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Intilniri ale candidaților 
cu alegătorii

Pe agenda discuțiilor lucrative, la fața 
locului — problemele economico-sociale, 

cerințele cetățenilor

Votăm pentru 
creșterea 

bunăstării noastre
Fină la 9 martie, data 

tind vor avea loc alege
rile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională 
și consiliile populare au 
rămas mai puțin de 20 de 
zile. în Valea Jiului, la fel 
ca în întreaga țară, candi- 
dații de deputați se întâl
nesc în aceste zile cu ale
gătorii în circumscripțiile 
electorale, purtînd un 
amplu dialog de lucru. Da 
casele alegătorilor se des
fășoară în această perioa
dă o bogată activitate po- 
litieo-edncativă dedicată a- 
cestui important eveni
ment politic. Cu ce gân
duri, sentimente și preo
cupări înlîntpină oamenii 
muncii din municipiul 
nostru alegerile de Ia 9 
martie ? Cu ce ginduri și 
năzuințe încredințează ale
gătorii votul candidaților 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste ? Sînt 
întrebări care fac obiectul 
unor anchete de opinie po
litică, întreprinse de Ziarul 
nostru în aceste zile. Iată 

. răspunsurile primite:

Valeriu COANDRA.Ș

(Continuare în pag. a 2-a)

21 februarie
Colectivele a două întreprinderi miniere din vestul bazinului 
au extras de la începutul anului peste sarcinile de plan

21000 tone de cărbune cocsificabil
în prima z' a celei de a IlI-a decade a lunii februarie, pentru prima dată 

in această lună, minerij Văii Jiului, printr-o mobilizare exemplară au extras, în
tr-o singură zi, peste 31 000 tone de cărbune.

MINA LUPENI MINA B.ARBAteNI
• 12 000 tone de cărbune cocsificabil au 

extras în acest an peste sarcinile planifi
cate, Ia zi, minerii celei mai mari și mai 
mecanizate întreprinderi miniere din Va
lea Jiului.

In 21 februarie, minerii Lupeniului 
au extras cea mai mare producție zilnică 
a lunii, pe bazin — peste 7100 tone de 
cărbune cocsificabil.

La zi, plusul lunii februarie a ajuns 
Ia 3 300 tone de cărbune.

La nivelul sectoarelor, cele mai bu
ne realizări le-au obținut:

• Sectorul III —. plus 843 tone în fe
bruarie și plus 5 732 tone de la începutul 
anului.

• Sectorul IV — plus 1097 tone în fe
bruarie și plus 5 739 tone de la începutul 
anului.

0 Sectorul V — plus 695 tone în febru
arie și plus 1 864 tone de la începutul 
anului-

0 Sectorul VII — plus 518 tone în fe
bruarie și plus 1 404 tone de la începutul 
anului.

4^ Cele mai mari sporuri de producti
vitate în cărbune le obțin minerii sectoa
relor V și VII cu cîte 823 și, respectiv, 
110 kg pe post.

9 000 tone de cărbune cocsificabil au 
fost extrase suplimentar, de la începutul 
anului, de colectivul întreprinderii care 
s-a remarcat in mod deosebit Prin cons
tanța realizărilor și ritmicitatea depăși
rilor.

In luna februarie minerii Bărbăte- 
niutui au extras peste sarcinile de plan, 
la zi, cea mai mare producție din bazin 
— 4 036 tone de cărbune cocsificabil.

Cu plus 600 kg post, colectivul mi
nei Bărbăteni realizează cea mai mare 
depășire, di'n Valea Jiului, la productivi
tatea muncii planificată în cărbune, pe 
această lună.

întreaga producție extrasă peste plan 
Ia nivelul întreprinderii este obținută de 
colectivul unui singur sector —- sectorul 
I — care realizează unul di'n cele mai 
mari sporuri de productivitate în căr
bune dintre sectoarele întreprinderilor mi
niere din Valea Jiului — plus 2 500 kg/ 
post.

Succesele lor, minerii celor două între
prinderi Ie închină evenimentului de la 
9 martie, alegerile de deputați, eveniment 
în cinstea căruia sînt hotărîți să majo
reze sporurile de producție obținute pînă 
acum.

G. DORIN

LUPENI
Coi trei candidați de 

deputați pentru circum
scripția electorală nr. 7 a 
Marii Adunări Naționale, 
tovarășii Ion Mondoca, 
Cornel Bololoi și Vacile 
Nemeș, secretari ai comi
tetelor de partid de la mi
nele Lupeni, Uriqani și 
Paroșeni, s-au aflat ieri 
dimineață în întreprinde
rile, instituțiile, unitățile 
Comerciale, cartiere — în 
mijlocul oamenilor muncii, 
al alegătorilor din circum
scripție. în cadrul larg de 
manifestare a democrației 
socialiste, într-o atmosferă 
de lucru, la I.M. Bărbă
teni candidații F.D.U.S. 
aiu ascultat problemele de 
muncă și sociale ce-i fră- 
niîntă pe mineri, au reți
nut cerințele și propune
rile acestora : să fie repa
rată și reamenajată baia 
muncitorilor (Grigore Mi- 
trușcă) ; autobuzul local 
Piața Lupeni — Tuzu să

VULCAN
Ieri, la Vulcan, în cir

cumscripția electorală ju
dețeană nr. 81, a avut loc 
întîlnirea cu alegătorii a 
candidaților de deputați Ion 
Ivăuuș, tehnician la I.M. 
Vulcan, și Dumitru Mihai, 
maistru la I.M. Paroșeni. 
S-au întâlnit cu alegătorii și 
Alexandru Todor, director 
al I.G.C.L. (circumscripția e- 
lectorală municipală, nr. 40),

cuprindă în rula sa, în 
orele de vî-rf, și mina Băr- 
băteni, să fie înființat la 
mină un punct medical a- 
sigurat cu medic (Vasile 
Pupăzan); în strada Viito
rului să„ se înființeze un 
complex al cooperației 
meșteșugărești (Vasile Ig
nat). ' • .

Străbătînd secțiile de 
fabricație ale I.F.A. ,,Vîs- 
coza“ Lupeni. candidații 
și-au notat : lipsa pieselor 
de schimb pentru 4 ma
șini în secția bobinaj. ca
re stau și nu produc de 
mai mult timp, din aceas
tă cauză, problemă pentru 
a cărei rezolvare munci
toarele secției au solicitat 
sprijin, intervenții energi
ce la furnizor, uzinele 
„Nicovala" Sighișoara, care 
nu-și respectă obligațiile. 
Tot în fabrică au mai fost 
reținute ca probleme: ne
cesitatea creșterii exigen-

(Continuare în pag. a 2-a)

Cornel Rusu,' tehnician la 
I.M. 1 Vulcan (circumscripția 
electorală orășenească ar. 
4), Istvan Hodoș, tehnician 
la Consiliul popular orășe
nesc Vulcan și- Leonte Fa- 
zekaș, maistru la I.M, Vul
can (circumscripția, electo
rala orășenească nr. 5). 
Desfășurate în spiritul lar
gului democratism care ca
racterizează alegerile de la 

(Continuare în pag. a 2-a)

Maiestatea Sa regele Hus
sein Ibn Talal al Regatului 
Hașemit al Iordaniei a con*' 
tinuat vineri vizita fn jude
țul Brașov.

Suveranul iordanian a 
fost însoțit de tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-ministru al gu
vernului, Gheorghe Dumi- 
trache, președintele Comite
tului executiv al Consiliu
lui popular al județului 
Brașov, Ion Stănescu, mi
nistru secretar de stat la 
Ministerul Construcțiilor in
dustriale, general locote
nent Constantin Popa, loc
țiitor al șefului Marelui 
Stat Major, Vasile Gîndilă,

ASTAZI, TRANSMISIUNI DIRECTE LA
RADIO ȘI TELEVIZIUNE

0 In jurul orei 11,30 solemnitatea semnării docu
mentelor oficiale româno-iordaniene:

0 In jurul orei 12,30 ceremonia plecării regelui 
Hussein Ibn Talal al Regatului Hașemit al Iordaniei 
care, la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, a eiectuat o 
vizită oficială în țara noastră.

