarea revoluției tennioo-ș dinții ice 
in toate domeniile de activitate. Creș
terea rolului științei în modernizarea 
economiei naționale, în asigurarea pro
gresului multilateral al patriei. Sarci
nile organizațiilor de partid și ale con
ducerilor colective din unitățile de cer
cetare pentru realizarea Progrămului- 
directivă de cercetare științifică, dezvol
tare tehnologică și de Introducere a 
progresului tehnic.

2. Sarcinile organelor și organizațiilor 
de partid, ale instituțiilor de cercetare 
și î.nvățămînt cu privire la înfăptuirea 
Programului-directiVă de cercetare și 
dezvoltare în domeniul energiei, pen
tru ca în viitorul deceniu România să 
devină independentă din punct de ve
dere al combustibilului și energiei.

3. Dezvoltarea cercetărilor în dome
niul matematicii, fizicii, chimiei,

logit’:.
neral al științei și tehnicii contempora
ne.

4. Sarcinile organelor și organizațiilor 
de partid, ale instituțiilor de cercetare 
din domeniul industriei cu privire la 
asigurarea dezvoltării mai rapide a ba
ze; ce matern prime, valorificarea com
plexă a rezervelor interne de substan- 
".? minerale. utilizarea intensivă a noi
lor surse de energie, generalizarea me-, 
canizării. automatizării și cibernetizării 
producției.

'bio-
faetor esențial în progresul ge-

municipal al F.D.U.S. 
propus ca

numai în abataje
840 de. posturi... 
nu influențează 

activitățile auxi-

Celelalte activi-
lăți
fără să ne creezi.' proble
me.

— Nu ați încercat și 
alte metode de creștere 
a productivității in aba
tajele din stratele subțiri?

•— Preocupări în acest 
sens au existat și nu am 
renunțat la ele- Introduse
sem două combine în a- 
batajele de pe straiele sub
țiri și ajunsesem chiar la 
4 tone pe post. Am avut 
și un complex adaptat la

al prefacerilor înnoitoare
(Urmare din pagina 1) re, în 1979, au extras cu 

500 mii tone cărbune 
mult decît în 1978, 
seama modernizării și 
canizării operațiilor 
extract ie, dezvoltări i 
pacităților de
perfecționării forței de 
muncă, aplicării eu sue-

măi 
pe 

me
de 

ca-
producție,

țional a sporit făță. de a- 
celași aii eu .6,2 la sută 
La desfacerile de măr
furi prin cotiierțul socia
list 
re 
la 
de .. __ , , _
tă. Veniturile bănești ale conomico-tinanciar jn ac- 
populației din sectorul tivitatea desfășurată. 
siKiialist au fost mai mari 
decît în 1978 eu 5,7 la 
sută, iar retribuția me
die lunară a personalului 
muncitor, cu 4.8 la sută. 
Un reper semnificativ îl 
constituie și cheltuielile 
pentru acțiuni șocial-cul- 
turale, situate la uri ni
vel -superior anului prece
dent cu 3,7 la sută. Toa
te aceste creșteri eviden
țiază o dezvoltare armo
nioasă și, totodată, un 
ritm înalt de progres, 
posibile prin politica de

.«repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării.

Cri satisfacție deosebită, 
minerii din Valea Jiului 
au luat cunoștință de 

: faptul că la producția de 
: cărbune s-a obținut o în
seninată depășire față de, 
realizările anului prece
dent. In acest succes este 
încorporată și preocupa- i 
rea colectivelor noastre : 
din domeniul minier ea-

s-a obținut o depăși- 
față de 1978, de 5,8 
sută, iar la prestările 
servicii, de 4,6 la su- ces a noului mecanism e-

din
anului 1979, 
creștere î.n- 

de-al

Realizările 
ritmurile de 
regiștrate în cel 
patrulea an al cincinalu
lui actual dau noi imbol
duri colectivelor de mun
că, tuturor creatorilor de 
bunuri materiale și spi
rituale. preocupați de ac
celerarea continuă a dez
voltării economieo-soc.ia- 
le a țării. Tn aceste zile, 
marcate de efervescența 
cu care poporul întîmpi- 
nă alegerile: de la 9 mar
tie, activitatea producti
vă este străbătută de noi 
dimensiuni ale angajării 
muncitorești și afirmării 
inițiativelor înaintate, ac
țiuni al căror izvor cons
tă din atitudinea înain
tată a oamenilor muncii, 
din conștiința că tot ceea 
ce fac în domeniul pro
ducției materiale se re
varsă nemijlocit asupra 
bunăstării lor, asupra ca
lității vieții trăite sub 
soarele socialismului.

I lingă consilii 
[ lor muncii < 
| și I.U.M.P îi 
privind prod 
exploatarea 
lor 
taj 
șefi 
cru, 
de la cele d< 
prinderi și 
de utilaj mii 
vor analiza 
le do îmbuna 
lității acestui 
nier . .miplex

• Mîine, 1 
roșeni, prin 
formă de sti 
oamenilor m. 
întreprindere: 
riții săptămîi 
adresat? de 
de partid, c. 
miletul sindic 
citări si urăi 
tate minerii» 
brigadă Titu 
Francisc F. 
Gheorghe Di

• Teri, s-a 
holul Casei 
din Petroșan 
ție de imagi 
îice din lumi 
a peșterilor, 
este organize 
speologic „P 
din Petroșar 
borare cu 
cercuri de si 
țară.'

• Azi, la 
sa pionîerilo 
lor patriei < 
șani, în cola 
școlile gener- 
4, organ izea-i 
hericul

mecâniza 
SMA-2.
de form 
maiștri

7 EMAT ICA ORIENTATIVA
specifică învățămîntului politico-ideologic de partid pentru organi
zațiile din domeniul științei, cercetării, invățămintului, artei, culturii 

și sănătății
5. Rolul hoțărîtor al cercetării și dez

voltării, tehnologiei in promovarea pro
gresului tehnic, în creșterea susținută 
a eficienței activității ecpnomice.

