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Hotârîrile Congresului al Xll-lea j.'

Program mobilizator pentru 
îiecare colectiv de muncă

COLECTIVUL MINEI PETRILA
Cu o zi înainte de încheierea primai decade a lunii de

cembrie, raporta depășirea sarcinilor planificate, de la începu
tul anului, cu

30000 TONE DE CĂRBUNE

Obiectiv
in avans

' -A.... :
VV .. . -

Consiliului de Stat
Decretul

cu 
zilei

Ținîricl

privire la declararea 
de 31 decembrie 1979, 
ca zi nelucrătoare
seama de faptul că ziua de 31 decembrie 

1979 este zi lucrătoare, iar zilele de 30 decembrie 1979 
și 1—2 ianuarie 1980 sînt helucrătoare, șl de dorința 
exprimată de numeroase colective de oameni ai munci) 
ca și ziua de 31 decembrie 1979 să fie nelucrătoare, 
urmînd ca timpul nelucrat să fie compensat prin tnun- 

,.ca prestată într-o altă zi nelucrătoare din luna decejn- 
brje, ■ ;• ș • ■ \ '
. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1. Ziua de 31 decembrie 1979 se declară 
nclucrătoare. : : < t'/'

In acest fel, personalul muncilor va beneficia 
4 zile nelucrătoare, în perioada 30 decembrie 1979 
2 ianuarie 1930.

In compensarea timpului nelucrat în ziua de 
decembrie 1979, personalul muncitor va lucra în ziua 
de 16 decembrie 1979, potrivit programului stabilit 
pentru fiecare unitate.

Prevederile art. 1 nu se aplică unităților 
în care se desfășoară proces continuu

zi

de <

31

In această lună, pe seama depășirii productivității muncii 
planificate în cărbune cu aproape 900 kg/post, mina Petrila a extras, 
la zi, peste prevederi, 2 000 tone de cărbune.J ? -
+ Colectivul sectorului IV, sporind 

productivitatea muncii planificată în 
cărbune cu peste 2 300 kg/pos( a obți
nut cel mai mare Plus din cadrul în
treprinderii pe această lună — 1 500 
tone de cărbune — Și de la începutul 
anului — o depășire de 33 000 tone.

0» Un plus de aproape 1 000 de tone 
raportează in această perioadă, cu o zi 
înainte de încheierea primei decade a 
lunii decembrie și minerii sectorului 
II, care realizează o productivitate a 
muncii in cărbune superioadă planului 
cu aproape 2000 kg/posl.

Creșterea productivității muncii 
factor esențial în redresarea 

de cărbune

unOr noi
Una din 
aplică eu 
Uricani este automatizarea

soluții tehnice, 
măsurile care se 
succes la mina

După trei zile de e- 
forturi și concentrare 
organizatorică spre acest 
obiectiv al viitoarei pre
parați) din Petrila, cons
tructorii și 
șantierului 
I.C.M'M. au

monturii 
nr. 1 
reușit

producției
Producția de cărbune a 

Văii Jiului în anul 1985 tre
buie să ajungă la 15—16 
milioane tone. Acest o- 
biectiv angajează an de an 
eforturi susținute pentru 
introducerea mecanizării 
complexe a lucrărilor din 
subteran. In acest context, 
în anul 1979, colectivul 
minei Uricani și-a intensi
ficat preocupările privind 
aplicarea noilor tehnologii 
de extracție și, realizarea, 
pe această cale, a indica
torului productivitatea 
muncii, indicator ce expri
mă efortul propriu al co
lectivului în sporirea pro-, 
ducției de cărbune, ț Iată 
curii se acționează la I.M. 
Uricani pentru realizarea 
acestui indicator de bază 
in activitatea economică.

•La toate formațiile de 
lucru, Ia nivelul sectoare
lor au fost luate în acest 
an măsuri nu numai de 
realizare a productivității 
muncii, dar și de depăși
re a acesteia, lucru de alt
fel valabil “pentru toți in
dicatorii de plan. Printre 
factorii care asigură o e- 
voluție susținută a reali
zărilor în condițiile în care

sarcinile de plan au cunos
cut de la un an la altul 
sporuri însemnate amin
tim : mecanizarea comple
xă a lucrărilor din subte
ran —- ca urmare a intro
ducerii în anul viitor a 
tehnologiilor noi de extrac
ție, productivitatea muncii 
va crește față de acest an 
cu 10,1 tone pe post în a-

Din sala Congresului 
— la locurile noastre 

de munca

batajele dotate cu. com
plexe de susținere și. tăiere 
mecanizată, iar. la nivel de 
întreprindere va spori 
500 fcg/post față de 
planificată.

Așa cum rezultă

Cornel BOLOLOI, 
secretarul comitetului de 

partid de la I.M. Uricani

(Continuare in pag. a 2-a)

al 
să 

ridice culoarul metalic 
de alimentare cu cărbu
ne al noii spălătorii. Ei 
au scurtat cu o săptă- 
mînă durata de execuție, 
utilizînd in acest scop o 
automacara de mare 
capacitate, pusă la dis
poziție de beneficiar. 
Așa cum ne informa 
ieri, la încheierea lucră
rilor, inginerul Constan
tin Dincă, șeful șantie
rului, o contribuție deo
sebită la acest succes au 
a vut lăcătuș ii-mon tori
din echipa condusă de 
Petre Albii.

Art. 2.
productive 
de muncă:

Timpul 
nități va fi 
multii ce se va sabilr pentru fiecare unitate.

Ministerele, celelalte organe central, comitetele 
și birourile executive . ale consiliilor populare vor 
stabili programe speciale pentru unitățile comerciale, 
de- transporturi publice și alte asemenea unități, care 
să asigure servirea populației iii zilele de 30 decem
brie 1979 ■— - ianuarie 1980.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Republicii Socialiste România

lucrat î;i zilele nelueiătoare în aceste u- 
compensat cu timp liber, potrivit progra-

„Uniți in jurul partidului, vom 
participa cu mai multă eficientă 
la viata sccial-polîtică a patriei**

'Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea 

organizațiilor Frontului Unității Socialiste

Creșteri cantitative și calitative ia 
producția de elemente de susținere minieră

întruniți în adunări de constituire a organiza
țiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste, oamenii... 
muncii din Valea Jiului, adresează în aceste zile te
legrame C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-și unitatea de gînd și acțiune în jurul 
partidului, hoțărîrea de a munci calitativ superior 
pentru a înfăptui documentele adoptate 
al: Xll-lea care a deschis o etapă nouă în 
și social-economică a României.

tului Unității
la întreprinderea minieră 
Petrila — noi, minerii, oa
menii muncii români; ma
ghiari, germani și de alte 
naționalități, care activăm : 
în deplină armonie la în
treprinderea minieră Pe-

de Congresul 
viață politicăAșa cum ne-a mărtu

risit șeful secției de stîlpi 
hidraulici din Vulcan, 
sing. Emeric Gergely, co
lectivul de aici obține 
succese notabile în mo
dernizarea producției și 
îmbunătățirea calitativă a 
elementelor de susținere 
mecanizată
Văii Jiului. Iată de alt
fel, cum au fost realizați

■ principalii indicatori de 
plan pe primele 11 luni 
ale anului: producția glo
bală — în proporție 
103,9 
ta te a 
sută, 
1.15,5

„Toate eforturile 
lectivulul — a ținut să 
sublinieze șeful secției — 
sînt îndreptate spre 
liza ea exemplară a 
cinilor de plan, spre 
bunătătirea continuă

a abatajelor

calității elementelor de 
susținere pe care le rea
lizăm. La rîndul său Ma
rin Lazăr, secretarul or
ganizației de partid, a ți
nut să adauge : „Așa în
țeleg muncitorii secției 
noastre să dea viață o- 
biectiyelOr jalonate de 
Congresul al Xll-lea al 
partidului".

