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Ședința Comitetului 
Politic Executiv

Nicolae
Partidului

Sub președinția tovarășului 
Ceaușescu, secretar genera] al 
Comunist Român, marți 11 martie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv ai 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat re
zultatele alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și în consiliile populare 
și a apreciat că ele reprezintă o expresie 
elocventă a adeziunii depline a întregului 
nostru popor la politica internă șî externă 
a partidului și statului, la hotărîrile Con- 
giosului al Xll-lea al P.C.R., care constituie 
urogramul cu care Frontul Democrației și 
Unității Socialiste s-a prezentat în alegeri, 
Votul dat candidaților. Frontului Demo
crației și Unității Socialiste ca și lar
ga dezbatere democratică desfășurată 
în întreaga țară în perioada 
paniei electorale au relevat, 
tă, hotărîrea fermă a

na-

tre- 
de 

mai
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cam- 
totoda- 

clasei munci
toare, țărănimii și intelectualității, a tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, de a acționa cu toată energia 
și elanul revoluționar pentru Îndeplinirea 
planului pe acest an și al întregului cin
cinal, pentru pregătirea temeinică și reali
zarea mărețelor obiective ale cincinalului 
viitor, care va marca un nou și important 
pas înainte pe calea progresului și bună
stării, o etapă nouă, superioară, în edifi
carea societății socialiste multilateral 
voltale în România.

Comitetul Politic Executiv adresează 
măi calde mulțumiri milioanelor de 
meni ai muncii din patria noastră care și-au 
dat votul candidaților F.D.U.S. și, totodată, 
felicită pe noii deputați în Marea Adunare 
Națională și în consiliile populare, urîndu-!e 
deplin succes în îndeplinirea îndatoririlor 
de mare răspundere ce le revin în fața ale
gătorilor, a întregului nostru popor.

Raportul asupra desfășurării și rezulta
telor alegerilor de la 9 martie va fi supus 
Plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
rapoarte privind situația utilizării mași
nilor, utilajelor și instalațiilor din indus
trie, construcții șl transporturi, îndepli

dez-

cele 
oa-

nirea consumurilor normale de materii 
prime, materiale, combustibili, energie 
electrică și a normativelor de valorificare, 
îndeplinirea planului de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și introduce
re a progresului tehnic în economia 
țională în anul 1979.

S-a apreciat că în cursul anului 
cut, pe baza indicațiilor conducerii 
partid, au sporit preocupările pentru
buna încărcare și folosire a potențialului 
tehnic din dotarea unităților și utilizarea 
eficientă a mașinilor și utilajelor, s-a asi
gurat o folosire mai eficientă a materiilor 
prime Și a celorlalte resurse economice, 
s-au obținut succese de seamă în dezvol
tarea cercetării științifice și introducerea 
în toate domeniile economiei naționale a 
cuceririlor revoluției tehnico-științifice.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
criticat faptul că o parte din mașinile-u- 
nelte de bază, utilajele și instalațiile in
dustriei nu au fost solicitate la întreaga 
capacitate și a cerut tuturor factorilor de 
răspundere să acționeze neîntîrziat pen
tru înlăturarea cauzelor acestor stări de 
lucruri, pentru lichidarea întreruperilor 
în funcționarea instalațiilor, și buna între
ținere și exploatare a acestora. Comitetul 
Politic Executiv a criticat, de asemenea, 
depășirea consumurilor normate de ma
terii prime, materiale, combustibili și e- 
nergie electrică, îndeosebi de către Minis
terul Industriei Metalurgice, Ministerul 
Energiei Electrice și Ministerul Industriei 
Chimice și a indicat ministerelor, centra
lelor, întreprinderilor să acționeze cu 
fermitate pentru stabilirea și generaliza
rea soluțiilor care să asigure economisi
rea resurselor materiale pe ansamblul e- 
conomiei naționale. Un accent deosebit 
trebuie pus pe perfecționarea tehnologi
ilor de fabricație, intensificarea activității 
de tipizare și standardizare, extinderea 
introducerii înlocuitorilor realizați în ța
ră, recuperarea și utilizarea integrală a 
resurselor materialelor refolosîbile.

i'alea
Mul

Rezultatele primei decade a lunii martie trebuie să constituie
un îndemn pentru flecare colectiv minier în

Valorificarea
tuturor rezervelor pentru

realizarea planului

(Continuare în pag. a 4-a)

In dțipă-amiaza zilei de 
11 martie a;C., a avut loc 
ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Sociu- 

yo: fistft România .
Consiliul de Stat a ascul

tat Raportul cu privire la 
rezultatele' alegerilor gene
rale de deputați în consili
ile populare, județene, al 
municipiului București, ale 
sectoarelor municipiului 
București, municipale, oră
șenești și comunale și, în 
temeiul articolului 9T din 
Legea e ectorală a Republi
cii Sbciăliște România, 
hotărît ca rezultatele 
tralizate ale alegerilor 
fie date publicității.

In cadrul ședinței, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România a exprimat în 
numele conducerii partidu
lui, al Consiliului Național 
al Frontului Democrației și

d 
cen- 

să

In pag, a 4-a

MM1UI
CONSILIULUI DE

STAT AL REPUBLI

Cil SOCIALISTE

ROMÂNIA CU PRI

VIRE LA REZULTA-

TUL ALEGERILOR

DE DEPUTAT! ÎN

CONSILIILE POPU-

LARE

Cu decada care s-a în- , 
cheiat, decada I a lunii 
martie; am mai făcut un 
pas spre finalizarea unei 
etape importante din acest 
ultim an al cincinal ului — 
trimestrul T. Rezultatele, cu 
care întreprinderile mini
ere vor încheia primul 
trimestru al anului au un 
rol deosebit în realizarea 
integrală a sarcinilor pla
nificate pentru 1980, a pre
vederilor actualului cinci
nal, au un rol de seamă în 
asigurarea condițiilor ne
cesare, . pregătirea temeini- 
că a succeselor viitorului 
cincinal.

Pentru întreprinderile 
miniere Bărbăteni și Lu- 
peni, rezultatele obținute 
în această decadă aru cons
tituit un nou prilej de a- 
fliniare a destoiniciei mi
nerilor, a hotârîrii celor 
două colective de a se 
menține pe locurile frun
tașe în clasamentul hărni- 

Procentul 
sarcinilor

miniere care de la îneepu- 
. tul lunii nu și-au realizat 
în nici o singură zi pre
vederile, au obținut depă
șiri substanțiale ale pla- 

. nulul zilei respective — mi- ■ 
na Lonea cu aproape 500 
de tone, iar mina Uricani 
cu 300 de tone de cărbune 
cocsifieabil. Rezultatele a- 
testă că la aceste întreprin
deri sînt serioase rezerve/ 
care încă nu au fost valo
rificate pe deplin, că exis
tă' posibilitatea realizării 
sarcinilor de plan în con
dițiile unei mobilizări rnai 
ferme a întregului colec
tiv, a folosirii la capacita- 

utilajelor
De

mai puter- 
trebuie să 
colectivele 

miniere 
care,

ciei minerești, 
de realizare a 
de plan la mina Bărbăteni 
—■ 117,6 la sută — și în a- 
ceastă primă decadă a lu
nii confirmă hotărîrea mi
nerilor de aici de a nu 
precupeți nici un efort pen
tru a da țării cit mai mult 
cărbune cbcsifieabil.

■ Lupeniul cu cele peste 
14 000 tone de cărbune coc- 
sificabil extras suplimentar 
de la începutul anului con
tinuă tradiția hărniciei și 
priceperii minerilor, de- 
monsțrînd încă o dată, prin 
rezultatele obținute șj în 
această lună, că-mecaniza
rea complexă a abatajelor 
este calea cea mai sigură 
a sporirii producțiilor ex
trase, suplimentar pe Ira- 
Za creșterilor de producti
vitate. In ultima zi a de
cadei, două întreprinderi

i-----------------------------------------------

treze că încrederea acordată 
de masele populare — ex
presie a deplinei încrederi 
in Programul Frontului De
mocrației și Unității Socia
liste — va fi înțeleasă ca o 
obligație de a munci mai 
bine, de a acționa. în vede
rea bunei gospodăriri a lo
calităților, pentru traducerea 
în viață a hotărîrilor adop-’ 
late de Congresul al XII-Jea 
al Partidului Comunist Ro
mân. înfăptuirea politicii 
generale a partidului și 
.statului, pentru bunăstarea 
și fericirea întregului popor.

Iii încheierea ședinței, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat membrilor Con
siliului de Stat — aflat în 
ultima ședință înaintea cons
tituirii Marii Adunări Na- 

mulțumiri 
pentru munca desfășurată și 
le-a urat succes in activita-

Unității Socialiste satisfac
ția pentru rezultatele alege
rilor de deputați în 
Adunare Națională și 
consiliile populare și a 
dresat mulțumiri 
oamenilor muncii, fără 
sebire de naționalitate, 
tregului popor pentru 
crederea manifestată . 
Programul Partidului 
munist Român, al Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste, pentru votul dat 
candidaților F.D.U.S. și ale
gerea lor ca deputați în 
Marea Adunare Națională 
și în consiliile populare.

