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organizațiilor orășenești 
și comunale ale Frontului 

Unității Socialiste

încheierea lucrărilor sesiunii
Marii Adunări Naționale

R e c e n t, în toate localitățile Văii Jiului au avut loc conferințele o- rășenc.ști și comunale ale Frontului Unității Socialiste. Desfășurate în climatul de puternică efervescență generat de tărîrile elaborate Congresul al XII-leapartidului, de măsurile adoptate Ta propunerea secretarului general al partidului, tovarășulNicolae Ceaușescu, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității’ Socialiste în viața social-poli-(Continuare în pag. a 2-a)

ho- de al
Națio, vineriMarea Adunare nală s-a întrunit, dimineață, în ultima ședință a actualei sale sesiuni.. Sosirea în sală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, este întîmpinată cu calde și entuziaste aplauze.In lojile oficiale au luat loc, împreună cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășii Uie Verdeț, Elena Ceaușescu, Iosif Banc, E- mil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Lina Ciobanii, Ion Conian, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Ja_ noș Fazekaș, Ludovic Fazekaș, Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor. ghe Până, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe Răduleseu, Leonte Răutu, A-neta Spornic, Virgil Tro- - lin. Ștefan Voitec.Șrau prezenți, de asemenea, membri supleanți ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai Consiliului de Stat.

La lucrările sesiunii au luat parte, în calitate de invitați, .membri ai C.C. al P.C.R. și ai guvernului, conducători de instituții centrale, organizații de masă și obștești, reprezentanți ai oamenilor muncii, personalități ale vieții noastre științifice, culturale și artistice, ziariști.Lucrările ședinței au fost deschise de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale.In continuarea dezbaterilor generale Ia Proiectul de Lege pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare economico-so_ cială a Republicii Socialiste România pe anul 1980 și la Proiectul de Lege pentru adoptarea Bugetului de stat pe anul 1980 au luat cuvîntul deputății Za. haria Cărbunaru, loan Fo. riș, Ana. Maria Curtean, Carol Dina.A urmat discuția pe articole a fiecărui proiect de lege. Marea Adunare Națională a votat, apoi, în unanimitate, Legea pentru adoptarea Planului național unic de dezvoltare econo-

mico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1980 și Legea pentru a- doptarea Bugetului de stat pe anul 1980.S-a trecut apoi la examinarea Proiectului de lege pentru modificarea articolului 44 din Constituția Republicii Socialiste România și a Proiectului de Lege pentru modificarea unor prevederi din legea electorală a Republicii Socialiste România nr. 67/1974.Avînd în vedere dintre aceste două de legi, tovarășul Voitec, membru altului Politic Executiv C.C?. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, a prezentat, din împuternicirea C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Stat, expunerea comună asupra ambelor proiecte. De asemenea, tovarășul Tudor Drăganu, președintele Comisiei constituționale și juridici', a prezentat raportul comisiilor permanente ale M.A.N. care au analizat și avizat cele două proiecte de legi supuse dezbaterilor.După discuția pe articole

legătura proiecteȘtefan Comite- al

a fiecărui proiect de lege, Marea Adunare Națională a adoptat, cu unanimitate de voturi, Legea pentru modificarea articolului 44 din Constituția Republicii Socialiste România și Legea pentru modificarea unor prevederi din Legea electorală a Republicii Socialiste România nr. 67/1974.In continuarea lucrărilor sesiunii, din însărcinarea C.C. al P.C.R.., Consiliului de Stat și guvernului, tovarășul Ludovic Fazekaș, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C al P.C.R., președintele Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare, a prezentat expunerea comună la Proiectul de Lege pentru modificarea u- nor prevederi din Legea nr. 57/1968 de organizare și funcționare a consiliilor populare și la Proiectul de lege pentru modificarea u- nor prevederi din Legea nr. 10/197.3 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare, iar

tică a României și îmbunătățirea organizării sale, conferințele au dat expresie adeziunii depline a oamenilor muncii de a-și spori participarea creatoare în activitatea economică, . social-culturală și obștească în vederea realizării integrale a sarcinilor ce revin localităților, întregului municipiu Programul partidului, documentele înaltului rum al comuniștilor.In cadrul conferințe-
din din fo-

