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leagul roșu
ANUL XXXVI. NR. .8 483

HotârîrHe Congresului al Xll-lea

Program mobilizator pentru 
fiecare colectiv de muncă

Angajamentul minerilor din Valea Jiului
„SA DAM TARII CĂRBUNE - TOT MAI MULT, 

MAI BUN, MAI IEFTIN!"

13 decembrie, ora 8 dimineața Zi rodnică

în prezența tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU,
secretar general al partidului, președintele

Republicii Socialiste România, ieri, au început

Sectorul IV de la nuna 
Lupeni și-a realizat 

sarcinile anuale de plan 
0 Colectivul sectorului se angajează : 

„PINĂ LA SFIRȘITUL ANULUI VOM 
MAI EXTRAGE .2000 TONE DE CĂRBUNE 
COCSIFICABIL PESTE PLAN I"

• Producția extrasă suplimentar în acest an de 
către minerii sectorului IV — 33 280 tone de cărbune 
cocsificabil, iar în luna decembrie, la zi, 4035 tone 
• Productivitatea muncii planificată în cărbune a fost 
depășită, în medie, cu aproape 1000 kg/post la nive
lul întregului sector • Avansul față de sarcinile de 
pian la lucrările de pregătire este de 1500 ml 
conomiile la costurile de producție realizate au 
șit valoarea de

- Puternic 
Hotărîrile 
al Xll-lea 

lui, de cuvîntarea rostită 
secretarul general al 

partidului la încheierea

în abataje
Ziua a

■o-

de 
lui

4 600 000 lei.
mobilizat 

Congresu- 
al partidu-

• E- 
depă-

forumlucrarilor m arelu i 
comunist, colectivul sec
torului nostru și-a reali-

Dorin GIIEȚA

de 12 decembrie 
fost o zi rodnică pentru ci 
lectivele întreprinderilor 
miniere Petrila, Uricani și 
Lupeni, care au obținut ce
le mai mari sporuri de
producție, totalizînd un
plus, de la începutul lunii, 
de 7500 tone de cărbune.

Cele mai bune realizări 
ale zilei le-au înregistrat 
minerii de la Petrila 
un plus de 531 tone 
cărbune, iar de la începu
tul anului cea mai mare 
producție suplimentară ex
trasă a obținut-o colectivul 
minei Lupeni — 4000 tone 
de cărbune cocsificabil. 
Remarcabilă, demnă de e- 
vidențiat este constanța 
realizărilor, ritmicitatea de
pășirilor dg la mina Uri
cani, mină Sare a acumu
lat un plus de la începutul 
lunii de peste 900 tone de 
cărbune cocsificabil.

eu 
de

Marii Adunări
Lucrările sesiunii

Joi, 13 decembrie, au început lucrările 
sesiunii a zecea a celei de-a șaptea le
gislaturi a Marii Adunări Naționale.

înaltul for legislativ al țării se întru
nește la începutul noii perioade de mun
că intensă și însuflețită inaugurată de 
Congresul al Xll-lea al Partidului Comu
nist Român. El dezbate. în lumina liotă- 
rîrilor Congresului, a orientărilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Planul națio
nal unic de dezvoltare economico-socțală și 
bugetul de stat pe anul 1980. an hotărîtor 
pentru îndeplinirea integrală 
prevederilor actualului cincinal 
crearea condițiilor optime
vederea trecerii la realizarea obiectivelor 
prevăzute pentru perioada 1981—1985, e- 
tapă de cea mai mare însemnătate în în
făptuirea cu succes a grandiosului pro
gram al partidului, de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
înaintare a României 
odată. va 
care, în 
mocratișm ce 
societatea noastră, „ 
prezentare a cetățenilor țării de către de
putați în Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare, precum și ‘ 
firea organizării și activității 
populare județene și birourilor 
te ale acestora.

Ora 10,00, Tovarășul Nicolae 
ceilalți tovarăși din conducerea

a
Și 
în

adopta 
spiritul 

car

Și 
spre comunism. Tot- 

aete normative, 
profundului 

a eterizează 
asigură mai buna re-

de

îmbunătă- 
consiliilor 

permanen-

Ceaușescu,
__ ______________  __________ de partid 

și de stat, sosesc în rotonda Marii Adu
nări Naționale unde sînt salutați cu pu
ternice aplauze de deputați și invitați.

împreună tovarășul
Ceausescu, în lojile oficiale iau loc 
ră.șii Ilie Vcrdeț, Elena Ceaușescu, 
Bane, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Cazacu, Lina Ciobanu, Ion Coman. 
lao Constantin, Ion Dincă, Janos Fazekaș, 
Ludovic Fazekas. Cornelia Filipaș, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Rău- 
tu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, Ștefan 
Voitec. .

La lucrările sesiunii iau parte, de ase
menea, membri supleanți ai Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Con
siliului de Stat.

•In calitate de invitați, în sală se află 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernu
lui, conducători de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, reprezentan
ți ai oamenilor muncii, personalități ale 
vieții noastre științifice, culturale și ar
tistice. ziariști români și corespondenți ai 
presei străine.

Sînt prezenți șefi de misiuni diplomati
ce acreditați la București.

Președintele Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Giosan, declară deschi
se lucrările sesiunii.

Deputății și invitații au păstrat un mo
ment de reculegere în. memoria deputatu
lui Sebastian Ulmeanu, decedat în perioa
da care a trecut de la precedenta sesiune 
a M.A.N.

Nicolae 
lova- 
losif 

Virgil 
Nico-

(Continuare în pag. a 4-a)

Brigada condusă de 
cunoscutul maistru e- 
lectromecanic Constan
tin Lupulescu (în me
dalion), de la sectorul 
IV al minei'Lupeni 
extras, în 
plimentar, 
de 36 000 
bune.

a 
acest an, su- 
o producție 
tone de căr-

Cu privire la organizarea pomului 
de iarnă și sărbătorirea 

Revelionului 1980

(Continuare în pag. a 2-a)
de

I. M. Petrila Spectacol

Cu prilejul Anului Nou 
1980, în întreaga țară se 
vor organiza ample acțiuni 
politice și cultural-educati
ve tradiționale, privind 
sărbătorirea pomului de 
iarnă .și a Revelionului.

Prin grija deosebită față 
de copiii și tineretul pa
triei, manifestată perma
nent de conducerea parti
dului și statului personal

de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în acest an au 
fost alocate pentru organi
zarea pomului de 
60 000 000 lei din 
statului, la care se adaugă 
94 359 000 lei din contribu
ții prevăzute în bugetele 
si nd iestelor, cooperat i velor 
agricole de producție, meș-

iarnă 
bugetul

(Continuare in pag. a 4-a)

Constituirea organizațiilor proprii ale
Frontului Unității Socialiste

In colectivul preparatorilor

Amplă mobilizare pentru îndeplinirea dezideratului 
REALIZĂRILE DIN ACEASTA LUNĂ 

,a nivelul prevederilor anului viitor
Prin activitatea desfășu

rată de-a lungul întregu
lui an 1979, colectivul I.M. 
Petrila a confirmat o am
plă mobilizare a energiilor 
de muncă și creație în ve
derea creșterii producției 
fizice de cărbune în condi
ții de eficiență ridicată. In 
perioada de la începutul a- 
nului pînă în prezent, la 
I.M Petrila s-au extras 
peste prevederi 30 000 tone 
cărbune, iar ca Urmare a 
reducerii cheltuielilor ma
teriale față de cele pre
văzute a fost depășită sub
stanțial valoarea produc-

ției nete — indicator de e- 
sență al noului mecanism 
economico-financiar.

