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în cadrul unei ceremonii desfășurate 
la Palatul Republicii, a avut loc 

laminarea unor înalte distincții 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu,

yiîsaul
JiMi 'wl! țohe de cărbune

din partea Institutului pentru 
problemele unei noi ordini 

economice internâtionale»

Roadele mecanizării
Productivități sporite, producții 

superioare de cărbune
MINA LUPENI
• Cel mai mare, și mai mecanizat seo 

tor din Valea Jiului, sectorul IV, a ex
tras peste sarcinile planificate de la în
ceputul anulu, 7 239 de tone. Cele mai 
importante realizări le-au obținut în a- 
ceastă perioadă brigăzile conduse de: 
Teodor Boncalo, plus 6 620 tone de căr
bune la producție și plus 3 000 kg pe post 
la productivitate ; Valentin Tofană — plus 
4 460 tone la producție și plus 3 000 kg pe 
post Ia productivitate ; Constantin Lupu- 
lescu — plus 1911 tone la producție, cu 
plus 1 000 kg'post la productivitate ; și 
loan Sălăgean cu plus 930 tone la pro
ducția de cărbune extras.'

La sectorul III brigada condusă de 
Laszlo Matyuș, realizează un plus de 4 747 
tone de la începutul anului, cu o pro
ductivitate medie superioară sarcinilor de 
plan cu 2 000 kg'post. La același sector, 
în cinstea alegerilor de deputați va fi pus 
în funcțiune, în prima decadă a lunii 
martie, un nou complex mecanizat de 
producție românească ce va fi condus de 
subinginerul Paul Grasu.

MINA PAROȘENI
Brigada condusă de Ilie Filiche, obține 

în această lună cel mai mare spor de 
productivitate din Valea Jiului — plus 
4 980 kilograme pe post, realizînd de Ia 
începutul anuluj un plus de 5 496 tone de 
cărbune.

MINA PETRILA
Nieolae Tăian de la sectorul TI, îm

preună cu ortacii săi. obține o depășire 
de 1 400 kg,'post la productivitatea mun
cii planificată realizînd, de la începutul 
anului, un plus de 1 262 de tone,

MINA LONEA
Din cele tre; formații dotate cu com

plexe mecanizate — Constantin Solomon, 
Ioan Cojocariu și Petru Corobea — cele 
mai bune rezultate le obțin minerii bri
găzii conduse de Constantin Solomon — 
1 170 tone peste sarcina planificată de la 
începutul anului și plus 1 000 kg/posț ia 
productivitate, urmată fiind de brigada 
condusă de Ioan Cojocariu cu 500 tone’ 
plus la producție și plus 800 kg'post la 
productivitate.

Dorin GHEȚA

Miercuri, 27 februarie, a 
avut loc, lat Palatul Repu
blicii, ceremonia în minării 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral ai Partidulu; Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
Medaliei de aur, cu eșarfă 
și plachetă, a Institutului 
pentru problemele unei 
noi ordini economice in
ternaționale, precum, și a 
plachetei, cu efigie, în 
aur, emise cu prilejul ani
versării a cinci ani de la 
crearea institutului.

în cadrul aceleiași so
lemnități, tovarășei Elena 
Ceaușescu i-a fost îiunînată 
Medalia de aur cu plache
tă a Institutuluț pentru 
problemele unei noi ordini 
economice internaționale.

Prestigioasele distincții

conferite tovarășului 
Nicolae Ceaușescu consti
tuie o nouă și elocventă 
expresie a prețuirii decise-' 
bite de care se bucqră pe 
plan internațional, acestea 
adăugîndu-se cu strălucire 
numeroaselor mărturii de 
profundă stimă și respect 
față de șeful statului ro
mân, proeminentă perso
nalitate politică a lumii 
contemporane, de înaltă a- 
preciere a remarcabilei 
sale contribuții la instaura
rea unei noi ordini econo
mice mondiale, la înfăptui
rea idealurilor de liberta
te, independență și progres 
ale popoarelor, la edifica
rea unei lumi a păcii, 
securității. înțelegerii și 
colaborării intre națiuni.

La rîndul lor. distincțiile 
conferite tovarășei Elena

Ceaușescu reprezintă" o 

■ nouă recunoaștere a valo
roasei sale, activități, con
tribuției sale: importante la 
progresul științei româ
nești Și universale, a pres
tigiului de care se bucu
ră -în lumea științei.

La ceremonie au luat 
parte tovarășii Ilie Verdeț, 
alți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

Erau de față membrii 
delegației Institutului pen
tru problemele unei noi or
dini economice internațio
nale.

Ceremonia a fost deschisă 
do tovarășul Mihnea 
Gheorghiu, președintele A. 
cademiei de Științe Sociale 
și Politice.

(Continuare în pag. a 4-a)

In întîmpinarea alegerilor

Intilniri

Constructorii șantierului din Vulcan 
al I.C.’M.M. se angajează : 

Căminele pentru tinerii mineri 
vor fi terminate înainte de termen

In lumina obiectivelor prioritare stabilite cu 
prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului de că
tre secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, privind creșterea pro
ducției de cărbune, și asigurarea forței de muncă 
necesară în subteran, se impune sporirea reali
zărilor social-edilitare, a locuințelor îndeosebi. In 
cadrul materializării acestui program pentru 
forța de muncă tînără, șantierul din Vulcan al 
I.C.M.M. Petroșani construiește pentru l.M. Vul
can și 1.M,-JParoșeni un complex de spații de 
cazare și cantine. Ceea ce s-a realizat deja și 
stadiul fizic al obiectivelor ce urmează să fie 
date în folosință constituie tema acestei anchete.

KISS GEZA, maistru, Șe
ful punctului de lucru: 
„Primul din cele patru că- 
Bttae, cu cite 332 locuri fie- 
caje, l-am terminat la 15 
decembrie anul trecut. Ur
mătorul cămin are termen 
de predare 31 martie. Anga
jamentul nostru este de a-1 
termina cu cinci zile în 
avans. Cu acest angajament 
Cinstim evenimentul de la 
S> martie — alegerile de 
deputați. Căminul B este 
PTevăzut pentru predare tot 
în semestrul I, la 30 iunie.

Ne-am angajat să-l predăm 
la 15 iunie. Toate condițiile 
tehnico-materiale, cit și for
ța de muncă necesară — 
cu excepția a doi muncitori 
pentru lucrări de tîmplă- 
rie și geamuri — sînt a- 
sigurate. Ne vom respecta 
angajamentele! Stadiul fizic 
intermediar pentru începe
rea montajului prefabricate-

Anchetă realizată de 
Anton HOFEMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

La blocul 31, cu 40 
apartamente din Vultan, 
se execută ultimele lu
crări la instalația de în
călzire.

In foto: maistrul Ștefan 
Fazekas, șeiul punctului 
de lucru, și Angheluță 
Dămian, ajutorul șefului 
de echipă instalatori.

Foto: Gh. OLTEANU
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Comerțul — față în 
față cu exigența 
majoră a etapei 

actuale

,,Să trăim 

și să muncim 

în chip 

comunist**

Ginduri la
în Valea Jiului, trăiesc, 

învață si muncesc nume
roși tineri, dintre care 
mulți vor vota la 9 martie 
pentru prima dată. Cu cî- 
țiva dintre aceștia am pur
tat o discuție, încercînd să 
aflăm cu ce gînduri vor 
participa la primul vot. 
Toți interlocutorii se află 
în prezent pe băncile șco
lilor, își continuă pregăti
rea și. deci, devenirea pro
fesională. Răspunsurile pri
mite sînt, firește, legate de 
atingerea idealurilor de 
muncă și viață, tinerii fi
ind dornici să-și aducă o 
contribuție cit mai însem
nată la ridicarea țării noas-

ale 
de deputati 
LUPENI

Ieri dimineață, candida
ți f de deputați pentru cir
cumscripția electorală ju
dețeană nr. 80, tovarășii 
Constantin Iaremschi, di
rectorul I.P.II. Deva și Pe 
tre Ionașcu, director ad
junct al aceluiași institut 
județean de proiectări, 
s-au întîlnit, într-o rodni- 

primul vot
tre pe noi trepte de progres 
și civilizație.

Nicolae Dan Chiceanu, 
elev în clasa a Xll-a, Li
ceul industrial Vulcan : 
„La scurt timp după ce 
am împlinit vîrsta de 18 
ani, iată-mă din nou în 
fața unul eveniment deo
sebit — primul meu vot. 
Mă domină un sentiment 
nou. Intru în rîndul cetă
țenilor cu depline drepturi 
politice. De-acum încolo 
mă voi considera și eu 
răspunzător de ceea ce se 
întîmplă în orașul în care

C. TOVANESCU

cahdidatilor-> 

cu alegătorii 

că discuție de lucru, la 
fața locului, cu oamenii 
muncii de la I.F.A. Vîsco- 
za Lupeni și cetățeni din 
marele cartier al orașului. 
La întîlnire .au ipat
de asemenea candidâții 
F.D.U.S. Iuliana Zamfir și 
Elvira Ionescu din circum
scripția electorală munici
pală nr. 37 și Aglaia Mi- 
hăiesc și Emil Ionete din 
circumscripția electorală 
municipală nr. 38.

