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Astăzi, la posturile noastre de radio și

televiziune

Astăzi, în jurul orei 15,30, posturile 

de radio și televiziune vor-transmite di

rect de la Palatul Sporturilor și Culturii

marea adunare populară, eetățeneas- 

cu prilejul alegerilor de

4 pag. — 30 bani
la 9 martie.
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Adunarea cetățenească de la Petroșani
ÎN ÎNTÎMPiNAREA ALEGERILOR

că, organizată

• «A

Eveniment de majoră în
semnătate ce se îjiscrie în 
efervescent® activitate po
litică desfășurată în aces
te zile pentru 
alegerilor de 
la 9 martie, 
șani a avut 
cetățenească

pregătirea 
deputați de 
ieri la Petro- 
loc adunarea 
din circum

scripția electorală nr. 6 
pentru Marea Adunare 
Națională, organizată de 
Frontul Democrației și U- 
nitâții Socialiste. In sala 
Casei de cultură sute de re
prezentanți ®i colectivelor 
de oameni a' muncii din 
unitățile economice și so-

Simpozion
Ln cadrul „Șăptămîriii 

• eddeației politice, .culturii 
și tehnicii1/ acțiune 
gariizată la Institutul 
mine din /petroșani șt 

■ d.eată aiegerddr de ia 
itiutue, ;er. a avut loc 
simpozion pe tenia „Con
tribuția P.G.R., a secreta
rului generai al partidu
lui la dezvoltare® crea
toare a gîndirii social-po- 
litice contemporane. Do
cumentele Congresului al 
Xtl-lea ai partidului, ex
presie a umanismului.cre
ator în România /

Organizat ,de Asociația 
Studenților Comuniști și 
catedra de științe sociale, 
simpozionul a reunit co
municări ale studenților 
din anii I-IV ingineri 
subingineri, precum 
dezbateri interesante 
marginea lucrărilor pre
zentate. Cu acest prilej a 
lost subliniată contribu
ția partidului> nostru, a 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, Cu privire la 
industrializarea Socialista 
a țârii, ‘ valorificarea su
perioară a resurselor na
turale, materiilor prime, 
combustibilului și energi
ei, condiție esențiala pen
tru înfăptuirea programu
lui de dezvoltare econo- 
mico-sociaiă a țării. O 
•bună parte dintre lucrări 
s-au referit la dezvoltarea 
industrie; miniere în Va
lea Jiului, perfecționarea 
învățămîntului superior 
și mediu, rolul și locul 
activității politico-ideolo- 
gice în procesul de for
mare a omului nou, devo
tat cauzei socialismului și 
comunisifiului. Uri loc im
portant l-au ocupat co
municările referitoare la 
contribuția partidului nos
tru la elaborarea politi
cii externe, promovarea 
cu consecvent» : a princi
piilor noi în relațiile cu 
toate tarile lumii.

și vîrstnici, 
Petroșani și 

localitățile Lonea,

cial-culturale, numeroși ce
tățeni, tineri 
din orașele 
Petrila,
Banița au salutat, dînd ex
presie sentimentelor de 
stimă și prețuire, prezen
ța în mijlocul alegătorilor 
a candidatului în circum
scripția electorală nr. 6 
pentru Marea Adunare Na
țională și în circumscrip
ția județeană nr. 66, tova
rășul Ion Ciucu, membru 
al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid, președin
tele Comitetului Executiv 
al. Consiliului popular ju- .

' dețean.
L.a adunare, alături de 

. candidatul pentru Marea 
Adunare Națională au lu
at parte, de asemenea, cei
lalți candidați F.D-.U.S. din

(Continuare în pag. a 2

in
să 

mai

ACTUALITATEA 
LUME

spirit de responsabilii 
privind gospodărirea

Ioan CREȚU, 
inginer șef al

I.R.I.U.M. Petroșani

pre-
stîlpii

(Continuare în pag. a 2-a)

Aspect din timpul des așurarti adunării cetățenești de la Petroșani.

35 de ani de la instaurarea primului
guvern democrat revoluționar 

din România
Răsturnarea dictaturii mi- 

litaro-iasciste 'a desch.s ca
leaeliberării României de 
stih dominația imperialistă, 
a permis înfăptuirea nă
zuințelor poporului- român 
de a fi fiber și stăpîn - pe 
bogățiile și munca sa, pe 
destinul său. ■ .

‘ Acest glorios: act revolu
ționar a inaugural 
dă de structurale 
hjăfi democratice 
tatea românească, 
du-se idealurile de dreptate 
socială și națională pentru 
care au luptat și s-au jert
fit multe generații . de î- 
naintași : deplina iridepen-

o penoa- 
transfor- 

in socie- 
îniplinin-

armonioasă

circumscripțiile electorale 
județene, municipale, oră
șenești și comunale. într-o 
atmosferă entuziastă, de 
angajare patriotică pentru 
înfăptuirea obiectivelor 
Congresului al XI 1-lea. de 
profund atașament față de 
politica internă și externă 
a partidului și statului nos
tru, participanții la aduna
re au dat expresie voinței 
lor unanime de a încredin
ța votul lor la 9 martie 
candidaților F.D.U.S., vă
zând în această opțiune ga
ranția materializării pro
gramelor de dezvoltare ar
monioasă în profil teritorial 
a localităților în care mun
cesc și trăiesc, înflorirea 
întregului nostru munici
piu- și ridicarea continuă a 
nivelului de viață al locu-

dență și suveranitate a țării forță și creau condițiile ne
dreptul sacru al poporului cesare cuceririi puterii fără 

ciocniri violente, ce impli
cau primejdia degenerării 
spre un război civil. Măsu
rile adoptate de conducerea 
P.C.R. au avut două obiecti
ve principale : pe de o par- 

\ te, dezvoltarea conștiinței 
maselor largi ale poporului 
pentru ca acestea să-și î.n- 

inașelor populare în așa fel- 
incit victoria în cucerirea 
puterii să fie'obținută cu cit 
mai puține jertfe ; s-a o- 
rientat spre acele, forme și 
metode de luptă care pu
teau zădărnici planurile re
acțiunii dc a recurge îa (Continuare iu pag a 2-a)

■ român de. a f'i stăpîn in 
. propria sa țară.

Partidul Comunist Român 
a știut să îndrume lupta

File de istorie

JOI, 6 MARTIE 1980

Roadele mecanizării
Sectorul IV aî minei Luperii, cel mai mare și mai 

mecanizat sector al Văii Jiului, a realizat în primele 
zile ale lunii martie 1266 tone de cărbune cocsificabil 
peste plan, aceasta pe baza unui spor de 1000 kg /post 
la indicatorul productivității muncii în cărbune.

Cele mai bune realizări în această lună le-aui obți
nui brigăzile conduse de:

• VALENTIN TOFANA — plus 300 de tone la 
producția de cărbune extras și plus 2 000 kg/post la 
productivitatea muncii.

• IOAN SALAGEAN — plus 280 tone la producția 
de cărbune extras.

