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ÎN ÎNTÎMPINAREA alegerilor

Cetățene și cetățenii•
VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI 

DEMOCRAȚIEI Șl UNITĂȚII SOCIALISTE, 
VOTAȚI PENTRU ÎNFLORIREA SCUMPEI 
NOASTRE PATRII, PENTRU PROSPERITA
TEA El, PENTRU CA FIECARE CETĂȚEAN, 
ÎNTREAGA NAȚIUNE SA BENEFICIEZE DE 
O CALITATE NOUĂ, SUPERIOARA A 
VIEȚII !

Din Manifestul Frontului Democrației 
și Unității Socialiste

■*)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
președintele Frontului ' De
mocrației și Unității Socia- 

joi, 6 
cu reprezentanți ai 

cir- 
nr. 1 

din 
unei

Cronică electorală

in,-

• La cele 54 secții de vo
tare din circumscripțiile e- 
lectorale pentru M.A.N., ju
dețene, municipale, orășe
nești și comunale din mu
nicipiul nostru se fac
tense pregătiri pentru ale
gerile de la 9 martie. Se 
confecționează urnele .și in
dicatoarele secțiilor de vo
tare, se amenajează cabine
le de vot, interioarele încă
perilor destinate secțiilor.

• Peste 56 000 de ale
gători din toate circumscrip
țiile electorale, au partici
pat la recentele întîlniri de 
lucru cu candidații F.D.U.S.,

desfășurate în orașele 
comunele Văii Jiului.

• In cadrul amplului și 
rodnicului dialog de lucru, 
purtat cu candidații de de- 
putați în spiritul largului 
democratism al societății 
noastre socialiste, alegătorii 
din municipiu am făcut 656 
propuneri vizînd îmbunătă
țirea activității în tinifățile 
economice, de transport, co
merciale, în domeniul în- 
vățămîntului, ocrotirii sănă
tății și edilitar-gospodăresc. 
Notabil este că majoritatea 
propunerilor sînt de com
petența soluționării pe plan

Și local de către conducerile 
întreprinderilor și instituți
ilor, comitetul și birourile 
executive ale consiliilor 
populare, asociațiilor de lo
catari cu sprijinul larg al 
cetățenilor. De remarcat fap
tul că obiectivele propuse 
de alegători vizează folosi
rea în mai mare măsură a 
resurselor locale, ceea ce 

va facilita economisirea ma
terialelor (metale, cheres
tea, Ciment).

lîste, s-a întîlnit. 
martie, 
oamenilor muncii din 
cumscripția electorală 
„23 August11 și 
Capitală în cadrul 
mari adunări populare, cetă
țenești, organizată la Palatul 
sporturilor și culturii în 
preajma alegerilor de depu- 
tăți în Marea Adunare Na
țională și în consiliile popu
lare care vor avea Joc la 
9 martie. Evenimentul a că
pătat în această frumoasă 
zi de început de martie di
mensiunile unei veritabile 
sărbători, încununînd in 
chip strălucit campania elec
torală din acest an, miile de 
întruniri ale candidaților 
F.D.U.S. cu alegătorii care 
au avut loc pe tot cuprinsul 
țării, constituindu-se într-un 
nou și remarcabil reper al 
istoriei noastre contempora
ne.

Acest moment culminant 
al campaniei electorale a re
liefat cu pregnanță voința 
zecilor de mii de oameni ai 
muncii din circumscripția 
electorală nr. 1, —*■ unde 
candidează Secretarul gene
ral al partidului —, a tutu
ror locuitorilor Capitalei, ca 
și Cea a întregii noastre na

țiuni, de a acorda și pe mai 
departe votul lor de inimă 
și conștiință pentru alegerea 
ca deputat în Marea Adu
nare Națională a tovarășu
lui Nicolae CeaușeseU, pri
mul bărbat și cetățean al 
țării.

Ora 15,15. In fața Pala
tului sporturilor și culturii, 
pe aleea centrală și în îm
prejurimi, se află peste 
100 000 de cetățeni dornici 
să-i facă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o primire entu
ziastă, pe măsura simțămin- 
telor de nestinsă dragoste 
pe care i le poartă.

La sosirea coloanei oficia
le de mașini, mulțimea pre
zentă la intrarea în parc șl 
de-a lungul întregului tra
seu izbucnește în aplauze 
și ovații, scandînd pentru 
partid și secretarul său ge
neral, exprimîndu-și bucuria 
și recunoștința de a-1 avea 
din nou în mijlocul lor 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, răspund cu deo
sebită simpatie acestor calde 
expresii de prețuire.

La sosirea pe platoul din 
fața Palatului sporturilor si 
culturii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați 
cu o vibrantă manifestație : 
mulțimea aclamă minute în 

~ șir pentru victoria în ale-

geri a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, pen
tru viitorul luminos al 
României. Din mii de piep
turi se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.“, „Ceaușescu de
putat, în al țării mare sfat"!

Din rîndul mulțimii se 
desprind stoluri de șoimi al 
patriei și pionieri, nume
roși oameni ai muncii care 
oferă frumoase buchete de 
flori tovarășului Nicolae 
Ceuașescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

In această atmosferă de 
' un puternic suflu democra
tic și afectiv, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat se 
îndreaptă către imensa sa
lă a Palatului sporturilor șî 
culturii care găzduiește ma
rele eveniment, pavoazată 
sărbătorește.

Apariția la tribuna oficia
lă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este întîmpinată 
cu vibrante manifestații de 
bucurie și dragoste, miile 
de participanți ovaționînd în 
picioare, minute în șir, pen
tru partid și secretarul său 
general, pentru alegerea ce
lui dinții fiu al obștei ca 
deputat în Marea Adunare 
Națională, pentru victoria 
în alegeri a Frontului De
mocrației și' Unității Socia
liste.

(Continuare în pag. a 4-a)

In lumina indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU, la consfătuirea de lucru de la C.C. al P. C. R. In Editura politică

perfecționarea pregătirii 
profesionale

Ieri dupâ-amiază, la Casa 
de cultură din Petroșani a 
avut loc o consfătuire de 
*Rcru organizată de secția 

* de propagandă a Comitetu
lui județean Hunedoara al 
P.C.R. și Comitetul munici
pal de partid, în colabora
re cu redacția revistei „Mun
ca de partid11, pe tema : 
„Preocupări pentru perfec
ționarea pregătirii profesio
nale a forței de muncă în 
minerit, în consens cu com
plexitatea marilor obiective 
stabilite de Congresul al 
XII-lea ai P.C.R.“. Au parti
cipat secretarii cu probleme 
de propagandă și probleme
le economice de Ia comite
tele orășenești de partid, 
secretarii comitetelor de 
partid de la întreprinderile 
miniere și prepatații, secre
tarii adjuncți cu probleme
le de propagandă si pre
ședinți de sindicat de Ia u- 
nitățile miniere, prim-secre- 
tari ai comitetelor orășe
nești U.T.C., secretarii comi
tetelor U.T.C., șefii servici
ilor și birourilor de perso
nal de la întreprinderile 
miniere, cadre de condu-

C.M.V.J., cadre 
de la Institutul 

și liceele de spe-

cere din 
didactice 
de mine , _ . .. ... .,
cialitate din municipiu.