Totodată, tovarășul
Nicolae . Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a adresat fe
licitări tuturor deputaților 
aleși în Marea Adunare Na
țională și în consiliile p.opu- ti0I1aîe _  calde

Un nou
Marea 

în 
a- 

tuturor 
deo- 

în- 
în- 
în 

Co-

mecanizat

țiune la

complex 

în func-

Uricani

lare, le-a urat succes în ac
tivitatea lor, exprimînd con-

„vingerea că fiecare va ac
ționa astfel incit să demons- tea viitoare.

Luni, în blocul IV al 
stratului 18 din sectorul 
II al minei Uricani a in
trat în funcțiune o nouă 
capacitate de producție 
—- un abataj frontal do
tat cu complex mecani
zat. Din noul abataj e- 
chipat cu tehnologia cea 
mai moderna, minerii 
din brigada condusă de 
Simion Budescu vor ex
trage. în medie, pe zi, 
peste 500 tone cărbune, 
ceea ce va conduce la 
sporirea substanțială a 
realizărilor. sectorului II. 
(llie COANDRAȘ, cores
pondent)

te maximă a
' complexe din dotare, 
asemenea, de o 
nică mobilizare 
dea dovadă și 
întreprinderilor
Petrila și Parpșeni 
deși continuă să se men
țină printre întreprinderile 
fruntașe din bazin, au 
zut ritmul realizărilor 
această 'decadă.

Mina Livezeni față

sca
la

dO

(Continuare in pag. a 2-a)
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Lista deputaților din Valea Jiului, 
aleși la 9 martie. în Consiliul popular 
al județului Hunedoara.

Lista deputaților aleși în Consiliul 
popular al murdcipiului Petroșani.

*

f Un minicomplex cu rezultate...
căr- e 

la 
In

• Plus 1000 tone de 
bune în luna februarie 
Producție suplimentară 
zi de peste 200 tone • 
abataje, sporuri de produc
tivitate de 1500 kg / post.

Șeful de brigadă Vasiie 
Dănălache e tlnăr. Aseme
nea lui, majoritatea din cei 
34 de ortaci n-au depășit 30 
de ani. împreună, lucrează 
cu un minicomplex despre 
care se spune, mai în glu
mă mai în serios, că are

■ rezultate... „maxi" ! Dat fi
ind că sectorul II al minei. 
Livezeni se aîlă, de cîteva 
luni, la „Faptul zilei" doar 
pe panoul cu rezultate po
zitive, am co horit în mina 
la locul de muncă al brigă
zii lui Dănălache. Drumul e 
greu, se escaladează sui
toare, se merge aplecat, se 
ocolesc benzi... Transportori-" 
rele „duc" cărbunele, șer
puind printre colonadele de . ■

slllpi hidraulici. Tăcem. Aici 
nu este timp de vorbă, drept 
pentru care ne dăm întll- 
nire „afară". Maistrul prin
cipal Mihai Rusu, secreta
rul organizației de partid 
din sector, mă conduce pe 
la toate locurile de muncă. 
Vorbește despre necazuri: 
ar trebui un electrician pe 
fiecare schimb, Brigăzii lui 
Dănălache i-ar ' fi necesare 
grupe de pregătiri care să-i 
asigure din timp front de 
lucru complexului. Acum 
complexul are, la bază, nu
mai 6—7 metri in iață, dar 
sus încă nu i s-a creat „ho- • 
tar". In fiecare schimb se 
taie, însă, o fîșie, echiva
lentă cu 140 tone de căr
bune. Cei patru oameni pe 
care i-ani găsit la lucru, cu 
toate că minicomplexul nu 
„rupe" la capacitate, stratul 
de cărbune fiind mar îngust 
decît poate tăia acesta, În-

mari
pîntf*  la sițrșitul o oarecare urmă de 
I, 145 de vago- ioră șeful sectorului,

■ Vasile Pbpescu.
, Oamenii sectorului 

mobilizați in vederea 
, șirii sarcinilor. De 

minus de 3800 tone, în 
nuarie, în îebruarie s-a ob
ținui un plus de 112 tone, 
iar în martie colectivul este 
holărjt să obțină depășiri 
mai substanțiale.

Este aceasta o dovadă a 
faptului că „omul sfințește 

, locul" cum spune noul șei 
al sectorului. Și are dreptate. 

Ambiția oamenilor, atmos
fera de lucru sînt altele, a- 

' cum cînd, rcalizînd sarcini
le de plan, ortacii con
duși de șeii de schimb des
toinici — Vasile Dăscăles- 
cu, Gheorghe Nicoară, Ma
tei Albert sau Vasiie Cu- 
ciurcanu — câștigă, lună de 
lună, peste 200 lei pe post: 

, Nu e deloc puțin. De ace
ea ei lucrează cu responsa-

cărcaseră
schimbului
nefi, deși au mai fost între- 
ruperi pe fluxul tehnologic...

Dincolo tie necazuri, ine
rente Jti orice Ioc de muncă

metă- 
ing.

sînt 
depă- 
la un 

ia-

Carnet de reporter
brigada lui Dănălache își 
realizează sarcinile, le de
pășește chiar. In luna fe
bruarie s-a depășit planul 
cu 1000 tone cătbune în 

^condițiile obținerii unor pro
ductivități superioare cu 
1500 kg /post, Minicom
plexul a devenit „ortacul" 
oamenilor, duminica vin, fă
ră comandă la revizii, pe 
care le execută cu exigență 
și exactitate. „Așa se face 
că, în fiecare duminică, ro
lul de la complex c curat ca 
o farmacie", ne spunea cu

bilitate comunistă, de acei 
ea „Se necăjesc" cînd ceva 
nu merge, de aceea Îngri
jesc minicomplexul ca p® 
un copil al lor, a cărui „joa
ca" dură cu stratul de căr-ț

- hurte o supraveghează eu 
ochi de părinte. Și minicom-. 
plexul lor dă rezultate mari.

Au se poale, în puține, 
cuvinte, să încapă tot ce 
simți văzîndu-i ia lucru în 
încleștarea cu stratul de 
bogăție neagră, pe oamenii 
lui Dănălache, una din bri
găzile de frunte ale minei 
Livezeni. O întreprindere 
tlnără are muncitori tineri, 
și se integrează din ce în 
ce mai mult, dar nu fără- 
eforturi, în bogatul peisaj 
industrial al Văii cărbune
lui. Și la Livezeni oamenii 
muncesc. Ai lui Costea Af- 
tonic, ai lui Secrieru, ai iui 
Dănălache...

Mircea BUJORESCU
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Angajament solemn al tineretului 
minei Lupeni de a acționa pentru 

producției de cărbunesporirea
Recent conferința de da- 

re de seamă și alegeri a 
Organizației U.Ț.C. de lă 
l.M. Lupenj a analizat, in
tr-un spirit de înaltă exi
gență revoluționară, activi
tatea desfășurată de orga
nizația de tineret din între
prindere pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor 
de mare răspundere trasate 
de secretarul general al 
partidului, t o v a r-ă ș u 1 
Nicolae Ceausescu, cu pri
lejul vizitei de lucru de la 
Lupeni din august 1979 pri

de

Ciora, secretarul organiza
ției U.T.C. nr. 1 arăta că 
„tinerii trebuie să fie cei 

primiiacționeze
alegerea șistului

care să 
pentru 
vizibil în abataje".

Dezbaterile conferinței 
U.T.C. au relevat succese, 
șț în realizarea sarcinilor 
proprii. In perioada anali
zată uteciștii au realizat 

. 225 000 lei economii fi
nanțate și 2,7 milioane lei

vind sporirea producției 
cărburie pentru cocs.

Eforturile depuse în 
nul 1979 de către tinerii 
la I.M. Lupeni alături 
mineri, s-au material', 
în contribuția deosebită 
d 
tiei 
tone, 
1242 milioane lei. a lucră
rilor de pregătiri și deschi
deri cu 797^ ml, respectiv 
eu 337,6 ml.

Tinerii care au luat cu- 
■ vimui in conferință, aii 

iormmal noi angajamente. 
„Activitatea noastră, a u- 
teeișt.ior de la sectorul IV 
s-a concretizat, în 1979, în 
60 ia sută din cele 35 000 
tone db cărbune realizate 
peste plan de colectivul 
nosp-u Proporția aceasta 
cie contribuție o vom im-" 
bunătăți în 1980".
Bîrlog, secretarul 
zației U.E.C. nr. 4). „Comi
telui U.l'.C., biroul său să 
.organizeze acțiuni în spri
jinul producției mult mai 
concrcie, mobilizând tinerii 
sa ajute abatajele in apro- 
v.zioriare, în evacuarea' 
metalului și a altor mate
riale uzate. Să se asigure 
sectorului XIII — electric, 
aparatele de măsură și 
control atît de necesare" 
(Cornel Savin — secretarul 
organizației U. T. C.
XIII B). Uteeistul J 
Mesaros,. secretarul 
n'izației U.Ț.C 
propus inontarea la 
zitul de materiale a

a- 
de 
de 

zat
a*  

să la depășirea .produc
ție cărbune cu 60 728 

a producției nete cu 
42 milioane lei.