6. Sarcinile ■ organelor și organizațiilor 
de partid, ale instituțiilor de cercetare 
și. învățămînt în domeniul economiei eu 
privire la analiza proceselor- sociale, 
in elaborarea celor mai eficiente soluții 
de modernizare a economiei naționale, 
de perfecționare a relațiilor de produc
ție, a organizării societății corespunză
tor condițiilor istorice și necesităților 
progresului României.

7. Cooperarea internațională în dome
niul științei și tehnologiei, factor im
portant al modernizării in ritm rapid 
a economiei naționale, al valorificării 
superioare a eforturilor proprii de con
cepție tehnică, al favorizării transferu
lui de tehnologii avansate, al progresu
lui cunoașterii tehnico-științ.i'ice univer
sale.

8. Dezvoltarea în continuare ă învă
țămîntului de stat pe bazd celor mai

noi cuceriri uie științei și tehnicii, a 
politelinizării și integrării strînse cu 
producția și cercetarea.

9. .Sarcinile organelor și organizațiilor
de partid in organizarea tenjeiriică a 
calificării forței de muncă, generaliza
rea procesului de reciclare a cadrelor, 
perfecționarea ■ pregătirii profesionale și 
poii-tico-ideplogice a tuturor oamenilor 
muncii. . :■.:;■ ■■■■■■■.

10. Rolul instituțiilor de învățământ 
și cercetare, al uniunilor de creație, al 
instituțiilor de cultură și artă in educa
rea patriotică^! revoluționară d mase
lor, în formarea concepției științifice 
despre lume ș'i viață, pentru afirmarea 
plenară a principiilor eticii și echității 
socialiste in societatea noastră.

11 Politica P.C.R. de ridicare a stan
dardului de viață al oamemior muncii 
din țara noastră. Implicațiile progresu
lui științei și al culturi; asupra modu
lui de trai și calității vieții.

12. îndrumarea de către partid a li
teraturii și artei. Obiectivele creației li-

terar-artistiee și ale educației estetice 
. în societatea socialistă multilateral dez

voltată- Sarcinile organelor și organi
zațiilor de partid în impulsionarea și 
perfecționarea activității cultural-educa
tive, în creșterea contribuției Festiva
lului național „Cîntarea României" la 
educarea socialistă a maselor, la făuri
rea culturii noi, socialiste, la îmbogăți
rea vieții spirituale" a societății.

13. Rezolvarea justă, revoluționară, 
de către P.C.R., a problemei naționale, 
asigurarea unor condiții egale de mun
că și de viață pentru toți cetățenii pa
triei, fără deosebire de naționalitate. 
Dezvoltarea și înflorirea culturii 
tei naționalităților conlocuitoare, 
integrantă a culturii întregului 
popor-

14. Congresul al XII-lea al
privind dezvoltarea generală a civiliza
ției materiale și spirituale a societății 
noastre, a.firmarea tot mai puternică a 
umanismului revoluționar, în centrul 
căruia se află demnitatea, libertatea și 
fericirea omului.

și ar- 
parte 

nostru

P.C.R.

NOTA : Din tematica prezentată se 
aleg 4 terne specifice domeniu
lui de activitate al cursanților.
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I hericul „De

l ni ști învățăm 
o întîlnire 
lor i-u prof< 
Văduva, car» 
pat, în caii 
legată, la hi.

I greșului alI P.C.ll.
I. • De la

Casei pioni 
, Dupe ni atiai 
! după amiaz; 
1 dezbaterjmr

găZdiÂi,. o " ii 
pionier nor d 
te cu cadre 
care susțin 
cadrul brig: 
țiiice din șes 
tituiată „Me 
zație, știință 
a prilejuit c 
nice pe tem 
teriâlismului. 
și ’ istoric, 
activități 
baza unor 
laborator.

• Un gr 
oiști din ori 
Paza a secii 
la l.M. Vulc 
te cu .secii 
mzației, avi 
a rămas, in 
februarie a.c 
griimu* de 
acțiune pa 
subteran, 
descongestio 
vechi, lemn 
teriale peste 
galerie la o

• Stațiun 
așteaptă oas

i tea Jiului.
1 Petroșani a s 
| oferă, în t 
da lunilor 
aprilie, b 
grupuri și 
viduale la 
une, garan 
la hotel 
sigură 
rioade 
le, cu 
dorită.
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AI. Lu
ll schimb 
•organizat 

investi- 
•e de pe 
oameni- 
la mină 
irobleme I 
’rea Și j 
implexe- 
ide aba- 
riartieipă 
■ de lu- | 
ingineri I 

între- | 
oiectanți 
r, care . 
abilități- I 
re a ca- 
ilaj mi-

il
I
I
I
I
I 
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i
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc

.M. Pa- | 
predata | 
lare a 
joși din 
lărbăto- 

vor fi 
ftmivevaf 
;. și co
lții, feli- 
o sănă- I 
șefi de 
eacenco. 
:as și

' , In orașul Lupeni sînt 
i notabile preocupările în 

domeniul întreținerii fon
dului de locuințe proprie
tate de stat din localitate. 
Am avut în acest sens o 
discuție cu tovarășul Ale
xandru Varga, șeful sec
ției mixte Lupeni-Uricani 
a E.G.C.L. Lupeni, asupra 
programului de lucrări ce 
se va materializa în a- 
cest an.

— Tovarășe Varga, acti
vitatea de gospodărie co
munală și locativă a colec
tivului secției mixte Lu- 

I peni cuprinde o arie des- 
ftul de mare și este foarte 

diversă. ;Spuneți-ne ce Jqc

nului, nr. 44 și 46 de pe
strada Viitorului; nr. 5 —
Aleea Plopilor și blocul
nr. 6 din Aleea Liliacului.
Aceste imobile însumează 
peste 180 de apartamente.

— In ce constau repara
țiile?

