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Hotărîrile Congresului al Xll-lea

Program mobilizator pentru 
fiecare colectiv de ii unea

La najna Petrila Contribuim din plin la înfăptuirea

Intr-un cadru solemn

Tovarășului
Nicolae Ceaușescu

i-a fost înmînat mesajul participaoților 
la Adunarea festivă consacrată cente
narului invătămlntului medical ieșeanIntr_un cadru solemn, tovarășului Nicolae Ceaușescu, seci-etai- general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-a fost înmînat, sîm.bătă mesajul adoptat de participanții la Adunarea festivă consacrată împlinirii unui secol de existență a Institutului de medicină și farmacie din Iași.Ea solemnitate, care a avut loc la sediul C.C. al P.C.R., au luat parte tovarășii Ilie Verdeț, Constantin Dăscălescu, Dumitru Popescu, Suzana Gâdea, I- lie Radulescu, precum șl

Eugen Proca, ministrul sănătății.In numele cadrelor didactice și al studenților, mesajul a fost înmînat de prof. dr. Gheorghe Serip- caru, rectorul Institutului de medicină și farmacie din Iași și conf. dr. Nicolae Cozma, secretarul comitetului de partid al Institutului.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost oferite, de asemenea, placheta comemorativă și un album editat cu ocazia centenarului învățămîntului medical ieșean.
Sporuri de 

productivitate
Colectivul minei Pe

trila, constant in ritmici
tatea depășirilor, conti
nuă și în, această ultimă 
lună a anului să înscrie 
importante succese. De
pășirea sarcinilor plani
ficate pe această lună cu 
7 ,1a sută are o bază 
trainică — sporurile rea
lizate la productivitatea 
muncii planificată în 
cărbune, care la nivel 
de întreprindere au a- 
juns la plus 900 kg/post.

Dintre colectivele sec
toarelor, cele mai impor
tante depășiri pe aceas
tă lună și de la începu
tul anului le are sectorul 
IV, sector din mijlocul 
căruia au izvorij două 
dintre cele mai valoroa
se inițiative minerești — 
brigada înaltei 
PRODUCTIVITĂȚI si 
SA MUNCIM .Șl SA 
IR AIM IN CHIP CO
MUNIST. In aceste pri
me zile ale lunii, sarcini
le de. plan au fost depă
șite cu peste 1 200 tone 
de cărbune, iar de la în
ceputul anului producția 
extrasă suplimentar se 
apropie de 32 400 tone. 
Așa cum era firesc, mi
nerii, care au preluat și

programului de mecanizare 
complexa a lucrărilor din subteranA fost o mare cinste pentru mine faptul că am participat pentru a doua oară în calitate de delegat al comuniștilor de la I.U.M. 'Petroșani la lucrările celui mai înalt forum al comuniștilor români. In marea sală a Palatului Republicii am luat act de is-- toridele obiective ale celui de-al Xll-lea Congres, o- biective care prefigurează viitorul luminos al României socialiste.In uzină, la întoarcerea de la lucrările Congresului, : am găsit o atmosferă de vibrantă angajare a constructorilor de utilaj de a traduce în fapte ideile îndrăznețe, novatoare, tovarășului Ceaușescu, ral al portul forum.trecut XI-lea

pentru oamenii muncii întreprinderea noastră perioadă marcată de semnate succese în zareaîn realizarea
dino Insuccese în reali- sarcinilor de plan, programului

constructorilor de, tide a participa în
Din sala Congresului 
— la locurile noastre 

de muncăprioritar de mecanizare a lucrărilor din subteran. Indicațiile date de secretarul geheral al partidului, eu prilejul vizitelor de lucru efectuate în uzina noastră, ..se materializează în. -practică. Cele de complexe două tipuri de abataj, foreze, înaltă presiune, o gamă variată de schimb dovedesc prisosință

mă a tilaj .•nod nemijlocit la creșterea substanțială a producției de. cărbune, sarcină de mare onoare ce revine minerilor din Valea Jiului.Așa cum rezultă din Raportul celui de al Xll-lea Congres, noi, constructorii de utilaj trebuie să acționăm cu mai multă fermitate pentru îmbunătățirea calitativă a produselor, pentru Creșterea eficienței
Ileana MAGYARI, 

muncitoare,
I.U.M. Petroșani

Plenara comună a Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 

România

cinci tipuri mecanizate combini' dc pompe de precum și dc piese eu hotăi'îrca unani-
Continuare în pag. a 2-a)

Sîmbătă, 8 decembrie, s-au desfășurat în Capitală lucrările Plenarei comune â Comitetului Central al U.T.C. și Consiliului U.A.S.C.R., care a adoptat planul de măsuri cu privire la sarcinile ce revin Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști dirt România din hotărîrile Congresului al Xll-lea al Partidului Comunist Român, din orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, precum și acțiunile de muncă și politico-organizatorice ce se vor desfășura în intim.

pinarea Congresului al XI-lea al U.T.C. și Conferinței a XU-a a U.A.S.C.R.Plenara a hotărît convocarea Congresului al XI-lea al Uniunii Tineretului Comunist și Conferinței a XU-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România luna mai 1980.In încheierea într-o vibrantă de entuziasm participanții au telegramă Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Români'

pentruplenarei, atmosferă tineresc, adresat o tovarășului

Dorin GHEȚA

(Cont, in riae. a 2-a)

ale N i c o 1 a e secretar gene- partidului, în Ra-prezentat marelui Perioada care a, de la Congresul al al partidului a fost
IN PAGINA A 3-A

• lJn Poet al peisajului natural in arta plastica.
• Doi frați, un tandem talentat.
• Debut : Aici mă simt acasă...
• Carnet