• TEODOR BONCALO — plus 200 tone la produc
ția de cărbune extras.

Aceleași formații au obținut în luna februarie peste 
prevederi: 1010 tone —/loan Sălăgean, 4839 tone —- 
Teodor Boncalo și 3080 tone —■ Valentin Tofană, reali
zări de prestigiu, obținute pe seama depășirii producti
vității muncii planificate cu 2 tone/post, 4 tone/post 
și respectiv, 3 tone /post.

Succesele lor, minerii sectorului IV de la mina Lu
perii, le închină marelui eveniment politic de la 9 mar
tie, alegerile de deputați.

ÎN ZIARUL DE AZI

La confluența a două 
legislaturi

LUPENI — ORAȘUL
MEREU T1NAR 

(In pag. a 3-a)

(In pag. a 4-a)

tăxească vigilența față de 
planurile reacțiunii și im

Prof. Dumitru PEI.IGRAD 
directorul Muzeului 

mineritu'ui Petroșani

La I.R.I.U.M. Petroșani

Preocupări susținute în acțiunea 
de mar* actualitate

Recuperarea și valorificarea 
a metaluluisuperioara

Valorificarea superioară 
a metalului, recuperarea 
materialelor refolosibile a 
devenit o preocupare de 
căpătâi a oamenilor muncii 
de la I.R.I.U.M.P. Noile mă
suri privind valorificarea 
și recuperarea materialelor 
pe care colectivul nostru 
le aplică și le va aplica 
continuare sînt menite 
stăvilească într-o cît 
mare măsură risipa.

Este . binecunoscut 
pentru confecționarea 
lungitoarelor de la 
hidraulici folosim mari can
tități de țeava. Pentru a 
înlătura orice pierdere de 
metal, capetele rămase' de 
la tipodunensiunile mai 
mari le folosim la altele 
mai mici. Acționînd în a- 
cest mod, coeficientul de 

-utilizare a metalului la acest 
reper este de 95 la șută. Un 
alt exemplu edificator ar 
fi armăturile de mină, unde, 
de asemenea, pierderile de 
metal sînt de 2 la sută. 
Trebuie să mai amintim 
faptul că pentru evitarea

Am g'mdit și am luptat 
dintotdeauna pentru dem
nitatea noastră . națională, 
pentru ă ti liberi să ale
gem și să hotărîm asupra 
destinelor noastre. Poporul 
nostru are, în ceea ce pri
vește alegerea, o experiență 
multimilenară Cu 2050 de 
ani în urmă istoria relevă 
deosebita torță cu care stră
moșii noștri au optat pentru 
unitate și, implicit, libertate. 
Modul energic, dinamic și 
hotar ît, în care au cucerit 
libertatea reprezintă pentru 
noi, cei de astăzi, precum 
și pentru cei ce vor 
un strălucit exemplu. .

Peste Cîteva zile la 
martie, ne vom da 
pentru țară. Alegem astăzi 
în condiții istorice noi. 
legem într-o țară care 
aparține și-i aparținem 
toată ființa noastră, 
țară căreia îi dăm totul pen
tru a îi mai frumoasă, mai 
demnă, tot mai înfloritoare

urma

9
vot ui

A- 
ne
CU

Intr-o

Depășiri ale 
indicatorilor economici

Printr-o implicare res
ponsabilă și amplă mobili-' 
zare, colectivul de oameni 
ai muncii de la Preparația 
cărbtineluj Petrila rapor
tează, în cinste® alegerilor 
de la 9 martie, importan
te depășiri ale principali
lor indicatori economici. 
După cum ne informa ing. 
Victor Chiaburii, șeful sec
ției, pe luna februarie și 
ia zi, pianul la cărbune’ 
spălat pentru semicocs . a 
fost integral realizat, indi
catorul recuperare indus
trială este depășit în a- 
ceastă 'lună, la zi, cu 2,8 
puncte. Echipele conduse 
de Ștefan Hoțea, Alexan
dru Kovacs, Constantin 
Bușoniu, îșiaduc contribu
ția, în acest fel, la obține- ; 
rea unor rezultate superi
oare. (M.B.) 

pierderilor de metal la sec
ția prelucrări prin așebiere. 
pe lingă raționalizarea unor 
tehnologii de fabricație ia 
unele piese, conducerea în
treprinderii a .cerut, prin 
contract bineînțeles, tur- . 
nizorilor să livreze oțelul 
în bare trase sau cît mai 
aproape de dimensiunile do 
prelucrare. Cu toate efor
turile noastre, rezultă, to
tuși, din activitatea de pre
lucrare la rece mari canti
tăți de șpan pe careșj va
lorificăm prin intermediul 
întreprinderilor de recupe
rare și valorificare a meta
lelor. Firesc, nu putem spu
ne că am făcut totul în a- 
cest domeniu, noul act nor
mativ va determina, cu si
guranță instaurarea unui î- 
nalt 
ta te

alege, în cadrul societății 
noastre socialiste, dintre cei 
mai buni pe cei mai buni, 
înseamnă mai mult decît uri 
simplu act. A alege este 
pentru cetățeanul României 
socialiste, un major și res
ponsabil act politic, repre
zintă exprimarea unei 
opțiuni ferme, dar și hotă- 
rîte de a întări această op
țiune prin fapte durabile 
de muncă și de conștiință. 
9 martie 1980 oglindește chi
pul de azi și cel viitor al 
României, operă la care 
muncesc în cea mai depli
nă unitate în jurul partidu
lui, cu o hotărîre de im
presionantă dimensiune is
torică, întreaga națiune 
liberă și stăpînă pe soarta 
ei.

I. UIFALEAN •'
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Adunarea cetățenească
de la Petroșani

(Urmare din pagina 1)

itorilor. Avînd în cuget și 
inimi ideile de inestimabi
lă valoare practică 
Manifestul frontului

lizare alegătorii care le-au 
formulat s-au angajat, în 
numele colectivelor lor de 
muncă, să dea tot sprijinul 
necesar organelor de partid 
și de stat locale, deputați- 
îor care vor fi aleși la 9 
martie.