Raportat la această sar
cină de onoare și la preve
derile de perspectivă ale 
industriei miniere cuprinse 
în 
lui

■ lui, 
ția 
cu _
Cele 400 de tone creștere 
zilnică reprezintă o expre
sie a trăsăturilor calitati
ve noi ale producției. Să 
precizăm că sporul de pro
ci ;ție se va obține în

documentele Congresu- 
al Xll-lea al partidu- 
în anul viitor produc- 
minei Petrila va spori 
120 000 tone cărbune.

condițiile reducerii, în me
die, cu 180 posturi a efecti
velor zilnice, ceea ce pune 
pregnant în evidență 
portanța aplicării cu 
secvență a măsurilor 
bilite pentru creșterea 
ductivității muncii.

Se poate afirma cu toată 
convingerea că la I.M. Pe-

Ing. Traian JURCA, 
șeful compartimentului 

topo — tehnic. și progra
marea producției. 

I. M. Petrila.

im- 
con- 
sta- 
pro-

țLonliauare m pag. a 2-a)

La casa de cultură din 
Petroșani a avut loc ieri 
după-amiază un specta
col al formațiilor artiști, 
ce de amatori din Valea 
Jiului, laureate în a 11-a 
ediție a Festivalului na
țional 
niei". Au participat corul 
bărbătesc de la I.M. Pe
trila, grupul de satiră și 
umor și formația vocal- 
instrumentală „Acustic", 
brigada artistică de la 
I.M. Vulcan, formații 
ale pionierilor , de la 
Școala generală din Ani- 
noasa. revista elevilor de 
la Liceul industrial 
Petrila, 
modern 
cultură 
(T.S.)

„Cintarea Romă-

din 
formația de dans 
de la Casa de 
din Petroșani.

La secția de preparare a cărbunelui Lupeni, pînă 
miercuri la terminarea schimbului I, 469 de munci
tori și muncitoare care nu fac parte din rindurile 
partidului au completat cereri de înscriere în organi
zațiile proprii ale Frontului Unității Socialiste. „A- 
vem prilejul să acționăm cu mai multă eficiență, să 
contribuim mai bine, prin acest cadru organizatoric 
creat, la soluționarea problemelor efectivului, care 
sînt de fapt propriile noastre probleme" — s-a auzit 
o opinie repetată de foarte mulți preparatori, în mo
mentul cînd și-au exprimat dorința de a deveni mem
bri individuali, sau în dezbaterile prilejuite de adu
nările de constituire a organizațiilor proprii ale F.U.S. 
Alte aprecieri erau rostite Ia adresa justeței măsurilor 
Propuse de secretarul gederal al partidului, a consec
venței cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu se ocupă 
de adîncirea continuă a democrației noastre socialiste.

Miercuri, la ora 14, din 
cele 9 organizații constitui
te pe ateliere și laboratoa
re, Un mare număr de 
preparatori au participat 
la adunarea de constituire 
a organizației F.U.S. pe 
secție și de alegere a co
mitetului organizației. Pri
lejul a fost folosit pentru 
trecerea în revistă a prin
cipalelor sarcini economi- 
co-sociale ce stau în fața 
colectivului și stabilirea 
căilor de acțiune în vede
rea îmbunătățirii activită-

ții de preparare. Au luat 
cuvîntul Tiberiu Silaghi, 
maistru de 
Teodor Pop,
preparare, Elisabeta Ghez- 
vay, contabilă, Vaier Ma
nea, mecanic de locomoti
vă și alții care s-au refe
rit ia necesitatea atragerii 
tuturor oamenilor muncii 
la soluționarea problemelor 
întreprinderii, făcînd pro
puneri legate de creșterea

Constantin IOVANESCU

întreținere, 
șef echipă

(Continuare în pag. a 2-a)
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u

Realizările din această lună
la nivelul prevederilor
(Urmare din pagina I)

anului viitor

'i

I.a întreprinderea de confecții din Vulcan au fost 
înregistrate numeroase cereri de primire individuală 
în organizația proprie a F.U.S.

In foto : ConfecțitMterele Sleia Miliăilescu, Maria 
Mican și Lenuța Dascăle în memenlul completării 
cererilor. ,

trila sînt asigurate temei-' 
nice măsuri tehnico-orga- 
nizatorice pentru ca pro
ducția anului 1980 să fie 
realizată ritmic, încă din 
primele zile ale anului, 
lată eiteva argumente în 
favoarea aeestei afirmații. 
Prin cele 2 200 tone de căr
bune extrase suplimentar, 
pînă in 11 decembrie s-a 
asigurat atingerea nivelu
lui planificat al producției 
pentru primul trimestru 
al anului viitor. Gradul de 
asigurare cu rezerve 
citise și pregătite 
asemenea, depășit 
prevederi. Intrăm 
1980 cu un avans 
gurarea rezervelor 
se de peste patru 
ță de cel minim admis. La 
lucrările de pregătire a-

teri să 
plexe. 
tul 3, 
la re 
incit

con- 
stra- 
nive- 
astfel

des- 
este, de 
față de 
în anul 
în asi
de schi- 
ani fa-

-răspunderii pentru buna 
întreținere a utilajelor și 
asigurarea funcționării la 
parametri planificați, îm
bunătățirea transportului, 
creșterea selectivității în 
procesul tehnologic, redu
cerea consumurilor speci
fice, întărirea ordinii șt 
disciplinei. Din euvintul 
tuturor s-a desprins con
cluzia că trebuie să fie 
acordată o atenție mereu 
sporită îmbunătățirii ca
lității cărbunelui, în spe
cial la sortimentele pentru 
cocs și semîcocs, secția de 

avînd 
benefi

ci derur-

Cu sarcinile anuale îndeplinite

și semîcocs, ; 
preparare Lupeni 
printre principalii 
ciari. .combinatele 
give ale țării.

Din dezbateri a 
că organizațiile proprii ale 
FUS au mulirpte posibi
lități de a stimula partici
parea tuturor oamenilor 
muncii, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, la o 
activitate mereu supe
rioară, contribuind pe a- 
ceastă cale la înfăptuirea 
neabătută a istoricelor ho- 
lărh'i ale Congresului 
XJI-lea al partidului, 
remarcat că din organiza
ția pe secție fac parte pes
te 320 de femei, iar ponde
rea o regăsim și în 
ponența comitetului, 
ce reflectă, dfi fapt, 
tribuția substanțială 
meilor în activitatea econo
mică a secției, participa
rea lor la viața politică, 
pasiunea și dăruirea aces
tora în acțiunile economice 
obștești și educative 
viața colectivului.

rezul^a-t

zat Și îndeplinit sarcinile 
planificate în acest an cu 
20 de zile mai devreme. 
Ne exprimăm atașamen
tul nostru profund la în
treaga politică a partidu
lui, față de marea acțiu
ne cu larg caracter de
mocratic — constituirea 
organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socia
liste — angajîndu-ne ca 
pînă la sfirșiiul 
să majorăm plusul cu 

; încă 2000 tone de cărbune 
cocsificabil — ne spunea 
în dimineața zilei de 12 
decembrie tovarășul A- 
lexă Furdui, secretarul 
comitetului 
la sectorul 
Lupeni.

Sectorul 
săi. model 
ambiție profesională, pilon 
al mecanizării întreprin
derii, laboratorul de în
cercări al minei și Văii 
Jiului ale cărui rezultate 
vor trebui generalizate și 
la alt® formații 
a dovedit prin 
obținute, că 
tearea chemare 
cere lansată către 
sectoarele de producție a- 
le Văii Jiului a avut 
un inițiator de nădejde.

