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Numeroși oameni ai 
muncii din Petroșani și 
Petrila — mineri de • la 
cele, patru mari unități 
extractive de la Lonea, 
Petrila, Dîlja și Livezeni, 
preparatori, constructori, 
metalurgiști, cercetători și 
proiectanți, cadre didacti
ce din învăță mi n tul mediu 
și superior, cadre medico- 
sanitare, elevi și studenți, 
cetățeni din cartiere — au. 
participat ieri la: Casa, de 
cultură din reședința mu

într-o atmosferă de înaltă răspundere

Adunarea cetățenească din Petroșani 
a desemnat drept candidat pentru alegerile 

de deputați în Marea Adunare Națională 
pe tovarășul ION CIUCU

11

Cei din frunte
Societatea noastră socialistă, prin na

tura ei profund democratică implică aproape 
la fiecare pas, opțiune politică. însăși stra
tegia partidului nostru Se bazează pe hotărîrea co
muniștilor, a maselor. Astfel în adunările cetățenești 
— adevărate manifestări ale democrației, libertății și 
echilibrului social — oamenii muncii se orientează, 
dezbat și propun în fruntea obștei pe cei mai meri
tuoși, Ce înseamnă aceasta ? '•

Răspunsul implică o anumită exemplificare. Am 
la îndemîpă exemplul atîtor oameni, deputați în ma
joritate, care îșj înțeleg eu răspundere sarcinile 
ce le-au fost încredințate. De pildă locuitorii unui 
cartier se mindresjrtcu deputatul lor pentru că numai 
în doi ani de zile acesta a reușit să rezolve o seamă de 
probleme. Orice om din cartier care se confruntă cu 
vreo problemă se adresează în primul rînd deputa
tului. Fiind mereu alături de oameni, acest deputat 
și-a cîștigat stima și încrederea concetățenilor. Nu 
ne vom mira dacă în adunarea cetățenească oamenii 
din cartier îl vor propune tot pe el, susținîndu-i can
didatura, fiind convinși că au în frunte un om de 
nădejde.

Iată răspunderea noastră față de cei pe . eare-i a- 
legem, de a ne orienta și cumpăni, așa cum Șe cu
vine. Această răspundere în alegere n-o pune nimeni 
la îndoială astăzi, cînd cei aleși constituie expresia 
voinței noastre, a lucidității politice de care dăm do
vadă.

Punînd în fruntea obștii pe cei mai buni avem 
garanția îndeplinirii cu succes a Programului parti
dului — programului nostru de dezvoltare și ridicare 
a patriei pe cele mai înalte culmi de progres și civi
lizație, Valeria COANDRAȘ

nicipiului, la adunarea ce 
tățenească. prilejuită de de
semnarea candidaților de 
deputați pentru alegerile 
de de la 9 martie.

Lucrările adunării cetă
țenești au fost deschise de 
tovarășul Petre Lungii, se
cretar al Comitetului ju
dețean de partid, membră 
ai Consiliu iui Național al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste. Alege
rile de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională și 
consiliile populare, a arătat

vorbitorul, constituie o vie 
expresie a adîncirii și 
perfecționării continue a 
democrației noastre w so
cialiste și. totodată, prile
jul afirmării depline a a- 
deziunii întregului popor, 

a dragostei și devotamen
tului față de patrie și 
partid, a hotărîrii națiunii 
noastre . de a obține noi 
victorii în opera de edifi-

Ion MUSTAȚA

(Cont. în pagina a -2-a)

Depuneri de candidaturi în circumscripțiile 
județene, municipale și orășenești

In cadrul adunărilor ce
tățenești, desfășurate in 
Valea Jiului, au mai fost x 
desemnați drept candidați 
de deputați: pentru cir
cumscripția electorală ju
dețeană nr. 62 Petroșani 
tovarășii Vasile Malincen- 
co, directorul T.C.H. De
va și Emilian Tomulescu, 
directorul Grupului de șan
tiere Petroșani, pentru

circumscripția electorală 
județeană nr. 82 Vulcan, to
varășii Ioan Dumitraș, di
rectorul I.M. Vulcan, și 
Ion Diaconu, director teh
nic al I.M. Vulcan ; pentru 
circumscripția electorală 
județeană nr. 76 Lupeni, 
tovarășul Grațian Faur, 
președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor ; 
pentru circumscripția elec

torală județeană nr. 77. 
Lupeni, tovarășele Rodica 
Tatulici, directoarea I.F.A. 
,,Vîscoz.a“ Lupeni, și V'e- 
turia Modoi, șef serviciu 
programare la I.M. Lupeni.

Pentru circumscripția e- 
lectorală municipală nr 1 
Petroșani tovarășii Emilian 
Tomulescu, directorul Gru-

(Continuare în pag. a 2-a)

Participanții ia adunar ea cetățenească aprobă cu căldură candidatura pro
pusă.
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Bn șut bogat in cărbune,
fort, pînă aproape de 

combină. Lacomă ca un 
rechin, combina „mușcă “ 
din stratul de cărbune. 
Se supune,, ca unui dreșor 
experimentat, combainie- 
ruîui Iosif Mărcuș. Pe 
fruntea omului sudoarea 
se amestecă cu praful de 
cărbune. La lumina lăm
pii disting zîmbetele bă
ieților lui Kovacs. Aproa
pe culcat lîngă transpor
tor, tînărul șef de briga
dă privește curgînd bogă
ția subpămîntului, îl alin
tă din ochi. Se vorbește 
puțin, 
treaba 
cit de , 
oamenii pe frontal. Mihai, 
care urcă și coboară de 
aeci de ori cei 122 metri 
cit are frontalul, mă îm
bie să-mi îndrept lampa

/a Bărbăteni

intrăm în mină pe 
galeria de coastă 
care poartă nume

le pîrîului Miefleasa, ce 
trece pe aproape. Ingine
rul 
șeful sectorului I, 
bește mereu. Nici 
simțim cînd trec cei 
kilometri pînă la fron
talul lui Mihai Kovacs, 
îmi vorbește despre re
virimentul petrecut la 
mina Bărbăteni, care ține 
de om, de organizarea 
producției, de educație, 
de condițiile concrete din 
abataje.

e apropiem de pri
mul abataj. Prin
tre colonadele de 
hidraulici urcăm 

Șeful de brigadă

Francisc Kerecheș, 
vor- 

su 
L 3

N
stîlpî
greoi.
Kovacs se strecoară cu
agilitate, dar nu fără e-

ochi. Se vorbește 
Fiecare își știe 

lui. Mă uimește, 
repede se mișcă

de jos în susul frontalu
lui. Este impresionantă 
imaginea „rîului“ de căr
bune venind, venind... 
spre buncăr ! In numai 
trei ore din schimbul I 
buncărul acesta de 200 to
ne este deja plîh.

Pe galeria direcțio
nală de cap din 
panoul II ne înso

țește un alt transportor 
pe care cărbunele „plu
tește" spre banda care-1 
va purta la zi. Direcțio
nala a ajuns într-o zonă 
sterilă și atunci a foșt
atacat un suitor de cer
cetare pe înclinare. Aici
lucrează ortacii brigadie
rului Gheorghe Onofrei.
Patru oameni pe schirpb,

Mircea BUJORESCU

Ce întreprindeți pentru

iContinuare în pag. a 2-a)

nu v-ațl onorat 
angajamentul 

asumat, nu v-ați 
realizat sarcinile 

de plan

redresarea producției?

0 ACȚIUNE DE PRESĂ

Și două concluzii 
generale:

• Nu condițiile de bază le-au lipsit întreprinderilor care nu 
și-au realizat sarcinile de plan.

• Din cinci cadre ale conducerilor întreprinderilor miniere 
vizate doar un singur director se angajează ferm să-și îndeplineas
că planul lunii februarie.