' Unind cuvîntul din partea 
candidaților F.D.U.S., tova
rășul Ion Ciucu, prezentând 
un bilanț cuprinzător al 
bogatelor înfăptuiri econo-

35 de ani de la instaurarea primului guvern 
democrat revoluționar din România• V

(Urmare din pag- 1)

din 
De

mocrației și Unității Socia
liste, alegătorii participanți 
]a adunară Ioan Moldovan, 
loan Karpinecz, Ion Bar- 
dac, ileana Hamz, Gheor- 
ghe he.er. Mihaeia Vuc, 
Ion Penu, Elena Antal și 
loan Radulescu au expri- mico-sociale ce au avut loc 

în Valea Jiului, în județul 
Hunedoara, ca de altfel în 
întreaga țară, în anii legis
laturii trecute, a înfățișat 
apoi tabloul unei perspecti
ve deosebit de dinamice în 
dezvoltarea și moderniza
rea mineritului, a construc
ției de mașini, ridicarea în 
peisajul' municipiului nos
tru a n°i edificii social- 
culturale, asigurarea unui 
înalt nivel de trai șî civi- . 
lizație socialistă, care se 
prefigurează în anii cin
cinalului 1981—1985 prin 
grija -partidului, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. A-, 
dresînd mulțumiri partici- 
panților la adunare, alegă
torilor pentru încrederea cu 
care l-au înconjurat, dorin
ța și voința exprimate de 
a-i încredința votul la 9 
martie, primul secretar al 
Comitetului județean de 
partid i-a asigurat de tot 
sprijinul în rezolvarea pro
blemelor ridicate, a propu
nerilor făcute, s-a angajat 
ca împreună, să munceas
că fără preget, pentru dez
voltarea și înflorirea mu
nicipiului, să facă totul 
pentru înfăptuirea' Progra
mului partidului de dezvol
tare multilaterală a Româ
niei și înaintare spre co
munism.

Adunarea cetățenească a 
luat sfîrșit cu un frumos 
spectacol.

mat în cuvîntul lor gîndu- 
rile, preocupările ce-i fră- 
iriîntă de a vedea orașul 
lor, întreaga Valea Jiului 
prosperînd continuu pe 
plan edi lila:-gospodăresc, 
i'ăcînd noi progrese în în
frumusețare. în creșterea 
calității vieții. Așa cum au 
facut-o la in u Ini-i le cu can
didat ii, alegătorii au for
mulat și în adunare a sea
mă de valoroase propuneri. 
Au fost arătate cerințe 
urgentarea lucrărilor 
tcrmoficare, terminarea 
acest an a construcției 
ulUj stadion, începerea 
crăcilor la sala polivalentă 
și extinderea . liceului in
dustrial, construirea stației 
de salvare, reînființarea u- 
nor ereșe eu program săp- 
tămînal la Petroșani, iar 
la Dones, construirea de 
locuințe pentru mineri, ■ a 
unor blocuri în apropierea 
minei pentru cadre de con
ducere și personalul ope
rativ de la salvare. Alte 
propuneri s-au referit la 
necesitatea construirii unei 
cabane în masivul Paring, 
amenajarea unor drumuri 
carosabile" corespunzătoare 
accesului autoturismelor 
spre locurile de agrement 
din împrejurimile Văii Jiu
lui, întețirea acțiunilor de 
gospodărire și înfrumuse
țare a localităților — obi
ective pentru a căror rea-

ca: 
de 
în 

no- 
lu-

Iegătură cu instaurarea noi
lor autorități locale demo
cratice.

Documentele vremii o- 
glindesc atitudinea frățească 

: a muncitorilor mineri din 
Valea Jiului cu țăranii din

tensificarea acțiunilor revo
luționare la orașe și sate 
pe de altă parte, întărirea 
detașamentelor înarmate ale 
.maselor și atragerea arma
tei alături de popor. Orien- plasa Hațeg, Sarmizegetusa și 
tarea P.C.R. în aceste pro- ’pui, exprimată în mod activ 
bleme politice cardinale 
masurile inițiate de comu 
niști au fost dezbătute și 
însușite de toate partidele 
și grupările încadrate in 
Frontul Național Democrat 
inițiat de partidul ____ ...____
nist. Aici își au izvorul fer- jn primele zile ale iui
mitalea și tactica unitară a martie 1945, exista o singu-
forțelor democratice în acea ră fortg poijtică de acțiune 
fază decisivă a „bătăliei" 
pentru putere. In țară, pro
cesul revoluționar continua 
vertiginos să se amplifice. 
Un mare număr de moșii au 
fost ocupate și împărțite cie 
țărani, fără ca jandarmii să 
îndrăznească să se mai o- 
pună. In acele zile fierbinți 
au fost ocupate, de aseme
nea, fără incidente, un șir 
de prefecturi în. județele 
Sibiu, Vlașca, Gorj, Tîrnava 
Mare, Mehedinți, Romanați, 
Muscel etc. In județul Hu
nedoara, masele populare, 
în cadrul unor adunări și 
mitinguri, și-au exprimat a« 

platforma 
să lupte

prin ajutorul acordat aces
tora la repararea și .confec
ționarea de unelte agricole 
la împărțirea pământului. in 

«contextul reformei agrare 
democratice din primăvara 

comu- • anu]uj 1945, Practic, în ța-

ale cărei directive erau pu
se în aplicare cu fermitate 
de mase: Frontul Național 
Democrat, realizat și coor
donat de Partidul Comunist 
Român care organizase în 
toată țara un puternic, val 
de mitinguri și demonstrații. 
Sub presiunea maselor, a 
celor 800 000 de , demons
tranți adunați în Piața Na
țiunii și în jurul ei, regele 
a fost nevoit să semneze 
decretul de investire. Pre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri a devenit Dr.‘ Petru 
Groza, fiu al meleagurilor 
hunedorene;- personalitate 
proeminentă a mișcării de

mocralice antifasciste din 
țara noastră, patriot înflă
cărat. Victoria de ja 6 mar
tie a fost rodul legitim al 
celor aproape 200 dc zile 
revoluționare, în cursul -că
rora masele largi populare 
de la orașe și sate — ro
mâni, maghiari, germani —, 
sub conducerea P.C.R., au 
reușit să încline, pas cu pas, 
balanța de forțe în favoa
rea lor și să zdrobească re
zistența cercurilor politice 
reacționare, deschizînd ast
fel calea unor adînci trans
formări revoluționare, socia
le și politice, democratiză
rii aparatului de stat. •

deziunea la 
F.N.D., hotărînd 
ferm în vederea transpune
rii ei în viată. Valea Jiului 
a fost atunci scena desfă
șurării a numeroase acțiuni, 
de masă, coordonate de or
ganizațiile locale ale 
P.C.R., menite să contribuie 
la aducerea la cîrma statu
lui a unui guvern larg de
mocratic, preocupat de in
teresele maselor populare..

Documentele de arhivă 
mărturisesc efervescența ac
țiunilor a zeci de mii de 
oameni ai muncii din orașe
le și satele Văii Jiului în

HIii ' 11
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„Pluta Meduzei" de Marin Sorcscu

•••••••••••••••e•o
Valorificarea superioară a metalului
<Urinare din pagina I)

judicioasă a materiei prime 
și a materialelor în fiecare 
atelier, secție sau loc de 
muncă.

