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Vizita oficială in România 
a regelui Iordaniei, 
Hussein Ibn Talal

Marcînd un nou și important
moment în pregătirea alegerilor,
au început întîlnirile candidaților

de deputați cu alegătorii

Fructuos dialog de lucru 
intre tovarășul Ion Ciucu 
și alegătorii din Petroșani

Continuarea convorbirilor oficiale
La Palatul Consiliului de 

Stat au continuat, joi, 21 
februarie, convorbirile ofi
ciale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și Maiesta
tea Sa regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașe- 
mit al Iordaniei.

Noua rundă de convor
biri a fost consacrată exa
minării evoluției situației 
internaționale.

Cei doi șefi, de stat, ex- 
primîndu-și îngrijorarea 
față de deteriorarea rela
țiilor internaționale și ac- 
centuarea tensiunii pe plan 
mondial, au subliniat că 
trebuie făcut totul pentru 
a se pune capăt agravării 
încordării internaționale și 
a se asigura reluarea și 
continuarea politicii de 
destindere, care presupu-

ne respectarea neabătută 
a principiilor independen
ței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile 
interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la for
ță și la amenințarea cu 
forța, precum și a dreptu- 
lu; fiecărui popor de a-și 
hotărî destinele în mod li
ber și fără nici un ames
tec din afară.

S-a aPreciat că, în actu
alele condiții internaționa
le, se impune cu atîf mai 
mult să se / acționeze ferm 
pentru reglementarea di
ferendelor dintre state nu
mai prin mijloace pașni
ce, prin tratative, aceasta 
constituind singura cale, 
prin oare se poj găsi solu
ții reciproc satisfăcătoare 
tuțuror problemelor- litigi
oase, oricît de complicate

ele. în acest cadru, a 
relevată însemnătatea

ar fi 
fost 
realizării unei păci globale 
în Orientul Mijlociu care 
să ducă la retragerea Is
raelului din teritoriile a- 
r-abe ocupate în 1967 și, 
îndeosebi, la soluționarea 
problemei poporului pa
lestinian pe baza dreptului 
său la autodeterminare •— 
inclusiv la constituirea ți
nui stat palestinian inde
pendent —, să asigure in
dependența și integritatea 
teritorială a tuturor state
lor din zonă.

Totodată, s-a arătat că, 
în prezent, se impune să 
fie continuate și intensifi
cate în mod deosebit efor
turile pentru înfăptuirea 
securității și cooperării eu
ropene, în spiritul docu-

(Cont. în pagina a 4-a)

întâmpinat cu sentimente 
de stimă și sinceră prețu
ire, candidatul de deputat 
în circumscripția electora
lă nr, 6 pentru Marea A- 
dunare Națională, tovară
șul Ion Ciucu, prim-secre- 
tar al Comitetului jude
țean Hunedoara al P.C.R., 
președintele Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popu
lar județean, s-a aflat ieri 
în mijlocul alegătorilor de 
la Institutul de mine și 
I.U.M. Petroșani cu care
— în spiritul profundului 
democratism al societății 
noastre socialiste — a a- 
vut un amplu și rodnic 
dialog de lucru. Cu inimi
le deschise, animați de as
pirații comune spre noi îm
pliniri social-eeonomice în 
Valea 
județ, alegătorii din 
cumscripția electorală 
constructori de mașini, 
studenți și cadre didactice
— au dat glas deopotrivă 
hotărîrii dc a sprijini can
didatura prin strădanii de 
perfecționare a activității 
lor creatoare, 
contribuției la înfăptuirea 
obiectivelor de 
economico-socia! ă
.in cincinalul 1981—1985 
adoptate de Congresul 
XII-lea al partidului.

Aula Institutului de mi
ne a cunoscut freamătul 
specific evenimentelor de 
majoră însemnătate. Stu
denții și cadrele didactice 
universitare au exprimat 
unanima voință și hotărîre 
de a sprijini candidatura, 
de a da din inima votul 
candidatului F.D.U.S., de a 
întări opțiunea lor prin

Jiului, în întregul 
cir-

rezultate superioare în 
procesul de învățămînt. în 
cercetare și producție, creș
terea aportului la soluțio
narea problemelor ridica
te de introducere a noilor 
tehnologii de extracție în 
subteran, mecanizarea și 
modernizarea mineri tulu i 
românesc. în acest context 
angajant și-au exprimat 
gîndurile studenta Elena 
Ciocan, conf. dr. ing. Emil 
Pop, studentul Ion Barbut, 
profesorul emerit, dr. doc. 
ing. Aron Popa, studentul 
Ion Neaoșii, lectorul uni
versitar Aurel Suciu, stu
dentul Dănuț Chirilă, prof, 
dr. ing. Nicolae Lețu, conf. 
dr. ing. Ionel Crăescu, se
cretarul comitetului de 
partid institut, prof.

dr. ing. Dumitru Fodor, 
rectorul institutului. Reți- 
nînd problemele, , cerințe
le ridicate de studeriți și 
cadrele didactice vizând 
dezvoltarea institutului in 
pas cu nevoia de specialiști 
din industria minieră, can
didatul de deputat a pre
zentat succint cîteva din 
obiectivele social-cultura- 
le și dotările vîzînd mo
dernizarea bazei mate
riale a l.M.P. și a orașu
lui Petroșani, prin care 
le vor fi asigurate studen
ților mineri condiții supe
rioare de studiu și cereeța-

I. BALAN

încheierea celei 
de-a doua runde a convor
birilor la nivel înalt româ- 
no-iordaniene, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea sa 
regele Hussein Ibn Talal 
al Regatului Hașerait al Ior
daniei au vizitat întreprin
derea de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie" din București, 
unitate reprezentativă pen
tru procesul industrializării 
continue a României.

Cei doi șefi de stat au 
fost însoțiți de tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Pană, 
primarul general al Capi-

de utilaj chimic 
falei, de alte persoane ofi
ciale române.

La vizită au luat parte 
Alteța Sa Al-Sharif Abdul 
Hamid Sharaf, țrim-minis- 
tru ai Iordaniei, Ahmad 
Lozi, șeful Curții regale ha- 
șemite, Alteța Sa prințul 
Raad Bin Zeid și alte per
soane oficiale iordaniene.

Vizita a oferit înalților 
oaspeți iordanieni posibili
tatea de a cunoaște unele 
aspecte ale dezvoltării in
dustriei noastre construc
toare de mașini, ale nive
lului său tehnic și de a 
analiza posibilități de extin
dere, în continuare, a cola
borării și cooperării econo-

Jiriiița R«șie“
mice dintre cele două țări.

La începutul vizitei, gaz
dele au prezentat oaspeților 
unele date privind evoluția 
acestei întreprinderi care 
este în măsură astăzi șă 
asigure o întreagă gamă 
de instalații și utilaje com
plexe necesare industriei 
chimico și petrochimice 
românești, precum și. pen
tru export.