Dintre cele cinci între
prinderi miniere, în care 
am revenit în acțiunea de 
presă amintită, în prima 
parte a lunii februarie 
dwkujina singură — mi
na Vulcan —- s-a ridicat, 
priw realizările îrvregisU

trate, la nivelul sarcini
lor planificate, dppațin- 

du-Ie chiar, cu toată creș
terea de plan de la p lună

Dorin GHEȚA

(Continuare In pag. a 2-a

Brigada condusă de 
Mihaj Kovacs, de Ia 
sectorul I al minei 
Bărbăteni, a extras în 
luna ianuarie peste 
sarcinile de plan 1681 
tone de cărbune, creș
tere obținută pe seama 

depășirii productivității 
muncij cu 1180 kg/'post-

Foto: Gh. OLTEANU

In pagina a IlI-a :

De la o
duminică

la alta
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Intensă activitate 
culturală in cadru! 
campaniei electorale

• Efervescența zilelor de campanie electorală 
readuce activitatea eultural-artistică pe prim planul, 
preocupărilor din timpul liber al oamenilor muncii 
din Valea Jiului. Astfel, colectivele artistice din ca
drul caselor de cultură, cluburilor și căminelor cul
turale din municipiul nostru au pregătit ample spec
tacole prin care cinstesc, prin cîntec, vers și joc, 
munca entuziastă a minerilor și a celorlalți oameni 
ai muncii, împlinirile socialiste din municipiul nostru. 
Bibliotecile, așezărointele culturale au . în programe 
seri de muzică patriotică, la care îșl dau concursul 
membrii cenaclurilor literare și soliști de muzică folk 
si ușoară. Pentru tinerii care Iși vor exercita, pentru 
prima oară, dreptul cetățenesc de a vota sînt orga
nizate întilniri cu activiști de partid și de stat.

• Paleta activităților culural-artistice, găzduite 
de așezămintele d<; cultură din municipiul nostru, se 
va îmbogăți substanțial.în viitorul apropiat_ In urma 
schimbărilor de experiență a activiștilor culturali, a 
testării beneficiarilor actului de cultură — oamenii 
muncii —- vor fi organizate audiențe colective, în ca
re participanții vor primi răspunsuri competente din 
partea unor specialiști din diferite domenii de interes 
so.'ial-profesional. In cadrul acțiunilor desfășurate sub 
genericul „Tribuna ideilor", se va urmări lărgirea o- 
rlzontului oamenilor muncii cu cele mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii românești și universale. „Tribu
na democrației", for obștesc de informare a cetățeni
lor, se va constitui printr-un dialog permanent al 
partieipanților la discuții cu activiști de partid și de 
stat, conducători de întreprinderi și instituții. specia
liștii cu privire la dezvoltarea orașelor, a tuturor 
așezărilor Văii Jiului, la realizarea obiectivelor și 
sarcinilor din domeniile economie, social-cultural etc. 
Iubitorii picturii, sculpturii, filmului etc. se vor grupa 
în cadrul acțiunilor’ desfășurate de „Amfiteatrul arte
lor**, dezbaterile, vizionările, recitalurile etc. De un 
interes deospbit se vor bucura, desigur, colocviile de 
istorie pe tema aniversării a 2050 de ani de la consti
tuirea primului stat dac centralizat și independent, a 
altor evenimente cruciale din istoria poporului nostru.

care a societății socialis
te. multilateral dezvolta
te Și înaintare a României 
spre comunism. Isțoricele 

■ liotărîri adoptate de Con
gresul al Xll-lea al parti
dului, Directivele Congre
sului ~ progrămele-directi- 
vă în domeniul energiei 
electrice, cercetării științi
fice și dezvoltării tehnolo
gice, Raportul Comitetului 
Central al partidului pre
zentat «le tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU 

reprezintă, pentru legisla
tura care va începe în cu- 
rînd, programul electoral 
al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, în
sușit întir-o unanimitate 
de voturi la cel de-al
II-lea Congres al F.D.U.S. 
Strîns uniți în jurul
partidului, încrezători în 
perspectivele deschise de 
Congresul al Xll-lea, sti
mulați de preocuparea sta
tornică a conducerii de 
partid și de stat, per; 
sonal a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru dezvoltarea , for
țelor de producție, întă
rirea economiei naționale, 
dezvoltarea învățământu
lui, științei și culturii, per
fecționarea sistemului de
mocrației socialiste și ri
dicarea generală a nive
lului de trai, oamenii 
muncii, întîmpină alege
rile într-o atmosferă de 
puternică angajare civică 
pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan 
din acest an și crearea tu
turor condițiilor realizării 
integrale a prevederilor 
cincinalului următor.

In acest context-, subli
niind importanța sarcinilor 
politice, economice și soci
ale ce stau în fața co
lectivelor din Valea. Jiu- 
lui pentru etapa ce o stră
batem, tovarășul Petru 
Lungu a propus, din în
sărcinarea Consiliului Na
țional al Frontului Demo
crației și Unității Socia
liste, ca pentru circum
scripția electorală nr. 6, a 

, Marii Adunări Naționale,

situată pe teritoriul ora
șelor Petroșani și Petri la 
să can lideze în vederea 
alegerii ca deputat tova
rășul Ion Ciucur prim-se- 
cretar al Comitetului ju
dețean de partid, președin
tele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular ju
dețean. Referindii-se pe 
larg la calitățile moral- 
politice și profesionale ale 
tovarășului Ion Ciucu, la 
îndelungata activitate des
fășurată în funcții politi
ce, economice și obștești, 
vorbitorul a arătat că o- 
rientarea • Consiliului Na

gospodărești, pentru â 
răspunde prin fapte de 
muncă grijii manifestate 
și sprijinului permanent a- 
cordat municipiului nos
tru.

Au luat cuvîntul tova
rășii loan Cojocariu, mi
ner șef de brigadă la J.M- 
Lonea, Dan Surulescu, di
rectorul ge ieral al C.M.V,J.; 
Rodica Dijmărescu, medie, 
directoarea Policlinicii 
din Petroșani, Nagy Eme- 
rle, secretarul comitetului 
de partid de la I.M. Dîlja, 
Aurel Brînduș, directorul 
l.M. Petrila, Ileana Cio

ADUNAREA CETĂȚENEASCĂ 
DIN PETROȘANI

țional al F.D.U.S. porneș
te tocmai de 1a. răspunde
rea cu care în prezent, 
primul secretar al comite
tului județean se preocu
pă de problemele condu
cerii și dezvoltării județu
lui, de înfăptuirea obiec
tivelor privind creșterea 
potențialului economic și 
îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de. muncă și 
viață în Valea Jiului.

A luat cuvîntul tovară
șul Petru Ba,rb, prim-secre- 
tar al Comitetului munici
pal de partid. Susținînd 
propunerea făcută, vor
bitorul a arătat că desem
narea tovarășului Ion 
Ciucu drept candidat de 
deputat în cea mai mare 
circumscripție electorală 
din. Valea Jiului . pentru 
M.A.N., întărește garanția 
înfăptuirii programului de 
dezvoltare economico-so- 
cială a localităților noas
tre, tuturor oamenilor 
muncii și cetățenilor reve- 
nindu-le îndatorirea de a 
contribui cu răspundere 
sporită 1a intensificarea 
activității productive și

can, studentă, la Institutul 
de mine Petroșani,, Mir
cea Secrieru, miner șef de 
brigadă la I.M. Livezeni, 
Nicolae Popon, pensionar, 
Florin Roșu, elev la Li
ceul industrial minier Pe
troșani, Vasile Boboc, fie- 
rar-betonjst la I.C.M.M., 
loan Karpinecz econo
mist, șef de serviciu la 
Combinatul minier, care 
aii susținut cu căldură pro
punerea Consiliului Nați
onal al F.D.U.S.

Supusă votului deschis 
al adunării cetățenești, 
propunerea, a fost aproba
tă în unanimitate, tova
rășul Ion Ciucu fiind de
semnat candidat de depu
tat pentru Marea Adunare 
Națională din partea cir
cumscripției electorale 
nr. 6.