„Largi posibilități de participare activă 
la înfăptuirea politicii partidului

ft. ■|| • ■ ■
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Telegrame adresate C.C. al P.C.R. 
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

din partea organizațiilor Frontului Unității 
SocialisteIntr-o atmosferă de vibrantă adeziune la măsurile de adîncire a democratismului societății noastre, în întreprinderile, instituțiile, cartierele Văii Jiului continuă primirile de noi membri individuali și constituirea de organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste. Participanții, exprimîndu-și deplina aprobare față de largile posibilități de participare directă, activă la viața social-politică, adresează telegrame Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.„Mobilizați plenar in realizarea hotărârilor adoptate de marele forum al comuniștilor, Congresul al XII- lea al Partidului Comunist Român, minerii, oamenii muncii își manifestă adeziunea deplină față de propunerile formulate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața României și îmbunătățirea organizării sale, fiind conș- tiențî că acest proces istoric

se înscrie în cadrul profund și larg democratic al orânduirii noastre. Aceasta contribuie la perfecționarea sistemului democratic, la întărirea unității de voință și acțiune a întregului popor, angajat în măreața o- peră de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism — se arată în telegrama adresată de* membrii organizației Frontului 
Unității Socialiste dir ca
drul sectorului VIII al în
treprinderii miniere Ani-

lioasa. întruniți în adunarea generală de constituire a organizației Frontului U- nității Socialiste, ne exprimăm bucuria pentru realegerea dumneavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, garanție sigură a amplificării succeselor de pî- nă acum. Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, mult stimate tovarășe secretar general, că vom acționa ferm in acest cadru organizatoric nou creat pentru înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, a mărețelor obiective ale edificării socialismului și comunismului pe pămîntul României".„Cu cele mai alese sentimente de stimă și prețuire pentru activitatea rodnică ce o desfășurați în ' fruntea partidului și statului, noi membrii organizației Frontului Unității Socialiste recent constituită în întreprinderea noastră, vă raportăm, mult iubite tovarășe secretar ge-
(Continuare în pag. a 2-a)

iîrigada condusă de Niță Constantin de la sectorul de investiții ai minei Vul
can și-a depășit sarcinile de plan de la începutul anului cu peste 750 mc.

In fotografie: brigadierul cu ortacii săi Ștefan Marinesccu, Gheorghe Bechia 
și Iosif Farcaș.

I
A.

I
*

I
%

I
I
*

I

La sectorul investiții al I. M. Vulcan

Eforturi conjugate ale colectivului 
spre un țel major:

Finalizarea la timp a lucrărilor 
de la noul orizont 360
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| gospodărirea judicioasă a materialelor, energiei
*

I
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I
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*
I
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• Planul producției valorice a sectorului a fost investiții, obținem o ima- 
depășit. de la începutul anului, cu 1 200 000 lei • Prin gine vie a spiritului mun- . . ș. cij-oresc de responsabilita- 
combustibiliîor, s-a realizat o economic dc 792 000 lei te cu care s-a acționat în 
• Activitatea ritmică, desfășurată de toate brigăzile 
sectorului a
ml.

condus la depășirea planului fizic cu 34an a fost rod- colectivul sec-- investiții
I
k

Și acest nic pentru torului VIII de la mina Vulcan. Situația realizărilor la principalii indicatori tehnico-e- conomici este o reflectare grăitoare a abnegației și
dăruirii în muncă, ce au animat colectivul în activitatea desfășurată pentru îndeplinirea sarcinilor și angajamentelor, asumate. Asociind cifrele realizărilor de numele unor . __________cunoscute brigăzi de la iCominuare in pag. a 2-a)

subteran pentru creșterea vitezelor de avansare la lucrările miniere de deschidere. In această direcție, comunistul Ilie Chiron cu ortacii săi constituie un exemplu : ei raportează un plus de 900
Gheorghe OLTEANU
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(Urmare din pagina I)simțimneral, că nedeplin angajați față de sarcinile patriotice și obștești, ce ne revin în actuala etapă și sîntem hotărîți să ne eforturile pentru a încrederea permanent se spune trimisă

pe

înzecimfi demni de care sîntem . conjurați — telegrama
cu în- în de membrii organizației Frontului Unității Socialiste de la I.C.S.A. și A.P. Petroșani. Sîntem coriștienți că în noua noastră calitate. în cadrul larg1 . democratic creat prin constituirea organizației proprii a Frontului Unității Socialiste, dispunem de m u 1- tiple posibilități pentru a participa direct la dezvoltarea și îmbunătățirea activității comerciale întreprinderea noastră, perfecționarea vieții eiale și culturale din litatea în tc acestea toare ale promovat noastră. Vă rugăm să ne permiteți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne exprimăm și cu a- cest prilej profunda gratitudine și recunoștința noastră pentru posibilitățile ce ne sînt oferite de a participa într-o formă calitativ superioară și în- tr-un cadru organizat la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, care însumează propriile noastre aspirații de înaintare fermă pe calea progresu Iui multilateral. Ca membri ai organizației Frontului Unității Socialiste, ne .angajăm să luăm parte activă Ia toate acțiunile ce vor fi întreprinse sub con-

din , laso- loca- toa- grăi-care trăim, fiind dovezidemocratismului în societatea

Sporuri de 
productivitate 

(Urmare din pagina I)

ducerea organizației ..de partid, să contribuim tot mai mult prin activitatea cc o vom desfășura, la transpunerea în viață a ho- tărîrilor adoptate de Congresul al XII-Iea al Partidului Comunist Român".„Noi, oamenii muncii constituîți în organizația 
proprie a Frontului Uni
tății Socialiste din coope
rativa meșteșugărească 
„Strajă" din Lupeni — se subliniază în telegrama adresată de membrii organizației — vă mulțumim din inimă pentru încrederea ce o acordați maselor largi de oameni ai muncii, efeîndu-se un cadru organizat, larg democratic,- de participare la viața social- politică a patriei. Ne angajăm în fața dumneavoastră, 'mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca împreună cu minerii, cu toți oamenii muncii din Valea Jiului, să participăm activ la toate acțiunile cu caracter obștesc și patriotic ce vor fi întreprinse, contribuind astfel la înfăptuirea politicii partidului, la realizarea sarcinilor e- conomice și sociale stabilite de Congresul al XII- Iea al partidului pentru înflorirea patriei, pentru înaintarea continuă socialismului și multii".„Cetățenii din cartiere ale can au luat multă bucurie de propunerile dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general Nicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața social-polițlcă a României și îmbunătățirea organizării sale — se arată în telegrama adresată de orga

nizațiile proprii ale Fron
tului Unității Socialiste din

pe drumul comunis-cele zece orașului Vul- cunoștință cu

cartierele orașului Vulcan. In aceste zile, în ampla acțiune de manifestare a democrației noastre socialiste, în cadrul adunărilor Frontului Unității Socialiste- din Vulcan, au fost constituite organizații proprii ale Frontului Unității Socialiste în cele zece cartiere ale orașului. Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom milita neabătut prin organizațiile constituite' la transpunerea în viață a politicii partidului și statului nostru de ridicare, pe noi culmi a României socialiste, de înfăptuire a istoricelor documente elaborate de ce] de-al XII-Iea Congres al partidului".„In atmosfera de puternic avînt creator declanșat de Congresul al XII-Iea al partidului, de documentele adoptate de marele forum al comuniștilor și de voința unanimă de a transpune în viață propunerile dumneavoastră privind creșterea rolului Frontului Unității Socialiste în viața politică și social-economi- că a țării, la sectorul VIII al întreprinderii noastre s-a constituit organizația proprie a Frontului Unității Socialiste — se arată în telegrama comitetului Fron
tului Unității Socialiste de 
la I.M. Lonea. Toți -membrii acestei organizații își exprimă voința unanimă de a se mobiliza, de a munci cu întreaga lor capacitate creatoare pentru realizarea neabătută a sarcinilor reieșite din magistralul Raport prezentat de dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, Ia Congresul al XII-Iea al P.C.R., care inaugurează o etapă nouă, calitativ superioară, în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism".