Desfășurată în spiritul 
profundului democratism 
al societății noastre socia
liste, dialogul lucrativ din
tre candidați șî alegătbri 
a avut ca problefnatică 
centrală dezvoltarea sociai- 
econoniică și edilitară a 
orașului Lupeni în acest 
an și în cincinalul 1981— 
1985. In acest context s-a 
evidențiat necesitatea con
centrări j activității de 
construcții spre edificarea 
în Bărbăteni a noului cen
tru cilvic al Lupeniului, 
(avînd ca edificii social-

I. BALAN
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Permanenta racordare la nevoile vieții 
economice asigură eficiența 

învățămîntului superior minier
In întreaga țară, campania 

electorală se desfășoară sub 
semnul participării largi a 
tuturor oamenilor muncii la 
înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XR-lea al parti
dului și ale Congresului 
Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste. In acest 
cadru politic și social-eco
nomic își găsesc un loc 
distinct preocupările ins- 
tructiv-educative de la Insti
tutul de mine din Petroșani, 
stimulate de Congresul E- 
ducației și învățămîntului, 
eveniment cu ample și pro
funde semnificații pentru 
școala românească. O deose
bită valoare are ideea, atît 
de bogat confirmată de rea
litate, că școala românească 
a cunoscut în ultimii 15 
ani cele mai adinei trans
formări în conținutul și o-

rizontul educației, devenind 
unul din domeniile de care 
depinde însăși edificarea 
societății noastre. Pe baza 
puternicei acumulări canti
tativa în toate domeniile 
de activitate, se realizează 
trecerea la o nouă calitate, 
ca o cerință dialectică a 
mersului nostru înainte.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, preci
zează cu deosebită clarvi
ziune faptul că acum, cînd 
s-a încheiat procesul de 
așezare a învățămîntului 
pe noi baze, obiectivul fun
damental ce trebuie con
tinuat cu și mai mare per
severență, este ridicarea 
calitativă a conținutului 
procesului de instruire teo
retică și practică a elevilor

și studenților, a temeinicei 
lor pregătiri politico-ideolo- 
gice, „Un rol hotărîtor re
vine Învățăm in tulul, științei 
și culturii — remarca tova
rășul Nicolae Ceaușescu —, 
ca factori determinant: ai 
progresului multilateral al 
patriei, ai trecerii societății 
românești într-e nou* eta
pă, superioară, de dezvolta
re",

Invățămîntul este unul 
dintre cele mai prospecti
ve domenii, actualii elevi 
și studenți care se pregă
tesc pe băncile școlilor și 
facultăților, vor munci, a-

Prof. univ. dr .doc. ing.
Ilie N. CONSTANTINEbCU

Institutul de mine

(Continuare în pag. a 2-a)
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Raport muncitoresc, angajament 
cu puternic suport de realizare

(Urmare din pagina I)

Intîlnirî ale candidaților de deputați 
cu alegătorii

Conferința de dare ele 
seamă șt alegeri a uneia 
dmtre cele. mai mari or
ganizații de tineret din 
municipiu — I.U.M.P. — 
s-a desfășurat sub semnal 
sarcinilor ce revin tineri
lor din do<'um,’ntele Con- 
grosulm al XII-Iea al 
partidului.

Deși întreprinderea —- în 
care mare parte dintre 
muncitori sînt tineri — a 
trecut printr-o schimbare 
radicală, devenind o uni
tate constructoare de uti
laj minier de înaltă com
plexitate. realizările, din 
ultimul an, în condițiile 
modificării structurii de 
producție, sînt din cele 
maj bune : la mașini și u- 
tilaje, planul a fost realizat 
în proporție de 103,7 la 
sută, la producția netă, 
104.8 la sută, Ia producția 
marfă, 104.9 la sută, iar la 
producția globală în pro
porție de 107.2 la sută.

în cadrul conferinței s-a 
relevat că în realizarea a- 
cestor sarcini o importan
ță primordială au avut-o 
inițiativele muncitorești 
„Eu produc, eu controlez, 
eu . răspund" și „Jurnalul 
calității'', aplicate, cu suc
ces, de organizațiile U.T.C., 
precum și acțiunile desti
nate pregătirii profesionale 
prin cursuri de calificare 
și policalificare (două cla
se de strungari și frezori 
cu un număr de 48 de 
eursanți, trei clase de su-

Permanenta racordare
(Urmare din pagina I)

ducindu-și fiecare contribu
ția în diferite sectoare ale 
vieții peste 5—10 ani, cind 
va crește gradul de comple
xitate a producției, cînd 
se vor extinde tară prece
dent mecanizarea și auto
matizarea. Toate aceste mari 
transformări impun o astfel 
de calificare a tinerilor 
muncitori, tehnicieni sau .in
gineri, încât ei să poată 
execute cele mai complexe 
operații din procesul mun
cii. l-eiitru a răspunde a- 
cestor înalte comandamente 
sociale trebuie să depunem 
elorluii-in ' etlerea perfec
ționării conținu lului în- 
învățămîntului, c pregătirii 
temeinice a s t u d e n- 
tiior ia cel mai înalt nivel, 
îincunătățirii conținutului 
mAh ițății productive. Nul 
mai. o temeinică pregătire 
și cunoaștere a perspective
lor de modernizare a mi
neritului,. de dezvoltare a 
patriei- noastre, vor asigura 
participarea directă. con
știentă și cu pasiune re
voluționară la întreaga ac
tivitate socială ceea ce 
constituie o manifestare ac
tivă a patriotismului revo
luționar al tineretului nost ru\ 
studios.

Institutul de mine, în cei 
aproape 32 de ani de exis
tență in Valea Jiului, a a- 
curaulat o experiență valo
roasa, îmbogățită mereu cu 
noi și noi elemente de con
ținut, în integrarea organi
că cu producția și cerce
tarea științifică. însemnatul 
potențial științific al cadre
lor didactice din institut se 
manifestă în trei direcții: 
ridicarea conținutului știin
țific al cursurilor, al tutu- 

dori, o clasă de turnători, 
una de macaragii. 215 ti
neri care urmează cursu
rile liceale la jseral).

Conferința a reliefat în 
spirit critic și autocritic 
probleme legate de or
ganizarea și desfășurarea 
muncii productive, politico- 
educative, cultural-artisti- 
<e și sportive, generalizării

Conferințe de dări de 
seamă și alegeri în 
organizațiile U.T.C.

experienței pozitive în or
ganizațiile de tineret.

Proiectul de hotărîre cu 
privire Ia înfăptuirea sar
cinilor ee revin organelor 
si organizațiilor U.T.C. din 
întreprindere, cuprinde o- 
biective mobilizatoare pen
tru creșterea contribuției 
tinerilor la înfăptuirea ne
abătută a politicii partidu
lui, a programului de me
canizare a mineritului Văii 
Jiului.

Participanții la dezba
teri au venit eu propuneri 
concrete pentru îmbunătă
țirea continuă ■ a activită
ții. Iată cîteva dintre aces
tea: „Șefii de brigadă, con
ducătorii producției. să 
manifeste mai multă pre
ocupare pentru îndruma- 

ror formelor de învățămînf, 
Ia nivelul progresului mi
neritului contemporan; spo
rirea valorii formative prin 
aceasta înțelegindu-se că 
absolvenții noștri trebuie 
educați pentru a fi recep
tivi la nou și să-l promove
ze, participînd cu înaltă 
competență profesională la 
calitatea și eficiența proce
sului economic; legătura 
permanentă cu viața, aceas
tă relație stabil indu-se pi in 
practica în producție și ac
tivitatea de cercetare, la 
care sînt atrași tot mai mulți 
studenți. In învățămîntul 
superior" minier din Pe
troșani sînt multe realizări 
remarcabile — pornind de 
la permanenta preocupare 
de elaborare a cursurilor și 
sfîrșind cu valoarea .econo
mică și morală a practicii 
studenților sau a cercetării
— la baza cărora șe află 
competența științifică a ca
drelor didactice, modelatori 
ai conștiinței studenților.

