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Regele Iordaniei va efectua 
e vizită eficială in România

La invitația tovarășului Nicolae 
(Zeaușescu, președintele Republicii So
cialiste Romania; regele Hussein Ibn 
Jalal al Regatului Hașemit al Iordaniei 
va efectua o vizită oficială în România, 
in partea a doua a lunii februarie 1980.

Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii din unitățile C. M. V. J.

TELEGRAMĂ — ~
COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate și iubite tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Participanții la adunarea generală a 

reprezentanților oamenilor munci, din 
unitățile Combinatului minier Valea 
Jiului, analizînd cu răspundere și exi
gență muncitorească, în spiritul docu
mentelor Congresului al XII-lea al 
Partidului Comunist Român și a indi
cațiilor dumneavoastră valoroase, mo
dul în care au acționat colectivele de 
mineri pentru îndeplinirea planului pe 
anul expirat ș; măsurile ce se impun 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe 
ultimul an din cincinalul actual, își ex
primă sentimentele de stimă, respect și 
profundă recunoștință față de dumnea
voastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceausescu, cel mai iubit și devotat fiu 
al poporului, Miner de onoare al Văii 
Jiului, împreună cu adeziunea deplină 
la politica internă și externă a parti
dului și hotărârea lor neclintită de a 
munci cu hotărîre și pasiune revolu
ționară, pentru îndeplinirea sarcinilor 
ce Ie revin în dezvoltarea bazei de ma
terii prfc’ie ațârii.

însuflețiți de hotărîrile Congresului 
al XII-lea al partidului, minerii, între
gul personal muncitor din unitățile com
binatului au ridicat în anul 1979 nivelul 
activității economice pe o treaptă supe
rioară, realizînd o producție de cărbune

Adunarea

mai marc cu 500 000 tone față de anul 
precedent, au sporit productivitatea 
muncii fizice cu 110 kg cărbune pe post, 
au pus în funcțiune importante capaci
tăți de producție și au dat noi dimen
siuni mecanizării lucrărilor miniere.

Desfășurîndu-și lucrările în atmosfe
ra de puternic entuziasm, cu care între
gul popor întâmpină alegerile de la 9 
martie, adunarea generală a analizat 
într-un spirit de înaltă responsabilitate 
și combativitate muncitorească, activi
tatea unităților, rezervele de creștere a 
producției și productivității muncii, de 
îmbunătățire a calității cărbunelui ex
tras, de ridicare a eficienței economice 
și a completat cu noi prevederi progra
mul de măsuri menit să asigure înde
plinirea exemplară a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate de unități 
Pe anul 1980. în acest scop s-au stabilit 
căi și modalități concrete pentru folo
sirea integrală a capacităților de pro
ducție și a tehnicii din dotare, repara
rea și întreținerea mai bună a utila
jelor, ridicarea calificării și policalifi
cării personalului, întărirea ordinii și 
disciplinei în toate domeniile. Totodată, 
s-a analizat și s-au adoptat măsuri pen
tru creșterea producției de huilă pentru 
cocs. Adunarea generală a aprobat obi
ectivele de întrecere ale combinatului 
Pe anul 1980, care prevăd, printre al-

genezalâ a reprezentanților oamenilor muncii 
pe Combinatul minier Valea Jiului

. ontmuare in pae a 2-a)

în cinstea Zilei ceferiștilor
Revizii de calitate

Colectivul de oameni ai 
muncii de la revizia de 
vagoane a Complexului 
C.F.R. Petroșani raportea
ză în. cinstea Zilei cefe
riștilor rezultate meritorii 
la principalii indicatori, 
prin executarea de revi
zii optime și de calitate.

1979 : • Indicatorul re
vizie- osii formare trenuri 
de călători a fost depășit- 
cu 2 la sută • La osii 
convenționale, s-a obținut

în cadrul larg de mani
festare a democrației so
cialiste, cetățenii din cir
cumscripția electorală ju
dețeană nr. 63 și din cir
cumscripțiile electorale 
municipale nr. 4 și 5 s-au 
întîlnit pentru desemnarea 
candidaților ce vor fi aleși 
la 9 martie.

Din însărcinarea Consi
liului județean al F.D.U.S. 

o depășire de 30 000 bu
căți revizuite • La -osii 
formare trenuri de marfă 
s-au realizat 2020 de osii 
în plus 9 Prin depășirea 
numărului de vagoane 
marfă "revizuite, cu 420, 
s-a realizat indicatorul re
parații vagoane marfă în 
proporție de 102 la sută.

1980, la zî • Producti
vitatea muncii a fost rea
lizată în proporție de 102 
la sută O Indicatorul re

Votăm pentru creșterea 
bunăstării

tovarășul Florea Măciucă, 
membru în biroul executiv 
al Consiliului județean al 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste, pre
ședintele Consiliului muni
cipal al F.D.U.S., a propus, 
pentru circumscripția e- 
lectorală județeană nr. 63 
Petroșani, candidatura to
varășului ■ prof. dr. ing. 
Dumitru Fodor, rector al 
Institutului de mine Petro
șani. Pentru circumscrip
ția electorală municipală 
nr. 4 a fost propusă can
didatura tovarășilor Mircea 
Georgescu și Iulian Ion 
Irimie, șefi de lucrări la 
I.M.P. De asemenea, pen
tru circumscripția electo
rală municipală nr. 5 au 
fost propuși drept candi

parații și întreținere echi
pament electric a fost de
pășit cu 2 la sută • Pe 
luna ianuarie și prima de
cadă din februarie s-au 
obținut . economii la chel
tuielile materiale și de e- 
nergie în valoare de 
48 000 lei • în întrecerea 
socialistă se evidlențiază 
lăcătușii de revizie Nico-

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a) 

dați tovarășii Dumitru Po
pescu, inginer șef mecanic 
la C.M.V.J. și Anton Ba- 
cu, directorul I.R.I.U.M. 
Petroșani. Propunerile de 
candidați au fost susținu
te de numeroși partici
pant! la adunarea cetățe
nească — Ionel Crăiescu, 
Mihail Chiceag, Gheorghe 
Oncioiu. Văsile Taș, Ro
bert Czibula, Ion Herman, 
Rudolf Ambruș, Mihai Sus- 
zer, Petru Manea, Dumitru 
Bădulescu, Nicolae Nițescu, 
Nicolae Szabo, Iosif Grune- 
anțu și alții, care, aprobîn- 
du-le în unanimitate, și-au 
exprimat convingerea fer
mă că la 9 martie vor vota 
pentru creșterea bunăstă
rii și fericirii întregului 
nostru popor.

Ieri, a avut loc la Pe
troșani adunarea generală 
a reprezentanților oameni
lor muncii din unitățile 
Combinatului minier Valea’ 
Jiului.

Au participat mineri, 
șefi de brigadă, ingineri, 
tehnicieni și maiștri, re
prezentanții colectivelor 
întreprinderilor miniere, 
de preparare, de investiții, 
construcții și reparații de 
utilaj minier, aî institutu
lui de cercetare și proiec
tare minieră, a; Institutu
lui de mine, precum și 
reprezentanți ai întreprin
derilor miniere din Anina 
si Tebea, apartinînd 
C.M.V.J.

La lucrările . adunării a 
luat parte tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru al guvernului, 

ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei. Au fost 
prezenți, tovarășii Gheor- 
ghe Vasiu, secretar al Go
nii totului județean Hune
doara al P.C.R., Petru 
Barb, prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid, Petru Furdui, pre
ședintele Unîunij sindica
telor din ramura mine, 
petrol, geologie și energie 
electrică. Au participat de 
asemenea, reprezentanți ai 
organelor centrale de 
partid și de stat, activiști 
ai organizațiilor de masă 
și- obștești.