Adunare festivă consacrată aniversării 
ziarului „Steagul roșu

care

;dbr!l1 11a J w

Ieri după-aniiaza, la Casa de cultură din Petroșani a avut Ioc festivitatea con- . sacrală aniversării a 35 de. ani de apariție neîntreruptă a/ ziarului „Steagul roșu". La adunarea festivă au participat tovarășii Pe
tru Barb, prim-secretar al Comitetului municipal de partid, președintele Comitetului Executiv al Consiliului popular municipal, 
Octavian Mireștean, șeful secției de propagandă Comitetului județean partid, Aurel Birlea 
Nicolae Haneș, secretari Comitetului municipalpartid, membri ai biroului Comitetului municipal de partid, activiști de partid și de stat,. repfezenanți ai organizațiilor de masă și obștești, colaboratori și corespondenți ai ziarului, cititori.Despre semnificația aniversării ă trei decenii și jumătate de activitate neîn- dea 

Simion șef-adjunct

a de Și ai de
Pitic lăcă-I.U.M.P., redactor „Drumul

aplică cu succes inițiati
vele lansate de ortacul 
lor, cunoscutul brigadier 
Eugen Voicu, au obținut 
depășirile de plan pe 
seama sporirii producti
vității muncii planificate 
în cărbune, indicator în 
dreptul căruia, cu' plus 
îft față, se află o cifră 
impresionantă — 2365
kg/post, ceea ce repre
zintă o adevărată per
formanță la nivelul În
tregii Văi a Jiului. O de
pășite spectaculoasă la 
acest indicator — pro
ductivitatea muneii pla
nificată în cărbune — au 
obținut și minerii din a- 
batajele sectorului II — 
plus 2012 kg cărbu- 
ne/post, depășire care 
le-a adus sporuri de pro
ducție față de prevederi
le acestei luni și ale a- 
nului.

Cu un plus de aproa
pe 9 500 tone de cărbune, 
acumulat de la începu
tul anului, se înscrie 
printre sectoarele frun
tașe din cadrul între
prinderii și din Valea 
Jiului și colectivul secto
rului III care a obținut, 
ca de altfel și sectorul 
I, depășiri de plan și în 
acest început de lună 

Ritmicitatea realizări
lor, temelia trainică a 
succeselor înregistrate — 
sporurile de productivi
tate a muncii —, hotărî- 
rea și ambiția colectivu
lui de a situa întreprin
derea în rîndul minelor 
fruntașe din bazin, gîn- 
direa creatoare și valo
roasele inițiative munci
torești, aplicarea consec
ventă a acestora sînt 
garanții ale temeiniciei 
cu care a fost pregătită 
producția anului viitor.

*

muncii
îmi amintesc cu multă 

plăcere de perioada în 
care am lucrat la ziarul 
„Zori noi" devenit mai 
tir zio „Steagul roșu". 
Intii am fost corespon
dent scos din producție, 
apoi redactor, iar mai 
pe urmă secretar res
ponsabil de redacție. 
Sarcina noastră a fost 
aceea de a susține din 
toate puterile lupta mi
nerilor Văii Jiului de a 
da țării, nu demult ie
șită din război, cit 
mult cărbune. Și 
cred că s-ar putea spune 
că ziarul nostru nu s-a 
achitat cu cinste de a- 
ceastă sarcină. Dimpo
trivă. La obținerea re
zultatelor deosebit de 
însemnate, înregistrate 
de minerii fruntași Pop 
Ludovic, Kopetin Geza, '

Schiller Grigore, Haidu 
Iuliu, Do (iu Avram și 
mulți alții, cu care s-a 
mindrit nu numai Valea 
Jiului, ci întreaga țară, 
o contribuție de seamă 
și-a adus-o și ziarul nos
tru.

După ce am plecat din 
Valea Jiului, am urmă
rit cu mult interes acti
vitatea ziarul unde îmi 
făcusem și eu, ca și al
ții, așa-zisa ucenicie, Și 
trebuie să declar că și în 

mai continuare colectivul re- 
nu dacțional și-a îndeplinit 

cu conștiinciozitate sar
cinile, scoțînd zi de zi un 
ziar pe măsura realizări
lor deosebite obținute 
de harnicii mineri ai 
Văii Jiului.

Vasile CLEJ, 
pensionar

*

spune I 
„Participanții la adunarea 
festivă consacrată aniver
sării a 35 de ani de apari
ție neîntreruptă a ziarului 
„Steagul roșu" din Petro
șani vă roagă să primiți,- 
mult iubite și stimate to
varășe secretar general, 
expresia profundei noastre 
recunoștințe pentru grija 
deosebită pe care conduce
rea partidului și statului, 
dumneavoastră personal, o 
acordați educației comunis
te, revoluționare a oameni, 
lor muncii din patria noas
tră, creșterii permanente a 
rolului presei în actuala e- 
tapă de făurire a societății 
socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a 
României spre comunism. 
Cinstind devotamentul și 
abnegația ce caracterizează 
minerii Văii Jiului, vă a_ 
sigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe "Nicolae 
Ceaușescu, că “vom acționa 
neîntrerupt pentru trans
punerea în viață a istori
celor hotărîri ale Congre
sului al XII-Iea al partidu
lui, că vom fi ostași devo
tați ai partidului și popo
rului in lupta pentru fău
rirea unei societăți noi, 
comuniste"Festivitatea s-a încheiat cu un reușit spectacol de muzică și poezie, susținut de pionieri și artiști ama. tori ai Casei de cultură din Petroșani.