Gh. OLTEANU

de 
la sută, productivi- 
muncii — 103,1 la 
piese de schimb — 
la șuta,

co-

Echipa de montaj condusă de Ion Jina de Ia S.Ș.II, formație ce se bucură de 
o binemeritată apreciere în cadrul secției.

___  ____ din 
documentele Congresului al 
Xll-lea — productivitatea 
în industrie va trebui să 
crească în cincinalul vi
itor intr-un ritm mediu a- 
nual de 7;—7,5 la sută. A- 
ceasta impune cu necesita
te aplicarea în practică a

■ •
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„Cu adinei sentimente 
de dragoste și prețuire, pe 
care le nutrim pentru acti
vitatea neobosită pe care 
dumneavoastră, mult iubi
te și stimate 
Nicolae Ceaușescu, 
șurați în fruntea 
lui și a țării — se
telegrama adresată de or
ganizația proprie a Frpn-

Socialiste de

tovarășe 
o desfă- 
partidu- 
arată în

Definiție
♦

. Strămoșii noștri n-au
avut parte de prea 
multe clipe de reverie 
gratuită, deși, parado
xal, una din capodope
rele artei a fost plămă
dită din lutul acestei 
țări, fiind botezată de 
arheologi „Gînditorul 
de la Hamangia11. Acest 
precursor al sculpturilor 
lui Rodin, ca și toate 
modelele 
din arta 
sînt 
linia 
a
rează un om 
general, fiindcă românul 
s-a uitat nu ațît la cu
loarea ochilor și la fru
musețea fizică a omului, 
ci la sufletul său. In 
ceasul de cumpănă sau 
de tihnă, el a luptat și 
a gîndit, el a muncit și 
a gîndit, el a iubit și a 
gîndit, fiecare clipă din 
viața sa, bine tocmită 
în edificiul omeniei, s-a 
repetat în urmași, dăr X- 
indu-ne nouă, contem
poranilor României so-

antropomorfe 
românească 

însă stilizate, 
cusăturilor 

lemnului
un

sau 
contu- 

fizic

(Continuare in vag. a 2-a)

de suflet românesc
cialisle, un contur mo
ral demn al personali
tății umane, personali
tate capabilă să zideas
că, pe mai departe in
finita coloană a nea-

-~ș

multii românesc spre 
cerul demnității. .

Socialismul, prin înal
ta grijă a partidului fa
ță de destinele națiunii: 
înalță umanismul so
cietății noastre la cotele 
virtuale, omul liber este 
adevăratul stăpîn al bo
gățiilor naționale, decide 
conștient asupra viitoru
lui său. Virtuțile supre
me ale eroului civiliza
tor contemporan sînt 
cuprinse în triada 
DREPTATE — EGALI
TATE — LIBERTATE, 
respectul față de om nu 
se mai manifestă sofisti
cat; în sterile discuții 
pseuclo-filozofice, ci a- 
cesta este -țelul întregii

V
noastre societăți socialis
te. Cuvintele . secretaru
lui nostru general, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, rostite de 
la înalta tribună a 
forumului comuniștilor, 
sintetizează magistral a- 
ceastă aspirație unanimă 
a oamenilor muncii din 
patria noastră î „Noi, 
națiunea noastră, popo
rul nostru, cînd vorbim 
de om, de omenie, vor
bim de Om cu O mare, 
pentru că e om acela 
care-și servește patria, 
care nu o trădează ni
ciodată".

Și astăzi, moștenind 
fierbintele singe al stră
moșilor noștri, avem 
puține clipe de reverie ( 
gratuită. Luptăm, mun
cim, iubim, și totodată 
gîndim lucid pentru ca I 
visurile noastre să de- 
vinj certitudini. Pentru 
a fi cu adevărat oameni 
de omenie, fii demni ai 
neamului nostru.

I

-

ț

Ion VULPE
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CU RfZULTATUE NOASTRE
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Moment din timpul întîlnirii de Ia Casa de cultură Petroșani.

(Urmare din pagina I) de producție, îmbunătățirea ' creșterii
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munici- 
cel de-al 
al parti-

I
pionierii

e-

I
I
I
I

Sf'irșitul săptămînii tre
cute a prilejuit tinerilor 
din Valea Jiului întîlniri 
cu delegați din 
piui nostru la 
Xll-lea Congres 
doini.

I.a Petroșani,
dă la Școlile generale, 
feVi din liceele orașului, 
precum și tineri uteciști legat la 
din întreprinderi și 
tituții s-au 
membrii 
Comitetului 
partid. Cu 
din rîndul 
prezenți la 
luat cuvîntul mai rnulți

ins- 
întîlnit cu 

secretariatului 
municipal de 
acest prilej, 
participanților 
întîlnire au

tinerj care au înfățișat 
realizările obținute de 
organizațiile de pionieri 
și U.T.C. în educarea prin 
muncă și pentru muncă 
a tinerei generații. .

In cadrul întîlnirii, to
varășul Petru Barb, prirn- 
secretar al Comitetului 
municipal de partid, de- 

Congresul al 
Xll-lea al partidului, a 
prezentat pe larg realiză
rile colectivelor de oameni 
ai muncii din Valea Jiu- cadrul acestor 
lui, precum și sarcinile ce țări delegații la Congres 

tineretului 
marele So

au 
tinerilor

tărîri ale celui de-al 
XH-Iea Congres.

Asemenea prilejuri 
fost oferite și
de la Lonea și Vulcan. 
La întîlnirea de la Lonea 
a participat 
Andrei 
tarul 
partid 
iar la 
Petru 
tar al Comitetului 
nicipal

tovarășul
i Colda, secre- 

comitetului de 
de la mina Lonea, 
Vulcan, tovarășul 
Barb, prim-secre- 

mu- 
de partid. In 

manifes-

I
v ■

I
*

I
*

I
Iw.
Iw
I

(Urmare din pagina 1)

trila, constituiți in organi
zația proprie a Frontului 
Unității Socialiste pe între
prindere. vă raportăm cu 
această ocazie realizarea 
Jună de lună a sarcinilor 
de plan pe acest an. pro- 
dueînd peste prevederi, 
30 000 tone de cărbune. Ne ■ 
angajăm ca în cadrul or
ganizației proprii a Fron
tului Unității Socialiste să 
luăm parte mai activ la 
toate acțiunile organizate, 
sa servim cu credință in
teresele poporului, consa- 
crîndu-ne toată energia 
.creatoare pentru realizarea 
cu cinste a sarcinilor ce 
ne revin din istoricele do
cumente ale Congresului 
al Xll-lea al partidului”.

In telegrama adresată de 
organizația proprie a Fron
tului Unității Socialiste de 
Ia I.M. Paroșeni, se spune 
printre altele :

„Colectivul de oameni ai 
muncii de la Intreprinde-

revin acestui bazin car
bonifer în perioada ur
mătoare din istoricele ho-

au împărtășit 
impresii de Ia 
rum. (C.l.)

/I
*
I

fluxului de transport de la 
orizontul 400. Eficiența 
acestei măsuri constă atît 
în reducerea cu 10 la su
tă a efectivului de munci
tori, cît și in sporirea pro
ductivității muncii la ni
vel de întreprindere cu 0,1 
la sută. O altă cale de creș
tere a productivității mun
cii o constituie extinderea 
pe o distanță de 500 m a 
transportului in subteran 
cu instalații de monorai, 
măsura în sine vizînd a- 
provizionarea ritmică a 
locurilor de muncă și, im
plicit, sporirea substanția
lă a productivității muncii.