Se arată că peste 35 Ia 
sută din producția între
prinderii este destinată ex
portului, livrîndu-se, pînă 
acum, în circa 25 de țări, 
între care și Iordania, dife-

(Continuare în pag. a 4-al

creșterea
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a patriei

doua decadă cea mai mare producție extrasă suplimen-

producție mai mari decît în prima decadă cu 465 și,

Luna februarie — decada a li-a

co-

sînt 
Pa-
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noastre în anii socialismu- le ful vizitei de lucru a se- I 
Iui, despre trecerea ei de cretarului general al parii- | 

dului, tovarășul Nicolae 1 
Ceaușescu, în întreprin- ,

ft li

-

Itinerar spre
Fîecare om al muncii 

parcurge un anumit drum 
spre împlinire: Reunite, al
cătuiesc o osmoză, un 
drum comun pe care înain
tează term întreaga noas
tră națiune. Mi-am permis 
această analogic cu prile
jul unei Inlîlniri pe care 
am avut-o recent cu mun
citorii secției turnătorie de 
la I.U.M: Petroșani. Deși la 
început am crezul că este 
vorba de o simplă expune
re despre dezvoltarea tării

dat, o voce parcă lăzbă- i 
tind din neantul focului, î 
a căldurii, care plutește In 1 
acesta retorte, de sub po- | 
diuile și macaralele rulan-l 
le, descria1 în amănunțime ? 
itinerar iul parcurs de a- 1 
cești oameni, un drum se- | 
vet spre împlinire. Am i 
aflat astfel din spusei! ! 
șefului de secție Gheorghe ) 
Maghiaru că „preocuparea i 
noastră principală este în- ț 
deplinirea programului de L 
mecanizare stabilit cu pri- j

S-a încheiat a doua decadă a lunii februarie

Bilanț rodnic pentru unele colective miniere, 
semnai de alarmă pentru cele rămase în urmă

• Colectivul 
tar — 3865 tone

• Minele Lupeni și Paroșeni realizează 
respectiv, 354 tone de cărbune

La încheierea celei de a 
doua decade a lunii febru
arie doar patru întreprin
deri miniere puteau raporta 
îndeplinirea sarcinilor la 
producția de cărbune ex
trag iar în progres evident, 
prin sporirea producției fa
ță de prima decadă 
doar două — Lupeni și 
roșenî.

Această situație —
lectivele a șase întreprin
deri miniere sînt sub ni
velul sarcinilor planificate 
— deși nu este alarmantă, 
(referirea o facem la nive
lul Văii Jiului) trebuie să 
constituie un semnal de a-

minei Bărbăteni a obținui 
de cărbune cocsificabii

larmă pentru minerii și 
conducerile tehnice ale a- 
cestor mine. Dacă la nive
lul, combinatului sarcinile 
sînt realizate în proporție 
de 97,2 la sută existînd po
sibilitatea recuperării, la 
nivelul unor întreprinderi 
miniere cantitatea de căr
bune rămas restanță a cres
cut îngrijorător.

Mina Lonea dublează în 
decada a II-a minusul pri
mei decade, ajungînd la 
minus 3554 de tone, se da

Situația realizării sarcinilor la producția de 
cărbune extras

10. I.M. Livezeni
C.M.V.J.

1. I.M. Bărbâlenr 120,1
2. I.M. Paroșeni 105,8
3. I.M. Lupeni 102,3
4. I.M. Petrila 101,1
5. I.M. Vulcan 96,0
6. I.M. Lonea 94.7
7. I.M. Uricani 93,2
8. I.M. Aninoasa 93.0
9. I.M. Dîlja 89,1

la fără în curs de dezvol
tare la țară cu dezvoltare 
medie, lucrurile nu s-au dorea noastră", 
întîmplat așa. Cei peste 80 
de muncitori se adunaseră 
la stîrșitul schimbului a- 
colo, înlr-o sală de atelier, 
în atmosferă de lucru, prjn- 
tre mașini și utilaje, par- giilor 
curgînd fiecare cu gîndul 
itinerar iul său, drumul lui 
spre împlinirile pe care ni 
le oferă societatea socialis
tă. La realizările țării și 
municipiului pe care le-am 
prezentat, partieipanții la 
înlîlnire au adăugat reali
zările lor, obținute de Ia 
legislatura precedentă și 
pînă în prezent, materiali
zate in zeci de tone 
piese turnate necesare u- 
tilajelor ce se construiesc 
aici pentru minele din Va
lea Jiului La un moment

In ultimii doi ani canti
tatea de piese turnate a- 
proape s-a dublat. Prin 
aplicarea metodelor înain
tate de muncă, a tehnolo- 

moderne, calitatea 
pieselor s-a îmbunătățit 
simțitor, concomitent cu 
aceasta desfășurîndu-se o 
aprigă luptă împotriva ri
sipei de metal. înlăturării 
rebulului de orice natură 
ar fi el. De asemenea, am 

ca o completare 
le

aflat
concretă la ceea ce 
spusesem — că și această 
seefie va 

de acest an și

Valeriu COANDRAș

(Continuare în pag. a 2-a)

In întîmpîharea alegerilor de deputați
Materializarea unui amplu program de 

investiții miniere 1975—1980
(In pag. a 3-a)
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î. P. C. V. J. Petroșani

Rezerve multiple pentru îmbunătățirea 
procesului de preparare a cărbunelui

D E Z B A T E R E
Comerțul Văii Jiului în fața exigențelor eticii

Angajamentul colectivului
® Plus 500 000 lei la producția netă valorică • De

pășirea recuperării globale recalculate la calitatea nor
mată a cărbunelui brut cu .0,4 puncte • îmbunătățirea 
calității cărbunelui special pentru cocs și semicocs prin 
reducerea conținutului de cenușă cu 0,1 puncte • Re
ducerea cheltuielilor materiale la 1 000 lei producție 
marfă cu 1 leu • Economii la energie electrică 750 000' 
kWh.

Utoițate care s-a con
fruntat in anul trecut cu 
problemele sale, dar și cu 
ăle întreprinderilor mi- 

. niere care au trimis spre 
preparați i — cărbune cu 
multe impurități, steril, 
restur: dc leninș - diferite 

- piese, . fapt sesizat la tim
pul potrivit ele ziarul nos
tru — I.P.C.V.J. a reușit 
să obțină în anul 1979 în
semnate sporuri de pro- 

.. ducție. Astfel, producția 

. brută, recepționată a cres
cut 111 4,4 la sută, pro
ducția netă a crescut eu 
9,7. la sută față de, anul 
1978, la cărbunele de mar
că superioară s-a ț-ealizat 
o creștere de 4,1 la sută, 