hotărîri ale Congresului al XII-Iea al partidului.Cu prilejul aniversării a 35 de ani de apariție neîntreruptă a ziarului „Steagul roșu", au transmis felicitări și cuvinte calde de apreciere la adresa activi, tații ziarului, urări de noi succese tovarășii Ion Mon- 
doca, secretar al comitetului de partid de la I.M. Lu- peni, Dumitru Fodor, rectorul Institutului de mine Petroșani, Leon tuș mecanic la 
Tiberiu Istrate, șef al ziaruluisocialismului" — Deva Și 
Constantin Moraru, șef de secție, membru al consiliului de conducere al ziarului „Seînteia".In cadrul adunării festive tovarășul Octavian Mireș- tean a transmis Mesajul Biroului Comitetului județean de partid, iar tovarășul Petru Barb, Mesajul Comitetului municipal de partid prin care au adresat colectivului redacțional, corespondenților și colaboratorilor, lucrătorilor tipo- grafi și de la difuzarea presei, calde felicitări pentru activitatea depusă și rezul--* latele dobîndte, urări de noi succese în îndeplinirea mărețelor sarcini ce revin ziarului din istoricele hotărîri ale celui de-al XII-Iea Congres al partidului. Cu acest prilej a fost adresată o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului '■Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului,

treruptă desfășurată ziarul „Steagul roșu" vorbit tovarășul 
Pop, redactor al ziarului.Miiitînd cu pentru cauza pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de partid, încă din 3 decembrie 1944, cînd a apărut numărul inaugural al ziaijului „Zori noi", organul local de presă a fost un fidel și combativ cronica»’ al întregului proces din • acești 35 de ani de radicale transformări revoluționare. In acest răstimp, ziarul „Steagul roșu" și-a îndeplinit cu forță crescîn- dă menirea și rolul său de mesager al cuvîntului scris al partidului, urmînd îndeaproape mersul ascendent al societății ..--noastre . socialiste.Sărbătorind 35 de ani de la apariție în acest important an de cotitură în istoria partidului și a ziarul „Steagul roșu" nobila datorie de a cu demnitate politica tidului, miiitînd cu secvență pentru transpunerea în viață a prețioaselor indicații date de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, pentru înfăptuirea istoricelor

conseeven ță partidului,
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țării are sluji par- con-

Mecanizarea complexă a lucrărilor
din subteran

(Urmare din pagina I) Stația de pompe de la puțul „7 Noiembrie" (oriz. mc. La rîndul lor, briga- 360), galeriile transversale da condusă de Constantin de la puțul 10 (oriz. 420) Niță a realizat un plus și lucrările puțului nr. 4(oriz. 360).— Finalizarea la timp a

(Urmare din pagina 1)

în- toți re- cu
întregii noastre activități. In perioada care a trecut din acest an, oamenii muncii de aici au obținut semnate realizări la indicatorii de plan. De marcat este creșterea55 la sută a productivității muncii. Factorul esențial care a condus la obținerea acestor sporuri de productivitate este, în primul rînd, automatizarea și poliservirea mai multor mașini-unelte.Dintre cele mai semnifî-

native preocupări actuale ale colectivului nostru subliniez asimilarea de noi utilaje, valorificarea superioară a energiei,, metalului și combustibilului, domenii în care s_au obținut de asemenea, însemnate realizări. In prezent, organizația de partid, conducerea întreprinderii, întregul colectiv depune eforturi susținute pentru a încheia cel de-al patrulea an al cincinalului 1976-1980 cu noi succese în muncă, pentru a atin-

ge, chiar din această lună, sarcinile de plan ale anului viitor. .Colectivul I.U.M.P. este ferm hotărît să valorifice din plin puterea lui de muncă, să traducă în viață obiectivele înscrise în documentele celui de-al XII-Iea Congres al partidului, adueîndu-și, alături de celelalte colective de oameni ai muneii din țară, un aport substanțial la propășirea patriei noastre pe calea socialismului, bunăstării și ferj&rii'

Niță a realizat un plus de 750 mc, cea condusă de Gheorghe Buță,.. un plus ...... ...de 503 mc, iar brigăzile în lucrărilor de la orizontul fruntea cărora se află mi- 360 este dezideratul întregului colectiv — a precizat șeful sectorului. Dintre cei care sprijină efectiv munca .minerilor din brigăzile de investiții, aș aminti pe maiștri minieri Ilie Jbancă, Ion Lozneanu, Carol Dubiczki, Ștefan Munteanu, artificierii Ion Toma, Mihai Eftimie, Vasile Aliuș, Gheorghe Cioată, electricienii Iosif Ra- colța și Vaier Magda, lăcătușii. Adam Petru, Silviu Cocotă și mulți alții. Cu hotărîrea fermă de a da viață documentelor Congresului al XII-Iea al partidului, colectivul sectorului VIII investiții al I.M. Vulcan s-a angajat să adauge, p...ă la finele a- nului, la depășirile obținute la planul fizic, încă 10 ml, aceasta din dorința de a contribui la grăbirea unei lucrări de mare importanță pentru viitorul minei, pentru asigurarea sporurilor de cărbune prevăzute pentru anii viitorului cincinal.

nerii Irimie Vasile și Gheorghe Cioiu, plus peste 650 mc. Sînt succese ce au fost obținute în actualul cîmp de confruntare cu adîncurile - viitorul orizont 360.
După cum aveam să a- flăm de la șeful sectorului, ing. Iulian Filip, acolo se execută lucrări cu profil mare, la săpare, profilul definitiv la beto- nare urmînd să fie de 30 mp. Orizontul va traversa patru blocuri (III—VI) din cîmpul minier al minei Vulcan, pe o lungime de 1100 m. „Este o lucrare specială, care necesită multă experiență și dăruire în muncă", a intrat în detalii interlocutorul nostru. De numele brigăzilor amintite mai sus, de dăruirea lor în muncă se leagă materializarea, în anii precedență, a unor importante lucrări miniere. Enumerăm, spre exemplificare, complexul de lucrări de la puțul nou,

nr.



BUMINK1A, 9 DECEMBRIE 1979 Steagul roșu

Purtăm în inimi zări ce 
ne-nvățară 

De unde-ncepe dragostea 
de țară ! 

Ne creste vatra cit
eternitatea 

Partidul, Ceaușescu, 
Libertatea ! 

Uniți, noi ne urmăm 
Conducătorul, 

Durînd prcz^jițul demn și 
viitorul! 

Boltiri de luminiș să se 
deschidă, 

ț Turnăm în mări de-argilă 
cărămidă ! 

Pe trunchiul vechi mlădița 
să-nflorească 

In fiecare tindă 
românească, 

Ne sînt și călăuza și făclia 
Partidul, Ceaușescu,

România!