Pornind de la ideea că 
mecanizarea Complexă im- 
pune o tot mai bună ca
lificare a cadrelor, se poa
te aprecia că la nivel de 
mină calificarea își polica
lificarea au adus o con
tribuție de 1,2 la sută la 
depășirea indicatorului a- 
mintit. In acest an s-au 
calificat Ș’1 poliealificat 300 
de muncitori, iar în anul 
1980 vor fi cuprinși în ac
țiunea de perfecționare 
și calificare peste 800 de. 

, cadre. Respectînd cu stric
tețe programul de măsuri 
privind creșterea produc
tivității muncii, unde s’nt 
prevăzute, printre alte mă
suri, și organizarea pe ba
ze științifice a procesului

disciplinei care conduce la 
creșterea coeficientului de 
prezență cu 0,76 la sută, 
colectivul minei Uricani 
poate obține lună de lună 
sporuri la productivitatea 
muncii de 0,1 la sută. Ac
țiuni deosebite s-au des
fășurat. la mina Uricani și 
pentru îmbunătățirea cali
tății reviziilor și reparați
ilor. Reușita acestei mă
suri a constat în sporirea 
cu 0,25 la sută a produc
tivității. Un alt factor care 
a influențat pozitiv (cu 
0,76 la sută) productivita
tea muncii la mina .Uricani 
este îmbunătățirea activită
ții de servire.

Trebuie arătat că la mi
na noastră există încă u- 
nele rezerve în domeniul

productivității 
muncii. Faptul că în 1980 
productivitatea va crește 
cu 18 la sută față de acest 
an, iar în 1985 cu 20 la 
sută față de anul 1980, im
pune de pe acum conjugarea 
eforturilor întregului co
lectiv pentru a obține în 
ultimul an al cincinalului 
rezultate dintre cele mai 
bune. Măsurile ce urmează 
să le aplicăm asigură creș
terea substanțială atît a 
productivității muncii, cît 
și a tuturor indicatorilor de 
plan. Posibilități sînt, iar 
colectivul minei Uricani 
este hotărît să le valorifi
ce, să materializeze obiec
tivele prevăzute în prețioa
sele documente ale Con
gresului al Xll-lea al 
partidului. -

„Steagul roșu" a criticat,
orga nele vizate răspund

Uniți în jurul partidului
rea minieră Paroșeni își 
exprimă din adîncul ini
mii bucuria, și adeziunea 
deplină față de propuneri
le dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, 
vire la creșterea 
Frontului Unității 
liste. Ne angajăm 
cadrul organizației 
a Frontului Unității Socia
liste să depunem toate 
eforturile pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de 
pian pe acest an, să parti
cipăm activ la acțiunile de 
interes obștesc, adueîndu-ne 
contribuția la înfăptuirea 
mărețelor directive stabili
te de cel de-al Xll-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român”.

„Ne exprimăm profun
da gratitudine pentru posi
bilitatea oferită nouă, oa-

■ ■■ MW ■••••■■ «■ • tââ

cu pri- 
rolului 
Socia- 

ca în 
proprii

menilor muncii de toate 
categoriile, de a participa 
într-o formă organizatorica 
calitativ superioară, pro
prie democrației noastre so
cialiste, la întreaga viață 
.politică, și socială a patriei 
— se subliniază in tele
grama adresată de organi
zația proprie a Frontului U- 
nității Socialiste de la U- 
zina Electrică Paroșeni. 
Ne angajăm să aplicăm in 
practică prevederile docu
mentelor Congresului al 
Xll-lea al Partidului Co
munist Român, să contri
buim din plin la realizarea 
planului energetic națio
nal”.

„Ca membri ai Frontului 
Unității Socialiste vom pu
tea lua parte mai activ la 
dezbaterea problemelor po
litice, economice și sociale 
care privesc colectivul în

care muncim, localitatea în 
care trăim — se remarcă 
în telegrama adresată 
organizația proprie

Este dificil de hotărît în 
ce categorie intră acest 
film avînd pe genericul 
său 
cule.
iarrien"
tron sau

Cronica filmului

nume total neeunos-
Așadar ; „Omul pd

f' un science fie- 
un policier ? A- 

ceasta-i întrebarea.. In e-
seriță, cazul „omului pă- 

jianjen” e o poveste cam 
infantil confecționată de 
scenaristul Alvin Boretz 

. și regizorul E.W. Swa- 
ekhammer. La început cre
deam că • cei do: nutresc 
oarece intenții pârodistiee 
in legătură cu studentul 
— reporter care se urcă 
pe pereți, dar ne-am con
vins apoi, că nici vorbă 
de așa ceva. „Omul păian
jen” este pur și. simplu un 
fenomen secundar al fe
brei produse de „Super
man” Peter Parker — 
chipeșul protagonist al fil
mului — nefiind altceva 
decît nepotul de-al cincilea 
al zburătorului care își 
mută domiciliul de pe pla
neta Alfa, la New York. 
Mai franc, întregul film 
are un iz epigonie abia 
disimulat, cu foarte puți- 

' ne noutăți, abundînd, în 
schimb, în cele mai năs
trușnice

Prin 
science 
„Cîndva 
așa...” 
păianjen

inepții, 
urmare, 

fiction-ului 
s-ar putea

Ei bine, în 
“ se cultivă

99OMUL PĂIANJEN"
acest deziderat, ei clișee 

standardizate aie senzațio
nalului îndeajuns de gra
tuit.
.. Aventurile incredibile (in 
cei mai propriu . sens al 
cuvîntului) ale lui Peter 
Parker pot fi rezumate 

astfel : un tțnăr cercetător 
este înțepat, întimplător, de 
o insectă iradiată clin care 
pricină dobfndește aptitu
dinea acesteia de a se ur
ca lejer pe ziduri, ceea ee 
îi permite să le vină de 
hac unor răufăcători sa
dea, puși lie compromiterea 
unor oameni serioși îm
pinși apoi in prăpastia si
nuciderii.

Ne-am permis repoves
tirea subiectului, avînd 
conștiința împăcată că 
n-am comis nici un. sacrile
giu. Asta pentru că specta
torii și așa vor ghici totul 
încă din prima secvență. 
De altfel, filmul are nume
roase momente de haz in 
voluntar, izvorîte din su
blinierea groasă a persona
jelor negative (foarte ne
gative) și din hașurarea cu 
mină plină a celor poziti
ve, foarte pozitive.

Singura chestiune

nu pare a fi măsluită, e 
siguranța publică a metro
polei. Imaginea — o știm 
din surse mai serioase, de- 
eît „Omul păianjen’”, este., 

dezolantă : New York-ul în
registrează cele mai multe 
crime într-o singură zi. 
E- drept, hipnoza joacă un 
rol destul de modest Ia a- 

e adevărat, 
în mod re
diu New 

știe să se 
(cu toate

eesț capitol și 
și faptul că — 
gretabil, poliția
York nu prea 
urce pe pereți
că de multe ori, neputin-

tineretuluiI.a clubul 
din Uricani a avut loc o 
întîlnire tovărășească în
tre tineri de la I.M. Uri
cani și peste 150 de pen
sionari din localitate, care 
au împărtășit din expe
riența lor de viață, de 
muncă. Ambianța în care 
s-a desfășurat întîlnirca a 
demonstrat necesitatea or
ganizării -și în continuare 
de asemenea acțiuni, (C.l.)

care

de 
a 

Frontului Unității Socialis
te de la sectorul VII al 
întreprinderii miniere Vul
can. Ne angajăm să ne 
concentrăm eforturile pen
tru ca, alături de comu
niști, întregul colectiv al 
sectorului nostru să con
tribuie în mai mare măsu
ră la realizarea sarcinilor 
de producție, să dăm cît 
mai mult cărbune patriei, 
să luăm parte activă la 
toate acțiunile cu caracter 
obștesc șj patriotic ce vor 
fi întreprinse, să ne adu
cem contribuția la crește
rea rolului Frontului Uni
tății Socialiste în viața. 
șocial-politică a țării, con- 
Sacrîndu-ne întreaga noas
tră capacitate de muncă 
înfloririi și. prosperității 
României socialiste”.

