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Lucrările sesiunii 
Marii Adunări Naționale

i Sîmbătă dimineață s-au .reluat lucrări
le primei sesiuni a celei de-a VlII-a le
gislaturi a Marii Adunării Naționale.

împreună cu președintele Republicii, în 
lojile oficiale iau loc tovarășul Ilie Ver- 
deț, tovarășa Elena Ceaușescu, aJți 
tovarăși din conducerea do partid și de 
stat. ' ' ■

Intrindu.se în ordinea de zi, s.a trecut 
ia alegerea Consiliului de Stat al. Repu
blicii Socialiste România.

Potrivit prevederilor Constituției, pre
ședintele Republicii Socialiste România 
este și președinte al Consiliului de Stat.

In numele Comitetului Central al parti
dului șj Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, pro
pune pe vicepreședinții și membrii Con
siliului de Stat. Deputății aleg în unani
mitate Consiliul de Stat. Vicepreședinții 
și membrii Consiliului de Stat au depus 
apoi „Jurămîntul de credință și devota
ment față de Republica Socialistă Româ
nia*.

In continuare, președintele Marii Adu
nări Naționale a propus, din însărcinarea 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității Scxdalis. 
te, pentru funcția de prim.ministru al gu
vernului pe tovarășul Ilie Verdeț.

Cu unanimitate de voturi, Marea Adu
nare Națională, a ales pe tovarășul Ilie 
Verdeț în funcția de prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România.

In conformitate cu hotărîrile plenarei 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului Național 
al Frontului Democrației și Unității So
cialiste, primul ministru al guvernului a 
prezentat propunerile cu privire la ale
gerea prim-viceprim-mini.ștrilor, a vice- 
prhn. miniștrilor si a membrilor guvernu
lui.

Marea Adunare Națională a ales în u- 
■nanimitate prim-viceprim-miniștrii, vice- 
prim-miniștrii și. membrii guvernului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul I lie 
Verdeț, primul ministru al guvernului.

Marea Adunare Națională a ales în 
continuare Tribunalul Suprem, în. calitate 
de președinte a fost ales tovarășul Ioan 
Sălăjan.

De asemenea, deputății au ales în func
ția de procuror general al Republicii So
cialiste România pe tovarășul Nicolae 
Popovici.

In continuare au fost aleși ca secre
tari ai Marii Adunări Naționale depută
ții Nicu Ceaușescu; Maria Ghițulică, loan 
Foriș, Hedwiga Margareta Hausser, Ioa- 
chirn Moga,- Ion Stoian.

La ultimul punct al ordinii de zi, Ma
rea Adunare Națională a ales comisiile 
permanente ale actualei legislaturi, care 
s-au întrunit apoi în ședințe de constitui
re, alegîndu.și președintele, vicepreședinții 
și. secretarii după cum urmează:

— Comisia constituțională și juridică,
— Comisia pentru industrie și activita

tea economico.financiară,
— Comisia pentru agricultură, silvicul

tură șî gospodărirea apelor,
— Comisia pentru învățămînt, știință 

și cultură,
— Comisia pentru sănătate, muncă, asi

gurări sociale și protecția mediului,
— Comisia pentru consiliile populare 

si administrația de stat,
— Comisia pentru probleme de apărare,
— Comisia pentru politica externă și 

cooperare economică internațională,
—■ Comisia de validare a Marii Adunări 

Naționale.
S-a constituit, de asemenea, Grupul ro

mân din Uniunea Interparlamentară și 
Grupul parlamentarilor români pentru 
securitate și cooperare în Europa.

Liiînd act de problemele internaționale 
expuse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
discursul solemn rostit cu prilejul reale
gerii sale în înalta funcție de președinte 
al Republicii Socialiste România, Biroul 
Marii Adunări Naționale a supus spre 
adoptare Apelul Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România către par
lamentele și popoarele țărilor participan
te la Conferința general-europeană de la 
Helsinki. Președintele Forului legislativ 
suprem a dat citire textului Apelului.

Apelul Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România către parla
mentele și popoarele țărilor participante 
la Conferința general.europeană de la 
Helsinki a fost adoptat cu unanimitate de 
voturi. ’ .

In încheierea ședinței, președintele Ma
rii Adunări Naționale a anunțat că, deoa
rece Biroul M.A.N. urmează să primească 
unele, proiecte de legi care vor fi supuse 
examinării și avizării comisiilor perma
nente de specialitate, sesiunea 1’ămîne des
chisă, data reluării- lucrărilor în ședință 
plenară urmînd să fie comunicată din 
timp.
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COMPONENȚA 
CONSILIULUI DE 
STAT Șl A GUVER
NULUI REPUBLI
CII SOCIALISTE 
ROMÂNIA, solem
nitatea depunerii 
jurămîntului de cre
dință și devotament 
in fața președinte
lui Republicii
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înfăptuim viito
rul luminos al 
României socialiste

Solemnitatea înmînării unor înalte distincții 
ale Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
înmînat, sîmbătă, în cadrul 
unei solemnități care a a- 
vut loc la Palatul Marii A- 
dunări Naționale, înalte dis
tincții ale Republicii, Socia
liste România unor organi
zații județene de partid, 
consilii populare județene, 
Întreprinderi industriale, u- 
nități agricole, de construc
ții, din domeniul transpor
turilor și telecomunicațiilor, 
Circulației mărfurilor, insti» 
tute de cercetare, proiectare 
și inginerie tehnologică pen- 
,țru rezultatele deosebite 
obținute în anul 1579 în 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan și anga
jamentelor asumate în în
trecerea socialistă.

? ta solemnitate — înalt o- 
inagiu adus hărniciei, spiri
tului creator, muncii pline 
de abnegație și devotament 
pentru dezvoltarea economi
că și socială a patriei —

au participat tovarășul Ilie 
Verdeț,' tovarășa Elena 
Ceaușescu, alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

Distincțiile oferite prin 
Decret Prezedințial consti
tuie o nouă și grăitoare 
mărturie a înaltei aprecieri 
pe care conducerea parti
dului și statului o acordă 
muncii neobosite, dăruirii 
exemplare, spiritului de i- 
nițiativă ale oamenilor 
muncii din unitățile evi
dențiate, din toate ramu
rile economiei, pentru în
deplinirea ritmică și. la un 
nivel calitativ superior a 
sarcinilor de plan ale ac
tualului cincinal, fiind 
totodată un puternic imbold 
pentru o activitate și mai 
susținută, pentru dezvolta
rea neîntreruptă a poten
țialului economic al pa
triei noastre socialiste, 
pentru sporirea
continuă a avuției naționa
le, a nivelului de civiliza
ție și bunăstare al poporu
lui nostru.

In aplauzele celor pre
zență, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a înininat î- 
naltele distincții colective
lor situate pe primele lo
curi în întrecerea socialis
tă desfășurată în anul 
trecut.

Au mulțumit, pentru î- 
naltele distincții primite 
tovarășii Gheorghe Pană, 
prini-secretar—al Comitetu
lui municipal București 
al B.C.R., Gheorghe Stoi
ca, prim-secretar al Comi
tetului județean Vrancea al 
P.C.R., Ștefan Mocuța, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Cluj al 
P.C.R., Alexandru Orzață, 
directorul întreprinderii 
de aluminiu din Slatina, 
Vasile Bărbulescu, pre
ședintele Cooperativei a- 
gricole de producție — 
Scornicești, Viorica Do- 
brescu, secretar a Comite
tului de partid al Institu
tului de Cercetări Chimice 
— București, Ion Mondo-

ca, secretarul Comitetului 
de partid, președintele 
Consiliului oamenilor mun
cii al I. M. Lupeni, Ioan 
Toma, directorul Întreprin
derii avicole de stat Prej
mei-, județul Brașov.