Muncă 
patriotică 

a studenților

încă din săptămîna tre
cută studenții Facultății de 
mine de la I.M.P. efectuea
ză muncă patriotică pe șan
tiere, sprij inind muncitorii 
la construirea căminului și 
a noilor spații de învață- 
mînt. Peste 50 de studenți 
din anul I ingineri au mun
cit în două schimburi, ală
turi de constructori, iar în 
această săptămîna sînt inte
grați în muncă studenții a- 
nului II subîngineri, în con
tinuare fiind programate, 
pînă la 15 aprilie, alte gru
pe. Aceasta acțiune este 
înscrisă în șirul de manifes
tări organizate în întîmpi- 
narea celei de-a XH-a Con
ferințe a U.A.S.C.R. (T.S.) 

Brigadierul Ion Pintecan și șeful de schimb Gheor
ghe Rusan de la I.M. Bărbăteni, sînt mulțumiți de rea
lizările obținute în luna februarie.

Foto : Gh. OLTEANU

ambasadorul României la 
Amman.

La această vizită au par
ticipat Alteța Sa Al-Sharif 
Abdul Hamid Sharaf, prim- 
ministru, și Alteța Sa prin
țul Raad Bin Zeid.

In cursul dimineții, înal
tul oaspete a vizitat insta
lațiile sportive, unități și 
complexe turistice din sta
țiunea Predeal,

Regele Hussein a formu
lat cuvinte de înaltă apre
ciere pentru atenția deose
bită acordată de conduce
rea statului nostru asigu
rării unor condiții din ce
le mai bune de odihnă și 
recreere.a oamenilor muncii 
din țara noastră.

Largă acțiune de masă
Recuperarea și valorificarea 

resurselor materiale refolosibile, 
obligă:

0 TOȚI CETĂȚENII SA CUNOASCĂ leiheiuic 
prevederile legale referitoare la recuperarea și valo
rificarea integrală a resurselor materiale refolosibile

0 ÎNTREGUL PERSONAL SA ÎNȚELEAGĂ impor
tanța deosebită pentru economia națională a reintro
ducerii în circuitul economic a acestor resurse și să 
aplice întocmai reglementările din acest domeniu

0 ORGANIZAȚIILE DE MASA ȘI OBȘTEȘTI SA 
ACȚIONEZE permanent pentru mobilizarea cetățenilor* 
la acțiunile de recuperare și refolosire a materiilor' 
prime vechi, materialelor și produselor reutilizabile.

0 FIECARE CETĂȚEAN ȘI OM AL MUNCII SA 
CONTRIBUIE la realizarea sarcinilor stabilite prin 
decretul privind recuperarea și valorificarea resurselor 
materiale refolosibile, utilizarea și circulația ambala

jelor. '

Economia națională, in
dustria românească se dez
voltă într-un ritm impetuos, 
fără precedent care impune

In cursul după-amiezii. 
șeful statului iordanian a 
fost oaspete al Brașovului. 
Vizita a oferit regelui Hus
sein, celorlalți oaspeți ior
danieni posibilitatea de a 
cunoaște realizările obținu
te aici în domeniul cons
trucțiilor, grija permanentă 
acordată de statul nostru 
ridicării continue a nivelu
lui de trai material și spi
ritual al tuturor locuîtorir 
lor țării.

Seara, președintele Comi
tetului executiv al Consiliu
lui popular județean Brașov 
a oferit o masă în onoarea 
regelui Hussein al Iorda
niei. ' •

A :
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• Actualitatea

in lume

• SPORT

ia

lărgirea bazei de materii 
prime prin intensificarea 
cercetării ,a prospecțiunilor, 
și explorărilor geologice, 
prin exploatarea intensivă 
dar rațională a zăcăminte
lor de materii prime. Eco
nomia noastră națională 
dispune însă de numeroase 
rezerve rezultate din pro
cesele de producție și con
sum care, în prezent, sînt 
numai parțial sau deloc va
lorificate. Există importan
te cantități de resurse ma
teriale în resturile menajere 
rezultate din gospodăriile 
populației, în reziduurile 
stradale și altele similare, 
bunuri de uz personal si 
casnic uzate care pot si 
trebuie valorificate într-o 
măsură mult mai mare. La 
recuperarea și valorificarea 
tuturor acestor resurse o 
contribuție deosebită vor 
trebui să o aibă cetățenii 
care, mobilizați de organi-

D. GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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l.C.M.M. PETROȘANI
(Urinare din pagina I)

».

Adunări generale ale oamenilor muncii

Hotărîrea fermă a constructorilor 
și montorilor

Punerea
la termen

în funcțiune 
a obiectivelor

ale candidaților 
cu alegătorii

(Urinare din pagina I)

miniere de suprafață
Cohcetrîndu-se asupra 

cerințelor stringente ce 
revin întreprinderilor mi
niere din Valea Jiului în 
creșterea producției de 
cărbune în viitorul cinci
nal, constructorij și mon- 
torii, prezenți la' adunarea 
generata a oamenilor 
muncii de la I.C.M.M. Pe- 

exprimat ho- 
unanimă de 
funcțiune - la 

obiectivele minie- 
suprafață la exe- 

< ărora participă în 
Cu 

cu cît, din 
uzărilor pe anul 

s-a desprins 
că acțiunile 
de consiliul oa- 

r muncii, activita- 
șantierelor. eu ex- 

:<’lm de la Petri- 
ridicât la ni- 

exigențelor impuse 
dezv o. lai ed 111 lner itu - 

din Valea 
îstrindu-se

Unor

troșani, au 
tă: rea h>r 
a pune in 
termen 
re de 
euția 
acest 
mult, 
re 

«. heiat 
■c luzi a 
prmse 
men îi oi 
tea 
eepiia 
la, nu s-a 
V elU 1 
de 
Bl.
-reș 
execuție: 
Ș-a subliniat, 
că starea de 
doipnța și hotărîrea 
ma ții lor de lucru de 
mobiliza potențialul 
care dispun pentru 
teaslfioare,a ritmului 
execuție nu se poate 
păea cu unele carențe 
ganszatorice devenite cro
nice'. întârzierile tiu. ca
re acționează în soluțio
narea problemelor ivite, 
pe șaniiere, 
timente ale 
comisiile pe probleme 
or d o - a te eon sili u lu i 
moliilor muncii.

In domeniul forței 
muncă, de pildă, 
rnuiâe neajunsuri 
folosirea timpului 
cru. ' . 
defectuos în care 
tril, responsabilii 
te lor de lucru iși 
nose atribuțiile in 
donarea și 
crărilor. La acestea 
daugă, așa cum au 
dențiat pârtieipanț.ii 
dezbateri, greutățile 
părute în aprovizionarea

an. atît mai
analiza 

în-
con- 

între-

Jiului, în- 
restanțe în 
obiective, 

context, 
bună, 

for- 
a-și 

de 
în
de

Î1ȚI- 
or-

in
spirit

uneie compar- 
îțitreprlnderii, 

sub- 
oa-

de 
sînt 

privind 
de lu- 

pornind de la . modul 
maiș-

■ punc- 
îndepli- 

coor-
urmărirea lo

se a- 
e vi

la 
a-

Votăm pentru creșterea

materială, .mecanizarea 
in grad redus a operați
ilor specifice, încărcarea 

.în prea mica măsură 
a utilajelor din dotare. 
Numeroase propuneri au 
vizat necesitatea perfec
ționării pregătirii pro
fesionale, calificarea și 
policalificarea nzuineito- 
rilor în vederea une; mai 

a 
echipelor, 

a 
for- 
o- 

S-a 
or-

judic.ioa.se... valorificări 
potențialului 
crearea condițiilor de 
concentra 
mâții de’ 
biectivele 
cerut, în 
gan zațurilor producției, 
conducerilor de șantiere 
să extindă aplicarea sis
temului de retribuire. în 
acord global, în care să 
fie cuprinși și maiștrii și 

tehndeo-ingine- 
c,a pîrghie de bă- 

duratelor
ti

de 
A-

operativ 
lucru spre 

prioritare, 
acest sens,

cadrele 
rești — 
ză în scurtarea 
de lucru și realizarea 
nor sarcini sporite 
construcții-montaj. 
eeasța presupune grăbirea 
punerii în funcțiune a 
bazelor de producție pro
prie programate, 
țireg condițiilor

țoi privind asigurarea con
dițiilor de igienă în între
prindere, iar punctul ali
mentar să fie mai bine a- 
provizionat și. să-i fie îm
bunătățit aspectul cosner- 
cial.