I ■ 0«■»■■ ■ W««««»««W «nr«■>■ « « W

/cioasă fiind, îi vine să... 
/ urce) — ceea ce umflă și 

mai mult statistica delinc
ventei.

Exceptînd eîteva trucaje 
de el'ect, nici imaginea lui 
Fred Jackman nu excelea
ză prin inventivitate. In 
ceea ce privește actorii 
doar atît ; urmărindu-f pe 
Nicholas Hammond, Lisa 
Eilbacher, David White, 
Ivor Francis și ceilalți, rea
lizăm, nu eu mică bucurie, 
că vedetele noastre autoh
tone nu prea ar avea ce 
discuta în materie de acto
rie cu aceste manechine, 
bietele de ele...

C. AEEXANDRESCU

In incinta spitalului o- 
rășenesc Lupeni s-a des
chis im chioșc al I.C.S. 
Mixtă Lupeni care apro
vizionează cu dulciuri, 
sucuri, produse lactate 
etc. atît. lucrătorii și bol
navii din spital, cit și e- 
levii de la Școala gene
rală nr. 1. (T.V )

cu

■A
La clubul din I.or.ea a 

avut b c di zbaterea „Le
gile noastre, să le res-

Dincolo de recunoașterea 
lipsurilor...

La nota „Inventar de de
zordine", publicată în „Stea
gul roșu” nr. 8432, prin 
care a fost criticată dezor- 

•••dtnea din jurul căminului 
studențesc nr. 3, a răspuns 
Direcția educativă a I.M.P. 
„In activitatea de autogos- 
podărire a căminelor. stu
dențești mai avem .încă 
lipsuri, starea de curățenie 
din jurul căminelor nu este 
întotdeauna corespunzătoa
re” — se recunoaște în 
răspuns. In afară de men
țiunea că s-au făcut Și s® 
fac în continuare eforturi

pentru a convinge studenții 
asupra necesității autogos- 
podăririi, răspunsul nu con
ține nici o măsură concre
tă avînd drept scop men
ținerea curățeniei și ordinii 
în jurul căminelor, pe care 
studenții să fie eventual 
obligați să o aplice. De 
aceea, ne întrebăm: va 
rezolva oare „recunoaște
rea” existenței lipsurilor la 
semnalările noastre critice 
„binevenite" — după cum 
se apreciază în răspuns —, 
problema autogospodăririi, 
fără măsuri concrete ?

Sesizările au fost rezolvate
Conducerea E.G.C.L. Pe

troșani ne informează că 
în urma apariției notei cri
tice intitulată „Cine le 
ridică” (Steagul roșu din 
28 septembrie 1979) au fost 
luate cu promptitudine mă
suri pentru înlăturarea ne
mulțumirilor sesizate de li

nii cetățeni de pe strada

Viitorului Petroșani. „Molo
zul rezultat din lucrările 
de hidroizolare a blocului 
33 — se spune printre altele 
în răspunsul primit la re
dacție — a fost în întregime 
transportat de către lucră
torii secției fond locativ". 
Deci au fost rezolvate, în 
sfîrșit, sesizările cetățenilor!

Au fost depistați...
In urma atitudinii luate 

în coloanele ziarului nostru 
de cetățeni din cartierul 
Aeroport împotriva practi
cii unor locuitori din Îm
prejurimi care cresc anima
le în gospodărie și Ie duc 
la păscut pe spațiile verzi 
dintre blocuri, au fost luate 
măsurile care se impuneau. 
Miliția municipiului Petro
șani ne-a trimis un răspuns 
la nota critică „La păscut

pe zona verde” prin care 
sîntem informați că au fort 
depistați proprietarii d» a- 
nfaaale domestice Anton 
Prodan și Maria Diaconu 
care nu și le-au suprave
gheat și au fost sancționați 
conform prevederilor legale. 
Acțiunea de depistare a 
eontravenienților va fi con
tinuată în toate zonele eu 
spații verzi ale orașului.

Anunțul a
La nota critică „Ajunge 

un simplu anunț publi
cată în „Steagul roșu" nr. 
8417, Oficiul P.T.T.R. Pe
troșani ne răspunde ; „Situa
ția respectivă, de a se de
plasa vînzătorul de la 
chioșc la Oficiu pentru a se 

aproviziona cu ilustrate și

dispărut...
timbre a fost temporară, pe 
timp cît un casier s-a aflat 
în concediu. In momentul 
de față casierul e la post, 
astfel că chioșcurile de pre
să nu vor mai fi închise” 
(cu un .simplu anunț n.n.) 
Deci, spre satisfacția noas
tră, anunțul a dispărut»

pri-pectăm”. Cu acest 
lej, tinerii din întreprin
derile și instituțiile de 
pe raza orașului Petrila 
s-au întîlnit cu juriști și 
cadre tehnico-inginereștl, 
dezbătînd 
pecte 
niște.

ale 
(C,

principalele as- 
educației cotnu- 
Val.)

★
spații comerciale

Vie la parterul blocului 
turn 3 b/1 au. fost des
chise două unități ; una 
de mărunțișuri, alta pen
tru desfacerea răcoritoa
relor și dulciurilor. Cele 
două unități sînt deose
bit de utile, avînd în 
vedere amplasamentul lor 
la intrarea în viitorul ci
nematograf, aflat în fază 
de finisareNoi 

au fost date in folosință 
cetățenilor din Vulcan. 
Astfel, în noul centru c-i-
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Primii 1O sportivi din Vale
In urma tradiționalului 

sondaj de opinii, corobo
rat cu analiza rezultate
lor obținute de mișcarea 
sportivă de masă din mu
nicipiul nostru. Biroul e- 
xecutiv al C.M.E.F.S. Pe
troșani a confirmat primii 
10 sportivi de performan
ță ai anului 1979. Primul 
loc i-a revenit multiplului 
nostru campion și record
man national FRIEDERIC 
CSASZAR, de la Jiul Pe
troșani, lider de necontes
tat și al clasamentului Fe
derației române de mode- 
lism. Următoarele locuri 
au revenit lui Leontin

Ciortan (navomodelișm — 
Jiul Petroșani), Mircea 
Ortelecan (rugbi — Ști
ința Petroșani), Constan
tin Măndilă (lupte libere prezența 
— Jiul Petrila), Dragu 
Bădin (fotbal — Jiul Pe
troșani), Bebe Almăjan 
(tenis de cîmp — Jiul 
Petroșani), Mircea Risi- 
pitu (lupte libere — C.S.S. 
Petroșani), Dorina Dămian 
(tir cu arcul — Minerul 
Aninoasa), Ilie Diaconu 
(atletism — Jiul Petro
șani), și Ileana Vladislav 
(schi alpin — C.S.S. Pe
troșani).

Astăzi, începînd de la 
ora 15, în sala mică a 
Casei de cultură a sindi
catelor din Petroșani, în 

secretariatului 
municipal de 

avea loc fes- 
și

laureaților

Comitetului 
partid, va 
tivitatea de felicitare 
premiere a 
sportului din ■ acest an. 
In continuare, își va des
fășura lucrările plenara 
C.M.E.F.S. Petroșani care 
va analiza și aproba bi
lanțul activității sportive 
din acest an, obiectivele 
și calendarul sportiv al 
anului 1980.