I

î 
I 
I
I
1
1
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Aurel D. CAMPEANU

Debut

Tînărul actor D»nu Ape- .trei este absolvent al Institutului de artă teatrala și cinematografică „I.L. Cara- giale" București, promoția 1979 — clasa prof. Octavian Cotescu. Roluri — școală în institut : Al („Mizantropul domnului Molie- re“ de Dumitru Solomon), Brutus („Iulius Cezar" de Shakespeare), Iago (Othello" de ■Shakespeare), Radu cel Frumos („Răceala" de Marin Soresc u), W'angel . („Femeia mării" de Ibsen), Rodolpho („Vedere de pe pod" de A. Miller), Doctorul („Egor Buliciov și ceilalți" de M. Gorki), Bogu- niil („Meșterul Mafiote" de L. Blaga). încă din studenție a fost solicitat pentru a juca în filmele „Vis dte ia- -nuarte" — regia Nicolae O- prițescu, „B-ctiil 1~'" — regia Dan Pita, care ne Manole

Soreseu),

.Bietul loanide" , „Omul — regia (ultimul fiind prezentat nu demult în premieră la București).
— Absolvind institutul, 

aveați posibilitatea să 
alegeți ca Jac al debutu
lui alte teatre din țară, 
«iar v-ați respectat pro
misiunea făcută în ur
mă cu patru ani, la ter
minarea liceului...— Am revenit în Petroșani, optînd pentru- Teatrul minerilor, condiționat pe de o parte lă față de locurile în care, deși nu rn-arn născut, am crescut, am trăit, ara învățat, iar, pe de altă parte, din atașament față de oamenii pe care îi cunosc foarte bine, îi înțeleg Și între ei mă simt <£ț leasă. Este un fel d» regăsire a felului nostru de â fi a n" simți.— O întrebare cate se 
pune de obicei du-pă 
ni uiți ani și mai ales 
după multe roluri, e 
grea meseria de actor ?— Am certitudinea. că este una dintre cele mai grele, pentru că specificul muncii noastre se traduce printr-o continuă căutare creatoare. Spun acest fapt gîndindu-mă la toate rolu- rile-exercițiu din institut, iar acum sînt „prins" de piesa lui Marin Sorescu, „Pluta meduzei", care va marca și debutul meu pe scena teatrului din Petroșani. Rolul la care lucrez îmi creează și un fel de teamă, element indispensabil efortului de perfecțiu-

trebuie"Marcus

de o datorie mora-

Ne împlinim prin tineNe împlinim prin tine, viteaz și demn bărbat, Prieten drag ne-nvălui cu zîmbete-n amiezi ! La greu ne ești alături, din drum nu te abați, Veghind să crească rodul în inimi și-n livezi. Tu crești în noi cu fapta idealul comunist, In luptă ești în frunte, stea, flacără și steag, Voință neclintită șl munții din loc miști Ca viața să-nflorească și-n cel mai sterp meleag. Ne ești tovarăș, prieten, la loc de cinste_n casă. Ne Iar Se încălzești Viața, ca soarele de vară, florile, seninul și plinea de pe masă rotunjesc în pace și-n dragoste de țară.
IRIMIE STRAUT

Partidul, Ceaușescu, România —Patria mea de suflet, unde nici un nor Frumuseții noastre nu-i umbrește ia.Patria mea de suflet, de izbînzi și dor.
Partidul, Ceaușescu, România —Vatră de iubire-n care rădăcina Neclintită, leagă bolțile cu glia,Vatra mea de pace-nmugurind lumina.

Partidul, Ceaușescu, România —Patria mea de suflet, unde nici un nor Frumuseții noastre nu-i umbrește ia.Falnic ne e zborul către Viitor !
T. MORAR

ne. Estg foarte bine că voi avea de interpretat pentru început acesf rol deoarece teatrul lui Sprescu reprezintă o piatră de încercare pentru orice actor îndrăgostit de ceea ce face.
— Vorbeați despre 

greutățile și satisfacțiile 
profesiunii de actor... 
Rolurile cu cm vă veți 
intîlni în această stagiu
ne, considerați că vă vor 
echilibra balanța, adu- 
cind aceleași satisfacții 
și publicului din Valea 
-liniai, spectaeaMe pu
țind să-i redea încrede
rea în teatrul său ?— Afirmația mea să nu fie înțeleasă ca optimism al sper doar. unui proaspăt absolvent, ci por-, nește din încrederea pe care o am în colectivul cu care lucrez. Publicul din Valea Jiului îl cunosc doar ■din sala de spectacol, nu de pe scenă. Dar, după cum îl cunosc, sînt convins : că frămîntările noastre nu vor rămîne fără ecou.

Rodica OANCEA

I
i
I
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I 
I

Cu trei ani în urmă, în Valea Jiului o expoziție realizată de patru tineri deschidea nu numai o etapă nouă în acest domeniu de creație, ci sugera o re- vitalîzare a artei plastice, cu tradiții în aceste locuri. Recenta expoziție (orgăni-

tură. In fața unor tablouri calde, tonice — Peisaj din 
Bărbăteni, Toamna, Primă
vara, Piesaj pe Bega și multe altele — se întărește i- deea că opțiunea ■ tematică în pictură esta întemeiată pe o structură, poetică,

Un poet al peisajului 
natural în arta plastică

zată la Casa de cultură din Petroșani) de pictură cu lucrări realizate de Eugen Bencău și Simonel Bucur, amin doi profesori de desen, reafirmă o serioasă și constantă preocupare creatoare, o evoluție artistică în acești ani.Un peisagist sensibil, in- dieîndu-ne Un discret temperament liric este Eugen Bencău, pictor solar, cu sentimente profunde în fața colțurilor pitorești din na-
Carnet• In sala de apel a întreprinderii miniere Lenea a avut loc vineri un spectacol folcloric sub genericul „Laudă muncii", organizat de clubul sindicatelor din localitate.• Clubul tineretului din Uricâni a organizat la 1 decembrie un spectacol de muzică, poezie patriotică, dans modern și dans cu temă desfășurat pe scena casei de cultură.• Casa de cultură din Petroșani, continuîndu-și prezentarea în deplasare a spectacolelor de teatru pentru copii, a susținut ieri două reprezentații la Valea Sadului eu piesa „Concertul din pădure" de

i■ 
ș 
I

predispusă la o • reconfortantă reverie. Pictura lui Eugen Bencău, prin bogăția cromatică a paletei, printr-o tehnică impresionantă și discreția exprimării sentimentelor ește optimistă și exuberantă. Este un artist plastic în plină evoluție creatoare; în doar trei ani a participat la mai multe manifestări expoziționale personale de grup organizate lea Jiului, în județ București.„Mă atrage mai peisajul natural, ne zilele trecute. InJiului sînt într-adevăr toamne frumoase, impresionante prin bogăția coloris-