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

(Niță 
organi-

economii nefinanțate, ceea 
ce reprezintă o depășire de 
14 la sută, și respectiv 5 
la sută a. prevederilor ini
țiale. Prin acțiuni organi
zate de uteciști s-au des
congestionat 3 000 ml ga
lerii, . s-au efectuat revizii 
și reparații la diferite uti
laje, s-au recuperat stîlpi 
hidraulici, armături T.H., 
brățări, scocuri, motoare 
și alte utilaje, a căror va
loare se ridică la 1,8 mili
oane lei. Rezultate bune 
s-au obținut și la colecta
rea de flet- vechi (600 tone) 
și de cupru (10 tone). In 
aceste acțiuni s-au eviden
țiat organizațiile U.T.C. nr. 
1, 2, 3, 4, 6.’ 7. 10, 11, 12 
C, 13 B, 14 B. Exemple de 
tineri ar fi multe, dar din
tre ei amintim pe Teodor 
Mangu, Ioan Stuparu. E- 
inilia Ciob, Ștefania Ber-

zoși,, Niță Pîrlog, Iulian 
Mesaros, loaehim Buduli- 
ceanu, Valentin Tofană, 
losu Solot, Cornel Savin, 
Carol Kalayos. Notabil este 
și faptul că, în anul 1979, 
tinerii de la mina Lupeni 
au ocupat locul I pe județ 
în cadrul inițiativei comi
tetului județean 
„Ștafeta calității- 
cii“.

în luările de 
unii uteciști (Marcela FIu- 
da, Cornelia Vasiuc, Cor
nel Stoica) au criticat lip
surile care mai persistă 
încă în unele organizații 
U.T.C. (II I, V, XII A) cum 
ar fi : absențe nemotivate 
întîrzieri, nerealizări de 
plan, reparații de slabă ca
litate, risipă de energie e- 
lectrlcă și materiale, ne- 
respectarea programului 
de lucru. Tineri ca Ionel 
Lazăr, Ion Crișovean, Ti- 
beriu Muntean, Vasile Colț 
au fost amintiți ca fiind 
„cazuri" încă de rezolvat 
la capitolul d’isfiiplină, S-a 
subliniat necesitatea inte-- 
grării tot mai eficiente a 
tineretului în efortul crea
tor al minerilor, al tuturor • 
celor ce muncesc-ia mina 
Lupeni, Măsurile adoptate 
de conferință sînt de na
tură să instaureze un nou 
climat de muncă în orga
nizațiile U.T.C. de angaja
re patriotică a tinerilor 
pentru a sprijini fără pre
get colectivul de mineri în 
efortul penlrp creșterea 
producției de cărbune la 
cotele' actualului, și viito
rului plan cincinal.

Alexandru TATAR

U.T.C. 
și mun-

eiivîht,

Rezultatele primei decade
(Urmare din pagina 1)

nr. 
Iulian 
orga- 
B a 
depo- 

........... a unei ! 
benzi de descărcare

XIV

din 
vagoane pe rampă a beto- 
nitelor, ceea ce ar reduce 
efortul fizic și ar facilita 
reducerea locațiilor de va- 

' goane C.F.R.
Mult dezbătută în confe

rință a fost calitatea căr
bunelui. Tovarășul Radu

realizările din lunile pre
cedente — 67,6 
ianuarie șt 67,9 
februarie — ia 
acestei decade 
un salt obținînd un 
de realizare superior

la sută în 
Ia sută în 
încheierea 
realizează 

nivel 
ce

lor amintite — 78,3 la sută. 
Mina Vulcan, deși pro

ducția. medie zilnică ce o 
realizează este în continuă 
creștere, nu a atins 
sarcinile planificate, 
.t'uație asemănătoare 
și la mina Aninoasa.

mina Dilja își menține 
„constanța" nereaiizărîlor.

Aceasta fiind situația pri
mei decade a ultimei luni 
a primului trimestru al la
nului, rezultatele obținute 
trebuie să constituie 
îndemn : FIECARE 
LIX I I \ MINIER
FERM MOBILIZAT
VALORII ICAREA TUTU
ROR REZERVELOR DE 
CARE DISPUNE PENTRU 
REALIZAREA PLANULUI, 
PENJRU CREȘTEREA 
CONTINUA A PRODUC
ȚIEI DE CĂRBUNE.

un
CO-

MAI 
IN

încă 
o si- 
fiind 
Doar

Lista deputaților din Valea Jiului 
aleși la 9 martie 

în Consiliul popular al județului 
Hunedoara

1. MALINCENCO Vasile
2. FODOR Dumitru
3. BARB Petru
4. CQNTEA Ilinca
5. ( U CU Ion
6. RADAR Iosif
7. POPESCU Stelian
8. BOGDAN Dumitru
9. VOICU Eugen

19. SIMON Gheorghe
11. BOBOC Nicolae
12. COSTINAS Dumitru
13. HUSZAR luliu
14. SURULESCU Oito Dan
15. FAUR Grațian

16. TATULICI Koiica
17. LUPULESCU Constantin
18. BOROS Eva
19. IAREMSCHI Constantin
20. IVANUS loan
21. DUMITRAS Ioan
22. SCUTARU lulica
23. BUCEA Alexandru
24. I.AVU Ilie
25. MORARU Izabela
26. BEACA Cristina
27. TICIIIE Gheorghe
28. BEREȘ Maria Elisabeta
29. MANESCU Petru

I
I
I
I
I

r

9.
10.
11.
12.

1. Țurnă Dumitru Florin
2. Cătuțoiu loan
3. Knebel Maria
4. Georgescu Mircea
5. Popescu Dumitru
6. Crișan Constantin
7. Barb Petru
8. Heredei Ecaterina 

Lucia
Sandu Mihail
Amariei Ana
Munteanu Etelca 
Cruceru Ion

18.
19.
20. 
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Popon Nicolae
Decza Maria
Duma Ileana
Ilogman Emil
David Gavrilă
Haneș Nicolae
KIetbel Wilhelm 
Draia Ioan
Mirică Gheorghe 
Pătrășcoiu Dumitru 
Cocolan Constantin .
Mischie Ion
Călătoru Viorica

37. Zamfir Iuliana
38. Ionele Emil
39. Abraham Otto
40. Todor Alexandru
41. Zgura Ana
42. Ilieș Ana
43. Sburlea Eugenia
44. ' Bîrlea Aurel
45. S&căjuș Gheorghe
46. Dîrlea George
47. Măciucă Florea
48. Ciolofan Constantin
49. (‘herein Valeriu

13. Cotoroiu Ioan 31. Iacob Franclsc 50. Neag Vilhelm
14. Ponyiczki CIâra 32 Olariu Maria 51. Pătrășeoiu Mira Mar
15. Lăsat Ioan 33. Pană Gheorghe 52. Necșa Felicia16. Dijmărescu Marta

Rodica 34. Bălan Petru 53. Cosfinaș Gheorghe
17. Tacacs So.fi a 35. Toma Horia 54. Lazăr loan

Victoria 36. Butnaru Maria 55. Filip Lazăr

Pentru conștiința noas- 
ziua alegerilor ră-, 
ca unul din st-r-ăluci- 

momente de afirm,’.- 
uiiității de nezeirun- 
a poporului în jurul

tra, 
mine 
tele 
re a 
cinat
politicii profund umaniste 
atil de consecvent promo
vată de partid. Din acest 
punct de vedere 9 martie 
1980 este o zi istorică,

•••••••••••••••••<•••••••••••••••••©««•••a©®®®®®®®®®®®®*®®
Nu ne miră faptul că pe 

Alia Pugaciova — după nu
meroase și de fiecare dată 
plăcute intîlniri pe micul 
ecran ■— o revedem pe ma
rele ecran. Ne-ar fi mirat da
că lucrurile nu s-ar fi petre
cut așa, fiindcă, interpreta 
cîntecului „Arlechino" — de
venit ce.ebru — laureata 
concursurilor internaționa- 

Orfeul de aur" și „So- 
— 78", face parte din. 

rară de artiști 
sînt deopotrivă 
actori. O altă 

artistei este a-

le „ 
pot 
acea specie 
totali, care 
cântăreți și 
trăsătură a 
ceea că înnobilează genul 
prin seriozitatea de care 
dă dovadă, prin profesiona
lismul ce
în rutină, 
rismul și 
care irigă 
care replică neînsoțită de 
muzică. Cu alte cuvinte, 
Alia Pugaciova atinge per
formanța stabilită mai de
mult de Orlova prin

nicicând nu trece 
prin căldura, li- 
creditui dramatic 
fiecare notă, fie-

II

Cronica filmului

„Totul pentru un cintecii

1
PETRO! 

iembrie : 
nova, ser 
blica: Um 
binți : Ut 
mele doc

PETRIL, 
seriile I-J

LONEA 
liard.

