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în. cursul dimineții de 
vineri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, a primit delegația 
adunării cetățenilor din 
circumscripția electorală 
nr. 1, „23 August" a mu
nicipiului București, care 
l-cu propus candidat pen
tru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Nați
onală.

Cu acest prilej, tovarășul

Gireorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic E- 
xeeutiv al C.C. al P.C.R., 
prjin-secretar al Comitetu
lui municipal București al 
P.C.R., conducătorul dele
gației a arătat că, . într-o 
atmosferă entuziastă, în 
care și-au exprimat sen
timentele de fierbinte dra
goste și adîncă recunoștin
ță pe care le nutresc față 
de secretarul general al 
partidului, cel mai iubit 
fiu al poporului român, 
participanții la marea a-

(Continuare îffl pag. a 4-a)

Cuvîntul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc 

din toată inima,, dumnea
voastră, reprezentanți ai 
oameniloi' muncii din cir
cumscripția „23 August", 
să mulțumesc tuturor oa
menilor muncii partici- 
panți la adunarea de ieri, 
tuturor cetățenilor din 
circumscripție pentru pro
punerea de a candida în 
alegerile de la 9 martie ca 
deputat în Marea Adunare 
Națională.

Văd în aceasta o expre
sie a încrederii oamenilor 
muncii din circumscripția 
„23 August", ca dealtfel a 
întregului popor, în politi
ca partidului nostru co
munist, în Frontul Demo

crației și Unității Socia
liste, care înfăptuiesc nea
bătut hotărîrile Congresu
lui al XlI-lea, Programul 
Partidului Comunist Ro
mân, de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, de ridicare con
tinuă a bunăstării și feri
cirii întregii națiuni.

De asemenea văd în a- 
ceastă propunere o apre
ciere pe care oamenii mun
cii o dau activității mele 
desfășurate în munca în
credințară de partid, de 
popor, pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe 
a „partidului și statului 
nostru.

Vă rog să transmiteți tu
turor oamenilor muncii

din circumscripție că, ac
cepți nd candidatura pen
tru alegerile din 9 martie, 
îmi asum, în fața lor, a 
întregului popor, angaja
mentul de a face totul și 
în viitor pentru a servi 
cauza partidului, a socia
lismului, cauza națiunii 
noastre socialiste, a in
dependenței și suveranită
ții patriei, a ridicării ei 
Pe noi culmi de progres 
și civilizație.

Știu că oamenii muncii 
din circumscripția electo
rală „23 August" au reali
zări bune în diferite do
menii de activitate. Dar

(Continuare în pag. a 4-a)

ANUL XXXVI, NR. 8531 ț SIMBATA, 9 FEBRUARIE 1980 | 4 pagini 30 bani

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,
va efectua o vizită de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va efectua, în următoarele 
zile, o vizilă de prietenie în Bulgaria,

prietenie în Bulgaria
la invitația tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Creșterea retribuției medii 
lunare a personalului muncitor

(în procente)

Creșterea productivității muncii 
în industria republicană, calculată 

pe baza valorii producției nete
(în procente)
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Intr-o atmosferă de largă participare democratică 
continuă desemnarea candidaților de 

deputați pentru alegerile de la 9 martie

Numeroși muncitori, in
gineri și tehnicieni de la 
două din cele mai mari 
unități economice ale ora
șului Petrila — mina și 
prepara’, iu — au fost pre ■ 
zenți ieri, la terminarea 
schimbului I, în salg fes
tivă a I.M, Petrila. pentru 
a participa la evenimentul 
electoral prilejuit de de
semnarea candidaților de 
deputați pentru apropiatele 
alegeri de la 9 martie.

In fața partlcipanților Ia 
adunarea cetățenească, to
varășul Gheorghe Michoș, 
membru ât biroului comi
tetului județean al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste a înfățișat 
un sugestiv bilanț obținut 
de oamenii muncii din ju
deț și municipiu, din o- 
rașul Petrila, în această 
legislatură, subliniind în
deosebi creșterile vertiginoa
se ale potențialului, produc
tiv al orașului, fapt ce s-a

răsfrînt pozitiv asupra con
dițiilor de muncă șl de via
ță ale minerilor, asupra 
bunăstării tuturor locuito
rilor din această așezare. 
In lumina hotărîrilor ă-
doptate de Congresul al
XU-lea al partidului au
fost înfățișate, de aseme
nea, perspectivele ce se
deschid ca privire la dez
voltarea în continuare a 
orașului Petrila și celor
lalte localități din muni
cipiile a întregului județ.

Reliefînd toate aceste 
semnificative realizări și 
perspective, vorbitorul a 
accentuat însemnătatea so- 
cial-polîtică a alegeriler de 
deputați, moment care 
marchează începutul unei 
noi etape în activitatea 
desfășurată pe întreg cu
prinsul patriei pentru în
făptuirea sarcinilor eu pri- 

(Continuare în pag. a 2-a) 

în luna ianuarie 
nu v-ați onorat

• . A - '

asumat, nu v-ați 
realizat sarcinile 

de plan

Participanții susțin cu 
căldură propunerile de 
candidați.

determină realizarea
— Tovarășe inginer 

șef, de ce mina Ani- 
noasa nu și-a realizat 
sarcinile planificate pe 
luna ianuarie în condi
țiile în care înainte de 
încheierea celei de a Il-a 
decade a lunii, spuneați: 
„Deși planul la zi nu 
este realizat, putem în
cheia luna ianuarie Ia 
nivelul sarcinilor, recu- 
perind minusul aeumu-

Avansuri în 
de pregătiri și deschideri

lucrările

Brigăzile de Pregătiri și deschideri ale sectorului 
investiții al I.M, Dilja își concentrează eforturile pen
tru finalizarea unor lucrări de bază de care depinde 
punerea în funcțiuna a noilor capacități productive. 
Depășirile fizice obținute de patru brigăzi de frunte 
aia sectorului, de la începutul anului, se situează între 
2 și 5 metri liniari, respectiv, cu 5—12 la sută peste 
Prevederi.

Brigăzile de pregătiri conduse de Nicolae Cosma 
și Alexandru Cheresteș asigură devansarea intrării în 
funcțiune a unor noi abataje pentru sectoarele I și III 
ale minei, în timp ee formațiile conduse de Alexandru 
Levay și Andrei Castor participă la realizarea în a- 
vans a unor importante lucrări de la viitorul orizont 
de bază, 295, al minei.

Ce întreprindeți pentru 
redresarea producției?

Interlocutorul nostru de azi, 
Mircea Popescu, inginerul șef al minei 

Aninoasa

Măsurile, în sine, nu 
planului

lat“. Deci, condiții au 
existat pentru realizarea 
planului, cel puțin pî- 
nă la acea dată.
— Au apărut între timp 

unele probleme noi. Un 
foc la sectorul V a afec
tat două abataje. Unul a 
fost închis complet iar 
altul a funcționat eu in
termitențe. Au fost imo
bilizate efective, unele 
scoase și de la alte lu
crări, pentru îndiguirea, 
aprovizionarea cu , mate
rialele necesare a activi
tății de asanare a focului, 
O a doua problemă ma
joră — numeroasele de
fecțiuni electromecanice a- 
păruțe ■ la complexe și în 
special la combinele aces
tora au afectat realizarea 
planului, la sectorul I cu 
aproximativ 5990 tone de 
cărbune. Un alt neajuns 
— zilnic am ayut nume
roși nemotivați care n,e-au 
dezorganizat activitatea.

— Una din probleme, 
cel puțin una. nu se da- 
torește unor cauze ne
prevăzute — defecțiuni
le...
— Defecțiunile la com

bine, in mod deosebit, ca
re, se datoresc, pe de o 
parte, durității cărbunelui, 
la Aninoasa avem un căr

bune cu o duritate mare, 
mai mare decît la dlte în
treprinderi, și a absenței 
pieselor de schimb, iar, pe 
de altă parte, și datorită 
slabei întrețineri a utila
jelor.