Cea mai concretă ca
racterizare pentru minerii 
sectorului

I 
1 ■w 
I
1

hărnicia, înaltul profesio
nalism, dragostea de nou, 
hotărîrea și dîrzenia, uni
tatea colectivului, știin
ța conducerii și îndru
mării, valoarea bunei or
ganizări, ei bine, cca mai 
concretă și obiectivă ca
racterizare le-o fac cifre
le, cifrele trecute în drep
tul indicatorului produc
ție realizată, a indicato
rului productivitate a 
muncii, cifre care înglo- 

anului’ bează eforturile de gîncli- 
frunții, 

efortul eon-
re și sudoarea 
încordarea și 
tinuu.

Constantin 
cu formația

Dumin kă, 1<6 decemibrie

8,45

9,00
9,25
9,35

14,00

16,00

17,50

a-

I
"V

I
I
i
i

i

Pe linia valorificării supe^ 
rioare a rezervelor de .căr-« 
bune, în blocul zero, odată 
cu coborîrea în adîncime 
se va extinde exploatarea 
sub pilierul rîului Jieț. 
Vor intră în funcțiune noi 
abataje în stratele 3 și 5, 
spre est, precum și în 
stratele subțiri 5, 6 și 7, 
fiind preconizată și aici 
aplicarea tehnologiilor mo
derne, a susținerii și tăie
rii mecanizate. Acest fapt 
solicită urgentarea achi
ziției de utilaje adaptate 
condițiilor specifice de ză- 
cărnînt, problema 
marată la nivelul 
tulul.

De 
de o 
care 
ritmică a planului, pe 1980. 
Dispunem, totodată, de ca
pacități ooresjiunzătoarc de 
transport mecanizat și de 
însilozare în subteran a- 
sigurînd astfel ca procesul 
productiv să se desfășoare 
fără perturbații. Am atins 
deja nivelul zilnic al pro
ducției preconizat pentru, 
trimestrul I al anul™ ^7 
tor. Toate aceste măsuri și 
fapte, judicioase și eficien
te, întărite de capacitatea 
de' mobilizare a colectivu
lui — dovedite, cu priso
sință prin cele 30 000 tone 
de. cărbune extrase peste 
plan în acest an, — asi
gură cele mai favorabile 
premise pentru îndeplini
rea sarcinilor ce revin co
lectivului IM. Petrila în 
viitor, corespunzător impe
rativelor de perspectivă 
cuprinse în documentele 
Congresului al XII-lea ei 
partidului. :

vansul este de o lună fa
ță de normă.

Pentru realizarea sarci
nilor sporite de cărbune, 
vor intra în funcțiune noi 
capacități productive, tră
sătura definitorie a anului 
1980 fiind introducerea in- 

a mecanizării 
In blocul II, 
s-a realizat o 

a abatajelor
noile complexe me

canizate de abataj de tip 
S.S.P., construite în Valea 
Țiului, să funcționeze. în 
„cascadă" pc un cîmp de 
exploatare de peste 400 
metri, elimînîndu-se frec
ventele echipări și deze- 
chipări de pînă acum, mă
sură cu efecte evidente în 
reducerea ponderii operați
ilor neproductive. In blo
cul I, stratul-3. vor fi ex
tinse abatajele frontale cu 
susținere metalică, p® un 
cîmp de 250 ml, eliminîn- 
du-se abatajele cameră, ca
racterizate de un consum 
ridicat de lemn. Producția 
extrasă cu suținere meta
lică va crește ta 1980 fa
ță de 1979 cu 15,6 la sută, 
iar cea cu susținere și tă
iere mecanizată se va du
bla. O cerință ce își așteap
tă grabnic rezolvarea de 
către C.M.VJ. cu care se 
confruntă și alte întreprin
deri miniere, este asigura
rea .plasei metalice de sus
ținere, 
nînd 
giilpr 
ție.

O
se
tele subțiri și cu 
mare, unde vor 
duse complexe mecanizate.

pe acum.

fiind de- 
combina-

pe acum, dispunem 
linie de front activă 

să asigure realizarea

aceasta condițio- 
extinderea tehnolo- 
moderne de extaac-IA

I*
I■w ■
I

pat numai de producția 
care trebuie realizată azi, 
ci și de cea de mîine, de 
pregătirea condițiilor op
time desfășurării normale 
a procesului de producție 
și în anul viitor, preocu
pări concretizate în rea
lizările obținute de mi
nerii brigăzilor de la pre
gătiri — plus 500 ml 
brigăzi dintre care le
mințim pe cele conduse- 
de Mihai Nister, Grigo- 
re Florea, Ioan Costin și 
Petru Kisfaludi.

Minerilor sectorului IV 
nu le este însă indife
rent cum obțin tona de 
cărbune, la ce preț, cu 
ce consumuri de energie, 
.și materiale. Dovadă e-' 
locventă fiind în . această 
direcție economiile rea
lizate la costurile de 
producție . — 4 600 000 lei. 
Amintim un singur ele
ment pentru exemplifi
care — contorizarea con
sumului de energie elec- 

loan Sală- trică —, acțiune în urma 
n scă

zut. la nivelul sectorului, 
de la aproximativ 450 000 
kWh pe lună la numai 
200 000 kWh pe lună.

Minerii sectorului 
prin realizările 
întăresc 
minerilor 
„Să dăm 
tot mai 
mai ieftin !"

sehi mhare 
va înregistra

calitativă 
în stra- 
înclinare 
fi inlro-Lupuleseu 

pe care o 
conduce a obținut o pro- 

de partid de ductivitafe superioară 
planului cu 3500 kg/post 
și o producție suplimen
tar extrasă pe această 
bază de 36 000 tone. Teo
dor Boncalo realizează 
un plus de productivita
te de 85.0 kg /post și un 
plus de producție de 
16 000 tone, 
gean ©00 kg./post în plus căreia consumul a 
la productivitate și 11 000 
de tone la producția de 
cărbune extras, iar 
lentin Tofană, plus 
kg/post la productivitate 
și plus 3500 tone la pro
ducție. De prisos să mai 
amintim că toate cele 
patru brigăzi sînt. dotate 
cu complexe mecanizate.

Dar, colectivul secto
rului IV nu este preocu-

Va-
270

al
De

de lucru, 
realizările 
mobiliza
ta între- 

toate

com- 
ceea 
eon- 

a fe-

IV al minei

IV, oamenii 
de hărnicie și

a-

pan if ic a-

■H■■■■■■P

18,05

o întîlnire 
de oameni 

la Fabrica 
Petro >ani.

emoțio- 
miercuri, 

la

iU-

Gimnastica la domici
liu.
Tot înainte !
Șoimii patriei.
Film serial „Dick Tur
pin" Episodul 6.
Viața satului. 
Bucuriile muzicii.
De strajă pârtiei. 
Telex.
Album duminical : 
mor și muzică.
W oody — ciocănitoa- 
rea buclucașă.
Telesport: Sub sem
nul Daciadei.
Șah-mat;
Rezumat din meciu
rile disputate în Cu
pa UEFA ;
Pregătirile lotului o- 
limpic de lupte ;
Tenis, finalele cam
pionatului internațio
nal de la Brașov.

„Tfrn- 
Ul-timul

Film serial : 
puri grefe" 
episod.

Micul ecran 
cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,25 Pe marea scenă 

țării — spectacol . 
rk'-muzieal.

20,40 Film artistic: Via
ța lui Henry VIII. 
Premieră pe țară.

pentru

a
U-

1 
I*.
1

Producție a studiou
rilor engleze. 

21,35 Telejurnal.
Sport.