Desfășurîndu-și lucrări
le în spiritul documente
lor programatice ale ce
lui de-al XII-lea Congres 
al P.C.R., a indicațiilor se
cretarului general al parti
dului, ale măsurilor stabi
lite de recenta adunare a 
activului de partid din 

întreprinderile miniere ale 
Văii Jiului care a dezbă- , 
tut modul în care se în
făptuiește programul apro
bat de conducerea partidu
lui și statului pentru îm
bunătățirea activității po
litice și eeonomico-soeiale 
în bazinul nostru carboni
fer, adunarea generală a 
făcut o profundă analiză 
asupra activității desfă
șurate de colectivele 
oameni ai muncii din uni
tățile C.M.V.J. pentru rea
lizarea sarcinilor de plan 
in anul 1979. Adunarea a 
stabilit, totodată, măsurile: 
corespunzătoare pentru în
deplinirea planului pe a- 
cest an, pentru asigurarea 
capacităților de producție 
în vederea creșterii extrac
ției de cărbune în ritmul 
prevăzut de -hotărîrile 

(Continuare în pag. a 2-a)

O imagine a vieții

Cine a trecut prin cen
trul orașului Vulcan în ur
mă cu cinci ani și are o- 
cazia să-1 viziteze astăzi 
nu poate să nu fie pro
fund impresionat de schim
bările prezente aici la tot 
pasul. In dreptul unei sta
ții de autobuz, s-a înălțat 
moderna întreprindere de 
confecții care a s 
nu numai peisajul 
nistic, ci și destinele a 
te de femei, care și-au 
sit o nouă vocație.

Largul bulevard „Transit

schimbat
L urba-

su- 
gă-

demne
vania“, care traversează 
vatra fostelor colonii mun
citorești a mai înaintat cu 
cîteva sute de păși spre 
inima vechiului oraș, fiind 
flancat de blocuri semețe, 

=<OCTALf<TE
în care s-au mutat sute de 
familii de mineri, construc
tori, preparatori, energeti- 
cieni și alți oameni ai 
muncii. La parterul aces
tor blocuri au fost deschi- . 
se noi magazine care pun 

la dispoziția oamenilor 
muncii tricotaje, încălță
minte, confecții, articole de 
sport-muzică, și altele. In 
școlile din. localitate s-au 
înființat și dezvoltat labo
ratoare moderne care asi
gură o mai bună însușire 
a cunoștințelor teoretice și 
practice de către elevi. 
Multe alte obiective prevă
zute să fie în zona centra
lă a orașului sînt în curs 
de finalizare. Pentru acest 
ultim an al actualului cin
cinal se va contura, un nou 
cartier în centrul civic al o- 
rașului. Noul cartier cu

prinde un ansamblu de 

blocuri cu un total de 336 
de apartamente confortabi
le, la parterul cărora , vor 
fi amenajate 1 300 mp de 
noi spații comerciale. A 
foSt construit și dat în fo-

losință aici, de 
menea, un nou și 
dern cinematograf, 
te aceste obiective au fost 
realizate numai în actuala 

. legislatură, printr-o strân
să conlucrare dintre depu- 
tați și cetățeni.

Cu prilejul întâlnirilor 
periodice ale deputaților cu 
cetățenii, în adunările ce
tățenești pe cartier s-a a- 
nalizat temeinic, gospodă
rește, în ce stadiu de exe
cuție se află diferitele lu
crări edilitar-gospodărești, 
ce măsuri se cer a fi luațe 
pentru asigurarea predării 
la termenele prevăzute a 
obiec ti velor Ș.oci al-econ o- 
mice, pentru efectuarea u- 
nor lucrări cerute de ce-

Viorel STRAIT

ase- 
mo- 

Toa-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Stoat

Preschimbarea documentelor de partid

Un amplu dialog pentru antrenarea 
comuniștilor la îndeplinirea 

exemplara a sarcinilor

Adunarea V a

La I.M. Petrila s-au pur
tat discuții individuale cu 
peste 1000 meHibri de partid 
îiî cadrul celor 21 de orga
nizații de bază. Organizate 
i'tf prilejul preschimbării 
documentelor de partid, 
discuțiile din acest an, 
au constituit un dialog viu, 
menit să antreneze între
gul potențial material și 
uman al minei în scopul 
realizării exemplare a sar
cinilor trasate de Congre
sul al Xll-lea al partidu
lui.

— Un număr foarte ma
te de comuniști au făcut 
propuneri concrete în 
scopul îmbunătățirii activi
tății de viitor, ne spunea 
tovarășul Vasile Ene, se
cretar adjunct al comite
tului de partid, Acestea, 
îți majoritate, vizează în
tărirea răspunderii comu
niștilor pentru înfăptuirea 
hotărîrilor partidului și in
dicațiilor tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al parti
dului, date cu diferite pri
lejuri.

De remarcat faptul că lă 
nivelul comitetului de 
partid s-a întocmit o evi
dență concretă a propune
rilor făcute de comuniști, 
au fost stabilite eu opera
tivitate persoanele în a că
ror competență intră solu
ționarea acestora. Legat de 
îmbunătățirea aprovizionă
rii locurilor de muncă co
muniștii Fetru Chince.ș, 
Cornel Alexe, Gheorghe 
Zahafia St Petru Culda de 
la sectorul I au făcut pro
punerea ca magaziile din 
•subteran să fie dotate cu 
materialele și piesele de 
schimb necesare fiecărui a- 
bataj frontal, piese care nu 
se găsesc deeît în maga
ziile de la suprafață.

rîndul său 
Carpen de 
a propus 
strictețe a
revizii și reparații a utila
jelor din dotare. Reparați

ile care se execută la su- 
prafa:ă, Uneori nu sînt de 
calitate bună, fapt ce deter
mină pierderi importante 
de timp pentru transpor
tul utilajelor și, implicit, 
dereglări ale procesului de 
producție, Studiind în a- 
mănunțime problem.a re
ducerii combustibilului și 
energiei -în cadrul eircuitu- 
lui puțului. 15 și pentru u- 
șurarea eforuilui fizic, co
munistul Petru Ptiian de 
la sectorul VI a propus 
montarea unui culbutor și 
a unei benzi transportoare

Viața de partid

și sancționați de adunările 
generale, excluși din rîn- 
durile membrilor de 
partid, ca urmare a dese
lor abateri de la discipli
na de partid, iar .alții au 
fost atenționați pentru a-și 
înlătura lipsurile.

— In prezent, ne infor
ma tovarășul Mărcii An- 
drone, secretarul comitetu
lui de partid, purtăm dis
cuții cu membrii comitetu
lui de partid și ai birouri
lor organizațiilor de bază, 
cu șefii de sectoare și de 
compartimente, cu alte ca
dre din conducerea 
treprinderii. Pînă în 
zent am discutat cu
tovarăși urmînd ca în 
tinuare să procedăm 
fel cu toți ceilalți.

Concluzia care șe
prinde în urma dialogului 
purtat cu comuniștii: la 
mina Petrila se vădește o 
creștere reală 3 răspunde
rii comuniștilor față de 
îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin, a 
combativității față de u- 
nele lipsuri care Se mani
festă. Argumentul cel mai 
convingător sînt rezultate
le bune . obținute în pro
cesul de producție în acest 
început de an.

TELEGRAMĂ
(Urmare din pagina 1) Nicolae Ccaușescii, <ă. sub îndiitiiiarea 

organizațiilor de partid vom acționa ni 
lele, depășirea planului producției mar- f'-‘i>nilate pen.ru ap.ica.ca 
fă eu 7 milioane Iei, a planului prouuc- hotărîrilor Congresului al 
ției <le cărbune extras cu 28 inij tone și I artidultii I omunist Român și < ongre- 
producției de huilă netă cu 25 mii tone, Sțibii aEII~Iea M Frontului Democrației 
sporirea productivității muncii valorice Unității Socialiste, a p.ogramuiui 
cu 125 Iei pe persoană, reducerea 
tuielilor de producție cu 5,5 milioana 
lei, realizarea de economii la consumul 
de energie electrică de 3 450 kWh

încredințăm Comitetul Central al 
partidului, guvernul Republicii Socia
liste România, pe dumneavoastră per
sonal, mult iubite și stimate tovarășe

in v.ațâ a 
XII-tea al

a P.ogramuiui 
chel- un'c de măsuri inițiat de dumneavoas

tră pentru îmbunătățire^ activi talii po
litice, economice și social-ctil turale in 
Valea Jiului, pentru asigurarea cărbu

nilor necesari economiei naționale, spo
rind astfel contribuția minerilor la ri
dicarea țării noastre pe o treaptă su
perioară de progres și civilizație. 