Una din numeroasele căi 
care conduc Ia ' economisi
rea unor însemnate cantități 
de materie primă, energie și 
manoperă este recondiționa
rea pieselor 
blelor scoase 
Dacă pînă în 
tivitatea de 
se afla în 
noastră într-o fază incipien
tă, in prezent, mai precis 
de la apariția Decretului 
Consiliului de Stat privind 
recuperarea și valorificarea 
resurselor materiale refolo- 
sibile, putem spune că re
condiționăm cu succes, prin 
operații de rectificare, șle
fuire, acoperiri galvanice, 
încărcare cu sudură, o ga
mă variată de repere și sub- 
ansamble de la complexele 
mecanizate, mașini de încăr
cat. ACH, stîlpi hidraulici, 
precum și alte utilaje 
n.:iere.
nu numai 
semnate 
scurtează 
(iilor și,

și subansani- 
din funcțiune, 
anul 1980, ac- 
recondiționare 
întreprinderea

mi-
Prin acest procedeu, 

că vom obține în* 
econoftiii, ci se 
și durata repara- 

de ce să nu o 
sp. nem, se reduce substan
țial efortul valutar pentru 
utilajele din import.

De o deosebită importan
ță în activitatea de recon
diționare este alegerea so
luției și tehnologiei de lu
cru., Nu în toate cazurile 
este valabilă una și aceeași 
soluție tehnică. In acest 
sens, pentru viitor avem 
în vedere extinderea, atit 
ca procedeu tehnic, cit 
ca volum, activitatea 
recondiționare. j" 
la recondiționarea unor di
ferite grupe de piese prin 
metode speciale de sudură 
și metalizare, refolosirea 
pieselor și subansamblelor, 
fără intervenția unor prelu
crări mecanice, ci prin sim
pla corectare a dimensiuni
lor, toate acestea fără să 
slîrijenim siguranța în func
ționarea utilajului respectiv.

In dorința de a ne specia
liza tot mai mult în recon
diționarea pieselor, consiliu t 
oamenilor muncii a între
prins o acțiune de trimitere 
la specializare a personalu
lui muncitor Ia întreprin
deri din țara, cu tradiție în 
ațest domeniu, cum 
I.S.I.M.- Timișoara și 
tutui de terotehpică 
rești, specializat în 
diționări de piese 
ansamble.

O altă cale însemnată in

Și 
de 

Ne girul im

ar fi 
lnsti- 
Bucu- 

recon-
și sub-

activitatea de readucere la 
o a doua viață a unor re
pere și subansamble este, 
urmărirea atentă a utilajului 
în exploatare, cunoașterea 
pieselor care se uzează pre
matur, aceasta în vederea 
luării din timp a măsurilor 
de recondiționare a pieselor 
respective. Mecanizarea in
tensivă a lucrărilor din sub

teran impune, pe de o 
parte, o mai fructuoasă par
ticipare a atelierelor meca
nice de la unitățile miniere 
la activitatea de recondițio
nare și, implicit, la procesul 
de extracție, iar, pe de altă 
parte, o colaborare activă 
între acestea și I.R.IJJ.MP. 
In același spirit vom acțio
na mai mult asupra laturii 
calitative a procesului de 
recondiționare, în vederea 
păstrării parametrilor func
ționali ai pieselor 
samblelor supuse 
de recondiționare.
avem și le vom
Comitetul de partid, condu
cerea întreprinderii, toți oa
menii muncii de aici sini 
hotăriți să acționeze cu mai 
multă fermitate, cu un înalt 
spirit de răspundere pentru 
reușita acțiunii de mare ac
tualitate ,— recuperarea și 
valorificarea resurselor ma
teriale.

și suban- 
regimului 

Rezerve 
valorifica.

Pe la începutul secolu
lui trecut, naufragiul fre
gatei Medtîse; aflată 
drum spre Senegal, 
namitat 
op m iei 
obosită 
ie. Un 
vers,-,e vrej _ 
a . tulburat 
Puțini supraviețuitori 
pe pluta încropită de nau- 
■frăgiați au fost salvați de 
vasul „Argus", tragedia 
ior a deveni^ însă subiec
tul unei pînze a pictorului 

• neoclasic ea formație, dai’ 
romantic ca expresie, The
odore Gericăult 
1824). Intr-un 
umbre și lumini, 
giații traversează 
deznădejdii spre limanul 
speranței, capodopera lui 
Gericăult, desăvîrșită în
tre anii 181.9-1820, cons
tituind un\ răspuns al ge
nului la marile întrebări 
declanșate de condiția u- 
mană. In secolul XX — 
prin implicarea întregii u- 
manități intr-un . destin 
hamletian, cînd cuceriri
le științei devin apanajul 
civilizației, dar provoacă 

: și drame hoioeaustice. ge
nocidul declanșat de mi
tralieră sau neutroni ame
nință întreaga 
meditația, 
privire 
tații și 
mului, __ ___
îimate, se. înscriu ca 
cesare în demersul artistic,

în 
a du 

liniștea egoistă a 
publice franceze, 
de atîtea războa- 
simplu fapt di- 
drept senzațional, 

conștiințele.
i de

(1791— 
vitraliu de 

nauira- 
oceanul

planetă ; 
atitudinea cu 

la cadrele neeesi- 
căile libertății o- 

evidente sau sub- 
ne-

■» 
ca o- condiție implicită a

- capodoperei.
Poetul și dramaturgul 

Marin Soreseul apelează, 
în viziunea dramatică în 
două acte „Pluta Medu
ze:- (publicată în volumul 

‘„Setea muntelui de sare", 
Editura- Cartea Româneaș-

• Pe dealul din partea 
nordică a Petroșaniului 
a fost trasat amplasamen
tul pentru construcția a 
două rezervoare de apă 
de cite 2 000 mc fiecare. 
Alimentate de la capta
rea Tata, noile rezervoa
re vor contribui la îm
bunătățirea aprovizionării -' 
cu apă a populației și a 
unităților economice din

partea nordică a orașu
lui. . '

• Facem cunoscut Di
recției comerciale munici
pale că' noul program de 

' funcționare a magazine
lor industriale nu este 
respectat de către unele, 
unități de profi 1 din Lu- 
peni, Vulcan și chiar 
Petroșani. De ce? Credem 
că aceeași direcție eo- 

’ mercială este datoare să 
risipească nedumeririle 
cumpărătorilor.

® Faza municipală

concursului patrulelor pi
onierești de circulație a 
fost cîștigată de echipajul 
Școlii generale 
orașul V ulcan, 
de prof, Ion

. (V. Avram)
• Un frumos început 

de mărțișor din partea 
donatorilor de singe : 50 
de bărbați din municipiu 
sau prezentat la centrul 
de recoltare din Petro
șani. Minerii Constantin 
Decebal, Aurel Oprean, 

a Anton Tămaș, Ilie Năsta-

nr. 6 din 
pregătit 

Hațiegan.

se, muncitorii ceferiști 
lliuță Constantin, Nicolae . 
Cîmpearm, 1 on Georges
cu, Ion Minda Și Dumitru 
Ștcfănescu au fost doar 
cițiva dintre donatori.