In cadrul consfătuirii au 
fost prezentate expuneri și 
inforthări privind orientările, 
rezultatele obținute și preo
cupările de viitor în vede
rea calificării și policalifi
cării forței de muncă din 
industria minieră. Interven
țiile participanților au prile
juit un valoros schimb de 
experiență, un dialog viu 
privind cerințele, formele 
și mijloacele folosite în ca
lificarea și perfecționarea 
pregătirii forței de muncă 
din unitățile amintite, potri
vit cerințelor impuse de 
mecanizarea și automatiza
rea lucrărilor din subteran, 
sarcinile mari ce revin uni
tăților miniere, în lumina o- 
biectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea al parti
dului, pentru creșterea conti
nuă a producției de cărbune.

Hotărîre fermă a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii pentru realizarea 
sarcinilor la producția de cărbune

Incă din prima lună a a- . 
cestui a’n, ca urmare a 
măsurilor întreprinse de 
comitetul nostru de partid 
și conducerea minei Băr- 
băteni în ultimul trimes
tru al anului trecut, co
lectivul întreprinderii și-a 
realizat Sarcinile de plan. 
Perseverînd în continua
re, ăm reușit ca la sfîr- 
șitul lunii februarie să 
ne situăm pe locul frun
taș în întrecerea colecti
velor miniere din bazi
nul nostru carbonifer. 
Plusul la producția de 
cărbune înregistrat de la lizăm aproape zilnic cele 
începutul anului se ridi
că la 9506 tone de căr
bune cocsifieabil precum 

și realizarea a două mi
lioane și jumătate lei e- 
conomii la costurile de 
producție. Cum am reu
șit să obținem aceste suc
cese ?

ca
In primul rînd, organi

zațiile noastre de partid 
au acționat cu perseve
rență pentru întărirea or
dinii și disciplinei, reu
șind să determinăm spo-' 
Firea contribuției fiecă
rui om al. muheii lă rea
lizarea zilnică a prelimi
narului. Printr-o bună or
ganizare a producției și 
a muncii, am redistribuit 
personalul de la supra
față și din subteran, în
tărind activitatea la locu
rile direct productive, reu
șind prin aceasta să rea-

materiale și creșterea ope
rativității transportului. 
Astfel ne-am preocupat de 
amenajarea orizontului 
principal 700 în scopul 
creări)’ condițiilor optime 
pentru ca în viitor î 
treaga producție să 
concentrată pe fluxul 
benzi de la galeria

' Vasile PUPAZAN, 
secretarul comitetului 

partid și președintele ’ 
c.o.m. de la 'mina 

Bătbăteni

îh- 
fie 
de 
de

de '

a apărut

N I C O L A E

CEAUȘESCU

Cuvîntare la consfă- 

tuirea de lucru de

la Comitetul Cen

trai al Partidului

Comunist Român

din 25—26

februarie 1980.

234 de posturi in abataje.
Apoi, un accent deo

sebit am acordat introdu
cerii noului în subteran.

In adunările organizați
ilor de partid, comuniștii 
au făcut numeroase pro
puneri legate de îmbună
tățirea aprovizionării cu

(Continuare îh pag. a 2-a)
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In anul 1975, Ia I.U.M.P. \ 
se confecționau c< 
transportoare, chible,

Pentru constructorii de 
utilaj minier din Petro
șani actualul cincinal cons-

In pag, a 3-a

cronica 
mai bo- 
mâi ar
de s na

me ca-

La confluența a 
două legislaturi

URICANI

prosperitatea orașu
lui născut sub soa
rele socialismului

buri de aeraj, armături 1 
TH etc. Astăzi se fabrică 1 
combine și complexe me-\ 
canizate. Pînă în prezent i 
S-au livrat unităților ini- ’ 
nie.ro din Vale șase com- ț 
plexe mecanizate și două i 
combine de abataj, aflîn-

Constantin GRAURE

tituie o etapă întăritoare 
. de dezvoltare. Realizările 
| impresionante din primii 

patru ani ai cincinalului
- 1976—1980, înscrise cit li

tere de aur în 
faclelor, ne apar 
gate in conținut, 
monios acoperite 
cosele obținute de 
nizarca lucrărilor din sub-, 
terari. (Continuare în pag. a 2-a)
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(Urmare din pagina I)Adunare festivă 

la Lupeni
Ziua femeii, 8 Martie, 

a fost sărbătorită în o- 
rașul Lupeni în cadrul u- 
nei adunărj festive, care 
a avut loc in sala Palatu
lui cultural. Au fost pre
zente filatoare, preparatoa- 
re, lucrătoare în domeniul 
sanitar, comerț . și din alte 
domenii de activitate, ca
dre didactice, goșpodfee. 
Semnificația z Ic, de 8 
Martie, rOlul important al 
femeilor . din Lupeni în 
viața sOcial-economieă , a. 
orașului au fost reliefate 

" de tovarăș-a Ioana Mesa- 
roș, secretară a Comite
tului orășenesc de partid 
Lupeni. Participantele la 
adunare, toate, femeile din 
localitate, au fost 
tate de tovarășul 
Tema, prim-secretar 
mițetului orășenesc
partid, pj-jmarul orașului, 
eu prilejul. Zilei femeii, 
în numele Comitetului o- 

Lupeni al P.C.R., 
cu

mate-
■ activitatea 

gospodări- 
in învăță- 

comerț și 
asigurarea

în viitor femeile din 
peni vor participa activ, 
rodnic, la realizarea o- 
bicetivelbr planului pe a- 
) iul 1980, pe întregul cin- 
cinai, în profil teritorial.

Intr-o atmosferă de 
putprnie entuziasm patri
otic, adunarea"femeilor din 
Lupeni a aprobat telegra
me adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu.

Adunarea s-a încheiat cu 
un program artistic pre
zentat de copii. pregătiți îri 
cadrul casei pionierilor și 
șoimilor patriei din locali
tate.

feliei- 
lloria 
al co

de

rășenese 
pentru contribuția lor 
totul remarcabilă, 
rializată în 
productivă, de 
re a orașului, 
mint, sănătate, 
cooperație, în 
condițiilor optime de via
ță și muncă pentru mi
neri și in creșterea și e- 
ducarea tinerei generații. 
Vorbitorul a relevat cfm- 
pul larg de activitate pe 
care-1 deschide pentru 
toți cetățenii orașului pro
gramul deosebit de bogat 
de investiții sdcial-cultu- 
rale Și preocupările pen
tru îmbunătățirea gospo
dării orașului și . și-a ex
primat convingerea că și

Manifestări 
omagiale

• Recent, cadrele didacti
ce de Ia Institutul de mîne 
din Petroșani ș-au întîlnit 
cu tovarășa Elza 
membru al C.C. al 
profesoară la Liceul indus
trial din Petroșani, partici
pantă la Congresul Educației . 
șl Invațămîntului, Cu acest 
prilej au fost reliefate sar- 
cinile de perfecționare a in- 
vățămîntului.

• Comisia de femei din 
cartierul nr. 1 Bruia — Lu
peni a organizat la magazi
nul de confecții din această 
zonă, o expoziție care .cu
prinde diferite lucrări . de 
artă ' populară : garnituri 
pat, fețe de masă, mileuri 
etc. O contribuție substan
țială și-au adus-o Rozalia 
Predeus, responsabila corni-, 
siei de femei, și Maria Peș- 
cheleu.