Petroșani, 15 februarie 1980.

La 
comunistul loan 
la sectorul VII 
respectarea eu 
graficului de

care să preia eu operativi
tate cărbunele extras.

O bună parte dintre co
muniști. între care amin
tim pe Gheorghe Șef ban de 
la sectorul I și Maria Cul- 
cer de.la sectorul VIII 
s-au referit la modul în 
care birourile organizațiilor 
de bază trebuie să soluțio
neze o serie 
ale oamenilor 
acționeze cu 
promptitudine 
este vorba de 
velului calității 
partid. In acest sens tova
rășul Gheorghe Șcrban 
propunea ca discuțiile indi

viduale să fie organizate 
ori de cîte ori. situația im
pune luarea unor măsuri 
și să se acorde mai multă 
atenție discuțiilor cu ca
drele de conducere. Pen
tru asigurarea unui climat 
sănătos, de exigență și răs
pundere comunistă, în ca
drul discuțiilor individua
le s-a luat atitudine fermă 
față de unii membri de 
partid care se abat df. la 
normele eticii și echității 
socialiste, care încalcă dis
ciplina de partid. Datorită 
acestui fapt, în urma dis
cuțiilor individuale unii co- 
munișți au fost discutați

fa
pte- 

58 de 
con- 

la

des

(Urmare din pagina I)
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In cinstea

de probleme 
muncii, să 
mai multă 
atunci cînd ~ 
ridicarea ni- 

muncii de

Congresului al Xll-lea al 
partidului pentru viitorul 
cincinal.

La dezbaterile pe mar
ginea dării-de seamă Pre
zentată de tovarășul . Șu- 
rulescu Dan, director ge
neral al C.M.V.J., președin
tele consiliului oamenilor 
muncii din C.M.V.J., a ce
lorlalte documente supuse 
analizei, au luat euvîntul 
tovarășii : Petre Constan
tin, maistru minier I.M. 
Lupeni, Marcu Androne, 
președintele c.o.m. al I.M. 
Petrila, ing. Nicolae Radu, 
director 
Vulcan, 
minor, : 
I.M. Lonea, ing. 
Schreter, directorul

Valeriu COANDRAS

tehnic al I.M, 
loan Cojocariu, 

șef de brigadă la 
Lonea, ing. Carol 

I.M. 
Urieani, ing. loan Văcaru, 
directorul întreprinderii 
miniere de șisturi bitumi- 

Anina, ing. Ni- 
Vâlceă; directorul

noase
eolae

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere

— filiala Petroșani —

„Zii ei ceferiștilor*
(Urinare din pagina I)

lac Coman, Andrei Gavri- . 
lă, Gheorghe Covaci, Ra
du Pașpan, Pavel Neeși, 
Petre Ceuță, Ioan Dăian

■ și alții.
Keanzări la depoul 

de locomotive
Personalul de întreține- ' 

re, veriliiări și reparații 
curente ale locomotivelor, 
din cadrul Complexului 
C.F.R. Petroșani, rapor
tează eu mîndrie patrioti
că in cinstea 
riștilor" 
ca Oile.

1979 :
, te tone
■ pediate

5 la sută • Parcursul me- 
j diu zilnic la trenuri de
■ ' călători a fost realizat în

proporție de 102. la sută 
• La parcursul mediu zil
nic pentru trenuri de mar-

..Zilei cefe-
rezultale reinar-

• Indicatorul sti
cle kilometru ex- 

a fost depășit cil

fă s-a înregistrat un plus 
de 5.4 la sută • Consu
mul specific de combusti
bil a fost redus cu 0,5 la 
șută, realizîndu-se o eco
nomie de 800 tone com
bustibil, echivalentă . cu 
368 000 lei.

1980, Ia zi : • Depăși
rea eu 1 la sută a indica- 
loruiui suie tone pe kilo
metri expediate • Reali
zarea in proporție de 100 
la suta a parcursului me
diu ia trenuri de călători
• Obținered unui plus de 
3,5 la sută lată de sarci
nile planificate, la indica
torul parcurs mediu zilnic 
pentru trenuri de marfă
• Se remarcă aportul con
siderabil al echipelor de 
drum : mecanicul Emilian 
Stanciu, instructorul Ru- 
salim Dărău, mecanicul a- 
jutor Ion Ciocan, șefii de 
echipă Nicolae Cazan, 
Dumitru Deatcu și mulți 
și alții.

• SECȚIA „ȘTIINȚA CONDUCERII" (anul 11) 
grupe la A, B + E și C + D îșî desfășoară cursurile 
tn ziua de luni, 18 februarie ora 17, la sala mică a 
Casei de cultură (grupa A) și Școala generală nr. 1 
(grupele B + E și C + D).

• SECȚIA „UNIVERSITATEA POLITICA ȘI 
DE CONDUCERE" auul I, II și III își desfășoară 
cursurile în ziua de marți, 19 februarie ora 17, la 
Școala generală nr. 1.

Se va dezbate tema ..ACTIVITATEA IDEOLOGI
CĂ ȘI POLITICO-EDUCAT1VĂ A PARTIDULUI 
PENTRU FORMAREA OMULUI NOU" după urmă
torul plan :

• Locul și rolul muncii politico-ideologice.
• Direcțiile principale ale activității politico-i- 

deologice .și educative .
• Trăsăturile esențiale ale muncii politico-ideo- 

logice •
• Sarcinile-orgaițelor și organizațiilor de partid 

în direcția, perfecționării activității 'politico-educative.

Continuă depunerile de
IN CIRC UMSCRIPȚIILE

ELECTORALE
JUDEȚENE:

mai fost desemnați 
candidați: —

Au 
următorii 
tovarășii Dumitru Costinaș 
și Gheorghe Poenar, șefi 
de brigadă la I-M. Lonea 
(nr. 73 Petrila) ; — tova
rășele Eva Boroș și Maria 
Sindea, lucrătoare ia I.C.S. 
Mixtă Lupeni, (nr., 79 LU- 
peni); — tovarășii Gheor- 
glie Diehie, colonel, co
mandantul centrului mili-

tar județean Deva, și Con
stantin Pintilescu, colonel, 
locțiitorul comandantului 
centrului militar județean, 
(nr 88 Urieani).

ÎN CIRCUMSCRIPȚIILE 
ELECTORALE 
MUNICIPALE :

Tovarășul Nicolae Ilaneș, 
secretar al comitetului mu
nicipal de partid, (nr. 23 
Petrila) ; —•• tovarășii Ion 
Mischie, secretar al consi
liului popular municipal, și

I 
I 
I «

• Pentru a asigurd o 
eficiență sporită și ,o mai 
bună servire a populației, 
conducerea I.C.S.M. Lu
peni a schimbat destinația 
localului „Familial". Spa
țiul comercial a fost' re
novat, igienizat și trans
format în unitate destinată 
tineretului. Cea mai mare 
parte a produselor oferite

consumatorilor o constituie 
preparatele i ui mare și ră
coritoarele din producție 
proprie.

• La casa pensionarilor 
din Petroșani a avut loc 
joi o emoționantă întîlnire 
a celor vîrstnici eu veterani 
de seama lor, din orașele 
Lupeni Și Vulcan. Gazdele 
au. fost la înălțime, oferfa- 
diî-.le

• Organizația de cartier 
nr. 1 a F.D.U.S. din Pe
troșani a inițiat o acțiune 
patriotică în sprijinul Șco
lii generale nr. 2. Gospo
dinele din cartier au con
fecționat. perdele, draperii, 
huse pentru mobilier și 
fețe d.e masă care au in
trat.în dotarea școlii.