— Ce acțiuni ați în
treprins pentru reducerea 
numărului de iiemati- 
vate ?
— în adunările oameni

lor muncii care s-au des
fășurat 13 sectoare luna 
trecută am insistat și pe 
reducerea numărului de 
absențe. Mulți dintre cei 
cu absențe au fost trași fa 
răspundere. La aproxima
tiv 15 oameni cu 
foarte multe nemotivate, 
ii ș-au desfăcut contrac
tele de muncă, cazurile fi-, 
ind prelucrate în colecti
vele de muncă, populari
zate.

— Dac* ton» ianuarie 
ați încheiat-e cu tm mi
nus de p£ste 11990 tone 
de cărbune, nici luna 
februarie nu ați început-o 
mai bine.
— Avem- un minus de 

2 137 tone...
Convorbire consemnată de 

Dorin GUIȚA
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Continuă desemnarea
de depufați pentru 
de la 9 martie

■ c ■
(Urmare «lin pagina 1)

vire la dezvoltarea și pro
gresul societății. In acest 
context, din însărcinarea 
consiliului județean al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, tovară
șul țlheorghe Miclieș a 
propus pentru circumscrip
ția electorală județeană nr 
71 candidatura tovarășului 
Glicorghe Șimon, șeful 
Inspectoratului județean 
al Ministerului de Interne, 
fiu al orașului Petrii a 
provenit dlntr-o familie de 
mineri. Au luai. euvîntul 
muncitorii Ion Carpen, 
Eugen Strikberger .și in
ginerul Aurel Brînduș, di
rectorul minei, oare au 
scos în evidență calitățile 
moral-politice ale candida
tului propus, apreciind o- 
rientarea consiliului ju
dețean. al F.DJJ.S. ca deo
sebit de bună.

Supusă votului adunării, 
propunerea a fost aproba
tă in unanimitate. de par- 
ticipanți.

In continuare, tovarășul 
GavrilS David, prim-sccre-

tar al comitetului orășenesc 
de partid, președintele 
consiliului popular orășe
nesc, din partea consiliu
lui. municipal al F.D.U.S., 
a propus ca pentru circum
scripția electorală munici
pală nr. 19 să candideze 
Maria Doczo și Elvira Ber- 
lezi, muncitoare la secția 
de preparare a cărbune
lui, pentru -circumscripția 
electorală orășenească nr.
1 să candideze Emili an Do
boș și Elena Molnar, mun
citori Ia aceeași secție, iar 
pentru circumscripția e- 
lectorală orășenească nr.
2 să candideze Ioan Doina 
si loan Stanciu, maiștri la 
IM. Petrila.

Âu luat euvîntul, refe- 
rindu-se la propunerile fă
cute, Rodica Martian și Vic
tor. Chiabura. de la sec
ția de preparare, Vasile 
Biter, Zoltan Vincze și 
loan Carpen de la mina 
Petrila, care au susținut 
eu căldură propunerile 
F.D.U.S.

In incheierea adunării 
cetățenești a luat euvîntul 
tovarășul Petru Barb, 
Pi’im-secretar al comitetu
lui municipal de partid.

Referindu-șe pe larg Ia 
însemnătatea evenimentu
lui de la 9 m a r t ,i e, 
la vastul program 
de dezvoltare economico- 
socială a Văii Jiului, a 
orașului Petrila, vorbitorul 
a adresat partieipanților 
îndemnul de a întîmpină 
alegerile cu noi succese 
în activitatea productivă, 
în acțiunile gospodărești și 
de înfrumusețare a locali
tății. Realizarea obiective
lor prevăzute pentru Va
lea Jiului — construcțiile 
de locuințe,....termofic.arca,
amenajarea bazelor sporti
ve și de agrement, dezvol
tarea rețelei comerciale și 
a celorlalte prevederi — 
trebuie să fie susținută de 
toți cetățenii, fiecare lo
cuitor fiind chemat ca 
Ia locul său de muncă și în 
viața socială a orașului să 
facă, prin fapte, dovada 
hărniciei și priceperii, a 
dragostei și devotamentului 
față de patrie și partid.

★
Adunări cetățenești pen

tru desemnarea candidaților 
de deputați pentru circum
scripțiile electorale jude
țene, municipale, ■ orășe
nești și comunale au avut 
loc în toate celelalte loca
lități din municipiu

Secția confecții a tinprei întreprinderi de confecții din Vulcan. 
Foto: Gh. OLTEANU

La întreprinderea de confecții Vulcan

Hotărîre unanimă privind 
realizarea sarcinilor de plan

se-
pa-

ic de cei care au această 
datorie de serva iu”, ;
Bodese. „Trebuie 
multă operativitate 
lansarea comenzilor, 
ganizația de ‘partid, 
d ucerea i ntreprînderi 1 
ia măsuri de întărire a a- 
sisțenței tehnice pe schim-
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Adunarea generală a re
prezentanți lor oamenilor
muncii de la întreprinde
rea de confecții Vulcan, 
a făcut bilanțul realizări
lor obținute în a doua ju
mătate a anului trecut. 
După darea în funcțiune 
a fabricii, la finele 
mestrului I 1979, cit
tru luni înainte de ter
men. organizația de partid» 
conducerea unității s-au 
preocupat, în. primul rînd, 
de pregătirea cadrelor ne
cesare bunei desfășurări a 
procesului de producție. 
In perioada care a trecut 

;s-a.u calificat 472 de mun
citori, 16 ajutori maiștri, în 
prezent, urmînd cursurile 
încă 257 de muncitoare. 
Pe Hngă rfezultatele obți
nute în domeniul pregă
tirii cadrelor, adunarea 
generală a făcut o ana
liză amănunțită a cauze
lor care au condus la he- 
reaiizari'a unor indicatori 
de plan, fonul critic, 
obiect, s-a desprins 
din darea de seamă, 
și din euvîntul p'articipan- 

Con-
c.u-

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

la 
ciiît 
cîț

1 
I 
I 
I 
I 
I 
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• Ieri, lu întreprinde
rea de confecții Vulcan, a 
avut loc un schimb de ex
periență, inițiat de comisia 
de femei de la S.S I-1. pri
vind calificarea,' policali
ficarea, crearea condiții
lor optime de muncă și 
viață ale femeilor.

• Sînt în curs de des
fășurare lucrările de 
montare și amenajare a 
unei moderne stații de 
mixturi asfalțice în Li- 
vezfni, cu o capacitate 
orarii de 30—40 tone. Lu
crătorii I.G.C.L. speră să 
inaugureze la 1 aprilie 
a.c. stația anlbmatizată, 
care va fi servită doar 
de cinci muncitori cu 
înaltă calificare.

• Cinci noi autobuze 
Diesel UD-117 cu remor
că, de mare capacitate, 
au intrat de curînd în 
dotarea A.U.T.L. Petro
șani. Și în curînd vor fi 
puse la dispoziția călăto
rilor. După rodaj, le aș
teptăm în stații cu spe
ranța că așteptarea 
fi mai scurtă...

• Din inițiativa comi
tetului U.T.C. de la Spi
talul Vulcan, în cadrul 
serii distractive din a- 
ceastă săptămînă, a fost 
organizat și un concurs 
„Cine știe pediatrie, cîș- 
tigă". iată câștigătorii : 
locul 1 : dr. Radu Mîrza

va

și asistenta Li via Stoe^ 
nescii ; locul II : asis
tentele Elvira Șuciu și 
Dorina Bîrlea ; locul III : 
asistentele Maria Arde
lean și Cristina Vildan. 
Ciștigătorii au fost 
plătiți cu aplauze, 
cum și. printr-un 
gram artistic oferit 
colegii de muncă. (Cris
tina Iustin, coresp.)

• Prin buna aprovizi
onare, prin practicarea 
unui comerț civilizat în 
relația vînzățor — cum
părător, unitatea nr. 3 
C.L.F. — complex Aero
port, șef unitațe Ion Sa- 
vencu, și-a depășit planul 
pe 1 u n a februarie, 
ia zi, cu 15 000 lei.