AN1NO 
cu fereas

VULCA 
rul : Into

,-Muncilore 
nuci.

LUPENI 
Ghinionișt 
resc ; Le

UfelCAf 
de paupt

Mul
Indi
1001
Telc 
Noi, 
La 
ecoi 
Telc

monstrația elocventă, în vir
tutea căreia' genul, ușor în 
.țeulitate, este foarte greu 
de practicat.

Scenariul Iui Anatoli Ste
panov este agreabil, prelu- 

1 crînd o istorioară „îndeajuns 
de simplă, aproape simplistă. 
Neîndoios, fără muzică, dar 
mai ales fără o protagonis
tă ca Alia Pugaciova, n-ar 
sta in picioare. Dar. schele
tul li inului are o calitate 
deAc neglijabilă : este în
deajuns de elastic să permi
tă desfășurarea plenară a 
Allei Pugaciova, atît ca 
actriță, cit și ca interpretă 
a cîntecului liric. Dealtmim 
teri titlul original al filmu
lui („Femeia care e poetă") 
trimite foarte precis la in
tenția regizorului Alexandr

Orlov (debutant pe ecrane
le noastre) de a valorifica 
din pliu disponibilitățile Al
ici Pugaciova. Rolul, 
exact personajul, este 
factură 
insă de 
eial, din 
parte in 
diția femeii moderne, 
luntară și capabilă să-și 
iască singură drum în 
jă, înfruntlnd prejudecăți și

Acțiu- 
lineară, 

unei 
un 

pînă

mai 
de 

eminamente lirică, 
un lirism mai 
textura că«iia 
mod organic

spe- 
face 
con-

v ci
er o- 
via-

concepții perimate, 
nea filmului- este 
încorporînd drumul 
tinere femei — de 
punct inițial dificil, 
fa consacrare. Nu e străin 
de un gust amărui făptui că, 
neîncrezător în vocația so-

- ției sale, bărbatul Annei nu

la

vede cu ochi buni aspirați
ile ei. De asemenea, este 
o dramă latentă faptul, mai 
ales dacă avem in vedere 
contextul în care șe ins
taurează starea conflictuală. 
că Anna trebuie să-și sacri
fice viața conjugală pentru 
împlinirea sa artistică. De
cizia ei cîștigă simpatia 
noastră tocmai prin faptul 
că e departe de jumătățile 
de măsură.

Fiind vorba, totuși, de un 
film muzical, accentul cade 
pe latura melodică. Și, în- 
tr-adevăr Alfiț. Pugaciova și 
Leonid Garin se remarca 
printr.-o remarcabilă bogă
ție melodică, ritmuri variate 
și o interpretare inspirată 
a cîntecelor Iui Alexandr 
Zațepin. Alia Pugaciova ne 
oferă în filmul acesta un re
cital de zile, mari, ceea ce 
constituie, desigur, un mo
tiv principal de atractivitate.

C. ALEXANDRESCU

pentru că istoria ne-o fău
rim noi, aici, acum. Ce 
altceva ar putea 
five 
a 
din 
încă 
dimineții, la actul 
lă responsabilitate politi
că de a alege, dacă nu 
sentimentul adine al par
ticipării directe la condu
cerea societății.

întreaga campanie elec
torală a fost străbătută de 
o unanimă încredere că 
ceea ce făurim astăzi este 
menit să accelereze pro
gresul și prosperitatea 
României socialiste, bună-

participarea 
oamenilor 

Valea 
din primele

acum. i 
să semni. 

mașivă, 
muncii 
Jiului, 

ore ale 
de înal-

starea și fericirea poporu
lui, ideal multisecular 
acestor străvechi 
guri românești, 
de 
zat
tru

al 
melea-

Alegerile 
la 9 martie au sinteti- 
unanima opțiune peri- 
candidații Frontului 

Democrației . și Unității 
Socialiste, pentru politica 
partidului. Iar dovezii?.,

cele mai elocvente le-am 
desprins din atmosfera de 
intensă 
bătoare de pe 

o p t i ni iste, 
toare, din faptele 
că închinate, ca 
omagiu, de mineri, de toți 
oamenii muncii din Valea 
Jiului. Aleșii noștri 
prezentul constructiv, 
itorul măreț. (T.S.)

• Mica

• Pe terenul viran din 
spatele Casei de cultură din 
Petroșani au demarat lu
crările la fundația unui nou 
cinematograf cu grădină 
de vară.. Așteptăm înălța-

■ rea lui grabnică și... fii-, 
I me bune.
f • La redacție se află de
I mai multă vreme cheia u-

bă-
ceva

sala
de

încheia cu prezentarea fil
mului artistic „Ciprian Po
rumb eseu".

• Audiență
Azi, ora 14,
C.M.V.J., Casa

nui portbagaj de autotu
rism „Dacia 1300", Aștep
tăm păgubașul, care, 
nuim, are nevoie de 
din portbagaj...!

• Azi, ora 17, în 
„Ariă-știință-tehnică",
la Casa de cultură Petro
șani în cadrul ciclului de 
manifestări „Amfiteatrul 
artelor" are loc microsim- 
pozionul „Ciprian Porum- 
bescu, compozitor patriot." 
Acțiunea va fi însoțită de 
audiții muzicale și se va

colectivă, 
în sala 

de cultură 
Petroșani organizează cu
sprijinul Consiliului popu
lar municipal o dezbatere 
pe tema „Opinii și propu
neri ale cetățenilor pri
vind sistematizarea orașu
lui Petroșani în cincinalul 
1981—1985".

• Locatarii blocului

turn. 15 B de pe strada 
Aviatorilor, cartierul Aero
port, urcă, aproximativ de 
o lună, cite zece etaje pe... 
jos. Liftul se îpcăpățînea- 
ză să rămină înțepenit in
tre etaje, ba uneori ii du
ce pe cetățeni și pină în... 
subsol. Frumos, nu, tova
răși reparatori de lifturi 
de la I.G.C.L. ?!

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU

și patriotică săr- 
chipurile 
surîză-' 
de mun- 
semn de

VIND 
sufragerie, 
gider Frai 
Vladimires 
lefon 360.

VIND I 
bună. Inf 
Unirii 24/

VIND c< 
nr. 24, Pe 
Timbuș V

CAUT ft 
Strada Co 
D ap^l3 
vechi). (22

SCHIM1 
trei camei 
va cu sinii 
formații D 
bloc 72 sc

SCHIMB 
camere sl 
rul bloc I 
apartament 
camere în 
telefon 41

PIERDUI 
serviciu P' 
Nicolae, e 
Petroșani. 
(219)

PIERDUI 
serviciu p 
Stancu, e 
Lonea. Se >

Formația de muzică populară de la Căminul Cul
tural din Paroșeni.

ANUNȚ

Foto : Nemeth FRANCISC

tural din Paroșeni.
Formația de muzică populară de la Căminul Cul

COLEC 
meni ai 
I.M.' Pai 
îndurera! 
fulgerăto 
a fost 
Constant 
transmite 
doliate s 
ante,



Din scrisorile oamenilor muncii
dezvoltarea Promisiuni și atît

de - idei, 
în, care 
instalator

Strădanii susținute pentru 
urbanistică a Văii Jiului

7 No- 
zul Gorgo- 
I-II; Repu

te verii fier- 
i: Pe ur
uitului 99.
Mi-e teamă,

I
I
I
I
I

— Lucea fă- | 
■rea acas"

Pîine cu

omnul Mi-

i : Camera 
spre mare.

Cultural i 
Muncito- 

e lege.
Certificat 

rte.

Dinamo 
ti. — F. C. 
n Campio- 
ațional — 
A.
a prono-

turistice, 
poezie, 
sanitară.

Și
a

seri, 
ral. 
tneile ! 
nea zilei în 
ie.
imateca. Ci- 
Dosarele e- 
i“: Intim-
de pe stra- 
Prernieră pe 
reducție a 

ameri-

La numai doi ani de la 
înființare, întreprinderea 
de gospodărie comurfală și 
loeativă Petroșani și-a do
vedit din plin utilitatea, 
aceasta atît prin multitu
dinea serviciilor (are peste 
50 de activități de coor
donat) aduse locuitorilor 
muncipiului cît și prin re- 

, zuitatele tehnieo-eeonomice - 
și financiare obținute în a- 
nul 1979, pentru care 
acordat „Diploma de 
treprindere fruntașă în 
trecerea 
deț". Pe 
depuse 
tarea 
a Văii 
meniul 
dăresc, colectivul I.G.C.L., 
sub conducerea comitetului 
de partid, a obținut suc
cese însemnate. Planul la 
activitatea de bază și vo
lumul total de producție 
— prestații globale pe a- 
nul 1979 a fost îndeplinit 
în proporție de 107 la sută, 
respectiv, 105 la

S-a îmbunătățit 
tea și la reparații 
ținerea fondului 
hidroizolații la terase, sub
soluri, la activitatea la in
stalații sanitare, arpă, ener
gie termică, transport, în
trețineri și reparații străzi 
și spații verzi. I.G.C.L. are 
în administrare 3644 imo
bile cu încălzire centrală 
și 270 blocuri fără încălzi
re centrală. Pentru între
ținerea Șl repararea imobi
lelor, instalațiilor sanitare 
și încălzire sînt alocate în 
acest an 20 milioane lei, 

. plus 4,5 milioane lei pentru 
i repararea capitală a 20 de 
, clădiri. Pe lingă aceste 
l fonduri alocate întreținerii 

spațiului locativ, la gospo- 
l dărirea și înfrumusețarea 
, localităților Văii Jiului, vor. 

contribui- și locatarii, mo- 
. bilizați de de'putați și or

ganizațiile democrației și 
unității socialiste, prin 
participarea la acțiuni vo-

s-a 
în- 
în- 
ju-socialistă pe 

baza strădaniilor 
pentru dezvol- 
economico-socială
Jiului în do- 

civic și gospo-

sută.
aetivita- 
și între-

Iocativ

luntar-patriotice, la între
cerea pentru cel mai în
grijit și frumos bloc, sca
ră s.au zonă verde.