Și în Va- sau lamultspuneaValea
Gh Negraru. A participat și grupul vocal-instrumen- tal de muzică ușoară „Sonor".• In școlile din Valea Jiului șe continuă pregătirile pentru tradiționalul concurs anual al corurilor pionierești desfășurat sub -genericul „Copiii cîntă patria și partidul", organizat de Consiliul municipal al organizației pionierilor.• Astăzi, de la ora 18. în programul discotecii de la Casa de cultură din Petroșani se află și un interesant și necesar concurs a cărui temă este „Cum să ne comportăm în societate".

| Lansați, nu demult, în
1 arena caricaturii româ-n-ești, frații Ion și Mihai 
1 Barbu, din Pelrila, au c-u- 
i Ies, în acest an, roadele 
i talentului lor și pe alte » meridiane ate globului, ) prezența lor la marile 
ț concursuri și expoziții in- iternaționalc, în cataloagele de gen, devenind, de a- cum, familiară. Astfel, „capitalele" umorului ita- i lian, Tolentino și Ancona, au găzduit, alături de alte nume prestigioase, producțiile artistice ale fraților Barbu. Ion a trăit chiar satisfacția de a i se decerna „t.ingotto d’argento" (medalia de argint) a O- limpiadei uinorului de la Ancona. In orașul natal al celebrului erou balcanic

• /

Nastratin Hogea, Ahșehir (Turcia), la Gabrovo (Bulgaria), unde se desfășoară Bienala mondială a caricaturii, la Knokke — Heist (Belgia), poantele și

tică, însă pictez și peisaje industriale, citadine atît de puternic reprezentate aici, unde trăiesc", Com-* pozițiile și peisajele industriale realizate de activul artist plastic Eugen Bencău au o notă specifică, mai temperată, în creația lui definită de exuberanța coloristică a naturii. Mi
neri după șut, Peisaj in*, 
dustrial, Compoziție ne a* rată un pictor mai grav, dar cu o gindire la fel de sinceră, exprimată intr-un limbaj plastic direct.In viața artistică a Văii Jiului, Eugen Bencău este un plastieian activ și talentat, un observator și un poet al peisajului naturii în succesiunea anotimpurilor, cu o tehnică rafinată și un stil original. Deși viața expozițională din Valea Jiului ește inconstantă și aproape întîmplătoare, grupul tinerilor plasticieni este o promisiune în a- ceasta privință, acoperită de talent și muncă inspirată din realitățile atît de frumoase și diverse ale a- cestor locuri. ,

T, SPĂTARU )

Surpriză înMinerilor Dîljei Ii s-a o- ferit o plăcută surpriză, . vineri, la ieșirea din schimbul I. Artiștii amatori din cadrul întreprinderii, după ce și-au reorganizat formația proprie, au prezentat un atractiv program artistic, in fața unui exigent juriu — tovarășii lor de muncă.In cadrul programului au fost prezenți instrumentiști de muzică populară și u- șoară, interpreți de muzică populară. De un mare succes s-a bucurat brigada artistică „După muncă și

sala de apel
răsplată", pe un text al 
mecanicului Antohie Chi- 
riac și buchetul de jocuri 
populare prezentate la mu
zicuțe de frații 
Numărul 
toii, care 
de apel 
punct ai

Tulugea. mare de spccta- n-au părăsii sala pînă la ultimul programului, ademonstrat artiștilor amatori de la mina Dîlja că este nevoie ca asemenea manifestări să fie prezenta cît mai des, membrii formației angajîndu-se să răspundă cerințelor tovarășilor de muncă. (C.I.)

bl ului arhitectonic al Expoziției mondiale 1967 de la Montreal și dedicat ca- ricaturiștilor profesioniști de pe toate meridianele, a reținut caricaturile execu-
Boi frați, un tandem 

talentat
desenul fraților Barbu tate de cei doi frați (pre- 
s-au bucurat, de aseme- zentate și de noi în 
nea, de aprecieri elogioa
se. Timp de șase luni, cea fi înglobate în catalogul 
de-a 18-a ediție a Galeriei expoziției, 
mondiale a caricaturii, 
„Pămîntul ■ oamenilor", 
găzduită de pavilionul Canadei din cadrul a.nsam-

a- 
ceastă pagină), urmînd a

Performanța 
lor ni se pare deosebită, 
întrucît, la aceasta con
fruntare artistică, nu se admite mai mult de un

desen de autor. Dacă a-, dăugăm și faptul că semnăturile lor au fost admirate la saloanele 'republicane de umor din Tg. Mureș, Bacău (premiul HI pentru Mihai Barbu). Brăila, Petroșani și Suceava, bilanțul anului 1979 al celor doi frați, care operează cu laserul inteligenței și talentului, ni se pare de bun augur pentru viitoarea lor evoluție artistică. (Ion VULPE)

lon BARBU — „Fără 
cuvinte" și Mihai BARBU 
— „Păihînf al oamenilor", 
caricaturi reținute la cea 
de-a 18-a ediție a Gale
riei mondiale a caricatu
rii — Montreal 1979.
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Q-N; u- Comitetul Politic a adoptat 
prin consens o nouă rezoluție propusă 

de România
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). Comitetul Politic al Adunării Generale 

a O.N.U. a adoptat prin consens o nouă rezoluție de o deosebită importanță, inițiata de România, privind dezvoltarea și consolidarea bunej vecinătăți între state. Rezoluția, adoptată în unanimitate de statele membre ale.. O.N.U. la propunerea delegației țării noastre, căreia i s-au alăturat în calitate de coautoare, delegațiile altor 19

țări din toate regiunile geografice, dă o puternică și elocventă expresie politicii de pace și colaborare a României socialiste, concepției și activității constante a președintelui Nieolae Ceausescu consacrate așezării raporturilor dintre state pe baza principiilor de drept internațional, statornicirii unui climat de încredere și colaborare între națiuni, care să asigure pacea și securitatea internațională.
Problema Namibiei 

In dezbaterea Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). ' In Adunarea Generală a O.N.U. au continuat dezbaterile , asupra problemei Namibiei, punct at agendei sale la care au fost supuse cinci proiecte

Pentru conservarea 
mediului marin

de rezoluții.Delegatul RepubliciiPopulare Chineze, Chen Chu, a subliniat imperativul adoptării de măsuri de către comunitatea internațională pentru a obliga Republica Sud-Africană să se conforme prevederilor rezoluțiilor O.N.U. care. cer organizarea de alegeri libere și independente în Namibia. Sprijinirea și a- coperirea acțiunilor rasiști- lor'sud-africani nu vor- face decît să le sporească aroganța, să crească tulburarea în regiune — a spus delegatul chinez.