Marginalii la turul campionatului diviziei C

Un loc ce nu onorează 
cartea de vizită a studenților

Echipa Știința Petroșani 
a început stagiunea fotba
listică 1979—1980 cu dorin
ța de a ocupa unul din 
locurile de frunte ale seriei 
a VIII-a a diviziei C în 
care activează. Valoarea 
componenților lotului și 
alte atuuri justificau aces- 
■te aspirații. Dar, socotelile 
după încheierea turului -nu 
s-au potrivit cu aceste as
pirații. Știința n-a strălucit 
în tur, dimpotrivă, a avut

Cristalul Dorohol
1-5

Jiul Petroșani:
T

Comportare

corolar al unui

Ambianță sărbătorească 
pe stadionul „1 Mai" din 
Dorohoi, un public adept 
al fair-play-ului, iubitor și 
cunoscător al sportului cu 
balonul rotund, organizare 
excelentă. Pînă în șaispre- 
zecimile „Cupei României", 
divizionara C Cristalul Do- 
rohoi (antrenor — prof. 
Aurel Vasiliu) realizase per
formanța de a îngenun
chea, și elimina deci, două 
echipe din eșalonul secund: 
C.S.M Suceava 'și C.S. Bo
toșani. In consecință, gaz
dele nutreau ambiția de 
a-și.;. cristaliza palmaresul 
eu încă un rezultat de ex
cepție.- In primele minute 
replica fotbaliștilor local
nici a fost notabilă, mai 
apoi diferența de valoare 
și-a spus cuvin tul. Jiul a 
aliniat formația standard, 
mai puțin Rusu, oprit de 
medic și Bucurescu; a luat 
jocul în serios, spre deo
sebire „ de precedentele edi
ții ale „competiției K.O.". 
Așa se face că. din min. 
34, tabela de marcaj indica 
superioritatea oaspeților — 
ia un corner expediat de 
Stoichiță, Bădin a șutat, cu 
capul, în bară, prin ace
lași procedeu tehnic, Sălă- 
gean l-a învins pe Belec
ciu. In această partidă, în
vingătorii au impresionat 
prin prestația excelentă a 
lui Bădin, Bedd și Ciupitu, 
ceilalți coechipieri au par
ticipat conștiincios la țe
sătura de pase, imputând 
atuul firesc al diferenței 
de clasă. In min. 44, Jiul 
a mărit handicapul : de pe 
dreapta Varga a centrat în 
careul mare, Ciupitu a 
„pus", cu capul, _ balonul 
în spate și Stoichiță l-a re
luat printr-un voleu inspi
rat în colțul sting.

După pauză, divizionara 
C nu reușește 
ritmului

să. reziste 
min.

cavalerul fluierului T. 
lanoiici (Iași), ajutat 
concitadinii săi de la

Ba
de 

tușe, 
îi făcuse cadou un gol — 
la o centrare de pe aripa 
dreaptă, de la Grădinaru, 
Mărcu dintr-un ofsaid clar, 
a șutat pe lingă Cavai; 
2—1. Domin înd copios, fot
baliștii din Vale au creat 
faze spectaculoase, au ratat 
însă multe ocazii prin Să- 
lăgean, Enescu. Petre Gri- 
gore și Lixandru. Din min, 
67, însă soarta partidei nu 
mai poate fi pusă la în
doială, Ciupitu, beneficiar 
al unei pase de la Stochi- 
ță, mărește avantajul echi
pei sale. Șase minute 
mai tîrziu, cu balonul la 
picior, Enescu pătrunde 
spre buturi, pasează îna
poi și Stoichiță înscrie din 
apropiere. Cu două minute 
înainte de final, se petrece 
ultima modificare a tabelei 
de marcaj — angajat în 
cursă, Stoichiță liftează ba
lonul spre Ciupitu, care îl 
lobează peste Belecciu, 
5—1 (2—0), în favoarea for
mației din Petroșani.

In acest fel, cade corti
na peste prelungitul sezon 
fotbalistic, în care echipa 
minerilor din Vale, antre
nată de cuplul Viorel Tăl- 
maciu — Gogu Tonca, a 
avut, cir cîteva excepții, o 
comportare meritorie,' re
levată de toți specialiștii 
și apreciată de suporteri. 
Dar asupra evoluției din 
tur, vom stărui într-unul 
din numerele viitoare, cînd 
vom insera dialogul nostru 
cu unul din artizanii echi
pei și sistemului ei de joc, 
antrenorul Viorel Tălmacîu.

JIUL : Cavai — Petre 
Grigore, Bădin, Minculescu, 
Bedii, (Vînătoru) — Varga, 
(Lixandru), Ciupitu, Stoica 
— Enescu, Sălăgean, Stoi
chiță.

ani de-a rîndul și 
la finalul campio- 
Cele 15 puncte 
în tur constituie 
confortabilă. Dar

La puțin timp după ce 
peste turul campionatului 
diviziei C, seria a VIII-a, 
ediția 1979—1980, s-a tras 
cortina, acum cînd ecou
rile ultimelor meciuri încă 
nu s-au stins, se impune 
de la sine o analiză a ce
lor 15 etape. La încheierea 
conturilor primei jumă
tăți a campionatului, Mi
nerul Vulcan se prezintă 
cu un bilanț satisfăcător: 
Locul 7 6 3 6 17—17 15

La prima vedere, echipa 
minerilor din Vulcan pare 
a fi scutită de grijile pe 
care
le-a pus 
natelor. 
cucerite 
o zestre 
să nu uităm că în . acest
sezon fotbalistic a avut o 
comportare contradictorie, 
ceea ce poate pune echipa 
într-o situație dificilă. Să 
sperăm însă că nu va fi 
așa.

Cu toate că locul ocupat 
este destul de bun, com
portarea a fost contradic
torie, 
start, 
punct 
C.F.R. 
lider,
Debutul slab catapultează 
echipa, după numai trei e- 
tape, pe locul 12. De aici 
încolo, se înregistrează os
cilații de la o etapă la 
alta, pe tot parcursul turu
lui, cel mai bun loc fiind 
4, iar cel mai slab — 
Aceasta demonstrează 
inconstanță alarmantă 
jocul echipei, mai ales 
că„ne gîndim că toate cele 
trei meciuri egale au 1 
pe terenul propriu, 
dintre ele a fost acela din 
etapa a X-a cînd vulcăne- 
nii n-au putut obține de
cît egal (1—1), cu Gloria 
Reșița, după ce învinseseră 
în deplasare la Minerul 
Ghelari. Să fi fost vorba 
de infatuare ? E posibil, 
pentru că tot la egalitate 
s-a încheiat și meciul cu 
Știința echipă care de 
foarte mult timp deține

Iată de ce, încă din 
Minerul pierde un 
pe teren propriu cu 
Timișoara, actualul 

fostă divizionară B.

13.
o 

în 
da

fost 
Unul

lanterna roșie. Dar echipa 
a avut și comportări meri- 

cu Mi-
Metalul 
scoruri 

cel mai 
pe tere- 

. . . _ . învins
echipe cu pretenții ca Vul
turii Textila Lugoj. In cla
samentul adevărului, însă, 
Minerul Vulcan se prezin
tă cu un punct lipsă după 
cele trei puncte pierdute 
acasă și doar două aduse 
din afară.