• La magazinul „Țăn- 
oaspeților și o plă- dărică", deschis recent la

cută surpriză: .«/excursie cu parterul blocului 59 din 
autocarul lă Cabana Rusii, centrul Pctrbșaniuluj au 
unde a.u petrecut o zi plă- fost puse „în vânzare arti- 
cută. (1. Hamz) eole din import pentru se-

zonul de primăvară.
• Pentru Cupa ziarului 

„Steagul roșu" la schi, ca
re, așa după cum s-a a- 
nunțat, este programată 
pentru duminică, 24 febru
arie ;
mele 
Pufai.
mese
8—16,e La Casa pionierilor și 
șoimilor patrie; din Lu
peni a avut joc joi o dez
batere eu tema: „Rolul și 
sarcinile comandamentelor

I.P.C.V.J., .Mihai Bakos, 
miner, șef de brigadă la 
I.M. Paroșeni, loan Crețu, 
inginer șef al 1.R.1.U.N1. 
Petroșani, loan Albescu, 
președintele c-o.m. al I.M. 
Aninoasa, ing. Radu To- 
mescu, directorul I.M. Li- 
vezeni, Dumitru Popescu, 
inginer șef electromecanic 
al C.M.V.J., și ing. Iulian 
Costescu, director tehnic 
al C.M.V.J. .

Făcînd o temeinică ana
liză asupra realizărilor a- 
nului 1979, precum și a ce
rințelor ce le incumbă. în
deplinirea sarcinilor de 
extracție pe acest an, mai 
ales în ceea ce privește 
mecanizarea intensivă a 
lucrărilor, perfecționarea 
organizării producției și a 
muncii, creșterea eficien
ței economice, participan- 
țij la adunare au expri
mat hotărîrea fermă a 
tuturor colectivelor mini-

ere din Valea Jiului de 
a-și îndeplifii exemplar 
sarcinile ce le revin pen
tru creșterea producției de 
cărbune, pentru a contri
bui din plin la dezvolta
rea bazei energetice a țării.

In încheierea dezbateri
lor adunarea generală a 
aprobat planul economic, 
bugetul de venituri și 
cheltuieli al C.M.V.J. pre
cum și. angajamentul în 
întrecerea socialistă pe a- 
nul 1980.

Primit cu vii aplauze, 
a luat cuvîhtul- tovarășul 
Virgil Trofin.

Intr-o atmosferă de en
tuziastă angajare muncito
rească, participanții la a- 
dunare au adoptat textul 
unei telegrame adresate 
conducerii de partid și de 
stat, personal tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU?
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tățeni și incluse în planul 
de dezvoltare edilitară, In 
anul 1980, ne-a informat 
tovarășul loan Rujoi, vice
președinte al Consiliului 
popular orășenesc și can
didat de deputat pentru 
alegerile de la 9 martie, 
sînt prevăzute să fie cons
truite în noul centru civic 
296 de 
și 3 camere 
ceea ce înseamnă ca 
aproximativ 1000 de 
meni ai muncii se voi
ta în noi locuințe...

Stăm de vorbă pe 
fierul din zona centrului 
civic cu cîțiva dintre cons
tructorii blocului 21 A, rl-

apartahiente, ■ cu 2 
confortabile, 

încă
oa-

rnu-

șan-

candidaturi
Voichița Micheș, președinta 
Comitetului municipal al 
femeilor, (nr. 29 Lupeni); 
— tovarășii Constantin do
lofan, directorul Direcției 
comerciale municipale, Ion 
Carabă, directorul 
sucursalei Petroșani a 
I.C.R.A., și Emil Abalașci, 
directorul I-C.S. Mixtă Vul
can, (nr. 48 Vulcan) ; — to
varășa Felicia Nccșa, secre
tară a comitetului munici
pal de partid, (nr. 52 Usi- 
canij. .

de pionieri în pregătirea 
și desfășurarea activități
lor politico-educative de 
masă". Au participat pro
fesori și comandanți de 
unități de pionieri. (Subre- 
dacția pionierească Lu
peni).

• Ieri, la stația CF.R. 
Petroșani a lost prezentat

ac., s-au făcut pri-
Înșcriei’i de partici-

. înscrierile se pri- 
zilnic, între orele

, la sediul redacției- un program artistic, susți-
■ - - nut de orchestra de muzi

că populară și interpret! 
. ai muzicii folk de la 
Casa de cultură din loca
litate. Spectacolul a fost

dicat „la roșu", bloc care, 
în final, va avea 40 de a- 
partamente. „Conducerea 
șantierului ne-a asigurat 
front de lucru la finisări 
interioare pentru perioada 
rece" — ne spunea tova
rășul Ioan Diaconu, șeful 
echipei de mozaicari, care 
tocmai turnau șarpantele 
pentru parchet. Alături, zi
darii din echipele conduse 
de Nicolae Popescu, Gheor
ghe Radeș, Iuliu Varga și 
Mihai Dudaș efectuau lu
crări de zidărie interioară.
La locurile de muncă 
cald, deoarece blocul 21 
foșt racordat -provizoriu 
rețeaua de termoficare

ei 
a 

la 
<1 

orașului. Lingă blocul 21, 
la 18, s-au turnat betoane- 
le pentru unul din cele trei 
tronsoane ale fundației. In 
curînd se vor ataca lucră
rile la blocurile 17 și 21 b, 
precum și la un nou punct 
termic...

Sub ochii noștri, zi de 
zi, lună de lună, prinde din 
ce în ce mai mult contur 
imaginea noului centru ci
vic ăl orașului. Este ima- 

'ginea în mișcare a 
prefaceri urbanistice 
care vor -beneficia cei 
trăiesc în această 
localitate minieră,

unor 
de 
ce 

veche 
înfră

țiți în muncă și în idea
luri. O imagine a vieții 
noastre demne de azi și de 
mîine. ' te _

închinat Zilei ceferiștilor.
• Astăzi (ora 12) la 

Școala generală nr. 1 Pe
troșani are loc o întîlnire 
a pionierilor cu ing. Vic
tor Iloîu de la Complexul 
C.F.R. Petroșani.. Acțiunea 
este organizată în cinstea 
manifestărilor dedicate „Zi 
lei ceferiștilor".
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ArtăCultură — Artă « Cultură -

Din poezia de inspirație dacorromană (II)
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Prczența de mari 
siuni a ideii unei 
dacice nu surprinde 
nurile eminesciene, 
cut fiind interesul celui
mai mare poet român pen
tru trecutul îndepărtat al 
neamului, interes manifes
tat chiar din perioada stu
denției. Proiectase o epo
pee, un ciclu și chiar o 
dramă Decebal și, așa du
pă cum o demonstrează 
numeroasele sale manus
crise, plănuind chiar și 
reflectarea timpului migra- 
țiunii popoarelor. Un alt 

gînd al său urma să prin
dă contur sub forma dra
mei Ovidiu în Dacia. Pro
iectelor, rămase neînfăptu
ite, le putem alătura unor 
poezii — Memento mori, 
Povestea Dochiei și ursi
toarele, Mușatin și codrul, 
Sarmis, Rugăciunea unui 
dac și altele — încadrabi- 
le în repertoriul tematic 
de esență dacică. Mai re
velatoare pentru încerca
rea de reconstituire a unei 
mitologii autohtone despre 
nașterea poporului român 
sînt primele trei poezii.

Dochia, personificare a. 
Daciei (Povestea Dochiei și 
ursitoarele), sălășluiește „în 
temeiul codrului", era fi
ica unui cioban-împărat ca- 

,munți 
. avea

toate de voinici". La po
runca lui țara-ntreagă se 
ridica: „Ce mai freamăt, ce 
mai sbucium / Cînd su- 
nînd voios din bucium / 
Chema țara la hotare / De- 
alergau cu mic cu mare / 
De curgeau ca rîurile / 
Și-nnegreau pustiurile". 
Ca-n povești, frumoasa lui 
fiică a fost pețită 
parați din răsărit.

dormea au apărut trei zînc 
„cu cîle-o stea în. frunte", 

care i-au ursit pe rînd co
pilului „să fie mare îm- 
părat“, să fie tare, să fie 
cuminte și mai ales să ai
bă „viață fără moarte11, el 
simbolizînd poporul român.