• Prin chitanța nr.
9167, din 20 noiembrie 
1979, studentul Andrei 
Neacșu a predat pentru 
spălat la centrul de cu
rățătorie al cooperativei i 
„Unirea" o cămașă. A 
trecut termenul stabilit 
(19 zile), a. trecut reveli- I 
onul, iată că au trecut I 
trei luni și cămașa s-a i 
spălat... definitiv. Se 
motivează că a fost pier- . 
dută. Pe unde scoatem 
cămașa, tovarăși coope- I 
ratori ? I

ras- 
pre- 
pro- 

de

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

Examen Ia disciplina 
„Electronică industria
lă". Profesorul examina
tor conf. dr. ing. Emil 
Pop este mulțumit de 
răspunsul tinerei stu
dente.

Foto : Șt. NEMECSEK

ților la dezbateri. 
semnăm pe scurt din 
vîntul vorbitorilor.

,,Esie 
ordine in 
iTuluj de 
următor", 
„Sala de 
gure 
pentru 
producției", 
pa. .
maiștri să organizeze și 
să coordoneze cu mai 
multă responsabilitate 
procesul de muncă”, Ma
ria Mean. „Aproviziona
rea cu materie primă și 
piese de schimb nu s-a 
făcut în mod ritmic, lu
cru care a 
nerealizări, 
propun să 
me măsuri

, timpul să se 
preluarea

Ichim, 
ne asi- 

necesară

fâc.ci 
lu

cia tre . schimbul 
Lucia ■ 
croi să

materia
buna desfășurare a 

ruiutu-uid \ Angelica Jfî- 
„Maiștrii și ajutorii de

condus la mari 
In acest sens 
se ia' <im vre- 
țprespunzătoa-

bnri și a controlului de 
cablate pc laze de. opera
ții", Vasilica Dragolă. 
„Solicităm sprijinul cen
tralei in 
utilajele 
nevoie", 
se pună

■ bit pe întărirea ordinii și 
disciplinei, s.ni multe in- 
tîrzieri șt concedii, medica
le. In acest sens, organi
zația de partid, sindicat, 
U.T.C. și organizația 
prie F.D.U.S., trebu.e 
Iacă iiiai mult aeclt 
acum", Elena Voițic.

Necesitatea iniârifij 
ei plinei de producție 
fost subliniată de majo
ritatea part.cipanților la 
dezbateri, care au arătat 
în euvîntul lor ca 
fost cîteva cazuri 
muncitoarele au pontat 
fictiv fișele de lucru, au 
luat suveicile de la mași
nile de cusut, lăsînd 
schimbul următor în im
posibilitatea de a lucra. 
De asemenea, Aurica Făr- 
nade, Elisabeta Pali, Vic
toria Ene au reliefat în 
< uvintul lor, necesitatea 
unui program de revizii și 
reparații in care să șe 
încadreze cu strictețe com
partimentul mecano-ener- 
getic, iar Simion Tura, 
Constantin Bădulescu, E- 
lena Drăghiei și Afrodita 
Croitorii au scos în evi-

cu
avem

„Să

asigurarea
de care
Joan Miță.
un accent deose-

pro- 
să 

piuă

an 
cînd

.'Z^J,J'Z.V.’.VZhW.W.W,J,Z.-.WAfA‘.*.,.VA,.V.V.W.V.V.VA’AVAW.*.
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I■ uu ceti vii ș 
I ducătorul i. 
• pa de la- 
l ai I.C.M.M. 
I la volan, îi 

sub influen 
alcoolice, fi 
se scuze c. 
frig și nun 
a gustat cp 
înainte de 
cursă. Dac; 
ne îritrebăi 
cei cai'e au 
de- serviciu 
eii atenție 
ce stare și 
vehicul îl 
cursă? Des 
ferul cu p 
ferit rigorii

PI3
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Deși își 
bligația de 
în cursă 1 
foile de p 
pietate con 
derilor ' leg 
mul timp n 
ducători ai 
niști an f. 
cu acte h 
Printre ace 
mără Ioan; 
tobasculaht 
5324). llie 
(31-HD-6451 
Prioon (31-1 
lor Casovei 
5352). Ceea 
curios. îns? 
tivât cu t 
au avut

I
I

dență, faptul că este, nevo
ie de o mai strînsă cola
borare , între comparti
mentele de producție, în 
vederea bunei desfășu
rări a procesului de mun
că.

In .euvîntul luat, mulți 
participant! la dezbateri 
s-au referit la necesita
tea valorificării superioa
re a energiei și combus
tibilului, la folosirea uti
lajelor la parametrii pro
iectați, precum și la poli- 
c al if i car ea m u n c it or ilor.
Adunarea generală a ana
lizat cu exigență și res
ponsabilitate lipsurile ca
re s-au manifestat în a- 
n.ul precedent, dar s-au 
făcut, în același timp, și 
propuneri prețioase' pri
vind redresarea producți
ei.. Demn de consemnat a 
fosl dorința colectivului 
de aici de a-și realiza în 
acest an sarcinile de plan 
la toți indicatorii. „Multe 
din problemele care s-au 
ridicat în adunarea ge
nerală; remarca la rîn- 
dul său tînăra direetoare 
Zeideș Margareta, sînt 
de competența colectivu
lui nostru. Printr-o 
bună organizare a 
ducției și a muncii, 
măsurile pe care le 
lua, 
zăm în mod exemplar sar
cinile și angajamentul a- 
sumat. Aș solicita în ace
lași timp sprijinul cen
tralei în rezolvarea pro-

. blemelor care depășesc 
competența întreprinde
rii, mai ales în asigurarea 
utilajelor și a contracte
lor pentru semestrul II. 
Oamenii muncii de la 
întreprinderea de .confec
ții Vulcan sînt hotărîțî 
să contribuie din plin la 
creșterea eficienței între
gii noastre activități".

Constantin GRAURE

mal 
pro- 
prin 
vom 

trebuie să ne reali-

Măsurile, în sine, nu deternrnă realizarea planului
(Urmare «lin pagina I)

CINE-I VE
VERIF!

In elimin 
1 februarie, 
cu ceață ș

mai 
Va

de-

— ...Unul din cele 
mari minusuri dm 
lea Jiului.
— A continuat să ne 

regleze zona de foc de ia
sectorul V și ...cam ace
leași probleme se manifes
tă în continuare. Spre e- 
xemplu, defecțiuni la 
sectorul 1, la abatajele me
canizate...

— Numărul absențelor 
nemotivate a scăzut ?
— Nu. S-a menținut tot 

ridicat. Abia în ultimele 
două zile s-a făcut sim
țită tendința de scădere, 
s-a ajuns la 60—70 pe zi.

— Ce aii întreprins și 
ce întreprindeți pentru a 
elimina neajunsurile de 
care vorbeați ?
— S-a intervenit cu mă

suri organizatorice. Echipa

,,service" a minei încă de lire și vom acționa astfel
luna trecută lucrează în ca piuă la sfîrșitul lunii
sectorul 1. Au fast com
pletate efectivele de maiș
tri electromecanici și am 
reorganizat grupele de la 
abatajele mecanizate. Pe 
unij mineri, certați cu dis
ciplina tehnologică, i-am 
scos din aceste formații. 
Sperăm să avem 'rezultate 
mai bune.

— Cînd vor fi mai e- 
vidente roadele acestor 
măsuri ?
— Zi de zi;, sperăm să 

ne ridicăm continuu pro
ducția realizată. Nu vom 
rămîne sub plan eu mai 
mult de 200—300 tone pe 
zi. Cînd vom stăpînj uti
lajele de la sectorul I, ne 
vom realiza și sarcinile de 
plan- Au fost luate măsuri 
de asanare a focului de 
la sectorul V prin înnămo-

să putem repune în func
țiune abatajul. Sperăm să 
nu mai majorăm minusul.