• Peste 50 de femei de 
la I.U.M. Petroșani au parti
cipat la o dezbatere pe te
ma „Atragerea largă în 
circuitul economic a tuturor

Văduva,
P.C.R.,

materialelor reutilizabile". 
Cu acest prilej au fost re
liefate preocupările munci
toarelor la îndeplinirea sar
cinilor trasate de conduce
rea partidului și statului 
pentru economisirea mate
riilor prime și a niateriale-

• lor- 1
•. In cartierul nr. 6 Pe

troșani, sub îndrumarea to- . 
varășei Ileana flamz, secre
tara organizației de partid, 
femeile au efectuat peste 
2 000 ore de muncă patrioti
că la curățirea străzilor. în
frumusețarea școlii genera
le nr. 2 și alte acțiuni edi
li tar-gospodărești. Pot fi e- 
vidențiate Viorica Mulea, 
Lina Șocîrcă, Elena Muntea- 
nu, Olga Zăpîrțan, Elena 
Fleghi, Silvia Socaci precum 
și Lucia Morușca, președin
ta comisiei de femei. <

• La mina Lupeni, peste
30 de femei, membre ale clu
bului „Femina" din localita
te, au participat Ia. o inte
resantă dezbatere pe tema 
„Femeia,, factor activ în e- ; 
ducerea pivică a locuitorilor 
orașului".. Au fost, prezenta
te principalele acțiuni 
țrep'rinse .de ..comisia, 
femei pentru întreținerea si 
înfrumusețarea orașului Iu
țeai.. ■ . feb ■'

• Sărbătorirea Zilei inter
naționale a femeii ește ,mar-1 
cată,, la Petroșani, prin adu- • 
narea festivă care are loc ■ 
azi (ora 14) la Casa de . cul
tură.

în
de

(Urmare din pag- 1)

Realizarea sarcinilor 
la producția de cărbune
coastă. De asemenea, au 
incepuț pregătirile nece
sare introducerii unui nou 
complex mecanizat în stra
tul 15, blocul 10, panoul 
2, precum și a unei com
bine în abatajul frontal 
nr. 6, tot din stratul 15. 
Prin aceasta vom reuși 
să ridicăm proporția pro
ducției extrasă cu susți
nere metalică la peste 50 
la sută din totalul pro- 

mina rioas-ducției de la 
țră.

O atenție, 
au acordat 
noastre de partid pregă
tirii muncitorilor nece
sar) activității din subte
ran. Nu de mult au ab
solvit cursurile 22 mineri 
și ajutori mineri si 24 me
canici pentru mașini și-u- 
tilaje, uimind ca în acest 
a» peste 200 de oameni ai 
muncii să urineze cursuri
le de calificare și polica
lificare.

In cadrul discuțiilor in
dividuale cu comuniștii 
care s-au încheiat recent, 
comitetul nostru de partid 
a insistat pe rezolvarea 
unor probleme importante 
care țin de viața și de 
munca comuniștilor. N '-um 
dat seama că trebuie ■-•.î 
intensificam această me
todă de a discuta po ;o..i:o 
eu oamenii munch, de a 
vedea ce greutăți'îhtimpi-

permanentă 
organizațiile

nă în procesul de produc
ție, în familie, pentru, a Ie 
rezolva la timp. La ora 
actuală avem un „colectiv 
omogen In fruntea tu
turor brigăzilor și forma
țiilor de lucru se află 
comuniștii — la sectorul 1, 
de exemplu toate brigăzi
le sînt conduse dg mem
bri de partid. Aproape a- 
eelași lucru se poate spu
ne și despre .șefi de 

. schimb, maiștri, ingineri 
ș'i tehnicieni. Ne mîhdri'm 
cu brigăzile conduse de 
mineri cum sînf Constan
tin Onofrei, Ion Pintecan, 
.Mihai Kovacs, Nicolae O- 
prea, Pompei Tomolea și 
alții care se situează lună 
de lună în fruntea între
cerii.

Redresarea colectivului 
nostru ne bucură pe toți. 
Ea este urmarea efortu
lui depus de comuniști, 
de toți oamenii muncii de 
la întreprinderea . noastră. 
Cu toții sîntem hotărîți 
să transpunem în viață 
hotărârile 
Xll-lea, indicațiile 
tarului gen ral al 
dului, tovarășul 
Ceaușescu, în recenta cu
vin tare, referitoare la creș
terea producției de cărbu-

Congresului al 
secre- 
parti- 

Nicolae

ne. Nu pu tem spune că
nu avem și lipsuri. Le ,
cunoaștem cu toții și de
acc.'n ms stăm în aceste ,
zile cu întreaga răspunde- |
re pentru înlăturarea lor, 1

minerit

I
I

• Un reușit spectacol de
dicat primăverii au prezen 
tal preșcolarii grădiniței nr. 
6 țlîn Vulcan, sub îndru
marea educatoarei 
Plugarii, In fața 
și bunicilor, feri, 
tiști amatori au 
programul in fața muncito
rilor de la Întreprinderea 
de confecții Vulcan.

Ileana 
părinților 
mieii ar- 
prezșntal

Restaurant cu autoservire 
în Petroșani

rie-cofetărie și răcoritoare. 
Prețurile produselor oferi
te sînt de restaurant de ca
tegoria a 11-a. Singura bău
tură alcoolizată .oferită doar 
celor ce servesc mîhcăruri 
este bereaz care poale f; 
cumpărată'și „pentru aca
să" de clienți. Considerăm 
firească și oportună, dat 
fiind profilul noului local, 

, interzicerea fumatului.
Noua unitate dispune dc 

65 de locuri la mese, oferă 
zilnic unui mare număr de 
cetă(eni posibilitatea să ser
vească hrană caldă in con
formitate cu cerințele ali
mentației raționale, avind 
asigurată o buna aprovi
zionare cu toate produsele 

. alimentare, j . .

du-se în flux de iabrica- 
fost 
pe- 
de 

ha- 
iieni,
Au

Ieri, în Petroșani a fost 
înființată o nouă canlină- 
reslauraut cu autoservire. 
Amplasată în zona vechiu
lui vad comercial al Petro- 
șamului, 'iri spațiul fostului, 
restaurant-școală „Carpați" 
noua unitate oferă posibili
tatea servirii micului dejun 
prânzului și cinei. Calitatea 
și diversitatea : meniurilor 
sînt asigurate prin dotarea 
unității cu o cantină și 
un personal de înaltă califi
care..,; Deschisă zilnic între 
orele 6,'ăo—20,30, cantina 
restaurant pune la dispozi
ția cetățenilor aperitive, 
produse lactate, ciorbe și 
supe, diferite alte, preparate 
cu inare, produse de pățise- ;

ție alte utilaje. Au 
construite în această 
rioadă 10 capacități 
producție, între care 
lele monâbloc.- trata, 
termic, forjă, hala 101.
fost, de asemenea, moder
nizate secțiile mecanică l 
și II. In perioada următoa
re (1980-—1983) se vor mai 
înălța o hală hidraulica, 
turnătorie, mi cămin de ne- 
iamiliști, liceu industrial, 
cantină. Valoarea totală a 
acestei grandioase opere 
de investiții este de peste 
600 000 000 lei.. Putem 
spune că pentru construc
torii de utilai, viitorul — 
avem în vedere cincinalul 
1981—1985 — înseamnă
prezent. Alllcl spus, pers
pectiva a devenit o reali
tate, o componentă orga
nică a zilei de azi ; pro
ducția a crescut an dc an 
in 
tă, 
un 
de

muncii a crescut, de aseme
nea, de peste două ori țață 
de 1976. Au fost calificați 
în această perioadă peste 
800 de muncitori. Sînt ci
fre care sugerează dimen
siunea r>i ritmurile dezvol
tării uzinei,

In acest an, ultimul al 
cincinalului revoluției tch- 
hico-științilice, . construc
torii de utilai minier din 

■Petroșani vor fabrica cinci 
'tipuri de complexe meca
nizate, două tipuri de 
combine de abataj, fără să 
mai amintim și alte ins
talat ii necesare activității 
de extracție, Pentru cinci
nalul viitor amintim un 
singur detaliu, dintre 
multe altele, care merită 
a fi reținut și anume : pro
ducția de utilaje va crește 
cu 44,3 la sută fată de 
1980, iar

-muncii cu 12,7 la 
' Deci, programul de 

canizare a lucrărilor 
subteran, program 
de conducerea 
de partid și dc stal,.

productivitatea 
sută.
me
diu 

initial 
superioară 

se

medie cu 28—30 la su- 
pr.econizlndu-se în V.dlO 
spor de 47 la sută țață 
1979; productivitatea înfăptuiește 'efectiv.