Dochia apare ca perso
naj de o neasemuită fru
musețe — ieșind din împă
răția codrilor — și în ver-

re stăpînea peste „i 
pierduți în nouri" și 
„munți, ș-avea păduri / Și 
cetăți eu-ntărituri / 
vea sate mii și mii / 
sărate pe cîrppii. / Și-avea 
sate mari și mici / Pline

Ș.i-a-
Pre-

„Săptămîna 
teatrului scurt

Intre 17 și 24 martie, în 
Valea Jiului se va desfă
șura Un tradițional eveni
ment artistic „Săptămîna 
teatrului scurt" la care 
și-au anunțat participarea 

informa 
Chircu- 
Comite- 
cultură

— după cum ne 
tovarășul Vasile 
lescu, președintele 
tului municipal de 
și educație șociaiiștă — 
formațiile teatrale de a- 
matoii de pt; lîngă casele 
de cultură ale sindicatelor 
din Petroșani și Uricani, 
cluburilor muncitorești ale 
sindicatelor din Vulcan, 
Lonea, Aninoasa și Lupeni, 
precum și a căminului cul
tural din Cîmpu lui Neag. 
Iubitorii Thaliei din lăca
șurile de cultură amintite 
și-au stabilit deja reperto
riul, au intrat chiar pe „ul- 
. tima. .turnantă" a repetiți
ilor. Demn de remarcat 
este faptul că, la Lonea, 
s-a depășit stadiul premie
rei, piesa „O problemă de. 
familie", semnată de dra
maturgul Virgil Stoenescu, 
în interpretarea artiștilor 
amatori ai clubului munci
toresc, s-a bucurat de bună 
priză la public. Intense 
pregătiri desfășoară și ar
tiștii amatori de la Casa 
de cultură din Petroșani, 
care și-au propus să pună 
în scenă un „moment Cara- 
giale", precum și 
„Zorile, la 4,54" de 
I-Iristea. Entuziaștii 
tori amatori ai scenei, între 
care îi amintim pc George 
Ncgraru, loan Velica, Ma- 
ricica Zaharia, Marcela Po
pescu și Gheorghe Seres, 
pregătesc totodată și 
moasa comedie în trei 
„Vespasian al II-lea“, 
părtinind regretatului 
maturg Ion Dinescu.

piesa
Ionel 
sluji-

spu-
acte

a- 
dra-

Și

2050 de ani 
de la formarea

fost ales împăratul 
pus care „Era mîndru și- 
narmat, / Un oștean îm- 
plătoșat, / Era mîndru șl 
voinic, / N-avea grijă de 
nimic". Alegerea lui a stîr- 
nit furia pețitorilor din 
răsărit care au sculat „mul
te neamuri" împingîndu-le 
spre țara Dochiei. Cu su
fletul îndurerat, e;) ii po
vestește fiului său din lea
găn despre moartea tatălui 
și lupta cu cotropitorii ca
re „I-au înfrînf oștirile /
I-au răpit măririle / 

Pustiit-au țările, / I-au 
luat averile, / I-a-negritu-i 
soarele, / I-au robit po
poarele". In timp ce mama

șurile de aceeași factură 
populară ale poeziei Mu- 
satin și codrul: „Din stejar 
eu frunza deasă / Iese mîn- 
dr-o-mpărăteasă / Cu păr 
lung pin’ la călcîie / Și 
cu haine aurie, / Mîndră-i 
este rochia / Și o cheamă 
Dochia". Numeroase strofe 
din amplul poem Memento 
mori descriu frumusețea de 
basm a Daciei, sălaș pen
tru „zîna Dochia frumoa
să" și al zeilor Daciei: 
„Lîngă rîuri argintoase, ca
re mișcă-n mii de valuri / 
A lor glasuri înmiite, prin
tre codri, printre dealuri, 
/ Printre bolți săpate-n 
munte, luneeînd întunecos,

/ Acolo-s dumbrăvi de aur 
eu poene constelate, / Co
drii de argint ce mișcă a 
lor ramuri luminate / Și 
păduri de-aramă roșă ră- 
sunînd armorfios“... Spre a- 
eest rai și-a îndreptat și 
Roma gîndurile, oștenii și 
zeii care se vor înfrunta 
cu oștile lui Decebal și cu 
oastea zeilor Daciei con
duși de Zamolxe.

Admirația poetului față 
de strămoși este sublinia
tă și prin portretul colec
tiv al dacilor: „Dacii-s
’nalți cas brazi de munte, 
tari ca și săpați din stîncă. 
/ Crunt e ochiul lor cel 
mare, tristă-i raza lor a- 
dîncă,/ Pe-a lor umeri 
spînzur roșii piei de tigru 
și de leu, / Tari l0 braț și 
drepți la suflet și pieptoși, 
eu spate late, / Coifuri ca 
granit de negre au pe frun
te așezate / Și-a lor plete 
lungi și negre pe-umeri 
cad de semizeu".

Deși este evidentă admi
rația față dc daci, de vi
tejia lor întru apărarea 
pămîntului și a oamenilor 

ce-1 locuiau, înspre finalul 
acestui episod din Me
mento mori, așa după cum 
remarca și G.
.Eminescu „face 
siderații despre romanita
tea 
născută prin 
urmașii lui Decebal și clă
dită pe vatra Daciei.

Prof. Mircea MUNTEANU

Iarna din răscruce
16 februarie 1933 —

Fîlfiit, cindva, spre zare 
ca un pescăruș 
sfios, 
țipătul s-a frînt, 
deodată, 
sub un glonte dușmănos 
și in iarna din răscruce, 
ca un mugur, 
spre Zenit, 
intr-un gînd crescu pădurea, 
cu ecoul înmiit. 
Pulberi arginti) 
coboară, 
albă vrajă 
peste sol. 
limpede-i rămas văzduhul, 
și de vaiere prea gol, 
doar’în suflet 
amintirea, tresărind 
ca o aripă, 
maj adună-n cor de soare 
ciob de umbră 
și risipă.
O risipă de sirene, 
muncii aducînd prinos, 
arde-n atmosfera iernii 
timp de aur, 
luminos, aducînd, 
spre firea noastră, 
visul, întrerupt din zbor, 
închegat, prin împlinirea 
ce ne poartă-n Viitor !

noastră". romanitate
<;or>topirca eu Manifestări omagiale

Un
Faptul artistic despre 

care vom scrie este im
presionant. 28 . de mineri, 
preparatori, energeticieni, 

. pensionari, țărani și gospo
dine din cătunele Merin- 
țoni, Drăghicioni, Șerin- 
coni, Leorzaua, Toronconi 
și Maierești, ale satului 
Paroșeni, sub îndrumarea 
entuziastului lor consătean 
Toderică Tudoian, opera
tor principal turbine la 
Termocentrala Paroșeni, au 
pus in scenă spectacolul 
muzieal-coregrafic „In pe- 
țiț Ia jieni", o suită de 
cînte.ee, dansuri, obiceiuri 

folclorice și scenete satiri
ce versificate. Premiera a 
avut loc, duminică, la că
minul cultural din Dealul 
Babii, unde cei din Paro- 
șeni au fost în ospeție Ia 
rubedenii, ortacii de mun
că și cynoscuții lor. Cine 
sînt realizatorii spectaco
lului muzical — coregrafic? 
Ionel Dănesc e semnalist 
la l.M. Paroșeni, Victor 
Hamzu — lucrător comer
cial, Nicolae Drăghici 
pensionar, Nelu Drăghici 
și Gheorghe Urs — lăcă
tuși. Pe scenă apar fami
lia Hamzu — Victor, Nica 
și fiica lor Lenica, familia 
pensionarului Covaci, nea
mul lui Drăghici: Nicolae, 
Viorica, Nelu, 
Urs și toți ai 
Dansatorii sînt
lor, așijderea soliștii