Candidații și-au continu
at apoi dialogul de lucru 

.... cu locuitorii și lucr 
unităților comerciale 
pe strada Viitorul iu, 
care le-âu vizitat.

iitorii 
de 
Pe 

Să. se
îmbunătățească aprovizio
narea cu produse (unitatea 
303 tricotaje) ; șă fie eli- 
minate golurile în aprovi
zionarea cu produse de ră
coritoare (unitatea de co
fetărie nr. 182) ; sprijin din 
partea consiliului popular 
pentru transportarea de 
pămînț vegetal necesar a- 
menajării zonelor verzi în 

, jurul noilor spații comer
ciale ; serviciul de salubri
tate să ridice, la timp con
tainerele . cu gunoi ș.a. — 
iată doar cîteva din pro
blemele, cerințele, propu
nerile formulate de alegă
torii din Lupeni și care se 
află pe agenda de lucru a 

de deputați, 
rezolvate. (1.

eandidaților 
spre a fi 
BALAN)

Congrc- 
partidu- 

. voj vo-

MEZEI,

me
dio 

cins- 
la 9

• Gheorghe SCURTU, 
șef brigadă, secția turnă
torie I.U.M Petroșani : 
„încredințez votul meu 
candidaților Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste eu convingerea fer-

: mă că ne vom aduce din 
plin contribuția la înflo
rirea localității noastre, a 
patriei. Întreprinderii noas
tre, secției ]a care lucrez, 
ne revin sarcini deosebit de 
importante Pe linia fabri
cării unor piese de calitate 
superioară în scopul 
canizării mineritului 
Valea Jiului. In 
tea alegerilor de
martie brigada pe care o 
conduc va rhaliza și de- - 
păși sarcinile de plan cu 
10 la sută. Este hotărîrea 
noastră, pe care o vom 
respecta eu strictețe".

• Conf. dr. ing. Vasile '
Zamfir, Institutul de mine 
Petroșani: „România este
una dintre țările cu cea 
mai largă democrație. Fie
care cetățean are dreptul 
și poate să-și aducă con
tribuția la rezolvarea sar
cinilor trasate de partid, 
să participe la întreaga 
viață a țării. Acest lucru 
însă, cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului, implică o mare răs
pundere din partea fiecă
ruia Acordând votul nos
tru candidaților F.D.U.S.,

înseamnă nu numai opți
une politică, ci și faptul că 
ne angajăm plenar la în
făptuirea obiectivelor de 
dezvoltare cconomico-so- 
eială, adopțate de 
sul al XII-lea al 
lui. Cu acest gînd 
ta la 9 martie".

• Alexandru
miner șef de schimb, sec
torul II I.M. Petrila: „Voi 
depune în urnă votul meu 
trăind din plin sentimen
tul participării noastre, de
pline la amplul proces de 
construcție a țării. Briga
da noastră a obținut de la 
începutul anului 420 tone 
de cărbune peste plan, re- 
alizînd o productivitate de 
7,89 tone pe post. Ne-am 
angajat ca în cinstea ale
gerilor plusul de produc
ție să atingă cifra de 800 
tone de cărbune, eonside- 
rînd că prin aceasta răs
pundem în modul cel mai 
concret grijii pe care ne-o 
poartă partidul și statul 
nostru. Votul meu va fi 
votul dat, din inimă, de
plinei încrederi în parti
dul și statul nostru, în 
președintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu".

• Vasile POP, construc
tor, șantierul nr. 2 Live
zeni al I.U.M M. : „Votez 
pentru, prima dată și tră
iesc sentimentul adevăra
tei împliniri, a personali
tății mele, că pot să-mi 
exprim opinia, opțiunea în 
legătură cu viitorul pa
triei noastre. Deși tânăr,

pregă- 
optime 

de lucru pentru formațiile 
executante.

Constantin Dincă, Ca
rol Ritzi, Nicolae Belgun, 
Petre All>u, Glieprghe. 
Chelaru, . Constantin Fru- 

mpșelu,
Gheorghe
Marcau,
Petru Pătruț.
—- șefj de formații ș 
șantiere, Oameni iii 
cit din întreprindere 
au dovedit prin propune
rile făcute Jn- adunarea,.

anga- 
fermă a 

muncă 
, de ; a 

sarci- 
re- 
așa 
în

toa-

loan Bălan,
Iorga, Nicolae

■ Vasile ’ Găucă, 
Ioan ' Tușeau 

i de
m 11 ri

prin 
;.în

■generală o amplă 
jare, hotărîrea i 
colectivelor de 
din care fac parte, 

integral 
ce le 

în acest ăn, în 
pună 

funcțiune la termen 
te obiectivele miniere pe 
care le execută.

înfăptui
nile' deosebit: 
vin’
fel, îneît să

Anton HOFFMAN

(Urmare

VULCAN
din pag. 1)

9 martie, înlîlnirile cu ale
gătorii de la Vulcan s-au 
caracterizat printr-un pro
fund carăcter de lucru. O 
bună parte din cetățenii ca
re locuiesc în zona bule
vardului Victoriei, din blo
curile 1, 2, 3, 4, 5, (>, 7, 9, 
11, 13 și 15, au participat 
la întîlnirile .cu candidații 
de deputați, prilej cu care 
au făcut numeroase propu
neri concrete referitoare la 
înfrumusețarea și buna gos
podărire a cartierului lor. 
Astfel, au propus reatae- 
najarea terenurilor de sport 
între 
unui
D-3, 
ț iii or
lui termic la blocurile B l, 
B-2 și B-3, executarea unor

pe 
dete- 
unor 
nece-

blocurile D-l și D-2, a 
parc în fața blocului 
îmbunătățirea condi- 
de livrare a agentu-

lucrări de modernizare 
porțiunea de șosea 
riorată, asigurarea 
materiale de strictă
sitate pentru înfrumusețarea 
cartierului. Propunerile au 
fost reținute cu deosebită 
atenție de- către candidații 
Frontului Democrației și LT- 
nității Socialiste, care au 
înfățișai un amplu program 
de dezvoltare a zonei res
pective în perioada urmă
toare. Ei s-au angajat ca, 
avînd sprijinul cetățenilor 
— între care se evidenția
ză în mod deosebit pentru 
hărnicia și perseverența lor, 
N i c o 1 a e Molnar, Ion 
Timofle. Maria Jianu, Maria 
Crăciun, Gheorghe Sava 
și alții — să depună toate 
eforturile pentru ca acest 
program să prindă viață în 
timpul cel mai scurt.

.V.V.'.V,', V.VAWJVJWZANWA'W.’AW.V.VJ'.V

Valorificarea resurselor materiale refolosibile
(Urmare din pagina I)

națiile democrației și uni
tății socialiste de nîasă și 
obștești, vor desfășura largi 
acțiuni de recuperare și re- 
lo osire a materiilor prime 
vechi, materialelor și pro
duselor reutilizabile. Inain- 

. te de-aceasta însă consiliile 
populare, toate unitățile 
.socialiste, organizațiile de 
masă și obștești sini obli- 

. gate să ia măsuri ca între
gul personal muncitor, toți 
cetățenii, să cunoască și 
să înțeleagă importanța 
deosebită pentru economia 
națională a reintroducerii 
în circuitul economic a a- 
ceslor resurse și să aplice 
întocmai reglementările din 
acest domeniu.

Articolul 6 din Decretul 
Consiliului de Stat cu pri
vire la recuperarea și va
lorificarea . resurselor ma
teriale refolosibile, utiliza
rea și circulația ambalaje
lor, reglementează obliga
țiile care revin cetățenilor, 
organizațiilor de masă și 
obștești: „Cetățenii sînt o- 
bligați să predea unităților 
de colectare materialele și 
obieciele uzate care nu mai 
sînt utilizate în gospodăriile 
individuale, să depoziteze 
reziduurile menajere In 
locurile stabilite de către 
comitete'e sau birourile e- 
xecuțive ale consiliilor 
populare și să participe la 
acțiunile inițiate de orga
nele de stat sau organiza
țiile de masă și obștești, in

scopu] colectării materiale
lor refolosibile.

Organizațiile democrației 
și unității socialiste, Uniu
nea Tinerelului Comunist, 
organizații e sindicale, de 
femei, toate organizațiile 
obștești au datoria de a 
cultiva, în rîndurile tutu
ror cetățenilor patriei, spi
ritul de economie, grija 
pentru buna gospodărire a 
materiilor prime și materia
lelor, atitudinea necruțătoa
re contra risipei, de a a- 
trage masele largi de oa
meni ai muncii la acțiunile 
de recuperare și valorificare 
a resurselor refolosibile".