Luni, 17 decembrie

16,00

18,50
19,00
19,25

19,40
20,00
20,15

20,40

21,35

18,30

IV, 
’ ” " ; obținute, 

angajamentul 
Vă i i j i ulu i :

țârii cărbune — 
mult, mai bun,

Membru comisiilor 
control muncitoresc au 

cu colecti- 
ai muncii 
de p,îine 

Desfășura
tă în cadrul „Zilei între
prinderii", întâlnirea , a 
avut ca temă: „Îmbună
tățirea și diversificarea 
produselor de 
ție“. (Al. Cor.)

★
Un 'moment 

nant a avut loc 
12 decembrie a.c., 
I.M. Lonea. După 38 de 
ani, din care 23 la același 
sector, tovarășul Andrei

Stn'.’.l. a fost sărbătorit 
cu prilejul pensionării. 
Un grup de pionieri de 
la Școala generală nr. S 
i-a înmânat flori și a pre
zentat un frumos pro
gram artistic. (VjS.)

★
De curînd, rampa de

pozitului de cărbune pen
tru alocații din Petroșani 
a fost dotată cu un troliu 
electric. Această dotai,ic 
contribuie la scurtarea 
timpului de staționare a 
vagoanelor la descărcare 
pe rampa depozitului, re
ducerea efortului fizic 
al personalului muncitor 
și îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu 
cărbune. (Vasile Beldie, 
coresp.)

«
?

5i

1
3
3
2

Emisiune în limba 
maghiară.
1 001 de seri.
Telejurnal.
Cu documentele Con
gresului pe masa 
lucru.
Cadran
Muzică
Prezent 
știința 
Roman
din Mogador" ultimul 
episod.
Telejurnal.

18,50
1,9,00
19,25

19,50

de

imondial, 
ușoară, 
și viitor 

românească, 
foileton : „Cei

in

Marți, 18 decembrie

9,00
10,00

10,05
16,00
16,30

Teleșcoală.
Film serial : Dallas — 
Compania petrolieră 
Ewing.
Telex.
Invățămînt-educație.
Hochei pe gheață : 
Cehoslovacia — Ca
nada și U.R.S.S. — 

Suedia. .Selecțiuni în
registrate de la Mos
cova.
Almanah
Desene
„Simlbad

pioneresc. 
animate, 

marinarul".

din agricultu-

social-politică

seri.

îndrumări pentru lu
crătorii 
ră.

Revista 
TV. 
1001 de
Telejurnal.
O nouă și puternică a- 
firmare a democrați
ei socialiste.
Muzică patriotică și 
revoluționară.

17,40 Trandafir de la Mol
dova. '

17,55 Atenție la neatenție 
■— Emisiune de pro
tecția munci:.

18,20 Tragerea pronoex- 
pres. 
Viața rațională. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Dosarul energiei. 
Noi, femeile !

18,3.0
18,50
19,00
19,20
19,30

PROGRAMUL ȚV
sW^.WAW«.W<V.y«VW.¥AWV«W.V^WW.

20,00 Seară de teatru „0 
mîndrețe de bărbat" 
de A. N. Ostrovski. 
Premieră pe țară. 

Producție a televiziu
nii- sovietice.

21,40 Telejurnal.

Miercuri, 19 decembrie

20,00 Telecinemateca : Ci
clul Dosarele 
cranului. „Onearea 
pierdută a Kathari- 
nei Blum" sau cum 
se iscă și unde poate 
duce violența. Pro
ducție a studiourilor 
R.F.G. și U.S.A.

21,45 Telejurnal.

e-

17,00

17.30
18,50
19,00
19.30
20,15

20,30

Curs de limbă fran
ceză.

Hochei pe gheață: 
U .R.S.S. — Canada. 
Selecțiuni înregistra
te de la Moscova. 
Viața -cultorală. ■ 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Ora tineretului.
Meridianele cîntccu- 
lui.
Teatru scurt : Di
mineți fără ceață.

21.35 Telejurnal.
Vtopri, 21 decembrie

16^00 Telex.
16,05 Invățămînt-educație
16,30 Emisiune în limba 

germană.
18.25 Tragerea loto
18.35 “
18,50
19/10
19.25
19.45

11,15

13,00

17.15
18.00
18.15

Roman-foileton : „Cei 
din Mogador".
Telecinemateca (re
luare).
De la A la... infinit i 
reportaje, documen
tare, muzică, poezie, 
dans.
Finala turneului in
ternațional. de hochei 
pe gheață de la Mos
cova.: U.R.S.S. —
Cehoslovacia.
Retrospectiva „Pe 

gheață șj pe zăpadă".
Marile 
schi și 
tic ale

Clubul
Săpțămina politică.
Baschet
Steaua
(repriza a
Transmisiune 
tă de la sala
ca.

1001 de seri. 
Telejurnal.
Partidul și
— un singur 
singură voință. 
Teleeneiclppedia.
Film serial : Dallas
— Compania petro
lieră Ewing. Episodul 
17,

Rapsodii de... sîmbă
tă seara-,
Telej urnal.

concursuri de 
patinaj artis- 
anului 1979. 
tineretului.

15,00 Hochei pe gheață: 
Cehoslovacia — Su
edia. Transmisiune 
directă de la Mosco
va. In pauză la ora 
15,45 Telex.

16,30 Din muzica și dansu
rile popoarelor. Por
tugalia.

17,15 învăț ămînt-e ducat ie

Joi, 29 decembrie

9,00 Teleșcoală.
10,00 Film serial 

grele".
Telex. 
Telex. 
Teleșcoală.

„Timpuri

10,50
16,00
16,05

La volan.
1001 de seri. 
Telejurnal.
-Reflector.
Film artistic : „Bal 
în poiana zimbrilor". 
Premieră pe țară. 
Atelier • de creație 
literar-artiștică.
Telejurnal.

Sîmbătă, 22 decembrie

21,05

21,35 19,40
20.15

8,30
9,05
9,40

10,00

Te leș coală. 
Școli și 
Curs ele 
mană.
Curs de 
niolă.

profesii, 
limbă ger-

limbă spa-
21,05

21,40

masculin :
Dinamo 

II-a). 
direc- 

Floreas-

poporul 
gînd. o
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După oportunele măsuri de reorganizare a stațiilor, 
în condițiile iernii, se impune oa

MERSUL AUTOBUZELOR SĂ FIE
IREPROȘABIL!

Bin scrisorile șoșițe 
la redacție

Un croitor particular, care nu merită să i se 
încredințeze autorizație

Pe adresa redacției au sosit mai mul
te scrisori de la cititori din toate locali
tățile municipiului Petroșani, avînd ca 
temă transportul în comun cu autobu
zele de Pe traseele locale. Un „grup de 
cetățeni" din cartierul Carpați Petroșani 
consideră „rău venită desființarea sta
ției de autobuz din fața blocului turn, 
de unde mulți cetățeni iau autobuzul 
spre Lonea, Petrila, sau I.U.M.P.". Din 
Aninoasa, 14 elevi ne solicită o interven
ție la conducerea E.T.P. pentru reînfiin
țarea stației. de la Puțul Sud. Din Uri- 
cani, un grup de muncitori și elevi con
sideră neîntemeiată decizia E.T.P. de a

desființa stația „Depozite". Tovarășii A- 
lexandru Pal, Petru Bîrloveanu, Ileana 
Nătingă, Ion Dragoteșcu, Margareta Pop, 
Dan Cîrciumaru, Vaier Barna, Gheorghe 
Pană, Petru Voinea, Petru Tătar și alții 
solicită reînființarea stației „Pod" de Pe 
traseul Aeroport Dîlja. In numele na
vetiștilor din Lonea, cetățeanul Tiberiu 
Terlețchi a sesizat că pe traseul Aero
port — Lonea nu se respectă orarul de 
circulație a autobuzelor și încearcă să 
argumenteze că vechiul sistem cu tra
see Lonea — Petroșani, Petrila — Petro
șani Aeroport și Cimpa — Petroșani se 
dovedea a fi mai bun.