— In tencuieli, spoieli ni s-au deschis ușile numai

lor s-a prelungit nejustifi
cat. Aș dori să folosesc 
prilejul pe care ni-1 ofe
riți pentru a adresa cetă
țenilor vizați, asociațiilor 
de locatari, rugămintea de 
a ne acorda ajutorul ne
cesar. Am avut cazuri cînd

I 
I 
I
I

sehiș în 
cultură 
expozi- 

fotogra- 
•mirifieă 
x poziția 
le cercul 
» roșie" 
n cola- 

șapte 
>gie din

I
I
I
I
i

ocupă în preocupările co
lectivului secției întreține
rea locuințelor proprietate 
do stat?

— Prelungirea vieții lo
cuințelor, menținerea con
dițiilor de confort pe care 
acestea trebuie să le ofere 
locatarilor, constituie preo
cuparea noastră de bază. 
Aria de activitate este în
tregul oraș Lupeni, precum 
și orașul Uriișani. Ce ne-am 
propus să realizăm în 0- 
rașul Lupeni? Pentru anul 
1980 avem prevăzute re
parații capitale în valoare 
de 1 070 000 Iei.

— Unde se vor concreti
za aceste reparații?

— La un număr 
blocuri construite de 
mulți ani în orașul 
peni și anume blocurile 
nr. 6 de pe Aleea Goru-

de 
mai 
Lu-

La Lupenî
Un cuprinzător program 
de reparații și amenajări 

la fondul de locuințe

cesare — parchet, sobe de 
teracotă, cazane de baie cu 
focar și baterii, chiuvete 
de fontă și alte obiecte sa
nitare. Realizarea reparați
ilor programate, a sarcini
lor de plan ce ne revin 
sînt condiționate de asigu
rarea volumului necesar 
de materiale. Rezultatele 
lunii ianuarie dovedesc că 
am pășit cu-dreptul în a- 
nul 1980 Ne-am îndeplinit 
planul la toți indicatorii 
în proporție de 1°3 la suta 
și doririi șa menținem acest 
ritm. O altă categorie de 
reparații, foarte imporțțm- 
te, date fiind necazurile 
pe care le avem atîț noi 
cit și locatarii, o constituie 

sa
ri in 
din

Din scrisorile oamenilor
muncii

Acțiune obștească
reparînd 46 de pijamale și 
38 de cămăși. Acțiunea face 
parte din formele prin ca-

12, Ca- 
șoimi- 
Petro- 

ire cu 
nr. 2. și 
sub ge- 

comu- 
pzanța", 
^ionieri- 
ra ,Elza 
ț>ar Uci
de i de
le Con- 
toa al

I 
I
I
I
I

•edacția 
r iun 
i, ieri 
clubul

U.
ire,
©Ccilitd-- ;
«laciice 
xiău in
• știin- 
Subin- 
civili- i 

tiînirea , 
ii rod- I 

ma- ' 
ia io clic | 
ute 
e 
snțe

de 
pe 
de

le ate
nția de 
i de
1 iruiț- 

: er«,a- 
V irjaii, 
1 de 4 
ia pi li

la o 
în 
au 

fier 
ma

in de 
ui 480.

1 
ie 
țe

iciulata 
iin Va
it din 

care 
perioa- 
irie — 
pentru 
ie indi- 
i stați- 
îazarea 

Se a- 
tru pe- 
de zi- 
n ziua

și vopsitorii exterioare, re
vizuiri și reparații la aco
perișurile din țiglă, schim
barea jgheaburilor și bur
lanelor și în reparații . la 
coșurile de fum. In inte
riorul apartamentelor 
vor executa montări 
parchet, înlocuiri de sobe 
de teracotă și 
perații. Trebuie 
însă că, în anii 
am întimpinat unele greu
tăți din partea locatarilor,

■ care nu acceptă să fie de
ranjați și ne amină prin 
nedeschiderea ușilor Sau 
absență de la domiciliu. 
Aii făcut-o tot în detri
mentul lor căci efectuarea 
lucrărilor in apartamentele

se
de

alte ti
să spun 

trecuți,

Răspundem cititorilor
• PETRU PRODAN, Pe

troșani: Programul de apă 
caldă al blocului Va fi re
considerat întrueit nu a 
fost stabilit în concordan
ță cu posibilitățile reale. 
Am discutat problema la 

dindispeceratul E.G.C.L. 
cartierul Aeroport — Pe
troșani, cu tovarășul Ernest 
Schlesinger, card ne-â pro
mis eonsui iarea, comitetelor 
asociațiilor de locatari nr. 
7 A și 7 B, servite de 
centrala termică nr. 7 ' și 

comun acord 
program, de 
corespunzător 
și cerințelor 

, program care 
! va fi respectat, cu strictețe.

• MIHAI TIRA, Petro
șani: Am atenționat pe 
vecinul și vecina dv. asu
pra măsurilor pe care tre
buie să le ia pentru dimi
nuarea zgomotului produs 
de mașina de cusut eu ca
re 
în baza contractului înche
iat eu cooperațiva „Uni
rea", activitate regiemen tată 
de ll.C.M. nr. 1956/1970. 
Menționăm că nu este vor
ba de producerea de zgo
mot în orele nepermise, 
22—7, și că ni s-au pro
mis măsuri pentru dimi
nuarea deranjului produs. 
De altfel, în blocul res
pectiv (și în altele) sînt 
mai multe familii care au . 
mașini de cusut și toate 
produc un anumit zgomot 
cînd sînt folosite. Vecinii 
dv. au fost atenționați a-

stabilirea de 
a unui nou 
apă caldă, 
posibilităților 
Io» atari Io:

I uerează la domiciliu,

supra zgomotului, care nu- 
poate li permis.

• UN GRUP DE LO
CATARI DIN „colonie”, 
Petroșani: Noul program
de funcționare' a unității 
de carne nr. 103, 
și aprobat de forurile mu- 
nicipale competente 
te : în zilele 
— sîmbătă, 
le 9—16,45 
15.45), iar duminica .nire 
orele 8—11 Luni, Unitatea 
este închisă. Un program 
la fel. in această perioadă, 
are și unitatea de desface-’ 
re a cărnii nr. 126 din 
cartierul „Carpați". La dis
poziția cetățenilor din > o- 
lonie se află și unitate.! 
cu același profil din ca
drul halelor pieții Petro
șani, care funcționează pe 
două schimburi.