In numele biroului con
siliului județean al Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, tovarășul 
Petre Lungu a propus ca 
tovarășul Ion Ciucu să 
candideze pentru a fi a- 
les ca deputat și în cir
cumscripția electorală

județeană nr. 66, 
situată în cel mai ma
re cartier al orașului Pe
troșani.. Supusă votului 
deschis, propunerea- a 
fost aprobată în unanimi
tate, tovarășul Ion Ciucu 
fiind desemnat candidat de 
deputat și pentru circum
scripția electorală jude
țeană nr. 66 din cartierul 
Aeroport.

Intimpinat cu aplauze, 
a luat cuvîntul tovarășul 
Ion Ciucu. In contextul u- 
nei elocvente treceri în: 
revistă a sarcinilor ce 
stau în fața colectivelor 
din Valea Jiului, a pers
pectivelor . ce se deschid 
acestei puternice așezări 
muncitoreși, primul se
cretar a adresat mulțu
miri pentru încrederea a- 
cordată prin desemnarea 
sa drept candidat de de
putat în Marea Adunare 
Națională și consiliul 
popular județean, anga- 
jîndu-se să nu precupe
țească nic; un efort pentru 
dezvoltarea accelerată a 
Văii Jiului și îmbunătăți
rea continuă a condițiilor 
de muncă și viață ale mi
nerilor, ale tuturor oame
nilor muncii și locuitori
lor din municipiu. Doresc, 
a arătat primul secretar, 
ca împreună cu dumnea
voastră, cu toate colective
le de muncă din Valea 
Jiului 'să asigurăm reali
zarea integrală a sarci
nilor economice pe acest 
an, să punem în valoare 
noi resurse interne pentru 
ca în cincinalul următor 
să înregistrăm creșteri can
titative și calitative la ni
velul posibilităților, iar. pe 
plan social, edilitar-urba- 
nistic și gospodăresc să 
facem astfel ca Valea Jiu
lui să se numere printre 
cele mai. frumoase așezări 
din județ.

Adunarea cetățenească 
din Petroșani a luat sfîrșit 
cu un frumos program 
artistic.

Iau den. 
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pului de șantiere Pe
troșani, și Dumitru Țurnă, 
inginer în C.M.V.J. ; pen
tru circumscripția electora
lă municipală nr. 2 Petro
șani tovarășii loan Cătu- 
țoiu și Dumitru Boța; 
pentru circumscripția e- 
leetorală municipală nr. 
40 Vulcan, tovarășul Ale
xandru Todor, directorul 
I.G.C.L. Petroșani ; pentru 
circumscripția electorală 
municipală nr. 41 Vulcan 
tovarășele Ana Zgură și 
Anica 11era, muncitoare la 
I.C.S. Mixtă Vulcan; pen
tru circumscripția electora
lă municipală nr. 32 tova
rășele Maria Olariu și Pro- 
lira Dolhoi, operatoare 
chimiste la I.F.A. „Vîsco
za" Lupeni.

Tot în adunările cetă
țenești au fost depuse și 
candidaturile pentru urmă
toarele circumscripții elec

torale arășenești: VUL
CAN : — tovarășul Cornel 
Rusu, maistru la ■ I.M. 
Vulcan (circumscripția e- 
leetorală orășenească nr. 
4); — tovarășii Iștvan Ho- 
doș, tehnician principal 
cu probleme de gospodă
rire a orașului, și Iștvan 
Levente Fazekaș, secreta
rul organizației de partid 
de la atelierul electric al 
l.M. Vulcan (nr. 5) ; ■— 
tovarășii Nicolae Bîldea, 
subinginer, directorul clu
bului sindicatelor din Vul
can, și Alexandru Bucea, 
maistru minier la I.M. Pa- 
roșeni (nr. 6); — tovară
șele Aurica Macea, invă- 
țătoare la Șc. gen. nr. 6 și 
Elisabeta Selagea, învăță
toare la Șc. gen. nr. 5 (nr. 
7) ; — tovarășele Marioara 
Mihuț, șef serviciu finan-- 
ciar al Consiliului popu

lar orășenesc, și Maria Șo- 
tîngă, contabilă la Spita
lul Vulcan (nr 8).

LUPENI: — tovarășul
Aurel Colda, secretar al 
comitetului orășenesc de 
partid (circumscripția e- 
lectorală orășenească nr. 
13);— tovarășul Frideric 
Daradics vicepreședinte al 
Consiliului popular orășe
nesc (nr. 7); — tovarășii 
Victor Stoi, de la serviciul 
de sistematizare al Consi
liului popular orășenesc, 
și Stan Iureș, de la I.M. 
Bărbăteni (nr. 15), iar în 
circumscripția electorală 
nr. 28 tovarășele Elisabe
ta Ignat și Elisabeta Pre- 
cup, muncitoare Ia I.F.A.. 
„Vîscoza" Lupeni și tova
rășa Ioana Mesaroș, pre
ședinta consiliului orășe
nesc al F.D.U.S (C.I.)
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care obțin. randamente 
superioare cu 1 500—2 000 
kg/post față de plan. 
Necazul este că stratul se 
cam îngustează, de la 
2,80 la numai 2 m. Tra
ian Narița și Petru Ti- 
mișan,’ topografii secto
rului sînt însă optimiști, 
suitorul , va mai avansa 
încă vreo 100 m. Și ei, 
topografii sînt prinși în 
lupta cu planul, trasea
ză „puncte" pentru o- 
rientarea viitoarelor lo
curi de muncă. In ulti
mele șase luni sectorul I 
a deschis cinci noi locuri 
de muncă., Drumul căr
bunelui trece — e un- 
lucru care se spune rar 
— și prin mîinile munci
torilor din compartimen
tele auxiliare, personalul 
de întreținere. Nouă lă
cătuși și nouă electricieni 
asigură revizia optimă a 
utilajelor din dotare. In 
zilele de duminică, revi- 

.- ziile se desfășoară cu 
j responsabilitate, astfel 
l

(Urmare clin pagina I)

la ceala.ltă. De fapt, di
rectorul minei Vulcan, ing. 
Ioan Dumitraș, a fost sin
gurul dintre interlocutorii 
noștri care se angaja ferm 
să-și îndeplinească sarci
nile de plan pe luna fe
bruarie — și realizările de 
pînă acum confirmă te
meinicia afirmațiilor — 
fără să condiționeze a- 
ceste realizări de rezolva
rea, fie pe plan intern, fie 
cu sprijin din afară, a 
vreuneia din problemele 

cu care s-a confruntat în 
luna încheiată.

La celelalte întreprin
deri miniere unele pro
bleme într-adevăr nu pot 
fi rezolvate la nivelul con
ducerilor din unitățile res

pective, cum ai- fi, spre 
exemplu, asigurarea nu
mărului de locuințe ne
cesar stabilizării oameni
lor la mina Lonea, cau
ză care justifică în parte 
neîneadrarea. in elective
le planificate și justifică 
stabilizarea lentă a per
sonalului nou încadrat în 
muncă, dar care nu are 
nici o influență asupra 

. dirijării necorespunzătoa
re a fronturilor de lucru 
dotate cu complexe me
canizate, mai ales în 
condițiile în. care există 
linie de front suplimenta
ră. Nerealizarea produc
tivității muncii la nivel de 
întreprindere dovedește că 
mai sînt încă rezerve în 
asigurarea unei proporții 
juste între personalul di-

bogat în cărbune
îneît lunea, cînd de o- 
bicei se mai produc per
turbări, la sectorul I nu 
poate fi vorba de așa ce-

jungem la banda 
care transportă 
cărbunele la zi. 