Același Decret reglemen
tează și obligațiile care re
vin unităților cooperației

meșteșugărești în organi
zarea în localitățile urbane 
a achiziționării de la popu
lație și recondiționarea de 
bunuri de folosință înde
lungată, obiecte de uz per
sonal și alte asemenea pro
duse, care pol fi refolosite 
avînd totodată obligația de 
a le reintroduce în circuitul 
comercial, potrivit legii.

In felul acesta recupera
rea și utilizarea integrală a 
resurselor materiale refolo
sibile — care constituie 
surse importante în asigu
rarea aprovizionării tehni- 
co-materiale a producției 
— devine o largă acțiune 
de masă.

• La gazeta de perete 
a I.M. Livezeni ultimul 
număr este deosebit de 
mobilizator. Sub generi
cul „ In luna februarie 
ne putem realiza sarcini
le de plan! UN ANGAJA
MENT — O PROMISIU
NE", gazeta este realiza-

1ă de un colectiv din 
care fac parte Ilie Con
stantin și Daniel Cristea 
și sugerează căile și mij
loacele de recuperare a 
restanțelor, realizarea sar
cinilor de plan.

• La clubul tineretului 
din orașul Vulcan a avut 
Ioc un frumos program 
artistic prezentat de for
mațiile de artiști amatori 
din localitate. Au partici-

pal oameni al muncii din 
întreprinderile orașului.

• Știați că barul de zi 
de la baza Telescaunului 
din Paring a fost «ame
najat și reprofilat? Aici 
pot fi găsite răcoritoare, 
produse reci de bufet și... 
necesarul ceai cald. Ce să 
mai... ca la munte!

• Sugerăm conducerii
Autobazei l.T.A. să con
fecționeze tăblițe indica-

toare pentru mașinile care 
transportă minerii de la 

, Livezeni. E cu totul ne
plăcut sa se întîmple ca 
în ziua de 20 februarie, 
cînd șoferii Nicolae Sin, 
Ignat Popescu și Ilie 
Dumbravă au lăsat mine
rii să meargă pe jos un 
kilometru și jumătate, pes
te deal, pînă Ia puțul 
Est. Or așa...

bunăstării

SA I

de răspun- I 
r»r» *

I
îmi dau seama 
derile sporite pe care le 
am și de aceea mă stră
duiesc să-mi Îndeplinesc 
la nivel corespunzător sar
cinile ce-mi revin în bri
gada din care fac 
pentru a ne crește contri
buția la înălțarea 
obiective

parte,

noilor 
industriale' în 

Valea Jiului. Voi acorda 
votul meu Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, din toată inima".

• Mireia CIOARA, afc- 
triță, Teatrul de stat Va
lea Jiului : „îmi vine greu 
să explic bucuria pe care 

. o încerc atunci cînd îm
preună . cu toți cetățenii 
țării voi vota pentru ale
gerea celor mai buni dintre 

, cei mai buni. Mai mult ca 
oricînd, mă simt implicată; 
în viața țării. Aceasta, a-*' 
țît prin actul artistic în 
sine, prin care îmi aduc 
contribuția la formarea o- 
inului nou, cît și prin ex
primarea opțiunii mele 
pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării. Voi 
vota pentru progresul și 
prosperitatea României".

Fapte; năzuințe, idealuri. 
Cu acestea întîmpină oa
menii muncii din Valea 
Jiului alegerile de la 9 
martie. Votăm pentru țară, 
pentru fericirea și bună
starea noastră, a întregu
lui popor. Iată, înmănun
cheate în cîteva cuvinte, 
gândurile c-elor care au 
răspuns la ancheta noastră 
de opinie.
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Răspundem cititorilor
• GRIGORE SILIER, Petri, 

la : Comitetul orășenesc de 
partid Petrila, la -care am 
intervenit, ne-a comunicat 
că v-a răspuns la sesizarea 
adresată redacției. Același 
răspuns a fost trimis și 
redacției. Nu avem com
pletări.

• EUGEN FLOREA, Pe
troșani: Felicitări pentru 
succesul realizat la partida 
de vînătoare. Nimic altceva.

• VIOREL AVRAM, Pa- 
ro.șeni: După cum 
că ați constatat, 
transportul în comun 
scris 
mai 
noi.

credem 
despre 

am 
recent pe larg și vota
scrie. Așteptata vești

Un GRUP DE GQSPO-•
DINE din blocul J 4, stra
da T. Vladimirescu, Lupeni: 
Deocamdată, așa cum ne-a 
demonstrat conducerea sec
ției mixte Lupeni a E.G.C.L., 
acestea sînt posibilitățile. 
In orele în care se furni
zează apă caldă, nu.se poa
te da și căldură.

• TRAIAN SFIRLEA, 
Lonea: Mașina de care a- 
mintiți este în stare de 
funcționare. Este pusă la 
dispoziția celor ce o soli
cită. fie că locuiesc în Pe
trila, fie în Lonea. Condiția 
este plata taxei aferente la 
E.G.C.L. Petrila și a preci
za adresa, precum și 
cînd este solicitată .

ora

• DUMITRU KOVACS, 
Lupeni: Problema ridicată 
de dv., a fost discutată la 
E.G.C.L. Lupeni care susține 
că în raza orașului nu _e- 
xistă o stradă cu o aseme
nea denumire. Vreți să 
reveniți cu unele precizări?

• NICOLAE JOZSA, Pe
troșani: Neajunsurile reia-.

• Miine, ora 12, în 
sala de lectură a Casei 
de cultura din Petroșani 
are ldc medalionul literar 
„Grigore Alexandrescu — 
170 de ani de la naștere".

• Drag mi-e cînlecul si 
jocul" se intitulează spec
tacolul susținut la clubul 
muncitoresc din Lonea de 
ansamblul folcloric „Măgu
ra" din localitate. Și-au

tate de dv., au fost aborda
te în ziarul nostru înainte 
de sosirea sesizării pe 
care ați trimiș-o redacției. 
Cît privește neajunsurile 
constatate la măcelărie, re
zolvarea se face pe loc, nu 
după ce cumpărătorul a 
plecat din unitate cu marfa.

• ILIE ȘT. MITRICĂ, 
Petrila: Am fost informați 
de către E.G.C.L. Petrila că 
ați primit pînă la urmă te
racotele atît de mult so
licitate cu condiția să re
zolvați montarea lor. Daca 
e altfel, reveniți.

• MARIANA TANEȚC.U, 
Lupeni: Vă înțelegem ne
mulțumirea, mai ales că,
avînd și copil mic, sințețiy 
pusă în situația de a facȘi 
naveta de la Lupeni la 
Petroșani. Dar, la reînca
drare, nu este obligatoriu 
să fiți încadrată exact In 
același loc de muncă dina
intea întreruperii activității 
solicitate pentru creșterea 
copilului. In situația uni
tății în care munciți nu se 
putea altfel, deoarece de
pozitul de ambalaje din 
Lupeni a fost în bună par
te lichidat, iar în situa
ția relatată de dv. se mai 
află încă 20 de muncitoare.

• ION MATEI, Petro
șani : Mergînd pe firul 
lor relatate în legătură 
funcționarea telefonului, 
primit asigurări că va fi 
parat operativ.

• NICOLAE I I TUNARI
. Petroșani : Vă rugăm să 

judecați cu mai multă, răs
pundere faptele, înainte de’ 
a ne scrie. Cele relatate 
în legătură cu restaurantul 
„Parîngul" nu s-au confir
mat.

ce- 
cu 
am 
re-

da t concursul soliști vo
cali și formația de dansuri 
populare din Lonea. A- 
celași spectacol a fost sus
ținut și la clubul vecin, 
din Petrila. (I.D. Bălan)
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Votăm întîia oară

Din

Sub
noi.

Și-n

1 Uii’

Din

Ne

Așa

Andrei CAUCAR D. ALBESC’U

Cintările nicicînd n-apun
bun

N. POP

Votăm ca Sarmizegetusa să rămînă 
cadran solar și sanctuar deschis vegherii, 
pentru c-aici cresc lespezi de lumină, 

iar Decebal intrat-a-n nemurirea țării.

Votăm pentru ca cei mai buni să fie 
aleși în sfatul țării, să ne reprezinte. 
E-o mare sărbătoare, și-ntreaga Românie 
recunoștință înalță spre întîiul președinte.