Mai remarcăm că cele 15 
puncte au fost cîștigate 
în condițiile în care pro
gramul i-a favorizat pe 
vulcăneni : opt meciuri 
acasă și șapte în depla
sare. Returul însă va fi 
mai puțin favorabil, cu 
doar șapte meciuri acasă 
din care trei foarte grele 
cu fruntașe ale clasamen
tului — Minerul Deva, E- 
lectromotor Timișoara și 
Minerul Ghelari. O șansă 
în plus poate fi aceea că 
în deplasare Minerul Vul
can va rvolua în compa- I 
nia unor echipe mult mai 
„subțiri" ca Știința Petro
șani, Metalul Bocșa, Ex
plorări Deva și chiar Glo
ria Reșița. Deci ar fi po
sibil ca peste încă alte 15 
etape, echipa din Vulcan să I 
fie lipsită de probleme și 
chiar să se situeze în piu- ] 
tonul fruntaș. Rămîne însă | 
ca toți cei care răspund de I 
activitatea echipei — antre- I 
nori, jucători, factori din | 
conducerea asociației — I 
să facă totul, mai ales acum I 
în perioada de întrerupere l 
a campionatului, pentru ca I 
echipa să se situeze cît mai 
sus la nivelul pretențiilor 
lotului și ale inimosului 
public, care a fost în per
manență alături de echipă. I 
Se cere însă ca toți cei care I 
vin la stadion să dea do- I 
vadă de adevărată sporti- I 
vitate, element hotărîtor u- I 
neori în obținerea cîștigu- | 
lui în teren. |

torii. In întîlnirile 
nerul Gravita și 
Bocșa, a realizat 
categorice — 3—0, 
mare scor realizat 
rul propriu, ori a

o comportare care a ne
mulțumit pe bună dreptate 
înflăcărații suporteri ai e- 
chipei.

In cele 15 etape ale turu
lui, studenții "n-au obținut 
decît trei victorii, un rezul
tat de egalitate, suferind 11 
înfrângeri cu un golaveraj 
alarmant, 19—34. De altfel, 
începînd cu etapa a șasea, 
echipa a preluat lanterna 
de la noua promovată Ex
plorări Deva și pe acest 
loc, cu doar șapte puncte, 
a încheiat turul. Dc fapt 

I Știința Petroșani nu a rea
lizat în ultimele patru e- 
tape nici măcar un punct 
din cele 8 posibile. Faptul 
este cu atit mai alarmant 

[ cu cît două înfrîngeri le-a 
| suferit pe teren propriu 

2—3 cu Minerul Deva și 
0—2 cu Electromotor Ti
mișoara. Cauze sint multe, 
iar ședința ce va avea loc 
în curînd va analiza cu 
responsabilitate aceste cau
ze și va lua măsuri menite 
să ducă la remedierea nea
junsurilor. Dintr-o discuție 
recentă avută cu tovarășul 
profesor Gheorghe Irimie, 
antrenorul echipei, am a- 
flat cîteva cauze ale aces
tei slabe comportări. Pe 
lîngă ratările cu duiumul 
ale atacanților, echipa a 
pornit încă din start cu a- 
părarea descompletată. 
Fundașul central Truică, 
plecat la Minerul Lupeni, 
apoi Dumitru, celălalt fun
daș central a fost operat

de menise. In urma 
accidentări, echipa a 
ultimele 7 etape și 
portarul titular, Bogheanu. 
Cu un atac care 
exasperant de mult și ; 
apărare ' 
juns ca 
ultimul : 
In plus 
Voicu și 
scăzut mult potențialul e* 
echipei. Ar mai fi de su* 
bliniaț Și lipsa de interes 
în pregătire a unor jucăf 
tori și nu în ultimul rînd 
acea coeziune sufletească 
și putere de luptă ce ca
racterizau echipa studenți* 
lor din Petroșani Lectu» 
rarea . clasamentului de
monstrează fără tăgadă si
tuația precară a simpati* 
zatei echipe studențești din 
Petroșani. In prima jumă
tate a campionatului echipa 
a pierdut 11 „bătălii", a su*s. 
ferit un semieșec, dar încă 
de pe . acum se impune 
luarea unor măsuri eficien-r 
te care să găsească forma** 
ția în plenitudinea capaci< 
tăților fizice, cu o pregătire! 
tehnico-tactică și moral vo
litivă care s-o scoată dirt 
zona clasamentului ce duci* 
spre retrogradare. Urcușul* 
în clasament; este, e drept, 
nevoios, dar component# 
echipei, acei ce răspund 
de destinele ei sînt în mă
sură să facă această ascen
siune atît de mult așteptată.

unei 
jucat
fără

a rataț
O 

improvizată s-a a- 
eciiipa să ocupe 

loc în clasament.
accidentările

Tismănaru
lui
au

C.RIȘAN *:

Seria a Vll-a
1. Dierna Orșova 15 8 4 3 31—16 20
2. MINERUL LUPENI 15 9 2 4 35—21 20
3. Minerul Motru 15 9 1 5 45—16 19
4. Electro. Craiova 15 8 2 5 22—17 1«
5. C.S.M. Dr. Tr. Severin 15 7 3 5 29—19 17
6 .Metalurgistul Sadu 15 7 3 5 21—19 17
7. Constructorul Craiova 15 6 5 4 27—25 1.7
8. Unirea Dr. Tr. Severin 15 8 1 6 18—25 17
9. Progresul Băilești 15 5 4 6 12—16 14

10. Dunărea Calafat 15 4 5 £ 30—15 13'
11. Chimistul Hm. Vîlcea 15 4 5 6 10—20 13
12. C.F.R. Craiova 15 5 2 8 16—23 12
13. Lotrul Brezoi 15 5 2 S 14—21 12
14. Unirea Drâgășani 15 5 2 8 li—27 12
15. Met. Rovinari 15 4 2 9 11—19 10
16. Gloria Strehaia 15 3 3 9 14—33 9

Ion VULPE
C. IOVANESCU

Ion LICIUȘi iată, Bucurescu „deschide" drumul spre locul 6 din clasament :

In clasamentul adevărului situația se prezintă
astfel:

' Acasă în deplasare

1. Minerul Lupeni 7 = 14 p 8=6 p =20 p
2. Dierna Orșova 8—16 p 7=4 p = 20 p
3. Minerul Motru 8 = 16 p 7=3 p =19 p
4. El. Craiova 7=14 p 8=4 p =18 p
5. C.S.M: Dr. Tr. Severin 7=14 p 8=3 p =17 p

Seria a Viii-a
1 C.F.R. Timișoara 15 9 4 2 25—IO 22
2. Minerul Deva 15 8 4 3 34—12 20
3. Vulturii T. Lugoj 15 8 2 5 24—16 18
4. Electrom. Timișoara 15 7 3 5 18—16 17
5. Minerul Ghelari 15 7 2 6 25—23 16
6. Minerul Oravița 15 8 0 7 22—20 16
7. Minerul Vulcan 15 6 3 6 17—17 15
8. C.P.L. Caransebeș 1.5 7 1 7 18—20 15
9. C.F.R. Simeria 15 7 0 8 29—25 14

10. Gloria Reșița 15 6 2 7 25—30 14
11. Metalul Bocșa 15 7 0 8 19—30 14
12. Explorări Deva 15 6 2 7 20—28 14
13. Victoria Cfilan 15 5 3 7 19—17 13
14. Metalul Ot. Roșu 15 6 1 8 22—29 13
15. Laminorul Nădrag - 15 6 0 9 26—36 12
16. Știința Petroșani 15 3 1 11, 19—24 7

BREVIAR
• POPICE. In penultima 

etapă a campionatului di
viziei A, echipa Jiul Pc- 
trila s-a deplasat la Ora
dea, pentru a susține în_ 
tîlnirea cu echipa locală 
Progresul, în. fața căreia a 
cedat cu 4 940—4802 
Victor îvliclea, cu 852 
și Valeriu Pișcoi (822) 
fost cei mai buni din

p.d. 
p.d.
au
e-

minerilor petrileni.
DE MASA, 

municipal :
Să- 
Mi-

■ iiipa
• TENIS 

campionatul
Minerul Petroșani. — 
nătatea Vulcah 9—2.
nerul Vulcan — I.C.P.M.C. 
0—9, Minerul Lupeni — 
E.G.C.L. Lupeni 0-—9.