• Pionierii cercului de 
automatizări miniere din 
cadrul Casei pionierilor 
și șoimilor patriei, îm
preună cu colegii lor din 
clasa a 
generale 
peni, au 
peți ai 
Acțiunea, desfășurată sub

VI-a F a Școlii 
nr. 1 din Lu- 
fost recent oas- 
minei lupani.

că, 1974), la parabola ro
mantică a J»ui Gericăult ; 
pluta definește planeta, 
ea leagăn al umanității, a- 
menințată de Trapele di
namitate ale unor peri
cole reale. Două sînt so
luțiile de Ieșire din im
pas — sinuciderea, în 
fond dispariția individu
lui solitar ori .zborul" co
le C'tl v spre .orizonturile 
umaniste. Pentru a pune 
în cumpăna răspunsului 
argumentele sale, poetul 
filozof răstoarnă scara-

Avanpremieră 
teatrală

logică a zborului uman, 
pornindde la rachetă și 

■ balonul cu aer spre omul
singur care se prăbușeș
te icarie din înălțiuS. Re
trospectiva în aceeași u- 
liitate de timp, loc șj ac
țiune (virtuți ale teatru
lui antic) 
concretă 
liciare a grupului, 
ra posibilitate de 
a umanității. Intre 
fore și limbajul 
voit
comică se metamorfozează 
în tragic, textul nu poa
te fi rezumat sau povestit, 
emoția 
conștiința 
piep£ cu- 
dialog urile 
nu reveria.
Șoc .
a spectatorului sînt 
clamate de mesajul 
tic.

S-a spus' adesea că 
trunderea în universul' li
ric și dramatic al lui Ma
rin Sorescu este o aventu
ră dificilă, o astfel de Sen-

oferă morala 
a ascensiunii șo- 

sjngu- 
sâivare. 

meta- 
gnomic, 

absurd, substanța

cpvîfșește cînd 
noastră dă 

solilpcviul, cu 
personajelor, 

i leyena, ei ștareă de 
c și atitudinea tranșantă

re-
arti.s-

pă-

genericul „Flori de mină", 
a 3vuț darul de a-i fa
miliariza pe pionieri cu 
vrednica meserie a pă
rinților lor.

• Cooperativa meșteșu
gărească „Unirea11 din Pe
troșani, în dorința de a 
veni în întîmpinarea ce
rințelor populației, a des
chis, în strada Republicii 
nr. 19, o secție de biănă- 
rie-cojocărie. Meseriașii 
din noua unitate execută 
în prezent confecții din

tință se potrivește pentru 
cei comozi, neangajați 
(sau, mai bine zis, anga
jați pasiv) in destinul u- 
manității. Or, dacă în 
teatrul antic, corul antic 
eticheta moral 'comporta
rea personajelor ghidate 
de divinitate, Sorescu își 
avertizează, — prin eroii 
săi, aflați într-o alertă co
lectivă — cititorii și 
spectatorii, care se simt 
incluși. în scenă. Mesajul 
dramaturgului, evident, 
este împărtășit de sală, 
fiindcă nu e declarativ, ci 
răzbate, în lupta simbolu
rilor, a confruntării per 
sonajelo.r, din conștii.Qț1. 
spectatorului. Opți,unea 
regizorului Florin Făltu- 
lescu de la Teatrul de 
stat „Valea Jiului1*, dc a 
pune în scenă această pie- 

aet de 
artis- 

trupa 
fidelă

să, reprezintă un 
curaj, de angajare 
tică responsabilă, 
colegilor se arată 
textului.

Vizionarea, petrecută cu 
. cîteva zile în urmă, ne-a 

prilejuit satisfacția întîl- 
de 

activita- 
Para- 

vigi- 
întîl- 

peisaj 
în care predomină 

metafora .Elenei Buzdu
gan, conturează în pro
funzime actul artistic, cu 
o încărcătură emoțională 
aparte. Iată de ce, invitîn- 
du-vă la premiera „Plu
tei Meduzei11 vă îndemnăm 
să introspectați vasta cur
gere a gesturilor- cotidie
ne, spre semnificațiile 
zborului, să găsiți răs
punsul în sensul Înnobi
lării conștiinței.

Ion VULPE

nirii cu un spectacol 
referință pentru 
tea acestui colectiv. 
bola dramaturgului, 
unea regizorală se 
nesc fericit cu un 
scenic,

piei de ovine și blănuri 
prezentate de clienți, di
verse reparații la haine 
din blănuri și cojoace, 
iar începînd din trimes
trul II ac. și confecții la 
comandă din materialul 
cooperativei.

Rubrică realizată de 
Toma tATARCA.
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ORAȘUL MLREU î OR
Cetățene și cetățeni!

august 1979)

Creșterea producției de cărbune, 
a puterii economice a orașului, izvor 

al bunăstării oamenilor

1980

familiile oamenilor

dezvoltării 
producție a 
Lupeni cu 
a punerii 

țesăloriei,

prin acțiuni 
ridicat

Acest o- 
locurilc 
urmare 
corner- 

de ser-1980

muncn

CHELTUIELI
SOC! ALB,-:

SOCtAi.&

&760lei
: 19?9

Pentru mineri, pentru

și Bcretirea

producției industriale
In grandiosul efort de înălțare economico-socială 

a patriei pe calc-a civilizației socialiste, orașul Lu
peni a înregistrat în ultimii ani o impetuoasă și mul
tilaterală dezvoltare. Capacitățile de producție exis
tente au fost dezvoltate și modernizate. Producția mi
nei Lupeni a crescut considerabil pe baza mecaniză
rii lucrărilor miniere. A intrai în funcțiune și se dezvol
tă spre noi < impuri miniere mina Bărbăteni. Preparația 

' și-a sporit fondurile fixe .de la 208 milioane lei, în 
1979, Ia 350 milioane lei, ajungînd să prelucreze anual 
2 251 000 tone,de cărbune cocsificabil extras de la 
minele Bărbăteni, Uricani și Lupeni. Au fost începute 
și sînt în curs de realizare lucrările de extindere a 
l.F.A. „Vîscoza" cu o capacitate de 5000 tone fire 
și o nouă și modernă țesătorie care va produce 10 
milioane mp dc textile.

Pe baza dezvoltării industriei, a puterii economice 
a orașului, crește^lecontenit nivelul calitativ al vie
ții oamenilor din această veche și mereu tînără vatră 
minerească. Aceasta constituie o ilustrare vie a 
politicii înțelepte a partidului și statului nostru, care 
conduc poporul român pe calea civilizației și bună
stării, spre înaltele culmi ale comunismului.

Extinderea
serviciilor

către populație
• Pînă în 1985, In Lu

peni va fi construit un 
magazin universal, iar 
la parterul noilor blocuri 
care au început de pe a- 
cum să prindă contur în 
viitorul centru civic al 
orașului, vor lua ființă 
zeci de unități comer
ciale și de prestări de 
servicii către populație

de 
tul 
fel 
cu 

Volumul desfacerii 
mărfuri prin corner
socialist va spori ast- 
în viitorul cincinal 
peste 52 Ia sută, iar

volumul prestărilor de 
servicii către populație 
cu peste 63 la sută.