In încheierea solemnită
ții, primit cu multă căldu
ră și însuflețire, a luat 
cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîn-tarea secretarului 
general al-partidului, pre
ședintele Republicii Socia
liste România —, vibrant 
îndemn pentru o muncă 
entuziastă pusă în slujba 
fericirii poporului și pa
triei noastre socialiste — 
a fost urmărită cu deose
bită atenție și subliniată 
cu vii și îndelungi aplau
ze, cei prezent! exprimînd 
hotărîrea fermă de a trans
pune în viață politica in
ternă și externă a partidu
lui șj statului nostru, de 
a-și spori contribuția la 
ridicarea necontenită a 
României pe noi trepte de 
civilizație și progres.

TELEGRAMĂ
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
Toți oamenii muncii din Valea Jiului — mineri, 

preparatori, constructori, energeticieni și de alte profe
sii — am primit cu deosebită bucurie și satisfacție ves
tea realegerii dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în-înalta funcție de pre
ședinte al Republicii Socialiste România, fapt pentru 
care vă adresăm calde felicitări, cele mai alese ginduri 
de stimă și recunoștință, urîndu-vă mulți ani fericiți și 
luminoși, pentru a sluji cu devotament cauza făuririi 
socialismului și comunismului pe pămînlul patriei.

înalta învestitură ce v-a fost încredințată de poporf 
reprezintă recunoașterea deplină, a activității prodi
gioase pe care o desfășurați pentru ridicarea Româ
niei pe noi trepte de progres și civilizație, slujind 
cu fermitate neabătută interesele supreme ale națiu
nii, militînd în permanență pentru o lume a păcii, co
laborării și prieteniei între popoare. Aniî care s-au 
scurs de cind munciți neobosit în fruntea partidului 
și a țării reprezintă perioada cea mai rodnică în îm
pliniri din întreaga istorie milenară a României, anii 
cei mai fructuoși de progres economic și social, anii 
afirmării plenare a spiritului creator al poporului, cu 
care vă identificați, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Pentru noi, locuitorii Văii Jiului, români, ma
ghiari și de alte naționalități, pentru toți cei ce trăim 
și muncim pe aceste străvechi meleaguri românești, 
acești ani au însgmnat ani de bogate prefaceri. E- 
xemplul dumneavoastră pilduitor, cutezanța revoluțio
nară, clarviziunea cu care ne-ați jalonat activitatea 
spre modernizarea mineritului în scopul creșterii pro
ducției de cărbune în Valea Jiului, ne-au mobilizat și 
mai mult eforturile, să gîndim mai bine, fapt ce se 
reflectă în creșterea producției de cărbune livrat e- 
conomiei naționale. Vă raportăm, mult stimate și iu
bite secretar general, că am reușit să introducem pe 
scară largă tehnica nouă în subteran, dispunem la 
ora actuală de aproape 40 de complexe mecanizate 
dintre care unele fabricate în Valea Jiului — la indi
cația și cu sprijinul dumneavoastră nemijlocit — că 
se înfăptuiesc cu hotărîre indicațiile date de dumnea
voastră cu privire la formarea minerului-tehnician, 
capabil să stăpînească tehnica nouă din dotare, că sîn- 
tem preocupați de înfăptuirea neabătută a obiectivelor 
suplimentare stabilite cu prilejul vizitelor dumnea
voastră, a conducerii de partid în municipiul Petro
șani, prin realizarea la termen a obiectivelor soclal- 
culturale din acest an și cincinalul următor.

Sîntem convinși că avîndu-vă pe dumneavoastră 
în fruntea țării, conducător revoluționar, patriot în
flăcărat, cu o gîndîre teoretică și practică clarvăză
toare, vom putea să realizăm mărețele sarcini trasate 
de Conqresul al XII-lea al partidului, pentru înflori
rea și dezvoltarea patriei socialiste, pentru creșterea 
bunăstării și civilizației întregului nostru popor.

29 martie 1980
COMITETUL MUNICIPAL PETROȘANI

Intrindu.se


Steagul roșu duminica, ao martie- isso

Cu tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în fruntea partidului și a statului 

înfăptuim viitorul luminos al României socialiste
Ne este fără margini bucuria întruchiparea căldurii inimilor noastre

Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în frun
tea țării, ‘eveniment politic 
deosebit de important ne-a 
umplut i ti i m i 1 e tie 
bucurie. împlinirile de ari 
ale minerilor din Lupeni 
sini legale de spiritul crea
tor al celui dinții președin
ți? al națiunii române. Meca
nizarea lucrărilor din sub
teranul Văii liului este de 
fapt opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului, Miner 
tie onoare al Văii Jiului.

Conduc un abataj dotat cu 
susținere și tăiere mecani
zată, abataj din care airi ex
tras luna de lună însemna
te sporuri de producție. In 
primul trimestru at acestui 
an. brigada mea a realizat

Alese gînduri 
de recunoștință

Păstrez și voi păstra în
treaga viață adine întipă
rite în inimă momentele so
lemne ale reînvestiturii to
varășului Nicolae Ceaușescu 
în înalta funcție de președin
te al Republicii Socialis
te România. Marea mea bu
curie și satisfacție sînt fi
rești, fiindcă nicicind în 
istoria țării noastre, femeia 
nu s-a bucurat de atîta stimă 
și prețuire ca în anii de ciad 
la conducerea partidului 
nostru, a destinelor țării se 
afla cel mai înțelept și de
votat fiu al poporului ro
mân, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel ce muncește 
fără preget pentru înflorirea 
și prosperitatea patriei, pen
tru bunăstarea noastră, a 
tuturor.

Mă voi strădui să mun
cesc cu abnegație pen
tru îndeplinirea și
depășirea sarcinilor de plan, 
a angajamentelor de între- 
cere, conștientă fiind că 
prin aceasta îmi aduc con
tribuția la înfăptuirea ho
tărârilor celui de-al Xll-lea 
Congres al partidului nos
tru, la înflorirea patriei 
noastre socialiste, al cărei 
președinte a fost reales, cel 
mai iubit fiu al neamului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Ana AM ARIEI,
confecționeră 

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani 

peste sarcinile de plan 
7 000 tone cărbune. Acest 
spor a fost realizat pe baza 
creșterii productivității mun
cii în medie cu 3,5 tonc/pest 
la mina Lupeni sini multe 
brigăzi care folosesc noua 
tehnologie de extracție și 
care obțin zilnic înseninate 
sporuri de producție. Acest 
lucru a făcut ca minerii de 
aici să-și realizeze sarcinile 
de pian pe primul trimestru 
al anului cu trei zile mai 
devreme. Prin aceste reali
zări minerii de la I.upeni iși 
exprimă adeziunea fierbinte 
față de realegerea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de președinte 
al Republicii. Cu acest pri
lej doresc să afirm că la

învestitură pentru 
viitorul nostru luminos

întregul popor a fost ală
turi cu inima și cugetul 
de participahții la sesiunea 
Marii Adunări Naționale 
care a reales președinte al 
Republicii Socialiste Româ
nia pe secretarul general al 
partidului, președintele Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In func
ția supremă in stat a fost 
învestit cel mai iubit tiu 
al națiunii, strălucit conducă
tor al partidului și patriei 
noastre socialiste, omul 
brav și revoluționarul neo
bosit, luptătorul de frunte 
pentru pacea omenirii, >nin- 
dria poporului. Valea Jiu
lui întreagă, puternicul de
tașament muncitoresc de 
aici nutrește și cu acest, 
prilej, alături de întreaga 
națiune, recunoștința sa 
profundă față de ctitorul 
viitorului României moder
ne.