Partidul nostru consideră 
că formarea conștiinței so
cialiste a tineretului studios 
are o componentă esențială
— educarea în spiritul pa
triotismului socialist, pre
țuire față de muncă și valo
rile ei, cultivarea dragostei 
față de partid. Toate aces
tea trebuie să se reflecte în 
munca și . comportamentul 
studenților, sa le stimuleze 
întreaga capacitate de muri
ră și crea|ie pentru înfăp
tuirea politicii partidului, 
a Programuluj-directivă de 
cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și intro
ducere a progresului tehnic, 
a mărețelor perspective atît 
de expresiv* sintetizate în 
documentele Congresului al 
XII-Iea al partidului. 

rea și coordonarea muncii 
tinerilor, ■ nu să le ascun
dă „secretele meseriei" 
cum fac unii dintre ci“ 
(Ion Găină) ; „Noul comi
tet va trebui să acorde mai 
multă atenție înfăptuirii 
vastului program prioritar 
de mecanizare, orientarea 
tinerilor să se facă spre 
meseriile cu deficit de ca
pacitate" (Nicolae Lobonț. 
secretar adjunct al comite
tului de partid) ; „Să se în
ființeze o «brigadă de ti
neret» și «cuptorul tinere
tului» în turnătorie". (loan 
Oros); „.Se simte nevoia u- 
nei mai bune aprovizionări 
cu scule, dispozitive, apa
rate de măsură și control, 
să se refacă tehnologiile la 
unele produse" (Nicolae 
Geamănu). în intervențiile 
lor, și alți. participant 
(Constantin Petc-u, Aradi 
Eugen, Gheorghe Maghia
rii) au subliniat necesitatea 
integrării responsabile a 
tineretului pentru obține
rea de noi succese în cons
trucția de utilaj minier, în 
cunoașterea și aplicarea în 
viață a documentelor Con- 
greșului al XII-Iea al parti
dului.

Mircea BUJORESCU

(Urmare din pagina I.

trăiesc. Primul meu vot 
pe care-1 voi da candida
ților F.D.U.S. este însoțit 
de un gînd de împlinire. 
Vreau să urmez o facul
tate.tehnică și să devin in
giner în domeniul cons
trucțiilor de mașini, după 
care să mă reîntorc în Va
lea Jiului care cunoaște 
actualmente o adevărată 
explozie a progresului teh
nic. Așa cred eu că voi pu
tea participa într-o măsură 
mai mare la înflorirea lo
calității și a țării, astfel 
Incit România prezentă șl 
viitoare să ajungă, așa 
cum o prefigurează hotă- 
rîrile Congresului al 
XII-Iea, Programul parti-

Căminele
(Urmare din pagina 1)
lor la ultimul cămin — 1 
martie — va fi de" aseme
nea respectat".

NICOLAE VIZ1RU, elec- 
tiician, șei de echipă: 
„Lucrăm Ia căminele A și 
B cu o formație de 10 oa
meni. Piua acum, pe' luna 
februarie, ne depășim nor
ma cu 20 la sută. Instala
țiile electride de bază, la 
ambele, cămine, le-am ter
minat, așa incit, peste două 
zile, jumătate din echipă 
va putea trece la alt punct 
de lucru al șantierului".

MIHAIL P1RICI, șei de 
echipă complexă — zugravi- 
vopsitori : „La toate nive
lele căminului A se execu
tă operații de finisare. Co
laborăm foarte bine cu in
stalatorii sanitariști din 
echipa condusă de Dumitru 
Unchicșu. Vom trece în cu- 
rind și la blocul B caro 
are structura de rezistența 
ridicată. Toate formațiile 
lucrează iii -acord global 
și obțin ritmuri înalte de 
lucru. Dispunem de tot ce 
e necesar în acest scop. Se 
simte doar nevoia tîmplari- 
lor, pentru ca finisajul să 

culturale un magazin uni
versal, hotel, cinematograf, 
gară nouă pentru călcători). 
Alte propuneri, opțiuni 
pentru noua dezvoltare a 
orașului și creșterea cali
tății vieții exprimate de 
alegătorii Nicolae Mate- 
escu, Ștefan Prună, Cons- 
stantin Mitroi și Ion Scro- 
botă s-au referit la cerințe 
majore ca : îmbunătățirea 
activității pe șantierul de 
construcții, transportu
lui în comun, repartizarea 
judicioasă a spațiilor co
merciale în cartierele noi, 
creșterea operativității la 
intervențiile pentru lichi
darea deranjamentelor so- 
cial-gospodărești, impulsi
onarea preocupărilor pen
tru crearea a noi zone de 
agrement, baze sportive și 
atragerea largă a locuito
rilor la realizarea acesto
ra. S-a reținut ideea că 
pentru realizarea noului 
centru civic al orașului se 
cer mobilizate în anii cin
cinalului viitor nu numai 
eforturi de investiții, ci și 
potențialul de muncă pa
triotică ai populației, al a- 
legătorilor, sprijiniți de vi
itorii deputați ce vor li 
aleși la 9 martie.

Gînduri la
dului : măreață, indepen
dentă și înfloritoare".

Rodica Radu, clasa a 
XlI-a, la același liceu : 
„Colegii noștri care încă 
n-au împlinit 18 ani, și 
deci nu vor vota la 9 
martie, ne spun adesea că 
șîntem fericiți, beneficiind 
de acest drept. Cum să nu 
fim fericiți dacă pentru 
noi va fi o adevărata săr
bătoare ! Copil fiind; mă 
bucuram nespus de mult 
cînd părinții și frații mai 
mari mergeau la vot. Casa 
noastră era într-adevăr în 
sărbătoare.' Do data aceas
ta și eu voi putea inira în 

pentru tinerii mineri
nu stagneze de acum înain
te".

MtHAI HAIVAȘ, șef de 
echipă complexă — dul
gheri, betoniști și fierar 
betonișli: „Împreună cu e- 
i.hipa complexă condusă de 
Nicolae Gheorghiu partici
păm la lucrările de fundații 
și elevații ale ultimului că
min și viitoarei cantine. 
Ne depășim sarcinile de 
muncă. In componența echi
pelor complexe intră și 
muncitori bine pregătiți și 
disciplinați din partea be
neficiarului, repartizați de 
către C.M.V.J. pentru a 
finaliza la timp tot ceea ce 
ne-am propuși. Cunoaștem 
cu toții cît de importantă 
este darea în folosință a 
noilor spații de locuit pen
tru asigurarea forței de 
muncă tinere în subteran".

PETRU PREOȚESCU, teh
nician normator: ,,Toate 
formațiile de lucru obțin 
ritmuri înalte de execuție. 
Media depășirilor de normă 
în luna februarie este de 
15 la sută. Hotărîrea tutu
ror este de a da în folo
sință înainte de termen, 
conform angajamentului a- 
sumat de către colectivul

ANINOASA
Tot ‘ieri, minerii de la 

l.M. Aninoasa, 1 a intrarea 
în schimbul II, și cetățeni 
din comună s-au intîlnit 
cu candida ții de deputați 
penrru circumscripția elec
torală municipală nr. 53. 
minerii Vasile Rodnic, 
Gheorghe Costinaș și lăcă
tușul Panaite Stan. Au 
participat, de asemenea, la 
întîlnirea cu alegătorii, 
candidații F.D.U.S. din 
circumscripția electorală 
comunală nr. 5, tovarășii 
Aurel Cristea și Gheorghe 
Dănilă, mineri pensionari. 
Din multiplele probleme, 
propuneri și cerințe, for
mulate de alegători, can
didați! F.D.U.S. au reținut 
pentru agenda preocupări
lor : construirea a noi 
blocuri "de locuințe și a li
nei școl; generale în co
mună ; unul dintre medi
cii dispensarului să locu
iască în comună, iar orarul 
farmaciei să fie ppelungit 
pînă după-amiază ; la 
dispensar să se amenajeze 
un laborator de fiziotera
pie pentru refacerea capa
cității de muncă, aprovi
zionarea eu cărbuni a lo
cuitorilor să se facă după
un grafic ; prelungirea
’ ■ li   <m ■■■■' * <■■■■» » t '/r taa^a aaaa^/'. a • aaaa^ a

primul vot
deplinătatea drepturilor ce
tățenești. Absolvind anul 
acesta un liceu de specia
litate, voj căuta să urmez 
cursurile Institutului de 
mine din Petroșani, con- 
tinuînd o tradiție a fami
liei. Deci, primul meu Vot 
tie la 9 martie var fi dat 
pentru progresul mineritu
lui Văii Jiului, pentru așe
zarea acestuia pe noi baze 
ale dezvoltării continue, 
pentru tot ceea, ce va con- 

, tribui la ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de 
progres si civilizație

Tatiana Cibian, colega 
celorlalți interlocutori : 

acestui punct de lutru, că
minele pentru tinerii mi
neri".