Cu scrisorile în față am 
discutat toate aceste pro- 
uțeme eu cei în măsură să 
stabilească deciziile cores
punzătoare cerințelor și po
sibilităților locale ale tran
sportului in comun : tova
rășul ing. Dumitru Albcs- 
cu, directorul E.T, Petro
șani și Victor Dărămuș, șcț- 
ful secției transport auto
buze. In legătură eu con
cluziile acestei discuții, de 
la. bun început se impune 
o precizare. Recenta reor
ganizare a traseelor trans
portului în comun s-a fă
cut pentru asigurarea unei 
mai bune utilizări a par
cului de autobuze existent, 
în conformitate cu preve
derile hetlăririi de gospodă
rire economicoasă a parcu
lui de autovehicule și re
ducerea consumului de car
buranți. S-a ținut cont de 
prioritatea de a se asigu
ra un flux ritmic normal, 
spre _ și de la locurile 
de muncă — îndesindu-se 
numărul autobuzelor în 
orele de vîrf, dintre schim
buri și de la începutul zi
lei de lucru.

In acest context, pentru 
asigurarea unui transport 
mai rapid, cu un consum 
mai mic de carburanți s-a 
hotărît desființarea unor 
stații. La ceierea a peste 
400 de cetățeni și a perso-

înfiin- 
sfîrșit!) 
traseul 

Dîlja s-au des*

naiului sanitar 
țat în Petroșani (în 
stația „Spital". Pe 
Aeroport 
ființat cîteva stații facul
tative. Aici s-a revenit în
să, asupra deciziei de a se 
desființa stația „Pod", con
ducerea E.T.P. dînd dova
dă. de solicitudine față de 
cererile formulate de cetă
țenii din cartierul Lunca. 
Pe traseul Petroșani — A- 
ninoasa, după desființarea 
unor stații, la cererea ce
tățenilor se va reînființa 
stația „Puțuri", zonă 
care Consiliul popular 
comunei Aninoasa va 
Cide. executarea unor 
refugii. S-a revenit, de a- 
semenea, la reînființarea 
stației „Depozit" din Uri
cani Tovarășul Neag Wil
helm, primarul orașului 
Uricani ne-a informat că 
pentru stația „Depozit" ' se
va asigura un amplasament

mai adecvat, lîngă secto
rul I.F. Uricani. In legătu
ră cu traseul Lonea — Pe
troșani Aeroport, întrerupe-, 
rile în. ritmul de circulație 
se datoresc barierei din 
Petrila. Acest neajuns este 
înlăturat parțial, prin men
ținerea autobuzelor pe tra
seul Aeroport — Centru 
Petroșani. Pînă în prezent 
s-a dovedit, totuși, mai 
bună organizarea unei li
nii directe Aeroport Petro
șani — Lonea,: comparativ 
cu situația dinainte. Ar 
mai fi de menționat un as
pect deloc neglijabil. Șo
ferii de pe autobuze mun
cesc în, condiții deosebite. 
Mulți dintre ei conduc ne
întrerupt de la ora 2,30 
pînă seara tîrziu. Depun e- 
f orturi demne de toată la
uda pentru a asigura func-

ționarea ireproșabilă ă 
transportului în comun. 
Există, desigur printre a- 
ceștia și unii șoferi indis- 
ciplinați, care discută cu 
„prieteni" în timp ce con
duc sau nu opresc în toa
te stațiile. La sesizarea că
lătorilor, de regulă șoferii 
indisciplinați sînt sancțio
nați de conducerea E.T.P. 
Se mai întîlnesc, însă și 
destui călători care nu 
cumpără bilet, vociferează, 
îmbrâncesc în ștînga și în 
dreapta, 
„printre 
preț" în 
ușile de 
urcare ș. a. Opinia de ma
să împotriva acestora nu 
se face simțită întotdeau
na și peste tot. Or, tocmai 
acum, cînd iarna face ca 
mijloacele de transport în 
comun să fie mult mai in
tens solicitate se impune 
întărirea disciplinei în rîn- , 
dul conducătorilor autobu
zelor, luarea tuturor măsu
rilor necesare respectării 
graficelor de circulație, dar, 
în același timp se cere și 
din partea călătorilor o 
atitudine fermă, de masă, 
împotriva celor care încal
că normele comportării ci
vilizate.

pentru a se urca 
primii cu orice 
autobuz, folosesc 
coborâre pentru

v. străuț

„Steagul roșu" a criticat,

în 
al 

de
not

Container uitat?

"K

organele vizate răspund
S-AU LUAT MĂSURI

Conducerea I.G.C.L, Pe
troșani a răspuns in scris 
redacției la articolul cu 
titlul „Și în anotimpul re
ce trebuie acționat pentru 
gospodărirea localităților", 
publicat, m „Steagul roșu" 
nr. 8447 In articol a fost 
criticat ritmul de mele în 
care ;șe realiza schimbarea 
unei porțiuni din conducta 
de alimentare cu apă de 
pe strada Oituz din Petro
șani și astuparea șanțului 
respectiv, fapt care întreți
nea un aspect neplăcut și 
stânjenea’ circulația. „Vă 
comunicăm — se precizea
ză în răspuns, — că a fost 
astupat șanțul în cauză du
pă pozarea conductei, iar 
dalele din beton dizlocate 
din trotuar au fost reașe
zate, urinînd ca după: ta- 
sarea umpluturii să fie exe
cutate remedieri".

CABANA VA REDEVENI 
OSPITALIERA

In articolul intitulat : „La 
poarta Retezatului avem 
nevoie de o cabană ospita
lieră", publicat în ziarul 
„Steagul roșu" nr. 8381, se 
criticau unele deficiențe de 
la cabana Buta. „Cele 
relatate în articol sînt în
temeiate, se arată în răs

punsul Direcției comerciale 
a municipiului Petroșani. 

Pentru remedierea neajun
surilor conducerea I.CJS. 
Mixtă Lupeni a luat mă
suri cum sînt: repararea 
acoperișului, dușumelelor, 
dotarea cu cazarmament 
nou, construirea unui beci 
de beton pentru păstrarea 
produselor alimentare, asi
gurarea unei aprovizionări 
ritmice și într-o gamă sor
timentală mai bogată".

I

I
>

Lingă .stația 
de pe strada 
din Petroșani 
citeva luni 

containerul 
din imaginea 
de mai sus. Pe 
lingă 
că a 
stalat 
trivît, 
piere 
menii 
tobuzuîui Dilja-Âeroport, 
cetățenii din două străzi 
aduc aici resturile și gu
noaiele și le aruncă... pe

de autobuz lîngă container. Așa înțe- 
cetățeni să „re- 
serviciului de 

salubritate, 
faptul că s-a 
așezat contai
nerul într-un 
Ioc îndepărtat, 

nepotrivit, 
că, măcar acum,

Cărbunelui leg unii 
se află de proșeze"

Foto-critica
f ap tul

fost in-
într-un
în imediata apro- tovarășii de la salubritate 

a locului unde oa- vor muta containerul mai 
așteaptă sosirea au-

loc nepo- Sperăm

aproape de... locuințele. 
cetățenilor.