La I. M. Uricani

Organizațiile F.U.S. recent 
constituite au trecut

la acțiunes-a în- consti-

(Continuare în pag. a 4-a)

I41 l.M. Uricani cheiat acțiunea de tuire a organizațiilor pro. prii ale Frontului Unității Socialiste, acțiune care, după cum ne informa tovarășul Cornel Bololoi, secretarul comitetul ui de partid al întreprinderii, a însemnat o largă antrenare a tuturor oamenilor muncii la realizaț-ea sarcinilor ce revin colectivului din istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidului. Au fost constituite 7 organizații proprii ale F.U.S. în care s-au înscris peste 400 membri de
DIN SALA CONGRESULUI - LA LOCURILE

NOASTRE DE MUNCĂ

Reîntors de la lucrările Congresului al XII-lea al partidului, tovarășul Etneric Nagy, secretarul comitetului de partid de la I.M. Dîlja, ne-a împărtășit preocupările comuniștilor de la această întreprindere, în scopul transpunerii în viață a importantelor hotărîri adoptate de înaltul forum al comuniștilor.

De asemenea, cu toții entuzias- realegerea tova- 
Nicolae Ceaușescu se-

— Am participat pentru prima dată la un eveniment de o asemenea importanță din viața politico- socială a țării, care m-a impresionat prin puternicul entuziasm, prin hotă- rîrea fermă a comuniștilor de a ridica întreaga activitate la un nivel calitativ superior, ani fost mâți d0 rășuluiîn înalta funcție de cretar general al partidului, expresie a voinței întregului nostru popor.
— Ce probleme impor

tante ați reținut și cum 
v-ați gîndit să acționați 
pentru rezolvarea lor ?— Am luat parte la dezbaterile ce s-au desfășurat în cadrul secțiunii pentru politica financiară și ridicarea continuă a eficienței activității economice. Atit eu cit și ceilalți participanți la dezbatere am pus accent pe necesitatea folosirii întregului , potențial material șj uman, din fiecare întreprindere,

în scopul realizării- zilnice 
a sarcinilor de plan. In acest spirit ne preocupăm ca fiecare brigadă de mineri noastră să-și realizeze liminarul, din fiecare abataj . să scoatem la producția de cărbune nificată.'4 Avem unele zultate bune, dar și lipsuri la sectoarele II și III, la sectorul de investiții și sectorul de transport, unde ne-am sporit preocupările pentru a mobiliza întregul colectiv la sarcinilor.

— In privința 
sirii materialelor, 
bilului și energiei, 
puteți spune ?— A fost foarte criticată situația se află unele întreprinderi care nu asigură un regim strict de economii și de- depășșșc cheltuielile pla-

Interviu realizat de 
Valeriu COANDRAȘ

din întreprinderea pre-

realizarea
economi- 

combusti- 
ce ne

diferite vârste și preocupări, muncitori destoinici, hotărîți să-și sporească contribuția la viața social. economică a localității.La conferința de coriști, tuire a organizației F.U.S. pe întreprindere, la care a fost ales în calitate de președinte artificierul Dumitru Stîlpeanu, delegații pre- zenți și-au exprimat adeziunea deplină față de noile măsuri cu privire la adîncirea democrației muncitorești, angajindu-se să depună toate eforturile pentru a contribui din plin la realizarea sarcinilor ce stau în fața colectivului minei.''Din dorința de a afla primele preocupări ale noilor organe F.U.S., am consemnat câteva acțiuni întreprinse la sectoarele I și II, menite să contribuie la creșterea producției de cărbune. De pildă, la secto. rul I, maistrul minier loan Bumbac, președintele comitetului F.U.S., a inițiat în aceste zile numeroase acțiuni pentru buna organizare a procesului de producție, în scopul sporirii eficienței muncii în subteran. Brigăzile condu.
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aspru în care

C. VALERIC

subansamble- loc Prilej . de

La I.U.M. Petroșani

înregistrat nostru
ziuă pla- re-

Echipa condusă de Vasile Rusa execută ultimele verificări la combina „gala de drum" spre abataje.