Dl MiTRU CH1RCULES- 
CU, șeful comparlimenlu’ui 
personai-r ctribuire al 
I.C.M.M. Petroșani: „In a- 
< castă perioada. cind efor
turile șantierului din Vul
can sînt concentrate pentru 
punerea în funcțiune, încă 
în acest semestru, a noilor 
instalații de cărbune cocsi- 
ficabil aie preparației Co- 
rbești, beneficiarul obiecti
vului, I.P.C.V.J.. prin per
soana directorului între
prinderii, ing. Nicolae 
Vâlcea, a promis ferm că 
ne va sprijini, înainte de 
1 martie, cu formații de 
lucru proprii pentru exe
cuția lucrărilor din prepa- 
rație. In aceste condiții, 
pînă Ia aceeași dală, vom 
putea repartiza la cămine, 
din forța de muncă a șan
tierului. pe cei doi munci
tori care să asigure ter
minarea lucrărilor de tîm- 
plărie. Vom acorda cons
tructorilor de cămine în
tregul .'sprijin de care au 
nevoie pentru a-și respecta 
angajamentul". -

traseului de autobuz pen
tru transportul in comun 
pînă la partea de sus a 
comunei ; efectuarea de re
parații capitale la drumul 
județean ; construirea unui 
club mun. iboresc la Ei- 
vezeni.

Participanții la întîlnirc, 
alegătorii au salutat cu 
bucurie proiectele de dez
voltare social-edilitară a 
comunei. în viitorii ani, a- 
nunțats de președintele 
consiliului popular comu
nal, tovarășa Valentina 
Cerchez (construirea unui 
bloc de garsoniere pentru 
tinerii familiști, a unui 
dispensar medical, asfalta
rea drumului din partea de 
sus a comunei etc.), locui
torii Aninoașei văzînd îh. 
aceste obiective garanția 
că tot ceea ce ei au pro
pus la întîlnirile cu can
didații F.D.U.S., aspirațiile 
lor de a vedea localitatea 
în care muncesc și trăiesc 
tot mai dezvoltată și fru
moasă se vor îndeplini.

O întîlnire de lucru au 
mai avut ieri la Aninoasa 
candidații F.D.U.S. loan 
Marincă și Florica Bălă- 
neanu, caro au purtat un 
rodnic dialog lucrativ cu 
alegătorii din circumscrip
ția electorală comunală 
nr. 11.

„Deși nu sînt băiat, gîndu- 
rile mele se îndreaptă tot 
spre o meserie legată de 
minerit. Tatăl meu este 
maistru minier, iar eu 
vreau să devin ingineră în 
specialitatea electromecan i- 
că, î'n ieleea unei partici- 
piiri efective la afirmarea 
revoluției tehnico-științifi- 
ce în minerit, la ridicarea 
gradului de mecanizare a 
lucrărilor miniere. Cu a- 
ceste gînduri voi participa 
eu la primul vot și, toto
dată, cu niîndria că sînt 
contemporană ou marile 
înfăptuiri ale epocii".

Să se refacă pasajul
In numele locuitorilor din 

scitele .ligoreusa, Căprarești. 
Corbeoni și Pirma, toate 
aparținînd comunei Banița, 
mă adresez redacției pen
tru a solicita sprijin în re
zolvarea unei probleme.

In cursul lunii noiembrie 
1979 secția condusă de to
varășul Ion Drăgoi din ca
drul complexului C.F.R. a 
executat lucrări de între
ținere și reparații la linia 
ferată în punctul cabana 
Peștera Bolii. Cu această o- 
cazie au fost scoase tra
versele ce formau pasajul 
de trecere al drumului co
munal ce face legătura cu 
satele menționate mai sus. 
Săteni or li s-a promis tot 
atunci că pasajul de trece
re peste calea ferată va fi 
refăcut în scurt timp. Era 
necesară refacerea deoare
ce altă legătură cu satele 
de pe Valea Jigoreasa nu 
există. Au trecut însă trei 
luni de zile și pasajul nu 
s-a mai refăcut. Peste 100 
de familii din satele men
ționate își au drumul de le
gătură spre șoseaua națio
nală, cu mașinile ori cu 
căruțele, pe drumul ,de 
lîngă cabana Peștera Bolii. 
In situația actuală . nu se 
poate trece peste calea fe
rată nici cu mașinile, nici 
cu căruțele după furaje 
pentru animale,

Vasile STOICA, 
Banița

• Astăzi, ora 20, An
tic Hațegana 

din Hunedoara prezintă,
în sala Casei de cultură 
din Petroșani, concert-
spect.iscolul de muzică 
populară românească „Drag 
mi-e cîntecul pe lume".

• Tinerii de la l.M. Li- 
vezeni cinstesc prin fapte

I samblul artist 
din Hunedoara

I
I

I p<u

de vrednicie conferința 
U.T.C. pe întreprindere, 
care urmează peste cîteva 
zile. Ei au recuperat, în 
bună parte din subteran, 
500 kg cupru și au colec
tat 10 tone fier \ echi, de 
la începutul lunii.

• Luni, 25 februarie 
a.e. cartierul Aeroport— 
Petroșani a fost pur și 
simplu invadat de hîrtii. 
Ne adresăm din nou sec
torului de salubritate al

E.G.C.L. și asociațiilor de 
locatari din acest cartier. 
Acești doi factori să se 
înțeleagă între ei cînd 
este de vină unul și cînd 
este vinovat celălalt și să 
„ușureze" peisajul 
rului de povara 
împrăștiate pe 
verzi.

® Informăm pe
cale serviciul de apă 
canalizare de la E.G.C.L. 
că de două săptămîni în-

cartie- 
hîrtiilor 

zonele

această
Și

< heiale se zbate in stingă 
și-n dreapta locatarul imo
bilului 28/2 din strada 
Viitorului — Petroșani 
pentru a fi ajutat să scape 
de o belea. In dreptul ca
sei sale, în stradă au a- 
părut trei izvoare, iar unul 
în curte — cauzate de 
spargerea unei conducte. 
Cine trece pe recepție, 
pentru a „capta" of-ul o- 
mului și a seca în sfîrșit, 
izvoarele?

• Asociația sportivă 
„Energia" Paroșeni orga
nizează, în zile.e de 1 și 
2 martie a.c„ festivalul 
zăpezii la schi. întrecerile, 
la care sînt invitați toți 
iubitorii de schi din mu
nicipiu, se vor desfășura 
pe pîrtia de ia cabana 
Pasul Vîlcan. Pentru „Cu
pa Energia" se va concura 
la slalom special și uriaș 
și la fond 5 km. (Iuliu 
Popa).

Zeci de mineri de la | 
Bărbateni au urmărit, I 
după-amiază, în. sala I 
apel, desfășurarea I 

microspectacol sub 
„Laudă mun-

•
l.M. 
ieri, 
de 
unui 
genericul 
cii", prezentat de forma
țiile artistice ale clubului 
sindicatelor Lupeni.
(Al. Cor.l

■

I 
[■
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Comerțul - față în față cu exigenta majoră a etapei actuale

SĂ TRĂIM ȘI SĂ MUNCIM 
ÎN CHIP COMUNIST

Un deziderat imperios necesar
— în ce 
noi, cei
— la mina 

Apoi s-a extins

A început 
privește jx; 
Valea Jiulu; 
Petriiă.
la minele Vulcan și ! Lu
peni. Inițiativa a stârnit 
un ecou puternic în rîn- 
dul oamenilor muncii, 
pentru valoarea ce o con
ține, pentru ideea gene
roasă care a ajutat-o să-și 
găsească denumirea : 
trăim și să muncim 
chip comunist". O < 
mire-simbol, 
ideal, o cauză 
și un crez înălțător 
partidului, constant 
stăruința de a 
tru apropierea 
meni, pentru 
convingerilor 
despre muncă 
singurele capabile să con
ducă la înfăptuirea celui 
mai complex proces so
cial, prin cea mai cuteză
toare revoluție : 
ționarea omului, 
rea personalității

Cu cîtva timp 
la cele 
miniere 
deci, o 
galabilă 
tivă. La 
ziarul a 
larg ecoul stîrnit de cri
teriile inițiativei, des
prinse din conținutul bo
gat al Codului principi
ilor muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și e- 
chității socialiste. Iată 
că, astăzi, vorbim despre 
un nou colectiv care s-a 
angajat să acțibrieZe pen
tru formarea omului, po
trivit, celor mai înălțătoa
re norme de muncă și Via
ță. Este vorba despre co
merț, un domeniu stră
bătut încă de manifestări 
ale vechiului, dar șj de 
efortul continuu pentru 
înlăturarea lor, de preo
cuparea statornică pen
tru situarea sa la un ni
vel superior, corespunză
tor importanței sociale ce 
o deține.