• EUGEN ȚII', Petrila: 
Fiind vorba de lovire, vă 
recomandăm să vă adre
sați in primul , rind milițj'-i 
din localitate, apoi, dacă 
mai e cazul, și comisiei de 
judecată sau judecătoriei.

• VICTORIA IIOINOIU. 
Vulcan: Nu este vorba do 
nici o ilegalitate. In postu
rile de primitor-expeditor 
au fost încadrate persoane 
cu pregătire corespunzătoa-. 
re, repartizate întreprin
derii, iar dv. ați revenit

. de fapt în postul ,pe care 
■ l-ați avut. Trebuie să înțe

legeți și să prețuiți spriji
nul pe care întreprinderea 
vi l-a acordat în perioada 
cît ați fost gravidă.

revăzut

es - 
de marți 

între ore- 
(nu 7,30—

după lungi insistențe, iar 
unii locatari au pretins ca 
lucrătorii noștri, să mute 
obiectele din apartamente 
pentru a face reparațiile 
programate. In ce ne pri
vește, vom anunța din 
timp începerea reparațiilor 
la fiecare bloc. La rîndul 
lor, locatarii trebuie să ne 
ajute să putem-efectua re
parațiile succesiv la toate 
apartamentele, nu pe sări
te, prelungind 
ranjul pentru 
recți, întrucît 
tea rămîne 
nereparate alături de 
lelalte.

— Ce alic genuri de re
parații veți mai efectua?

— Vom mai executa în 
acest an un mare volum 
de reparații curente. A- 
cestea stet programate în
deosebi în. cartierul Ștefan, 
unde se vor face diferite 
reparații la 76 de case. 
Avînd iii vedere experien
ța anterioară și sarcinile 
ce ne revin în acest an.

. nu putem trece peste în
grijorarea pe care ne-o 
produce de pe acum asi- 
gurare.j cu materialele

astfel de- 
locatarii co- 
nu vor pu- 
apartamente 

ce-

înlocuirea instalațiilor 
nîtare confecționate 
p.v.c., cu instalații 
fontă. Am ' demarat 
tă acțiune la blocul D-ll 
din strada Viitorului, bloc 
la care am avut multe ne
cazuri. Pe parcursul anului 
1980, vom continua să în
locuim instalațiile din 
subsoluri cu instalații din 
fontă la un număr de opt 
blocuri din strada Parîn- 
gului. In încheiere aș dori 
să amintesc tuturor bene
ficiarilor de locuințe din 
fondul de stat de pe raza 
orașelor Lupeni și Uricani, 
îndatorirea de a păstra 111 
mai multă grijă aparta- 

și dotațiile . lor,mentelc
de a le menține în stare 
bună de funcționare, 
în situațiile cînd apar de
fecțiuni să acționeze ope
rativ, să intervină pentru 
remedierea celor ivite înde

osebi la instalațiile sanitare, 
în fază incipientă. Vom 
răspunde cu promptitudine 
la acesto solicitări.

Discuție consemnată

iar

Mobilizate de comitetul 
orășenesc, mai multe femei 
au participat, la Casa de 
copii din Uricani, ]a o ac- .. fe comitetul orășenesc 'XJ- 
țiune de reparare ă lenje- . ricani al femeilor vine în 
riei copiilor. Elisabeta Mo- mod constant în sprijinul 
nori, Elena Rinditen, Ma- copiilor aflați sub ocroti- 
ria Traznay, Rozalia Hîr- rea 
șovescu, Maria Purece și 
altele au venit în sprijinul 
personalului casei de copii,

Un semnal la adresa
încă din luna august, de 

anul trecut,, la subsolul -obosit nici măcar să vadă 
blocului nr. 4 de pe. Aleea despre ce 
Viitorului sînt sparte co
lurile de la conductele de 
scurgere a apelor rezidua
le. In plus, se deteriorea
ză și blocul. Am soli
citat în repetate rînduri 
li E.G.C.L. Vulcan, șă vină 
să remedieze defecțiunile, 
dar zadarnic. Pînă în ziua

E cazul să se
In ultimele trei luni, 

containerul cu gunoi -me 
najer dintre blocurile 5— 
de pe strada Independen
ței din Petroșani a fost 
transportat doar la 
vale mari de timp, 
plîndu-se pînă la refuz, lo
catarii din împrejurimi 
s-au văzut nevoiți să de
șarte resturile menajere pe 
alături. .Cit a fost zăpadă 
ăm înțeles că .________ -
și mașinile 
lubritate a 
mobil izate 
străzilor și 
sînd pe 
transportarea reziduurilor 
menajere din cartiere. Am

statului nostru.

Eftimie MARDARE 
Uricani

E.G.C.L Vulcan
14 ianuarie a.c. nu s-a

■ defecțiune este 
Deoarece n-amvorba.

găsit nici la consiliul popu
lar din Vulcan înțelegerea 
cuvenită, rugăm respectuos 
redacția să ne sprijin»' în 
rezolvarea celor ’ mențio
nate.
UN GRUP DE LOCATARI, 
blocul 4, Aleea Viitorului 

Vulcan

transporte la timp
dori însă ca acum, cînd 

?- zăpada s-a topit, transpor- 
■7 tul gunoiului să reintre, pe 

făgașul normal.

inter
ii m-

LOCATARI AI BLOCULUI 
5, strada Independenței 

Petroșani

Avem nevoie de drum
In strada Ana Ipătescu 

muncitorii din Petroșani locuim 6 fa— 
secției de. sa-

E.G.CL. au fost 
la curățirea 

trotuarelor, lă- 
plau secundar

I
I
I
I

Socoteală cu.