Text; S. VIOREL 
Foto : Ion CIUR, 

corespondent. I
-I

M-am prezentat 
eu haina de piele, cumpă
rată de la magazin, pen
tru băiatul meu, la atelie
rul particularului Petru 
Scorei din Lupeni. Haina 
trebuia puțin micșorată, 
pentru a corespunde taliei 
băiatului. Pînâ în acest 
moment era 'departe de 
mine gândul la o întâmpla, 
re urîtă în legătură cu 
haina cumpărată. In tim
pul primei discuții, „pa
tronul" atelierului lui — 
a strecurat însă o aluzie 
că, dacă sînt de acord, el 
mă poate servi cu altă 
haină, tot de piele, pe ta
lia băiatului, în locul ce
lei cumpărate de la maga
zin. Eu am trecut cu ve
derea gîndul, ascuns al 
„meșterului", pentru că nu 
aveam în intenție nici o 
schimbare, haina cumpă
rată fiind din material 
foarte bun și frumoasă. 
Asta a fost M ziua de 25 
septembrie a.c. In 29 sep
tembrie, m-am prezentat 
la atelier pentru a ridica 
haina modificată, așa cum 
am solicitat Surpriză ne
plăcută însă ! In locul hai
nei modificate, Petru Sco

rei mi-a oferit 3 000 lei, 
întrucât, după cum susți
ne el, haina mea „i-a fost 
furată". Bineînțeles că am 
refuzat banii. Degajat, ca 
și cum nu i s-ar fi întâm
plat nimic, Scorei a plecat 
la băi. Numai în ziua de 
27 noiembrie am avut po
sibilitatea să-1 reîntâlnesc 
în atelier și să-i solicit 
haina. Fără șanse însă 
deoarece, din nou, P. Sco
rei mi-a oferit de data a- 
ceasta 3 500 lei, ca să mă 
liniștească, chipurile pentru 
că „nu voi primi de la ni
meni mai mult". Ca și cum 
i-aș fi cerut să-mi vîndă 
haina, nu să mi-o micșo
reze. Probabil că el își 
permite asemenea fapte pe 
baza autorizației, de func
ționare pe care, după pă
rerea mea, nu o merită. 
Eu îi pretind haina cumpă
rată de la magazin și pre
zentată pentru a fi mic
șorată și nicidecum bani. 
Și asta urgent; a venit iar
na, iar băiatul meu are 
nevoie de ea.

Zorița BĂDĂU, 
Lupeni, strada Parîngului, 

Bl. A 4, ap.14

Plite condiționate la cumpărare
Se știe că plitele se u- 

zează și trebuie înlocuite. 
Nimic mai simplu. Mergi 
la magazinul cu articole de 
metal, alegi, plătești și de
vii posesor de plită nouă. 
Ce se întîmplă însă cînd 
magazinul nu are plite, 
ori — cum se petrec lucru
rile la magazinul din Pe
troșani —, cînd intrarea în 
posesia unei plite este con
diționată de cumpărarea 
ramei. „Faceți reclama ție 
la uzina ■. producătoare" — 
ne-a sfătuit vînzătoarea. 
Intr-adevăr. întreprinderea

producătoare, după cum 
susținea vînzătoarea. nu 
furnizează mai multe plite 
separate de rame, deși se 
știe că ramele șe -uzează 
într-un timp mult mai în
delungat decît plitele. Pen
tru a remedia această ano
malie adresez factorilor 
comerciali în măsură să 
rezolve problema din pre
zenta sesizare, deoarece do
rim să cumpărăm plite și 

•—fără rame și invers.
Petru GĂINA 

și alți cumpărători

Noi dotări gospodărești
Ca o materializare a permanentelor creșteri cali

tative ce au ioc în domeniul civico-gospodăresc al 
localităților, I.G.C.L. Petroșani a fost înzestrată cu noi 
mașini și utilaje destinate mecanizării unor operații 
specifice. Printre ultimele asemenea dotări se numără 
un autonialaxor pentru prepararea asfaltului, un uti
laj complex pentru desfundat canale, un excavator 
„Castor" pentru lucrări de drumuri, două automăto- 
rători, un (ractor-buidozer S1500 etc. Pentru extinde
rea și repararea îmbrăcăminților asfaltice ale șosele
lor din orașele Văii Jiului urmează să fie pusă în 
funcțiune o stație automată de preparare a mixturilor 
asfaltice, cu o capacitate de citeva ori mai mare de
cît cea folosită în acest scop pînă acum. Fiind auto
matizată, noua stație va putea fi servită de efective 
de trei ori mai reduse, cu o productivitate a muncii 
net superioară.

••••••••••••••••••••••••••••••••••»»•••••••••••••••••••••»•
• DUMITRU IONESCU, 

Petroșani : Locatarul apar
tamentului nr. 12, deși nu 
avea la data vizitei noas
tre la blocul 10, strada Sa
turn, nici un obiect în us- 
cătorie pe care o revendi
cați liberă, locatar intere
sat direct de aspectul și 
■modul de folosire a aces
teia, și-a exprimat acordul 
cu felul cum ea este folo
sită în prezent. De părere 
cu el sînt majoritatea lo
catarilor scării. Locatarii 
Elena Ștefan. Aurica Dăs- 
călescu și Constantin Preda 
ne-au explicat în detaliu 
motivul pentru care ați 
reclamat. Nu-1 repetăm, 
ceea ce nu înseamnă că vă 
aprobăm felul cum ați pro
cedat,

• ION CIUR, Petroșani: 
Drumul spre cimitirul din 
Petroșani a fost recent re
parat.
• INDESCIFRABIL, Pe

troșani : Am mai precizat 
în cuprinsul rubricii noas-

tre că nu este suficientă 
semnătura indescifrabilă, 
că, de fapt, această practică 
reflectă iresponsabilitatea ș; 
anonimatul în care se as
cunde comod petentul. In 
ce privește întrebările (nu 
sugestiile!) adresate redac
ției, vă precizăm că stația

vialc în rețeaua de canali
zare sînt într-adevăr în
fundate. Ridicăm problema, 
pentru remediere, în aten
ția ‘ secției apă-canal a 
I.G.C.L.

• IACOB DOSAN, Lu
peni : Chiria vi s-a recal
culat conform prevederilor

Răspundem cititorilor
de autobuz de la capătul 
străzii Carpați a fost aban
donată ca urmare a înfiin
țării stațiilor de autobuz 
noi la spital. Trotuarul de 
la Casa de cultură pînă la 
chioșcul de ziare de la in
trarea în cartierul Carpați 
și în continuare este cores
punzător, neavînd, deocam
dată, nevoie de reparații. 
S-a confirmat situația din 
strada Slătinioara —- și nu 
numai acolo — unde gurile 
de scurgere a apelor plu-

legale în vigoare. Majora
rea provine din sporirea 
venitului pe cap de fami
lie, ca urmare a faptului că 
în apartament locuiesc în 
prezent numai două per
soane .și nu trei ca înainte 
de majorare. .

• UN GRUP DE LOCA
TARI din blocul 3—5, stra
da Independenței, Petro
șani : Programul de livra
re a apei calde se stabi
lește în funcție de cererile 
locatarilor, de către aso-

ciația de locatari și diferă 
de la o centrală termică la 
alta. Apa rece se „oprește" 
noaptea pentru a se evita 
risipa și a se spori rezerva 
din bazinele de acumulare.

• PETRU GĂINA, Pe
troșani : Corespondența

intitulată ‘ ‘ '
să scriu" 
sumarea 
Am reținut totuși dorința 
și hotărârea dv. de a ne 
scrie și în viitor cu aceeași 
pasiune.

• ELISABETA LIPAN, 
Lupeni : Da, puteți să vă 
adresați Consiliului popu
lar orășenesc Lupeni în 
competența căruia revine 
rezolvarea operativă a pro
blemei.