■ iar indicatorul recupera
re globală a crescut eu 
0,3 puncte, 
nerală a 
oamenilor 
totodată, 
serie de 
ticipanții 
formulat 
privind 
rea stării disciplinare, 
pregătirii profesionale, 

mai intensă 
de schimb cît

reviziilor și reparațiilor. To
varășii Pruncise Appel și 

. Ion David de Ia secția Co
rcești vorbeau de starea 
necorespunzătoarc a lini
ilor de calc ferată. ■ Alți 
vorbitori
Victor Chiaburu,
Ileea,. de la secția Petri- 
la, se refereau la

printre care
Marin

stadiul 
lucrărilor de investiții, la ’ 
neeesitatea urgentării lu

Adunări generale ale 
oamenilor muncii

indicatorul
a ___  . _
Adunarea ge- 

repreze n fanților
■ muncii a scos, 
în evidență și o 
nerealizări. Par
ia dezbateri au 
propuneri utile 

atît îmbunătăți- 
a 

a- 
a 
și 

• pri- 
livrate, unde tre
se acționeze cu

siniilafea 
preselor 
calitatea . producției 
mite și 
bule să 
mai multă responsabilita
te, cu mai mult spirit re
voluționar. Pe de altă par
te, tov. Tudor Geamănu, 
Ștefan Racz, de la secția 

pro- 
de
în

tăririi asistenței tehnice 
pe schimburi, precum și a

Lupeni, au ridicat 
blema lipsei pieselor 
schimb, necesitatea

(Urmare din pagina I)

o dezvoltare curii nu a mai 
cunoscut. Pentru aceasta 
oamenii nu stau cu mîinile 
in sin, nu așteaptă ca alții 
să le rezolve problemele. 
In mod sigur, ei se izbesc 
și de unele greutăți. Dar 
au căutat soluții, de fieca
re dală, reușind să găseas
că noi resurse pentru a-și 
desfășura Ia un nivel co
respunzător activitatea. 
Astfel construiesc spațiile 
necesare extinderii activi
tății, insistă cu perseve
rență pentru obținerea uti
lajelor de care au nevoie, 
își pregătesc oamenii Ia 
nivelul exigențelor mereu 
sporite.

întîlnirea cu muncitorii 
de la turnătorie a consti
tuit un dialog fructuos, un 
bun prilej de informare re
ciprocă. Ea a însemnat în 
același timp un bilanț al 
muncii, al realizărilor în- 
făptuițe în acești ani 
construcție socialistă,

de 
o 

privire certă spre dezvol
tarea In continuare a în
treprinderii, spre viitorul 
luminos al patriei.

obiectivele
De a- 
dintre 

subliniat re- 
dispunc 

pe II- 
orga-

crărilor la 
spălare și flotație. 
semenea, mulți 
vorbitori au s . 
zervele de care ’ 
colectivul de aici 
nia perfecționării 
năzării muncii, scoțînd în 
evidență necesitatea 

. relării reviziilor și 
■ rațiilor cu activitatea

repaus a minierilor.
•mai manifestă din păca
te, unele lipsuri privind 
valorificarea superioară a 
energiei electrice, rein
troducerea în circuitul 

... productiv a : unor repere 
și subansamble recondiți
onate, aprovizionarea rit
mică cu scule și dispozi
tive, lucru cu efecte ne
gative asupra bunei des
fășurări a procesului 
producție.
nerală a 
sarcinile 
de partid, 
a c.p.m. privind mobili
zarea colectivului la. rea
lizarea și depășirea sarci
nilor de Plan pe . anul 
1980, anul în care trebu
ie să se pregătească te
meinic și producția cinci
nalului viitor.

La rîndul său, ing. Ni
colae Vîlcea, directorul 
întreprinderii, a punctat 

. cîteva direcții în care vor 
acționa conducerea - co
lectivă a întreprinderii, 

. toți oamenii muncii de 
aici cu privire la pre
luarea mereu crescîndă 
a producției de cărbune 
de la unitățile miniere. 
Am desprins din aduna
rea generală a oamenilor 
muncii de la I.P.C.V.J. ho- 
țărîrea acestui colectiv de 
a făce totul pentru creș
terea eficienței întregii 

. activități economice, pen
tru a livra beneficiarilor 
cărbune de bună calitate 
și la timp.

Din propunerile formu
late în adunarea generală:

• In vederea preluării 
producției de cărbune, 
mereu sporite, este nece
sar ca la Preparația Pe- 
trila să se treacă la mo- 

f erate,
ex- 

i nu
mai 
în-

O reușită dezbatere de 
lucru a avut loc, ieri du- 
pă-amiază, la Casa de cul
tură din Petroșani, pe te
ma : „Munca politică- des
fășurată de organele și or
ganizațiile de partid, con
siliile oamenilor muncii, or
ganizațiile de sindicat, ale 
U.T.C. și F.D.IJ.S. din u- 
nitățile comerciale pentru 
combaterea rebutului u- 
man, formarea și educarea 
omului nou". Au partici
pat reprezentanți din toa
te întreprinderile comer
ciale ale municipiului.

La dezbatere au parti
cipat tovarășii Maria Mi
trofan, secretară a Comi
tetului județean de partid,

echității socialiste 
și Constantin Andrei, ins
tructor al C.C. al P.C.R. 
In cadrul exigent, creat de 
tema pusă în discuție, nu
meroși participănți s-au 
referit la necesitatea îm
bunătățirii, diversificării 
și perfecționării mijloace
lor și formelor muncii po
litice, educative pentru ca 
în activitatea comercială 
din Valea Jiului, în mun
ca și viața lucrătorilor 
comerciali să se afirme cu 
pregnanță atitudini și 
comportamente înaintate, 
corespunzător principiilor 
și normelor eticii-și echi
tății socialiste. A fost su
bliniată cerința creșterii 
exigenței, a spiritului de 
combativitate în fața u-

nor manifestări retrograde, î 
contrare legilor țării și i 
disciplinei comerciale, ca- ș 
re prejudiciază rezultatele : 
și prestigiul întreprinderi- i 
lor. De asemenea, au fost : 
făcute propuneri în ve- ■ 
derea creșterii eficienței : 
acțiunilor politico-educati- ; 
ve ce vor fi desfășurate i 
în acest an pentru înfăp- j 
tuirea sarcinilor ce stau : 
în fața colectivelor din ; 
comerț, desprinse din ho- î 
tărîrile Congresului al : 
XII-lea al partidului. î

Asupra conținutului dez- : 
baterilor vom reveni mai ; 
pe larg într-unul din nu- Ș 
merele viitoare, ale ziaru- : 
lui. Ș

IPETRC 
iembrie : 
de circ j 

siunea ( 
ile I-II;
teamă, s

PETRII

Ine trebu
LONEy

Ine.
ANINI 

trăi fără 
I VULCj 
I frîcanul, 
| LUPEN 
IAdio, da 

ne. Mi

moașa s. 
IURICA 

etul.

s

F

Dialog de lucru
(Urinare din pag. 1)

cb-
i-epa- 

de 
Se

de
Adunarea ge- 

mai evidențiat 
organizațiilor 

sindicat, U.T.C.,

dernizarea liniei 
fapt care conduee la 
citi derea 
tile și la dislocarea 
rapidă a 
eărcare.

manevrelor

liniilor de

nivel
„școlii prepa-

• Organizarea la 
de secții a 
ratorilor" în ideea pregă
tirii temeinice a persona
lului muncitor.

• Forurile tutelare 
ia 
re 
cu
Și

să 
măsuri eorespunzătoa- 
de dotare a atelierelor 
niașini-u nelte, prec u.m 
de asimilare a unor 

dispozitive de vulcanizat 
benzi transportoare.
• Pentru îmbunătățirea 

sistemului de comunicare 
în-tre diferite formații de 
lucru este necesară dota
rea acestora cu stații 
d io-emisie-recepție.