Despre împlinirile și 
pe rspec t ive Ic con s truc lo
rilor de utilaj, tovarășul 
Ion Predoi, secretarul co
mitetului de partid pe în
treprindere, ne Spunea'; 
„Realizările obținute sînt', 
urmarea responsabilității 
și angajării comuniste, a 
inițiativei de care au ' dat 
dovadă toți oamenii mun-. . 
cii dc aici. Pe j,masa" dc, 
lucru a prezentului și 
perspectivei se află deo- 
poliivă sporirea . perfor
manțelor tehnice ale utila
jelor noastre, cit și valo- 
rilic.grea superioaiă a ma
terialelor și energiei. Cons
tructorii de utilaj sînt ferm 
hotărîți să dea noi dimen
siuni muncii lor, operei 
de mecanizare a lucrărilor 
din subteran, să materiali
zeze obiectivele Congresu
lui al Xll-lea al paitidului. 
Vom face tot ce depinde 
de noi ca deceniul urmă*, 
tor să devină cu adevărat 
deceniul științei, tehnicii, 
calității și eficienței".

• Maislrul cofetar Ipsif 
I Demeter, împreună cu lu

crătorii laboratorului de pa- 
Itiserie din Petrila au pus 

. la dispoziția celor care 
trec pragul unităților „Tos- 

Ica" și „Nufărul" din Petro
șani. ,,Diană“ din .Petrila, ț 

1 noi produse de patiserie șl 
I cofetărie. Este-mărțișorul pfe , 

care acest colectiv îl oferă 1 
I femeilor c'u prilejul zilei dc I 
I 8 M.irlic.

I • Recent a avut loc la 
I București premiera noului 
, film românesc „Mijlocaș la 
I deschidere" în regia lui 

Mihai Ltrătescu. O surpri
ză pentru cinefilii din Valea 
Jiului : într-unul din roluri 
o întîlnim pe tînăra Dana 
Șiclovan din Petroșani.

• In unitățile comerciale 
din Petroșani, profilate pc I 
sortimente de sticlărie, au | 
fost puse în vînzare sticle 
gravate. Noul produs reali
zat în țara noastră, 
înfrumuseța orice 
sau bar 
nostru.

• Un 
I'" punători

la unitățile C.E.C. din Va
lea Jiului pentru înscrierea 
dobânzilor pe libretele de 

I economii. Reamintim că a- 
I ceastă operație poate fi 
I efectuată pe tot parcursul 

anului.
• In curînd cabinetele și 

punctele de documentare 
politico-ideologică vor dis
pune dc o broșură cuprin- 

■ cu privire la dez- 
i vollarca cconomico-socială 

a Văii Jiului în ultimii ani. 
Broșura este bogat ilustra
tă cu grafice1 sugestive ca
re se constituie într-uh util 
fișier monografic.

• Ieri, la Lupeni a fost I 
stabilit amplasamentul nou- | 
Iui magazin universal 
va avea o suprafață coi'A'- 
cială de peste 2000 mp. A- 
cesta vă fi construit în zona 

-'Bărbăteni, viitorul centru 
civic al orașului.

poate 
vitrină 

din apartamentul

I
I
I
I
I
I
I pu no de

zînd date

mare număr de dc- 
sînt . serviți. zilnic

I
I

I

I

eve

Rubrică realizată de 
Valerin COANDRAș

I
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DUMINICA, 9 Martie

8,0.0 Telejurnal. - Poporul 
își alege deputății.

8,20 Cintece de bucurie
8,40 iuTe .cântăm, partid 

bit I
Ediție specială. Des
fășurarea , alegerilor.
Oameni de .nădejde 
patria ne; crește ț 
Moment folcloric. .
Ediție specială — Des
fășurarea alegerilor.

10,15 Viața satului.
21,00
11,10
11,25

16,40 Ediție specială — Des- 
, j lușurarea alegerilor.

16(50 Film serial. Linia ma-
- ritinia Onetliil. Episo

dul 4.-

epi-

9,00

9,10

11,40
12,30
13,00

13,20

14,00

14,20

14,30

15,00
15,20
15,30

Ediție specială.
Dulce; dulce Românie. 
Țineri — În punctele 
cheie ale producției. 
Reportaj.
Zi de sărbătoare.
De strajă patriei.
Telejurnal — Desfă
șurarea alegerilor.
Album duminical. E- 
misiune muzical-core- 
grafică.
Desene animale. Wo

ody, ciocănitoârea bu
clucașă.
Muzică populară ins
trumentala. ,
Chipiii de 'legendă ai 
țării.
Cîntec noii.
Șah.
Telesport.

17,40 -Spre ’ zările lumii. 
18,00
19,00 9 martie 

de alegeri 
cuprinsul

20,00

21,30

Cutezători spre, vii tor. 
Telejurnal. 
1980 — zi 
pe întreg 
țării.
Din voință noastră se 
naște viitorul, .Specta
col litera r-m u z ica 1. 
Telejurnal.

LUNI, 10 MARTIE
16,00 Emisiune. in limba > 

maghiară.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal. ;
19,25 La ordinea zi’ei în. e-

. conomie.
19,45 Cadran
20,10 Orizont 

ințific.
20,40. Roman

mondial.
tehnico-șli-

_____ foileton. Pri
marul din Caslerbrîd- 
ge. Episodul 4.

21,35 Telejurnal.

MARȚI, 11 MARTIE

10,00 Telcșcoală.
11,00 Film serial. Dalias —

Compania petrolieră

11,50
16,00
16,05
16.30

16,50
17,15

Ewing. Reluarea 
sodului 27.
Telex.
Telex, >
Teleșcoală.
Curs de limbă engle
ză.
Din țările socialiste. 
Almanah pionieresc.

17,25
17,35

17,50
18,10

în Campionatul nbțio- 
nal — divizia A. 
Transmisiune directă 

de ia. București. 
Tragerea pronoexpres 
Corespondențiijude
țeni transmit... 
Itinerare turistice. 
Muzica și poezie.

1 l,o5 
16,00 
16,05

16,25

16,45

17,05

e-

PROGRAMUL Țy
.V.VWZAVA,.VAVWAV.W.V/A‘rtW.-..V.".-.7.V1i
17,35

17,55

18,25

Cîntec și joc din Ar
geș.
La ordinea zilei in a- 
gricultura.
întrebări și răspun
suri.
1001 de seri.
Telejurnal.

18,25
18,50
19,00
19,20
20,00

,25 Educația ■ sanitară. 
1001 de seri. 
Telejurnal. 
Noi, femeile 1 
La ordinea zilei 
conomie.

20,Io Tciccinematcca.

. Iin e-

17,25
18,35

18.50
19,00
19,25 Ancheta TV.
19.50 Seară de teatru. Golz

von Berlichingen de 
Johann Wolfgang 
Goethe. . _

21,10 Ritm și melodie. 21,50 Telejurnal
21,35 'Telejurnal.