Colectivele din comer
țul Văii Jiulu; au îmbră
țișat, așadar, această va
loroasă inițiativă, din do
rința de a acționa nea bă
lul pentru- transpunereă 
în viață a principiilor 
muncii șj vieții comuniș- 

.. tilor. Nu vom ocoli cîte-

ne va adevăruri de toate zi- 
din

: „Să 
în

denU- 
un simbol- 

luminoasă 
ale 
în

pen- 
oa-

milita 
între 
cultivarea 

înaintate 
și viață,

perfec- 
împlînl- 
umane.

în urmă
trei întreprinderi 
a fost lansată, 
inițiativă de îne- 
valoare 
timpul 
consemnat

edttca- 
pptriviț, 

pe

Me, așa cum nu au fost; 
ocolite nici în dezbaterea 
deosebit de lucrativă, pri
lejuită de lansarea ini
țiativei, la care a luat 
parte activul de bază din 
întreprinderile comercia
le. Consemnăm, prin 
maFe, că mai există 
mentalitatea despre 
merț cum că ar fi un do
meniu în care „Se cîștigă"; 
dar există, de ce să nu 
spunem, numeroși lucră
tori comerciali care do- 
bîndesc un cîștig cinstit, 
așa cum face minerul, sau 
strungarul. Mai există, în-

ur- 
încă
co-

ne- 
po- 
sau 

să

nui deziderat major și 
cesar. unui deziderat 
sibil care, mai devreme 
mai tîrziu, va trebui 
fie împlinit. Iar dacă e
de ales în privința pers
pectivei, e bine ca dezide
ratul să fie împlinit mai 
devreme, întrucît de mult 
timp noi, cumpărătorii 
dorim ca în Valea Jiu
lui comerțul. să dobân
dească o față curată și 
frumoasă, pe măsura mun
cii, abnegației și rezulta
telor celorlalte domenii ale 
vieții eeonomico-sociale.

O față curată șj fru
moasă. Expresia am re-

Pe marginea dezbaterilor prilejuite 
de lansarea unei initiative 
de mare valoare educativă

că, pe alocuri, tendința 
; cîștigulUj. ilicit ; dar exis
tă și lucrători care și-au 
cîștigat o binemeritată re
putație, datorită 
tei lor, în deplină 
danță cu pr.ioipu.il 
și corectitudinii.
xiștă cazuri de indiscipli
nă, manifestări de lipsă 
de respect și solicitudine 

»față de producătorii bu
nurilor materiale; : . dar 
sînt tot măi multi lucră
tori comerciali cu care-ți 
face plăcere să te întreții 
preț de câteva minute, da
torită respectului cu care 
te întâmpină la locul lor 
de muncă, datorită poli- 
teței, și solicitudinii na
turale, adică lipsite de o- 
riee. artificialitate, 
movate în relația 
ușoară 
cumpărător.

Există deci și lucruri 
bune, și din cele rele.

;. Primele câștigă teren, ce
lelalte trebuie să fie era- 

a<’Castă 
imbră-

condui- 
concor- 
cinstei 

Maj e-

care-

pro- 
deloc 

dintre ■ vî.nzător , și

dicate, iar prin 
prismă inițiativa 
țișată dc colectivele noas
tre comerciale se dove
dește deosebit de necesa
ră și oportună. Așa 
înțeleasă hotărîrea 
vului de bază din 
merț, ca o acțiune

a fost 
acti- 
co- 

poli- 
tică de primă însemnăta
te, menită să răspundă u-

ținut-o din referatul (des
tul de critic), înfățișat 
celor prezenți la dezbate
re, în sala mică a Casei 
de cultură. La această ce
rință s-au referit, direct 
sau indirect, toți cei care 
au luat cuvîntul și am 
dori ca spusele lor, suges
tiile și propunerile făcute 
să fie înțelese prin recep
tivitatea cu care a 
îmbrățișată inițiativa, așa 
■cum 'rezultă din această 
pagină. Cuvîntul partici
panților reflectă elocvent 
orientarea activului 
bază dm comerț spre o 
calitate superioară în 
pfovizionarea 
spre perfecționare 
fesională și ridicarea con
tinuă a pregătirii politice 
a tuturor lucrătorilor, con
comitent cu formarea o- 
mului nou, cu un profil 
moral înaintat, care 
se conducă neabătut 
pă principiile cinstei 
corectitudinii, ale eticii și 
echității socialiste.

S-a pornit, cu destulă 
fermitate, pe un drum 
sigur, spre înfăptuirea li
nei cerințe majore în ac
tivitatea comercială. în 
primul rînd comuniștii, or
ganizațiile dc partid 
susținut hotărîrea - de 
acționa pentru instaura
rea unu; comerț civilizat,

fost

de

a-
populației, 

pro-

c.urat și frumos, anga- 
jîndu-se să contribuie mai 
activ la prevenirea for
mării rebutului uman, des
pre caro în încheierea dez
baterii s-a vorbit deosebit 
de convingător, să ajute 
la crearea și afirmarea 
unei puternice opini; de 
masă, neîngăduitoare față 
de orice abateri și mani
festări anacronice. Cu o- 
rientările clarfe, desprinse 
din concluziile dezbaterii, 
acțiunea amplă de forma
re a .dinului nou în acest 
domeniu de mare însem
nătate 'socială care este 
comerțul, va contribui la 
înregistrarea unor 
ții pozitive în 
oamenilor, la 
convingerilor 
despre muncă 
despre munca 
viaț.a frumoasă 
temelia înălțătoarelor prin
cipii ale eticii și echității 
socialiste.

S-a recomandat, iar su
gestia a fost" unanimă în
sușită, ca dezbateri ase
mănătoare să aibă loc în 
toate localitățile munici
piului, și pe întreprinderi, 
astfel că eficiența efor
tului educativ să fie spo
rită și cuprinzătoare, și 
astfel ca tot mai multi 
lucrători din comerț, prac
tic toți cei ce șînt inte
grați în acesț 
fie cuprinși 
declanșată ca 
de inegalabilă 
ducațivă: „Să 
muncim 
nisl “.

muta- 
conștiința 
afirmarea 
înaintate 
și viață, 

cinstită și 
clădite pe

domeniu să 
in acțiunea 
o inițiativă 
Valoare e- 
trăim și să 
chip comu-

Magazinul alimentar nr. 150 din Lonea este per
manent căutat de cumpărători atît pentru produsele 
oferite din abundentă cit și datorită aspectului și so
licitudinii eu care sî’nt întîmpinâți de colectiv.

Orientări, direcții de acțiune 
în vederea îmbunătățirii muncii politice, 
educative în întreprinderile comerciale

• Intensificarea acțiunilor politice pentru cu
noașterea, însușirea și aplicarea în viață a hotărîri- 
lor de partid și legilor țării, a directivelor Congre
sului al Xll-Iea al partidului și sarcinilor trasate 
de secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicol,ae Ceaușescu, cu privire la îmbunătățirea ac
tivității în domeniul comerțului 9 Creșterea rolu
lui și eficienței educative a adunărilor generale ale 
organizațiilor de partid, a cursurilor învățămîntului 
politico-ideologic 9 Intensificarea muncii politice de 
la om la om, creșterea rolului și răspunderii res
ponsabililor de unități în afirmarea atitudinii îna
intate față de cumpărători • Creșterea Și afirmarea 
spiritului de combativitate, a exigenței și intransi
genței față de orice abateri șl încălcări ale discipli
nei comerciale și codului eticii și echității socialis
te, combaterea tendințelor de cîștig ilicit și servire 
preferențială, popularizarea și generalizarea atitu
dinii înaintate în muncă și în viață, a inițiativelor 
înaintate în introducerea formelor moderne de co
merț 9 Îmbunătățirea conținutului acțiunilor edu
cative în organizațiile U.T.C. 9 Intensificarea par
ticipării membrilor F.D.U.S. la acțiunile întreprinse 
în întreprinderi 9 Cultivarea spiritului de ordine și 

. disciplină, a atitudinii de respect și solicitudine fa
ță de cumpărători în fiecare magazin și unitate co
mercială 9 îmbunătățirea aprovizionării cu fond 
de marfă în cantități și sortimente corespunzătoare 
în toate orașele municipiului.

IOAN PÎRVULESCU, 
directorul I.C.S.M. Lupeni: 
„Este necesar să ne 
cunoaștem mai bine între 
noi, să știm despre fie
care cum lucrează, cum 
trăiește, cum gîndește și, 
în general, după ce con
vingeri și norme se con
duce în muncă și în via
ță. Numai așa vom putea 
acționa cu eficiență și la 
timp pentru prevenirea 
manifestărilor retrograde".

MARIN IACOB, secre
tarul organizației de ba
ză de la I.C.S.M. Vul
can : Rezultatele ■ econo- morală, de sțirrfă și 
mice sînt oglinda, conști
inței, a răspunderii și pre
gătirii , politice și profesi
onale a tuturor lucrători
lor.
permanent 
răspunderii 
de intensificarea pregă
tirii l°r Politice 
fesionale, pentru ca 
provizionarea populației, 
satisfacerea cerințelor oa
menilor muncii să fie re
zultatul strădaniei noas
tre conștiente de a ne fa
ce datoria, de a ne înde
plini menirea socială ce 
ne revine."