La acest eveniment în
cărcat de semnificații isto
rice în viața politică a ță
rii, noi, toți constructorii și 
montorii obiectivelor mi
niere de suprafață, ne anga
jăm să muncim fără odihnă 
pentru înălțarea țării spre 
culmile p'e care conducăto
rul nostru iubit, prin clar
viziunea -sa profund științi- 

mina noastră se înfăptuieș
te cu succes programul de 
mecanizare a lucrărilor din 
subteran, program inițiat de 
conducerea superioară de 
partid și de stat, personal 
de lovaiușul N i c o I a e 
Ceaușescu.

: Colectivul de oameni ai 
muncii de la mina Lupeni 
este ferm hotărit să ma
terializeze in practică obiec
tivele celui de-al Xll-lea 
Congres al partidului, dînd 
tării mai mult cărbune coc- 
sificabil, contribuind în a- 
cost fel ia independența c- 
nergetică a tării.

Valentin TOFANA 
maistru electromecanic, 

șef do brigadă 
l.M. I.upeni

fică, ne cere să Ie edificăm. 
Particip nemijlocit, împreu
nă cu cei șaptesprezece or
taci ai mei, la modernizarea 
preparațtei, la Coroești — 
unul din obiectivele de in
vestiții ale Văii Jiului pe 
seama căruia, în cincinalul 
viitor, industria carboniferă 
va asigura, conform directi
velor Congresului al Xll-lea 
al partidului, 80 la sută din 
cărbunele cocsificabil nece
sar siderurgiei românești. 
Chiar în aceste zile, aici a 
fost predată pentru montaj, 
cu zece zile mai devreme, 
construcția noii stații de 
filtre presă. Ne-am mobili
zat din toate puterile pentru 
a păstra avansul cîștigat și 
a devansa în continuare 
stadiile fizice de execuție 
a întregului complex de 
lucrări ale preparației. A- 
ceasta este hotărîrea noas
tră fermă, astfel ca, prin 
fapte, să cinstim învestitura 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în func
ția supremă de președinte 
al Republici Socialiste Româ
nia — învestitură pe măsu
ra viitorului nostru lumi
nos.

Nicolae VIZIRU, 
șef de echipă, șantierul nr. 3 

Vulcan al I.C.M.M.

împreună CU, toți. im., 
nerii Văii Jiului, eu . în
treaga noastră națiune, 
brigada pe dare o con
duc trăiește in aceste zi
le sentimente de înălță
toare bucurie, de nemăr
ginit entuziasm, generate 
de realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, . cel 
mai iubit fiu al poporului 
român, în suprema func
ție de președinte al Re
publicii Socialiste Româ
nia;. ' Ț ', '.ț. e- -

Noi, minerii, vedem in 
acest, act. de însemnătate 
■istorică expresia' voinței 
'fierbinți ă tuțufor coinu. 
niștilor, a tuturor fiilor 
patriei, chezășia mersului 
nostru înainte pe drumul 
luminos al făuririi socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate, . continuarea 
marilor înfăptuiri în în.

încununare deplina a dorinței întregului popor
Am luat la cunoștință 

cu deosebită iriindrie și 
bucurie de realegerea in 
suprema funcție de pre
ședinte al Republicii So
cialiste România a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al parti
dului. Se împlinește ast
fel dorința întregii noas
tre națiuni de a-1 avea in 
fruntea țăr i pe cel mai 
vrednic conducător care 
cu fapta șj gîndirea sa 
are o contribuție defini
torie la ridicarea între
gului popor pe culmile 
progresului și bunăstă
rii.

Noi, femeile de la în
treprinderea de confec
ții din Vulcan, no bucu. 
răni de condițiile minu
nate pe care ni le asigu
ră. partidul și statul nos
tru, pentru a ne aduce 
contribuția, prin activita
tea pe care o desfășurăm, 
la dezvoltarea eeonomi- 
co.socială a țării. Acestei 
griji noi îi răspundem prin 
fapte de muncă, prin pro
duse de calitate superi
oară care fac din tînărul 
nostru colectiv un colec
tiv cunoscut și apreciat, 
atît în Valea jiului cit 
și în. țară. Luna de lună, 
formația de lucru din ca
re fac parte și-a realizat 

dorirea patriei ce au .în- 
.cuaunaț cei 15,: ănl de iz- 
b.nzi de cinci în. fruntea 
partidul'ii se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cute- 
zțjtorul revoluționar, ; în- . 
tldcărătul patriot. Do a- 
ceste grandioase- înteme
ieri beneficiem și noi. mia 
nerii. In istoria sa de 
peste un secol, mineritul 
Văii .Jiului nu a cunoscut 
niciodată progrese atît 
de .profunde șl rapide ca 
in ultimii ani;.

Brigada pe care o con. . 
duc lucrează într.unul din 
cele mai moderne, aba- 
tajb rhecanizate ale Văii 
Jiului. Exploatînd la in
dicatori superiori de efi
ciență coniplexlil mecani
zat, toate utilajele cu ca. 
re sîntem dotați, am reu. 
șit să atingem depășiri 
de pește 1 000 kg/post fa

și depășit sarcinile de 
plan, înțelegind pe de
plin necesitatea că tre
buie în scurt timp să ri
dicăm .eficiența întregii 
activități din unitatea 
noastră.

Mai mult ea orieînd, 
noi,, femeile din această 
întreprindere simțim răs
punderea pentru sarci
nile ce le avem de în
deplinit, ca urmare a mă
surilor pe care partidul 
și statul nostru le-au luat, 
în scopul creșterii rolu
lui femeii în înțreaga via
ță eeonomicd-socială, în 
creșterea și educarea co
piilor. Soțul meu este 
miner și mă bucur că îm
preună avem posibilitatea

ț

Sesiunea de constituire a Consiliului 
popular al municipiului Petroșani | 

f-.i ■ r
: î ' Marți, 1 aprilie a.c., ora 9, în sala mică ’a i 

i Casei de cultura din Petroșani au loc lucrările | 
i primei sesiuni a actualei legislaturi a Consiliu- I 
i lui popular al municipiului Petroșani. In cadrul j 
.■ sesiunii va avea loc constituirea Consiliului popu- j 
i Iar al municipiului Petroșani. Deputății mu- j 
I nicipali aleși la 9 martie a.c., sînt convocați la j 
î sesiune. |

ță ele productivitatea pla
nificată și să extragem pe 
această cale o producție 
suplimentară de 2361 to
ne'cărbune de ta începutul 
anului. • ■ - ■ ■' ■'

Odată cu gîndurile noas
tre de încredere, aleasă 
știmă și profundă .reeu- 
n știnta fată de condu
cătorul partidului și ță
rii, ne exprimăm hojă- 
rîrea' de a da patriei tot 
mai bun cărbune’. Căr
bunele — mai mult și 
mai ieftin — pentru în
florirea țării este întru
chiparea căldurii inimilor 
noastre cu care noi minerii 
înconjurăm primul . băr
bat al țării,, președintele 
României.