Votăm pentru ca drumul să ne fie drept, 
pentru ca lumea păcii să rămină trează .
Votăm pentru ca griul din Cimpia libertății 
să se înalțe din semințe în amiază.

Votăm pentru că viitorul ne aparține 
și ÎL descoperim în ochit pruncilor mirați, 
în albul și mireasma miezului de piine 
și în albastrul cerului întins peste Carpați.

ei, echilibru și armonie
există și brigăzi artisti
ce proprii. Bilunar or
ganizăm spectacole în 
sala de apel a minei Lu- troale 
peni și, o dată pe 
la 
iar 
au 
ce

La cămin ul de 
miliști nr. 10 din Lupeni 

am întîlnit” climatul 
care 
clu- 
vor- 

ai

Bat sărbătorile
în prag de veac,

Cu dangăt-ul 
chemărilor străbune, 
flacăra,

ca un teluric" leac, 
flamuri de-mplin.iri 

să ne adune, 
li or botele

purelor zăpezi,
Perene anotimpuri 

rotunjite
Trec albe-înspumatele 

livezi,

în această 
cînd întreaga 
pregătește 
gerile de la 9 
tie, o viață culturală 
calitate presupune i 
ativă organizatorică 
valorificarea deplină, 
atoare și continuă a 
turor forțelor educative. 
Și la Lupeni astfel de 
forțe sînt, stimularea per
fecționării lor în actuala 
ediție a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei* fiind imperios ne
cesară. Prin stimulare în
țelegem manifestări cul
turale mai complexe, pe
riodice, susținute pentru 
mineri, pentru toți oa
menii muncii din Lupeni, 
un contact mai strîns 
viața

Viața 
cativă 
inegală 
mâții! e 
fice.au- ... 
nu suficient de convingătoa
re pentru oamenii mun
cii, există un interes cons
tant pentru organizarea 
expozițiilor, cele de artă 
plastică și foto avînd o 
continuitate remarcabilă. 
Prin 1976, ne spunea stu
dentul* Pongnacz Gabor, 
artist amatoir în formați
ile clubului, s-a înființat 
o echipă de teatru în lim
ba maghiară care a mon-

a 
a 
la 

ale 
celor două ediții ale Fes
tivalului Național „Cîn
tarea 

"deci, că 
lucruri 
mentar. 
samblu.

— O parte 
tea noastră, : 
Ion Pupăză, 
clubului, se 
în întreprinderile

perioadă, 
țară se 

pentru ale- 
mar- 

i de 
iniți- 

ȘÎ 
cre- 
tu-

lună 
„Ziua brigadierului*, 
în această perioadă 
loc programe artisti- 
la casele alegătorului.

nefa-
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> cu 
social-economică. 

culturală și 
din Lupeni 
valoric : dacă for- 
muzjcale și coregra- 
apariții sporadice și

edu-
este

tat vreo 30 -de piese, 
întreprins turnee și 
fost prezentă pînă 
fazele interj -udețehe

„Cîri-
. ... , Iată, 

se realizează și 
frumoase.

însă,

României*.

nu

din
ne

frag- 
de an-

activita- 
spunea 

directorul 
desfășoară 

unde

nu
cultural și educativ 
ar trebu; dirijat de 
bul sindicatelor. Am 
bit cu mulți locatari 
căminului, toți muncitori 
la I.M. Lupeni — Nico- 
lae Obreja, miner la sec
torul VI, Victor Iacobes- 
cu, lăcătuș la sectorul II, 
Boțea Mieloș, miner la 
sectorul V, Constantin A- 
floarii, ajutor miner, 
Dumitru Papuc, vagone
tar, și mulți, mulți al
ții — dar nu și-a amin
tit niciunul că s-a organi
zat, pentru ei, vreo ac
țiune distractivă, 
tivă, culturală sau de 
gen.

Viața „culturală* a 
ruinului, cită este, se 
niitează la o sală de 
nis, una pentru vizionări 
TV și o bibliotecă. Aceas
ta din urmă este bine în
treținută, nimic de spus, 
dar prea decorativă. Im
presia mi-a fost întărită 
și de faptul că cele 300 
de volume, cîte se zice că 
sînt, erau închise într-un 
dulap, bine zăvorit. Ce 
atenție educativă se ma
nifestă față de cămin ?

— Cînd aparțineam de 
mină — spunea Ion T'u- 
doran, administrator — 
mai făceau cite ceva, chiar 
șl ce; de la club pe care 
nu i-am văzut pe aici din 
toamna. Ar trebui să vină 
aici și tovarăși de la mină.

Fiind de față, 
licitat tovarășei 
ta Sebestyen,

educa-
alt

că
li
te -

i-am so-
Elisabe- 
de la

2050 de ani de la formarea primului stat dac 
centralizat și independent

Din poezia de inspirație daco-romană (HI)
Omagiu „

Originea daco-romană a 
poporului român este cîn- 
tată în versuri de poetul" 
loan Nenițescu, participant 
activ la războiul de iude- 
.pendență. „Generații în
tregi, — arată T. Vârgolici 
în Ecourile literare ale cu
ceririi independenței națio
nale, Ed. Emlnescu, 1976 — 
pînă la pionierii de astăzi, 
au intonat și intonează ver
surile sale de călduros o- 
rnagiu adus eroismului si 
demnității naționale a po
porului român, din poezia 
Pui de lei: „E viața noastră 
făurită/ De doi bărbați cu 
brațe lari/ Și cu voința 
oțelită, / Cu minți deștepte, 
inimi mari. / Și unu-i Dece
bal cel harnic, / Iar celă
lalt Traian cel drept,/ Ei 
pentru vatra lor amarnic / 
Au dat cu-atîția dușmani 
piept*.

Versiunea istorică a iner
ții lui Decebal este dez
voltată poetic în Moartea 
lui Decebal care, nevrînd 
să cadă în mîinile ostașilor 
romani, își curmă singur 
viața. Cuvintele puține pe 
care Ie rostește regele din 
Sarmizegetusa dobîndesc 
valoare de maximă despre 
bărbăție și libertate: „Sus 
cugetul și firea... sus frun
țile, voinici! / Plecarea în 
durere e pentru inimi 
mici*/........Iubirea libertății,
e-al bărbăției semn. / Acel 
ce-n piept n-o simte, 
jug și lanț e demn!*.

Pentru Duiliu Zamfirescu

Fuilor de lei“
-— autorul cunoscutelor ro
mane Viața la țară și Tă- 
nase Scatiu — Dunărea de
vine, la fel ca Oltul pentru 
Octavian Goga, martorul 
zbuciumatei istorii a : 
mului românesc care a 
fruntat dușmanii ce-au 
tezat s-o treacă, la fel 
„Decebal Voinicul, fiu 
fiu localnic*

de

nea-
i în- 

cu- 
ca 
de 

ce și-a ridicat 
„falnic/ Fruntea către oastea 
lor năvălitoare*. Poetul își 
exprimă "speranța, identifi
cată cu a Dunării, personifi
cate, in revitaiizarea popo
rului român: „Tu mai speri 
că, poate, au să mai coboa
re/ Lungile pripoare/ Dacii 
cu Zamolxe și Boeribiste / 
Ca să ia virtute, bînd apă 
din tine,/ Și să ți se-nchi- 
ne, / Și să-și lumineze fe
țele lor triste*. (La Orșova). 

Andrei Bârseanu în poe
mul Grăiește marea da glas 
bucuriei prilejuită de . îm
plinirea visului străbun pe 
care-1 trăiește cu emoție 
patria: „Și biata mamă
plînge fericită./ Văzîhd o- 
draslele-i iar lîngă sine/ 
Scăpate din robiile străine; / 
Ca-n vremuri vechi, iar ca
sa întregită". Poetul îi in
vocă pe Decebal și Traian 
pentru a vedea că ai lor 
„strănepoți de mult 
una“, înă'țind a 
Cetate* care „pe 
de neam ea o 
Și-n veci de veci 
biruită, / Cît 
inimă do frate

Prof. Mircea MUNTEANU

sînt 
.Daciei 

dragostea 
clădită. / 
va fi ne

caldă fi-va

I.A.C.C.V.J,, opinia. 
ne-a spus :

— Noi efectuăm 
săptămînal, 

ceea ce depinde de 
rezolvăm. Problemei 
educație, însă, nu ne 
pa-rțin.