EUGENIA POTROACA,

Ne vom preocupa 
de creșterea 
lucrătorilor,

și pro-
a-

Eucoris — o 
ambianță plăcută

unitate care se autorecomandă prin 
și bună servire.MUSTAȚA

au
cl

■ ' -W;

Din cuvîntul participanților la
președinta Comitetu
lui sindicatului de la 
I.C.S.A.—A.P. Petroșani:
In acțiunile noastre 
cative vom 
atenția prelucrării 
cințelor fiecărei

edu- . 
acorda toată 

conse- 
abateri. 

Vom pune accent pe in
tensificarea muncii poli
tice de la om la om. Ne 
vom sprijini mai mult pe 
lucrătorii vîrstnici care 
se bucură de autoritate

res
pect în sinul colectivelor. 
Cu sprijinul lor, și al 
tuturor celorlalți 
tori fruntași, cu 
duită înaintată, 
ționa pentru

o con- 
vom ac- 

___ . i înlăturarea 
tuturor concepțiilor înve
chite despre comerț, care 
mai persistă la unii lucră- 

consolidarea 
convingeri-

tori, pentru 
și extinderea 
lor înaintate.

, ȘTEFAN 
sef de
Î.C.S.A.—A.P.
Nu am făcut 
prevenirea și 
rebutului uman, ca 
vadă sînt abaterile

COROESCU, 
serviciu la 

Petroșani : 
totul pentru 

combaterea 
do- 

des-

tul de grave săvîrșite tru însușirea celor mai
chiar de lucrători cu ve- înaintate principii de mun-
ehime in comerț. Este și 
vina noastră pentru că 
de multe ori în adunările 
generale am prezentat ma
teriale neconvingătoare, 
insuficient de combative. 
Nu am, făcut totul nici 
peiltru popularizarea lu
crătorilor fruntași, care în
țeleg să se conducă în 
muncă și in viață după 
principii înaintate.

ANÂ SZABO, respon
sabila unității nr. 31!) a 
I.C.S.A.—A.P. Petroșani:
Organizăm permanent ac
țiuni pentru ridicarea pre
gătirii profesionale. Am 
introdus, de asemenea, în 
practica muncii de . la om 
la om discuțiile educati
ve care au loc la începu-. 
tul zilei de muncă, îndeo
sebi cu tinerii. Va trebui 
ca și în înyățămînțul po
litico-ideologic să găsim 
forme adecvate de atra
gere a lucrătorilor la dez
bateri, pentru cunoașterea 
temeinică a hotărârilor de 
partid și legilor țării, pen

ce si viată.
DUMITRU POENARU, 

directorul I.C.S.M.I. Pe
troșani : In activitatea po
litică și cultural-edueati- 
vă persistă încă, multe 
lipsuri dc natura 
lismului.
găsit cele mai potrivite căi 
care să conducă la creș
terea .eficienței muncii e- 
ducative. Punem accent 
pe îmbunătățirea relației 
luerător-cumpărător și, în 
acest sens, vom fi mai 
fermi față de atitudinea ne
principiala a unor vînzători. 
In grupele sindicale vom 
acorda un spațiu mai mare 
acțiunilor educative și, 
în general, vom acționa 
pentru desfășurarea în mai 
bune condiții a învăță
mîntului politico-ideolo
gic.,

IOAN CARABA, <li rec
torul I.C.R.A. Petroșani : 
Colectivele din comerțul 
eu ridicata își regăsesc

forma-
Nici noi nu am

dezbateri
sarcini deosebit de impor- 

. tante în vederea formării 
și prevenirii 

Pe prim 
_ u rmări rea 
contractelor, 

Întărirea 
aprovizio-

DAVIDO- 
directoru I 

______ Petroșani : 
In afara dezbaterilor co
lective pe categorii de lu
crători ne vom preocupa 
ca problematica educati
vă să devină un punct 
permanent la ordinea de 
zi în organizațiile de 
partid, grupe sindicale. în 
organizațiile U.T.C. și ale 
F.D.U.S.

ANA GH1DUȚ, șef bi
rou personal, invățămint, 
retribuire la I.C.S.M. Vut
cari : Cred că nu am in
sistat îndeajuns , șă creăm 
opinie de masă în cazul a- 
baterilor, să sprijinim Ăr 
firmarea opiniilor înain
tate și a combativității în 

- manifestări 
care contravin codului e- 
ticii și echității socialis
te. In 1979 nu am avut 
abateri deosebit de gra
ve, dar numărul 
nilor acordate

starea disciplina- 
situează încă la 
cerințelor și, im- 
nici munca po-

CAZIMIR
VICI, 
I.C.S.A.—A.P.

omului nou 
oricăror abateri, 
plan vom situa 
îndeplinirii i 
concomitent cu 
disciplinei in 
narea unităților beneficia
re. ■ i ; < e

ELENA MORARU, se
cretara organizației de 
bază de 
Lupeni : 
sofutizăm, 
principiul 
nea este 
potrivită 
tinerilor ci, apropierea de /fața oricăror

I.C.S.M. 
să ab- 

i de la

la
Fără i
pornim
că nu sancțiu- 

metoda cea mai 
pentru educarea -.

ei, cunoașterea preocupă
rilor și a convingerilor 
lor.Prin consiliul șefilor 
de unități și în fiecare u- 
nitate prin responsabilul 
acesteia, în cele mai mul
te cazuri membrii de, 
partid, vom acționa me
reu în vederea cultivă
rii la tineri a concepțiilor 
sănătoase despre muncă 
si viață. '

sancțiu- 
reflectă

V VI

nilor 
faptul că 
ră nu se 
nivelul 
plicit, că 
litică, educativă nu a răs
puns întrutotul obiective
lor ce-i revin.

pr.ioipu.il
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Înmînarea unor înalte distincții 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășei Elena Ceaușescu

(Urmare din pag. 1)

Au rostit apoi alocuțiuni 
omagiale prof. dr. Gian
carlo: Elia Valori, dr. Pe
ter Landesmann — care a 
dat la început citire mesa
jului adresat președintelui 
Nicolae 'Ceaușescu de can
celarul Austriei dr. Bruno 
Kreisky, — prof. dr. Ber
nard Esamliert, dr. Robert 
Pitty Ferrandy și dr. Giu- 
sepe Gargani.

Innilnind Înaltele dis
tincții tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Giancarlo Elia 
Valori a dat citire inscrip
țiilor de pe medalie și pla
chete : „Institutul pentru 
problemele unei noi ordini 
economice internaționale, 
ani verși nd cinci ani de la 
întemeiere, lui Nicolae 
Ceaușescu, gindirii și ac
țiunii sale, pentru pace și 
cooperare intre popoare, 
marelui, admirabilului său 
respect pentru idealurile 
de libertate și dreptate". 
„Institutul pentru proble
mele unei noi ordini eco
nomico internaționale cu 
prilejui aniversării a c-inci 
ani de la întemeiere, pre
ședintelui Nicolae 
C e a u ș e s c u în senin 
de profundă apreciere pen
tru opera sa de excepțio
nală valoare, din care a- 
cest institut se inspiră și 
Pe care domnia sa a îm- 
pUnit-o și continuă să o 
împlinească pentru progre
sul Republicii Socialiste 
România și al, întregii u- 
manități. Pentru rolul său 
de vajnic susținător al 
dreptului popoarelor la 
autodeterminare, la o via
ță liberă și independentă, 
la colaborare egală în 
drepturi, cu urarea de noi 
și noi succese, spre binele 
tuturor popoarelor iubitoa
re de libertate". „Cu prile
jul celei de-a V-a aniver
sări a Institutului pentru 
problemele unei noi or
dini economice internațio
nale, Excelenței Sale, 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România,- inspirator și 
promotor al valorilor pri
etenie; și. colaborării între 
popoare".

Giancarlo Elia Valori a 
înmînat apoi președintelui 
Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea lui Arturo

Frondizi, președintele In
stitutului pentru proble
mele unei noi ordini eco
nomice internaționale.

înmînînd, de asemenea, 
înaltele distincții tovarășei 
Elena Ceaușescu, Gian
carlo Elia Valori a dat ci
tire inscripțiilor de pe me
dalie și plachetă : „Insti
tutul pentru problemele li
nei noi ordini economice 
internaționale, aniversînd 
cinci ani de la întemeiere, 
Elenei Ceaușescu, promo
toare a progresuluț tehnic 
și științific al Românie; în 
pace și libertate". „Insti
tutul pentru problemele u- 
nei noi ordini economice 
internaționale cu prilejul 
aniversării a cinci ani de 
la întemeiere, academicle- 
nei doctor inginer Elena 
Ceaușescu, expresia reîn-, 
noită a unei admirații vii 
și profunde pentru excepți
onala sa contribuție la e- 
dificarea viitorului Repu
blicii Socialiste România, 
marcată de noi cuceriri în 
domeniul științei și tehni
cii, cuceriri în care Dom
nia Sa are merite deosebi
te, cu urareș de realizări 
tot mai mari".