— Vă veți realiza sar
cinile de plan ale lunii 
februarie ?
— Problemele constau în 

stăpînirea utilajelor de la 
sectorul I și în calitatea 
pieselor de schimb pen- 
J.... “ ----- ne creează

în funcțio- 
a fluxurilor 
dar și în 
și cei care 
la discipli-

tru TR-3 care 
mari necazuri 
narea normală 
de transport 
modul în care 
au 
nă 
să 
na

abateri de
vor înțelege că trebuie 
respecte strict discipli- 
tehnologică șj de pro

ducție. Vom ridica reali
zările zilnice.

— Deci, veți 
doar producția 
sau vă realizați

crește 
zilnică, 
și pla-

I 
I 
I 
I
Ic’om picteze 

curs.

I 
I 
I 
I 
I 
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I prit de 
I miliției:
I — Ce tr 
| afitobetonic 

—r Am t 
păr trei c 
duc la Lit 

Deci cu 
ni era se 
simplu l. 
Plimbarea 
dar cine si 
ielile carb 
sit. pe apa 
ATENȚIE

ȘI 1
Pe străzi 

tățile mun 
troșani ui; 
sista pe a 

formîndu-s 
în p 
dimineața 
ța. In ac 
recomandă 
conducător 
manifeste 
circule cu 
tă, gata în 
să evite

S-au zgîr 
dar au ni 
contravrmți 
rătoare!

STRICT
In una c 

cute, conel’ 
Costică Pal 
zentat la t 
tul de luci 
în timp 
volanul 
31-IID-6236 
prin Petri] 

ur

C€

prilej de mobilizare

a-

II
i

I
I
I
I
I
Iiormina

nopții î:

r... -

I neplăcute, 
faza scurt 

■și să nu s 
I depășiri di

asigurare i 
în condiții

I te bună.

nul lunii februarie ?
— Ne vom strădui să 

vem un minus mai mic de- 
cît în ianuarie. Să nu mai 
crească cel pe care-1 avem. 
Adunarea generală a oa
menilor muncii va fi un 

a
colectivului. Sectoarele II 
și III, care luna trecută 
nu și-au realizat planul, 
acum îl depășesc. Ne con
centrăm atenția spre ac
tivitatea sectoarele I și V. 
Am mecanizat cu combi
ne lucrările de pregătire. 
In sectorul V va intra în 
funcțiune, la 15 februarie, 
un nou abataj. La secto- I 
rul II s-a montat și pus ! 
în funcțiune o combină de 
abataj- Acestea sînt doar 
cîteva din măsurile care 
vor conduce la creșterea

, producției zilnice. I

I 
I 
I

l

Mîine, 1 
este perm 
autoturism, 
tate persor 
numere dc 
re cu soț. 
lelor la ieș 
nicîpiu est 
bună, cu < 
mici porț-ii 
Peștera Bc 
defileul Jir 
noaptea, ct 
mede ziua.
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la pixuri, 
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ENTIC 
:ilele tre- 
iruj auto 
i s-a pre
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ri schimb, 
afla la 

□etonicrei 
(circuited 
l fost 
lipaj

O-
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ortați eu

să cum- 
î și le 
i...
nai beto- 
puf și 

p] imbare. 
dimbarea. 
ă cheltu- 
ului iro- 
betei?
CEAȚA

SI!
in locali-
11 ui 
•la 
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i Pe-
per- 

trans- 
cursul 

plus,In
istă-, cea- 
condițli, 
tuturor 

auto să 
ență. să 
i adecva- 
moment 

limentele 
□losească 
farurilor 
scrie 
Jupă 
nică

în 
o 
și 

izibilita-

'ebruarie 
irculația 
proprie
tare au 
atricula- 
ea șose- 
din mu- 
general 

;ia unor 
in zona 

de pe 
coperite 
i si u-

demult ara fost oas- ;■ 
unui tradițional lă- , 

caș cultural din Vale, 
clubul muncitoresc din 
Lunea. Dintru inepput tre
buie să relevam 
nea și priceperea 
direc toru 1 clubul u i 
ITlușcu conduce, 
nat Și spri jinit • de 
ganele de; partid 
cat deda mină, 
ța. ii f r u c moașă, 
rată cu ajutorul 
sionați activiști 
volumari, al 
maturi, contribuind ast
fel la ridicarea prestigiu
lui' clubului, lși desfășoa
ră activitatea două bri
găzi artistice, o formație 
de dansuri, taraful de 

forina- 
ușoară, 
dansuri 

vocal 
ef oi

și

pasiu- 
cu care 

Auriei 
coordo- 

orga- 
sitidi-

o activi- 
desfășu- 

unor p.i- 
eulturali 

artiștilor a- 
contribuind

muzică populară, 
țiile de muzică 
teatru, montaj și 
moderne, grupul 
etc. ; se fac simțite 
turtle unor profesori de 
specialitate pentru 
cafea nivelului de 
noștințe științifice ale 
menilor muncii. De o

ridi- 
cu- 
oa- 
a- 

tenție deosebită din par
tea tinerilor se' bucură ac
tivitățile de club : 
de masă, șahul, 
distractice, ca și 
tehnico-aplicative. 
tuși, 
tic, de la clubul din 
nea 
una 
lor.

In
ui este lăsat pc umerii di
rectorului de club. Sîn- 
tem convinși că mulți 
membri ai consiliului de 
coordonare a activității nu 
sînt . familiarizați cu aria 
.problemelor cuprinse în 
programul de activitate, 
poate din lipsă de timp, 
poate din comoditate. în
săși orientarea activității 
— uneori formală — nu 
contribuie întotdeauna ja 
atragerea oamenilor mun
cii ia expunerile pe teme 
politico-idieologice și ști
ințifice, de pildă, datorită 
unei insuficiente propa
gande. audio-vizuale, par
ticipă uneori foarte puțin

tenisul 
jocurile 

cercurile 
Și, to- 

ăctul cultura,1-artis- 
Lo- 

nu se ridică întotdea- 
la nivelul așteplări- 
De ce ?
primul rîml, tot gre-

5

i

auditoriu. Există o expe
riență bună )a Lonea — 
actul artistic sc desfășoa
ră adesea în sala de apel, 
in mijlocul oamenilor, la 
cabana minerilor. în sate
le Jieț și Citnpa ele., 
membrii brigăzilor artis
tice, taraful, soliștii de 
muzică ușoară și popu
lară sînt ascultați și a- : 
plaudați de colegii lor de .

au înțeles dezideratul ar
tistic al brigăzii — mesaj 
direct, prospețimea textu
lui și calitățile scenice 
ale interpreților. De fapt, 
generalizînd și asupra ai- 
tor așezăminte culturale, 
profesorul Vasile Repede, 
instructor al Comitetului 
județean de cultură și e- 
ducație socialistă, remar
ca :

Festivalul „Cîntarea României"
un festival continuu al muncii, culturii și

programul de activități, 
pentru astăzi, asemenea 
manifestare. -

Comentariile sînt de pri
sos. Cum adică, tinerii vor 
să se distreze, dar impla
cabilul program îi înde
părtează de club. Că a- 
ceasta este o meteahnă, 
credem trecătoare, a 
tivității clubului din 
nea. ne-arn dat seama 
nalizînd cum își 
datoria bibliotecara 
rica Nagy și 
muncii eu ca: tea. 
teea dispune de un

creației artistice

Dialogul realizator - beneficiar 
al actului cultural-artistic sub 
semnul exigentei calitative

<1C 
Lo- 
a- 
fac

Vio- 
colectivul 

Biblio- 
fond 

de 16333 de cărți, dar ci
titorul nu poate ajunge 
direct decit la cele ex
puse in rafturile din sala 
de lectură. Lipsa unor 
clasificări zecimale, pe 

face 
fond de 
necti nos- 

aeeașta 
în toate

Ac-

muncă. De ce însă puțini 
oanieni vin în , 
culturii și artei, 
club? Pentru că 
spectacolelor este 
mic, se urmărește 
nizarej unor turnee 
„șușă". cu 
în dorința 
orice preț, 
bilite. Nu 
ne faptul că faza de ma
să a Festivalului național 
„Cîntarea României" • nu 
trebuie să se desfășoare pe 
campanii, festivist. Festi
valul național este un fes
tival al muncii și creației, 
continuu, rodarea forma

și artiștilor trebu- 
se facă în competi- 
publicul, nu numai 

■ superioare de 
Munca de pre- 
formațiilor recla- 
multă dăruire, 
de autodepășire, 
sens mecanicul

Viorel Turtea ?'1 
din brigada ăr- 

demonstrează că

atelierul" 
adică la 
numărul 

încă 
orga- 

tip 
capete de afiș, 
de a realiză, cu 
veniturile sta

s-a înțeles bi-

țiilor
. ie să 

ție eu 
la fazele 
concurs, 
gătirc ă 
mă mai 
dorință 
în acest 
d.iesclist 
colegii săi 
tistică

Activitate
doar pe hirtie?