© ȘAH, campionatul ju
dețean pe echipe : Prepa
ratorul' Lupeni Voința 
Deva 4—6.

S. BALOI
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Lucrările sesiunii comune a comisiilor
mixte româno-sudaneze

FILME

KHARTUM 10 (Ager
pres). —- La Khartum
s-au încheiat lucrările se- 

f siunit comune a comisiilor 
mixte politice și de co
laborare economică și 
tehnică româno-sudaneze. 
Dezbaterile au fost consa
crate examinării modului 
în care se înfăptuiesc ho- 
tărîrile adoptate de secre
tarul general al Partidului 
(lomuhist Român, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și de 

‘președintele Uniunii So
cialiste Sudaneze, pre
ședintele Republicii De
mocratice Sudan, Gaal’ar 
Mohammed El Nimeiri cu 
ocazia convorbirilor la ni
vel înalt desfășurate în â- 

i prilie 1979, precum și do_ 
cunientele sesiunii comune

precedente, de Ia Bucu
rești, din decembrie 1978.

La actuala sesiune s-a 
căzut de acord asupra u- 
nor măsuri menite să con
tribuie la dezvoltarea tot 
nîat largă a strînsei co
laborări dintre Partidul 
Comunist Român și Uniu
nea Socialistă Sudaneză, 
precum și la extinderea și 
d iversif 1 ca rea conlucrării 
bilaterale economice. și 
tehnice, a creșterii schim
burilor comerciale dintre 
cele două țări. Se prevăd, 
în acest sens, o serie de 
acțiuni concrete privind 
impulsionarea cooperării 
în domeniul industrial, a- 
grico.l, al transporturilor, 
construcțiilor, formării de 
cadre etc.

Protocolul sesiunii a 
fost semnat de losif Banc,

membru, al Comitetului 
Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Cen
tral de Control Muncito
resc al Activității Econo
mice și Sociale, președin
tele părții române la se
siune, și de Rashid El 
Taher Bakr, membru al 
Biroului Politie al C.C. 
al U.S.S., vicepreședinte
le R.D, Sudan', ministrul 
afacerilor externe. pre
ședintele părții sudaneze 
la sesiune..

Cu același prilej, a fost 
semnat și protocolul de 
schimburi comerciale pe 
anul 1980. ..

Comunicat 
al O. E. P.

I
I
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Atac împotriva 
lui Romei; Republica: 
Război și pace, ; seriile 
I-II; Unirea : Omul pă
ianjen;. .. '

PETRILA i Valsul ab
solvenților;

ANINOASA : 
strălucitoare;

LONEA : Școala cura
jului;-

VULCAN:
rea;

LUPENI — 
Umbrele verii
Muncitoresc :

Mingea

Substitui ■

TV

Intervențiâ românească 
la Conferința A.I.E.A.

DELIII 10 (Agerpres) — 
. In cadrul ședinței plenare 

celei de a XXIII-a Con
ferințe generale a Agen- 

-ției Internaționale pentru
- Energia Atomică a - luat 
• cuviritul Dumitru Nicu-
leseu, șeful delegației ro
mâne, care a prezentat po- 

■ ziția țării noastre,- sublini
ind necesitatea folosirii 

. cuceririlor științei și teh
nicii' pentru -dezvoltarea 

îeconomic.o-socială' a tuturor 
țărilor ca o cerință obiec-

- tivă pentru instaurarea 
unei noi ordini economice

; internaționale. Totodată, 
; vorbitorul a relevat rolul

instituțiilor specializate 
ale O.N.U., al A.I.E.A. in 

, promovarea unei largi și 
eficiente colaborări inter
naționale în Vederea folo
sirii și extinderii aplicați
ilor pașnice ale energiei 

-atomice.
In context, reprezentan

tul român a reafirmat pro
punerile țării noastre re
feritoare la elaborarea u- 
nui ,,Cod de principii e- 
chitabile ale cooperării in
ternaționale în domeniul 
folosirii energiei atomice 
în scopuri pașnice".

BEIRUT 10 (Agerpres) 
— La Beirut a avut loc 
ședința Comitetului Exe
cutiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, 
care s-a desfășurat sub 
președinția lui Yasser A- 
rafat. In comunicatul di
fuzat la încheierea reuni
unii de agenția WAFA, 
reluată de agenția TASS, 
se relevă că O.E.P. salu
tă rezultatele dezbaterii 
problemei palestiniene 
în 'cadrul Adunării Gene
rale a O.N.U. și conside
ră că hotărîriie adoptate 
de ea vor contribui ,1a o 
reglementare atotcuprin
zătoare a conflictului din 
Orientul Mijlociu.

I
I
I
I
I
I

Cultural: , 
fierbinți; ; 
Premiul. ,

9,00 Teleșcoălă.
| 10,90

|
Film serial : Dal
las — Compania
petrolieră Ewing.

’ 10.50 Telex.
I 16,00 Telex.
1 16.05 Teleșcoălă.

limbă| 16,30 Curs de 
engleză.

I 17,00 Din țările 
liste.

socia-

• 17,20 .Almanah • p ion ie-
1 reșe.. ■

17,40

18,05

Desene animate : 
Sindbad marinarul 
Lecții TV pentru 
lucrătorii din agri
cultură.
Revista social-poli- 
tică TV.
1001 de seri. 
Telejurnal.

Armonii pe porta
tiv. ; ,
Cadran mondial. .
Seară de ■ teatru :

„Sora cea 
fratele cel

21,35 Telejurnal.

18,30

18,50
19,00
19,40

20,00
20,20

mare șt 
mic".

i

RADIO

POTRIVIT datelor 
^OFICIALE, la sfîrșitul lu
mii octombrie, numărul șo
merilor din New York re-, 
'prezenta 8 la sută din 
populația activă. După cum 
relatează însă ziarul „The 

■New York Daily . News", 
statistica oficială nu „ cu
prinde lin mare număr de 

.persoane care,,în disperarea 
Ide a nu fi găsit mult timp 
un loc de: muncă, nu se 
mai înregistrează la birou
rile de șomaj sau au plecat 

i'îii alte orașe pentru a găsi 
de lucru.
ministrul kuweitian

I al petrolului a anunțat luni 
majorarea, în, medie cu 6 
la sută, a prețurilor gaze
lor naturale exportate, in

formează agențiile AFP, 
UPI și Reuter. Se precizea
ză că. decizia are efect re
troactiv de la 1 decembrie, 
acest an. : .