" Exprimînd calde mulțu
miri, a luat cu vuitul tova
rășa Elena Ceaușescu, alo
cuțiunea sa fiind îndelung 
aplaudată.

în cadrul ceremoniei, to
varășul NICOLAE 
C E A U Ș E S C U a 
rostit o cuvîntare, urmări
tă cu larg interes de cei 
prezeinți.

Membrii delegației Insti
tutului pentru problemele 
unei noi ordini economice 
internaționale au adresat 
apoi calde felicitări tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru distincți
ile ce le-au fost oferite-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost 
felicitați,. de asemenea, de 
tovarășii din conducerea de 
partid Și do stat prezenți 
la solemnitate.

în încheierea ceremo
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceâușescu s-au în
treținut cu oaspeții străini 
într-o ambianță de caldă 
cordialitate și s-au foto
grafiat împreună cu ei.

încheierea reuniunii 
țărilor africane 

„din prima linie"
DAR ES SALAAM 27 (A- 

gerpres). La Dar Es Salaam 
s-au încheiat lucrările reu
niunii la nivel înalt a ță
rilor africane din „prima 
linie", consacrată exami
nării actualului context e- 
lectoral rhodesian.

In comunicatul dat pu
blicității — transmite agen
ția France Presse — se re
levă că unitatea Frontului
Patriotic Zimbabwe repre
zintă „garanția păcii și sta
bilității în statul Zimbabwe 
independent". Totodată, se 
subliniază necesitatea crea-
rii unor condiții care să per
mită desfășurarea unor ale
geri libere și corecte, ce- 
tîndu-se în context retrage
rea imediată si necondițio
nată a trupelor regimului 
rasist sud-african din Rho
desia.

Lovitură de stat militară în Republica
Surinam

PARAMARIBO 27 (Ager- 
pres). Agențiile internațio
nale de presă, care citea
ză agenția națională S.N.A., 
anunță că în Republica Su
rinam a avut loc o lovitură 
militară de stat, soldată cu 
morți și răniți. A fost creat 
un Consiliu Militar Națio
nal — compus din opt mi
litari — care și-au asumat 
puterea în țară. Intr-o de
clarație difuzată -de consi
liu se precizează că atît 
capitala, cit și orașe’e de 
frontieră Albina și Nickerie

GUVERNUL ISLANDEI 
nu este dispus să accepte 
depozitarea de material mi
litar suplimentar la baza 
militară americană de . la 
Keflavik, în apropiere de 
Reykjavik, a declarat mi
nistrul islandez al afaceri
lor externe, Olafur Johan-

Mica publicitate
VÎND nutrii gestante, ti- ' PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Bădu- 
lescu Constantin, eliberată 
de I.M. Petrila. Se declară 
nulă. (182)

PIERDUT certificat de 
ajutor miner eliberat de 
-I.M. Petrila, pe nuinele 
Preda Constantin, cu seria 
B nr. 142281 din 1973. Se 
declară nul. (180)

ANUNȚURI DE FAMILIE

neret. Sat Vulpăr, nr. 29, 
Vințul de Jos, județul Al
ba. (183)

VÎND Dacia 1300, Vul
can, strada Coroești nr. 7, 
telefon 70677. (184)

PIERDUT legitimație de 
serviciu 
Nicolae, 
Vulcan.
(181)

pe numele Istvan 
eliberată de I.M. 

Se declară nulă.

FAMILIA anunță cu durere încetarea din viață a 
scumpului lor tată, bunic și frate

PANEK ALEXANDRU.
Inmormîntarea azi, ora 15 de la capelă. (183)

PUȘA, soră, nepoții Larisa, Cosmin și cumnatul 
Gabriel Kandut mulțumesc pe această cale tuturor 
celor din Petroșani, în special colectivului I.C.S.A. 
Alimentara, care au fost alături de ei la marea durere 
pricinuită de pierderea celei ce le-a fost dragă și 
scumpă

GOGA VIRGINIA (Moanți) născută STOICUȚA
Un gind bun și o lacrimă pentru sufletul ei foarte 

bun. (186)

FILME

se află sub controlul total 
al Consiliului Militar, im
portante personalități mili
tare și civile au fost ares
tate, In țară au fost insti
tuite restricții de circulație, 
aeroportul internațional a 
fost închis, iar legăturile 
telefonice cu exteriorul au 
fost întrerupte.

In document, autorii ac
țiunii acuză guvernul pre
mierului Henck Arron că 
nu a fost canabil să solu
ționeze problemele actuale 
ale țării . ‘

nesson, într-un interviu a- 
cordat agenției daneze de 
presă „Ritzaus Dureau".

JAPONIA VA CONTI
NUA programul de lansare 
a sateliților experimentali 
de telecomunicații în banda 
de frecvențe milimetrice, în 
ciuda eșecului de a plasa 
pe orbită sateliții „Ayame 
1“ și „Ayame 2", ultimul 
lansat săpțămîna trecută — 
a declarat Yuji Osada, di
rector general al Agenției 
Științifice și Tehnologice 
Japoneze.

LA SZEKESFEHERVAR 
(R.P. Ungară) s-au născut 
patru copii gemeni — trei 
băieți și o fată. Un purtă
tor de cuvînt al maternității 
din localitate a anunțat că 
atît mama cit și nou-năs- 
cuții se simt bine .

Plenara C.C. al 
P.C Peruan

LIMA 27 (Agerpres), La 
Lima a avut loc o plenară 
a C.C. al P.C. Peruan, în 
cadrul căreia a fost exami
nată situația politică din 
țară, fiind relevată impor
tanța pregătirilor pentru a- 
legeriie generale ce urmea
ză să aibă loc în Peru în 
luna mai a acestui an.

In raportul prezentat la 
plenară, Jorge del Prado, 
secretar general al P.C. 
Peruan, a subliniat că a- 
lianța electorală a partide
lor și organizațiilor de stin
gă — Unitatea de stingă — 
reprezintă principala platfor- 
n “ pentru unirea forțelor 
antiimperiaiiste..

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Alibi pentru un 
prieten; Republica: Ora 
zero; Unirea: Domnul
Miliard; I 

I
I 
I
I
I I I
I 
I
I 
I
I

ală; |
Joi J

Sindbad I 
......... jo.wv Telejur- J 
19,20 In actualitate: I 
itirea aleaerilor de •

I 
51

I 
I
I 
I

Nicolas

I
I
I
I PETRILA: Piedone A- 

fricanul, seriile I-II;

ILONEA: Umbra lui Ca
sey;

IANINOASA: 
Nickleby;

| VULCAN: Cineva ca
• tine;

I LUPEN1 — Cultural:
Mi-e teamă, seriile 1-11;

IURICANI: întoarcerea 
acasă.

> : •
TV

Te’eșcoală; 11,00 
foileton: „Prima-

Re-

10,00 
Roman 
rul din Casterbridge", 
luarea episodului 2; 11,55 
Telex; 16,00 Telex; 16,05 
Teleșcoală; 16,25 Curs de 
limba franceză; 16,45 
Curs de' limba spaniolă; 
17,05 Viața culturală; 
18,25 La ordinea z< 
în economie; 18,35 De
sene animate: L 
marinarul; 19,00 Telejur
nal; i" 
pregătirea alegerilor de 
Ia 9 martie! 19,35 Călă
torie prin țara mea 
(XVII); 20,00 Ora tine
retului; 20,55 Ritm s 
melodie — muzică 
șoară; 21,00 Teatru scurt: 
„Fără monoclu"; 21,45 
Telejurnal.

u-

PRONOEXPRES

Rezultatele tragerii 
Pronoexpres din

27 februarie 1980
Extragerea 1: 35 29 
2 38 3;

Fond de ciștig:
1 291 770 lei

Extragerea a H-a: 8 
20 17 14 30.