MIERCURI, 12 MARTIE

Ciclul 
„Dosarele ecranului". 
Intimplare pe strada 
10. Premieră pe țară. 
Producție a studiouri
lor americane.

JOI, 13 MARTIE

10,00 Tvleșcoală.
11,00 Roman foileton. Pri

marul din Caster-

20,50

21,15

limbă spa-limbă iran*
pe glob:

bridge. Reluarea 
pisodului 4. 
Telex. 
Telex.
Colocviile teleșcoa

lă.
Curs de 
niolă.
Curs de 
ceză.
Reportaj
Tunis.
Viața culturală. _ 
Film serial pentru 
copii. Sindbad ma
rinarul.
Telejurnal.
La ordinea zilei 
agricultură.
Ora tineretului.
Doinitori de cîntec 
românesc.
Film documentar 
tistic. Dacii.
San Hemo 1980 
selecțiuni.

21,35 Telejurnal.

VINERI, 14 MARTIE

La volan.

în

ar-

16,00 Telex.
16,05 In direct de la Po

litehnică.
16,30* Emisiune în limba 

germană.

19.20
19,40

20,00

21.50

...10,00 cum(re-

18,25 Tragerea loto.
18.35
18,50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.

Reflector.
Atelier de creație 

1 iterar-ariistică.
Film. artistic. Ulti
mul post de control. 
Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor 
italiene.
Telejurnal

SIMBĂTĂ, 15 MARTIE
Cum vorbim, 

scriem corect, 
Telecinemateca 
luare).
Concert educativ. 

De la A la--, infinit. 
Clubul tineretului. 
Săptămîna politică. 
1001 de seri. 
Telejurnal. .
Călătorie prin 
mea (XXII).
Teleenciclopedia.
Film serial.
— Compania 
lieră Ewing, 
dul 29.
Romanțe și 

de voie bună.
21.35 . Telejurnal.

19,40
20,10

21,00

țara

Dallas 
petro- 
Episo-

f PETRO
iembrie

(nia apaș 
Certificat 

j Unirea r 
terei roz.

PETRII
LONEA 

dragoste
ANINE 

Giscanul.
VUI.CA 

rul: O < 
toare.

LUPENI
J Domnul 1
I *

I
toresc:
Mark Tvv

urica:
jului.

16,00 Teii
16,05 In

Poli
Emii 
gerr
Rep
Repi
La 
une 
cătc
1001
Tele
In i 
geri 
mar
Noi, 
siun 
caii 
lie, 
nală
Film 
zile 
O pi 
de 1

21,55 Teh

16,30

18,25

18,35

19,35

f

5,00 Bu 
5,05 Ritm 
6,00 Rădic 
mineții. • 
gătește f 
7,00 Radi 
Revista pr 
rul melod 
l«tin de 
pundom 
10,00 Bul< 
10,05 Vatr 
să țară — 
10,30 Știi) 

| 10,45 Pa 
Ipopularita 

„Norma" < 
Buletin de 

Irul Filarn 
din Craio’ 

I premieră 1
Radiopubli 

I Buletin de 
comoara I 
tru. .42,45 

I votul țării- 
' zical. 13,( 
113,20 Noi

La microf

Idin munic 
15,00 Stuc 
i Radiojurnc 
donate ec 
Șlagărul r 
decenii. 15 
știri. 17,01 
dră-i Rom 
contempor 
tru patriei; 
României i
Orele seri 
preți ai ci 
Iar. 20,15 1 
20,30. Car 
21,30 Cons
O zi într-< 
ju terii mu 
3,00 Non 
nocturn.

I 
I
I 
I
I

I 
I

cântece
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ului. < apele-

Republica : 
paupci laie; 

rynarea pan-

— Luceafă- 
ă la vînă-

Iu A N I

limba

Tovarășe și tovarăși !

MINA

? com

ME

Speranja. 
‘oveste 
iioare.

: Mateias

în înseși orașele dumneavoastră puteți constata cum 
se schimbă înfățișarea localităților patriei, cum se îmbu
nătățesc condițiunile de viață ale oamenilor muncii".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvintarea la marea adunare populară de la 

Petroșani — noiembrie 1977)

Cultural 1 
ird ; Munci* 
riturile lui 
seriile I-II.

Școala cura-

ect de Ia... 
ică.
e în
i.
i pe

I 
I

„Tot ce se înfăptuiește în țara noastră 
este destinat omului, bunăstării sale, crește
rii permanente a nivelului de trai și ridicării 
calității vieții !"

glob : 
a Ghana.
n — cmisi- 
itru condu- 
auto.
seri.

ia!.
dilate : ale- 
de la 9

neile I Emi- 
-stivă dedi
ci de 8 Mar- 

internațio- 
emeii.
istic : „Trei 
trei nopți", 
cție a Casei 
' Unu.

„Frontul Democrației și Unității Socia
liste vă cheamă să votați pentru viitorul so
cialist al patriei, pentru făurirea unei socie
tăți al cărei țel suprem este omul, bunăsta
rea lui materială și spirituală, afirmarea ple
nară a personalității umane I"

I

la sf îrsitul -

40

șliri.

prin

I

I orașu ui

198.
mare

Casa de cultură din Uricani — locul unde minerii, 
desfășoară o vie aclivitale cullural-arlislii ă.

oamenii
Folo: I. LEONARD

animalier de care 
localitățile subor- 
l. ricreiniii lui, cu- 

sporuri deosebite

19SO

de 
matinale, 

jratnul «li
ra se pre
ia alegeri, 
ml. 8,00 
8.10 Curie
ri,00 Bu- 
9,05 .Răs

unătorilor 
de știri, 

șa, frmnoa- 
ușoară. 

\ iată, 
mare 

opera

ică
Și 
de 

in
?Jlini. 11,00 
i. 11,05 Go
ii Oltenia
1.20 Avan- 
>-TV. 11,35 
c. 12.00 
i. 12,05 Din 
irului nos- 
ul r.Dslru-i 
ograrrt inu- 
acliojurnal. 
asul, tara.
a'egătorii 
București, 

club. 16,00 
>,20 Coor- 
îice. 16,40 
iese
Buletin de 
țâre mîn-
— folclor

17.20 Pen- 
p Cîntarea 
liste. 18,00 
t,00 Inter
ului popu- 
ile patriei.

sonore, 
ări. 22,00 

23,00 Bi- 
e. 23,30— 

muzical

I
I

cu 400 mai
media anilor .actua- 
cincinal. Față de 
ovine, furnizate ă- 
în actualul ' cinci- 
efectivul livrat în

Bogat fond 
animalier

• Agricultura, 
fondul 
dispun 
donate 
noaște
de la an la an Numărul 
de taurine ce vor fi li 
erate la fondul central; 
zat al stalului în 
este 
dețîț 
lului 
6 000 
nu a l 
nai, 
cincinalul viitor se va 
situa anual la peste 
10 000 capete.

va realiza o nouă poștă cu centrală telefonică njoder- 

nă și se va încheia termoficarea orașului.

Obiectivele dezvoltării economice armonioa se și bunăstării viitoare
+ însemn al împlinirilor pe care și le doresc lo

cuitorii Uricaniuluf viitor, în cincinalul 1981—1985 se

La confluența a două legislaturi

Viata orașului, 9

+ Producția de cărbune a minei Uricani — cea mai importantă uni
tate industrială de pe raza orașului — are o dinamică deosebită, înregis- 
trînd creșteri impresionante : în 1980 producția sporește cu 40,6 la Sfiită 
față de 1975, iar în 1985 va fi cu 150 la sută mai mare față de același an 
de referință.