Trebuie să facem totul pentru a asigura realizarea, în 1985, 
a cel puțin 15—16 milioane tone de cărbune I Pînă în 1980 trebuie 
să asigurăm în Valea Jiului cel puțin 80 la sută din cărbunele cocsi- 
ficabil pentru metalurgia din România !“

NICOLAE CEAUSESCU
(Din cuvîntarea la marea adunare populară de la 

Lupeni, 10

de munca
pentru
temei

Ca urmare a 
capacităților de 
I.F.Â. „Vîscpza“ 
5000 tone fire, 
în funcțiune a
vor fi create circa 2000 noi 
locuri de muncă, îndeosebi 
pentru femei, pentru soțiile 
și fiicele minerilor, 
ra Ji se vor adăuga 
de muncă create ca 
a dezvoltării rețelei 
ciale și de prestări 
vicii.

• Intre anii 1976—1979, contribuția în bani a popu- 
în Lupeni au fost 
truite din fonduriie statu- tîve 
iui 896 de' apartamente, 
cărora li se vor adăuga în 
acest an încă 733, cu două, 
trei și patru camere, de 
confort sporit • La dez
voltarea social-culturală 
a orașuiui o contribuție 
de seamă au adus-o ma
sele de cetățeni, cart
au participat activ la ac
țiuni de înfrumusețare și 
dezvoltare edilitar-gospo
dărească din inițiativa de- 
putaților și a organizațiilor 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste O In a- 
nul 1979 valoarea lucrări
lor executate 
patriotice s-a

milioane

cons- lației aii prins viața obiec- 
social-culturale și 

edilitare în valoare tota
lă de- peste un milion de 
lei.

Pînă în 1985, în orașul 
Lupeni sînt prevăzute să 
fie construite încă 3100 
de apartamente în blocuri, 
6 obiective de comerț, 
poșta nouă cu centrală te
lefonică automată și 1200 
linii, o casă de cultură, 
un stadion cu 12 000 locuri, 
o policlinică-dispensar, o 
grădiniță cu 200 locuri, 
Casa pionierilor, extin
derea liceelor industriale 
1 și 2, o sală polivalentă, 
o școală cu 16 săli de cla
să și alte obiective.

Frontul Democrației și Unității Socia
liste vă cheamă ca, prin votul de la 9 mar
tie, să dați glas hotărîrii voastre nestrămu
tate de a înfăptui mobilizatoarele hotă- 
rîri ale Partidului Comunist Român, să 
contribuiți cu toată energia, priceperea și 
răspunderea la transpunerea în viață a 
politicii interne de progres și prosperitate, 
concepută și condusă cu mînă sigură de 
partidul nostru, ,la realizarea politicii sale 
de pace, prietenie și colaborare între po
poare. Votînd candidații Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, votați pentru 

îndeplinirea propriilor voastre aspirații spre 
progres și fericire, pentru viitorul luminos 
al României I

Din Manifestul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste

ifiwssrmt 
FÂRÂ PRFCS.OENT 
fa ISTORIA ORASUUJ,

O imagine care gră
iește elocvent despre rit
mul înalt al construcți
ilor de locuințe în ora
șul Lupeni. Fondul loca
tiv al orașului se va îm
bogăți cu 733 aparta
mente numai in anal 
1980, din care unele an 
și fost date tn folosință 
în zona noului centru 
Civic. Fină în 1985, 
mai ii construite 
3 100 apartamente.

• Anual, în Lupeni, 
pentru ocrotirea sănătă
ții oamenilor și pentru 
învățămînt sînt cheltuite 
din fondurile statului 20 
milioane lei. Cheltuielile 
din fondurile sociale 
pentru o familie vor ți 
in 1985 cu 37 la sută mai 

mari decît în 1980, ajun- 
gînd de la circa 12 000 

lei, la 14 200 lei de fa
milie.

Numai în anul 1980, 
ultimul an al actualului 
cincinal, în zona centru
lui civic al orașului va 
fi dat în folosință, un nou 
cinematograf cu 350 de 
locuri, vor fi efectuate 
lucrări pentru îmbunătă
țirea aprovizionării ora
șului cu apă potabilă, 
Va începe construcția 
noului stadion sportiv și 
a grupului social-gospo- 
daresc la spița}. Se va 
extinde și va primi rtoi 

dotări zona de agrement 
„Brăița".
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DAMASC 5 (Agerpres). — 
Din însărcinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, Vasile Pungan, minis
tru secretar de stat, trimis 
special al șefului statului 
român, a transmis un mesaj 
de prietenie secretarului ge
neral al C.C. al Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, 
Hafez Al Assad, președin
tele Republicii Arabe Sirie
ne, împreună cu urări de să
nătate și fericire personală, 
de prosperitate, pace și pro
gres poporului arab sirian.

Mulțumind pentru mesaj 
și exprimîndu-și deplina sa-

tisfacție față de conlucra
rea rodnică, prietenească 
statornicita între. Partidul 
Baas Arab Socialist din 
Siria și Partidul Comunist 
Român, ’ntre poporul arab 
sirian și poporul român, 
președintele Hafez Al Assad 
a rugat șă se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu 
sentimentele sale de profun
dă considerație și stimă, u- 
rări de sănătate și fericire 
personală, de noi succese în 
activitatea consacrată pros
perității și înfloririi conti
nue a națiunii române, pre
cum și de bunăstare și pro
gres poporului român prie
ten.

NUMĂRUL FALIMENTE
LOR a crescut puternic în 
Elveția. După cum s-a anun
țat oficial la Berna, în lu
na februarie a acestui an 
au fost declarate falimentare 
99 firme — cu 18 mai mult 
decît în aceeași lună a a- 
nului 1979.

WILLY BRANDT, președin-
. tele Partidului Soi ial-Demo-

pormile satisfacerea anga- crat din Republica Federa- 
jamentelor sale financiare, 
informează agenția Lî.P.I. Se 
apreciază că totalul datorief 
pub’ice a guvernului S.U.A. 
se va ridica la sfîrșitul a- 
nului financiar curent, la 30 
septembrie, la 887 miliarda 
dolari. Se prevede ca în e- 
xcrcițiul financiar viitor, da
toria publică a guvernului 
american să creasc ă la 937 
miliarde dolari.

IN RECENTELE INUN
DAȚII care au afectat vas
te regiuni din Brazilia și-au 
pierdut viața circa 50 de 
persoane, iar numărul lo
cuitorilor sinistrați se ridi
că la aproximativ 270 000 
a anunțat un purtător 
cuvînt al Ministerului 
Interne al acestei țari.

GUVERNUL S.U.A. a ce
rut Congresului să aprobe 
ridicarea plafonului dato
riei publice, în mai, cu 11 
miliarde dolari pentru a-i

de 
de

lă Germania, a condus în 
cadrul celui de-al Xl-lea 
Congres al Uniunii partide
lor socialiste din țările tnein. 
bre ale C.E.E., de la Luxem
burg o dezbatere pc tema 
„Europa, factor al păcii". 
După cum transmite agen
ția 
lat 
ve 
re, 
și 
participante la 
pentru securitate și coope
rare în Europa.