• Să se înființeze
nivel de întreprindere 
laborator pentru verifi
carea echipamentelor e- 
lectroizolante și a uleiuri
lor electrice. De aseme
nea, să se înființeze un

> atelier de rebobinat mo
toare electrice de putere 
mică.

Cu ajutorul pionierilor, 
inițiază în tainele picturii pe 
tră prezintă un aspect de la

ra-

la 
un

Constantin GRAURE

re, educare și participare 
la viața spirituală. ...Hala- 
mecanică 1 de la I.U.M.P. 
La fel ca la Institutul de 
mine, constructorii de uti
laj minier, — muncitori, 
maiștri și ingineri — au 
făcut candidatului de de
putat în circumscripția e- 
lectorală n.r. 6 pentru Ma
rea Adunare Națională, to
varășul Ion Ciueu, o căl
duroasă primire. Dînd ex
presie hotărîrii lor unani
me de a susține candida
tura muncind mai bine, 
sporind producția și reali- 
zînd mașini si utilaje mi
niere de o înaltă calitate, 
cu performanțe tehnico- 
funcționale superioare, mă- 
rindu-și astfel contribuția 
la înfăptuirea programului 
de mecanizare în mineritul 
Văii Jiului, pârtieipranții la 
întîlnirea de lucru au for
mulat cîteva cerințe pentru 
îmbunătățirea activității în 
marca uzină, ridicarea ca
lității vieții în orașul în 
care muncesc și trăiesc. 
Din cuvîntul tovarășilor 
Viorel Angliei, Ladislau 
Chereja, Nicolae Tudor, 
Nicușor Vulpe, Gavrila 
Dan și Pompiliu îngusțu 
au reținut atenția proble

me ca: urgentarea sistema
tizării orașului Petroșani, 
mai buna gospodărire și 
înfrumusețare a lui, ur
gentarea termoficării Văii 
Jiului. îmbunătățirea trans
portului în comun, termi
narea lucrărilor la noul 
stadion din Petroșani, crea
rea unor noj locuri de agre
ment, realizarea de amena
jări turistice în masivul 
Paring ș.a.

Reținînd propunerile, ce
rințele formulate de oame
nii muncii de la I.U.M.P., 
asigurîndu-i că ele vor sta 
pe agenda de lucru a ce
lor în drept , să le rezolve, 
personal va acorda tot 
s p r i j i n u I" în a- 
cest scop, candidatul 
de deputat a înfățișat su
telor de constructori de 
utilaj minier, prezenți la 
întîlnire, realele perspec
tive de dezvoltare econo- 
mico-sodială și urbanisti
că a Petroșaniului, a între
gii Văi a Jiului. în anii ce ur
mează. Cu bucurie și în
credere au fost primite 
sublinierile făcute de can
didat privind preocupări
le ce există pentru acce
lerarea sistematizării ora
șului și construirea noului 
centru civic al Petroșaniu- 
lui, urgentarea termofică

rii Văii Jiului (în acest an 
se va realiza acest obiectiv 
în cartierul Aeroport, iar 
în anii următori în între
aga Vale a Jiului), 
terminarea p î n ă la 
toamnă a noului stadion 
din Petroșani, obiective a 
căror realizare necesită 
însă sprijin prin muncă 
patriotică din partea tutu
ror cetățenilor. în înche
ierea întîlnirii, tovarășul 
Ion Ciucu a cerut colecti
vului LU.M.P. să realizeze 
tot mai multe utilaje, de 
calitate superioară pentru 
a contribui la mecanizarea 
extracției, la creșterea se
curității muncii în subte
ran. venind astfel în spri
jinul minelor Văii Jiului 
de a realiza nivelul preve
derilor la producția de 
cărbune de 15—16 milioane 
tone în cincinalul viitor, e- 
xigențe care au fost pri
mite de participănții la 
întîlnire cu angajamentul 
de a face totul pentru a 
le satisface Pe deplin.

T ★
InUlniri ale eandidaților 

de depu-tați cu alegătorii 
au avut loc și în alte cir
cumscripții electorale din 
municipiul nostru, despre 
care vom relata în ziarul 
de mîine.
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patriei de Ia Grădinița nr. 6 din Vulcan se 
melaloplastiei și traforajului. Imaginea noas- 

“ de lucru.

Foto : Gh. OLTEANU

Bilanț»
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rodnic

• Comitetul municipal al I femeilor, împreună cu co
misiile din cartierele nr. 1, 
2 și 6 din Petroșani, a or
ganizat ieri, la casa pionie
rilor, o întîlnire 
casnice din cele 
re cu un medic 
Tema întîlnirii : 
nele întreabă, 
răspund".

a femeilor 
trei cartie- 
și un jurișj.
„Gospodi- 
specialiștii

întîlniri 
votează 
cu ac- 
de stat,

• In școli, întreprinderi 
și instituții au loc 
ale tinerilor care 
pentru prima oară 
tiviști de partid și
cu juriști. O asemenea în
tîlnire a avut loc la Liceul 
industrial din Vulcan, un
de tovarășul Petru Verdeș, 
secretarul consiliului popu
lar, a înfățișat elevilor din 
clasa a Xll-a răspunderea 
cetățenească ce Ie revine în 
alegerile de la 9 martie.

• Constructorii din Lu-

peni au terminat execuția 
unui nou bloc pe strada Vi
itorului din microraionul 
Vîscoza IV. Este vorba des
pre-blocul A 2 cu 62 de a- 
partamente. Deci, în zilele 
următoare 62 de familii se 
vor muta în casă nouă. 
(M. H.)

• Cu ocazia renovării și 
extinderii restaurantului 
„Cotnari" din. Lonea, la ca
re se execută lucrări în 
prezent va fi amenajată și 
o sală specială pentru ser-

virea produselor de gră
tar. Rămîne doar ca echi
pele care execută lucrări
le să se grăbească.

• Bulevardul Victoriei 
din Vulcan se pregătește 
să-și îmbrace haina de pri
măvară. Un mare număr de 
pini au apărut de o parte și 
de alta a bulevardului. Ei 
au fost plantați de bunii 
gospodari ai orașului, care, 
n-au așteptat să treacă se
zonul optim pentru aseme-

blează și minusul . minei 
Aninoasa. O situație mai 
deosebită înregistrează în
treprinderile miniere Vul
can și Uricani, 
care de la plusuri în prima 
decadă (de 1671 și 170 to
ne) au ajuns ca în decada 
a II-a să anuleze sporuri
le obținute și să rămînă sub 
nivelul prevederilor cu 
3268 și, respectiv, 2928 tone 
de cărbune. La mina Dîlja, 
minusul decadei 
crește 
prima 
ceste 
niere,
fi considerat în progres cu 
creșterea de 43 tone în de
cada a II a la producția de 
cărbune extras față de pri
ma decadă, dacă se poate 
numi 
de 43 
zintă 
minus 
decada I 
4419 tone