Ca beneficiar al planu
lui de investiții pentru lo
cuințe ce se vor construi 
în acest an (1819 aparta
mente). I.G.C.L. va trebui 
să urmărească permanent 
modul de realizare și ca
litatea lucrărilor executa
te de constructori, iar co
misiile de recepție să pre
ia blocul numai atunci 
cînd sînt realizate în între
gime și de calitate toate 
lucrările pentru a putea 
fi predat „la cheie".

Colectivul I.G.C.L. este 
preocupat ca realizările 
din acest an să fie supe- 

’ rioare anului trecut, să 
satisfacă exigențele mereu 
crescînde și pe deplin jus
tificate a'e oamenilor mun
cii. Astfel, în afara proble
melor legate de păstrarea 
și întreținerea fondului lo
cativ și gospodăririi comu
nale. s-au stabilit măsuri 
concrete pentru îmbunătă
țirea distribuirii apei, pre
stării în construcții și ser
vicii către populație, asigu
rarea și pregătirea cores
punzătoare’ a forței de 
muncă, in special pentru 
meserii deficitare, toate în 
scopul realizării în con
diții de calitate și eficien
ță mereu sporite, a multi
plelor sarcini ce revin în
treprinderii.

Pentru realizarea de pro
ducții șj prestații pe acest 

competente 
măsuri ca 

Vulcan al 
fie aprovi-

rea generală a oamenilor 
muncii, noua conducere a 
întreprinderii, întregul co
lectiv, în frunte cu comu
niștii, vor ști să-și organi
zeze mai bine munca, să 
folosească eficient dotarea 
tehnică și forța de muncă 
pentru a realiza lucrări la , 
termen și de calitate, să 
contribuie astfel la îm

bunătățirea condițiilor de 
viață ale locuitorilor muni
cipiului nostru, la crește
rea gradului de urbaniza
re, edilitar-gospodărești și 
înfrumusețarea permanentă 
a Văii Jiului.

Teodor RUSU

Apelăm iarăși la spri
jinul ziarului pentru a 
se lua măsuri de reme
diere a unor neajunsuri 
ce dăinuie de mai 
vreme. Locatarii de 
etajele 7-8-9 și 10 
blocul 46 de pe strada A- 
viatorilor nu avem de- 
cît rareori și pentru pu
țin timp apă caldă. Cînd 
sesizăm acest fapt, cei de 
la centrala termică a- 
firmă că nu pot asigura 
apa caldă, potrivit grafi
cului, deoarece nu este 
presiune suficientă la apă 
rece.

multă
> la 

din

In altă ordine 
la apartamentul 
locuiesc, un 
al I.G.C.L. mi-a făcut o
spărtură sub chiuveta de 
la bucătărie, dar deficien
ța n-a mai fost reparată. 
N-a fost remediată nici 
defecțiunea din baie, cu 
toate că am primit de cî- 
teva ori asigurări cum 
că se vor efectua repara
țiile. Poate că semnalul de 
față îi va face pe tovarășii 
de la I.G.C.L. să-și 
pecte promisiunile.

res-

iblicitate
ntajos mobilă 
călărie și fri- 
„upe.ni, Tudor 
aloc 84/4, te- 
)
i 1300, stare 
ații Petroșani,

(226) 
strada Vi’elor 
mi. Informații 
•r. (222) 
e menaj ușor, 
uctorul bloc 
ingă spitalul

apartament 
lonfort I De- 
Petroșani. In- 

strada Bej un 
ap. 10. (221) 
irtament două
1 Constructo-
2 ap. 12, cu 
uă sau trei 

■ rtier Carpați,
(224) 

[gitimație 
Linele Roman 
■ată de I.U.M. 
declară

gitimație 
urnele 
rată de 
ară nulă.

an forurile 
trebuie să ia 
depozitul din 
B.J.A.T.M. să 
zionat cu materialele și 
piesele necesare, în special 
fitinguri, P.V.C. pentru lu
crări sanitare, plasă rabiț, 
parchet, cît și asigurarea 
cu alte materiale ca 
bluri, balast, nisip.

Așa cum a rezultat 
din dezbaterile din aduna-

Constantin BAlANESCU, 
Petroșani

Stîlpul nimănui
Au trecut mai bine da 

două luni de cînd în inter*  
secția dintre strada princi- 
pală a orașului Petroșani șî 
drumul ce duce la pasajul 
ce traversează linia ferată 
stă_ doborît un stîlp de be
ton pentru iluminat. Nea-. 
vînd alt punct de sprijin, 
bietul stîlp stă rezemat de 
zidul de sprijin așteptînd că 
doar, doar se vor îndura to-: 
varășii de la S.D.E.E. Pe
troșani să-1 ridice. Deoarece 
n-au făcut-o în cele două 
luni și mai bine de cînd 
stilpul nu mai folosește la 
nimic, ci strică doar aspec
tul urbanistic al străzii îi 
licităm pe această cale 
tovarășii de la S.D.E.E. 
ridice stîlpul cu pricina.

Petru ȘTEF, Petroșani

s ți
pe 
Să

Răspundem cititorilor
• PAUL MAIORANT, 

Vulcan : Am cercetat la fa
ța locului cele sesizate de 
dv. Intrucît nu se confirmă 
decît parțial, pentru even
tuale lămuriri vă invităm 
la redacție.

• MARIA STEPA, Lti- 
peni: înțelegem situația di
ficilă în care vă aflați, ca 
urmare a comportării soțu
lui dv, și am încercat să vă 
ajutăm. Conform dorinței 
dv, am adus la cunoștința

organului de partid de Ia 
I.M. Lupeni sesizarea și am 
primit sprijinul necesar. A- 
vem promisiunea că se va 
îndrepta situația. In caz 
contrar, reveniți.

• ȘTEFAN LĂZAROIU, 
Petroșani: Am verificat la 
circumscripția financiară a 
Consiliului popular munici
pal cele sesizate de dv. Per
soanele în cauză posedă 
autorizație pentru activita
tea-pe care o desfășoară.

Nu s-ar zice că unitatea nr. 320— cofetăria „Tos- 
din cartierul Aeroport Petroșani este lipsită de... 

tapet. Dimpotrivă, cu o bogată paletă de culori, acest 
tapet se „împrospătează" la fiecare ploaie de aproape 
1 (un) an de 
în drept n-au 
„Fresca" vine 
jituri și alte 
matice gastronomico-igrasioase" și de... 
tivă". Lucru la care noi n-am

zile grație „promptitudinii" cu care cei 
remediat ce trebuia... de multă vreme, 
in ajutorul celor ce consumă aici pră- 
produse prin crearea „atmosferei cro- 

„nepăsare ac- 
rămas nepăsători ț...

Ion L1CIU

SpOtt • Spriitt • Spțor*  * Sport • Sport• Sport • Sport
Fotbal, divizia A (XXI): CHIMIA HM. VILCEA—J1OL 2-0 (1-0)

Arbitrajul, dar și tabuul terenului advers
Etapa a XXIEa cu
Leon Deac, miner șef de brigadă 

Petrila
te împrejurări, cred că 
asista la un schimb 
locuri între Steaua și 
versitatea Craiova. Cit 
vește derby-ul etapei dintre 
Dinamo și F.C. Argeș, eu 
„merg" pe remiză, ceea ce 
înseamnă că poziția în cla
sament a celor două echipe 
va rămîne neschimbată.

— O altă pretendentă a 
locului din vîrful „pirami- 
dei", F.C. Baia Mare, 
mește vizita Olimpiei 
Satn Mare. Credeți 
mărenii vor obține 
plasare ceea ce au 
acasă ?