Vasile DANALACIIE 
miner șef de brigadă, vi
cepreședinte al c.o.m.

I.M. Lîvezeni

să contribuim la dezvol
tarea orașului în care tră
im, a Văii Jiului, a între
gii țări, la creșterea bu
năstării noastre. Este 
bucuria fără margini pe 
care o trăim astăzi cu to
ții, prin împlinirea do
rinței noastre de a avea 
în fruntea țării pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
conducător eminent, luptă
tor neobosit pentru în
făptuirea socialismului și 
comunismului pe pămîn- 
tul scumpei noastre pa
trii.

Maria BORDEI 
confecționeră, Entreprin- 
derea de confecții Vulcan

Vă prezentăm experiența l.M. Lupeni în EXIGENȚELE NOII CĂLI TAȚI SUPERIOARE, IN 
ACTIVITATEA ECONOM ICA

La mina Lupeni anul 
1979 a fosț un an rodnic, 
atît în ceea ce privește 
reali.zarea și depășirea tu
turor indicatorilor de plan, 
cît și introducerea noilor 
tehnologii .... de extracție. 
De exemplu, în anul pre
cedent, indicatorul pro
ducție netă a fost realizat 
în proporție de 107,9 la 
sută, producția fizică de 
cărbune a fost depășită cu 
60 000 tone, producția 
marfă fiind, de asemenea, 
depășită eu 4,9 la sută, 
iar cheltuielile materiale 
la 1000 lei producție mar
fă au fost reduse cu 4 
la sută. Față de aceeași 
perioadă a anului 1979 
în primele două luni ale 
acestui an producția ne
tă a cunoscut o creștere 
de 13,3 Ia sută, iar pro
ducția fizică de 4,6 la su
tă. Pentru obținerea a- 
cestor rezultate, colecti
vul nostru și-a orientat cu 
precădere toate eforturile 

spre diminuarea accentu
ată a cheltuielilor la 1000 
lei producție marfă și, 
îndeosebi, a celor materi
ale. De consemnat faptul 
că aceste cheltuieli au cu
noscut față de aceeași pe
rioadă a anului trecut o 
reducere de 2,7 la sută. 
Lin rol.. însemnat în aceas
tă direcție L-a avut acțiu
nea începută în 1979, și 
pe care o continuăm, de re
cuperare și valorificare a u- 
nor materiale (armături 
metalice, elemente de 
strîngere, lanț TR, scocuri, 
stilpi hidraulici, grinzi 
metalice) economisin- 
du.se*  peste 3 800 000 lei 
în 1979 și 900 000 lei în 
perioada care a trecut din 
acest an. Asimilarea, re- 
condiționarea unor piese 
și subansamble, precum 
și adaptarea utilajelor la 
condițiile de zăcămînt au 
fost o altă cale de spori
re a producției fizice și 
de îndeplinire în mod rit

mic a indicatorului pro
ducție netă.

Ponderea producției ex
trase mecanizat din tota
lul producției a fost în 
anul precedent de 41,8 
la suta, preeonizîndu.-se 
ca în acest an să depă
șească 45 la sută. Ca o 
măsură de sporire a pro
ducției fizice aș aminti 
inițiativa de a prelungi 
cu încă un ciclu durata ele 
funcționaro a complexe
lor lansată de cunoscutul 
brigadier Constantin Lu- 
pulescu. Economia ce se 
preconizează a se obține 
intr-un an pe fiecare uti
laj este de 12 milioane 
lei, ceea ce reprezintă tot 
atîta .spor la producția 

‘netă. :
Firesc. producția de 

peste 15 000 tone cărbune 
extrasă suplimentar în a- 
cest an are la bază creș
terea productivității mun
cii în abatajele mecani
zate, în medie cu 1500 
kg/post. 'Totodată, meri

tă a fi amintit faptul că 
experiența acumulată de 
colectivul nostru' în in
troducerea, montarea . și 
exploatarea complexelor 
mecanizate conduce în mod 
evident la Creșterea pro
ducției nete. Să exem
plificăm: ciclul de de
montare-reparare și re
montare în abataj a unui 
complex mecanizat s-a 
redus cu 45 de zile ' față 
de cel inițial Acest . lu
cru dovedește o dată în 
plus și creșterea gradu
lui de pregătire profesi
onală a minerilor.

Desigur, acestea sînt 
doar cîteva exemple des
tul de elocvente pentru 

șă reda preocupările mi. 
norilor de la Lupeni pen
tru realizarea producției 
..nete. Aș dori să rețin a. 
tenția că Jn fundamenta
rea măsurilor preconiza
te pentru realizarea și 
depășirea indicatorilor e. 
conomico.financiari, a 
producției nete, comitetul 

de partid, conducerea în
treprinderii» toți oamenii 
muncii și.au direcționat e. 
forturile spre creșterea 
productivității muncii, re
ducerea substanțială a 
cheltuielilor materiale, 
recondiționarea unor pie
se și subansamble și, im
plicit, valorificarea supe- 

zrioară a tuturor resurse
lor de care dispunem. In 
acest sens aș exemplifica 
acțiunea pe care am ini
țiat-o la nivel de sectoa
re de a urmări zilnic con
sumurile materiale. A- 
nalizele periodice ce au 
loc în acesț sens, nu nu
mai ca s-au încetățenit la 
mina noastră, ei formează 
cadrul politic favorabil, 
unde oamenii muncii vin 
cu propuneri și soluții 
tehnice pentru îmbunătă
țirea întregii activități e- 
conomice.

Nicolae GOMOI, 
secretar adjunct al Comi
tetului de partid pe mină, 
contabil șef al l.M Lupeni

Programul 
Universității 

politice și de 
conducere — 

Filiala Petroșani

• Secția Știința condu
cerii, tuiul H, grupele A, 
B, C, D, E — în ziua de 
luni, 31 martie a.c., la 
Casa de cultură (grupa 
A) și la'Școala generală 
hr. 1 Petroșani .grupele 
B, C, D, E).

• Universitatea poli
tică șl de conducere, 
anii 1, II, III — în ziua 
de marți, 1 aprilie a.c., la 
Școala generală ; nr. " 1 
Petroșani. Cursurile se 
desfășoară începînd cu 
ora 17.

Anunțăm pe această 
cale cursanții Universi
tății politice și de con

ducere că temele anun
țate vor fi dezbătute di
ferențiat pe grupe și a i 
de studiu.
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Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU, președintele 
Republicii Socialiste România, 

președintele Consiliului de Stat

Ștefan Voitec
Gheorghe Rădulescu 
Iosif Kovacs

' Maria Ciocan . 
Petru Enache ; ■

Membrii Consiliului de Stat
loan Anton
Constantin Arseni
Ioana Bra tu
Silviu Curticeanu
Tamara Dobrin 
Eduard Eisenburger 
Alexandrina Găinușe
Virginia Gemescu 
Ștefania lonescu
Mihalqche Mărgean

Gheorghe Mihoc
Vasile Milea 
Ferdinand Nagy 
Marin Nedelcu
Gheorghe Pană 
Gheorghe Petrescu - 
Ion Popescu-Puțuri 
Vasile Vîlcu
Elena Vlăduc

Repunerea jurămîntuiui
de credință și devotament 

în fața președintelui
Republicii

La Palatul Marii Adu
nări Naționale a avut loc 
sîmbăță, solemnitătea de
punerii jurămîntuiui de 
credință și devotament fa
ță de Republica Socialistă; 
Romania, în fața președin
telui Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, de că
tre primul ministru și 
ceilalți membri ai guver
nului, cu prilejul învestirii 
lor în funcții.