: • Casa de cultură a
; sindicatelor din Petroșani 
i va găzdui, marți, înce- 
: pînd de la ora 18, întîlni- 
l rea tineretului cu primul 
: secretar al comitetului 
ț municipal U.T.C., 
j Cărăimăneanu, care 
i susține o expunere 
i tema semnificației exer- 
i citării dreptului cetățe- 
î nesc al tinerilor de a vo- 
i ta. în continuarea serii 
i cultural-distractive se 
: nunță: audiții 
; dans, șarje 
i program disco
: surprize.
; • Discoteca
ț din cadrul așezămîntului

gospodarul 
casei 
din

lui. 
satul

vo

lan 
va 
pe

a- 
muzicale, 

umoristice, 
și cîteva

tineretului.

sat pe scena
caii și personajele drama
tice (socrii, 
reasa, alaiul de 
costumația le
dică e 
lor lor.

ginerele, mi- 
nuntă), 

aparține, a- 
iestrea case- 
De două ori 

pe săptămînă nu prege
tă să ia zăpada 1° piept 
sau noroaiele, să ajungă, 
din risipitele lor cătune, la 
căminul cultural pentru re
petițiile, care continuă Și 
după premieră. Vîrstel<? se 
lontope-c .rn fața actului 
cultural, 
(■esitate spirituală a col 
livitățil 
minică
„o întimplarc artistică". De 
două decenii, artiștii ama
tori din Paroșeni aduc în 
scenă autenticul folcloric, 
in spectacole ca „Șezătoa
rea fetelor". „Măsuratul o- 
ilor”, „In pețit la jicni" 
etc. Tot de aida vreme, 
instructorul artistic — ne
retribuit — Toderică Tu
doran culege versuri și 

. dansuri, versifică și struc
turează dramatic obiceiuri
le folclorice, iar concetățe
nii lui cîntă, dansează, 
„fac“ pe actorii snoavelor 
țărănești, suculente în u- 
mor și învățăminte. Și o 
fac cu conștiința împlinirii 
lor ca adevărați oameni, nu 
în așteptarea unei recom
pense. Satul întreg se inte
grează spiritual, astfel ma
joritatea beneficiarilor ac
tului cultural-artistic sînt 
făuritorii lui.

—: De ce vin tinerii și 
bătrînii la căminul cultu
ral, Toderică-. Tudoran? 
— De drag.

Iată un răspuns, carp 
pune la punct comodita
tea, pesimismul nedisimu
lat, dar și lipsa de' inițiati
vă a unor activiști pc ța
rini c u 11 u r a 1- a r 11 s t i<->„

Ion VULPE

„Ziua ceferiștilor" este 
întîmpinată de o amplă 
suită de manifestări cul- 
turaî-artistice, ce se vor 
desfășura în cadrul clu
bului C.F.R. din Petro
șani. Dintre acestea, re
marcăm faptul că, aici s-a 
derulat spectacolul artis
tic „Omagiu ceferiștilor", 
la care și-au.dat concursul 
formațiile ' artistice ale 
Casei dc 
troșani 
clului

li".
ază,

că ușoară și formația de 
satiră și umor ale casei 
de cultură amintite vor 
contribui la realizarea 
programului „Zilei între
prinderii", de această da
tă dedicată colectivelor de 
ceferiști din 
Petrecerea 
timpului va

• artistice 
cultură din Pe- 

și membrii cena- 
literar „Panait l.s- 
Simbătă după-a- 
orchestra de muzi- TRU)

Petroșani, 
plăcută a 
continua cu 

tradiționalul „bal al cefe- 
organizareariștilor". la 

căruia își vor aduce con
tribuția comitetul UlT.C. 
și comisia de femei pe 
întreprindere. (Ion FIAS-

înțeles ca o

premiera de 
nu se vrea doar

’ • 1 • *• 'Z

Expoziții • vernisaje• Evoluează mult
patos și talent forma
ția artistică folclorică 
din Paroșeni.

Foto: Ion ILINESCU

Carnet cultural
cultural al sindicatelor 
din Petroșani, a tradițio- 
nalizat un bun obicei, de 
a familiariza tinerii, ve- 
niți să-și petreacă timpul 
liber în compania dansu
lui și muzicii, cu orizon
turile de referință uni
versală ale artei plastice 
românești, adoptînd so
luția antrenantă a con
cursurilor gen „Cine, știe 
cîștigă". Astfel, seara de 
marți a fost dedicată 
maestrului penelului Ște
fan Luchian, pentru du
minică se anunță un su-

............ ......... .................. ............... 
biect și mai generos, pri
vind viața Și creația ar
tistică a titanului sculp
turii -românești, Constan
tin Brâncuși.

« Pentru sîmbătă, la 
ora 16, iubitorii genurilor 

. muzicale sînt invitații 
Școlii populare de artă 
din Petroșani, unde se 
vor desfășura recitalurile 
claselor de pian, suflă
tori, acordeon, 
muzică folk etc. Spectaco
lul prilejuiește profeso
rilor, părinților și elevi
lor trecerea periodică în 
revistă a „producției ar
tistice" a scolii. (Sever 
NOIAN)

chitară,

• Expoziția membrilor clubului foto „Cristal", găz
duită de clubul sindicatelor din Lupeni, a stîrnit un in
teres deosebit. Dintre fotografiile expuse au lăsat im
presie excelentă cele executate de profesorii Ion Arde
lean și Maria Costi, pensionarul Ion Florii, tehnicianul 
Al. Varga și, bineînțeles, cele prezentate de artistul 
plastic Iosif Tellmann, animatorul clubului.

• Sîmbătă, la ora 18, în holul așezămîntului cultu
ral amintit, va avea loc vernisajul expoziției de pictură 
și grafică „Oameni ădevărați", cu lucrări semnate de 
artistul amator Iosif Pop, muncitor la I.M. Bărbăteni. 
Absolventul Liceului de arte plastice din Deva se o- 
prește cu predilecție asupra portretului și scenelor din 
activitatea productivă a ortacilor săi.

• O expoziție itinerantă de grafică militantă a. unor 
artiști plastici profesioniști din țara noastră va poposi, 
în curînd, pe meleagurile hunedorene, mai precis la 
Hunedoara, Petroșani, Lupeni (27 februarie — 5 martie, 
în holul clubului sindicatelor) și Geoagiu — Băi. Printre 
cele 35 de lucrări expuse, vor figura și unele semnate 
de Ecaterina Szylveszter. Ejja Siito și Iosif Tellmann, 
artișt; plastici care au cunoscut consacrarea în Valea 
Jiului.

• Galeriile de artă ale Fondului plastic din Deva 
își vor pune la dispoziție spațiul de vernisaj pentru lu
crările artiștilor plastici profesioniști din județul și 
implicit, municipiului nostru, închinate alegerilor de la 
9 martie și „Zilei femeii". Inaugurarea expoziției sc a- 
nunță pentru a doua zi după Mărțișor. (I. V.).

c%25c3%25aente.ee
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încheierea lucrărilor celui de-al
VlII-lea Congres al P.M.U.P.

VARȘOVIA 15 (Ager- 
pres). — Trimisul Ager- 
pres, Gh. Ciobanii, ...trans
mite : Vineri la prînz s-au 
încheiat lucrările celui 
de-al VlII-lea Congres al 
P.M.U.P.