Activiști ai consiliilor 
județean și municipal de 
educație, politică și cul
tură socialistă au urmă
rit, recent, modul . cum 
se desfășoară activitatea 
cultural-artistieă în a.șe- 
zămintele culturale din 
Vulcan, Lupeni, la l.M. 
Livezeni, clubul studen
țesc și Școala populară 
de artă din Petroșani. Pe 
lingă multe lucruri dem
ne de consemnat, nu rare 
au fost însă cazurile cînd 
între programul selectiv 
al unei unități culturale 
și activitatea propriu-zisă 
au apărut regretabile dis
crepanțe care afectează 
calitatea actului cultural.
Intre exemplele negați- bateri pe agenda de lu- 
ve am aminti Casa pio
nierilor șj șoimilor pa
triei din Lupeni, cluburi-

le I.F.A. „Vîscoza" și cele 
din Vulcan etc, carențele 
semnalate aparțin nu nu
mai directorilor și meto- 
diștilor din cadrul uni
tăților culturale, ci și u- 
nor organe sindicale și 
U.T.C. din întreprinderi, 
care se complac într-o 
formaliști, ă birocratică, 
în loc să sprijine efi
cient desfășurarea ma
nifestărilor cu)tural-ar- 
tistice, pentru realizarea 
unui nivel calitativ su
perior. Concluziile reieși
te în unna recentului 
control pot și trebuie să 
constituie teme de dez- ,

— Cîteva formații ar
tistice din Vale au repur
tat succese prestigioase 
la Festivalul național 
„Cîntarea României", au 

A demonstrat cleci posibili
tățile de afirmare a 
mișcării noastre artistice 
de amatori. Este însă mo
mentul realizării unui ho- 
tărîtor salt calitativ. O 
nouă calitate in activita
tea artistică impune dia
logul permanent dintre 
realizatorul 
rul actului artistic, 
cum contează nu 
prezența pe scenăj 
rul formațiilor și 
lor amatori, cît 
ținuta, calitățile 
și mesajul 
tistice.

Dialogul r< 
beneficiar al 
tural artistic 
desfășura normal. dacă 
nu sînt evidente efortu
rile de testare a gustului 
public de a veni în întîm- 
pinarea spectatorilor con
secvenți cu forme variate 
de exprimare artistică, cu 
stăruința de a asigura pe
trecerea plăcută 
lui liber al tinerilor, 
constituie majoritatea 
ticipanțildr la acțiuni, 
era joi seara, ne-arn 
dresat directorului 
club :

— Știam că la ,,joia 
neretului" se

și bcneficla- 
de a- 
numai 
numă- 
artiști- 

mai ales 
scenice 

genurilor ar

a timpu-
.care 
par-

Cum
a-
de

ti~ 
dansează...

Nu avem trecută în

zecimale, 
autori sau domenii 
ca acest prețios 
carte să rămînă 
cut, din păcate 
este realitatea 
bibliotecile din Vale, 
tivitatea de popularizare 
a noutăților beletristice 
sau științifice este lăsată 
în seama unor colabora
tori, de regulă profesori, 
mobilizarea la acțiunile 
clasice este defectuoasă, 
însăși bibliotecara nu ne-a 
putut 
despre 
ale sau 
versare 
rle. Or. la căminele de 
nefamiliști se pot desfă
șura acțiuni atractive cu 
eficiența deosebită pen
tru dezvoltarea persona
lității tinerilor.

Am insistat.
asupra unor 
activitatea 
Lonea, nu 
HTonstra că 
ocupări în 
nifes țărilor 
tistice, de 
directorul clubului și 
lalți activiști voluntari 
sau retribuiți nu-și 
datoria, dimpotrivă, 
scopul de a se realiza 
cotitură calitativă în 
tivitatea acestui lăcaș cul
tural, pornind de la pre
misa certă că aspectele 
semnalate sînt comune și 
altor cluburi și cămine 
culturale din municipiul 
nostru. In acest fel. refe
rirea Vrîtică nu trebuie 
sufere, dimpotrivă, 
ambiționeze.

oferi amănunte 
noutățile editori- 
evonime .tel.’ ani- 
ale lunij lanua- 
la căminele

mai 
carențe 

clubului 
pentru 
nu există 
realizarea

cultural-ar- 
a convinge

Ion VULPE

Comedia „Logodni
ca" de Alexandru Sever, 
pusă în scenă de actorii 
Teatrului de stat „Valea 
Jiului», face succes de 
casă în stagiunea perma
nentă. organizată pentru 
iubitorii Thaliei din ju
dețul nostru. Astăzi, spre 
exemplu, sînt programate 
două spectacole la Deva 
(Orele 16 și 19), urmînd 
ca mîine (orele 16 și 18) 
replicile actorilor să se... 
logodească cu aplauzele 
spectatorilor din Hune
doara.

• Stagiunea actuală 
este bogată în evenimen
te pentru colectivul tea
tral din Petroșani. Ast
fel, în jurul datei de 20 
februarie va avea loc vi
zionarea a trej noi piese 
din repertoriul românesc 
contemporan. Este vorba 
de „Pluta Meduzei", a- 
parținînd cunoscutului 
poet și dramaturg Marin 
Soreseu, „Pele și caii 
verzi", comedie pe tema

balonului rotund, semna
tă de cronicarul sportiv 
Mircea M. lonescu și 
„Bulevardul împăcării", 
de Aurel Baranga. Pri
mele două piese sînt 
transpuse în scenă de tî- 
nărul regizor Florin Fă- 
tuiescu, Marcel Șoma a 
optat pentru textul 
Baranga.

• Cîțiva membri ai 
lectiyului teatral din 
troșani se fac cunoscuți 
prin pasiunea cu care 
îndrumă activitatea artis
tică de amatori din Va.- 
lea Jiului. Printre cei 
care acordă asistență de 
specialitate se remarcă 
Florin Plaur. un nume 
cunoscut artiștilor ama
tori de la întreprinderile 
miniere din Paroșeni ți 
Vulcan, Rosmarin Delica, 
foarte adesea pr&zent la 
clubul minerilor din Ani- 
noasa si Dumitru Popes
cu. care colaborează 
fructuos cu artiștii ama
tori < clubul
Lonea.
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SCHIMBUL II". Linogravura de Iosif Tellmann.

erii a tuturor factorilor 
îndrituiți să sprijine ae- 
.tiyitatea culturală.