Tovarășul llie Verdeț, 
prim.ministru al guvernu
lui, a dat citire jurămîn
tuiui.

T o v a r ă ș u l Nicolae 
Ceaușeseu a primit jură, 
mîntul fiecărui membru al 
guvernului, care a semnat. 
apoi textul legămîntului 
față de patrie, față do 
președintele țării.

In încheierea solemnită
ții tovarășul Nicolae: 
Ceaușeseu a adresat calde 
felicitări primului minis
tru, tuturor membrilor gu
vernului și a urat tuturor 
succese în activitatea de 
înfăptuire a politici; parti
dului, de asigurare a în
făptuirii neabătute a ho. 
tărîrilor Congresului al 
Xlt.lea.

Au depus jurământul de 
credință și devotament fa
ță de Republica Socialistă 
România membrii Tribu
nalului Suprem și procu
rorul genera) al 'Republi
cii Socialiste România.
... Tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu i-a felicitat și 
ie-a urat succes in aplica
rea legilor țării, în asigu
rarea unei justiții drepte.

• O fapta cu adevărat 
frumoasă au săvîrșit zilele 
trecute elevii claselor a 
Xl-a B și a X-a A de la 
Liceul industrial nr. 1 Lu- 
peni. Intorcîndu-se de la 
o probă aplicativă au 
observat că în Băr- 
băteni ardea o casă. Au 
intervenit prompt; pîhă la 
sosirea pompierilor, ău lo

Guvernul Republicii
Iile Verdeț — pritn'-miuistro; i .
E e«a Ceaușeseu — prim viceprim-miiiislru ;
Gheorghe Oprea — prim viceprim-miniștru;
Ion Dincă — prim viceprinî-ininistru;
Cornel Burtică — viceprim-miniștru, ministrul co

merțului exterior și cooperării economice internațio
nale;

Nicolae Constantin — viceprim-miniștru, președin
tele Comitetului de Stat al Planificării;

Cornelia Filipaș — viceprim-miniștru;
Janos Fazekaș ■— viceprim-miniștru;
Paul Niculescu — viceprim-miniștru, ministrul fi

nanțelor; . • . .
Ion Pățan — viceprim-miniștru, ministrul, aprovizio

nării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fon
durilor fixe;

Ion Ioniță — viceprim-miniștru;
Virgil Trofin — viceprim-miniștru, ministrul mine

lor, petrolului și geologiei;
Angelo Miculescu — viceprim-miniștru, ministrul 

agriculturii și industriei alimentare ;
.Ștefan Andrei — ministrul afacerilor externe;
Constantin Olteanu — ministrul apărării naționale;
George Homoștean — ministrul de interne;

Ncculai Agachi — ministrul industriei metalurgice ;
Ion Avram — ministrul industriei construcțiilor de 

mașini ;
Gheorghe Caranfil — ministrul industriei chimice;
Gheorghe Cioară — ministrul energiei electrice;
Dumitru Popa — ministrul construcțiilor industriale;
Vasile Bulucea'— ministrul transporturilor și* * te

lecomunicațiilor;

calizat incendiul și l-au 
stins. Maria Banc, Petrică, 

. Csiki, Eugen Miklos, Emil
Colda, iată cîțiva dintre a- 
cești minunați tineri teme
rari.

• Concurs. Astăzi, înce-
pînd cu ora 8, în Petroșani 

_are loc faza municipală a 
complexului aplicativ („Pen
tru apărarea patriei**), orga
nizată de Comitetul muni
cipal U.T.C. Participă peste 
300 de tineri ai cercurilor

loan Florea — ministrul economiei forestiere .și 
materialelor de construcții;

Lina Ciobanu — ministrul industriei ușoare;
Ana Mureșan — ministrul comerțului interior;
Emil Bobu — ministrul muncii;
Aneta Spornic — ministrul educației și invațămîn- 

tului;
Emil Drăgănescu — ministrul turismului și sportului;
Eugen Proca — ministrul sănătății;
Ion Ceterchi — ministrul justiției ;
Ion Ursa -— prim-vicepreședinte al Consiliului Na

țional pentru Știință și Tehnologie;
Suzana Gâdea — președintele Consiliului Culturii

Unghiuri inedite în 
cartierul Aeroport—Pe
troșani, ale căror siluete 
din beton și sticlă confi
gurează confortul și bu
năstarea, atribute ale 
modernului și perma
nentei ridicări a nivelu
lui de trai.

Foto : ion L1C1U

de pregătire din întreprin
deri, instituții și școli. Lo
curile I vor fi premiate cu 
diplome și obiecte.

• Semne de primăvară. 
Flori, multe flori, cite 2 000 
de garoafe în fiecare sîm- 
bătă și duminică desface, 
pe lîngă o mare varietate 
de trunfandale, unitatea 
C.P.V.I.L.F. nr. 25 Petrila. 
Șeful unității, Costel Călu
gărița promite că-și va 
menține... oferta !

In Valea Jiului, alături 
de cenaclurile „Panait Is- 
trati" Petroșani, „Venus — 
Petrila, „Lira" — Lupeni, 
cercurile literare „Lumina"
— Paroșeni, „Flori de mi
nă" — Uricani și cercurile 
literare ale liceelor,, acti
vează și cenaclul „Orfeu" 
din orașul Vulcan.

La clubul sindicatelor 
din V.ulcan, unde își des
fășoară activitatea de ani 
de zile diferitele formații
— unele prestigioase — 
au loc și îritîlnirile bilu
nare, duminicale ale mem
brilor cenaclului. Intr-o at
mosferă armonioasă, de 
limbaj comun, cel al crea
ției, la „Orfeu" se întîlnesc 
oameni de vîrste și preo
cupări profesionale diferi
te, altfel spus un buchet 
de talente : Corina și 
George Holobîcă, lăcătușii 
Emeric Szabo, Petru Anâs- 
tașiu, Petru Michi, Vasile 
Onofraș, Petrache Bugan, 
Petru Aconstantinesei, o- 
peratorii Pau] Bogdan și 
Viorel Vain, inginerul Ni

Socialiste România
și Educației Socialiste; ■■ ■

Ludovic Fazekas — președintele Comitetului pentru 
Problemele Consiliilor Populare;

Gheorghe Gaston Marin — președintele Comitetu
lui de Stat pentru Prețuri;

Ion Iliescu — președintele Consiliului Național al 
Apelor;

Cornel Mihulecea — președintele Comitetului de 
Stat pentru energia nucleară;

Richard Winter — ministru secretar .de stat la Mi
nisterul Aprovizionării Tehnico-materiale și Contro
lului Gospodăririi Fondurilor Fixe;