„Vine cu nădejde" șop
tește șeful sectorului și 
îi sclipesc ochii. Privind 
cărbunele, încerc senti
mentul muncii împlinite, 
Pe care-1 trăiesc minerii 
acestui sector : Ștefan O- 
nisiu, Constantin Bazar
ghideanu, Vasile Citea, 
Constantin Ciobanu, Gri- 
gore Dumitrașcu, Gheor- 
ghe Istrate, Stelian Ber- 
zintu, crescuți la școala 
abatajului, calificați sau 
policalificați aici, uniți 
intr-un singui- efort, al 
mersului înainte, al re
zultatelor bune. Ieșim pe 
galeria de coastă Vîscoza. 
Lumina puternică a zilei, 
pare 
„ȘUt“,:

te. Solia Iui trebuie să 
nască. El zice că un bă
iat. Merge la maternita
te, așa, în haine de, șut, 
cătrănit de praful negru, 
dorește ca. „odrasla" să-l 
vadă, prima dată, îmbră
cat miner.

b n biroul 
I I, stăm

despre
In ianuarie,
5 000 tone peste plan, 
prin depășirea producti-

nicia lui Ia 
muncă. S-a 
„migrația" 
la alta, cu 
toare", car< 
la un secto 
pă cum
Așa le ni 
Dionisie.

r

incandescentă.
Pe lingă noi, 

fugă, Traiah Narița 
îndreaptă spre maternita-

E 
în 
se

. ti gre 
părț.

1 oann 
un gol în s 
inimă un c< 
păstrezi a 
Sectorul I, 
teni, februi 

vitătii cu 2 000 kg/post. Pe geamul 
cu gindul 
succese pe 
nelui, privii 
lesei. Brazii 
nemișcarea 
alb. La o 
schimbul I 
al treilea 
200 tone d 
total 600 n 
sectorul I ș 
că două scl 
cru... Mir 
sectorul 1 
1980.»

sectorului 
de vorbă 
rezultate, 
au avut

Plata a fost, pe măsură 
■— 246 lei/post. „Ai tone, 
al bani**, . cum zice «mi
nerul răpitor" Constantin. 
Bazarghideanu, un tînăr 
care abia a împlinit 30 
de. ani. Luna ianuarie a 
fost bogată și în econo
mii: 2,5 mc/1000 tone la 
lemn de mină, 2,4 mc/ 
1000 tone la cherestea, 
6 kWh/tonă la energie e- 
lectrică. Cea mai 
portantă realizare 
torului rămîne tot 
formarea omului,

im-
a sec- 
trans- 

stator-

Două concluzii generale
rect productiv și persona
lul auxiliar.

Este nevoie de spriji
nul forurilor superioare în 
asigurarea pieselor de 
schimb pentru combine 
și transportoare, asigura
rea cantității necesare, 
dar și a unei calități co
respunzătoare — pro
bleme ridicate îndeosebi 
la mina Aninoasa și Li
vezeni. Dar aceasta nu-i 
scutește pe conducătorii 
tehnici de organizarea u- 
nor revizii și întrețineri 
corespunzătoare a utila
jelor din dotare , activi
tăți unde mai sînt încă 
destule de făcut. Or, re
zolvarea acestor proble

me nu cade -în sarcina fo
rurilor superioare.

Mina Livezeni are ne
voie de vagoane .C.F.R. 
pentru o livrare operativă, 
ritmică a producției ex
trasă zilnic, dar din 
cauza neaprovizionării 
ritmice cu vagoane C.F.R. 
mina nu a stat nici un 
singur schimb, pentru 
că nu și-a realizat, de 
fapt, sarcinile de plan ale 
vreunei zile.

Dacă rezolvarea unor 
probleme — o parte din
tre acestea le-am rea
mintit și acum — de
pinde de forurile superi
oare întreprinderilor mi

niere, sînt alte probleme 
a căror rezolvare stă în 
mîinile colectivelor, și 
ale colectivelor de condu
cere în mod special. Spre 
exemplu, cine trebuia să 
intervină la mina Aninoa
sa pentru reducerea nu
mărului de 100 și peste 
100 de nemovilvate zil
nic, dacă nu colectivul 
de conducere al minei, 
organele și organizațiile 
de partid, sindicat și 
U.T.C. ?

Combinatul minier Va
lea Jiului sau alt for 
superior trebuia să inter
vină la mina Lonea pen
tru îmbunătățirea în mai 
mare măsură a. discipli

nei ? Nu cade în sarci
na cadrelor de conducere 
de la mina Livezeni mai 
buna organizare a revizi
ilor, reparațiilor și între
ținerii utilajelor din aba
taje pentru a elimina 
defecțiunile electromeca
nice ?

Răspunsurile la toate 
aceste întrebări trebuie să 
le dea chiar colectivele 
în fața cărora se ridică . 
astfel de probleme. Com
binatul minier Valea Jiu
lui, prin cadrele reparti
zate la aceste întreprin
deri, cadre care asigură 
o asistență tehnică cu 
înalt grad de calificare 
trebuie să urmărească la 
rîndul lui rezolvarea lor, 
să-i tragă la răspundere 
mai hotărît pe cei vino-

vați de 
probleme 
re pun s 
bării ș 
condițion 
țin dup. 
drelor d 
care le-i 
parcursul 
tre de j 
preveder 
rie.

Stima 
țiunea n 
nu o vor 
vom eon 
informa 
schimbSr 
activitate 
lor vizat 
țiune a
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Un Ipc aparte în litera
tura română îl ocupă poe
ziile care evocă getp-dacii, 
sau relevă în diverse mo- 

- dalități artistice, aspecte 
ale cuceririi Daciei de că
tre romani și despre naș
terea

. despre 
Dapia, 
Poezia 
virtuțile celor două popoa
re care, dună confruntarea 
oștilor lui Decebal cu cele 
ale lui Traian, au pus 
bazele neamului românesc, 
neam care a asimilat ele
mentele definitorii ale da
cilor și romanilor.

Cele mai multe versuri 
daci 
libe- 

ale 
care

poporului român, 
vatrd numită ieri 

iar '. azi România, 
dacică , oglindește

independență. O spun ver
surile lui Aron Densușianu 
(..O' mare Decebale! de- 
nalta-nțelepciune/ Și ma
rea -ta. virtute pămîntul 
s-a uimit"), o spune Traian, 
admirativ, în Moartea lui 
Decebal de I.

. („Noi ce-am învins,
Nenițescu

ca

un mare și răscolitor izvod catul Țării Moldovei, vor- 
din piatră în care au fost beștc despre osmoza daco- 
dăltuite chipurile strămo- ‘
șilor daci și romani, argu
ment decisiv al originii 
poporului român, oglindă 
a destinului neamului nos
tru: „La Roma.. Neamului 
să-i .văd izvorul,/ Izvor

2050 de ani
de la formarea

primului stat dac 
centralizat

și independent

il șl cu- 
st amator 
phmidt a 
'cadrul Ca- 
r și șoimi, 
lin Petrila, 
creație în 
lă în pre- 
i: au im
ită plăcu- 
îndelețnici-

ouă uni- 
mtație pu- 
ite la în- 
ui. unități 
oferă și 

numărul 
ajunge la 

șani, pînă 
rcestui an.

evocă țara strămoșilor 
— frumoasă, bogată, 
ră — locuri și nume 
unor personalități de 
se leagă istoria, legenda,
adevărul despre cei de de
mult, despre vatra stră
veche și nouă a țării: Da
cia, Sarmizegetusa, Gră
diște, Dromichete, Burebis- 
ta, Deceneu, Zamolxe, De
cebal. Și astfel sînt Da- 
ciada de G. Baronzi, Moar
tea lui Decebal" de I. Ne- 
nițescu, Decebal către po
por de G. Coșbuc, Dochia 
și Decebal de V Voicules- 
cu, Decebal la Roma 
Tr. Iancu, Burebista 
II. Gruia, Dromichetes de 
Dumitru M. Ion, Zamolxe 
de L. Blaga etc.