APROXIMATIV 6 009 
polițiștii vost-germani 
participat la Bonn și 
Koln, la demonstrații 
protest față de condițiile 
dificile de muncă, — trans
mite agenția D.P.A. Acțiu
nile au fost organizate de 
sindicatul poliției, „G.D.P.".

France Presse, el a insis- 
asupra efectelor poziti- 

ate politicii de destinde- 
ale contactelor politice 

dialogului între țările 
Conferința

de
au 
la 
de

După alegerile
S Ecouri

ADDIS ABEBA 5 (Ager
pres). Intr-un comunicat 
dat publicității la sediul 
Organizației Unității Afri
cane (O.U.A.) se mențio
nează că rezultatul alegeri
lor desfășurate în Rhodesia 
constituie „o victorie a 
Frontului patriotic, precum . 
și un indiciu .al înaltei res
ponsabilități politice a po-. 
porului Zimbabwe". Comu
nicatul adresează Un apel 
către întreaga populație a 
țării Să sprijine noile or
gane conducătoare ale sta
tului — desemnate potrivit 
rezultatelor acestor alegeri, 
să acționeze pentru întări
rea unității sale, în prezent 
mai necesară ca oricînd. 
In același timp, toate sta
tele 
mate 
noul 
Zimbabwe — a cărui pro
clamare urinează să aibă 
l<x în curînd, conform a- 
cordiirilor de la Londra.★

LONDRA 5 (Agerpres). 
Intr-o declarație făcută, 
marți, în parlament, minis
trul afacerilor externe ai 
Marii Britanii, lordul Car
rington. a subliniat că „po
porul rbodesian și-a tăcut 
cunoscută opțiunea in ce 
privește guvernul, în baza 
condițiilor convenite, la 
Lancaster House, de toate 
părțile, care s-au angajat 
să accepte rezultatele ale
gerilor". Ministrul a adău
gat : ,,Sarcina Marii Brita
nii con.stă de acum în spri
jinirea unui transfer ordo
nat al puterii către un gu
vern stabil. Guvernul bri
tanic va face tot ce-i stă 
în putință pentru a facili
ta această tranziție și a 
contribui la depășirea ori
căror probleme care ar pu
tea apărea în perioada ce 
rămîne pînă la obținerea 
deplină a independenței".

Pe de. altă parte, lordul 
Carrington a subliniat că 
diverși : observatori sînt u- 
nahim'j în aprecierea că 'a- 
legerile au fost libere și 
corecte, iar „procentul deo
sebit de ridicat în 'ce pri
vește prezența în fața ur
nelor constituie un indiciu 

. a încrederi] pe care pbpo-

din Rhodesia
s Opinii

în 
Și

Tu m i i sînt che- 
sa sprijine 
stat independent

rul rbodesian a avut-o 
organizarea alegerilor 
în secretul votului". Afir- 
mind că este necesară o 
unitate națională și o re
conciliere deplină, el a c- 
vidențiat importanța apelu
lui recent făcut 
Mugabe la ,.un 
reconciliere".★

SALISBURY 5
— Toate cel,, nouă forma
țiuni politice care au parti
cipat la scrutinul desfășurat 
în Rhodesia în perioada 27 — 
29 februarie au acceptat re
zultatele acestei consultări 
electorale — a anunțat un 
purtător de cuvînt al gu
vernatorului britanic, lordul 
Soames, relevă agenția As
sociated Press.

După cum se știe, alege
rile s-au soldat cu victoria 
covârșitoare a Uniunii Na
ționale Africane Zimbabwe 
(ZANIJ—FP), condusă de 
Robert Mugabe, pe locul al 
doilea situindu-se cealaltă 
formațiune politică membră 
a Frontului Patriotic — Uniu
nea Poporului African Zim
babwe ț/APU-TP). al că
rei lider este Joshua Nko- 
mo.

<19 Robert 
sjjii t de

(Agerpres).

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ulzana. clipclenia 
apașilor ; Republica: Cer
tificai de pauper itate; 
Unirea: Răzbii narea pan
tere'. roz,.

PETRI 1 .A : Speranța.
LONEA : Speriați-ț pe 

compozitor.
ANINOASA: Mateias

Giscarul.
VULCAN' — Luceafărul: 

O dramă la yînătoare ; 
Muncitoresc : Poveste de 
dragoste și onoare.

LUPENI — Cultural : 
Domnul Miliard.

URfCANI : 
fereastra spre

18,30

18,50
19,00
19,35

20.05
20.30
20,50
21.30

de la Palatul Spor
turilor și Culturii : 
Marea adunare
populară cetățeneas
că organizată tn 
Capitală cu prilejul 

9

I

alegerilor de la 
martie.
Cînlecc patriotice 
revoluționare'. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Cliiălorie prin t< 
mea (XXI).
Muzicii popularii.
Votul tinereții. 
Program de cintece. 
Telejurnal.

Și

I
I

CU

TV

de chimie.

Camera 
mare.

FOND 1 167 924 lei 
REPORT 212 001 lei.

Tragerea Pronoexpres 
din 5 martie 1980

Extragerea I : 33 31 25 
43 10 19.

Extragerea a 11-a : 0 2! 
45 22 36 16.

PRONOEXPRES

Ora TV.
Roinan-foileton. 
Telex.
jurul orei 15,30 
Transmisiune directă

★
MONROVIA 5 (Agerpres) 

— Șeful statului liberian. 
William 'Tolbert, care este 
și președintele' în exercițiu 
al Organizației Unității A- 
friiane, și-a exprimat sa
tisfacția față de modul li
ber și echitabil in care 
s-au desfășurat alegerile 
din Rhodesia, soldate cu 
victoria netă a reprezen
tanților forțelor’ patriotice. 
Ei a apreciat că în mo
mentul de față principalul 
obiectiv7 aț noului prim-mi- 
nistru, Robert Mugabe, pre
ședintele ZANU—-FP, 11 
constituie lupta pentru u- 
nitate Și reconciliere. In a- 
cest sens. William Tolbert 
și-a exprimat speiunța că 
va fi realizata o coaliție cu 
cealaltă formațiune politica 
membru a Frontului Paliio 
tic — ZAPU- IP --, con
dusa d<? Joshua Nkomo, ca
re s-u situat pe locul ăl 
doilea, dupli partidul lui 
Robert Mugabe••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«• ••••••••••••••••••

Japonia: războiul automobilelor ? cup.i.)
Intre Statele Unite 

Japonia — o nouă 
fruntare comercială 
ar putea pună 
importurilor americane 
de automobile produse de 
firmele nipone „Datsun" 
și „Toyota" și care ar putea 
să dezorganizeze indus
tria japoneză de automo
bile. Diplomații de la To
kio și cercurile de afa
ceri cred că sporirea ex
porturilor de automobile 
japoneze in S.U.A. a atins 
punctul în care o aseme
nea evoluție este posibi
lă.
aici" 
dorul 
Mike 
zînd : 
zintă 
ricol". 
pă, în opinia sa,

și 
con- 
care 

capăt

.Sînt toate elementele
— apreeia ambasa- 
american la ' ~ 
Mansfield, 
„Acest fapt 

în mod clar 
Mansfield

Tokio, 
preci- 

pre- 
im pe- 

arăta 
că, în opinia sa, actuale
le fricțiuni comerciale, 
legate de exporturile de 
automobile japoneze, sînt 
iii serioase decît oricînd 

ar putea duce la înăs- 
irea protecționismului în 
U.A. Acest lucru ar în- 
mna pentru japonezi pră- 
ișirea une, ramuri 
istriale importante, 
utățirea 
ducerea 
rior.
Criticile exil,'..iii-Lu,v »a.