Dar, cu

repetăm, 
la pro- 

extras

nivelul Văii Jiului, 
situația realizărilor 
ducția de cărbune 
poate fi îmbunătățită pînă
la sfîrșitul lunii februarie. 
Puterea de mobilizare, am- 

colective biția și hărnicia minerilor

a doua 
de șase ori față de 
decadă. Față de a- 
trei întreprinderi mi- 
Livezeniul ar putea

„progres" 
de tone 

diferența 
de

cantitatea 
care repre- 
dintre un 
de tone în 
minus de

4462
și un
în decada a II-a. 
toate acestea, la

nea plantări. Acesta este 
de fapt startul în vasta ac
țiune de gospodărire și în
frumusețare a localității. 
Cine se scoală de diminea
ță...
• Bunele gospodine sînt 

remarcate și în funcție de 
rapiditatea cu care-și exer
cită misiunea, 
șa ginde.se și
de la „Gospodina" de 
lîngă restaurantul

Probabil a- 
lucrătoarele

pe

Văii Jiului se vor manifesta, 
sîntem convinși, și în a- 
ceastă ultimă decadă, dînd 
dovada hotărîrii lor de a 
extrage cit mai mult cărbu
ne, de a 
le de la 
cinile de 
depășite, 
rile date 
conducerile întreprinderilor 
miniere cu sarcinile.de plan 
nerealizate la sfîrșitul lu
nii trecute ■ (și care-și păs
trează „cadența" și în a- 

,ceasta lună), asigurări și 
angajamente consemnate în 
ziarul nostru la începutul 
lunii februarie, indicau 
posibilitățile de care dis
pun în realizarea integrală 
a sarcinilor de plan și e- 
vidențiau preocupările care 
există pentru valorificarea 
acestor posibilități.

întîmpina alegeri-
9 martie cu sar- 
plan realizate și 

De altfel, asigură- 
de cadrele din

din Vulcan cînd se gră
besc... să închidă unitatea 
cu 30—45 de minute mai 
repede. Vă informăm că o 
asemenea grabă e păgubi
toare atît pentru gospodine, 
cit și pentru „Gospodina".

Rubrică realizată de 
de C. IOVĂNESCU
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MATERIALIZAREA UNUI AMPLU PROGRAM

7 miliarde lei fonduri alocate
2600000 tone creștere a producției de cărbune

pregătirea și desfășurarea alegerilor de 
deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare să 
marcheze o și mai puternică afirmare a înaltei răspunderi patri
otice a fiecărui cetățean în munca și lupta pentru înfăptuirea ho- 
tărîriior Congresului al Xll-lea al partidului, pentru progresul și 
înflorirea României socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU

Woi capacități de extracție, noi 
utilaje pentru mecanizarea lucrărilor

■e Capacitățile de, producție nou puse în func
țiune în câmpurile miniere existente la cele zece în
treprinderi din Valea Jiului însumează, în perioada 
primilor patru ani ai actualului cincinal, peste 2,2 
milioane tone de cărbune

S-au săpat și betonat în subteran, în etapa 
ultimilor cinci ani, aproape 100 000 ml lucrări minie
re de deschideri

+ Baza tehnică necesară mecanizării lucrărilor 
miniere de investiții s-a îmbogățit cu utilaje moder
ne de mare capacitate. In ultimii anj au intrat în do
tarea sectoarelor de deschideri ale întreprinderilor 
miniere 12 combine de săpare în steril. Alte opt ase
menea utilaje de mare randament, care realizează 
viteze sporite de avansare, vor intra în zestrea mine
lor în acest an

e Au fost puse în funcțiune în ultimii cinci ani. 
sau se află în preajmă acestui eveniment, no$ ma
gistrale ale cărbunelui la minele Livezeni — orizon
tul 300, Bărbăteni — galeria de coastă de la orizon
tul 650, Petrila — orizonturile XVI sj XVi B, Uri
cani — orizontul 400 și Lonea — orizontul 400.

+ Noi puțuri de extracție pe verticală au intrat 
în circuitul productiv la minele Lupeni și Uricani, 
iar pentru cele de la Dîlja, Petrila și Lonea sînt a- 
chiziționate utilajele pentru montaj. La Lupeni se 
află în execuție instalația eu cea mai mare capaci
tate de extracție pe verticală din Valea Jiului.

Direcții prioritare 
de acțiune

• Cele șapte timpuri 
miniere noi care se vor 
deschide în perspectivă a- 
sigură creșterea capacită
ților de producție pînă în 
1985 cu 3,7 milioane tone 
de cărbune.

nată a fondurilor va viza 
dezvoltarea cu precădere 
a minelor din zona vesti
că a bazinului, pentru a 
se asigura creșterea pro
ducției fizice de cărbune 
cocsificabil.-

Dinamică fără 
precedent în 

dezvoltarea minelor
Văi; Jiu- 

ultimilor
mineritul 
perioada

ani se caracterizează 
creșterea fără pre

cedent a investițiilor des
tinate dezvoltării produc
ției de cărbune, 
zărij proceselor 
teran. Jată cifre 
cative: fondurile 
vestiții alocate 
scop în anii 1975-1980 de
pășesc 7 miliarde lei, di
namica. lor de creștere fi
ind fără precedent — de 
la aproape 700 milioane 
lei, în 1975, la peste 1,3 
miliarde, în 1979, și la a- 
proape 2 miliarde, în 
1980. Pe această bază, fon
durile fixe ale întreprin
derilor miniere au spo
rit în aceeași etapă cu 
peste 5,2 miliarde leî. Pro
ducția de cărbune plani
ficată în 1980 va fi, astfel, 
superioară cetei realizate 
în 1975 eu peste 2,6 
lioane tone.

In 
lui, 
cinci 
prin

moderni- 
din sub- 
semnifi- 

de in- 
acestui

Kt
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Preocupări • Realizări < Perspective
• Prin lucrări de cercetare geologi

că, pe lingă rezervele pregătite pentru 
exploatarea în perimetre miniere aflate 
în funcțiune, s-au efectuat cercetări de
taliate în vederea promovării de noi re
zerve prin microcariere. In 1980 vor în
cepe lucrări de investiții în asemenea zo
ne, la Cîmpu lui Neag. din care se vor 
exploata circa 880 000 tone de cărbune.

• Prin alocarea unui volum mereu 
crescînd de fonduri de investiții în a- 
cest an și viitorul cincinal, vor intra în 
exploatare noi cîmpuri miniere — 

lupeni-Est, Petrila-Sud, Hobiceni, Is- 
croni, Sălătruc, Răscoala și altele. Aces
te noi mine vor sta la baza creșterilor 
viitoare ale capacităților de extracție, 
astfel incit producția de cărbune a Văii

• Volumul 
-alocate anual 
menținerii și 
pacităților productive 
minelor se va situa în 
cincinalul următor peste. 
cota maximă, de 2 miliar
de lei, acordată acestui 
scop în 1980. Acest 
lum reprezintă în 
comparativ cu anul 
o creștere de peste 
la sută. Ponderea insem-

invcstițiilor
în vederea 

sporirii ca- 
ale

vo-
1985,
1975,

280

O Volumele mari 
excavațij pentru deschi
derea în adîncime a noi 
orizonturi se vor efectua 
prin mărirea continuă 
gradului de mecanizare. 
La cele 20 de combine de 
înaintare cu care se pă
șește în viitorul cincinal 
se vor adăuga anual al
tele noi, eu performanțe 
productive mereu sporite.