ă de

loan Barboane domicilia
ză de mai multă vreme în 
orașul Petrila. De baștină 
este însă din Livadia, așa 
că merge omul adeseori 
în localitatea natală. Așa 
a făcut și în ziua de 13 
ianuarie ac. La oră 18, 
la întoarcerea din Livadia, 
s a urcat împreună cu soția 
și fiica în autobuzul de pe 
ruta Timișoara -.’*- Hațeg 
— Petroșani. Știind că un 
bilet de la Livadia la Pe
troșani costă 9,50, soția 
omului a dat șoferului Mi
ron Bălușă, care îndepli
nește și funcția de taxa
tor, 30 Iei din care să re

de
roma ȚÂȚAltCA

Semne de

Foto: I. LICIU

ciubuc

DE CE NU SE
RESPECTA 

TERMENELE?

întrebare

K /'șa.

milii care cuprind nu mai 
puțin de 23 persoane. Cu
noaștem faptul că potri
vit planului de sistemati
zare și urbanizare a ora
șului clădirile din această 
zonă a localității se vor 
demola m curînd, iar in 
locul lor se vor construi 
edificii moderne. Înțelegem 
cu toții și aprobăm aceste 
măsuri înnoitoare, dar al
ta este nemulțumirea noas
tră, a locuitorilor de aici. 
Din .cauza unor săpături, 
drumul de acces spre stra
da noastră a devenit inac
cesibil mașinilor, l’înâ va 
veni vremea să nc mutam, 
cum să transportăm com
bustibilul necesar pentru 
gătit și încălzitul locuinței? 
în plus, pc strada noastră 
avem și doi posesori de au
toturisme proprietate per
sonală care, din același 
motiv, nu mai pot ieși cu 
ele. Nu s-ar putea oare ea 
un buldozer să niveleze 
calea, de acces spre strada 
noastră?

Iulian» MIHALY ,
Petroșani

Instantaneu din nour 
magazin de încălțăminte 
pentru copii, deschis zi
lele trecute la parterul 
blocului 69 din Petro
șani.

țină costul a trei bilete. 
Profitînd de faptul că era 
întuneric, șoferul a dat ce
lor 3 călători bilete de 
cîte 2,50 lei. Bineîn
țeles că a reținut 
valoarea biletelor de 9,50 
lei. La Baru observînd „gre- de transport respectivă a 
șeala", loan Barboane ș-a 
dus să-1 sesizeze pe șofer. 
Se aștepta omul ca șoferul 
să îndrepte pe loc lucru
rile. Nu 
mirarea 
răspuns 
mi tor:
- Și

ție, dar doresc să primesc 
bilete de 9,50. așa cum am 
plătit.

Discuțiile au continuat, 
dar fără rezultat. Un lucru 
e sigur: din serviciul făcut 
celor trei călători, unitatea

I
I
*

I

mare i-a fost însă 
cînd șoferul i-a 
pe un ton zeflp-

ce vrei, să vă duc 
pe gratis?

— N-an) această preten-

încasat 7,50 lei, iar șoferul 
s-a ales cu un ciubuc de 
21 lei. Redăm .. .
celor trei bilete buclucașe: 
9163303, 9163304 și 9163305. 
Dar, s-avem pardon, vorba 
lui I.L. Câragiale, nu bile
tele sînt vinovate, ci șofe
rul cu pricina. Și asemenea 
practici se cer stîrpite din 
rădăcini. (D.C.)

seria

I
Ii»
I
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Cetățeana Elena Zamfir 
din orașul Vulcan a dat 
!a vopsit un jerseu de 
lină ld secția din Vul
can a cooperativei „Uni
rea" Petroșani, ..încă din 
15 decembrie 1979, Deși 
a achitat anticipat contra* 
valoarea acestui serviciu 
și i s-a’ dat ca termen de 
execuție „după 15 zile?, 
jerseul nu e vopsit nici 
în prezent. De cite ori 
s-a prezentat pentru ridi
carea jerseului i s-a cerut 
să... revină, motivîndu-i-se 
că gestionarul unității 
lipsește . de la serviciu. 
De. ce nu-și respectă cu- 
vîntul lucrătorii din ca
drul secției de „vopsito- 
rie“ din Vulcan?

CINE INTERVINE?

1
deIn dimineața zilei 

februarie a.c: familia

minerului Francisc Ma- 
eai a cumpărat două 
borcane cu smîhtînă de 
Ia două unități diferite 
din cartierul Aeroport— 
Petroșani. Acasă s-a con
statat că smîntîna cum
părată de la unitatea 32 
Alimentara era diluată 
și acră ca iaurtul, iar cea 
cumpărată de la magazi
nul alimentar din cadrul 
complexului Parîngul era 
de bună calitate. Indignat 
de această constatare, ce
tățeanul ne-a cerut spri
jinul să intervenim pen
tru a se face ordine pe 
circuitul de la furnizor 
la cumpărător. Vînzătoa- 
rea Nicoleta Dragomir de 
la unitatea 32 susține că 
așa primește smîntîna.

fie oare? Dacă da, 
cerem conducerii

Livezeni să con- 
îndeaproape act:

comercială 
lichideze a- 

căre nu este 
Petroșani, 

nemulțumiri 
riadul dim

Așa să 
atunci 
F.P.L. 
țroleze 
vitatea

în rețeaua ■ 
lactate și să 
cesț neajuns 
singular în 
provocînd 
justificate în 
părătorilor.

LA CHEREMUL 
V1NZATORILOR?

' Adresîhdu-șe în calita
te de cumpărător celor 
două vînzătoare din ma
gazinul alimentar „Crivi- 
dia" din 
nul loan 
servit. A 
vîndă 10
i s-a spus să... vină inli
ne. Vînzătoarea Florica 
Duma i-a cerut „să vii 
mîine, fiindcă azi sînt 
cam mulți cumpărători". 
Dar, în acel momerit, în 
magazin nu se aflau deeît 
trei cumpărători...

Oare Ia acest magazin, 
cumpărătorii sînt la che-

celor distribuie, remul vînzătorilor? (V.S.)