Seminar
pe probleme energetice

OTTAWA 8 (Agerpres). La Montreal s-au încheiat lucrările unui seminar pe probleme energetice, organizat sub auspiciile Institutului O.N.U. pentru, calificare și cercetare. Timp de două -.săptămîni, peste 400 de delegați din 93 de țări au analizat diverse soluții tehnice și economice capabile să contribuie la economisirea resurselor e- nergetice, precum și la creșterea gradului de dezvoltare și utilizare a unoi’ noi surse de energie, corespunzător condițiilor de care dispune fiecare țară și regiune a globului.Participanții, menționează agenția UPI, au subliniat. în cadrul dezbaterilor, c,ă potențialul energetic al

planetei este considerabil dar că, în prezent, se pune cu acuitate problema unei reorientări a exploatării sale, astfel incit accentul să nu mai fie pus pe petrol in exclusivitate. S-a relevat, de asemenea, necesitatea ca țările în curs de dezvoltare să se bucure . de facilități, atîi tehnologice, cit și financiare, pentru a face față problemelor energetice care lor le creează dificultăți sporite, comparativ cu statele industrializate.In final, a fost adoptat un document care va servi ca bază pentru lucrările unei conferințe O.N.U. consacrată resurselor energetice și preconizată să aibă loc în anul .1981.

Critici la adresa 
planurilor N.A.T.O.
STOCKHOLM 8 (Agerpres). Ministrul de externe al Suediei, Ola Ullsten, a formulat, în parlament, critici la adresa planurilor NATO de amplasare în Europa a noi tipuri de rachete nucleare. El a declarat că înfăptuirea acestor planuri va intensifica cursa înarmărilor. Această problemă, a subliniat Ola Ullsten, privește nu numai țările membre ale NATQ, ci și Suedia. El s-a pronunțat pentru tratative în legătură cu tipurile de arme nucleare care nu sînt cuprinse în actualele negocieri privind limitarea înarmărilor. Suedia — a relevat Ola Ullsten — este gata să sprijine orice inițiativă realistă privind controlul armamentelor și dezarmării.

FILME
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9 DECEMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : In numele papei rege; Republica : A fost regăsită compania 
a 7-a; Unirea : Jachetele galbene; *

PETRILA : Valsul absolvenților;V LONEA : Tînăr și liber;-
ANINOASA : Lumea Atiantidei;

VULCAN : Școala curajului;
LUPENI — Cultural: Capcană pentru rață; 

URICANI : La cinci zi- zile de casă.
I
I
i

I
I
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NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat prin consens o rezoluție care subliniază că conservarea mediului marin constituie un obiectiv fundamental pentru omenire. Intre altele, documentul se pronunță pentru accelera
rea activității organismelor internaționale însărcinate cu prevenirea poluării, pentru respectarea obligațiilor decurgînd din Convenția din 1954 privind prevenirea poluării și pentru ratificarea de către toate statele a documentelor internaționale ce aii drept scop protejarea mărilor și oceanelor.

DOBÎNZI MARI

INTR-UN INTERVIU acordat ziarului suedez „Svenska Dagbladet", primul ministru al Finlandei, Mauno Koivisto, a relevat că realizarea planului NATO de amplasare în Europa occidentală a unor noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune ar provoca o nouă escaladare 
a cursei înarmărilor și înrăutățire a situației nordul Europei.

PESTE 500 DE DELE
GAȚI reprezentînd 23 de țări din regiune s-au reu-

nit în capitala Republicii Panama pentru a dezbate, in cadrul celei de-a IX-a Adunări a experților Organizației Latino-Âmcrieare a Energiei (OLADE), proble- e- donomisire și diversificare , a resurselor energetice regionale.
odin me privind măsuri de

Cel mai cald decembrie

TRANSPORTURILE, 
BĂNCILE și mafile magazine au fost paralizate vineri de greva generală de 24* de ore declanșată la

chemarea principalelor centrale sindicale belgiene, în. sprijinul cererilor de îmbunătățire a nivelului de trai și pentru a atrage a- tenția autorităților asupra faptului că programul de austeritate afectează. îndeosebi pe oamenii muncii.
LA . ROMA și în regiunea capitalei italiene s_.au desfășurat vineri greve de cîte o oră. Ia sfîrșitul fie

cărei ture de muncă. în, semn de protest împotriva actelor de terorism. Grevele au avut loc la chemarea Federației unitare a celor trei mari centrale sindicale italiene — CG1L, CI.SL și UIL,
LONDRA 8 (Agerpres). In condițiile celui .mai cald decembrie din acest secol, britanicii. încep să se întrebe cînd va veni iarna, dat fiind că a trecut o săptămână din prima lună a acestui siezon în-care tem- caracteristice sezonului re.; ce, în Marea Britariie s-au consemnat cazuri de epidemii minore cu viruși care proliferează de regulă în sezonul estival.

menținerea unei presiuni ridicate staționare, favorabilă înaintării unor fronturi de aer cald provenind din Africa. Oficialități. medicale au anunțat, la rîn- dul lor, că în locul gripei .
Chile Apei pentru revenirea 

la democrație
peratUra medie13, și, uneori, 15 sius.Se e x p 1 cest f e n o m

a fost de grade Cel-i c ă a- e n prin.

10 DECEMBRIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Atac. îmotriva lui Romei; Republica: A fost regăsită < rya a 7-a; Unirea . mul păianjen;
PETRILA : Valsul a.< solvenților;
LONEA : Școala curajului;

. ' .VULCAN-:rea;
LUPEaNI — Umbrele verii 

Muncitoresc : stol;
URICANI : I cinei zile de casă.

I
I
I

„O acută criză a creditelor este pe cale de a cu- . prinde în ghiarele sale cea mai mare parte a lumii in- dustrializate'* — scrie comentatorul economic al a_ genției Reuter, evidențiind o nouă expresie a crizei economice capitaliste, de data aceasta consecință . a acțiunii deliberate a guvernelor occidentale. Este vorba de ridicarea dobîn- zilor primare (acordate clienților favoriți) de către ■ principalele, instituții bancare, mai întîi guvernamentale și apoi private, niveluri fără precedent : S.U.A., aproape la 16 sută ; în Anglia — la la sută.Această măsură, aplicată cu mai multă vigoare în- •cepînd de anul acesta, este expresia politico-economi- că a deplasării spre dreapta a viziunii economice a guvernelor capitaliste, promovată de școala teoretică dominantă a neoliberalilor „monetariști**. In speță, aceștia susțin că situația economică s-ar putea redresa Și inflația ar putea 
fi stăvilită dacă guvernele acționează .. în vederea reducerii masei de bani aflați în circulație, în special prin ridicarea ratei dobînzii.Ce înseamnă în practică această măsură „tehnică?** Comentatorul englez scrie: „Dacă dobînz'ile sînt ridicate, devine ’mai costisitor să împrumuți bani, ceea ce reduce cererea, iar aceasta,

la în la17

la rîndul său, se speră că va ajuta la stabilizarea prețurilor**. Mai concret însă, aceasta înseamnă creșterea substanțială telor de tot felul — mașini, case etc. — cate de majoritatea lațieL salariate. .. din ...țările . . Recunoscînd implicit occidentale. Cu alte cuvinte, pe lingă speranța, in-
a ra- pentru practi- popu-