O avansare record

920 mi în cinci
Pentru săparea lucră

rilor miniere de investiții 
la mina Uricani, a 
introdusă în subteran 
combină de înaintări 
steril, de mare productivi
tate, premieră absolută în 
Valea Jiului și în țară. 
Realizările obținute în 
5 luni de funcționare con
tinuă 
timpul 
cerii și opririlor 
tale

— fără
afectat

fost
o

în

a socoti 
introdu- 
aceiden- 
pe de- 
înregis-

confirmă
plin așteptările, 
trîndu-se un veritabil re
cord al Văii Jiului —> 
920 ml avansare într-o lu-

orare minieră 
fi să socotim

sau, dacă ar 
armăturile 

metalice ridicate, numărul 
acestora se ridică la 1170, 
respectiv, cite 234 armă-

Muncitori, tehnicieni

Jiului să ajungă In 1985 Ia 14 459 900 
tone.

• în acesj an, o proporție ridicată a 
fondurilor de investiții este alocată 

creșterii susținute a producției de huilă 
cocsificahilă. Pe această cale se vor crea 

capacități de producție suplimentare de 
650 000 tone-
• In sprijinul materializării direcți

ei principale de acțiune în execuția lu
crărilor de deschideri — mecanizarea 
complexă —- numai pentru acest an s-au 
contractat din fonduri de investiții 20 
instalații de desprăfuire adaptate com
binelor de înaintare și 29 recomprima- 
toare necesare asigurării funcționării la 
parametrii ridicați a instalațiilor de 
săpare în galerii.

instalațiilor de

Cercetarea •
științifică

SPRIJINUL DE 
AL PRACTICII

Cercetarea

NĂDEJDE
MINIERE

științifică

Utilaje de mare pro
ductivitate în lucrările 

de deschideri

turi montate în medie, pe 
lună.

Una din noutățile teh
nice, din performanțele

v -

20
1MC/47AM Mg .

minieră este .pregnant an
gajată în mecanizarea teh
nologiilor și mecanizarea 
operațiilor principale din 
lucrările subterane de in
vestiții — săpare, susți
nere și transport- Cea mai 
recentă contribuție : pri
mul cărucior de ".erlorat 
conceput și realizat în 
lea Jiului, respectiv 
Institutul de mine 
Petroșani, de către un 
lectiv condus de prof, 
ing. Ion Marian
introdus și supus încercă
rilor la sectorul de inves
tiții ar minei Parașenii.

Va- 
la 

din
CO- 
dr. 

a fost

și ingineri
tehnicii moderne încor
porate în ansamblul uzi
nei subterane, a comple
xului mecanizat de îna
intare o constituie laserul, 
folosirea laserului 
menținerea direcției 
altfel spus, raza laserului 
a- înlocuit teodolîtul și fi- 
i-ele de plumb în menți
nerea direcției lucrării mi
niere.

O altă performanță — 
utilajul, care cîntărește 
300 de tone, înlocuiește 
munca a 5 brigăzi de des
chideri.

din industrie !
în 

sau,

Contrîbuiți cu întreaga voastră capacitate de creație la înde
plinirea și depășirea sarcinilor de plan, la realizarea cincinalului 
înainte de termen, la înfăptuirea exemplară a istoricelor documen

te ale Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist

(Din Manifestul Frontului

și Unității Socialiste)

Român !

Democrației
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Vizita oficială în România 
a regelui Iordaniei, Hussein Ibn Talal

■r

(Urmare din pagina I)

montelor de la Helsinki, 
astfel incit îmbunătățirea 
climatului politic pe con
tinentul nostru să aducă, 
totodată o contribuție de 
seamă la slăbirea încordă
rii internaționale, ia pro
gresul destinderii și păcii 
mondiale, A fost evidenți
ată necesitatea pregătirii 
temeinice a reuniunii de 
la Madrid, pentru ca a- 
ceasta să răspundă pe de
plin așteptărilor popoare
lor, să dea un nou impuls 
dezvoltării largi. neîngră
dite, a cooperării econo
mice. științifice și cultu
rale pe continent și, înde
osebi, să ducă la măsuri 
practice de dezangajare 
militară, de dezarmare, fă
ră de care nu se poate 
vorbi de o reală securitate 
în Europa, ca și în întrea
ga lume. In cadrul con
vorbirii s-a subliniat im
portanța convenirii de 
măsuri concrete în dome
niul dezarmării, și. în pri
mul rînd, al dezarmării

Pe 
care 
mai

Continuarea convorbirilor oficiale
nucleare.

De asemenea, a fost reli
efată atenția deosebită a- 
cordată de România și 
Iordania lichidării subdez
voltării — rezultat al ve
chii politici de dominație 
și asuprire imperialistă și 
colonialistă — și instaură
rii noii ordini economice 
internaționale, bazată 
egalitate și echitate, 
să asigure progresul
rapid al țărilor rămase în 
urmă și, totodată, stabili
tatea politică și economică 
mondială.

S-a considerat că pro
blemele complexe care 
confruntă astăzi omenirea 
nu pot fi soluționate deeît 
prin participarea, în con
diții de egalitate, a tutu
ror statelor și, în primul 
rînd,' printr-o politică mai 
activă a țărilor mici și 
mijlocii, a țărilor în curs 
de dezvoltare și nealiniate, 
precum și prin creșterea 
mai susținută a rolului 
Organizației Națiunilor U- 
nite, al altor organizații 
internaționale.

înmînării

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și ? suveranul 
Hussein Ibn Talal au re
afirmat hotărârea țărilor 
noastre de a conlucra tot 
mai strîns pe plan extern, 
de a contribui, prin acți
uni și eforturi comune, la 
afirmarea politicii de des
tindere, la crearea unui 

. climat de securitate și co
laborare internațională, la 
înfăptuirea năzuințelor și 
aspirațiilor tuturor popoa
relor de a trăi într-o lume 
mai bună și mai dreaptă, 
care să asigure indepen
dența, pacea, dezvoltarea 
liberă a fiecărei națiuni.

Convorbirile s-au desfă
șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, dc înțele
gere și stimă reciprocă.

(Urmare din pagina I)

complete 
maro 

indus- 
subli- 
livrat 

de

n
Nicolae 
președintele

rite instalații 
pentru rafinării de 
capacitate și pentru 
tria petrochimică. Se 
niază că unitatea a
și rafinăriei iordaniene 
la Zarqa — aflata acum în 
montaj cu sprijinul specia
liștilor români — întreaga 
cantitate de echipamente 
prevăzută în contract.

Oaspeții sint invitați apoi 
să viziteze laboratoarele 
Centrului de calcul electro
nic al centralei industriale 
de specialitate, dotate în 
totalitate cu echipamente de 
concepție românească, între 
care se remarcă 
rul Felix C-256, 
realizare tehnică 
trie! noastre.