Chiar
După 

flate la 
verși tatea 
ducative și 
tistice de la clubul 
dicatelor ridică o singură 
întrebare, dar de fond : 
cui folosește? Pentru a fi 
într-adevăr eficientă, ar 
trebui să atragă 
spre club, să fie 
prezent în mijlocul 
Cu atît mai mult in 
ceste zile de intensă via
ță politică, cetățenească. 
Continuitatea și multi
lateralitatea prezenței ac
țiunii educative, 
le-modelatoare a 
inței — nu se 
doar la programe în să
lile de apel sau consfă
tuiri, dezbateri etc. Ci au 
sensul contactului viu cu 
minerii, eu oamenii mun
cii, în toate ipostazele vie
ții lor, în mod diferențiat 
și gîndit eu temeinicie.

T. spAtaru

așa să fie? 
cele văzute Și 
acest cămin, 

activităților 
cultural-ar- 

sin-

oameni 
mereu 

lor.
a-

cultura- 
conști- 

1 unites ză
Eu nu cunosc pămînt mai cald și 
decit acest picior de plai străbun 
unde cintările nicicînd n-apun.
Eu nu cunosc vreun rîu mai visător 
decit aceste ape de izvor 
ce curg doinind în țara doinelor.
Eu nu cunosc vreun codru mai solar 
decit sînt codrii noștri de stejar, 
pridvor și scut prin secoli de calvar.
Eu nu cunosc vreun munte mai zeiesc

Prin milcovuri
pe veci secătuite, 

trupul țării, 
închegat de noi, 

amintiri
ce ne-nfioară buza, 

urcă-n piscul vremii, 
tot eroi, 

cum ne Visase 
Domnul Cuza.

decit acei ce fruntea și-o boltesc 
aici la noi, sub cerul românesc. 
Eu nu cunosc mai sacru pergament 
decit acest pămînt, cu verb ardent, 
străvechi izvod al unui neam viteaz. 
Din turnul viu al orelor de azi, 
eu nu cunosc vreun fagure de miere 
mai dulce decit glasul țării mele.

i 
i 
i 
i 
i 
t

Implicarea artistului in istorie

MB

Portrete 
în cărbune

Prin istorie înțelegem o 
dimensiune specific u- 
mană, profundă, o legătu
ră inefabilă cu toți cei 
care au trăit și contribuit 
la înfăptuirea României 
de azi. Acest sentiment a- 
tît de complex și grav ne 
face apropiați — chiar 
dacă timpul se socotește 
în milenii, secole sau ani 
— cu Decebal, cu domni
tori însuflețiți de dragos
te pentru glia strămoșeas
că, cu eroii unirii, ai in- 

atî- 
oameni ,

mun-

cu eroii unirii, 
dependenței sau cu 
tea milioane de 
care au luptat și 
cesc eroic astăzi pentru 
progresul țării. Mulți sim
țim astfel, dar numai ar
tiștii plastici pot exprima 
și sintetiza în forme emo
ționante prin sinceritatea 
lor, acest sentiment al u- 
nității. Și aceasta este i- 
deea care străbate expo
ziția de grafică militantă 
deschisă la casa de 
tură din Petroșani 
egida Comitetului 
țean de cultură și 
cație socialistă, 
Artiștilor Plastici 
R.S.R. și filiala 
De va-Petroșan i, 
în cadrul atît de divers al 
manifestărilor organizate 
în întîmpinareă alegerilor 
de la-9 martie. Artiști 
plastici din .București, Ga
lați, Brăila, Timișoara, 
Deva și Petroșani iși ex
primă, în peste 30 de lu
crări de grafică, . execu
tate în diferite tehnici de 
gravură și în stiluri di
verse, prin prezența mo
tivului vechimii . popo-

cui— 
sub 

jude- 
edu- 

Uniunea 
din 

U.A.P, 
înscrisă

im-rului nostru, însăși 
plicarea în istorie.

Talentul, forța inter
pretativă a artiștilor plas
tici care lucrează în per
cutanta 
rii, __
trare a ideii și limbajului 
plastic, ne oferă- tablouri 
de mare finețe, echilibru 

Lun- 
is-

care

lucrează în per- 
tehnică a gravu- 

solicită eoncen-

Deva-Petro- 
cu 

Tel- 
Sy Ives- 
Mircea 

Prin „Baiadă", corn* 
forță,

și rtim. Vespasian 
gu meditează asupra

Carnet plastic
toriei vechi, figura lu‘ ^e~ 
oebal revenind, 
nînd și veghind 
Simon,a Runcan, A. 
lacu, 
dan 
erări 
roieă, 
ideea

. inspirate expresii.
In acest stil împrumutat 

de la montajul de televi
ziune, sînț realizările lui 
Șt. IacobescU — „Secven
ța* I și II — în care ide
ea continuității este re
marcabil tratată din punct 
de vedere plastic. Tot în ‘ 
at.est sens, al tratării u- 
nei tematicț industriale

■ contemporane, omul fiind 
simțit și sugerat, se ex
primă . Doina SimioriescU, 
Victor Feodorov, Sofia 
Frankl, Wanda Mihuleac, 
în gravuri executate cu 
farmec și rafinament plastic.

Mulți dintre expozanți 
sînt artiști bineeunoseuți 
în plastica românească 
contemporană. Din ca

domi- 
t impui, 

Bur- 
Nieoresou, Bog- 

lu- 
temă e- 

armonios, 
în

T.
Stihi, oferind 
pe aceeași
tratate 

fiind exprimată

drul filialei 
șani, ne reînt.îlni»n 
fosif Matyas, Iosif 
Imann, Ecațerîna 
ter, Eva Suto și 
Bîtcă.
poziție plină de 
ritmată c,a un poem eroic, 
Iosif Matyas rămîne fld-'- 
unui spațiu cai-e i-a ins
pirat mai multe 
Munții 
Tollman 
„Soare*, 
ric adus 
drul Anului 
al 
plastică a ipostazelor vie
ții lor, sugerate cu ele
ganță și rafinament teh
nici Stilizarea înclinînd 
spre abstracțiune este un 
stil al lieatv rinei Syl
vester, avînd de fiecare 
dată, însă, o bogăție de 
sugestii și o distinsă ele
ganță grafică, -calități 
prezentate și în actuala 
expoziție (Oțelar). Caldă, 
fertilă pentru sugestii es
te lucrarea Fructul verii 
al Evei Suto, dovedind un 
temperament artistic ca
re se exprimă prin sim
boluri frumoase.

Expoziția de grafică 
militantă (itinerată în ju
dețul Hunedoara), în an
samblu, dar și în cele 
mai multe lucrări poate 
este una dintre cele mai 
reușite— prin stiluri, teh
nici, realizarea artistică, "te; •
tematică — organizate în 
ultimii ani în Valea Jiu
lui.

MO1C, 
fidel

lucrări.: 
Iosif 

gravura 
omagiu li

că

Apuseni ;
expune 
un 
copiilor (în

Internațional
Copilului), sinteză

20 dintre șefii de bri
gadă de la mina Petrila 
au consimțit, pe rînri, să 
stea „cuminți*' timp de 
15-20 minute pe uri. sca
un. Motivul ? Ladislau 
Schmidt, nume de care 
se leagă multe lucrări de 
artă care ne bucură o- 
chij. și sufletele, i-a ru
gat să îi „pozeze* pen
tru a le schița portrete
le. Portrete în cărbune. 
Pentru că, ar fi oare drept 
ca minerilor. oamenilor 
acestora care luptă cu tă
ria pietrei și întunericul 
ădîncului pentru liniștea 
vieții și lumina oaselor, 
e oare drept să li fa
că numai portrete în 
ulei, în tempera, în vop
sele colorate ?

Ideea lui Schmidt, or
tacul și prietenul mineri
lor. trebuie primită cu 
gestul ridicării pălăriei, 
cu căldura unei strîn- 
geri sincere de mină. Cî
te generații de brigadieri
— mineri" n-or fj trecut, 
fără să le fie imortalizate 
chipurile, fără, ca dincolo s 
de numele lor, dedesub
tul portretului să stea 
scris: „Om al cărbunelui
— schiță în cărbune* ?