Pentru cei din vechime 
dar și pentru toate gene
rațiile care i-au urmat 
pînă în miezul evului de 
azi, Decebal a însemnat și 
reprezintă regele viteaz, 
dacul înțelept, conducăto
rul cu dragoste de patrie, 
un simbol al luptei pentru

de 
de

pildă s-avem pe-acest în
vins"), o arată poezia Iui 
Cicerone Theodorescu.
Capul lui Decebal („Lui 
Decebal (nemuritorul rege/ 
Și ultimul din marii-nvinși 
ai Romei"), pe ..Decebal îl 
cîntă II, Țugui în Dacia 
Felix („Laudă și împăcare 
ție, Decebalus/ tată și zeu/ 
al tuturor celor de-o mîn- 
drie cu mine !“), Adrian 
Păunescu în Columna lui 
Decebal („Decebal, Deeebal, 
Decebal / Trebuie-n veci 
neuitat,/ Suie Columna lui 
Decebal/ Și peste a celui
lalt") și multi alții. Un 
alt motiv frecvent întîlnit 
este cel al Columnei lui 
Traian: Columna lui Tra
ian de M. Beniuc, 
tineri pe străzile 
de Cicerone 
Columna libertății 
Dumitrescu, Grup de daci 
pe Columna lui 
de Gh. Anca etc.

Eram 
Romei 

Theodorescu, 
de Geo

Traian
Ea este

ce-nmărmurește în spira
lă,/ Din rădăcină cUm ne 
suie rodul / Cucernic îmi 
port duhul cu sfială/ Spre 
Roma, unde căile duc toa
te,/ Prin poarta lumii in-, 
tru, triumfală" — loan 
Serb, Columna lui Traian.

O mare frecvență în 
poezii, multe dintre ele 
asimilînd-o, chiar în titlu, 
o are „rana" vindecată a 
pămîntului, devenită una 
dintre mărturiile privitoa
re la descendența poporu
lui român, valul lui Tra
ian: Valul Iui Traian de 
V. Alecșandrî, Valul lui 
Traian de Dragoș Vrân- 
ceanu, întoarcere la Va
lul lui Traian de Ion Solia 
Manolescu ș.a.

Dosoftei este primul poet 
cult din literatura româna 
care, în Stihuri de deseăle-

romană a tuturor români
lor, apelînd la un argu
ment arheologic ce se poa
te vedea Și azk „Stau 
semnele podului cu praguri 
căzute/ Și turnul Severi- 
nului, de Sevir făcute".

Gh. Asachi, cărturarul 
moldovean cu preocupări 
culturale multilaterale, 
este unul dintre pionierii 
acestei teme. In La Patrie 
.elogiază originea nobilă, 
latină a poporului român, 
în La Italia menționează 
marele document de pia
tră al istoriei noastre — 
Columba lui Traian — iar 
în Dochia și Traian vehi
culează mitul etnogenezei 
romane a poporului nos
tru, în timp ce în Odă în
deamnă la unire: „Toți 
românii să închege de frați 
numai un popor,/ Că pu
terea stă-n Unire !"

Vitejia dacilor în lupta 
pentru apărarea pămîntu
lui strămoșesc o descriu 
versurile din Traianida 
de D. Bolintineanu, Traian 
în Dacia — Rezbelul 
manilor cu dacii de 
Pelimon, în timp ce 
Vasile Alecșandrî, Valul 
Traian din poezia eu ace
lași titlu îi amintește de 
luptele care s-au purtat 
între daci și romani, duș
mani și mai apoi părinți 
ai noului popor care s-a 
format.

Excavator penrtu cărbune
La centrul de cercetare științifică și inginerie 

tehnologică pentru utilaj minier Satu Mare au fost 
finalizate lucrările de proiect la partea mecanică a 
unui nou tip de utilaj minier, de mare complexitate: 
excavatorul cu rotor port-cupe pentru cărbune, cu o 
capacitate de tăiere și transport de 800 tone pe oră, 
folosit în exploatările la suprafață, cum sînt cele din 
bazinul carbonifer Rovinari. Utilajul, care constituie 
o premieră pe țară, va avea o greutate de peste &30 
tone^ și va fi realizat, în întregime de întreprinderi 
românești, în cursul acestui an, Proiectanții sătmă
reni definitivează, în prezent, instalația electrică de 
comandă și automatizare a marelui agregat.

Rulment de mari dimensiuni

iizată «Ie 
RAUȚ
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ro- 
Al. 
lui 
lui

Pe baza soluțiilor elaborate de proprii specialiști, 
întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești a inclus 
în fabricația de serie rulmentul oscilant eu diame
trul mare, avînd o greutate de peste 1 260 kg. Un 
asemenea rulment de mari dimensiuni, realizat pen
tru prima dată de industria noastră, este solicitat de 
unele unități constructoare de mașini din țară, cît și 
de parteneri de peste hotae. In actualul cincinal, în
treprinderea prahoveana și-a înnoit producția în 
proporție de 75 la sută, ceea ce i-a permis să încheie 
contracte pentru export cu firme din peste 30 de țări.

Calculatorul „Felix C-512"
In cadrul Uzinei de laminate plate a Combina

tului siderurgic de la Galați au intrat în funcțiune 
două noi sisteme de calculatoare electronice de tipul 
Felix C—512 de mare capacitate, calculatoare ce vor 
fi utilizate pentru programarea și urmărirea produc
ției de oțel și laminate de pe platforma siderurgică. 
Eficiența noilor instalații electronice constă în spo
rirea valorii producției marfă cu peste 100 milioane 
lei anual, atît prin creșterea unei calități a laminate
lor, cît și prin încărcarea mai judicioasă a agrega- 

^telor și a celorlalte capacități de producție.
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Vara, ura față de 

muște se transformă 
ușor în simpatie față de 
păianjeni,

★
Un soare însîngerat, 

pe culme, nu înseamnă 
neapărat un răsărit.

★
Dezodorante! 

le îmbuteliată! 
că se dezvoltă 
zise estetul.

★
Foametea trebuie să 

fi fost teribilă, de vre
me ce slăbiseră și bu
cătarii.

★
Și Polifem, 

zise: Ulysse, 
nevoie de un

★
La urma urmei era un 

infractor de treabă. Du
pă fiecare infracțiune 
iși cerea scuze.

'★
Fericire dublă, 

zgîreit își numără 
în fața oglinzii.

★
Răutăcioșilor! 

scris HO pe rezervorul 
de apă! Trei 
pur și simplu 
de sete.

Purita- 
Ce bine 
chimia,

ciclopul, 
am mare 
binoclu.

Un 
banii

Ați

filologi 
au murit

w
toate artele,Dintre

cea mai dificilă pare să 
fie muzica. In cazul ăsta 
trebuie să mai înveți 
și notele.

-' $ir ’w
O* aureolă cu adevărat 

trainică se montează 
direct pe coarne.
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• Un indian, venea pe cărare, purtînd pe umeri un 
papagal. Amîndoî aveau penele frumos colorate...

• „Calul este singurul meu lucru de preț", spuse 
Vinetou în fața comisiei pentru controlul averilor.

• Șeriful, intrînd în bar, trase un foc în anunțul: 
„Nu primim bacșiș". „Ai văzut, spuse un mesean, de 
abia a venit de cîteva zile și a Și pus punctul pe 
„Intr-adevăr, remarcă celălalt... la ultimul cuvînt lipsea 
i-ul".

• Apașii, adunați în cerc, fumau pipa păcii, treeîn- 
du-și-o unul altuia, cînd deodată o voce răgușită sparse 
liniștea: „Fraților au sosit „Carpați" de Timișoara".

• „Vă rog, un cort de două persoane", ceru 
Shaterhand.Vînzătoarea îl întrebă: „Călătoriți eu soția?". 
„Nu, numai cu calul", î se răspunse.

• „Vă rugăm, spuse ajutorul de șerif, cine a par
cat, pe stînga, calul cu numărul 41115“,.. „Eu, spuse 
un greenhorn, dar n-am comis o așa de mare infracțiu
ne". „Ba da, i se răspunse, pentru că azi e duminică 
și circulă numai numerele cu soț".