' + Cîștigul mediu lunar al unui miner de la Uricani a crescut în urma 
aplicării majorărilor succesive de retribuție din acest cincinal cu 23,8 la 
sută în 1980»față de anul 1976, primul an al actualului cincinal.

Pe seama sporirii cîștigurilor medii lunare valoarea mărfurilor ce au 
revenit, în medie, pe un locuitor al orașului, a crescut de Ia 5 800 de lei în 1975, 
la 8 700 de lei în 1980 și va fi de 11 400 de lei în 1985.

Sectorul V al ,;Gn<. 1 l.spenj a devenit în 1951 
miriii Uricani, mină care a cunoscut de-a lungul ce
lor 30 de ani de existență o evoluție — simbol pen
tru dezvoltarea fără precedent a întregii noastre in
dustrii extractive. In 1.955 este pus în funcțiune pri
mul abataj -frontal ; 1959 — se echipează cu stîlpi 
individuali de susținere pentru prima dată la mina 
Uricani un frontal ; 1964----prima combină „mușcă"
din peretele de cărbune cocsificabil; 1976 — funcțio
nează prima combină de mare productivitate în 
steril ; 1978, luna decembrie — este introdus primul 
complex mecanizat pentru abataje, iar în 1979 are 
loc o adevărată premieră pentru mineritul româ
nesc — se introduce cea mai mare combină de îna
intări în steril — un adevărat i ompb'X mecanizat 
pentru lucrările de deschidere.

Mecanizarea complexă trebuie să asigure sporul 
de producție al acestui an. spor care este de 28 la 
sută față de anul precedent. Realizările din anul 
trecut transformă posibilitatea' în certitudine: pon
derea producției obținută cu complexe .mecanizate: 
din totalul producției realizate a fost de 10 la sută 
in trimestrul 1 
anului, pentru 
mestrul I si 80

♦ In 1981 de pe meleagurile ’ Uricaniulul. vor 
porni spre ramurile industriei naționale anual cite 
11 000 tone de cuarț, exploatat și prelucrat aici, în 
cel mai vestic oraș al Văii Jiului. Pentru crearea ca
pacităților de exploatare și preparare a ctiarțului s-au 
investit 56 000 000 le;.

TREPTE ÎNALTE PE 
COORDONATELE 

DEZVOLTĂRII
Uricaniul, oraș înflori

tor al Văii, se înscrie 
armonios și demn în dez
voltarea economico-socia- 
lă a municipiului. Produc
ția globală a actualului 
cincinal va fi dublată în 
cel viitor, urmînd să spo
rească de la 212 000 000 
lei în 1980, la cca 
470 000 000 lei în 1985. 
In același raport se află 
nivelele producției indus
triale, avînd în vedere 
că in viitor se dezvoltă 
atît întreprinderile exis
tente, dar, mai ales, se 
vor deschide noi cîm- 
puri miniere la Hobiceni 
și Cimpu lui Neag, va 
produce noua întreprin
dere economică de ex
ploatare și preparare a 
cuarțitelor, etc. Producția 
de cărbune cocsificabil 
extrasă în subteran și 
microcariere va atinge, 
în anul 1985, un nivel de 
1 600 000 tone — aproa
pe dublă față de acest an.

Dezvoltării șf moderni
zării economico-sociale 
a orașului îi sînt aloca
te fonduri însemnate de 
investiții. Volumul lor 
sporește între cincinalul 
actual și cel următor de 
la cca 700 000 000 lei, la 
1 282 000 000 lei. Cores
punzător strategiei pro
movate de partid, a do
cumentelor Congresului 
al XIJ-lea, ponderea a- 
cestor ionduri — peste 
1,1 miliarde lei — este 
alocată în scopul crește
rii capacităților de pro
ducție.

Uricani — „Orașul nou" de acum trei decenii 
este și acum tot nou. Iată un argument : în cincina
lul actual, aici s-a înălțat cartierul Bucura. în care 
s-au construit, pînă la această dată, peste 600 apar
tamente, In 1950, î'n cartierul Stemiinos se înălțau 
primele blocuri, în timp ce azi peste 2 000 de fa- 
milij ale oamenilor muncii din Uricani trăiesc în 
locuințe noi, în apartamente confortabile di’n blocuri. 
Dezvoltarea urbanistică este armonioasă. La parte
rul blocurilor se află spații comerciale — 900 mp 
s-au construit în cartierul Bucura pînă acum, iar 
alți 260 mp se vor da în folosință în acest a'n. Pen
tru tinerii care lucrează în subteran a fost ridicat un 
cămin cu 300 locuri și o cantină. Viața cultural-ar- 
tistică se desfășoară într-o impunătoare casă de 
cultură.

în cincinalul următor, zestrea edilitar-socială a 
orașului se va îmbogăți cu peste 700 apartamente, 
cu un magazin general cuprinzînd 1 500 mp spații 
comerciale, o școală cu 24 săli de clasă și un dispen
sar — policlinică. Constructorii orașului execută noul 
cinem.dograf <e va ii dai în folosință inc5 în ir esl an



Steagul roșu VINERI, 7 MARTIE 1980

Marea adunare populară, cetățenească, organizată 
în Capitală cu prilejul alegerilor de la 9 martie

Urmare din pagina I)

In prezidiul adunării^ ală
turi de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu iau loc tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ilife Vcfdcț, a'lți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat, membri ai C.C. al 
P.C.R, și ai guvernului, 
membri ai Biroului Executiv 
al Consiliului Național al 
Frontului Democrației si U- 
nitățil Socialiste, ai Birou
lui C.C. al organizațiilor de
mocrației și unității socialis
te, reprezentanți ai organi
zațiilor de masa și obștești 
componente ale F.D.U.S., oa
meni ai muncii din între
prinderi și instituții.

Intr-o atmosferă solemnă, 
răsună acordurile Imnului 
de stat al Republicii Socia
liste România.

Cuvîntul de deschidere 
este rostit de tovarășul 
Gheorghe, Pană, prim-se- 
crfetar ăl Comitetului muni

cipal .București ăi P.C.R., 
primarul general al Capita
lei.

In continuare au luat cu- 
vîntul tovarășii Vjrgiliu 
Stere, directorul întreprin
derii de mașini-ținelte și 
agregate București, Corne
lia Filipaș. secretar al Con
siliului (Mitral al U.G.S.R., 
Dumitru Girleanu, munci
tor la întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița Ro
șie", Elena Vefona Burtea, 
secretar al Comitetului de 
partjd la întreprinderea de 
confecții și tricotaje Bucu
rești, Mihai Hîrjău, secre
tar al C.C. al U.T.C., Ca
melia Mânecuță. studentă 
la Institutul Național de 
chimie, Dinu Daniliuc, pre
ședintele C.A.P. Gurbă- 
nești județul Ilfov și Radu 
Voinea, rectorul Institutu
lui Politehnic din Bucu
rești.