Aurel Duma — ministru secretar de stat la Minis
terul Afacerilor Externe;

Tudor Postelnicu — ministru secretar de stat la 
Ministerul de Interne și șef al Departamentului Se
curității Statului;

Alexandru Mărgăritescii — ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, șef al Departamentului 
Cooperării Economice internaționale;

Dumitru Bejan — ministru secretar de stat la /Mi
nisterul Comerțului Exterior și Cooperării Economi

ce Internaționale; , .
Petre Preoteasa — ministru secretar de stat, prim- 

vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării;
Gheorghe Petrescu — ministru secretar de stat ia 

Ministerul Industriei. Construcțiilor de Mașini;
Ion Slănescu — ministru secretar de stat la Minis

terul Construcțiilor Industriale; >
Maxim*  Berghianu — ministru secretar de stat la 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, șef 
al Departamentului Industriei Alimentare;

Mihail Florescu — ministru secretar de stat la 
Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie;

Cornel Onescu — prim-vicepreședinte al Comitc- 
lu'ui pentru Problemele Consiliilor Populare;

Mihai Marinescu — prim-vicepreședinte al Consi
liului Organizării Economico-Sociale;

Marin Vasile — președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție;

Pantelimon Găvănescu — primul secretar al Comi
tetului Central al Uniunii Tinerelului Comunist, mi
nistru pentru problemele tineretului.______ __ ________

Afirmări și gîndun pe scena 
creației literar-artistice

colae ■ Chirculeseu, pensio
narul Petru Ciulavu, gra
ficianul Dafinel Doinea. 
Conducătorul cenaclului 
este profesorul Petru Ea- 
na, el însuși un căutător 
de frumos și împlinire spi
rituală.

Tovarășul Aurel Bîldea, 
directorul clubului, nelip
sit de la .ședințele cena
clului, remarca faptul . că, 
în afară de pasiune și ta
lent, creatorii — poeți, 
prozatori, folkiști, pictori 
și graficieni, rapsozi — 

. SÎnt călăuziți de dorința de 
a se integra ca participan- 
ți activi în toate acțiunile 
literar-artistice . coordona
te de Comitetul orășenesc 
de cultură și educație so
cialistă, organizate în ca
drul generos al Festivaln- 
lui - național „Cîntarca 
României". In aceste zile 
membrii cenaclului parti, 
cipă la acțiuni cultural- 
educative organizate pen. 
tru oamenii muncii din 
oraș, alături de celelalte 
formații ale clubului; • .

Este plăcut, dar și util, 
să participi la o ședință de 
cenaclu la „Orfeu". Intre 
versurile citite de Paul 
Bogdan, Emeric Szabo, Ni
colae Chirculeseu.sau pro
ză de Corina și George 
Holobîcă, Petru Eana și 
Petru Aconstantinesei, am 
ascultat baladele „Frate 
Jiule**  și „Pandurii lui 
Tudor” cântate cu dăruire 
de rapsbdu] Petru: Ciula
vu. Dafinel Duinea, cu
noscut în țară și peste ho
tare, a încântat cu cîteva 
din cele mai valoroase lu
crări de grafică mică, în
scrise în Festivalul națio
nal „Cruțarea României’*.

Concluziile dezbaterilor 
converg întotdeauna în 
sensul înțelegerii și ilus
trării veridice a cotidianu
lui, a timpului nostru 
socialist, a celor mai cura
joși, mai demni și mai har
nici dintre oamenii Văii — 
minerii...

Iuiiu POPA, 
subredacția Vulcan
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Manifestări consacrate României
COLOMBO 29 (Ager

pres). — La sediul Parti
dului Socialist din Sri Lan
ka a avut loc o manifes
tare consacrată României, 
în cadrul căreia a luat 
cuvîntul .1. Wickremaratne, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv al P.S.S.L, care s-a 
referit îndeosebi la condi
țiile tot mai bune de via
ța și muncă pe care parti
dul și statul nostru le a- 
sigură „pentru înlregul 
popor român" menționînd 
că „nivelul de viață 
al populației . crește 
continuu". Totodată, el 
a menționat impor
tantele succese ale 
României realizate în anii 
construcției socialiste, su
bliniind că „toate acestea 
se datoresc politicii Parti-

dului Comunist Român, în 
frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu, privind indus
trializarea și dezvoltarea 
multilaterală a țarii, ridi
carea ei pe noi culmi ale 
progresului și civilizației".

X
QUITO 29 (Agerpres). 

Un schimb de mesaje în
tre președintele Republi
cii Socialiste România, 
tovarășu 1 Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Ecuador, Jai
me Roldos Aguilera, a 
avut loc cu prilejul pre
zenței în capitala Ecua
dorului a ministrului se
cretar de stat Vasile Pun- 
gan, trimis special al șe
fului statului român.

Din partea președinte.

lui României au fost 
transmise calde urări de 
sănătate și fericire perso
nală președintelui Ecua
dorului, un mesaj de 
prietenie pentru poporul 
ecuâdorian.

Președintele Jaime Rol- 
dos Aguilera a rugat să 
se transmită în numele 
său și al guvernului e- 
cuadorian, cele mai cor
diale felicitări tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu 
ocazia realegerii sale în 
funcția de președinte al 
Republicii Socialiste 
România, împreună cu 
cele mai sincere urări de 
sănătate, precum și ex
presia înaltei sale consi
derații pentru activitatea 
prodigioasă desfășurată 
pe plan internațional.

m
să

Apel la încetarea focului în Ciad
NAȚIUNILE UNITE 29 (A- 

gerpres). — Secretarul ge
neral al O.N.U,, Kurt Wald
heim, a lansat un apel pen
tru încetarea focului 
Ciad, cetind părților
depună eforturi pentru res
tabilirea păcii și unității na
ționale.

„Secretarul general al 
O.N.U., precizează o decla
rație dată publicități de 
purtătorul său de cuvînt, 
este profund preocupat de

-luptele tragice care au iz
bucnit între diferite grupări 
din Ciad și care au cauzat 
grele pierderi de vieți ome
nești și suferințe populației 
civile".

El face apel la toate păr
țile interesate, continuă de
clarația, pentru a pune , ca
păt conflictului și pentru a 
depune eforturi în vederea 
restabilirii păcii și unității 
naționale conform spiritului 
și literei acordului de 
Lagos. ?

la
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Securitatea alimentară
mondială

Raport al
pentru Europa

I
I
I
I

GENEVA 29 (Agerpres). 
Avertismentul potrivit căi 
ruia deteriorarea situației 
economice în statele occi
dentale va fi și mai gravă 
decit se credea, Se. confir
mă într-un recent raport 
al Comisiei Economice 
O.N.U., pentru Europa 
(CEE/ONU), . citat de 
ziarul englez „The Times".