Un portret înrămat 
și păstrat cu grijă devi
ne un simbol al unui 
moment istoric definit.

l’este anj șj ani, 
Lazov, Alexa, 
Zaharia, Pavel, 
Barabaș, Puian,

Voieu, 
Kova.cs, 
Nicola, 

Theil, se 
vor regăsi ei înșiși, 
îi vor regăsi urmașii 
vor privi printre gene 
vor șopti : „Aceasta e 
nerația de brigadieri 
minei Petrila — 1980“

Dar, pînă ațdriei, să res
pectării munca artistului 
plastic Ladislau Schmidt, 
bine intenționată și bineve
nită. Așteptăm ea, frumos 
înrămate, portretele în căr
bune să fie văzute în ho
lul minei Petrila, apoi la 
clubul sindicatelor. Și, ci
ne știe, fiindcă în Valea 
Jiului mai sînt oameni, cu 
harul picturii, poate vom 
fi martorii organizării 
Casa de cultură din 
troșani a 
portretelor 
cărbune.

unei galerii 
de ini n-eri,

T. GORJANU Mircea

sau 
lor, 

și
Be
ai

la 
Pe- 

a 
îr

BUJORESCU
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za cruzi Lirzire^ în LU4<e

al dialogului româno-îordanian
9. Reuniunea reprezentanților 

nealiniate
AMMAN 22 (Agerprcs). 

- - Ziarele iordanieni' con
semnează importanța nou
lui dialog la nivel înalt 
româno-iordanian, reliefîud 
contribuția președintelui 
Nicolae Ceaușescu în ve
derea soluționării conflic
tului din Orientul Mijlociu.

Ziarul „Al Rai", organ 
al Uniunii Naționale Arabe 
din Iordania, subliniază că 
aceasta va spori cauza pă
ci. și justiției în Orientul 
Mijlociu.

La rindul său, cotidianul

de limbă engleză
dan Times" consemnează : 
„România și Iordania își ex
primă îngrijorarea în legă
tură cu deteriorarea destin
derii internaționale și spo
rirea tensiunii în relațiile 
dintre state în diferite zone 
ale lumii. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat necesitatea ca toate 
disputele dintre state sa 
fie soluționate pe calea ne
gocierilor, iar în 
dintre ele să se 
definitiv la folosirea forței 
și la amenințarea cu forța".

relațiile 
renunțe

Întîlnlre la Asociația ziariștilor polonezi
VARȘOVIA 22 (Ager- 

pres). — în cadrul unei 
întilmri la Asociația zia
riștilor polonezi cu publi
ciști de politică externă, 
ambasadorul României la' 
Varșovia, Ion Cosma, a în
fățișat pe larg activitatea 
desfășurată de Partidul Co
munist Român și poporul

Situație precară a 
agricultorilor din țările 

Pieței comune
BRUXELLES 22 (Ager- 

pres). — Sub titlul „Veni
turile agricultorilor sînt în 
scădere constantă de cinci 
ani", cotidianul „Le Figaro" 
publică un articol, rele- 
vînd că Fin Olav Gunde- 
lach, vicepreședinte al Co
misiei C.E.E., a făcut re
cent în Parlamentul ..vest- 
european de la Strasbourg 
o prezentare eu totul ero
nată a'Situației agriculto
rilor din țările Pieței co
mune. După datele deținu
te de Gundelach, venitul 
agricultorilor nu ar fi scă
zut decît ușor, în valoare 
reală, în 1979, iar în anii 
precedenți ar fi crescut. în 
lealitate, afirmă ziarul ci
tind date furnizate de Co
mitetul Organizațiilor Pro
fesionale Agricole din 
Piața comună (C.O.P.A.), 
1979 a fost un an de rău- 
augur pentru fermieri, ale 
căror venituri au scăzut 
cu 7,5 la sută.

nostru în perioada ultimi
lor cinci ani pentru dezvol
tarea economico-sodală a 
României, linia politică 
generală, obiectivele și o- 
rientările fundamentale ale 
evoluției societății româ
nești în următoarea eta
pă, stabilite de Congresul 
al XH-lea al Partidului 
Comunist Român. Au fost 
relevate inițiativele tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
menite' să asigure crește
rea continuă a contribuției 
României la soluționarea 
problemelor lumii de azi, 
în interesul tuturor nați
unilor, al destinderii și 
păcii.

NAȚIUNILE UNITE 22 
(Agerprcs). — La sediul 
din New York al Națiu
nilor Unite au început, joi, 
lucrările unei reuniuni ple
nare a reprezentanților ță
rilor nealiniate — infor
mează agenția Taniug. 
Pârtie, ipanții au convenit 
să procedeze la o analiză 
largă și deschisă a situa
ției internaționale, care 
prezintă, în ultima perioa
dă, o serie de pericole 
majore.

Potrivit aceleiași surse, 
în dezbateri s-au subliniat 
necesitatea activizării miș
cării de nealiniere și a 
coordonării eforturilor în 
vedere-a elaborării proiec
tului unei declarații asu
pra neintervenției și nea
mestecului în treburile in
terne ale altor state, ast-

fel îneît, prin consultări 
între țările nealiniat, 
alte state, să se ajungă la 
adoptarea acestei .-declara
ții. prin consens, la viitoa
rea sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Agenția Tan.iug precizea
ză că la reuniune s-a ho
tă rif ca grupul de lucru 
al țărilor nealiniate în a- 
ceastă problemă să se 
trunească la 
nii martie.

în cadrul 
prezentantul
litatea sa de reprezentant 
al țării, care deține preșe
dinția mișcării de neali
niere, a prezentat un ra
port asupra activității ță
rilor nealiniate la cea de-a 
34-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

jumătatea

reuniunii, 
Cubei, în

>1

în- 
lu-

re-
ca-

Contribuții pentru soluționarea 
problemelor de h.ran&

- -NAȚIUNILE UNITE 22 (A- 
gerpres). — La sediul din 
New York al Națiunilor II- 
nite a avut 
desfășurată 
Programului 
Mondial în
au fost anunțate contribu
ții în valoare de 333 mi
lioane dolari, sub formă

loc o reuniune 
sub auspiciile 

Alimentar 
cadrul căreia

d fonduri și alimente, cu 
titlu de asistență pentru 
soluționarea problemelor de 
hrană cu care sînt confrun
tate țările în curs de dez
voltare. Obiectivul stabilit 
de Națiunile Unite în acest 
domeniu pentru perioada 
1981-1982 este de un mi
liard de dolari.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Mihail, cline 
de circ ; Republica : Mi
siunea Capricorn. seri
ile l-ll; Unirea : Mi-e 
teamă, seriile LII.

LONEA :-Cineva ca ti
ne.

ANINOASA: Umbra
lui Casey.

VULCAN: Piedone A- 
fricanul, seriile I-U.

LUPENI — . Cultural : 
Adio, dar rămin cu li
ne. Muncitoresc: Fru
moasa și bestia.

URICANI : Olga și po
etul.

TV

10,00 Desene animate. 
10,25 Integrala simfoni
ilor de Beethoven. In 
program: Simfonia a
IV. 11,10 Muzică popu
lară. In jurul orei 11,30 
— Transmisiune directă 
de la Sala Palatului Re
publicii Socialiste Româ
nia: solemnitatea semnă
rii documentelor oficia

le româno-iordanienc. i 
In jurul orei 12,30 — 5
Transmisiune directă de î
la Aeroportul Internațio- |
nai București-Otopeui s •
Ceremonia plecării rege- :
lui Hussein tbn Talal al i
Regatului Hașemit al >
Iordaniei. 13,00 De la A '
la... infinit. 17.15 Dosa- ș
rul energiei. 17,35 Clu- Ș
bul tinerelului. 18,20 ’
Săptămîna politică. 18,35 :
In actualitate : pregătirea ’ 
alegerilor de la 9 mar- 5
fie i 18.50 1001 de seri. ?
19,00 Telejurnal. 19,20 |
Călătorie prin țara mea ș
(XV). 19,45 Telecnciclo- •
pedia. 20,15 Film serial: j
Dallas — Compania pe- :■
Iroliera Ewing. Episodul
26. 21.05 Varieldli de ;
sîmbătă seara. 21.50 Te
lejurnal.

LOTO

Rezultatele tragerii din 
22 februarie 1980

Extragerea I :
81 78 47 9 62 48 12 49 56 |

Extragerea a Il-â : f
35 53 68 13 3 65 6 45 61 î

FOND : 1 158 637 lei . !
■ : 3

PR1NTR-UN DECRET, Gu
vernul de Reconstrucție Na
ționala din Nicaragua a dis
pus trecerea în patrynoniul 
statului a unor suprafețe de 
cîteva mii de hectare teren 
arabil. Sergio Ramirez, 
membru al Juntei Guvernu
lui de Reconstrucție Națio
nală, a precizat că un alt 
decret, care este în curs de 
elaborare, vizează etatiza
rea tuturor terenurilor ara
bile necultivate, ca și a co
lor care se află în posesia 
persoanelor ce aveau legă
turi cu -fostul regim sonio- 
zist.