Primit cu multă căldură 
și însuflețire, cu sentimen
te de fierbinte dragoste și 
profundă stimă, ia cuvîntul

tovarășul N 1 C O L A E 
CE AU ȘEȘ CU, :

Ampla eu vin tare rostită 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost' urmărită 
cu deosebit interes și sub
liniată cu vii și puternice 
aplauze ceia de exprimă 
adeziunea totală a între
gului nostru popor la ma
rile programe elaborate de 
Partidul -Comunist Român, 
încrederea sa nețărmurită 
în secretarul general al 
partidului, dorința și hotă- 
rîrea oamenilor muncii de 
a nu precupeți niciun efort 
pentru ca România să îna
inteze pe noi culmi ale 
progresului și civilizației 
socialiste, ale comunismu
lui. La încheierea cuvîntă- 
rii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, entuziasmul mi
ilor de p&rticipanți la adu
nare este impresionant. 
Asistență, în picioare, ova
ționează îndelung pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
candidatul întregii noastre 
națiuni, manifestîndu-și 

dragostea și prețuirea fa
ță de primul bărbat al ță
rii, hotărirea de a trans
pune în viață mărețele 
idei și îndemnuri ce se de
gajă din cuvîntarea secre
tarului general al parti
dului.

La ieșirea din incinta 
Palatului sporturilor' și 
culturii regăsim aceeași-' 
atmosferă plină de dragos
te și prețuire pentru fău
rarul noii Românii.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși' 
din conducerea de partid 
și de stat parcurg pe jos 
aleea centrală a parcului. 
Pretutindeni, oamenii mun
cii dau glas din nou sen
timentelor de dragoste și 
stimă pe care le nutresc 
față de secretarul general 
al partidului, prin aplauze 
și ovații, printr-o avalanșă 
de flori șl urări de ferici
re, prin cînteee și dansuri.

La ieșirea din pare, to- 
varășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din condu- 
eej’ea de partid și de stat 
sînt invitați să se prindă 
intr-o uriașă horă a bucu
riei înfrățirii și demnită
ții românești, moment de 
o intensitate deosebită, 
frescă vie a prezenței per
manente a secretarului ge
neral al partidului în mij
locul minunatului nostru 
popor, a simțămintelor de 
dragoste și prețuire reci
procă ce s-au statornicit în
tre aceste două entități vi
tale ale României contem
porane.

Ifitîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu ale
gătorii, la #are, prin mij
locirea transmisiilor de 
radio și televiziune, a fost 
prezentă toată țara, a fă
cut, odată mai mult, dova
da climatului de eferves
cență și profundă democra

ție în care se. desfășoară 
alegerile de deputați- din 
acest an.

A fost o adevărată săr
bătoare populară, cu pro
funde semnificații, aceas
tă vibrantă întîlnire a con
ducătorului partidului și 
statulu; nostru cu alegăto
rii săi, practic cu întregul 
popor, un moment ce se 
înscrie eu litere de aur în 
cronologia politică a țării, 
care a pus cu putere în 
lumină conștiința comună 
a tuturor fiilor națiunii, că, 
votînd pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți can
didați ai Frontului Demo
crației și Unității Socialis
te, votează pentru prezen
tul și viitorul luminos al 
scumpei noastre patru, Re
publica Socialistă România, 
pentru ridicarea e; conti
nuă pe trepte tot mai înal
te de civilizație și progres.

ZI IN LU/Mf
După alegerile din Rhodesia • „Oceanexpo — ’80

SALISBURY 6 (Agerpres). 
— Premierul desemnat al 
RhodesiOi, Robert Mugabe, 
președintele Uniunii Națio
nale Africane Zimbabwe 
(ZANU), a avut joi convor
biri cu guvernatorul brita
nic, lordul Soames.

în aceeași zi, la Salisbury 
a avut loc o nouă întreve
dere între Robert Mugabe 
și Joshua Nkomo, președin
tele Uniunii Poporului " A- 
frican Zimbabwe (ZAPU), în 
cadrul consultărilor în ve
derea formării primului gu-, 
vern al viitorului stat inde
pendent Zimbabwe. Un

Utilizarea energiei mareelor
LONDRA 6 (Agerpres). — 

Guvernul britanic a anun
țat miercuri că examinea
ză un proiect privind cons
truirea unui amplu com
plex de utilizare a ener
giei mareelor, în estuarul 
Severn, în scopul produce
rii de energie electrică. 
John Moore, subsecretar de 
stat parlamentar la Minis
terul Energiei, a declarat

potrivit datelor a- 
nuale ale Biroului ameri
can de rccensămînt, popu
lația Statelor Unite a cres
cut de la 203 302 000 locui
tori în 1970, la 220 099 000, 
la 1 iulie 1979, ceea ce re
prezintă un spor de 
16 979 000 persoane, _ sau 
8,3 procente.

PESTE 100 000 de elevi 
danezi,. au demonstrat, 
miercuri, la Copenhaga și 
în alte mari orașe ale ță
rii, împotriva politicii de 
reducere a alocațiilor de 
stat pentru învățăniint. în 
cadrul unui miting organi
zat îh fața palatului Chris-1 
tiansborg — sediul parla
mentului — elevii au cerut 
să fie anulată hotărirea de 
reducere a alocațiilor pen
tru școlile elementare cu 
1,8 miliarde coroane în ur
mătorii trei ani.

IN CADRUL primei re- 
uniun a Consiliului Na
țional al Partidului De
mocrat Creștin Italian, ți
nuta după cel de-ăh XIV- 
lea Congres al P.D.C., Fla- 
niinio Piccoli, a fost ales 
secretar politic al parti
dului. Președinte al Consi
liului Național al P.D.C. a 
fost ales Arnaldo Forlani. 

purtător de cuvînt al ZANU 
a declarat că, în cadrul» a- 
cestei întrevederi s-a ajuns 
la un acord de principiu 
ca Joshua Nkomo să can
dideze pentru funcția de 
președinte al țării.

Reluînd o declarație a 
unui purtător de cuvînt al 
lordului Soames, agenția 
Associated Press informează 
că data exactă a procla
mării independenței va fi 
stabilită în cadrul consultă
rilor dintre guvernatorul 
britanic și guvernul ce va 
fi format de Robert Muga
be.

m Camera Comunelor. Că 
un comitet guvernamental 
și-a încheiat studiile efec
tuate în acest scop timp de 
18 luni, prezentînd două 
variante pentru construirea 
unei asemenea centrale e- 
lectrice. Costul .barajului, 
a cărui realizare este, po
sibilă ]a nivelul tehnologic 
actual, s-ar ridica la a- 
proximatiV 6.75 milioane 
dolari..

MINISTRUL IRANIAN 
al petrolului, Aii Akbar 
Moinfar, s-a întîlnit cu 
Ion M. Nicolae, prim-ad- 
ju.net ăl ministrului comer
țului exterior și cooperării 
economice internaționale. 
Anterior, oaspetele a avut 
convorbiri cu Sojahedin 
Fatahi, adjunct al minis
trului comerțului, cu alte 
oficialități iraniene, cu ca
re a examinat probleme 
privind dezvoltarea și di
versificarea relațiilor eco
nomice bilaterale. Ambele 
țări au apreciat că există 
reale posibilități in aceas
tă direcție.

PREȘEDINTELE ANCO- 
III. Jose Eduardo dos Șan- ' 
tos, președintele M.P.L.A. 
— Partidul Muncii, a a-

‘ dresat lui Robert Mugabe 
și Joshua Nkomo mesaje 
de felicitare pentru succe
sul obținut în alegeri. în 
document se arata, de at- 
semenea, că victoria re
prezentanților organizații-

PARIS 6 (Agerpres). — 
La Bordeaux s-a deschis 
Expoziția internațională 
„OCEÂNEXPO — ’80“, ca
re prezintă ultimele reali
zări științifice și tehnice în 
domeniul explorării și ex
ploatării mărilor și ocea
nelor lumii. în cadrul ex
poziției, prezintă realizările 
lor în acest domeniu un 
număr de 40 țări.