Vulcan, cetățria- 
Scorei n-a fost 

cerut să i se 
kg de făină și

I
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost desemnat
drept candidert pentru' alegerile de dep\utați in M

(Urmare din pag. I) 

dop taie, realismul preve
derilor Programului parti
dului de edificare a so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate, adunarea a 
constituit un nou prilej de 
exprimare a unității de 
nezdruncinat a întregii na
țiuni române în jurul 
partidului, al secretarului 
său general, a relevat ho
tărârea comuniștilor,, a 
tuturor oamenilor muncii 
de a asigura o calitate 
nouă, superioară în în
treaga activitate.

Adunarea a fost condu
să de tovarășul Vasile 
Carolică, prim-secretar al 
Comitetului de partid al 
sectorului III.

în cadrul adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., 
care a spus;

Cu adâncă bucurie și vi
brantă mîndrie patriotică, 
cu profundă emoție, avem 
astăzi înalta cinste de a 
propune, în numele Con
siliului Național al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, ca în cir
cumscripția electorală nr. 
1, „23 August" a munici
piului București, pentru 
Marea Adunare Națională, 
să candideze cel mai iubit. și 
stimat fiu al poporului nos
tru, ilustră personalitate a 
lumii contemporane, secre
tarul general dl partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România, președin
tele Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Este pentru noi cea mai 
mare onoare să susținem, 
într-un gînd și un cuget, 
candidatura pentru orga
nul suprem al puterii de 
stat a întâiului cetățean al 
țării, eminent luptător și 
conducător revoluționar, 
patriot înflăcărat, militant 
de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești 
internaționale, inspirat, și 
dârz constructor a,l păcii 
și înțelegerii între popoa- 
•••••••••••••• 

re. Aceasta corespunde 
voinței supreme a -întregu
lui popor, așa cum prin 
voința supremă a întregu
lui popor tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost reales în 
unanimitate, la Congresul 
al XII-lea, ca secretar ge
neral al partidului, și la 
Congresul Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste, ca președinte al a- 
cestui larg și reprezentativ 
organism politic.

Exprimînd sentimentele 
cele mai alese ale între
gului popor, de caldă dra
goste și profundă recunoș
tință față de președintele 
țării, vorbitorul a spus în 
continuare:

De activitatea prodigioa
să a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la cîrma partU. 
dului și statului, de re
marcabila sa gîndire și ac
țiune revoluționară, pro
fund novatoare, sînt in
disolubil legate cele mai 
mărețe înfăptuiri din is
toria României, Perioada 
ultimului deceniu și ju
mătate se înscrie în hro
nicul de aur al patriei 
drept cea care a dinami
zat și a determinat pro
funde transformări calita
tive în toate structurile so
cietății, în care a fost e- 
laborat și se transpune nea
bătut în viață Programul 
partidului, carta teoretică 
și practică a făuririi socia
lismului multilateral dez
voltat și înaintării țării 
spre comunism. Accelera
rea ritmului de dezvoltare 
economico-socială, opțiune 
fundamentală în strategia 
partidului nostru, asigură 
deplina independență a 
României, propășirea pa
triei, ridicarea neîntrerup
tă a bunăstării materiale 
și spirituale a întregului 
popor. In opera de mari 
dimensiuni privind forma
rea omului nou. clj o înal
tă conștiință socialistă, pa
triotică, rod al profundului 
umanism revoluționar pro
movat de partid, se afilmă 
cu vigoare personalitatea 
umană, se amplifică ca
drul democratic de partiei-
•••••••••••••• 

pare a tuturor oamenilor 
muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționa
lități — la conducerea so
cietății, la înfăptuirea, în 
strînsă unitate, a politicii 
partidului, la a cărei ela
borare și transpunere în 
viață rolul determinant re
vine tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Subliniind profunzimea 
operei teoretice și prac
tice a secretarului gene
ral al partidului, vorbito
rul a reliefat contribuția 
acesteia la îmbogățirea 
substanțială a patrimoniu
lui socialismului științific, 
rolul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ca proeminent 
luptător pentru pace, pen
tru triumful noilor relații 
democratice pe arena in
ternațională.

Entuziasta adunare 
populară de . asJtăzi, a ară
tat în continuare vorbito
rul, constituie pentru toți 
cetățenii din această zonă 
cu îndelungi și puternice 
tradiții muncitorești, mili
tante. zonă care cunoaște 
mutații definitorii pe pla
nul .dezvoltării economice 
și șocial-urbanistice. pen
tru toți bucureștenii, un 
nou și fericit Prilej de a 
transmite mult iubitului și 
stimatului tovarăș Nicolae 
Ceaușescu cele mai alese 
mulțumiri, cea mai profun
dă recunoștință, pentru gri
ja sa nețărmurită față de 
înflorirea multilaterală a 
BiKureștiului, ■ deopotrivă 
cu a întregii țări.

Ne exprimăm întreaga 
noastră gratitudine pentru 
atenția statornică și spri
jinul neprecupețit pe care 
deputatul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le-a a- 
cordat acestei zone a ora
șului, care în ultimii ani 
a devenit un modern și 
frumos cartier, cu multe și 
mari întreprinderi indus
triale. ansambluri de lo
cuințe, școli, grădinițe.' 
mari complexe comerciale, 
spitale, reprezentativ pen
tru transformările radicale 
pe carp le-a cunoscut 
în -acești ani. orașul în ca
re trăim. Indicațiile și o- 
•••••••••«c««•< 

rientările sale de excep
țională importanță au o 
contribuție hotărâtoare la 
edificarea unei capitale mo
derne. demne de epoca 
mărețelor împliniri socia
liste.