• EMILIA OBREJA, Pe
troșani ; Din moment ce nu 
vi s-a rezolvat favorabil 
cererea vă puteți adresa, 
desigur, Consiliului popu
lar județean Hunedoara.

„Am fost hotărît 
a sosit după con- 

evenimentului.
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lucrările sesiunii M.IN.
(Urmare din pagina 1)

La propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale 
a fost adoptată, in unani
mitate. următoarea ordine 
de zi :

1. Proiectul de. lege pen
tru adoptarea Pianului na
țional unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Repu
blicii Socialiste România 
pe anul .1980 ;

2. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Bugetului 
de stat p6 anul 1980.

3. Proiectul de lege pen
tru modificarea articolului 
44 din Constituția .Repu
blicii Socialiste România :

4; Proiectul de lege pen
tru modificarea unor pre
vederi din Legea electora
lă a Republicii Socialiste 

..România nr. 67/1974 ;
5. Proiectul de lege pen

tru modificarea unor pre
vederi din Legea nr. 
.57/1968 de organizare și 
funcționare a consiliilor 
populare;

6. Proiectul de lege pen
tru modificarea unor pre
vederi din Legea nr. 
10/1973 privind Comitetul 
pentru Problemele Consi
liilor populare ;

7. Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat ;

8. Raportul privind con
trolul exercitat de Consi
liul de Stat în legătură cu 
aplicarea și respectarea le
gilor.

Din împuternicirea gu
vernului, tovarășul Nicolae 
Constantin. viceprim-mi- 
nistru, președintele Comi
tetului de Stat, al Planifi
cării, a prezentat Proiectul 
de lege pentru adoptarea 
Planului național unic de 
dezvoltare eeonomico-so-

ciajă a Republicii Socialiste 
România pe anul 1980, iar 
tovarășul Paul Niculescu, 
viceprim-ininistru al gu
vernului, ministrul finan
țelor, a expus Proiectul de 
lege pentru adoptarea Bu-. 
getului de stat pe anul 
1980.

In continuare, din însăr
cinarea Biroului Perma
nent ăl Consiliului S.upreîii 
al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României, tova
rășul Emilian Dobreseu, 

.secretar al Consiliului, a 
prezenlaț coraportul la ce
le două proiecte de legi.

Președintele Comisiei 
pentru • industrie și activi- ; 
tatea cconomico-financia- 
iă a M.A.N., tovarășul Ilie 
Șalupa. a. prezentat, apoi, 
raportul comisiilor perma
nente ale Marii Adunări 
Naționale care au exami
nat Și avizat proiectele de 
lege pentru adoptarea pla
nului și bugetului pe anul 
1980.

A început apoi dezbate
rea generală asupra celor 
două proiecte de. lege.

Au luat cuvîntul. depu
tății Gheorghe Dumitra- 
che. Gheorghe Petrescu. 
Gheorghe Radulescu. - Mir
cea Dan Angliei, Constan
tin Petre, Cristina Popes-, 
cu, Ion Baicu. Ioan • Stai- 
cu, Gheorghe Pană.

In ședința de după a- 
miază au luat cuvîntul de
putății Angelo Miculescu, 
Zamfir Stancu, Elisabeta 
Bedo, Ioan lăncii. RJchard 
Winter, Ioan Oancea, lăn
cii Dragan, Dumitru Bejan, 
Gligor Urs, Ion Mîzală. Ion 
Sîrbu, Paul Popa. Sofia 
Maxim, Traian Novolan. 
Constantin I-Ioria Tatu, Io
nita Bagiu, Simion Dobro- 
vici.

Lucrările sesiunii conti
nuă.

Cu privire la organizarea pomului 
de iarnă și sărbătorirea 

Revelionului 1980
(Urmare din pagina I)

teșugărești și de consum, 
și din acțiunile inițiate 
de către organizațiile de 
tineret, de masă și obștești, 
în scopul strîngerii de fon
duri.

Din suma totală de 
154359 000 lei (cu aproxi
mativ 12 000 000 lei mai 
mult decît anul trocul) se 
vor procura și oferi, cu 
prilejul sărbătoririi pomu
lui do iarnă — în perioa
da 27 decembrie 1979 —
3 ianuarie 1980 — daruri 
tradiționale pentru 4 193 000 
copii.

In afară de aceste daruri, 
prin grija Consiliului Na
țional al Femeilor, vor fi 
donate, cu prilejul pomu
lui de iarnă, copiilor din 
leagănele și casele de co
pii diferite obiecte 'de îm- 
brăcămiiite confecționate 
de comitetele și comisiile 
de femei. Totodată, vor fi 
dăruite copiilor fără părin
ți și celor proveniți din 
familii numeroase, care au 
venituri mai mici, obiecte 
de îmbrăcăminte colectate 
de către organizațiile de 
femei și de Cruce Roșie.

Cu prilejui serbării po
mului de iarnă vor avea 
loc numeroase manifes
tări cu caracter educativ 
la care își vor da concursul 
formațiile cultural-ârtiStice 
de amatori și profesioniste.

In perioada 24 decembrie 
1979 — 6 ianuarie 1980, 
în școli, cămine culturale, 
case ale pionierilor și șoi
milor patriei vor fi orga
nizate carnavaluri de către 
U.T.C. — U.A.S.C.R.. con
siliile și comandamentele 
pionierești, împreună cu 
conducerile școlilor, ins

pectoratelor școlare și co
mitetele cetățenești de pă
rinți.' "■'

In orașele reședință de 
județ în care există condi
ții prielnice se Vor organi
za, în perioada 23 decem
brie — 3 ianuarie orășele 
ale copiilor. In București, 
Orășelul celor mici va fi 
organizat, de către Consi
liul popular al Capitalei 
în colaborare cu consiliile 
Organizației pionierilor și 
organizațiile Uniunii Ti
neretului Comunist, în 
Parcul Tineretului. r

Pregătiri intense se fac 
și pentru organizarea Re
velionului, Oamenii muncii 
vor putea sărbători mo
mentul trecerii pragului a- 
nului 1980 în localuri spe
cial amenajate în acest 
scop în întreprinderi și 
instituții, în unități socia
liste dip agricultură, la 
cluburi și case de cultură, 
în stațiuni turistice. în u- 
•nități de agrement și res
taurante. Va fi organizat, 
de asemenea, in Capitală, 
Revelionul tineretului și 
studenților.

O grijă deosebită va fi 
acordată. în această perioa
dă, organizării în cele mai 
bune condiții a vacanței 
de iarnă a elevilor și stu
denților.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Nu pot trăi 
fără lăutari ; Republica: 
Viața merge înainte ; 
Unirea: Omul păianjen.

PETRILA : Tînăr și 
liber.

LONEA : La cinci zi
le' de casă.

ANINOASA ; Ora ze
ro.

VULCAN: Ora zero.
LUPENI — Cultural: 

In numele papei rege; 
Muncitoresc : Hop și a- 
pare maimuță.

URIC A NI :’ Stepa.

TV

16,00 Telex.
16,05 Școala conlempo- 

. rană.

6,30 Emisiune în limba 
germană.

18,25 Rezultatele tra
gerii loto.

18.35 La volan — emi
siune pentru con-

. ducătorii auto,
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 Democrația parti

cipativă. Crește
rea rolului Fron
tului Unității So
cialiste în viața 
social-politică a 
țării. ,

19,45 Film artistic: „Din 
nou spre Lara
mie". Premieră pe 
țară. Producție a 
studiourilor ame
ricane.

21,05 Atelier de creație 
literar - artistică 

;; tv.
21.35 Telejurnal.