între domeniile priorita- , 
re, care au stat în atenția 
organizatorilor expoziției, 
figurează explorarea și ex

Miting de protest la Roma
ROMA 6 (Agerpres). —

Din inițiativa Partidului Co
mmunist Italian, la Roma s-a 

desfășurat un miting de 
protest împotriva acțiunilor 
subversive ale extremiștilor. 
Luînd cuvîntul la miting, la 
care au participat mai mul
te mii de persoane, secre
tarul comitetului regional 
Lațium al P.C.I. a eviden
țiat că cei ce pun accentul 
pe teroare și violență îh- 
cercînd să intimideze o for
ță influentă cum este Parti
dul Comunist Italian, spri
jinit de masele- largi popu- 

lor Z.A.N.U.-F.P. și Z.A.P.U. 
dovedește maturitatea po
litică a poporului Zimbab
we și dorința sa de a rea
liza, intr-un spirit de pa
ce, un Zimbabwe indepen
dent, democratic, unit Și 
revoluționar.

ÎN URMA CONVORBI
RILOR purtate la Washing
ton 'între președintele. 
Jimmy Carter și cancela
rul R.F.G., Helmut Sch
midt, a fost dat publicității 
un comunicat comun în 
care se arată că aceștia au 
abordat o gamă largă 
de probleme de , interes 
comun, reciproc — poli
tice și economice — 
precum și chestiuni ale 
actualități^ internaționale.

IN LUNA FEBRUARIE, 
în R.F. Germaniâ au fost 
înregistrați oficial 992 500 
șomeri, a anunțat, miercuri, 
la Nurnberg, președintele’ 
Oficiului federal pentru 
muncă, Josef Stingi. Rata 
șomajului este de 4,3 la su
tă din forța de muncă.

In aceeași lună, numărul’' 
șomerilor parțiali s-ă ridi
cat la 101 600, crescînd cu 
3 500 față de ianuarie. 

ploatarea resurselor ener
getice ale mărilor și ocea
nelor, construcțiilor nava
le, echiparea porturilor, 
lupta împotriva ' poluării 
marine gi metodele moder
ne de pescuit. Expoziția, 
care va fi deschisă pînă la 
8 martie, prilejuiește, de 
asemenea, un larg schimb 
de experiență .între cerce
tătorii și specialiștii din 
diferite țări, în problemele 
legate de studierea științi
fică și valorificarea imen
selor' resurse ale Oceanu
lui mondial.

lare, comit o mare eroare.
Conducătorii P.C.I. au a- 

dresat un apel locuitorilor 
Romei de a culege semnă
turi pe o petiție de protest 
împotriva acțiunilor extre
miștilor.

Reluarea negocierilor la San Jose
TEGUCIGALPA 6 (Ager

pres). — intr-un comunicat 
dat publicității la Tegucigal
pa, Ministerul hondurian al 
Relațiilor Externe a anunțat 
că în zilele de 11 și 12 mar
tie, la San Jose, vor fi re
luate negocierile dintre 
Honduras și Salvador pri-

Situația femeilor elene
° ATENA 6 (Agerpres). — 

Timp de două zile, în ora
șul grecesc Larissa s-a des
fășurat o conferință care a 
examinat situația femeilor 
care lucrează în agricultu
ra națională. La reuniune, 
organizată la inițiativa Fe
derației femeilor elene, au 
luat parte 800 de repre
zentante ale agricultoare
lor clin Grecia, reprezeh- 
tînd 35 de provincii și un 
mare număr de organizații 
obștești.

sferturile
In sala Floreasca din Ca

pitală, în prezența a peste 
2 000 de spectatori, a înce
pu1. ieri meciul dintre echi
pele României și Austriei 
din cadrul sferturilor de 
finală (zona europeană, gru
pa B.) a tradiționalei compe
tiții de tenis „Clipa DaVis",

Condamnarea unor persoane 
acuzate de asasinarea 

dictatorului din Coreea de Sud
SEUL 6 (Agerpres). — 

Tribunalul militar din Co
reea de Sud a început ju
decarea procesului intentat 
persoanelor militare și civi
le acazute de participare la 
asasinarea, la sfîrșitul lu
nii octombrie, anul trecut, 
a dictatorului Pak Cijan Hi. 
Printre cei care au compă
rut în fața juriului se nu
mără și generalul Chung 
Seung Hwa, fost șef al 
Statului Major al armatei, 
învestit după asasinat și du 
funcția de administrator al 
„Stării excepționale". El es
te învinuit de „participare." 
la acțiunea de lichidare a 
dictatorului, acțiune organi- 

vind normalizarea completă 
a raporturilor celor două 
țări vecine. In cursul ne
gocierilor vor fi abordate 
probleme privind diferendul 
teritorial dintre Honduras și 
Salvador și clauzele proiec- 

•tului unui Tratat de pace 
preconizat a fi semnat între 
cele două state.

între altele, participan
tele la conferință s-au pro
nunțat pentru adoptarea u- 
nor măsuri care să amelio
reze condițiile de muncă și 
viață ale femeilor din agri
cultură. Potrivit celor ară
tate în dezbateri, în zonele 
rurale ale Grecie; trăiesc 
1,3. milidahe femei. din ca
re 400 000 lucrează în eco
nomia agrară, reprezen- 
tînd 42 la Sută din femeile 
încadrate în muncă în ă- 
ceastă țară, - ■ ;7-ri';
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de finală la tenis de cîmp
După prima zi scorul es

te egal: 1—1.
In prima partida de sim

plu, Ilie Năstase, cu un 
serviciu excelent din care 
a realizat 22 de „ași", l-a 
învins în trei seturi, cu G—1, 
7—5, G—4, pe Hans Kary, 
după o oră și 23 minute de 
joc.

In continuare,1 Florin Se.7 

zată și pusă în aplicare, de 
un personaj cel puțin tot 
atît sus-pus al regimului, 
fostul șef al Agenției Ceti* 
trale de Investigații sud-Co- 

‘reene c (KCfA). generalul
Kim Jae KyU. Pe unui din 
colaboratorii acestuia din 
urmă, colonelul Pari Heung 
Joo, tribunalul l-a condam
nat la moarte, sentința fiind 
executată joi. Alți incul
pați au fost condamnați la 
închisoare pe viață sau pe 
diferite termene. Procesul 
continuă și este de așteptat 
ca rezultatele să fie pe r ă- 
sura înverșunării cu c*- c 
se desfășoară lupta dintre* 
succesorii militari ai * Iui 
Pak Cijan Hi.

Majorarea valorii 
„Premiului Nobel"

STOCKHOLM 6 (Ager
pres).. —■ Valoarea „Premiu
lui Nobel" a fost majorată 
în acest an cu io Ia Sută, 
a anunțat „Fundația Nobel", 
care administrează Uriașa 
avere lăsată moștenire > de 
chimistul suedez Alfred 
Nobeî (1833—1896), inveiî- 
tatorul dinamitei. Astfel, în- 
cepînd din acest an, Iaureă- 
ții prestigioasei distincții —- 
care s-au afirmat prin con
tribuțiile lor remarcabile în 
domeniile medicineî, phi-' 
miei, fizicii, literaturii, eco
nomiei și în lupta pentru 
pace vor primi 'cecuri 
în valoare de 880 000 de 
coroane (210 000 dolari).

gărceanu I-â’ întilnit pe Ro
bert Reinînger, care l-a 
înlocuit pe Peter Feigl, acci
dentat la ultimul antrena
ment. Jucătorul austriac a 
obținut victoria cu 6—4, 
5—7, 7—5, 6—1.

Astăzi, la ora 16,00, este 
programată partida de 
dublu.
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