La încheierea congresu
lui au fost adoptate, o se
rie de documente : hotărî- 
rea Congresului al VlII-lea. 
„Sarcinile partidului în 
dezvoltarea continuă a Po
loniei socialiste, în edifica
rea bunăstării poporului

Apei la un nou 
dialog Nord-Sud

VIENA 15 (Agerpres). — 
Președintele Republicii 

Venezuela, Luiș Herrera 
Campins, a lansat, joi, 
la Viena un apel în favoa
rea unui nou dialog Nord- 

Sud, în cadrul unui dis
curs rostit în comitetul 
guvernatorilor OPEC. Pre
ședintele Venezuelei, care 
a efectuat în aceste zile 
un turneu în șapte țări 
membre, ale OPEC, a subli
niat necesitatea ca toate 
țările, producătoare și 
consumatoare de petrol, să 
dea dovadă, în circum
stanțele actuale, de un ex
cepțional spirit de respon
sabilitate, pentru depăși
rea situației în domeniul 
energetic. Cooperarea din
tre țările producătoare și 
cele consumatoare de pe
trol este calea care ar per
mite facilitarea deschiderii 
unui nou dialog Nord- 
Sud, în cadrul O.N.U., a a- 
preciat președintele vene- 
zuelean. Acesta — a spus 
președintele — ar trebui să 
fie consacrat problemelor 
materiilor prime, chestiu
nilor monetare, comerciale 
și financiare.

polonez11, hotărîrea privind 
gospodărirea complexă a 
Vistulei- ș-i utilizarea rezer
velor de apă ale țării, re
zoluția „pentru menținerea 
păcii, pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru 
continuarea politicii de 
destindere", apelul „Sprijin 
general pentru hotărîrile 
Congresului al VlII-lea al 
P.M.U.P. — baza progra
mului electoral al Frontului 
Unității Toporului în ale
gerile pentru Seimul R.P. 
Polone și consiliile popu
lare voievodale11.

în prima plenară a no- 
uluj Comitet Central, în 
funcția de prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P. a fost 
reales tovarășul Edward 
Gierek.

Comitetul Central a ales 
noul Birou Politic al C.C. 
al P.M.U.P.

Lg lucrări a participat 
o delegație a partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Virgil Cazaca, 
membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

CANCELARUL Repu
blicii Federale Germania, 
Helmut Schmidt, care e- 
fectuează o vizită oficială 
de 24 de ore la Bruxelles, 
a avut vineri o întreve
dere cu primul ministru 
al Belgiei, Wilfried Mar
tens. In centrul convorbiri
lor dintre cei doi oameni de 
stat, relevă agențid Reu
ter, s-au aflat probleme 
bilaterale, precum și as
pecte ale relațiilor inter
naționale,

ÎN COMUNICATUL CO
MUN dat publicității la 
încheierea vizitei președin
telui Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugosla
via, Veselin Giuranovi-ci, 
in R.D. Germană, se ex
primă dorința comună a

Situația din Rhodesia
SALISBURY 15 (Ager- 

pres). — In virtutea noi
lor atribuții pe care și le-a 
asumat, guvernatorul bri
tanic în Rhodesia, lor
dul SoamOs, a inter- 
z:s 'Uniunii .Naționale A- 
fricane Zimbabwe 
(ZANU), condusă de Ro
bert Mugabe, să desfășoa
re otice activitate politică 
— în două importante re
giuni ale țării — inclusiv 
să participe la campania e- 
lectorală, informează agen
țiile Associated Press și 
France Presse, Este cea 
de-a doua măsură de acest 
gen adoptată de guverna
torul britanic împotriva 
ZANU, după ce, anterior, 
a interzis unuia dintre can- 
didații partidului, Enos 
Nkala, să mai ia parte la 
campania electorală.

Totodată, după cum ș-a 
anunțat oficial la Salisbu
ry, opt lideri ai ZANU, in
clusiv trei candidați ai 
partidului la viitoarele a- 
legeri. au fost arestați, fi
ind acuzați că au contrave
ni! prevederilor așa-numi- 
tei legislații împotriva te
rorismului, introdusă de 
fostul regim minoritar al 
lui Smith și menținută de 
guvernatorul britanic.

Intr-o conferință de pre

să; președintele ZANU, ■ 
Robert Mugabe, a respins 
categoric orice acuzații po
trivit cărora membrii 
■ZANU1 ar contribui la de
clanșarea unor asemenea 
incidente, arătînd că gu
vernatorul britanic a ini
țiat o campanie împotriva 
partidului său. El a califi
cat ca „antidemocratice 
și anticonstituționale11 mă
surile adoptate de guver
nator și a menționat că 
acordurile de la Londra nu 
vor mai fi luate în consi
derare dacă această politi
că va fi continuată de pu
terea administrantă bri
tanică din Rhodesia.

★
SALISBURY 15 (Ager- 

pres). — La 14 februarie, 
in Rhodesia a fost pro
gramată să aibă loc prima 
etapă a alegerilor orga
nizate în baza prevederi
lor înscrise în Acordurile 
de la Londra privind solu
ționarea problemei rho- 
desiene. In această pri
mă fază, în fața urnelor 
s-a prezentat exclusiv e- 
lectoratul minorității albe 
pentru a-i desemna pe cei 
20 de parlamentari ai. săi 
în viitoarea adunare le
gislativă a țării.

celor două părți de a dez
volta pe mai departe re
lațiile bilaterale de coope
rare în diferite domenii — 
politic, economic, științi
fic, tehnic, cultural.

ÎNTR-O CONFERINȚA 
de presă ținută la. Caracas, 
Jesus Faria, secretar gene
ral al P.O. din Venezuela, 
a anunțat că cel de-al 
Vl-lea Congres al Parti
dului Comunist va avea 
loc în luna august. El a 
arătat că în prezent orga
nizațiile partidului dezbat, 
la toate nivelurile, proiec
tul de program care va fi 
prezentat congresului.

GUVERNUL ECUADO
RULUI a hotărît să anu
leze concesia asupra ex
ploatării zăcămîntuluî de 
aur din provincia EI-Oro 
acordată cu 10 ani în ur
mă companiei transnațio
nale „Sima"; a anunțat 
ministrul resurselor natu
rale și energetice, Jose 
Cardenas.

LA TUNIS s-au încheiat 
lucrările sesiunii --Consiliu
lui economic al Ligii Ara
be. Participanții au adop
tat, prin consens, un docu
ment vizînd elaborarea’ li
nei strategii economice co
mune a țărilor arabe, do
cument ce urmează a fi 
Supus spre aprobare viitoa
rei reuniuni la nivel înalț 
a ligii, consacrată proble
melor economice.
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Avane
« Au apărtit primii ghi

ocei. Sânt semne ale pri
măverii. Peste puțin timp 
încep și campionatele de 

■fotbal la toate nivelele. I.- 
chipele din Vale se ailă 
în toiul pregătirilor. Du
minică, începînd eu ora 
10, avî’nd și un caracter 
de verificare a stadiului 
de pregătire al echipelor, 
au loc meciurile din ,,Cu
pa de iarnă". Se întflnesd 
Minerul Vulcan — Mine
rul Paroșeni, Parîngul Lo
nea ~ Minerul Aninoasa, 
-Știință Petroșani —

. ..G.C.L. Petroșani, C.F.R. 
petroșani — Jiul tineret 
din localitate.'Tot în ca
drul meciurilor de verifi
care, în aceeași zi și oră, 
Minerul Lupeni joacă cu 
.Oțelul roșu.

• In timp ce pe stadioa
ne au loc meciuri de fot
bal, sîmbătă și duminică, 
are loc pe pîrtiile din Pa
ring etapa județeană a 
că mpionâ telor repu blicane 
Ia schi alpin pentru copii 
și juniori.

• Duminică, ora 11, sa
la de sport a Grupului 
școlar minier din Petro
șani găzduiește meciul de 
baschet dintre diviziona
rele , B (tineret) Jiul —f 
Știința dip localitate și 
Gloria Dej. Urăm baschat- 
baliștilor noștri să obțină 
o nouă victorie și o no
uă „sută" ca și în etapa 
precedentă.

r o n i c ă
e In campionatul muni

cipal de popice pe echipe 
au loc duminică, ora 8,30 
întîlnirile Preparatorul 
Petrila — Constructorul 
minier Petroșani, Jiul 11 
Petrila — Paringul Lonea.

• De la ora 10, au loc 
duminică și partidele din 
campionatul municipal de 
șah. Minerul Dîlja — Con
structorul minier Petro
șani, .Preparatorul Petrila 
— Preparatorul Lupeni, U- 
tilajul Petroșani — Mine
rul Paroșeni; Concepția 
Petroșani — C.F.R. Petro
șani.