Mica publicitate
INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI

anunță că în ziua de 22 
decembrie 1979, ora 10. are 
loc susținerea publică a 
tezei de doctorat „Suscep
tibilitatea la fenomene ga_ 
zodinamice a zăcămîntului

zjctu/5LtTsrM ;n lu/hc
Rezoluții adoptate de Adunarea Generală 

a O.N.U. în problema Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 13 

(Agerpres), Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat 
miercuri mai multe rezo
luții asupra problemei Na
mibiei, dintre care cea mai 
importantă cere Africii de • 
Sud „să se conformeze dc 
urgență, pe deplin și ne
condiționat, rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate" 
asupra acestei probleme.

Consiliul de Securitate 
a aprobat în 1978 planul 
celor 5 țări occidentale 
membre ale acestui orga
nism privind accesul Na
mibiei la independență, du
pă desfășurarea de alegeri 
sub controlul O.N.U. Re

zoluția adoptată de către 
Adunarea Generală, „rea
firmă în mod solemn că 
o reglementare justă și du
rabilă a problemei Nami
biei nu este posibilă decît 
cu participarea directă și 
totală a SWAPO. Rezoluția 
reafirmă, de asemenea,. spri
jinul Adunării Generali? 
față de lupta armată dusă 
de poporul namibian sub 
conducerea SWAPO.

Documentul cere, de a- 
semenea, Consiliului de Se
curitate să acționeze de o 
manieră decisivă împotriva 
tuturor manevrelor și ma- 
șinațiunilor Pretoriei. .

Marea Britanie a ridicat sancțiunile 
economice irrtpuse Rhodesiei

LONDRA 13 (Agerpres). 
Ministrul Comerțului - al 
Marii Britanii -a anunțat 
că ultimele sancțiuni eco
nomice impuse de Londră 
împotriva Rhodesiei sînt 
ridicate cu începere de Ia 
12 decembrie, ora 24,00 
GMT.

Totuși exportul în Rho
desia de avioane și piese 
de schimb pentru avioane 
de fabricație britanică nu 
este autorizat decit cu o li
cență specială din partea 
Ministerului britanie al 
Comerțului. Ridicarea sanc
țiunilor economice de către 
Marea Britanie nu se răs- 
frînge asupra sancțiunilor 
complementare adoptate de 
O.N.U în perioada 1966— 
19G8.

Totodată, după cum in
formează agenția Reuter, 
Marea Britanie a anunțat

oficial Consiliul de Securi
tate al O.N.U. că starea 
de rebeliune din Rhodesiâ 
a luat sfîrșit. i • •

LA CONSULATUL GE
NERAL AL ROMÂNIEI 
din Bratislava a avut loc 
festivitatea de înmînare a 
diplomei de membru de 
onoare al Societății româ
ne de ginecologie și obs- 
tretică prof. dr. Anton 
Pontuch, eminentă perso
nalitate a vieții științifice 
și medicale din R.S. Ceho
slovacă;

PREȘEDINTELE CONS
TITUȚIONAL interimar

I
I 
I
I

de cărbuni din Valea Jiu
lui11, întocmită de ing. Lu
cian Berceanu.

Teza este dată spre con
sultare la biblioteca insti
tutului. (1038)

M. I. C. M.
Centrul de cercetare științifica 
și inginerie tehnologică pentru 

utilaj minier Satu Mare

Inaugurarea 

lucrărilor la 

barajul de pe fluviul 

Senegal
DAKAR 13 (Agerpres). 

In prezența conducătorilor 
celor trei state membre a- 
le Organizației de punere 
în valoare a fluviului Se
negal (OMVS), președinții 
Senegalului și statului Ma
li, Leopold Scdar Senghor 
și respectiv Moussa Traore, 
precum și a primului mi
nistru al Mauritania. 
Ould Hayclala, a avut loc 
Ceremonia inaugurării ofi- 

"ciale a lucrărilor la bara
jul de la D'iatna, pe fluviul 
Senegal.

In alocuțiunea rostită cu 
acest prilej, președintele 
Senghor a subliniat că a- 
cest baraj constituie înce
putul unui complex ’ im
presionant de lucrări a- 
gro-industriale . planificate 
să fie realizate’ în comun 
de cele trei state.

FILIALA PETROȘANI

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU 
OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI :

— ingineri, subingineri și tehnicieni cu 
profil electromecanic, constructori de mașini 
și electroniști

desendtori tehnici
— strungari, lăcătuși, electricieni
— șofer pentru autoturism

'Concursul are loc în data de 22 decem
brie a.c.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și 57/1974. Ce
rerile de înscriere la concurs se pot depune 
zilnic la secretariatul CCSITUM Satu Mare 
- Filiala Petroșani, strada Lunca nr. 153 
(clădirea I.M. Livezeni) telefon 42964.

CAUT femeie pentru în
grijit copil de un an, in
tre orele 7—13. Petroșani, 
strada Aviatorilor bloc 15 
ap. 34. (1039)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tenie- 
rescu Vasilică. eliberată de 
Preparația Ijupeni. Se de
clară nulă. (1040)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pen urnele Neicu 
Cornelia, eliberată de 
I.R.I.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (104Î)

PIERDUT-legitimatei de 
serviciu pe numele Filip 
Doina, eliberată de Fabrica 
de confecții Vulcan. Se de
clară nulă.; (1036)..

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lejsa 
Keanu, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nulă. 
(1037) -

ANUNȚ DE FAMILIE
SQȚIA Marioara, Co- 

druța, fiică, mulțumesc 
din inimă tuturor celor 
care le-au fost alături 
la greaua încercare pri
cinuită de pierderea a- 
eeluiă care a fost iubi
tor și bun soț și tată

BURLEC IOAN
Amintirea lui va rămî- 
ne veșnic vie în inimile 
noastre.

I. C. M. M. Petroșani 
încadrează de urgență 

în toate localitățile din Vaiea Jiului

al Boliviei, Lidia Gueiler, 
a hotărît convocarea de a- 
legeri generale la 1 iunie 
1980. Cu acest prilej ur
mează să fie aleși pre
ședintele și vicepreșecțin- 
tele țării, membrii celor 
două Camere ale Congre
sului Național și ai consi
liilor municipale. Desfășu
rarea alegerilor generale 
trebuie să fie ratificată de 
către Parlament.

LA BAGDAD SE DES- 
FAȘOARA lucrările ce
lui de-al VI-lea Congres 
al Uniunii Generale a A- 
sociațiilor Țărănești Co
operatiste din Irak.

> MUNCITORI CALIFICAȚI 

în meseriile de dulgher, tîmplar, 
fierar-betonist, zidar, betonist, 
instalator încălzire centrală și 
sanitariști, geamgii, lăcătuși 
montori și sudori, mineri (inclu
siv pensionari)

• PENSIONARI CU LIMITĂ 
DE VIRSTĂ pentru șantierul I 
Petrila în meseriile de lăcătuș 
montor și sudori

* TINERI (băieți) de la vîrsta 
de 17 ani împliniți, absolvenți a

4—8 clase generale, care se pot 
califica în timp de 6—8 luni în 
diferite meserii

Pentru familiști unitatea su
portă cheltuielile de încălzire a 
locuinței și chirie, plus reducere 
la plata consumului de energie 
electrică.

Informații suplimentare se pot 
solicita de la. biroul personal-retri- 
buire, telefon 42670-42671, inte
rior 41, Petroșani, strada Mihai Vi- 
teazu nr. 11,

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 02 (secretariat), 4 24 64 (sec{ii). TIPARUL i Tipografia Petro uni, str, Republicii, nr, 67,