• In cele din urmă, Vinetou, fu reținut pentru că 
poseda permis de port-arc.

• Intr-o noapte; indienii dezgropară securea de răz
boi. Trebuiau să o dea la tocilar...

Mircea ANDRAȘ

nu

ATLANTIDA
MARII CASPICE

Dovezi materiale în spri
jinul legendei potrivit că
reia în Peninsula Man- 
gîșlak, din nord-estul Mă. 
rii Caspice, s-a aflat cînd- 
va un oraș bogat „ca-n 
basme", au fost aduse de 
arheologii sovietici. Ei au 
descoperit, la 150 km sud- 
vest de orașul Guriev, ru-’ 
inele unui oraș acoperit 
vreme îndelungată de ape.

■■■■■■■■■■■■■■«■I

Prof Mircea MUNTEANU

seară îl

avem o 
dar mai

I
I

x
a descoperit

XVI-a 
expoziție mondială de 
caricaturi de la Mont
real a cuprins prin
tre cei 712 artiști 
din 61 de țări și pe fra
ții Ion și Mihai Barbu- 
Desenele lor au fost 
reproduse în „catalo
gul" de 813 pagini scos 
de organizatori. Pentru 
azi, vă ofârim, doar un 
„banc" cu apă.

■— O epigramă-n plus, 
un prieten în minus.

— Am dus la doctor o 
nevastă bolnavă și o găină 
sănătoasă.

. — Diabetul e ca Marga
reta : incurabil și dulce.

— Tînărul student a cu
cerit o Anișoară și a pier
dut un anișor.

— Am deschis brusc 
ușa și l-am văzut pe Gicu 
pus pe... fapte mari.

— Se vedea că 
echipă sudată, 
ales... asudată.

— în fiecare 
așteptăm nerăbdător; pe 
tăticu, care se întoarce cu... 
conștiința încărcată.
Ing. Kiraly ZOLTAN , jr.

*
I*
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C£ T£ MÎRi
AM, DOAR, 
PANTOFI DE

Epigrame
COMBUSTIBIL DIN ALCOOL

(PECO 2000)
O să termin cu suspinul 
Știința-mi va da ajutorul: 
Amîndoi, eu șț motorul, 
Bind pe rind ne-om face plinul.

PORTRET
Luă un trei pentru-un solfegiu 
Pus în gama do major. 
Insă, eu ce privilegiu ?
Nu se știe că-i minor ?

metamorfoza
Văzînd spinarea că se-ndoaie 
De-așa poveri, sărmanul tată !
Pe loc l-a răsturnat și iată
Cum doarme fiul în copaie.

Viorel AVRAM

Au fost dezgropate locu
ințe tradiționale, cuptoa
re de topire a metalului, 
de ardere a ceramicii etc. 
Se pare că orașul bătea și 
monezi proprii. Locuințe
le, vasele din ceramică, __ ... .....
pietrele de moara, podoa- mai 300 milioane de do

lari. Potrivit asociației, 
pălăria stil „western" este 
atît de solicitată îneît fa
bricanții nu vor putea li
vra toate comenzile anul 

o mare 
anul vi-

poartă mai multe pălării 
decît în anii trecuți. Ci- . 
fra de afaceri-a., fabricau- . 
ților de pălării a atins, a- 
nul trecut, 825 milioane 
de dolari, în vreme ce, a- 
cum doi ani, era de nu-

„Gullivcr
tiparul..."

„Războiul
Izbucnit la 14 iulie 1789...

Aceste

mondial

bele din sticlă și formele 
din fontă păstrează pe ele 
urmele unej existențe în
delungate ub apă. Arheo
logii presupun că acesta 
ar fi orașul Laeti, marcat 
pe hărțile negustorilor 
talieni din secolul 
XIV-Iea.

a

„perle" au fost 
culese în cursul unor dis
cuții cu elevii din 
te școli din Paris, 
ul însușirii istoriei 
deprimant — releva 
„Le Point".
ȚIGĂRI FARA TUTUN

diferi- 
T’ablo- 

este 
revista

i-
al

acesta, amînînd 
parte și pentru 
îtor.

pălăriile
ȘI AFACERILE

ISTORIE

^.Asociația industriei 
pălării pentru bărbați" 
Statele Unite 
că populația

de
din : 

a anunțat 
masculină

GREȘELI LA

„Napoleon s-a născut în 
secolul al XVI-lea. A 
fost căsătorit la început cu 
Josephina apoi cu Ana 
de Austria. El a descope
rit America-..“

Pe piața americană au 
fost puse în vînzare, pen
tru prima dată, țigări fă
ră... tutun ! Vîndute 
marca 
gări se 
mestec 
boabe de cacao, lămîie și 
melasă. Ele au primit re
cent aprobarea unei co
misii medicale și au fost

sub
„Free", noile ți- 
compun dintr-un a- 
de grîu, coji de

destul de bine primite de 
fumătorii, care doresc s< 
renunțe la... fumat.

GRIJA
LUI JOHN LENNON
John Lennon, unul din

tre membrii formației 
Beatles, ș-a stabilit ' la 
New. York și se ocupă cu... 
paza averii sale. După ce 
și-a instalat la uși și porți 
zeci de lacăte șt broaște 
tot mai complicate, Len
non a trimis poliției ora
șului un CEC de- 1 000 
de dolarj pentru achiziți
onarea de veste rezistente 
la gloanțe pentru toți po
lițiștii orașului. Avizînd 
eă acest gest se datorează 
„grijii pentru viața poli
țiștilor din New York, 
Lennon speră că atenția 
va fi... reciprocă.
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iembrie : Umbra lui
Jache-

Unirea:

încheierea lucrărilor Conferinței 
generate OJLIULUI

DELHI 9 (Agerpres). — 
Corespondență de la Gh. 
CereeiescuLa palatul Vi- 
gyan Biiavan din Delhi 
ș-au. încheiat,,' sâmbătă, lu
crările <vlei de-a treia 
conferințe generale a Or

ganizației Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Indus
trială (O.N.U.D.I.), la ca
re au participat delegați 
din aproape 140 cfe țări, 
reprezentanți ai agențiilor 
specializate ale O.N.U., ob
servatori din partea unui 
mare număr de organiza
ții guverna mentale și ne
ga vernamen tale, 
și a unor mișcări 
berare națională.

România a fost
zentată de o delegație con
dusă de Alexandru Măr- 
găritescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul 

Comerțului Exterior și

precum 
de eli-

repre-

Cooperării Economice In
ternaționale.

„în ciuda eforturilor de
puse de țările în curs de 
dezvoltare și a spiritului 
de colaborare de care au 
dat dovadă aceste state, 
negocierile pe marginea 
documentului prezentat 

de „Grupul celor 77“ nu 
au dus la un consens, de
oarece statele occidentale 
industrializate s-au opus 
principalelor prevederi ale 
proiectelor respective, în 
special celor privind pro
blemele financiare, comer
țul cu produse manufactu
rate, restructurarea indus
triei mondiale, defalearea 
obiectivelor de la Lima 
și sistemul de consultări 
din cadrul ON.U.D.I.

Supus la vot în cadrul 
ultimei ședințe plenare, 
documentul „Grupului ce
lor 77“ a fost adoptat; ță
rile occidentale industri
alizate au votat împotriva 
lui, jar o serie de alte sta
te nu au participat la vot.

CONGRESUL PARTIDULUI POPORULUI 
DIN PANAMA

CIUDAD DE PANAMA 
9 (Agerpres). — La Centrul 
de conferințe internaționa
le din Ciudad de Panama 
s-au deschis lucrările ce
lui de-al VI-lea Congres 
al Partidului Poporului 
din Panama. La Congres, 
care va dura trei zile, par
ticipă 235 de delegați, re
prezentanți ai muncitori
lor, țăranilor și intelectua
lilor din toate cele zece

provincii ale țării.
In raportul Comitetului 

Central, prezentat de Ru
ben Dario Souza, secretar 
general al P.P.P. sg rele
vă importanța deosebită 
a semnării tratatelor pri
vind Canalul Panama și 
zona adiacentă și a reins- 
taurării suveranității na
ționale asupra întregului 
teritoriu al țării.