—■' In nici un caz.
va pierde și această întîlni- 
re „netezindu-și" astfel,'ală
turi de Gloria Buzău care 

. va pierde meciul de la Ba
cău, drumul spre divizia se- 

iar înaintarea nu cundă.
— Dar 

din etapa 
nodămînt

— In 
țească de la Timișoara 
cord șanse de câștig gazde
lor. Pe malul Dunării, la 
Galați, elevii lui Teașcă vor 
confirma, prin victorie, bu
na evoluție de pînă acum, 
mai ales că în acest sezon 
evoluează pentru prima dată 
în fața propriilor suporteri. 
La Tg. Mureș, A.S.A. va 
obține victoria în partida 'U 
studenții clujeni, diminuîn- 
du-le acestora șansele de 
rămînere în A. De altfel, eu 
cred că echipele care ocupă 
acum ultimele trei locuri în 
clasament Ie vor ocupa 
și la finalul campionatului.

Interviu realizat de 
Corvin ALEXE

Luptătorii de via
calificațiC.S.S.P., 

pentru faza superi
oară a campiona

tului republican
Luptele libere se bucu

ră de un interes deose
bit în rîndul elevilor. E- 
dificator este faptul că, 
pe plan republican, ju
niorii și școlarii își'des*  
fășoară întrecerile in ca
drul a 12 serii geografi
ce. In seria a HÎ-a, care 
a cuprins garnituri din 
Oltenia și Valea Jiului, 
formația Clubului sportiv 
școlar din PetroșanLa a- 
vut o comportare bună, 
ocupînd locul secund (18 
puncte), în urina tineri
lor luptători de la C.S.M. 

■Craiova (22). Pe locurile 
următoare s-au clasat O- 
limpia Craiova (16), 
C.S.Ș. Tg. Jiu și Minerul 
Motru (cite 10 puncte), 
C.S.S. Balș (8). De-a lun
gul celor patru etape de 
concurs, s-au detașat câți
va luptători 
Jiului, care 
echipei un 
perior. Este
Aron Cîndea, 
Dorel Brebinaru 
Marian Sișu. (74). Mihai 
Zoltan (82) și Nicut Mun
tean (90). In acest 
formația antrenată 
prof. Ghiță Pop și 
Făgaș a . obținut dreptul 
de participare la faza in- 
terserii a campionatului 
republican al juniorilor 
și școlarilor, ne echipe, 
ce se va desfășura. la 
sfîrșitul ultimei săntă- 
mîni din lunn martie, la 
Timișoara. (V. Ton)

la I.M.
— După felul cum au ju

cat la Rm. Vîlcea, deși în
vinși, băieții noștri au pă
răsit totuși terenul cu frun
tea sus. Căci dacă 
n-ar fi ratat acea rarisimă 
ocazie de a marca, alta era 
soarta meciului. Dar ce a 
fost, a fost... Nu ne-am 
pierdut încrederea în echipa 
noastră. Dumneavoastră ca 
miner și înflăcărat supor
ter al Jiului, ce părere ex
primați asupra intîlnirii de 
la Ttrgoviște cît și a între
gii etape ce se va desfășura 
astăzi ?

— Trebuie să recunoaș
tem că avînd îți vedere 
„criza" de puncte prin care 
trec tîrgoviștenii, meciul se 
anunță destul de dificil pen
tru echipa noastră. Totuși, 
dacă, apărarea Jiului va fi 
Ia „post , 
va mai greși „ținta", nu este 
exclusă înregistrarea unei 
egalități. Ar fi un punct
„mare" obținut de băieții
noștri. în dauna unei echi
pe aflată în drum spre ca
tegoria B.

— Cum vedeți coniigura- 
ția din vîrful clasamentu
lui, după etapa de astăzi ?

— Să ne gîndim bine, pe 
de o parte la punctul pierdut 
de Steaua și la cel câștigat de 
olteni în etapa trecută, iar 
de cealaltă parte Ia faptul 
că, astăzi, steliștii nu pot 
aspira la mai mult de un 
punct în confruntarea de la 
Slatina cu F.C. Olt. Apoi, 
studenții craioveni, pe „Cen
tralul" din Bănie, îi vor sur
clasa pe colegii lor din 
București, cîștigînd ambele 
puncte puse în joc. in aces-

balonul spre corner. Altul 
ar fi fost poate deznodă
mântul acestei faze, dacă 
Varga fenta, dribla ultimfrl 
apărător sau șuta pe jos... 
Trei minute mai tîrziu, la 
o fază care a „răsturnat" 
ar:pș dreaptă a -Jiului, de 
pe linia de corner, Stan 
Gabriel lovește puternic 
balonul spre interior. In 
traiectorie se interpune 
pieptul lui Rusu și arbi
trul bueureștean 
Stincan acordă... 
transformat

Vulidarfa 
infracțiunea 
să urme in 
chipei din 
timentele de joc au reac
ționează cu tot efectivul la 
țesătura de pase și combi
nații dintre Basno, Stan, 
Savu, Carabageac și Teleș- 
pan. In atacul oaspeților 
contează doar Sălăgean, 
bătăios, dar izolat între pa
tru adversari, Stoica inter
ceptează multe centrări, 
dar pasează imprecis, Ciu- 
pitu se complică în artifi
cii, numai Varga „pistonea- 
ză" conștiincios între carce, 
dar e scos din joc prin 
faulturi. Pe fondul de do
minare a chimiștilor, în 
min. 54, se petrece o fază 
antologică: Carabageac
combină cu Stan Gabriel 
(ambii neprețuițț la valoa
rea lor, cînd evoluau sub 
culorile Jiului), Teleșpan. îl 
pierde, .din nou, în cursă 
pe Petre Grigore, centra
rea lui este reluată lingă 
vinciul sting, printr-un șut 
senzațional, de Gîngu. Jiul 
abandonează garda, amză

Ecoul emoțional al parti- 
cipanțiior la partida din
tre chimiști și Jiul mai 
stăruie încă, puținii supor
teri ai Jiului, prezenți 
sîmbătă în tribunele' stadi
onului vîlcean, au rămas 
nemulțumiți de rezultatul 
final, determinat nu atît 
de diferența valorică din 
teren, ci de factori subiec- . 
tivi. Mai întîi, jucătorii 
noștri au „complexul Ză
voi", pe terenul „1 -Mai» 
n-au reușit de multă vre
me un rezultat onorabil, 
în deschidere însă, junio
rii noștri, prin ambiție și 
superioritate tehnică. au 
spulberat tabuul terenului 
propriu, au depășit într-o 
manieră categorică forma
ția vîlceană: 3—1 (1—1),

1 înscriind prin Lăsconi, Pre- 
I da și Moldovan, dintre 

del multele ratări amintim lo
vitura de pedeapsă execu
tată de Popa în transver
sală. A încîritat personali
tatea tot inai pregnantă a 
înaintașului Lăsconi, care 
trebuie, credem, rodat cu 
mai multă îndrăzneală în 
lotul seniorilor.

Revenind la partida ve
detă, era normal ca fotba
liștii gazdelor să atace mai 
mult, la început însă ad
versarii lor au stat bine în 
teren, echilibrul situațiilor 
favorabile a fost afectat 
abia în min. 35. în fața 
careului mare, Varga a a- 
les soluția surpriză de a-i 
dribla pe Cincă, Iordan 
Basno, apoi din viteză 
șutat puternic. Venit 
în timpi mire. Constantin 
deviat o.

nulă.

de 
Albu 
I.M. 

(223)

; FAMILIE
rUL de oa- 
ncii de la 
ii-'profund 
: dispariția 
a celui ce

Predoșanu 
miliei în- 
re condole- 

(231)

și 
a 

în 
a 

■u vîrful degetelor

Varga

vom 
de

Uni- 
pri-

Romeo 
penalty, 

de Savu. 
golului după 
imaginară, la- 
angrenajul e- 

Vaie, cotnpar-

de 
în 
di-

pri- 
din 

că sal
in de- 
pierdut

loviturile primite, Petre 
Grigore nu mai reacțio
nează ca apărător, Bucures- 
cu, comod, fricos, cu ste
reotipuri greu de ghicit în 
dribling, este chemat pe 
banca rezervelor, Enescu, 
înlocuitorul său, se dove
dește timid. Grija de a nu 
mai primi goluri îi deter
mină pe antrenori să pla
seze pe Vînătoru în fața 
tandemului defensiv, spa
țiul în care acționase ne
inspirat Ciupitu rămîne 
pustiu.

înfrîngerea suferită 
Jiul alarmează tocmai 
perspectiva întîlnirilor
ficiie pe care le are de sus
ținut nu numai în depla
sare. Liniile sale nu mai 
acționează omogen, rupe
rea legăturilor intercom- 
Partimentale, îi izolează pe 
înaintași. Omul de gol ră
mîne în continuare... golul 
echipei. în fine, zestrea 
volițională a jucătorilor 
noștri se dovedește fragilă 
tocmai în momentele cheie 
ale partidelor, iotul „sub
țire" (Cavai și Stoica s-au 
resimțit după accidentări) 
nu condiționează prezența 
în teren a „senatorilor de 
drept", care, neglijînd pre
gătirea, afectează contribu
ția întregii echipe la obți- 

■ nerea unor rezultate bune.
Deși periferia clasamentului 
rămîne deocamdată depar
te, antrenorii Tălmaciu și 
Tonca trebuie să reinsti- 
tuie, cit mai urgent, starea 
ele mobilizare a elevilor 
lor.