însuflețiți de luminosul 
exemplu al marelui fiu al 
României, toți oamenii 
muncii din București se 
angajează să își dăruiască 
energiile și capacitatea cre
atoare. înfăptuirii grandioa
selor obiective ce le revin 
din istoricele documente 
programatice ale Congresu
lui al XII-lea al partidu
lui, din hotărârile Congre
sului Frontului Democra
ției și Unității Socialiste, 
potrivit tradițiilor munci
torești ale Capitalei, inse
parabil legate de îndelun
gata Și eroica activitate re
voluționară a tovarășului 
Nicolae . Ceaușescu, Pentru 
fiecare cetățean al Capita
lei nu există țel mai în- 
suflețitor, angajare mai 
responsabilă decît îndepli
nirea neabătută a politi
cii partidului nostru comu
nist.

Puternic animați de a- 
ceste gânduri, / de aceste 
profunde convingeri, pro
punem și susținem din toa
ta inima candidatura, pen
tru forul legislativ suprem 
al țării, a iubitului nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

v Propunerea ca secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
să fie candidatul Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste în circumscripția 
electorală nr, 1. „23 Au
gust" a fost primită de
miile de participanți la
adunare cu deosebit en
tuziasm, cu îndelungi p-
vații și aclamații. Toți cei 
prezenți au scandat cu în-, 
suflețire „Ceaușescu —
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul"; „Ceaușescu candidat 
pentru al țării mare sfat".

1 Au luat, apoi cuvîntul 
tovarășii Carol Dina, di
rectorul întreprinderii „23 
August", Ion Dragu, sccre- 
tarul Comitetului de partid
•••••«•••

de la Întreprinderea de 
mașini-unelte și agregate, 
Ion Moldovan, directorul 
întreprinderii de țevi „Re
publica". prof. Ecaterina 
Dumitrașcu, /secretară -a 
organizației de • partid de 
ia Liceul de ' matematică- 
fizică nr. 3, Vasile Iscru, 
pensionar, Draga Atanasiu, 

■'.inginer la Institutul de 
cercetare științifică și in
ginerie tehnologică „Ti
tan", Gheorghe Buruc, E- 
rou al Muncii . Socialiste, 
muncitor la întreprinderea 
„23 August", Alexandrina 
Râu, prim-secretar al Co
mitetului U.T.C. al secto
rului 3, cir. Constantin 
Gorgos, directorul Policli
nicii universitare „Titan", 
Dumitru Pădure, președin
tele Comitetului sindicatu- 

■ lui din întreprinderea „23 
August".

Dînd glas sentimentelor 
de stimă și vibrantă dra
goste pe care oamenii 
muncii, ceilalți cetățeni din 
circumscripția electorală 
nr. 1, „23 August", alături 
de întregul popor le poar
tă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorii și-au 
exprimat totala adeziune 
la propunerea ca secreta
rul general al partidului, 
președintele Republicii 
Socialiste România, pre
ședintele Frontului De
mocrației și Unițătii Socia
liste să fie candidat pen
tru organul suprem al pu
terii de Stat.

Prin vii aplauze și în
delungi ovații, într-un sin
gur glas, exprimînd dorin, 
ța întregului nostru po
por, iniile de participanți 
la adunarea cetățenească 
și-au manifestat bucuria, 
aprobarea deplină față de 
propunerea ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să can
dideze din partea circum
scripției lor în alegerile de 
deputați pentru Marea 
Adunare Națională.

Toți cei prezenți au apro
bat ca o delegație'condusă 
de tovarășul Gheorghe Pa
nă să prezinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu decla
rația de acceptare a can
didaturii.

In încheierea adunării, 
••••••••••••••• 

particîpanții au adresat o 
scrisoare tovarășii Iu i 
Nicolae Ceaușescu, prin 
care îl roagă să accepte 
propunerea de a fi candi
dat al Frontului Democra
ției și Unității Socialiste în 
circumscripția electorală 
nr. 1, „23 August" în ale
gerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională.

In această propunere, —■ 
se arată în scrisoare — ne 
unim, împreună cu întregul 
popor, gîndurile și simță
mintele de adine- respect, 
de nețărmurită încredere 
și prețuire, de vie grati
tudine fața de dumnea
voastră, strălucitul con
ducător al partidului nos
tru, al patriei socialiste, de 
opera căruia sînt legate in
disolubil, dăltuite pentru 
totdeauna în memoria na
țională, cele mai mărețe 
împliniri din întreaga is
torie a României. Trăim 
o înaltă și mereu dinami
zatoare mîndrie pentru că 
avem bucuria ca cele mai 
scumpe idealuri, plămădite 
pe pămînțul românesc de 
peste două milenii, să prin
dă viață în chip minunat, 
în această glorioasă pe
rioadă, sub steagul libertă
ții și al demnității, al unei 
impresionante unități în 
jurul partidului, al dum
neavoastră, marele om de 
stat, ce întruchipați cele 
mai alese virtuți ale popo
rului, geniul său creator.

Adunarea se încheie în- 
tr-o atmosferă de puterni
că vibrație patriotică, de 
satisfacție și entuziasm, 
marcată de vii și îndelungi 
aplauze și aclamații. Toți 
cei prezenți scandează în
tr-un glas numele partidu
lui, al secretarului său ge
neral, numele țării, într-o 
firească și simbolică alătu
rare, expresie vie a atașa
mentului profund al oa
menilor muncii față de po
litica înțeleaptă a partidu
lui, a dragostei și recunoș
tinței față de tovarășul 
Nicolae . Ceaușescu, a mân
driei și încrederii depline 
față de viitorul luminos al 
României.

••••••••••••••«
Duminică, 19 februarie

9,00 Tot înainte !
9.20 Film pentru copii : 

Băiatul furtunii (I). 
Producție., a studio
urilor din Australia.

10.00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.

Album duminical: 
13,05 Umor și muzică. 
14,00 Woody — ciocăni 

toarea buclucașă.
— Instantanee pe 
glob.
— Muzică și poezie.
— Cu aparatul de 
filmat în campania 
electorală.

15.10 Serbările zăpezii. 
Ediția a II-a 1980. 
Transmisiune de la 
Izvorul Mureșului, 
județul Harghita.

16.10 Șah. Emisiune re
alizată și prezenta
tă de maestra inter
națională Elisabetâ 
Polihroniade.