Poșta literară
• AUREL POPA, mi

ner la sectorul I Vulcan: 
Trăirea dv. sufletească 
este impresionantă, este 
firesc ca oamenii muncii 
să închine alegerilor de 
la 9 martie gîndurile lor. 
Versurile dv. nu întru
nesc totuși calitatea de 
a se constitui în poezie, 
chiar dacă rimează. Pen
tru a deveni un bun con
deier, trebuie să citiți
mult din creația poetică din Vulcan.
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românească și 
lă. Aceasta nu 
să abandonați 
cu noi, dimpotrivă, pu
teți să ne scrieți (și în 
proză) despre activitatea 
plină de satisfacții a or
tacilor dv. Cît despre po
ezie, ^meșteșugul metafo
relor se poate desăvîrși 
mai ușor în cadrul ce
naclului literar „Orfeu“

universa- 
înseamnă 
dialogul'
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Mahole Marcus, unul 
dintre cineaștii noștri, cu 
bogat palmares, este din 
nou prezent pe ecrane eu 
„Omul care ne trebuie", 
un film de 
care se remarcă prin se
riozitate și sinceritate, 
calități ce sînt 
sabile atunci, 
vorbește despre 
problematică a 
voastre, despre 
fel de complex 
teț societăți.

'Prospectind o biografie 
inseparabil legală de ma
rile procese transforma
toare care definesc chipul 
României contemporane, 
Manolg Marcus — ajutat 
dc scenariul 
lui Ion Băieșu — se 
prește la un moment de 
cumpănă din viața

filmului „Omul care ne 
trebuie" este confruntat 
eu propria sa . esență, în 
circumstanțe de maximă 
dificultate, în care este 

actualitate, deopotrivă solicitat pc 
planul microcosmului fa
milial și pe acela al mi
crocosmului social. Am-indispen- 

cîrid se 
complexa 
societății 
omul la 
al aees-

Cronica filmului

inspirat . al
o-

cumpănă din viața lui 
Vasile Mutu, Prin prisma 
acestui moment, care cere 
valorificarea întregii ex
periențe existențiale a 
protagonistului, filmul 
încearcă și izbutește să 
dea o definiție conceptu
lui de om nou, plenar 
angajat în concretiza
rea proiectelor îndrăznețe 
ale unei generații 
pe bună dreptate, 
cută în conștiința 
istorii ca eroică.

Personajul central

e
care, 
tre- 
noii

al

scui n if icații conștienti
zează în Vasile Mutu fap
tul că timpul socialist, cu 
dinamica sa covîr.șitoăre, 
a lucrat și lucrează, nu 
numai in direcția 
larii personalității 
ei și în interesul 
generații, care se

mode- 
siale, 

tinerei 
dove-

ricolul care îl neliniștește,
Vasile 

îl con- 
urmă, 
cazuri 
judeca

* care ne trebuie"

Vasile 
parte.

este

bele solicitări resping ju
mătățile de măsură, ceea 
ce creează o situație di- 
lematică pentru 
Mutu. Pe de o 
maistrul betonist
chemat să-și continue 
traiectoria de constructor, 
pe de altă parte, cei doi 
copii ai săi, aflați în 
pragul vieții, reclamă 
prezența lui în sinul fa
miliei. Cing anume are 
prioritate, așadar, intere
sul individual sau cel co
lectiv? — pare că rosteș
te subtextual filmul „6- 
mul care ne trebuie". In 
substanța ei pelicula de
monstrează că nu ne
aflăm în fața unui con
flict ireconciliabil. Un a- 
mănunt deloc lipsit de

totul remarca- 
ca problema 
dintre gene-

dește a fi aptă de a pre
lua ștafeta de la cei 
vîrsțnici.

Este cu 
bil faptul 
raportului
rații nu apare într-o ipos
tază „lăcuită”. De Mano- 
le Marcus e departe ”i- 
ziunea idilizantă, ceea ce 
aduce în film o firească 
perspectivă analitică, per
sonajele nu sînt aureolate 
de rozul perfecțiunii con
trafăcute, dimpotrivă sînt 
examinate sub lentila cri
ticii lucide, ceea cc impli
că relevarea acelor punc
te vulnerabile care ar 
putea duce la Un eșec. ’ 
Tentația succesului facil- j 
dă tîrcoale celor doi ti
neri, disimulînd abil. pe

de fapt, și pe 
Mutu. Dar faptele 
ving în cele din 
că în baza unor 
izolate nu se poate 

-întregul contingent tinăr, 
deoarece pentru acesta 
e caracteristică maturita
tea, responsabilitatea și 
disponibilitatea de a de
cide în favoarea drumu
lui optim în viață. Mais
trul beton ist poate - să 
răspundă, prin urinare, 
vocației sale și poate să-și 
desăvârșească misiunea so
cială, știind că . soarta 
copiilor se află în cele 

■mai bune nnini: în. mîini- 
le unui elan tineresc, care 
știe ce vrea.

Deși deloc neglijabilă 
în economia filmului, ac
țiunea nu are ponderea 
decisivă. Mai importantă 
— și mai cuceritoare, este 
ideația peliculei, vie, inci- 
tantă la reflecție, partitu
rile principale sînt rea
lizate de Ilarion Ciobanu, 
Jeana Gorea, Catrinel 
Dumitrescu, Jean Con
stantin și Octavian Co- 
tescu, actori talentați, 
demn; de tonul omenesc, 
convingător al acestui 
film dedicat prezentului . 
nostru.

C. ALEXANDRESCU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prin 
delegația Adunării cetățenești din

circumscripția electorală nr. 1, „23 Augiist“II
(Urmare din pagina L)

donare cetățenească, care 
a avut loc, joi după-amia- 
ză, la întreprinderea „23 
August" din Capitală au 
hotărît, în unanimitate, să 
propună pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu drept 
candidat în circumscripția 
electorală, nr. 1, „23 Au
gust" a municipiului Bucu
rești pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională.

Această hotărîre — a 
spus vorbitorul — consti
tuie o elocventă expresie 
a adeziunii depline a tutu
ror cetățenilor circum
scripției față de politica 
înțeleaptă, clarvăzătoare a 
partidului și statului, a 
recunoștinței și prețuirii 
pe care toți oamenii mun
cii din Capitală, întregul 
nostru popor le acordă ma
relui ctitor al‘ operei de 
edificare socialistă a țării. 
Dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care întruchi
pați cele mai alese vir
tuți ale fiilor acestui pă- 
mînt, care v-ați dedicat 
întreaga viață și activita
te revoluționară triumfu
lui idealurilor de progres, 
bunăstare, fericire, inde
pendență și pace ale 'nați
unii noastre socialiste, 
sînteți pentru noi toți mo
delul dinamizator al mun
cii avîntate desfășurată de 
întregul popor, consacrată 
creșterii și afirmării fără 
precedent a prestigiului și 
rolului României în viața, 
internațională.

Adresîndu-i secretarului 
general al partidului ru
gămintea de a accepta să 
candideze în această cir-

cumscripție a Capitalei 
pentru alegerile de depu- 
tați în cel mai înalt for 
legislativ al țării, vorbito
rul a subliniat că aceasta 
reprezintă pentru toți ce
tățenii circumscripției cea 
maf îpaltă cinste și onoa
re, o expresie a sentimen
telor de înaltă stimă ale 
întregii noastre națiuni fa
ță. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu care conduce 
partidul, țara, pe drumul 
luminos ai socialismului 
și comunismului, al păcii, 
progresului și prosperității 
și, totodată, un puternic 
imbold pentru înfăptuirea 
Programului partidului, a 
obiectivelor Congresului a.l 
Xll-lea al P.C.R.

In numele adunării ce
tățenilor, al tuturor ale
gătorilor din circumscrip
ția electorală nr 1, „23 
August" pentru Marea A- 
dunare Națională. . tovară
șul Dumitru Constantin, 
directorul tehnic al între
prinderii „23 August", pre
ședintele Comisiei electo
rale, a înmînat tovarășului 
Nic'olae Ceaușescu scrisoa
rea Prin care este rugat 
să fie candidatul lor în 
alegerile de la 9 martie.

■ Totodată. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, i-a fost 
prezentată spre semnare 
declarația de acceptare a

. candidaturii pentru alege
rile de deputați în Ma
rea Adunare Națională.

Adresîndu-se membrilor 
delegației, a litat cuvintul 
tovarășul 
CEAUȘESCU.