Descriind ultima majo
rare a prețului petrolului 
car „cel mai important fac.

tor în deteriorarea clima
tului și în înrăutățirea 
prognozelor", raportul re
levă că experiența anilor 
1973—1974 a oferit o lec
ție elocventă privind e- 
fectele grave ale politicii 
de f rin are economică a- 
supra inflației și ritmului 
general de creștere econo
mică. De asemenea, rapor
tul relevă cît de neconciu-

dente au fost rezultatele 
obținute de țările indus
trializate, în urma măsuri
lor lor de combatere a in
flației, seoțînd în evidență 
că prețul plătit pentru ă- 
ceste măsuri îl reprezintă 
șomajul, nivelul scăzut al 
producției și al producti
vității. Ritmul general 
creștere economică al 
lor 13 state analizate 
fi, anul acesta, de 1,9 
sută.

de
ce
va 
la

Schiorii din Valea Jiului
s-au comportat bine

in aceste zile 
măyară, frumoasa 
reascâ stațiune

de pri- 
și pito- 
montană 

Poiana Brașov a găzduit în
trecerile de schi din cadrul 
campionatului republican al 
cluburilor sportive școlare, 
precum și campionatele na
ționale de juniori. In no
durile ce urmează facem 
cunoscute rezultatele schio
rilor din Valea Jiului.

La concursul republican 
al cluburilor sportive școla
re: Slalom special: copii , 
7—10 ani, V. Alin Gedeon; 
copii 11—12 ani — fele:
I. Simona Costings ; V. Lia
na Grosu; VI, Mihaela Hi- 
ciu; băieți : II, Dan 'Ne- 
gruț, III. Claudiu Popa ; 
VII. Răzvan Pop. Juniori I 
fete : IV. Dorina Pop ; bă
ieți: III. Gabriel Silvian; 
juniori II, fete: III. Iu
dith Karda; băieți : 
Ill. Ilorațiu Țipțer și 
Florin Fulbp. Slalom uriaș 
juniori: fele : IV. Ileana 
Vladislav ; junioare II : IV. 
Iudith Karda; V. Dorina Pop; 
băieți: Jocul IV. Dumitru 
.Lazăr; IV. Gabriel Silvian; 
juniori II: II. Ilorațiu Țip
țer. Slalom uriaș copii — 
fete: XII. Liana Grosu; bă
ieți: IX. Dan Negruț; XV. 
Claudiu Popa; XVII Călin 
Țipțer. Coborîre junioare :
II. Iudith Karda; VI. Ilea
na Vladislav; băieți: IV. 
Dumitru Lazăr; VII. Gabriel

Silvian; IX. Horațiu Țip
țer.

Campionatele naționale de 
juniori: Slalom uriaș fete, 
juniori I : 111. Corina Pop; 
IV. Ileana Vladislav; bă
ieți: IX. Gabriel Silvian; 
X. Dumitru Lazăr. Juniori II 
fete: XI. Simona Costinaș; 
XV Alina Dărăbanțu; bă
ieți : X. Horațiu Țipțer; 
XXIII. Florin Filip. Coborîre: 
junioare I îeteIV. Dorina 
Pop; V. Ileana Vladislav; 
băieți: VII. Dumitru Lazăr ; 
IX. Gabriel Silvian; XI. 
Horațiu Țipțer. Slalom spe
cial, juniori I fele : III. Ilea
na Vladislav; V. Dorina 
Pop. Juniori II fete: V. 
Simona Costinaș; VI. Iudith 
Karda; IX. Alina Dărăbanțu; 
băieți: XIV. Florin Filip.

Rezultatele recente care 
se adaugă la cele obținute 
de tinerii schiori ai C.S.Ș. 
Petroșani dovedesc preocu
parea și competența cadre
lor didactice de la Clubul 
sporțiv școlar din Petroșani, 
precum și faptul că 5n Va
lea Jiului există o adevăra
tă pepinieră de tinere ta
lente în ale schiului, care 
șlefuite cu dragoste și răb
dare, ne pot reprezenta cu 
cinste în întrecerile de schi 
la toate nivelele, (C.D.)

PRIMUL MINISTRU 
RHODESIAN, Robert Mu. 
gabe, va lua parte la reu
niunea la nivel înalt de la 
Lusaka, la care participă 
șefi de stat și de guvern 
din Zambia, Tanzania, Mo- 
zatnbie, Angola, Lesotho, 
Botswana și Swaziland, 
consacrată examinării unor 
probleme ce privesc rela
țiile dintre aceste țări și 
situația din sudul Africii-

PREȘEDINTELE AL
GERIEI, Chadli Bendjedid, 
a sosit vineri seara la A- 
den, în cadrul unei vizite 
de 24 de ore în Republica 
Democrată. Populară Ye
men. Yemenul de sud este 
cea de-a cincea țară din 
Orientul Mijlociu vizitată 
de președintele aigerian în 
cadrul actualului turneu, 
după Siria, Iordania, Irak, 
și Arabia Saudită.

PRIVUJL MINISTRU 
ai Marii Britanii. Margaret 
Thatcher a avut, la reșe
dința sa de la Chequers, 
convorbiri cu cm 'darul 
R.F. Germania. Helmut 
Schmidt, care a efectuat 
o vizită în Anglia însoțit 
di- ministrul de externe 
vest-german, Hans Dietrich 
Genscher. Părțile au abor
dat o serie de probleme 
privind relațiile in cadrul 
CEE, precum și unele pro
bleme internaționale act. 
tuale de interes comun.-

GUVERNUL JAPONEZ 
a numit, pentru prima da. 
tă în istoria țării, o feme-

*

Timp de patru zile, la 
Poiana Brașov s-au des
fășurat întrecerile campio
natelor republicane de schi 
alpin rezervate juniorilor. 
Dintre schiorii din Petro
șani, cea mai frumoasă com
portare a avut-o Ileana-Vla
dislav, care a obținut două 
locuri trei, respectiv la 
slalom special și Ia combi
nata pe cele 3 probe, iar 
colega sa, Dorina Pop, a

obținut medalia de bronz 
la slalom uriaș, locul 4 ia 
coborîre și locul 5 la sla
lom special. Așadar, cele 
două eleve, a Grupului 
școlar minier, respectiv, a 
Liceului de informatică Pe
troșani au reprezentat cu 
cinste municipiu] nostru în 
aceste întreceri importante 
și deosebit de disputate.

Staicu BALOI

ROMA 29 (Agerpres). 
Securitatea alimentară 
mondială se menține în a- 
ceeași situație precară în 
care se afla înaintea cri
zei în domeniul alimenta
ției, înregistrată la începu
tul anilor ’70, 
rat, Ia Roma, 
general al 
Națiunilor Unite 
Alimentați

— a decla- 
directorul 

Organizației 
pentru 

și Agricultu
ră (FAO), — Edouard Sa- 
ouma, în cuvîntul rostit Ia 
deschiderea 
nui. Comitet 
FAO.

Vorbitorul
ca deficitul

reuniunii u- 
specializat al

a arătat apoi 
alimentar al

unei serii de țări în curs 
de dezvoltare, care depă
șește anual 80 milioane to. 
ne’ de cereale, nu încetea
ză să crească, „facturile a- 
cestbra pentru importul 
de cereale, sporind, în a- 
celași timp, cu peste 20 la 
sută pe an.

In. prezent — a arătat în 
continuare, Edouard Saou- 
ma în Comitetul FAO pen
tru securitatea alimentară 
— „rezervele mondiale re
prezintă 17,5 la sută din 
consum, ceea ce înseamnă 
minimul necesar pentru 
asigurarea securității ali
mentare mondiale".

I PETROȘANI — 7

Iiembrie : Doctorul Bethu
ne ; Republica : Să prinzi

Io. stea căzătoare; Uni
rea: Moarte 
riile I-II.

i PETRILA: 
rea Panterei

| LONEA ■. 
rii fierbinți.