întreg N.A.T.O., urmează șă crească cu 3 la sută a- nual pînă în 1985, în detrimentul publicului larg, și , reducerea impozitelor, în beneficiul minorității care posedă marile capitaluri private. ca
Notă externăcertă, a stăvilirii, într-un viitor îndepărtat, a inflației, . ceea ce se oferă maselor salariate este realitatea, certă și prezentă, a creșterii substanțiale a costului vieții. Un alt aspect este acela că „pentru comerț și industrie, obținerea de credite pentru dezvoltarea lor a devenit mai scumpă, cu rezultatul că planurile de creștere trebuie amânate, provocîndu-se concedieri (deci, creșterea șomajului — n.n.) și o cădere generală a activității în întreaga economie — un drum care duce spre recesiune". Pe de altă parte, pentru a a- runca și mai mult povara dificultăților în maselor largi, „î mul“ este asortat cu măsuri, dintre care mai importante sînt:' ducerea cheltuielilor vernamentale de ajutor social, pensii, sănătate, în- vățămînt etc. — nu însă și a celor militare, care, pe

spatele .monetaris- alte cele re- gu-

maselor li se cere în a- cest fel să facă sacrificii, comentatorul Reuter scrie că „totuși este greu de văzut cum altcumva ar putea guvernele lupta împo- tripa inflației**, fără să se pericliteze — se impune adăugat — sistemul economic și social capitalist ?!Ridicarea ratei dobînzii . este în același timp și o expresie a contradicțiilor economice dintre țările capitaliste : fiecare ,încearcă, în telul acesta, să-și facă moneda mai atrăgătoare pentru deținătorii străini de capitaluri, sporindu-i, astfel, valoarea în raport cu valutele partenerilor occidentali. Astfel, dolarul a crescut în valoare la bur
să, după ce dobinzile au fost ridicate. în S.U.A., dar cînd, ulterior, alte țări occidentale și-au ridicat dobînzile, dolarul a căzut din nou. De aceea — notează comentatorul britanic „în cercurile de afaceri occidentale există temerea că „Un război al ratei dobîn- zilor“ este pe cale de a se declanșa" între țările capitaliste**.

Constantin BADEA

IPS In cadrul unui miting, organizat 111 acest prilej, Patricio Aylwin. fost președinte al Partidului Democrat-Creștin. a arătat, potrivit agenției, că în Chile a sosit momentul ;ii fie reinstaiiraț un climat do pace internă și democrație, bazat pe două elemente fundamentale : dreptul poporului ia autoguvernare - Și .efectiva transpunere în viață și promovare a drep- relatează agenția tocilor cetățenești.

SANTIAGO de chile(Agerpres). „Grupul cede juriști și perso-8lor 24“nalități politice chiliene care a redactat „Proiectul unei constituții politieo- democralice** a dat publicității, la Vina del Mar, în Chile, un apel adresat autorităților guvernamentale de la Santiago de Chile, chemînd la „revenirea la democrație in Chile, ca bază pentru realizarea unității naționale și păcii interne"'

•li

întreprinderea de gospodărie 
comunală Petroșani

anunță consumatorii de apă potabilă

că din cauza consumului mare de apă în a- 
ceastă perioadă, se vă face restricție de apă, 
astfel:

PETROȘANI — cartier Aeroport între o- 
rele 12-15 .. - ' C

VULCAN (mai puțin zona Crividia) în
tre orele 14,30—17

LUPENI intre orele 14,30-17.

Mica publicitateCOLECTIVUL Grupului de șantiere Petroșani urează tovarășei Nicolau Emilia, cu ocazia pensionării, copil (5 luni) Strada Avia- ani mulți și multa sănătate. (1026)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Hornung Elisabeta, eliberată de Centrul de perfecționare a personalului — M.MI’.G. București. Se declară nulă. (1025)

VIND cărucior copil, sport. Vulcan, Carpați nr. 4, telefon 70 374. (1028)CAUT femeie îngrijiretorilor, bloc ,12, sc. II, ap. 14, telefon 41 296, după ora 16. (1022)GÂSIT ceas damă. Informații : școala dc șoferi amatori Petroșani, Ciobanii.. (1015)
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Substitui
Cultural : fierbinți ; Al 4-lea

9 Decembrie8,45 Gimnastica lo miciliu.Tot înainte.' Șoimii patriei.Film serial pentru copii : Dick 
Turpin. Episodul 5. Viața* satului.Bucuriile muzicii. De strajă patriei.

9,009,259,35
10,0011,4512,3013,00 Fotbal : Rapid
15,0015,50

do-

Dinamo din cadrul Cupei României (transmisiune . directă de la stadionul „23 August**). Film, serial : Tim
puri grele. Episodul 3.Telesport. c pionatele mort de gimnastică — exerciții libere fe- .clasa- I
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mei pentru < roentul individual compus. Transmisiune de la Fort Worth (S.U.A.) Comentator Cristian Țopescu ♦ Handbal feminin : ința Bacău — Rad- nicki Belgrad (repriza a Il-a), meci „Cupa Eu-retur înCampionilor rbpeni".. Publicitate.
Ști-,

17.4517,50 Cutezători spre itor.19,00 Telejurnal. Se
19,25

vi-înfăptuiesc măsurile dc creștere a rolului Frontului U- nității Socialiste.pu-
„In- I 
Vi- I Premieră I ucție a I 

I
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I 
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.1

Vărietăți cu blid.Film artistic : 
vățătorul din 
gevano". F TV. Producție studiourilor italiene.Telejurnal. Sport.

10 DECEMBRIE16.00 Emisiune în ba maghiară.I 1001 de seri.i Telejurnal.1 Revista economică TV.• Campionatele mondiale de gimnastică. Transmisiune de la Fort Worth (S.U.A.)20,15 Prim plan.20,40 Roman foileton : 
Cei din Mogador. ... (Episodul 12).21,35 Telejurnal.

20,10
21,40
18,5019,0019,2019,45

c

lim-

TEDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA S Petroșani, str. Republicii, nr. 90, te.etoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL i Tipografia Petro,an>> Republicii, nr. 67,