Deteriorarea situației sociale in 
Marea Britanie

A ÎN- 
interna- 

„Fest 
în mo- 

centrului

LA BELGRAD 
CERUT Festivalul 
țional al filmului 
’80". Desfășurat 
derna sală a
congreselor, «Sa va», din 
capitala iugoslavă, festiva- 
lui va dura pînă la 14 fe
bruarie, timp în care vor 
fi supuse aprecierii juriu
lui un număr de 50 filme 
din. diferite . țări.

STATUL INSULAR SA
INT VINCENT Șl GRE
NADINE, fostă colonie bri
tanică din Antile devenită 
recent independentă. a ce
rut oficial admiterea sa. în 
rîndul țărilor membre ale 
O.N.U. Semnată de primul 
ministru al țării Milton 
Cato, cererea de admitere 
a fost înaintată secretaru
lui general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

ÎN BAZA UNEI HOTĂ- 
RIRI a guvernului por
tughez, prețurile bunurilor 
de consum de primă ne
cesitate, între care figu
rează, în primul rînd, pli
nea și laptele, vor înregis
tra în cursul acestui an 
creșteri medii de 15,5 la 

sută.

LONDRA 9 (Agerpres). 
•— Situația socială s-a de
teriorat și mai mult vi
neri în Marea Britanic, în 
urma întreruperii negoci
erilor dintre reprezentanții 
sindicatelor și cei ai cofn- 
paniei „British Steel 
poraiion" (B.S.C.), 
150 000 de muncitori 
U această grevă de apro
ximativ șase săptămâni. Se
cretarul general al prin
cipalei uniuni sindicale din 
acest sector industrial, 
Bill Sirs, a acuzat .'condu
cerea firme; de a-i fi ia

Cor- 
circa 

de

dus în eroare pe reprezen
tanții sindicali, nerespec- 
tînd angajamentele asu
mate în privința unor noi 
oferte pentru reglementa
rea conflictului de mun
că. Potrivit agenției Fran- 
c» Presse, impasul este 
total.

Pe de altă parte, indus
tria constructoare de auto
mobile riscă să fie serios 
afectată, în urma lansării 
apelului la grevă de către 
sindicatul muncitorilor de 
Ia „British Leyland", fir
mă aflată deja înti-o si
tuație financiară critică.

sey ; Republica
tele galbene;
Omul care ne trebuie.

PETRILA: Școala cu 
rajului;

LONEA: Nu pot trăi 
fără lăutari ;

ANINOASA: Adio,
dar rămîn cu tine;

UULCAN : In ritmul 
muzicii ;

LUPENI — Cultural : 
Piedone Africanul, se
riile I-II ; Muncitoresc : 
Njcolas Nickleby;

URICANI : Capcană 
pentru rață ;

11 FEBRUARIE
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iembrie : E o poveste
veche ; Republica : Ol
ga și poetul ; Unirea : 
Cineva ca tine;:

PETRILA: 
rajului;

LONE A: In
zidi;

VULCAN: 
vacanței;

LUPENI — Cultural : 
timbra lui Casey; Mun-

Nicolas Nic-

Școala cu-

ritmul mu-

Sflrșitul

Monetizarea aurului

Aurul este pe cale de 
a ocupa un loc tot mai 
important în problemele 
monetare internaționale 
— spun economiști și o- 

vest-europene. 
economistul pa

rizian Paul Horne afirmă 
,rolul de facto al au- 

mone-

ficialități 
Astfel, _

că ,,' 
rului în sistemul 
tar internațional a crescut 
în mod cert". „Aurul va 
intra în sistemul monetar 
și va fi recunoscut ca a- 
tare“ — afirmă el. Aceas
tă mișcare spre remoneti- 
zarea metalului galben — 
creșterea rolului aurului 
ca .substitut valutar — a 
venit în primul rînd din 
partea francezilor. Dealt
fel. francezii speră să a- 
linieze Sistemul Mone
tar (vest) European (SME) 
la un sistem monetar mai 
larg, în care să fie inclu
se dolarul și yenul. Iar 
principiul după care băn
cile vor putea să intervi
nă pentru a menține. a- 
ceste valute stabile va fi

(„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE")

tuturor acestor 
precum și a aurului, 
ceasta cu atît mai 
cu 
20 
de 
ca 
tru 
sesc băncile centrale pen
tru a sprijini piețele de 
schimb. Un astfel de rol ar 
urma să-l aibă aurul și 
în sistemul monetar oc
cidental mai larg. Miniș
trii de finanțe din Euro
pa occidentală au discu
tat, dealtfel, posibilitatea 
introducerii aurul-ui în ca.- 
drul valorilor care deter
mină cota drepturilor spe- 

tragere (folosită 
Dar aproape ni
se . mai așteaptă 

să devină la 
standardele lui inițiale, pe 
baza cărora guvernele, în- 
loc de valută puteau fo
losi plățile în aur față 
de oricine într-o tranzac
ție oarecare. In aceste noi 
condiții, .băncile și-ar asu

monede
A- 

mult, 
cît SME folosește deja 
la sută din rezervele 
aur ale membrilor săi 
depunere parțială pen- 
fondul pe care 1 folo-

ma sareina să intervină 
pentru menținerea. unei 
piețe relativ stabile.
- ,,Vinderea unei uncii de 
aur cu circa 700 de do
lari — spunea un spe
cialist — asigură S.UA.
-— care au 265 milioane de 
uncii — jumătate din re
zervele sule monetare, o 
treime din datoria exter
nă și circa o treime 
dolarii care se află 
străinătate. Printre

ciale de 
de FMI).' 
meni nu 
ca aurul

din 
în 

ălți 
mari beneficiari se numă
ră R.F. Germania, Elve
ția, Italia, dar și unele 
țări maj mici, cum ar fi ' . _ . .. .. In 

această 
spectaculoasă a 
aurului a dus la 
de reconsiderări 
ale poziției sale 
specialiștii — es- 
ca metalul pre

țios să reintre în sistemul 
monetar internațional, ur- 
mînd să joace un rol des- 

. tul de mare.

mici,
Belgia și Portugalia", 
condițiile în care 
creștere
prețului 
o serie 
generale
— spun 
te logic

X. , luarea în considerație a condiții, băncile „și-ar asu- (Agerpres)

TELEX
• CAIRO 9 (Agerpres) 

— Selecționata de fotbal 
(tineret) ' a României a în- 
tîlnit la Cairo reprezenta
tiva Republicii Arabe. E- 
gipt. Gazdele au t ,1 ’î obținut
victoria cu scorul de 2—1

citoresc : 
fcleby;

URICANI : 
pentru rață.

rv
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9,00 Tot înainte !
9,20

10,00
11,45

14,00

15.10

16,05
16,15

17,10

17,30 Cutezători spre vi- 
itor.

18,40 In actualitate : pre
gătirea alegerilor 

de la 9 martie!
1 1001 de seri. 

Telejurnal.
Antena „Cîiitării 

României".
; Film artistic: „Au

rul ultimei speran
țe". Premieră pe 
țară. Regia Joseph 
Hardy.
Telejurnal. Sport

II FEBRUARIE
16,00 Emisiune în 

maghiară.
18,50 1001 de seri.
19,00
19,45

18.50
19.00
19,15

20,15

21,45

19,55

20.05
20.25

20,45

limba

Telejurnal.
In actualitate: 
găiirea alegerilor 
de la 9 martie! 
La ordinea zilei 
economie.
Cadran mondial.

tehnieo-

pre-

în

i Orizont 
științific.

i Roman
Gastav cel

Ultimul episod.

foileton :
de fier

21,35 Telejurnal.