Nicolae SIMINIC, 
.Ion VULPE

Olimpia

celorlalte partide 
de astăzi, ce dez- 
le întrevedeți ? 
întîlnirea studen- 

a-‘
din Valea 
au asigurat 
punctaj
vorba 

(52

sa
de 

Kg), 
(62),

fel, 
de 

Li«ă



Steagul roșu MIERCURI, 12 MARTIE 1980

COMUNICATUL
Consiliului de Stat ar Republicii Socialiste România cu privire la rezultatul 

alegerilor de deputați în Consiliile populare
Consiliul de Stat al Re

publicii Socialiste Româ
nia, în temeiul art. 94 din 
Legea electorală, comunică;

La 9 martie 1980 au a- 
vut loc alegeri ' generale 
pentru 39 consilii populare 
județene, pentru Consiliul

popular al municipiului 
București și cele 6 sectoare 
ale acestuia, pentru 55 
consilii populare munieipa-

le, 180 consilii populare o- 
rășenești și 2705 consilii 
populare comunale.

Pe baza datelor centra-

Uzate de comisiile electo
rale județene, a munici
piului București, ale sec
toarelor acestuia, mumci-

piilor, orașelor și comu
nelor, rezultatele alegeri
lor de deputați sînț urmă
toarele;;.

Consiliul popular
Numărul 
circum

scripțiilor 
electorale

Numărul 
total 

al candidați- 
lor propuși

Numărul 
alegătorilor 
potrivit liste
lor de alegători

Voturi exprimate
Voturi pt. candidații 

Frontului Democrației și 
Unității Socialiste

Voturi contra Voturi nule

Cifre 
absolute

/V/; ’/o ' Cifre 
absolute

Z VL '' 2 Cifre 
absolute

Va 27'7' 2 Cifre 
absolute

Consiliile populare ■ ■■■ . : /
județene 4 473 7 998 14 045 175 14 043 101 99,99 13 724 940 97,73 318 047 .2,26 114
Consiliul popular 
al municipiului București 155 2 261 1 586176 2 1 585 997 99,99 1 570 795 99,04 ■15 202 2-, 0,96
Consiliile populare ale ; 
sectoarelor municîpiului 
București
Consiliile populare

398 776 1 172 442 2 1 472 265 99,99 1 459 483

. 4 432 781

99,13 12 782 0,87
• ■ ; '

municipale
Consiliile populare

2 779 5 223 ; r 4 579 787 4 578 614 99,97 96,81 145 820 3,18 - 13
1 792 967orășenești

Consiliile populare
4 388 8 603 1 854 604 1 854 438 1 99,99 96,69 61 452

272 046

3,31 19

comunale 49 579 100 379 8 291 288 8 290 522 99,99 8 018 411 96,72 3,28 65

In cele 6.1.772 circum
scripții^ electorale pentru 
consiliile populare au fost 
depuse 123 243 candidaturi, 
din care în 49 049 cir
cumscripții cîțe două can
didaturi și în - 6 211 cir

cumscripții cite trei can
didaturii Au fost aleși 
61 760 deputați, din care 
4 473 deputați in consili
ile populare județene, 155 
deputați în Consiliul 
popular al municipiului 

București, 398 deputați în 
consiliile populare ale 
sectoarelor municipiului 
București. 2 779 deputați 
în consiliile populare mu
nicipale, 4 388 deputați în 
consiliile populare orășe

nești și 49 567 deputați în 
consiliile populare co
munale.

Au rămas vacante 12 
circumscripții electorale 
comunale, întrunit nici

unul din candidații pro
puși nu a întrunit cel 
puțin jumătate plus unu 
din totalul voturilor ex
primate. .

în circumscripțiile Se

lectorale rămase vacante 
vor avea loc noi alegeri in 
termenul prevăzut în art. 
89 din Legea electorală a 
Republicii Socialiste Roma
nia.

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV
(Urmare din pagina I) lor, la educația socialistă 

a întregului popor.
Comitetul Politic Execu

tiv a analizat un raport 
privind activitatea de rezol
vare a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și cereri
lor oamenilor muncii adre
sate conducerii partidului, 
organelor de partid și de 
stat, organizațiilor de masă 
și obștești în cursul anului 
1979. Prin mii și ni>i de 
scrisori, oamenii muncii 
și-au exprimat deplina ade
ziune față de politica in
ternă și externă a partidu
lui și statului noslru, satis
facția deosebita în legătură 
cu realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înal
ta funcție de secretar gene
ral al partidului.

In același timp, s-au fă
cut numeroase propuneri 
și observații pentru lichida
rea unor stări de lucruri 
negative și îmbunătățirea 
activității în toate domeni
ile vieții economico-socia- 
le. Comitetul Poiiiic Execu
tiv a indicat măsuri pentru 
ca activitatea cu scrisorile 
și audiențele să contribuie 
în tot mai mare măsură la 
soluționarea problemelor 
construcției socialiste, la în
tărirea legăturilor partidu
lui și stalului cu cetățenii 
patriei, Ia creșterea partici
pării maselor la conducerea 
societății, la dezvoltarea și 
adincirea democrației socia
liste.

Comitetul Politic Executiv 
a analizat raportul cu privi
re la efectivul, compoziția 
și structura organizatorică 
a partidului, la data de 31 
decembrie 1979. La această 
dată, Partidul Comunist Ro
mân cuprindea în rindurile 
sale 2 960 917 membri. cu 
118 853 mai mulți decît ia 
sfîrșitul anului 1978, această 
creștere refleclind uriașa 
autoritate de care se bucu
ră partidul în rindul tuturor 
categoriilor sociale, ade
ziunea deplină a întregului 
noslru popor la politica in
ternă și externă a Partidului 
Comunist Român, unitatea 
indisolubilă a tuturor celor 
ce muncesc, fără deosebire 
de naționalitate, în jurul 
partidului, al conducerii sa
le, al secretarului general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Comitetul Politic 
Executiv apreciază că, in 
concordanță cu indicațiile 
cuprinse în Raportul pre
zentat Congresului al 
XII-lea de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, toate organele 
și organizațiile de partid 
vor trebui să-și sporească 
preocuparea pentru calită
țile politice, morale și pro
fesionale ale celor nou pri

miți în partid, acordind 
titlul de comunist celor ca
re dovedesc că știu să lupte 
pentru înfăptuirea politicii 
partidului, manifestă spirit 
revoluționar în întreaga lor 
activitate, reprezintă lin 
înalt exemplu de dăruire și 
devotament pentru cauza 
parlidu.ui, a socialismului, 
a propășirii României.

In cadrul ședinței tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu 
Privire la vizita de prie
tenie pe care a efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Bulgaria, în 
perioada 13—14 februarie 
1980, la invitația tovarășu
lui Todor Jivkov, prim se- 
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele 
Consiliul de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat întrutotul 
și a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor rodnice ale no
ului dialog Ia nivel înalt 
ramano-bulgar. Convorbiri
le dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
desfășurate într-o atmosfe
ră cordială, de prietenie și 
înțelegere reciprocă, care 
caracterizează relațiile din
tre țările, partidele și po
poarele noastre, manifes
tațiile de dragoste și înaltă 
stimă cu care oamenii mun
cii din țara vecină și pri
etenă au înconjurat pe so
lii poporului României so
cialiste, au pus în dvideti- 
ță trăinicia și profunzimea 
raporturilor tradiționale 
româno-bulgare, care în a- 
nii socialismului au cunos
cut o continuă extindere și 
diversificare. Convorbirile 
au reliefat satisfacția pen
tru realizarea cu succes a 
sarcinilor trasate de con
ducătorii celor două țări 
și partide în cadrul întîl- 
nirilor precedente, privind 
intensificarea colaborării 
multilaterale în domenii 
importante — construcția 
de mașini, chimia, metalur
gia, electronica, energetica, 
agricultura, cercetările teh- 
nico-științifice, știința și 
învățămîntul, pregătirea 
cadrelor, activitatea cultu- 
ral-arlistică. Comitetul Po
litic Executiv și-a expri
mat deplina satisfacție fa
ță de faptul că, in cadrul 
convorbirilor de la Ruse 
și Voden, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au reafirmat hotărirea de 
a se acționa în continuare 
pentru dezvoltarea relați
ilor dintre cele două țări, 
pe baza principiilor mar- 
xisih-Ieninismului și soli
darității internaționale, a 
egalității în drepturi, res

pectului independenței și 
suveranității naționale, ne
amestecului în treburile in
terne și întrajutorării to
vărășești în spiritul Trata
tului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, 
din noiembrie 1970.

Comitetul Politic Execu- 
' tiv a subliniat, de aseme

nea, importanța deosebită 
a schimbului de păreri din
tre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Toilor Jivkov 
privind unele probleme ac
tuale importante ale situa
ției internaționale și ale 
mișcării comuniste și mun
citorești, cu care prilej s-a 
exprimat îngrijorarea față 
de agravarea, în ultimul 
timp, a situației ‘internațio
nale, ca urmare a acumu
lării unor probleme neso
luționate Ia timp, a nea
mestecului forțelor imperi
aliste în treburile interne 
ale altor state, a politicii 
de forță și amenințare cu 
forța, a accentuării cursei 
înarmărilor, ceea ce peri
clitează tot mai grav secu
ritatea Și pacea lumii.

Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat hotărirea ex
primata și cu acest prilej 
de România și Bulgaria de 
a milita neabătut și in vi
itor, împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu toate for
țele progresiste, antiimpe- 
rialiste, iubitoare de pace, 
pentru a se împiedica agra
varea situației internațio
nale și a asigura continua
rea polit.cii de destindere 
și colaborare. Dialogul ro- 
mâno-buțgar la nivel înalt 
a reliefai necesitatea inten
sificării acțiunilor pentru 
pregătirea temeinică a re
uniunii de la Madrid, me
nită să dea un nou impuls 
înfăptuirii concrete, ca un 
tot unitar, a Actului final 
de la Helsinki, să contri
buie la continuarea destin
derii, la dezvoltarea co
laborării între toate statele 
participante, și îndeosebi 
la adoptarea de măsuri e- 
ticace de dezangajare mili
tară și dezarmare. Așa cum 
s-a subliniat in timpul 
convorbirilor, o însemnăta
te deosebită ar avea în
făptuirea in viață a propu
nerii statelor participante 
la Tratatul de la Vârșoviă 
privind organizarea unei 
conferințe pentru dezanga
jare militară și dezarmare 
in Europa, fără de care 
nu poate exista o securita
te autentică pe continent 
și in lume. S-a sublimat 
importanța manifestării 
solidarității celor două 
țări cu mișcarea țărilor 
nealiniate, cu popoarele ca
re luptă împotriva imperi
alismului, colonialismului 

și neocolonialismului, a ra
sismului și apartheidului, 
pentru libertate, indepen
dență națională și progres 
social.

Comitetul Politic Execu
tiv a evidențiat importan
ța hotărîrii celor doi con
ducători de partid și de 
stat ai României și Bulga
riei, reafirmată și cu acest 
prilej, de a depune efor
turi susținute pentru dez
voltarea in continuare a 
relațiilor de Prietenie și 
colaborare dintre statele 
balcanice, pentru transfor
marea Balcanilor într-o 
zonă a Păcii, trainice, a bu
nei vecinătăți și înțelegeri.

Aprobind în unanimitate 
înțelegerile și concluziile 
la care s-a ajuns cu pri
lejul vizitei. Comitetul Po
litic Executiv a stabilit 
măsuri pentru dezvoltarea 
tot mai intensă a colabo
rării dintre țările, partide
le și popoarele noastre, în 
interesul accelerării cons
trucției noii orînduiri in 
Roniânia și Bulgaria, al 
cauzei socialismului, păcii 
și colaborării internațio
nale; .

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a informat, de 
asemenea, despre vizfta o- 
ficială pe care a efectuat-o 
în țara noastră, între 20 și 
23 februarie 1980, regele 
Hussein Ibn Tăiai al Rega
tului Hașemit al Iordaniei.

Comitetul Politic Executiv 
și-a manifestat deplina a- 
probare și a dat o deosebi
tă apreciere rezultatelor 
fructuoase ale convorbirilor 
dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și suveranul Hus
sein- Ibn Talal, care și-au 
găsit o pregnantă expresie 
în Declarația comună româ- 
no-iordaniană, semnată de 
cei doi șefi de stat la înche
ierea vizitei, A fost releva
tă însemnătatea acestui do
cument care pune în evi
dență cu claritate hotărirea 
ambelor țări a întări 
conlucrarea, pe plan bilate
ral și internațional, în fo
losul popoarelor noastre, ai 
cauzei păcii, destinderii Și 
cooperării între națiuni.

Comitetul Politic Executiv 
a luat act cu satisfacție că, 
în timpul convorbirilor, au 
fost stabilite căile și mij
loacele de amplificare în 
continuare a colaborării ro
mâno -iorilaniene. A fost e- 
vidențiată însemnătatea în
țelegerilor convenite pri
vind creșterea mai dinamică 
a comerțului dintre România 
și Iordania; extinderea sfe
relor și formelor de coope
rare economică — în spe
cial în domeniile petrolului, 
chimiei, construcțiilor Și 
materialelor de construcții

— sporirea și diversificarea 
contactelor pe tărîmul ști
inței, culturii, învățămîntu- 
lui și în alte sectoare de 
activitate.

Totodată, Comitetul Po
litic Executiv a reliefat im
portanța schimbului de opi
nii între președintele 
Nicolae Ceaușescu și regele 
Hussein Ibn Talal cu privi
re Ia evoluția situației in
ternaționale. Cei doi șefi 
de stat, exprimîndu-și îngri
jorarea față de deteriorarea 
relațiilor internaționale și 
accentuarea tensiunii pe 
plan mondial, au subliniat că 
trebuie intensificate efortu
rile pentru reluarea șl con
tinuarea politicii de destin
dere.,-

In cursul convorbirilor, 
s-a considerat că, în actua
lele condiții internaționale, 
se impune cu âtît mai mrlt 
să se acționeze energic ge 
tru reglementarea pr»blc- i 
melor litigioase dintre state 
numai pe cale pașnică, prin 
tratative.» In acest cadru, a 
fost subliniată necesitatea 
realizării unei păci globale 
în Orientul Mijlociu, caro 
să ducă Ia retragerea Israe
lului din teritoriile arabe 
ocupate în 1967 și, îndeo
sebi, la soluționarea proble
mei poporului palestinian 
pe baza dreptului său la 
autodeterminare — inclusiv 
la constituirea unui stat pa
lestinian independent — 
să asigure independența Și 
integritatea teritorială a tu
turor statelor din zonă. De 
asemenea, a fost relevată 
atenția deosebită pe care 
România și Iordania o acor
dă edificării securității în 
Europa și în întreaga lume.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și regele Hussein 
Ibn Talal au reafirmat voin
ța celor două țări de a con
lucra tot mai activ pe are
na internațională, contri
buind, prin eforturi comune, 
la soluționarea constructivă 
a problemelor complexe ce 
confruntă omenirea.

Aprobind în unanimitate 
documentele și înțelegerile 
convenite cu prilejul vizitei, 
al convorbirilor româno- 
iordaniene la nivel înalt. Co
mitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri corespunză
toare pentru transpunerea 
lor în fapt, pentru dezvolta
rea tot mai intensă a relați
ilor dintre România și Ior
dania, dintre popoarele ce
lor două țări, în interesul 
și spre binele lor, al cau
zei păcii, înțelegerii și co
laborării internaționale.

In continuare. Comitetul 
Politic Executiv a soluționat 
probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.
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Comitetul Politic Exe
cutiv, apreciind rezultatele 
obținute in domeniul cer
cetării științifice, a cerut 
c onsiliului Național pentru 
Știința și Tehnologie, mi
nisterelor și centralelor in
dustriale să ia măsuri ca, 
prmtr-o mai bună colabo
rare și cooperare, să asigu
re generalizarea rezultate
lor cercetării științifice și 
tehnice în toate ramurile 
și unitățile economice, so
luționarea tuturor proble
melor arzătoare puse de 
ridicarea economiei nați
onale Pe o nouă treaptă 
calitativă.

A fost discutat, de ase
menea, un raport cu pri
vire ia activitatea desfă
șurată de Comisia centrală 
și comisiile județene pen
tru îndrumarea șj contro
lul unitar al aplicării Le
gii privind controlul pro
venienței unor bunuri ale 
persoanelor fizice care nu 
au fost dobindite în mod 
licit. Comitetul Politic E- 
xecutiv a indicat să se ac
ționeze in continuare cu 
răspundere și fermitate 
pentru aplicarea strictă a 
legii, a hotăririior și indi
cațiilor conducerii parti
dului și statului referitoare 
la respectarea legalității, a 
principiilor eticii și echită
ții socialiste, să fie deș- 
fășu.a ă o activitate sus
ținută de prevenire a do- 
bindirii de bunuri prin 
arie mijloace decît cele 
legale.

★
Comite.ul Politic Exe

cutiv a dezbătut și aprobat 
raportul privind desfășura
rea Festivalului national al 
educâiiei și culturii socia
liste „Uintarea României'* * 
in perioada 1977—1979. Ini
țial Și organizat sub direc
ta și permanenta îndruma
re a conducerii partidului, 
personal a tovarășului 
Nico.ae Ceaușescu, festiva
lul asigură participarea 
largă a maselor de oameni 
ai muncii la dezvoltarea 
culturii noi socialiste, la 
îmbogățirea vieții spiritu
ale din patria noastră. Co
mitetul Politic Executiv a 
adoptat unele măsuri , de 
îmbunătățire a regulamen
tului — cadru al Festiva
lului național „Cintarea 
României**, care, în lumina 
hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, a in
dicațiilor secretarului gene
ral ai Partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vor a- 
sigura sporirea contribuției 
festivalului la ridicarea 'ni
velului de pregătire politi
că și cunoaștere al mase

Nico.ae