țadresa exporturilor japo- 
tieze de automobile par să 

e fi înăsprit la scurt timp 
liupă moai'.ea fostului

șomajului 
comerțului ~

americane

in-
în-

Și
ex-

Ia.

Oficiul de îmbunătățiri funciare și 
proiectare în construcții agricole Deva 

încadrează de urgență 
pentru Lotul nr. 5 Petroșani rT-

— zidari
— dulgheri
— tractoriști rutieri

pentru lucrările de combatere a eroziunilor 
solului Jiul de Est, regularizare a Jiului de 
Est si Jiețului și construcții agro-industriale 
(depozitele I.CR.A., I.C.R.T.I., I.C.R.M. și 
C.L.F.).

încadrarea și retribuirea se fac în con
formitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 
și Legii nr. 54/1974.

Informații zilnic între orele 7—15 la se
diul lotului, strada Stadionului, Lonea, tele
fon 173 sau la O.I.F.P.C.A. Deva, strada De^ 
pozitelor nr. 6, telefon 15991 — 17171, bi- . 
roul personal-plan-retribuire. * I

președinte al AFL-CIO, 
George Meany, la 10 ia
nuarie. Președintele so
cietății „U.S. Steel Corp" 
a acuzat firmele nipone 
„Datsun" și „Toyota" Ț că 
ar recurge la dumping 
pentru a-și vinde auto
mobilele pe piața ameri
cană și a cerut guvernu
lui de la Washington să 
î năsprească regiemen tă ri-

americane privind indus
tria de automobile sînt în 
evident, contrast . cu cele 
ale japonezilor, care au 
plasat pe piața americană 
2,07 milioane de automo
bile, în 1979, cu 9,5 ]a su
tă mai multe decît în 1978.

' Ceea ce supără și mai mult 
Pe constructorii americani 
de automobile este faptul 
că se așteaptă ca anul a-

Din presa străină
le antidumping și să 
impună taxe vamale su
plimentare pentru a per
mite producătorilor ame
ricani de automobile să-și 
mențină pozițiile pe pia
ța internă. Președintele 
Comisiei economice a Con
gresului, senatorul Lloyd 
Bentsen, și alți congres
meni au avertizat că dacă 
Japonia nu va lua măsuri 
pentru a limita exporturi
le de automobile, Con
gresul ar putea adopta 
măsuri proteeționiste.

Chemările la. protecțio 
nism sînt evident deter
minate de slabele per
formanțe ale principale
lor trei societăți ameri
cane din industria de au
tomobile, în special ale 
firmei .,Chrysler", nevoită 
să concedieze deja 150 000 
■ le mir■■ :-c: atisticile

cesta importur.le de auto
mobile japoneze să se 
mențină la un nivel ridi
cat, făeînd posibil caz Ja
ponia să devină producă
torul nr. 1 al lumii, în
locuind Statele Unite. 
„Dacă nu se face nimic, 
în acest an electoral vor 
apărea multe proiecte de 
legi proteeționiste 
dreptate împotriva 
care exportă prea 
pe piața americană 
declara Mike 
ziariștilor.

■ Producătorii 
de automobile 
că un indiciu sigur în a- 
cest sens îl reprezintă 
proiectul de lege privind 
majorarea taxelor vama
le la importurile de au
tocamioane japoneze, re
cent depus în Congresul 
S.U.A. „Ne temem de mă-

în- 
celor 
mult

_ 'V —
Mansfield

japonezi 
consideră

suri similare la importu
rile de automobile, mă
suri care dacă ar fi a- 
doptate ar face imposibil 

’ exportul nostr(1 de auto
mobile" — declara un re
prezentant al industriei 
nipone de automobile.

O soluție parțială a fost 
oferită de firma japoneză 
,,Honda", luna trecută, cînd 
a anunțat că, începînd din 
1981, va produce 10 000 
de automobile pe an la 
fabrica pe care o va avea 
în Colombos, statul Ohio. 
Honda intenționează să 
angajeze 6 000 de munci
tori americani la această 
fabrică și să antreneze alți 
4 000 de muncitori în pro
ducția pieselor do schimb.

Surse industriale 
neze susțin că ..Datsun" și 
„Toyota" studiază 
litatea inițierii unor 
iecte similare, dar 
ția lor este mult mai 
ficilă dată fiind 
lor în economia 
Aproximativ 1 000 000 de 
muncitori japonezi 
crează pentru cele 
firme. „Trebuie să 
în considerare impactul 
producerii de < automobile 
în S.U.A. asupra econo
miei japoneze" — declara 
un reprezentant al firmei 
,,Datsun", adăugind : ..Es
te mai degrabă o decizie 
politică, decît una econo
mică". (Agerpres)

Combinatul minier 
Valea Jiului
încadrează de urgență, 

pentru perioadă determinată (4 luni)

DACTILOGRAF PRINCIPAL

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Le
gea nr. 54/1974.

Informații se pot obține de la serviciul 
organizare - personal - învățămînt - retribu
ire - social din cadrul C.M.V.J., zilnic, între 
orele 7-15,30, telefon 41014.

REDACȚIA Șl ADMINISI >- V F x >■»

japo- 

posibi- 
• pro- 

situa- 
di- 

poziția 
n'ponă.

lu- 
două 
luăm

Mica publicitate

de
Se 

(206)

PIERDUT legitima',h 
serviciu pe numele 
draș Victor, eliberată 
l.R.l.U.M. Petroșani, 
declară nulă. i

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bir- 
lea Gheorghe, eliberată de 
I.M. Aninoasa. Se declară 
nulă. (208)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popu- 
lete Constantin, eliberată 
de I.M. Paroșeni. 
clară nulă.

BAISAM Maria 
mese medicilor și 
lului mediu de la 
terne a Spitalului 
pentru îngrijirea

Se de- 
(209) 

nrulțu- 
persona- 

secția in- 
Petroșani 
acordată.

(198)

ANUNȚ DE FAMILIE
SOȚIA Gabriela și fiicele Natalia și Cristina mul

țumesc tuturor celor care au fost alături de ele la pier
derea celui caro a fost

MAVROD1N MARIN
Amintirea lui va rămine veșnic în inimile noastre. 

(210)
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