VULCAN — Luceafă
rul : Iphigenia, seriile 

i I-II; Muncitoresc : Repu- 
i blîca din LTzice, seriile 
I-II. ■ .

J LUPENI — Cultural:
I Deducțiile colonelului 
Zorin ; Muncitoresc : Ja-

‘ chetele galbene.
URICANI: Incredibila 

Sarah.

pe Nil, se-

Răzbuna- 
roz.

Umbrele ve-
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ie in funcția de. ambasa
dor. Este vorba de Nobuko 
Takahashi, în vîrstă de 63 
de. ani, care a deținut o 
perioadă funcția de direc
tor general al Organiza
ției Internaționale a Mun
cii și care va. conduce am
basada japoneză din Da
nemarca.

autoritățile mino
ritare DE LA PRETO
RIA au prelungit pentru 
încă un an interdicția a- 
supra oricărei reuniuni în 
aer liber, s.a anunțat la 
Johannesburg. Această 
măsură, promulgată după 
evenimentele de la Sowe
to din 1976, interzice orice 
reuniune de acest fel, cu 
excepția manifestațiilor 
sportive sau adunărilor 
autorizate de ministrul 
justiției sau un magistrat.

UN PURTĂTOR DE CU. 
VINT al Juntei de guver- 
nămînt din Salvador a 
anunțat demisiile minis
trului economiei, Oscar 
Menjivar, ministrului edu
cației Eduardo Colindres 
și vicepriministrului agricul
turii Jorge Villacorta. A- 
ceste demisii, s-a precizat 
la San Salvador, „nu vor 
fi considerate o criză gu-

. vernamentală".
PLOILE TORENȚIALE

și topirea zăpezilor din 
regiunile montane ale 
Turciei au provocat serioa
se inundații sau alunecări 
de teren, soldate cu moar
tea a, 83 de persoane . și 
pagube materiale.

CU PRILEJUL VIZITEI 
OFICIALE pe care o în
treprinde la Delhi, Yasser 
Arafat, președintele Co
mitetului' Executiv al Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei (OEP), _ a 
conferit cu primul minis
tru indian, Indira Gandhi. 
După ; cum precizează un 
comunicat oficial dat pu
blicității în capitala Indiei, 
în cursul convorbirilor au 
fost examinate probleme 
privind evoluția situației 
din Asia și Orientul Mij
lociu, precum și relațiile 
dintre India și OEP.

STAȚIA ȘTIINȚIFICA 
orbitală sovietică „Saliut- 
(>•• se află în cosmos de 
doi ani și jumătate, infor
mează agenția TASȘ. In 
această perioadă, sisteme
le de bord, echipamentul 
stației au fost utilizate a- 
tît în regim automat cit 
și în regim pilotart. Lucră
rile efectuate au permis 

■ menținerea stației intr-o 
stare de funcționare sigu
ră. Lâ bordul stației și-au 
desfășurat activitatea, în. 
tre alți cosmonauți, și 
Vladimir Liahov și Valeri 
Riumin care au stabilit 
un nou record în domeniul 
zborurile spațiale 
de zile.

9,00 Tot înainte ! 
Șoimii patriei. 9,35 
serial pentru copii: 
♦împlări din țara curcu
beului". (Episodul 3) 
10,00 Viața satului. 11,45 
Bucuriile muzicii. 12 30 
De strajă patriei. 13,CC
Telex. 13,05 Album du
minical — umor si mu
zică; 14,C5 Desena ani 
mate: Popeye marinarul.

14.25 Fotbal : Iugoslavia
— România, finaia cupei 
Balcanice. Transmisiune 
directă de la Belgrad. 
In pauză: Tragerea de 
amortizare ADAS.. 17,20 
Șah — rubrică realizată 
și prezentată de maestra 
internațională Elisabeta
Polihroniade; 17,35 Film 

serial : „Linia maritimă 
Onedin". Episodul 7.
18.25 Secvențe malteze
— film documentar. 18,35 
Copiii din 1980. 19,00 Te
lejurnal. 19,15 Omagiul 
țării — președintelui rea
les de țară. 19,30 Antena 
„Cintării României". 20,40 
Film artistic : „Omul or
chestră". 21,55 Telejurnal.

I
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I
I
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RESPECTAȚI VITEZA 
LEGALA

Pe arterele de circulație 
rutieră din municipiul Pe
troșani pot fi văzute a- 
proape zilnic autoturisme 
care circulă cu viteză ex
cesivă. Unii conducători 
auto nu respectă viteza 
legală, ignorind pericolul 
la care se expun. Jn ori
ce moment, în zona ora
șelor, a trecerilor pentru 
pietoni, în apropierea șco
lilor, în fața vitezomanilor 
pot să apară pe neaștep
tate pietoni imprudenți... 
Despre numărul mare al ce-

lor care depășesc viteza le
gală vorbește de la sine 
un recent „test radar". In
tr-o singură ora, în ziua 
de 26 martie a.c., în Petro
șani au fost înregistrate 17 
autovehicule care au cir
culat cu viteză mai mare 
decît cea legală.

In interesul securității 
rutiere, respectați viteza 
legală, stimați conducători 
auto I

REȚINEȚI ȘI EVITAȚI
In ultimele zjle, ca urma

re a dezghețului și topirii 
zăpezii din zonele împă
durite, în unele porțiuni 
de pe defileul Jiului
rostogolesc pietre de pe 
versanți pînă pe șosea. 
Pentru evitarea accidente
lor care se pot produce 
prin întîlnirea neașteptată

se

I

IN ATENȚIA 
POSESORILOR DE 
AUTOTURISME !

Muzică și 
Cadran mori. 
Roman.foile-

31 MARTIE

Rubrică realizată de 
Viorel STRAUȚ 

cu sprijinul Miliției 
Petroșani

16,00 Emisiune în 
ba maghiară. 18,50 
de seri. 19,00 Telejurnal. 
19,30 Omagiul țării —
președintelui reales de
țară. 19,50 Dosarul ener
giei. 20,05 
dans. 20,25 
dial. 20,45

ton : Primarul din Cas
terbridge. Ultimul epi
sod. 21,40 .Telejurnal.

a unor bolovani pe șosea 
se impune respectarea . 
strictă a indicatoarelor ru
tiere. In zonele unde sînt 
semnalate căderi de pie
tre și înaintea fiecărei 
curbe viteza de deplasare 
trebuie să fie redusă ast
fel îneît în orice moment 
autovehiculul să poată fi 
oprit în fața eventualelor 
obstacole,

Astăzi este permisă cir
culația autoturismelor pro
prietate personală care 
au numere de înmatricula
re cu soț. Celor care plea
că la drum li se recoman
dă să verifice în prealabil 
starea pneurilor, instalați
ilor de frînă și climatizare,

semnalizatoarelor. Diminea
ța, cînd ceața persistă, 
precum și pe vreme plo
ioasă este indicat să se 
circule cu farurile aprin
se pe poziția de întîlnire, 
iar viteza de deplasare să 
fie adaptată în orice mo
ment la condițiile meteo
rologice.

Au rămas doar două 
luni pînă la expirarea ter
menului prevăzut pentru 
efectuarea reviziilor teh
nice anuale. Pentru a e- 
vita aglomerările care se 
produc în luna mai, este 
bine ca revizia tehnică să 
fie efectuată din timp.
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