16.20 Anul sportiv 1979 
(partea a Vl-a).

17.15 Cutezători spre vi
itor.

18.20 In actualitate : • Pre
gătirea alegerilor de 
la 9 martie !

18.30 Constructori la î- 
nălțime.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.15 Antena „Cîntării 

României".
20.15 Film artistic. Aurul 

ultimei speranțe. 
Premieră pc țară- 
Producție a studio
urilor americane.

21.45 Telejurnal.
• Sport.

Luni, 11 februarie
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 In actualitate : pre 

gătirea alegerilor de 
la 9 martie 1

19,35 La ordinea zilei în 
economie.
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PROGRAMUL ÎY

19.50 Cadran mondial.
20,10 Orizont tehnico-ști- 

ințific.
20.50 Roman foileton. 

Gustav cel de fier.
21.40 Telejurnal.

Marți, 12 februarie
10.00 Teleșcoală.
11,00 Film serial : Dallas

— compania petro
lieră Ewing. Relua
rea episodului 23.

11.50 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16,35 Curs de limbă en

gleză.
16.55 Din țările socialiste.
17,20 Almanah pionieresc.
17.40 Cîntec mîndru ro

mânesc — program 
muzieal-folclorie.

17.55 îndrumări pentru 
lucrătorii din . agrH 
cultură.

18,25 întrebări și răs
punsuri. Emisiune în 
sprijinul învățătnîn- 
tului politico-ideo-

18,50 1001 de seri.
19 00 Telejurnal.
19,20 In actualitate: pre- 

. gătirea alegerilor de 
la 9 martie !

19,35 Din toătă inima un 
, cântec țării.

19,55 Călătorie prin țara 
mea (X).

20.25 La ordinea zile; în 
econmoie..

20,40 Teatru TV. Puștile 
Terezei Carrar. de 
Bertolt Brecht.

- 21,40 Telejurnal.
Miercuri, 13 februarie

16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.25 Consultații juridice.
16,45 Corespondenții ju

dețeni transmit.
17,00 Antologie . folclorică. 

Plaiurile Gorjului.
17.20 Documentar științi

fic.
18,05 Atenție Ia... neaten

ție ! Emisiune de 
protecția muncii.

18.20 Tragerea pronoex- 
pres.

18,30 Forum cetățenesc.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 In actualitate : pre

gătirea alegerilor de
la 9 martie 1

19.30 Noi, femeile !
20,00 Tclecinemateca. Ci

clul : Mari ecrani
zări Vautrin. Pre
mieră pe țară. Pro
ducție a studiouri
lor rameze.

21,55 Telejurnal.
Joi, 14 februarie

10.00 Teleșcoală.
11,00 Documentar științi

fic.
11.50 Telex. 
16,00 Telex.
16,05 Teleșcoală.
16.25 Curs de limbă fran

ceză.
16,45 Curs de limbă spa

niola,
17,05 Reportaj pe glob.
17.25 Viața culturală.
18.25 I.a ordinea zilei în 

economie.
18.35 Desene animate.

Sindbad marinarul. 
19,00 Telejurnal.
19,20 _ In actualitate : pre

gătirea alegerilor de 
la 9 martie !

19.30 Călătorie prin țara 
mea (XI).

20,00 Varietăți muzical- 
coregrafice.

20.35 Ora tineretului.
21,40 Tele j urnal.

Vineri, 15 februarie

16,00 Telex.
16,05 In direct de la po

litehnică.
16.30 Emisiune în limbă 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 I.a volan.
18.50 1001 de seri.

19.00 Telejurnal.
19.20 In actualitate: pre

gătirea alegerilor de 
la 9 martie !

19,35 Călătorie prin țara 
mea (XII).

20,05 Film artistic. I»‘re- 
barea. Premieră pe
țară. Producție a
studiourilor france
ze.

21.45 Telejurnal.
Simbătă, 16 februarie

10,00 Desene animate.
10,23 Roman foileton. 

Gustav cel de fier.
/ Reluarea ultimului 

episod.
11,15 Agenda casei.
11.45 Concert educativ. 

Integrala simfoniilor 
de . Beethoven.

13,00 De la A la... infinit. 
Reportaje, documen
tare, muzică, poezie, 
sport. ,

15.25 Fotbal : Italia-Româ- 
nia. Transmisiune 
directă de la Napoli.

18.10 Dosarul energiei.
18,30 Săptămâna politică.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.20 In actualitate : pre

gătirea alegerilor de 
la 9 martie 1

19,35 Teleenciclopedia. 
20,05 Publicitate.
20.10 Film serial. Dallas

— compania petro
lieră Ewing. Episo
dul 25. ■

21.00 Romanțe și cîntece 
de voie bună.

21,40 Telejurnal.

nune
I PETROȘANI — 7 No- j 
Iiembrie: Umbra iui Ca- • 

sey; Republica: Jachete- I 
le galbene; Unirea: O- 
mul care ne trebuie. I 

PETRILA: Inspectorul I 
si braconierii. ■

ANINOASA: Moartea | 
unui ghid. ,

VULCAN: In ritmul, 
muzicii. I

LUPENI — Cultural: J 
Piedone africanul, seri- I

I ile T-Il. Muncitoresc: 1 
> Ultima frontieră a mor- | 
1 tii. .
I URICANI; Cineva, ca I
I ’ne

TV i
’16,05 In direct de Ja... I 
I Politehnică.

16,30 Emisiune în lim- I 
Iba germană. |

18,25 Tragerea loto. I
118,35 La volan. |

18,50 1001 de seri. .
. 19,00 Telejurnal. I
119,20 In actualitate:,’ 
* pregătirea, alege- I
i rllor de la 9 mar- ■
I tie! |
I 19,30 La ordinea zilei | 
| în economie. ■
119,40 Film artistic: „Ci"- | 

nUra și... picătura .
. de ploaie". I
I 21,45 Telejurnal. " ’
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