Report: 305 735 lei

ETAI’A A XX-a (2 martie)
A.S.A. jTg. Mureș — F.C. Argeș
Poli. Iași — U. Cluj-Napoca
Chimia Rm. Vîlcea — Gloria Buzău
Sp. studențesc — Dinamo
Univ. Craiova — Poli. .Timisoara
C.S. Tîrgoviște — F.C. Olt
JIUL — Steaua
Olimpia S. Mare — F.C.M. Galați
F.C. Baia Mare — S.C. Bacău

ETAPA A XXI-a (8 martie)
U. Cluj-Napoca — Univ. Craiova 
Olimpia S. Mare — Dinamo
F.C. Argeș — C.S. Tîrgoviște
Chimia Rm. Vîlcea
Steaua — F.C.M. Galați
Poli. Timișoara — F.C. Baia Mare
Sp. studențesc — Poli. Iași
S.C, Bacău — F.’C. Olt i
Gloria Buzău — A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A XXII-a (12 martie)
(0—1)
(2-3)
(1-—0)
(1—4)
(0—1)
(1-1) 
<2—D 
(0—3)

(1-2) 
(0—1) 
(0—1) 
(0—0) 
(2—0) 
(2—2) 
(0-4) 
(0—3) 
(0—2)

JIUL

(0—2)
(0-2)
(0-3) 
(0—0) 
(1—1)
(2-3)
(0-2) 
(0—1) 
(0—2)

PROGRAMUL RETURULUI CAMPIONATULUI 
01 TIZ IEI A—EOIf/A I979\I98O

Gloria Buzău — Univ. Craiova (0—4)
JIUL — F.C. Argeș (1—0)
Olimpia S. Mare — Poli- Timiș. . (0—1) 
C.S. Tîrgoviște — Sp. studențesc (0—1) 
F.C.M. Galati — S.C. Bacău (2—2)
F.C. Olt — Chimia Rm. Vîlcea (1—4)

ETAPA A XXVlII-a (13 aprilie) 
(0—1) 
(0—1) 
(0—1) 
(2-3) 
(4—4) 
(1—2) 
(1—2) 
(1-4) 
(3—3)

ETAPA A XXIV-a (23 martie)
(1—2)
(1—2)
(1—1)
(1-0) 
(0—2) 
(1—0) 
(2—-43) 
(1—3) 
(1—5)

C.S. Tîrgoviște — JIUL
Poli. Timișoara — Poli. Iași
F.C. Baia Mare — Olimpia S. Mare
F.C. Olt — Steaua
A.S.A. Tg. Mureș — U. CJuj-N.
Dinamo — F.C. Argeș
S.C. Bacău — Gloria Buzău 
Univ. Craiova — Sp. studențesc
F.C.M. Galați — Chimia Rm. Vîleea (0—1)

ETAPA A XXHI-a (16 martie)
(1—2) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-3) 

M. (0—1)

ETAPA A XXXI-a (4 mai)
F.C.M. Galați — Univ. Craiova
Gloria Buzău — JIUL
A.S.A. Tg. Mureș — Sp. studențesc

. U. Cluj-Napoca — F.C. Baia Mare
Chimia Rm. Vîlcea — S.C. Bacău
Steaua — Poli. Timișoara
Poli. Iași — F.C. Argeș
Olimpia S. Mare — C.S. Tîrgoviște
Dinamo — F.C. Olt

ETAPA A XXXII-a (11 mai)
JIUL — Poli. Iași
Sp, studențesc — F.C.M. Galați
Univ- Craiova — F.C. Olt
Gloria Buzău — Olimpia S. Mare
C.S. Tîrgoviște — Steaua
F.C. Argeș U, Cluj-Napoca
F.C. "
Poli.
S.C.

(1-3)
(0-1)
(0—4) 
(0-2) 
(2-2) 
(3—1) 
(1—3) 
(3-1) 
(3—2)

Gloria Buzău — Poli. Iași i
Steaua — Chimia Rm. Vîlcea i
Univ. Craipva — S.C. Bacău
JIUL — Olimpia S. Mare
C.S. Tîrgoviște — F.C.M. Galați s
F.C. Argeș — Sp. studențesc 
Poli. Timișoara — U, Cluj-Napoca
F.C. Olt — F.C. Baia Mare
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo i

ETAPA A XXV-a (26 martie)
F.C. Olt — Poli. Timișoara i
U Cluj-Napoca — JIUL
F.C. Baia Mare — Bteaua 5,1 
S.C. Bacău
Dinamo —
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. Galați 
Olimpia S. Mare — F.C. Argeș 
Poli. Iași — Chimia Bm. Vîlcea 
Sp. studențesc — Gloria Buzău

ETAPA A XXVI-a (« aprilie)
Gloria Buzău — F.C. Baia Mare 
Poli. Timișoara -» Dinamo
F.C.M. Galați — JIUL
F.C. Argeș
S.C. Bacău

— C.S. Tîrgoviște 
Univ. Craiova

(0—4) 
(0—1) 
(1—3) 
(1—1)
(0—1)
(0—2)
(1-1)
(0-2)
(1-0)

A.S.A. Tg. Mureș — JIUL 
Poli. Timiș. — Gloria Buzău
Sp. studențesc — Olimpia S. Mare 
U. Cluj-Napoca — F.C. Olt 
S.C. Bacău — Steaua
Chimia Rm. V. — C.S. Tîrgoviște
F.C. Argeș — F.C.M. Galați 
Poli. Iași — Dinamo
Univ. Craiova — F.C. Baia Mare

ETAPA A XXlX-a (20 aprilie)
Poli. Timișoara — S.C. Bacău- (0—0)
Chimia Rm. V. — Sp. studențesc (0—1) 
F.C. Baia Mare — A.S.A. Tg. Mureș (0—1)

C.S. Tîrgoviște (1—3)
Olimpia S. Mare (0—2) 

(0-1) 
d-3)
(0—9) 
(2—3)

(0-4) 
(1-1) 
(2—0) 
(1-1) 
(0-6) 
(2—1) 
(0—4) 
(0—3) 
(1-2)

Baia Mare — Dinamo
Timișoara — Chimia Rm. V,
Bacău — A-S.A. Tg, Mureș
ETAPA A XXXIII-a (21 nuri)

Olimpia S. Mare — U. Cluj-Napoca (0—2)„„ „

(2-1) 
(1—2) 
(0-5J 
(2—3)
(3—2)
(1-3)

F.C. Baia Mare — C.S. Tîrgoviște 
Steaua — Poli. Iași
Poli. Timișoara — Ă.S.A. Tg. Mureș
S.C, Bacău — F.C. Argeș
F.C. Olt — Sp. studențesc
F.C.M. Galați — Gloria Buzău 
Dinamo — JIUL
Chimia Rm. 'Vîlcea — Univ. Craiova (0—6)

ETAPA A XXXIV-a (25 mm)
(0—1) 
(1—8) 
(3—2) 
(0—4) 
(2-1) 
(0—2) 
(0—1) 
(0—1# 
(0—2)

Dinamo
Univ. Craiova .. _
Steaua — F.C. Argeș
Gloria Buzău — U, Cluj-Napoca
F.C. Olt — JIUL
Poli. Iași — F.C.M. Galați

ETAPA A XXX-a (26
F.C. Olt — Gloria Buzău
C.S. Tîrgoviște — A.S.A. Tg. Mureș 
F.C.M- Galați — Dinamo
JIUL — Univ. Craiova
U. Cluj-Napoca — Steaua
Olimpia S. Mare — Chimia Rm- V. 
Șp. studențesc — F-C- Baia Mare
S.C. Bacău — Poli. Iași
F.C. Argeș — Poli. Timișoara

(0-2)
(1—1)
(0-3)
(0—1)
(2—2)
(2-1)
(1—2)
(2—1)
(1-1)

aprilie)
(0-2) 
(1—3)

(1—0)

F.C. Olt
Olimpia S. Mare

Steaua — Sp. studențesc
Univ. Craiova — A.S.A- Tg. Mureș
Chimia Rm. Vîlcea — U. Cluj-N.
Poli. Iași — CS. Tîrgoviște

ETAPA A XXVII-a (9
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Baia Mare — Poli. Iași 

Dinamo — U. Cluj-Napoca
----------------------„---------—_— ----
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Sp. studențesc — Poli. Timișoara
JIUL — S.C, Bacău
F.C.M. Galați - F.C. Olt 
Poli. Iași — Univ. Craiova
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Baia
Olimpia S. M. — A.S.A. Tg. Mureș (2—2) 
Dinamo — Steaua (1—1)
F.C. Argeș — Gloria Buzău <1—-2)
U, Cluj-Napoca — C.S. Tîrgoviște (0—2)

aprilie)
(0-1) 
(1—2) 
(1-1) 
(0-5)
(0—2) 
(0-2)
(0—4) 
(1-1) 
(1-0)

JIUL — F.C. Baia Mare
Gloria Buzău — Dinamo
U, Cluj-Napoca — F.C.M. Galați 
Univ. Craiova — Steaua 
F.C. Argeș — Chimia Rm. Vîlcea 
Poli, Iași — Olimpia S. Mare 
Sp. studențesc — S.C. Bacău ., 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olt 
C.S. Tîrgoviște — Poli. Timișoara

In paranteze, rezultatele din tur. a