In continuare,

calculațo- 
importantă 

a iridus-

se vizitea-

ză Cîțevă secții de fabrica
ție — cazangerie. mecani
că —, unde se produc și se 
asamblează complicate ins
talații și. uti'aje pentru ra
finării, de dimensiuni și ga
barite impresionante.

Gazdele informează că u- 
nitatea și-a îndeplinit pla
nul de producție pe patru 
ani ai cincinalului. încă de 
la 10 iulie 1979, iar în ce 
privește planul pe întregul 
cincinal. se apreciază că a- 
cesta va fi realizat la 15 a- 
prilie 1980. întreprinderea 
avînd posibilitatea să ob
țină, pînă la sfîrșitul anu
lui, o producție suplimen
tară de 850 milioane lei.

La încheierea vizitei, su
veranul iordanian, dînd o 
înaltă apreciere succeselor 
obținute de colectivul de

muncitori, tehnicieni și in
gineri de la „Grivița Ro
șie" în realizarea unor pro
duse de mare complexitate 
și diversitate, a consemnat 
următoarele în Cartea de o- 
noare a întreprinderii: 
,,M-am bucurat foarte mult 
de tot ceea ce am văzut în 
această uriașă uzină înăl
țată la nivelul tehnic cel 
mai .ridicat prin conștiința, 
priceperea și hotărârea har
nicului popor român. Urez 
colectivului acestei între
prinderi să păstreze pres
tigiul ciștigal".

Părăsind incinta întreprin
derii, președintele. Nicolae

I Ceaușescu și regele Hussein 
sînt salutați din nou cu pu- 
ternice aplauze și urale de 
muncitorii și tehnicienii 
„Griviței Roșii".

Ceremonia
cheii orașului București

iestății Sale regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei un. cald 
salut. împreună cu un pro
fund omagiu.

Rășpunzînd, Maiestatea 
Sa regele Hussein Ibn Ta
lal a mulțumit pentru a- 
cest semn de înaltă pre
țuire.

în încheierea solemnită
ții, suveranul iordanian, 
s-a întreținut, într-o at
mosferă cordială, priete
nească, cu delegația Con
siliului popular municipal.

Joi dimineața, la Pala
tul Primăverii, Maiestății 
Sale regele .Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașe- 
mit al Iordaniei i s-a înmî- 
nat, într-un cadru festiv, 
cheia orașului București' în" 
semn de aleasă prețuire și- 
înaltă stimă.

Cu acest prilej primarul 
general al Capitalei, tova
rășul Gheorghe Pană, în 
numele Consiliului popular 
al municipiului București, 
al tuturor locuitorilor Ca
pitalei Republicii Socialis
te România a adresat Ma-

Tovarășul 
Ceaușescu, 
Republicii Socialiste Româ
nia, și Maiestatea Sa regele 
Hussein Ibn Talal al Re
gatului Hașeinit al Iorda
niei s-au reîntîlnit, joi, in 
cadrul unui dejun, care s-a 
desfășurat în aceeași . am
bianță de caldă prietenie 
și cordialitate.

Au participat tovarășii 
llie Verdeț, prim-ministru 
al guvernului, și Ștefan An
drei, ministrul afacerilor 
externe.

Au luat parte, de aseme
nea, Alteța Sa Al-Sharif 
Abdul Hamid Sharaf, prim- 
ministru, și Ahmad Lozi, 
șeful Curții regale hașerai- 
te.

In timpul dejunului, cei 
doi șefi de stat au continuat 
schimbul de păreri în pro
bleme. bilaterale și inter
naționale de interes comun.

La complexul sportiv
Maiestatea Sa regele Hus

sein Ibn Talal a făcut, joi 
după-amiază, o vizită la 
Complexul sportiv 23 Au
gust din Capitală.

înaltul oaspete a fost în
soțit de tovarășul -Ilie Ver
deț, prim-ministru al guver
nului, de alte persoane ofi
ciale.

Au participat, do aseme
nea, Alteța Sa Al-Sharif Ab
dul Hamid Sharaf, prim- 
ministru al Iordaniei, alte 
persoane din suita Maies
tății Sale.

La sosire, șeful statului 
iordanian a fost salutat de 
tovarășul Emil Drăgănescu, 
ministrul turismului și spor
tului, de alți 
ai conducerii 
live, din țara

Gazdele au

reprezentanți.
mișcării spor- 
noastră.
prezentat re-

23 August
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Duminică, 24 februarie

9,00
9,20
9,30

10,00
11,45
12,30
13,00

13,05
14,00

14,20
14,50

17,55

18,15

18,45

19,00
19,20

20,25

21,40

Tot înainte !
Șoimii patriei.
Film pentru copii. 

Călătorie în doi (I). 
Producție a studio
urilor americane.. 
Viața satului. 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical : 
Umor și muzică.
Woody, ciocănitoa- 

rea buclucașă.
Instantanee pe glob. 
Festivalul pionie

resc pe gheață.
Șah.
Telesport.

Fotbal : F.C.M. Ga
lați — Chimia Rm. 
Vîlcea în „Cupa 
României" (repriza 
a Il-a). Transmisiu
ne directă de la Plo
iești. i-l
Jocurile Olimpice de 
iarnă ' — «elecțiuni 
înregistrate de la 
Lake Placid.
Film serial : 
maritimă < 
Episodul 2.
Constructori 

nălțime.
Micul ecran 
cei mici. O 
minunată (II). 
Finala „Cupei 
niei“ la handbal fe
minin (repriza 
Il-a).
In actualitate : 
gătirea alegerilor 
la 9 martie 1 
Telejurnal.
Antena „Cîntării 
României11.
Film artistic. Acțiu
ne® Venus din Milo. 
Premieră pe țară. 
Producție a studio
urilor franceze.
Telejurnal.

Luni, 25 februarie

Linia 
Onedin.

la î-

pentru
lume

Româ-

a

pre-
■ de

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

I

Telejurnal.
In actualitate : i 

gătjrea alegerilor 
la 9 martie !
La ordinea zilei 
economie.
Cadran mondial.
Orizont tehnico-ști- 

ințific.
Roman 
mărul 
bridge.
Telejurnal.

Marți, 26 februarie

10,00 Teleșcoală.
11,00 Film serial.
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Miercuri, 27 februarie

19,30

19,45
20,05

20,45

21,40

pre-
• de

în

17.05
17,30

foileton. Pri-
din
Episodul

Caster-
2

17,40

Telex.
Vă dăm legătura 

cu... școala.
Curs de limbă rusă.
Curs de limbă ger

mană.
Antologie folclorică.
Tragerea pronOex- 

pres.
Atenție la neaten

ție. '
Publicitate.

și răs-

19,35

. 20,00
20,15
20,55

21,45
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In actualitate : pre
găti re-a alegerilor de 
la 9 martie!
Călătorie prin tara 
mea (XVII).
Ora tineretului.
Ritm și melodie. , i.
Teatre scurt- Fără 

monoclu.
Telejurnal.