• Tot duminică, ora 10, 
au loc și meciurile de te
nis de masă din campio
natul municipal între Pre
paratorul Lupeni — Mine
rul Paroșeni, Preparatorul 
Petrila. —- Preparatorul 
Coroesti, ‘Sănătatea Vul
can — I.C.P.M.C. Petro
șani și E.G.C.L. Lupeni — 
Minerul Lupeni.

• Asociația sportivă 
Constructorul minier Pe
troșani organizează dumi
nică,' ora 10, întreceri de 
șah, popice și tenis de ma
să, dotate cu „Cupa 16 
februarie". Participă spor
tivi de pe șantierele din 
Valea Jiului.

© Duminică, ora 9, gim- 
naștii de la C.S.Ș. Petro
șani susțin întîlniri eu ca
racter de verificare cu co
legii lor din Tg. Jiu. (D.C.)

Jocurile Olimpice de iarnă
LAKE PLACID 15 (Ager

pres). — Cea de a treia zi 
a Jocurilor Olimpice de 
iarnă de la Lake Placid 
a avut ca punct , de atrac
ție concursul masculin de 
patinaj viteză, în care tî- 
nărui sportiv american li
ric Heiden și-a propus să 
cucerească toate cele cinci 
medalii de aur puse în joc. 
Heiden a făcut primul pas 
către acest record consi
derat imposibil de către 
unii specialiști, cîștigînd 
vineri proba de 500 m, cu 
un nou record op] im pic — 
38”03/100. Medalia de ar
gint a, revenit campionului 
J.O. de la Innsbruck, 
Evgheni Kulikov (U.R.S.S.) 
— 38”37/100. Pe locul trei 
s-a situat olandezul Lieuwe 
de Boer — 38”48/100.

In concursul feminin de 
patinaj viteză, proaspă
ta campioană mondială. 
Karin Enke (18 ani), din 
R.D. Germană, și-a confir
mat titlul cucerit cu o săp- 
tămînă în urmă devenind 
și laureată olimpică în 
proba de 500 m, de aseme
nea, cu un nou record o- 
limpic — 41”78/100. Pe 
locul doi s-a clasat Leah 
Muller (S.U.A.) — 42”26/100, 
iar pe locul trei Natalia 
Petru'seva (U.R.S.S.) —
42”42/100_.

Desfășurată pe un timp 
favorabil, proba feminină 

i de schi pe distanța de 5

km ș-a încheiat cu succesul 
sportivei sovietice Raisa 
Șmetanina (în vîrstă de 28 
de ani), cu patru ani in 
urmă campioană olimpi
că la Innsbruck în cursa 
de 10 km. InVingătoarea a 
realizat timpul de 15’06” 
92/100 și a fost urinată în 
clasament de finlandeza 
Ulkka Riihivouri — la nu
mai cinci secunde și de 
cehoslovaca Kveta Jerio- 
va — la 17 secunde.

In concursul de bob — 
2 persoane, după primele 
două manșe conduce Elve
ția —- 2’04”63/100, urmata de 
R.D. Germană — 2’05”
06/100. Echipajul român 

pilotat de D. Panaitescu se 
află pe locul 13, cu timpul 

:de 2’08”29/100.
In programul de astăzi 

figurează proba de biatlon 
— 20 . km. ultimele două 
manșe la bob pentru două 
persoane, manșa finală la 
săniuțe, patinaj viteză — 
5 000 m bărbați și meciuri 
de gheață printre care și 
pârtida România — Ceho
slovacia.

★
Congresul federației in

ternaționale: de bob șl sa
nie l-a ales ca președinte 
Pe Klaus Kotler (R.D. Ger
mană). iar ca vicepreședin
te pc reprezentantul Româ
niei, Petre Focșeneanil.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Dansul tobe
lor, seriile I-II; Republi
ca: Ultimul Fleksness; 
Unirea: Cineva ca tine.

PETRILA: Adio, dar 
rămîn cu tine.

LONEA : Pied one A- 
fricanul. seriile I-II.

ANINOASA: Capcană
pentru rață.

VULCAN: Umbra lui 
Casey, .

LUPENI — Cultural :
Omul care ne trebuie;

* Muncitoresc: In ritmul 
I muzicii.
| URICANI: Nu pot trăi I fără lăutari.

I ™
• 10,00 Desene animate :

(„Ocolul Pămîntului 
în 80 de zile11.

I Episodul 2.
10,25 Roman-foileton :

I Gustav cel de fier.
11,15 Agenda casei. In-I formații, sfaturi prac_ 

tine, noutăți pen- 
Itru căminul dv.

11,45: Concert educativ.

13,00 De la A la.. . infinit. I 
Reportaje, docu- l 
mentare, muzică, po- I 
ezie, sport. I:

16,00 Fotbal: Italia — 
România. Transmi
siune directă de la 
Napoli.

1.8.15 Dosarul energiei, <
18,30 Săptămîna politică. |
18.50 1001 de seri. .
19,00 Telejurnal. »
19.15 In actualitate: pre- ’ 

gătirea alegerilor | 
de la 9 martie !

19,25 Sub semnul prie- j 
teniei frățești. Vi- ■ 
zita tovarășului I 
Nicolae Ceaușescu | 
în Republica Popu- ■ 
Iară Bulgaria.

19.50 Teleenciclopedia. i. 
2.0,20 Film serial: Dallas |

— Compania pe- . 
trolieră Ewing. Epi. I 
sodul 25. ’

21,10 Romanțe și cîntece | 
de voie bună.

21,45 Telejurnal. !
LOTO

Rezultatele tragerii din < 
15 februarie 1980 j

Extragerea I : 88 62 44 î 
75 16 30 12 36 63.. , ,

Extragerea : a 11-a : 76 '
47 37 43 10 87 85 81 13. ;

Fond de cîstig : 1 105 678 :
lei. ' -

I. M. Bărbăîeni
încadrează temporar

CONTABIL

Concursul are loc în data de 22 fe- ; 
bruarie ora 8. i

•• . ,. . ’ - ■ I

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului Petroșani

încadrează prin concurs - >
® șef depozit pentru preparoția Live- I 

zeni. i
Condiții de studii și stagiu conform Or

dinului M.M. 1 906/1971 și Legii nr. 
22/1969. Retribuirea conform Decretului 
280/1979.

Concursul va avea loc în ziua de 1 
martie 1980 la sediul întreprinderii din stra
da Mihai Viteazul nr. 3 Petroșani, unde se 
pot obține și informații suplimentare la bî- ț 
roul personal al unității. |

Mica publicitate
PIERDUT foaie de par

curs seria 284338, eliberată 
de S.U.T. Craiova. Se de
clară nulă (157).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Hodoiu 
Teodor, eliberată de I.M. 
Paroșeni., Șa declară nulă.

INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI anunță că 
în ziua de 23 februarie 1980, orele 11, în Aula insti
tutului are loc susținerea publică a tezei de doctorat 
„CONSIDERAȚII PRIVIND POSIBILITATEA EX
TINDERII EXPLOATĂRII LA ZI A ZĂCĂMINTE
LOR DE LIGNIT DIN ZONELE COLINARE DIN 
OLTENIA", elaborată de Ing. Rotunjeam! Iile, în 
vederea obțineri) titlului științific de doctor inginer 
în specialitatea „Exploatări miniere".

Teza este depusă spre consultare la biblioteca 
institutului.

ANUNȚURI DE FAMILIE

Familiile Ambruș și Deda mulțumesc tuturor 
celor care au fost alături de ei la marea durere pri
cinuită de pierderea celei care le-a fost fiică,

SILVIA SORESCU.
Ii vom păstra veșnic amintirea. (159)

I.ucrătorii redacției ziarului „Steagul roșu11 
transmit sincere condole anțe - colegului lor la 
încercarea grea pricinuită de pierderea scumpei sa
le mame ANA VULPE
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