'Secretarul
partidului s-a
apoi cu membrii delega
ției.

NICOLAE

general al
întreținut

CiBintol toiarășulni TOIM
(Urmare din pagina I)

cmikescu
au 
de 

în- 
Au-.
li

știu, de asemenea, că 
unele sarcini deosebit 
mari pentru acest an, 
cepînd cu uzinele „23 
gust", „Republica" cu
zina de mașini-unelte și 
celelalte întreprinderi și 
unități din sector. Zilele 
acestea am discutat ca u- 
nele produse de la „23 
August" planificate pentru 
acest an, să fie realizate 
într-o perioadă mai scurtă, 
astfel incit să depășim ter
menele stabilite pentru li
vrarea lor.

Deoarece m-ați propus 
candidat, am de gînd să 
vizitez — înainte de ale
geri, sper cît mai curînd 
— aceste întreprinderi, 
pentru a discuta împreună 
cu oamenii muncii și orga
nele de conducere cum să 
realizăm programele exis
tente avi nd 
toate aceste 
triale au un 
portant, nu
Capitală, ci, în general, pen
tru economia noastră na
țională.

Nu vreau acum să intru 
în amănunte, mai cu sea
mă că ați venit să îmi în- 
mînați propunerea oame
nilor muncii ; am mențio
nat acestea din dorința de 
a vă gîndi, de a Se gîndi 
și Comitetul de partid al 
municipiului București, la 
ce trebuie făcut pentru a 
se acționa cu mai multă 
hotărîre în vederea, realiză
rii produselor din care u-

tajului reciproc.
Sînțem conștien ți 

programul măreț adoptat 
de Congresul partidului, de 
Frontul Democrației și li
ni tații Socialiste privind , 
dezvoltarea patriei noastre 
poate fi realizat în condi
țiile unei păci trainice, ale

în vedere că 
unități indus- 
rol foarte im- 
numai pentru

nele trebuiau fabricate în
că anul trecut.

Vă rog, deci, să trans
miteți oamenilor muncii, 
odată cu mulțumirile me
le, dorința noastră ca pro
punerea lor să fie urmată 
de hotărîrea de a asigura 
înfăptuirea neabătută a ____ ___  r___ ______ _ __
planului în toate domeniile. unei colaborări largi cu ță

rile socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare, cu ce
lelalte state ale lumii, fă
ră deosebire de orînduire 
socială.

Să acționăm, deci, în a- 
șa fel, îneît să asigurăm 
înfăptuirea neabătută atît 
a politicii interne cît și ex
terne a partidului și 
lui nostru !

Cu această dorință 
încredere că oamenii 
cii din circumscripția „23 
August" vor face totul pen
tru a-și îndeplini angaja
mentele luate și în aduna
rea de ieri, vor milita pen
tru a ocupa un loc fruntaș 
în ramurile respective de 
activitate, făeînd astfel ea 
București-ul, capitala țării, 
să se plaseze pe un loc 
fruntaș în întrecerea din
tre județele patriei 
tre, va 
dată și 
voastră, 
muncii, 
mari în întreaga activita
te, multă sănătate și feri
cire. (Vii aplauze)

Să facem în așa fel îneît ■ 
alegerile' să constituie o 
puternică manifestare a 
voinței neabătute a oame
nilor muncii din circum
scripție, a întregului nos
tru popor, de a realiza cu 
succes planul pe acest an 
— ultimul al actualului 
cincinal — de a pregăti 
temeinic planul cincinal 
viitor ! Avem sarcini mari 
în ce privește dezvoltarea 
econom ico-socială a 
noastre.

Vă rog, totodată, 
sigurați pe oamenii 
că ne vom concentra toate 
forțele pentru înfăptuirea 
politicii externe a patriei 
noastre, că vom acționa 
neabătut pentru a contri
bui la împiedicarea agra
vării situației internaționa
le, pentru oprirea cursei 
înarmărilor, pentru o poli
tică de destindere și de 
pace, pentru, realizarea în 
relațiile internaționale, a 
principiilor deplinei egali
tăți între toate națiunile 
lumii, respectului indepen
denței și suveranității na
ționale, neamestecului în 
treburile interne și avan-

patriei

să-i a- 
muncii

că

statu-

și cu
mun-

noas- 
mulțutnesc încă o 
vă urez dumnea- 
tuturor oamenilor 
succese tot mai

zicruzdLtrziTgzi iN lwe
Msirl festive eu ecazia awversărli 

tratatului de prietenie româno-scvietlc
MOSI OV A 8 —

sul Agerpres M. Chebeleu 
transmite : La 
pentru industria textila și. 
ușoară și la întreprinde
rea pentru construcția 
metroului din Leningrad 
aii avut loc adunări fes
tive, organizate de filiala 
din Leningrad a A.P.S.R. 
CU ocazia împlinirii a 32 
de ani de la semnarea pri
mului Tratat de prietenie, 
Colaborare și asistență mu
tuală dintre România și 
UR.S.S.

!Au rostit, cuvîntări V. 
Kotețki, prorectorul Insti
tutului pentru industria 
textilă și ușoară, P. Șes- 
tet, președintele conducerii

Reuniunea Consiliului 
ministerial al O.U.A.

AVANCRONICA SPORTIVA
• Pîrtiile de la Valea 

de Pești 
tă, de.la 
nică, de 
cerile de 
copii și

Trimi-

Insti tutui

■'filialei locale a A.P.S.R., 
A. Kuska membru al con
ducerii asociației. Erou al 
Muncii Socialiste, și Mag
dalena Filipas, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-ad
junct al ministrului indus
triei ușoare din țara noas
tră.

Delegația Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., condusă 
de tovarășa Magdalena Fi- 
lipaș, a 
de V.I. 
al CC.
secretar 
gional Moscova al P.C.U.S., 
președintele conducerii 
centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.).

fost primită vineri 
Konotop, membru 
al P.C.US, prim
ai Comitetului -re-

ADDIS ABEBA 8 (Ager- 
pres). — In cadrul reu
niunii Consiliului ministe
rial al Organizației Unită
ții Africane (O.U.A.) —,
Edem Kodjo, secretarul ge
neral al O.U.A., a prezen
tat raportul de activitate 
al organizației pe anul tre
cut. Raportul — mențio
nează. agențiile de presă — 
s-a referit cu precădere, la 
ansamblu] problemelor ce 
preocupă în prezent state
le africane privind lupta 
pentru decolonizarea totală 
a continentului. In acest 
context, Edem Kodjo a a- 
cordat o atenție deosebită 
evoluției situației din Rho
desia, Namibia și' R.S.A.

găzduiesc sîmbă- 
ora 15, și dumi- 
la ora 9, intre- 
sehi fond pentru 
juniori, din ca

drul competiției dotate cu 
„Cupa Văii Jiului". Parti
cipă și schiori ai unor 
secții de performanță din 
țară.

• Duminică, de la ora 
10, pe pîrtia din Paring 
se desfășoară etapa jude
țeană a „Cupei U.T.C." la 
sanie.

• Pe arena cu patru 
piste a Asociației sporti
ve Preparatorul Petrila, au 
loc duminică, ora 9, între
cerile de popice din ca
drul tradiționalei compe
tiții „Cupa 16 Februarie. 
Participă echipe din în
treaga Vale a Jiului, inclu
siv divizionara 
trila.

A Jiul l’c-

Baschetul 
duminică, 
Liceului

este pre- 
ora 1.1, în 
industrial

r
i
i
i
i______
Ile galbene; Unirea: 

mul care ne trebr

I
I

FILME

No-
Ca-

PETROȘANI — 7 
kunbrie: Umbra lui 
sey; Republica: Jachete- 

: O- 
mul care ne trebuie.

LONEA: Nu 
fără lăutari.

ANINOASA: 
dar răttiîn cu

VULCAN: In ritmul 
muzicii.

LUPENI — Cultural: 
Piedone africanul, seri
ile I-II. Muncitoresc: 
Ultima frontieră a mor- 
ții.