RADIO
6.00 Buletin de

6.05 Concertul

Film serial pentru 
copii: „Băiatul fur
tunii (I). Producție 
a studiourilor 
Australia.
Viața satului.
Bucuriile muzicii.

Ciclul „Mari . opere 
mbzartiene" „N un ta 
lui Figaro" (partea diilor. 
I).
De strajă patriei.
Telex.
Album duminical : 
Umor j și muzică.
Wood)', ciocănitoa- 

rea buclucașă
Serbările zăpezii. E- 
ditla a II-a 1980. 
Șah.
Anul sportiv
(partea a Vl-.a) 
Imagini din Iran.

Clubul

din

știri, 
dimineții. 

Actualitate în 60 de minu
te. 7.00 Radiojurnal. 7,30 
Revista presei. .7,45 Dumi
nica meteo-rutieră. 8.00 
Radionrogramul satelor.
9.30 Magazin duminical. 
12 00 De- toate pentru toți. 
13,00 Radiojurnal. 13.15 
Orchestra de muzică ușoa
ră a Raclioteleviziursii.
13.30 Unda veselă. 14,00 
Portret pe portativ: Geor
ge Grlgoriu. 14,15 Top 
6 — interpret! de muzică 
populară 15,00
pasionațiior. 16,00 Alma
nah sonor. 17,00 Muzică 
populară. 17,30 Melodii de 
pretutindeni. 18.15 Peisaj 
de iarnă în armonii cora
le. 18.30 Muzicoteca pen
tru feti. 20,00 Radisjur- . 
nai. 20.15 Muzică popu
lară. 20,30 Turneul melo-

21,30 Consemnări. 
Jazz. 22,00 Radio-'

Panoramic 
sportiv. .22.30 Seară de 
romanțe. 2300 Buletin de 
știri. 23,05. Ring de dans. 
24.00 Buletin de. știri. 
0,05—5.00 Non stop mu
zical nocturn.

21,35
jurnal 22.10
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aduce la cunoștința posesorilor 
de autoturisme că, 

începînd cu data de 11 februarie 1980, exe
cută revizii tehnice anuale la secția 44 auto- 
moto Petroșani.

a campionatului republican 
școlar de schi

5 Dorina Pop; 6. luditti ciu; 12. Adrian Coșoreanu. 
Kardo, ambele de la Lie. Coborire, Fete: 1. Iudith 
mat. fizica Petroșani. ■*- Kacso; 2: Dorina Popj-^ B. 
ieți: 1. Gabriel Silvian, Lie. 
ind. Petrila 4. Herațiu Țlp- 
țer, Lie. ind. Petroșani; 5. 
Florian Filip, Șc. gen. nr.
6 Petroșani; 7. Lazăr Du
mitru, Gr, șc. minier Pe
troșani; 8. Marian Nicoa- 
ră, Șc. gen. nr. 6 Petroșani; 
9. Tiberiu Kovacs; 18. Ti- 
beriu Suciri; 13. Adrian
Coșoreanu, toți de la Gr. 
șc. minier Petroșani.

Slalom uriaș. Fete: 
Iudith Kacso; 2. Ileana 
Vladislav; 3. Dorina Pop;
7. Nicole la Armaș; 8. Iudith 
Kardo; 9. Mirela Stănescu, 
Șc. gen. nr. 6 Petroșani. 
Băieți: 1 Horațiu Țipter, 
2. Gabriel Silvian. 4. Dumi
tru Lazăr, 7. Tiberiu Kovacs;
8. Florian Filip 10. Marian 
Nicoară; 11. Tiberiu Su-

In zilele de 6—7 februa
rie a.c,, pe pîrtiile de pe 
Semenic, s-au desfășurat 
întrecerile etapei de zonă a 
gampiauatului republican 
âe schi școlar. Au partici
pat reprezentanți din jude
țele Dolj, Gorj, Caraș-Se- 
verin și Hunedoara. Jude
țul nostru a fost reprezen
tat și de această dată de 
îomponenții secției de schi 
a Clubului școlar din Pe
troșani. Rezultatele obținu
te de schiorii noștri sânt 
ipe măsura prestigiului de 
Care se bucură această pe
pinieră de schi din mu
nicipiul nostru.
§ Slalom special, Fete: 1. 
Tudith Kacso, Liceul de 
matematică—fizică Petro
șani ; 2. Ileana Vladislav, 
Grupul șc. minier Petro
șani ; 3. Nicoleiu Armaș, 
Șc. gen. nr 5 Petroșani;

1.

Ileana Vladislav; 4. Iudith 
Kardo; 8. Nieotei* Armaș; 
9. Mirela Stănescu. Băisți:
2. Dumitru Lazăr; 3. Ho- 
ratiu Țipțer; 4-.
Silvia»; 6. Tiberiu Kovacs; 
6. Floria» Filip; 9. Adrian 
Coșoreanu; 11. Marian Ni- 
coară; 12. Tiberiu Suciu.

Combinata Pe cele trei 
probe, Feta: 1. Iudith Kac
so ; 2 Ileana Vladislav; 3. 
Dorina Pop; 5—6. Iudith 
Kardo, Nicoleia 
Băieți: 1. Gabriel
3. Horațiu Țipțer; 
mitru Lazăr; 7. 
Filip.

In etapa finală pe țară 
la combinată, în cele trei 
probe, municipiul nostru va 
fi deci reprezentat de 5 fe
te și 4 băieți. Le dorini 
succes! (C.D.)

Gabriel

Arm aș.
Silvian;
4. Du-
Florian

(0—0).
NEW YORK 9 

pres). - 
concurs 
atletism desfășurat la „Ma
dison Square Garden” din 
New York, atleta Stepha- 
nis - Haghtowar (S.U.A.) a 
corectat cea ®ai bună per
formanță mondială pe te
ren acoperit în proba de 
6fl varzi garduri. Ea a 
parcurs această distanță 
ha. 7”47/l«, vechea per
formanță era de 7”58/lb0 și 
aparținea colegei sale Can
dy Young.

NEW YORK • (Agerpres). 
— In sferturile de finală 
ale turneului internațional 
feminin de tenis de la Los 
Angeles, Martina Navrati
lova a învins-o cu 6—0, 
6—2 pe Virginia Raziei, iar 
Virginia Wade a elimina
t-o cu 6—3. 6—0 pe 
Barker. In semifinale, 
vratilova o va întâlni 
Wendy Turnbull, în

; CIT" 3 (Ager-
— Cu prilejul unui 

internațional de

Sue 
Na

pe 
timp 

ce Virginia Wade Va. primi 
replica tinerei Tracy Aus
tin.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Duță 
Maria, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(118)

PIERDUT legitimație de 
serviciu Pe numele Rusan 
.Maria eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(101)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bîriă 
Mihai, eliberată de I.M, 
Lupeni. Se declară hulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Grigwiu 

de

PIERDUT legitimație de ■ 
serviciu pe numele Bal ini 
Susana, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(IM)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coroi 
Costlcă, eliberată de I.M. 
Paroșeni Se declară nulă. 
(138)

PIERDUT legiiăns»ție 
de serviciu pe numele 
lesa Vasil e eliberată 
I.R.I.U.M. Petroșani, 
declară nulă. (1»)

PIERDUT legitimație
serviciu pe numele Burla- 
cu Mioara, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (125) <1

PIERDUT legitimație de

i 
de 
A- 
de 
Se

de
Mihaela, eliberată
Grupul școlar minier Pe
troșani. Se declară
(12Î)

PIERDUT legitimație de .......
serviciu pe numele Almă- serviciu pe numele Florea

Mihaela,

nulă.

șan Aurel, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (122)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Călina 
Ioana, eliberată de I.U.M. 
Petroșani, "Se declară nulă. 
(132)

Margareta, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla- ; 
ră nulă. (I38)

PIERDUT legitimație de" 
serviciu pe numele Man 
Gavril, eliberată de Iti- 
ceul Petroșani. Se declară 
nulă. (129)
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