Vineri, 29 februarie

Dallas
— Compania petro-

18.00
18,05 întrebări 

punstiri.
18,35 In actualitate : j 

gătirea alegerilor 
la 9 martie !

18,50 1001 de seri.

pre-
• de

'WAVAVA'AWAWW/A'WA'riVWA'.V.V.VA

PROGRAMUL Țy
AWAV/AWA'AVAVA’AWAWAVTA’AVAWAV

. Telex.
Teleșcoală.
Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto.
La volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal,.
In actualitate : pre

gătirea alegerilor de 
la 9 martie 1 
Anchetă TV.
Film artistic.

torie tăcută.
mieră pe țară,
ducție a studiourilor 
americane.
In clocotul vieții și 
muncii constructive. 
Telejurnal.

Simbătă, 1 martie

Cală
Pre-
Pro-

11.50
16,00
16,05

16,35

16,55

17,20
17,40

lieră Ewing. Relua
rea episodului 25.
Telex. .
Telex.
Școala la... școala : 
noii căli tați.
Curs de 
gleză.
Din țările

te.
Almanah
Profiluri sonore.

limbă en-

socialis-

pionieresc.

19,00
19,20
20,00

21,45

Telejurnal.
Noi, femeile !
Telecinemateca-
ciul __
Cea mai 
seară din viața mea.
Premieră TV. Co
producție italo-fran- 
ceză.
Telejurnal.

Ci-
Mari actori, 

frumoasă

Joi, 28 februarie

21.25

21,50

12,05

12,15
13,00

Album literar.
Telecinemateca (re
luare)-
Tragerea de amor
tizare ADAS.
.Concert educativ.
De la A la..; infinit.

18,00 îndrumări pentru lu- 10,00 Teleșcoală. 17,25 Dosarul energiei.
crătorii din agricul- 11,00 Roman foileton. 17,45 Clubul tineretului.
tură. Primarul din Caster- 18,30 Februarie 1980.

18,30 Forunj cetățenesc. bridge. Reluarea' e- 18,50 1001 de seri.
18,50 1001 de seră pisodului 2. 19,00 Telejurnal.
19,00 Telejurnal. 11,55 Telex. 19,20 In actualitate: pre-
19,20 In actualitate : pre- 16,00 Telex. gătirea alegerilor de

gătirea alegerilor de 16,05 Teleșcoală. la 9 martie I
la 9 martie ! 16,25 Curs de limbă fran- 19,35 Călătorie prin țara

19,35 Ai partidului ste- ceză. mea (XVIII).
gări. 16,45 Curs de limbă spa- 20,00 Teleenciclopedia.

19,50 Călătorie Prin țara niolă. 20.30 Film serial. Dallas
mea (XVI). 17,05 Viața culturală. — Compania petro-

20,20 Seară de teatru : 18,25 La ordinea * zilei în lieră Ewing. Episo-
Mîine... cu mare economie. dul 27.
dragoste... Premieră ■18,35 Desene animate. 21,20 Varietăți muzical-
TV. Sindbad marinarul. distractive.

21,40 Telej ornai. 19,00 Telejurnal. 21,45 Telejurnal.

gelui Hussein acest modern 
complex, care dispune de 
numeroase baze dotate cu 
toate instalațiile necesare 
practicării unui mare număr 
de sporturi. Au fost înfăți
șate date semnificative pri
vind amploarea mișcării 
sportive din țara noastră, 
grija și sprijinul pe care 
statul le acordă dezvoltării 
armonioase și sănătoase a 
cetățenilor. S-a arătat că a- 
ceastă permanentă preocu
pare a statului, personal a 
președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
față de creșterea . nivelului 
general al mișcării sportive 
din țara noastră a fost răs
plătită, de-a lungul anilor, 
de tinerii noștri sportivi cu 
prestigioase rezultate ob
ținute în marile competiții 
internaționale, cu victorii de 
răsunet.

Suveranul iordanian a 
avut cuvinte de înaltă apre
ciere față" de aceste rezul
tate, față de dezvoltarea 
sportului în țara noastră.

Regele Hussein a fost in- 
' vital, apoi, să asiste Ia o 
demonstrație de gimnastică 
cu participarea echipelor o- 
limpice de gimnastică ale 
României.

Relicitîndu-le călduros 
pentru demonstrația făcută, 
pentru rezultatele obținute 
în întrecerile internaționale, 
regele Hussein le-a urat 
sportivelor noastre succese 
la olimpiadă și în întreaga 
lor activitate. ..întregul ti
neret iordanian vă urmă
rește și vă iubește, a spus 
suveranul hașeinit.'Va feli
cităm încă o dată și vă aș
teptăm și la noir- în Iorda
nia".

In încheierea vizitei, în 
semn de deosebita prețui
re a talentului gimnastelor 
noastre, regele Hussein a 
anunțat că a hotărît să 
confere Nadiei Comăneci, 
întregii echipe feminine de 
gimnastică, precum și antre
norilor Reia și Martha Ka- 

. rol.y una din cele mai: înal
te decorații hașemite — Or
dinul „Alkawkab Alawal".

Plecarea în județul Brașoy
prim-ministru, și Alteța Sa 
prințul Raâd Bin Zeid.

Străbătînd pitoreasca va
le a Prahovei, înalții oas
peți iordanieni au avut 
prilejul să admire friimu- 

: .sețile naturale ale acestei 
zone, precum și stațiunile 
de odihnă unde-și petrec 
vacanța în aceste zile mii 
de turiști români și străini, j 

La sosirea la4 Predeal, 
regele Hussein a fost în- 
tîmpiriat cu deosebită căl
dură de Gheorghe Dumi- 
trache, președintele Comi
tetului Executiv al Consi
liului
Brașov, de reprezentanți ai 
organelor locale de stat.

Joj după-amiază, Maies
tatea Sa regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului Hașerqit 
al Iordaniei a plecat în
tr-o vizită în județul Bra- 

; ȘOV. -
înaltul oaspete este în- 

- soți! în această vizită de 
tovarășii Ilie Verdeț, prini-

■ ministru al guvernului, 
Ion. Stățlescu, ministru se
cretar de stat la Ministe
rul Construcțiilor Indus
triale, Vasile Gîndilă. am
basadorul țării noastre la 
Amman.

împreună cu suveranul 
iordanian la vizită au luat 
parte Alteța Sa Al-Sharif 
Abdul Ilttmid Sharaf,

popular județean

I.G.C.L. Petroșani
anunță consumatorii de apă potabilă că 

din cauza unor defecțiuni pe conducta 
magistrală de la Valea de Pești, 

în ziua de 24 februarie 1980, 
se va face restricție de apă — in zona Live- 
zeni și cartierul Aeroport Petroșani — între 
orele 8—14.

Mica publicitate
VIND nutrii, preț con

venabil, Alba lulia, Viole
telor 14, telefon 968 — 
21371. (174)

VIND casă cu curte, stra
da Vilelor, nr. 7 Petroșani. 
(151)

VIND pian, Cloșca 19/1 
Petroșani, telefon 42076. 
(169)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe humele lacob 
Ilie, eliberată de I.M. Vul
can. Se declară nulă. (173)
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