URICANI: Cineva ca 
tine.

pot trăi

Adio, 
tine.

TV
10,00
10,25

10,45

Desene animate. 
„Ca un fagure de 
miere".
Roman foileton : 
Gustav cel de fier 
(Reluarea episo
dului 6)
Agenda casei. 
Concert educativ.

11,35
12.10
13,00 Do la A la... infi

nit.
17,25 Reflector
17.45 Clubul tineretului..
18,30

19.35
20.05

20,55

21,40

Săptămîna politi
că,
1901 de seri. 
Telejurnal.

Tn actualitate : 
pregătirea alegeri
lor de la 9 mar
tie !
Teteeneiclopedia.
Film serial : Dal
las — Compania 
petrolieră Ewing. 
Episodul 24.
Varietăți de sîm- 
bătă seara. „T,a 

Hanul Ancuței".
Telejurnal.

LOTO
Rezultatele tragerii 

din 8 februarie 1980
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tA DACCA a fost sem
nat Acordul de cooperare 
ta domewiul cercetării ști- 
i'nțifice și tahaotogice între 
guvernele Republicii Socia
liste România și Republi- 

Populare Bangladesh.
gPREȘEaiNTKLE SIRIEI.
H^ea- Al AssaA a.vut o 
^llrevaiere eu Yasser A- 

- rkfat, jreșîsdiatele Comâte- 
hOui Eirecutiv al Organiza- 
țna peafcu Btiberarea Pa- 
țe^inei (•.£.?.), awuață a- 
Wțiite TABS și U.P.I., ei- 
tirțd surse «rfSaiale de la 
jpajuasc. Au fost examinate 
asgectr ale uftîaBelor evo- 
^^i din- lumea arabă, 0 
atențre deasebită. fiind a- 

^cpțdată situației din Li- 
*^an,

, «OI SI-A ÎNCHEIAT VI
ZITA LA ISLAMABAD

Sathe, secretar de

stat la Ministerul de exter
ne al Indiei, care a avut 
convorbiri cu oficialitățile 
pakistaneze asupra modali
tăților de extindere a re
lațiilor dl»«e cele două 
țări, Dipiowktul indian a 
fost primit de președintele 
Pakistanutoi, Mohammad 
Zia-ul-Hao, căruia i-a re
mis. a scrisoare din partea 
premierului Indira Gandhi.

INTR-UN DISCURS ros
tit în fața participanților 
la Congresul anual al Fe
derației americane a con
sumatorilor, președintele 
Jimmy Carter a cerut popu
lației S.U.A. „să lapte îm
potriva risipei de energie"

o- 
din

și a subliniat necesitatea 
continuării eforturilor pen
tru combaterea fenomene
lor inflațtoniste, Inițierii u- 
nor acțiuni energice de 
eliminare a risipei în. dife
rite domenii, precum, și 
creșterii competitivi tății 
produselor americane.

LONDRA a devenit 
rașul eel mai scump
lume. La această concluzie 
a ajuns cotidianul „The 
Times", care publică lista 
sa anuală asupra costului 
vieții. în 66 de mari orașe 
ale Iwaii. Pe locurile ur
mătoarea se situaază Djad- 
dah (Arabia Saudită), Paris, 
Frankfurt pe Main și Bru
xelles. Metropola america
nă — New York — ocupă 
locul al 15-lea, iar Tokio, 
clasat cel mai scump oraș 
din lume, anul trecut, ocu
pă acum locul al nouălea.

zent 
sala 
minier din Petroșani la 
nivelul' diviziei. 13 (tineret). 
Jiul-Știința din localitate 
întîlnește formația C.S.Ș. 
Satu Mare.

• Tn campionatul jude
țean de volei masculin-, se 
întîlnese duminică, la- ora

11, în sala Î.M.P., forma
țiile Minerul Livezeni — 
Aurul Brad.

• Meciurile din campi
onatul municipal de tenis 
de masă au loc duminică, 
începînd cu ora 10, du
pă următorul program: 
Minerul Paroșeni — 
E.G.C.L. Lupeni, Minerul 
Lupeni — Sănătatea Vul
can, I.C.P.M.C. Petroșani
— Preparatorul Petrila, 
Preparatorul Coroești — 
Preparatorul Lupeni.

• Tot duminică, de la
ora 10, au loc și partidele 
etapei a ll-a a campiona
tului municipal de șah. 
Protagoniste : Construc
torul minier Paroșeni — 
Concepția Petroșani, C.F.R. 
Petroșani — Utilajul Pe
troșani, Minerul Paroșeni
— Preparatorul Petrila și 
Preparatorul Lupeni — 
Minerul Dilja.

• In o r gui n i z a r e a 
C.O.E.F.S. Lupeni, sîmbă- 
tă, de la ora 15, și dumi- 
nticăv de la ora 8,30., au toc 
întreceri la handbal în 
cadrul „Cupei 16 Febru
arie", Participă echipe de 
tete și băieți de ta școlile 
generale diin Lupeni și 
Uricani. (CJK)

Extragerea I
63 59 30 71 83 39 68 11 23

S CB>

LocMfi fruntașe și la „Cupa Steagul roșu" 
Brașov

Timp de două, zile 100 
de schiari. ai unor secții 
de performanță, din în
treaga țară, pai’ticipanți la 
acaat frumos sport al cu
rajului, au fost prezenți la 
îutrecerile de schi dotate 

Steagul roșu", 
de 
de 

.treprinderca de auto- 
Brașov.

eu „Cupa 
organizate de secția, 
schi a Clubului sportiv 
la întreprinderea de au 
camioane din .
Printre participării s-au 
aflat, bineînțeles, și schi
ori ai Clubului sportiv 
școlar din Petroșani. Spr,e

satisfacția iubitorilor aces
tui sport din Valea Jiului, 
schiorii noștri a» ocupat 
și de această dată locuri 
fruwtașei Redăn» «ai jos 
locurile ocupate- de ei. S$a- 
lam speeM; jwrioar» mari: 
iuditft Kacso. locul 3î Sla
lom mr£aș r Tudit'n Kaca©, 
locul I, urmată de Ileana 
Vladislav, clasată pe locul 
2, iar la băieți Gabriel 
Silvian, tocul 2 ; juaiori 
mici: Horațiu Tipter, lo
cul 1, ludith Karda, lo
cul 3.

I
Extragerea a Il-a

55 12 6 40 89 56 88 70 14 
FOND : 1 112 051 lei 
REPORT: 83 985 lei
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Mica publicitate
VIND mobilă „Ludovic" 

— nouă, strada Muncii bloc 
E 4 ap. 18 scara II Lonea, 
(.124)

DEPOZITUL PfeCO din 
Vulcan al întreprinderii 
Pentru livrarea produselor 
petroliere Timișoara, anun
ță pierderea tichetelor re
partiții butelii aragaz cu 
seriile 48108-48043-48100- 
37276. Tichetele cu seriile 
de mai sus se declară nule.

Anunță, de asemenea, că 
tichetele butelii aragaz eli
berate în anul 1979 sînt 
valabile numai pînă la 31 
martie 1980.

RUBEN Moisa schimb 
garsonieră confort I bloc 
26 scara I, strada Unirii 
Petroșani, cu apartament 
două camere aceeași 
dă. (126)

PIERDUT certificat 
7 clase pe numele 
teseu Aurora eliberat

stra-

de 
Cos- 

____  ______ _ de 
Școala generală nr. 2 Lo
nea, în anul școlar 1944— 
1945. Se declară nul. (1’30)

PIERDUT legitimație de 
: serviciu pe numele Kadar 
' WtîM, eiiWață de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(119) '

■

ANUNȚ' DE FAWHJE
COLECTIVUL dc 

muncă ia parte la marea 
4wer® a culesului lor 
Ftedeșan loan pritejuită 
de pierderea mamei sa
le

ME0ESAN MART A
Sincere copdoteanțe. 

(123)
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