O REUNIUNE EXTRAOR
DINARĂ africană la nivel 
înalt va avea loc, la Lagos 
(Nigeria), în perioada 26-29

aprilie a.c., informează a- 
genția S.U.N.A- Lucrările 
consacrate discutării situa
ției economice și politice din 
Africa, au fost programale 
în baza rezoluției adoptate 
la Monrovia, în iulie anul 
trecut.de Conferința la ni
vel înalt a Organizației U- 
nității Africane (O.U.A.)

NUMĂRUL ȘOMERILOR 
din țările occidentale ja 
spori la sfirșilul acestui 
an la 20 milioane, ca ur
mare a diminuării creșterii 
economice, a cărei jală se 
va situa aproape de zero,

Organi/a-
Cooperarc- E< o- 
Și Dezvoltare

«■■■«■■■■ ■■■ ■■■■'; !■■■■« Bi ■ M ■'■■■■» te I

la 
de

Centrul spa- 
; pe Insula 
a fost lansat, 
de producție 

satelit de te- 
destinat ex- 
telecomunica-

alirmă un document publi
cat la Paris de 
ția pentru 
nomică 
(OECD).

VINERI, 
ț ia 1 nipon
Tanegashima, 
cu o rachetă 
japoneză, un 
lecomunicații 
perimentării
țiilor pe lungimile milime
trice.

URSA KAND1CI, care 
trăiește pe insula Pasman 
din Marea Adrialică, est", 
la < ei 109 ani ai săi, cea 
mai vârstnică locuitoare din 
Iugoslavia. Potrivit agenției 
Taniug. longeviva se sim
te foarte bine.

ii « • ■

SPORT 0 SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT • SPORT • SPORT SPORT • SPORT
SUB EGIDA „DACIADEI"

Cupa ziarului „Steagul roșu“, la schi
EDIȚIA A VI-A

Paring, 24 februarie 1980

• Reamintim tuturor ce
lor interesați că ultimele 
înscrieri se fac duminică, 
la secretariatul concursu
lui • Cu acest prilej vor 
fi înmînate tuturor parti
cipau ților numerele de or
dine Pentru intrarea în 
concurs • Primul autobuz 
pleacă, din Piața Victoriei 
la ora 7 a.m. și în conti
nuare la cerere, pe măsură 
ee se ocupă locurile ur
mătorului autobuz • Tele- 
scaunul va porni odată cu 
sosirea primului autobuz 
9 Pentru operativitatea 
transportului cu telescau- 
ruul vor fi înmînate nume

re de ordine cu emblema 
SR, valabile doar pentru 
ziua de duminică, 24 fe
bruarie • Cu aceste ulti
me precizări, reînnoim, 
tuturor amatorilor de schi, 
invitația de a participa la 
concursul nostru • Specta
torilor le adresăm invita
ția de a fi prezenți la a- 
ceastă populară competi
ție, pentru a-și încuraja 
favoriții 9 Concursul va 
beneficia de sprijinul teh
nic al catedrei de schi a 
I.E.F.S., care va asigura or
ganizarea pîrtiei, stabilirea 
numărului de porțț și cro
nometrajul • După des
fășurarea concursului, în 
timp ce juriul va delibera, 
spectatorilor li se oferă 
demonstrații de măiestrie, 
pînă la începerea festivi
tății de premiere • în 
ziarul nostru de marți, 26 
februarie a.c., vonj pre
zenta câștigătorii.

@ Mîine, deci, cu toții 
Ia marea coiffruniare a 
schiului alpin din Valea 
Jiuiui !

Avancronica
• Duminică, începînd cu 

ora 8,30, arena cu patru 
piste din Petrila găzduieș
te îritâlnârea de popice, din. 
cadrul primei etape a re
turului diviziei A dintre 
Jiul din localitate și Vo
ința Tîrgu Mureș. Astăzi, 
la ora 16, si duminică, ora 
8,30, are loc și partida din 
campionatul municipal 
dintre formațiile Construc
torul minier Petroșani —• 
Parângul Lonea.

• I,a fotbal, în cadrul 
„Cupei de iarnă", are loc 
astăzi, ora 14, meciul din
tre Parîngul Lonea — Mi
nerul' Urican.i, iar dumi
nică, ora 10, Știința Petro
șani — Minerul Paroșeni, 
C.F.R. Petroșani — Mine
rul Aninoasa, Jiul Petro
șani (tineret) — E.G.C.L. 
Petroșani.

• în sala I.M.P. are loc 
duminică,, ora 10, meciiul 
de volei feminin din cam
pionatul județean dintre 
Parîngul-Știința Petroșani 
.— Coryinul-Dacia Deva, 
în cadrul aceleiași compe
tiții, în aceeași zi și oră, 
echipa Liceului industrial 
Vulcan întîlneșle pe C.F.R. 
Simeria II.

• Partidele din campi
onatul republican școlar 
de șah pe echipe au loc

duminică, începînd cu ora 
9,30. Liceul de matemati- 
că-fizică — Grupul școlar 
minier, Școala generală nr. 
5 — Liceul economic, Școa
la generală nr. 6 — Școa
la generală nr. 2.

• Campionatul munici
pal de tenis, de masă pe 
echipe programează dumi
nică, ora 10, următoarele 
întilniri: Minerul Paroșeni

Minerul Lupeni, 
I.C.P.M.C. Petroșani — 
E.G.C.L. Lupeni, Prepara
torul Corcești — Sănătatea 
Vulcan, Preparatorul Lu
peni — Preparatorul Pe
trila.

• Toț duminică, ora 10, 
au loc și partidele din 
campionatul municipal de 
șah pe echipe. Programul 
este următorul: Construc
torul minier Petroșani — 
C.F.R. Petroșani, Minerul 
Paroșeni — Concepția Pe
troșani, Preparatorul Lu- 
pen.j — Utilajul Petroșani 
și Minerul Dîlja — Prepa
ratorul Petrila.

• La Casa de cultură 
din Petroșani este preconi
zată duminică, ora 10. o 
întîlnlre amicală de șah, 
Ia 15 mese, între selecțio
natele municipiului nostru 
și cele din Tîrgu Jiu. (C.D.)

întreprinderea de reparații 
și întreținere a utilajului minier 

Petroșani
încadrează urgent

- ȘEF BIROU APROVIZIONARE
- TEHNICIENI APROVIZIONARE.

Condiții de pregătire, vechime și retri
buire conform Legii 12/1979, Legii 57/1974 
și Decretului 280/1979.

Informații se pot lua de la biroul per- 
•sonal, învățămînt, telefon 43962.

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 — în zona Live- 
zeni și cartierul Aeroport Petroșani — între 
orele 8—14.

Mica publicitate
VÎND casă eu curte, 

strada Vilelor nr. 7, Pe
troșani. (151)

VÎND nutrii, preț con
venabil, Alba lulia. Viole
telor 14. Telefon 968 — 
21371. (174)

VÎND casă 6 camere, ou 
gaze, baie, bucătărie faian
ță, garaj zid, zonă ne- 
demolabilă. Tg. Jiu, tele
fon 13580. (177)

PENSIONAR. caut fe
meie pentru îngrijire și 
menaj la domiciliu. Infor
mații Muntean Gavril, 
strada Pomilor nr. 35, Lu
peni. (175)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Codar- 
cea Rozalia, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ra nulă. (170)

PIERDUT legitimație <le 
sorxiciu pe numele Gonciu- 
lea Gheorghc eliberată de 
E.G.C.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (171).

PIERDUT certificat absol
vire 8 clase pc numele 
Gonciulea Gheorghc elibe
rat de Școala generală nr, 
5 Petrila în anul școlar 
1968 — 1969. Se declară 
nul. (172)

ANUNȚ DE FAMILIE

Familia Vlăduțiu Pompei anunță cu profundă du
rere încetarea din viață, după o grea suferință, a scum
pei noastre soție și mamă

VLADUȚ1U MARIA
în vîrstă de 52 ani.

Inmormîntarea, 23 februarie 1980, ora 14, din spa
tele fostei maternități. (176)
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