AFLAT LA LONDRA 
într-o vizită oficială, prima 
etapă a unui turneu în Eu
ropa. occidentală, secretarul 
de stat al S.U.A. Cyrus 
Vance, a avut luni o între
vedere cu secretarul Fo
rcing Office-ului, lordul 
Carrington. In cursul con
vorbirii au fost examinate 
probleme privind actualita-

LA SALONUL MONDIAL AL INVENȚIILOR 
„Eureka*, de la Bruxelles, au fost premiate trei in
venții românești realizate de Institutul de cercetări 
șț proiectări tehnologice în transporturi din București. 
Este vorba de aparatul numărător-discrinlinator de 
vagoane, invenție a ing. Scorțeanu Romei, care a ob
ținut Medalia de aur*, de aparatul analizator de ulei 
și detectorul de ieșiri din gabarit care au fost distinse 
cu Cupa Ministerului transportului din Belgia.

tea internațională și aspec
te ale relațiilor bilateral.?. 
In aceeași zi, Cyrus Vance 
a fost primit de primul mi
nistru britanic, Margaret 
Thatcher. ■

GA AFAR EL NIMEIRI 
și-a anunțat candidatura la 
funcția de președinte al 
Uniunii Socialiste Sudaneze 
(Partid unic din Sudan), 
la încheierea mandatului 
de doi ani în această func
ție, a anunțat agenția 
SUNA. Depunerea candida
turilor este autorizată pînă 
la 10 decembrie, dar nici 
o altă candidatură nu a fost 
anunțată, se precizează la 
Khartum. '

UN ' NOU ATENTAT 
a fost comis duminică sea- 
,ra la Roma în centrul ora
șului, cind explozia aproa
pe simultană a două bom
be amplasate de teroriști 
în plină stradă a provocat 
rănirea a 9 trecători. Două 
dintre victime se află în 
stare gravă. Bombele au 
fost amplasate la numai 
30 metri distanță una de 
alta.

Institutul de mine Petroșani 
ÎNCADREAZĂ prin transfer sau direct 

c - SUBINGINER CONSTRUCTOR pentru 
investiții și urmărirea lucrărilor pe șantier
- DOI TIMPLARI
- DOI ELECTRICIENI
- LĂCĂTUȘ MECANIC
- PAZNIC
Condițile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii nr. 12/1971 si Decretului 
188/1977.

Cererile de încadrare se pot depune zilnic 
la biroul plan, retribuire, personal, unde se 
pot obține și relații suplimentare; telefon: 
42 973.

Orașul este Liverdum 
(Franța), iar „h" înseamnă 
hașiș.

Faptele se pot rezuma 
astfel : recent, cîteva zeci 
de elevi ai Colegiului din 
Liverdum, între 14 și 16 
ani, au fost surprinși la 
școală pe cind fumau ha
șiș.

Mica localitate — pe 
care mulți o credeau (sau 
doreau aceasta) în afara 
acestor „tare* obișnuite 
pentru marile metropole 
occidentale — e zguduită 
din temelii. Locuitorii tră
iesc la „ora hașișului* — 
notează ziarul „Le Figa
ro*.

In orice caz — continuă 
„Le Figaro" — întreaga 
poveste vine să confirme, 
o dată în plus, că narco
mania a căpătat în Fran
ța proporții enorme. Ceea

ce este mai grav — opi
nează ziarul — este fap
tul că nu e vorba de 
ceva întîmplătob, izolat, 
ieșit din comun; că ceea 
ce s-a înlimplat Ia acel

lin oraș 
la ora „11“
i«i■■■■■ m■ :

colegiu din Liverdum se 
petrece în multe alte o- 
rașe, „indiferent dacă sînt 
mari sau sînt mici, in
diferent dacă sînt din
Franța, din Olanda sau
din Statele Unite*. Iar
adevărata problemă nu o
constituie cei cîțiva zeci

de liceeni de la Liver
dum, ci „familiarizarea* 
crescîndă a tineretului oc
cidental cu stupefiantele, 
cu consumul și — impli
cit — cu lumea trafican- 
ților de droguri,

O recentă anchetă între
prinsă de Institutul Na
țional al Sănătății și Cer
cetării Medicale — 
INSERM — în rîndul a 
907 adolescenți francezi 
din Baris și suburbiile 
sale demonstrează că . un 
licean din doi a precizat 
că nu a (încercat* nicio
dată un, drog. Cu alte cu
vinte, tot unul din doi 
a avut această ocazie. 
In total, un băiat din șa
se și o fată din zece au 
consumat, cel puțin o 
dată, un stupefiant sau 
altui.

A.V.

A

întreprinderea minieră Lupeni
ÎNCADREAZĂ DIRECT SAU PRIN TRANSFER

pentru activitatea electromecanică 
suprafață: /

. ■ ' . - — lăcătuși

— electricieni

- sudori

- forjori și ,

— necalificați

Condițiile de încadrare și retribuire, 
conform Legii 12/1971 și Legii 4/1978.

■ ■ ■W .iminnim'i.ii.,11 i ■■■■■■■■■■■«■■

întreprinderea de gospodărie 
comunală Petroșani

anunță consumatorii de apă potabilă

că din cauza consumului mare de apă în a- 
ceastă perioadă, se va face restricție de apă, 
astfel: -■ ?<

PETROȘANI — cartier Aeroport între o- 
rele 12-15

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

LUPENI între orele 14,30-17.

I
I5,00 Buletin de

5.05 Ritmuri
6.00 Radioprogramul di
mineții. 7.00 Radiojur
nal. 8,00 Revista presei. 
8,10 Curierul melodiilor. 
9,00 Buletin de știri. 
9,05 Răspundem ascultă
torilor 10,00 Buletin de j 

i Alternanțe 
Alias fol- J 

Miorița. 1 
... . ____ de știri.

J 11,05 Melodii. 12,00 Bu
lletin de știri. 12,05 Din 
• comoara folclorului nos- 
I tru. 1-2,45 Folk și muzi-.

că corală. 13,00 De la 
| 1 la 3. 15,00 Clubul cu- 
Irioșilor. 16,00 Radiojur

nal. 16,20 Coordonate e- 
Iconomice. 16,40 Muzică .

ușoară. 17.00 Buletin de 
știri 17,05 Te apăr și 

I țe cînt, patria mea 17.30
Poemele eterne ale miv 
zieii. 17,50 Prelucrări co
rale. 18,00 Orele serii. 
20,00 Interperți ai (.■•nu
cului popular. 20,15 
România peisaj indus
trial contemporan. 20,30 
Memoria pămîntului 
românesc. 21,00 Buletin i 
de știri. 21.05 Cadențe | 
sonore. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00 Bijuterii mu
zicale .23,25—5,00 Non 
stop muzical nocturn.

știri. 10,05 
ritmice. 10,25 
cloric. 10,40
11,00 Buletin

știri, 
matinali'.

I 
I

I 
I

Mica publicitate
V1ND pui nutria. Alba 

Iitlia, telefon 13015. (1029)
CAUT femeie îngrijire 

copil (5 luni), strada Avia
torilor, bloc 12 scara li, 
apartamentul 14, telefon 
41296, după ora 16 (1032)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pc numele Zamanț 
Pavel, eliberată de I.M. Lu
peni. Se declară nulă. 
(1023) / • :

Cooperativa de consum Hațeg 
prin achizitorii din toate localitățile Văii Jiului 

CUMPĂRĂ

de la gospodăriile populației și alte unități 
deținătoare

CAI REFORMĂ, precum și iepuri de casă, 
miere și ceară de albine, orice cantități

Recepția și preluarea cailor va avea loc 
la data de 17 decembrie 1979.

Deținătorii de cai vor prezenta la recepție 
acte de proprietate și certificate sanitar-ve- 
terinare cu maleinarea în ultimele 14 zile 
înainte de data recepției.

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA CIUNGAN mulțumește iudelor și tuturor 
acelora care au fost alături de ea în marea și greaua 
lor încercare pricinuită de pierderea iubitului lor fiu 

CRISTIAN
ir. vîrstă de 9 ani. dispărut dintre noi fulgerător.

Amintirea lui va rămîne veșnic vie in inimile noastre

FAMILIA mulțumește celor care au fost alături de 
ca la marea pierdere pricinuită de moartea celui care 
a fost soț, tată, frate, bunic

„ PALIUSEK miHai '
Amintirea lui ya famine veșnic în inimile noastre.
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