O nouă combină „gata de drum“peliculă, la .'retuș" i-am găsit pe lăcătușii mon- tori Ionel Loli.ș, Dănuț Poienar, Nicolae Roman, Tiberiu Chirean ‘ - din echipa condusă de Vasile Rusu, pe subingi- nerul Ion Colda și- maistrul Pamfil Negru pregătind combina pentru a lua drumul spre beneficiar.

In secția mașini de tului de sarcini al pro-abataj și prototipuri, a- dusului au fost necesa-telierul nr. 2 combine de la I.U.M. Petroșani, un grup de tineri entuziaști face ultimul „retuș" al unei combine CA-1.Satisfacția ce se poate citi pe chipurile tuturor este de bun augur. Au finalizat la termenul propus montarea acestui utilaj de aba
taj, dar, pentru ca utilajul să răspundă caie-

re multe ore peste schimbul de lucru, cum la fel, tot prin schimburi prelungite a fost efectuat rodajul combinei timp de 72 de ore. Apoi, doar 24 de orc a durat demontarea, verificarea lor și montarea la a combinei, satisfacție.Cind am instantaneul

(Continuare ia pag. a 2-a)
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înfăptuirea măsurilor de creștere a rolului 
Frontului Unității Socialiste, mobilizare puternică 

a creativității oamenilor muncii

(Urmare din pagina I)
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activității întregului colectivlntr-un climat de înaltă răspundere politică, la Complexul C.F.R. Petroșani a avut loc constituirea organizației proprii a F.U.S.La adunam a fost reliefată adînca semnificați» democratică și revoluționară a măsurilor inițiate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea neîncetată a rolului Frontului Unității Socialiste în întreaga muncă și viață a poporului nostru. Participanții și-au exprimat deplina a- deziune față de aceste măsuri, față de hotărîrile celui de-al XTI-lea Congres al P.C.R.Emil Stanca. instruc- -tor la stația C.F.R. Petroșani, a subliniat că prin constituirea organizațiilor proprii ale F.U.S., la complexul C.F.R. Petroșani va exista o și mai strînsă colaborare între ceferiști, membri și nemembri de partid, în vederea îndeplinirii îndatoririlor profesionale și a celor obștești, știind că

(Urmare din pagina I)
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transportul feroviar este doar, un simplu de muncă, ci un act mare complexitate lă, depinzînd de cum fiecare își face
nu loc de socia- ■ felul cuprecizie și conștiinciozitate datoria. Numai astfel se poate realiza un transport în deplină siguranță și regularitate a călătorilor și mărfurilor.Oamenii muncii, mem»; bri ai organizației pro-{ prii a F.U.S. din complc-» xul C.F.R. au folosi.'* prilejul pentru a se gaja la o muncă și rodnică, înțelegîndmarea ce le-a fost adresată de a contribui cu eficiență mereu crescîndă la ăsigurarea regularității și siguranței ției.In încheierea a avut loc unsusținut de actorii trului de stat Petroșani cu piesa „Excepție și regulă11 în regia lui lica.

aninai che-
circula-adunării, spectacol Tea-„Exccpție și de Bertold Brecht,Rosmarin De-

Ing. Rodica
C.F.R.

ARDELEANU
Petroșani

se de Laurențiu Kelemen și Ion Neicu, precum și cea de la pregătiri, condusă de Victor brovschi, au obținut în a- ceste zile importante depă_ șiri. O contribuție de seamă la aceste realizări a a_ vut și electricianul Marin Georgescu, un muncitor bine apreciat în cadrul colectivului, fapt pentru care

varășul Nicolae Ceaușescu o poartă față de toți oamenii muncii și cetățenii țării, pe măsura condițiilor create întregului popor de a participa la făurirea liberă a destinului a viitorului comunist al patriei.Conferințele au ales noile consilii orășenești și comunale ale Frontului Unității Socialiste a- vînd ca președinți pe tovarășii Aurel Angheluș la Lupeni, Vasile Rusu la Vulcan, Petru Șoșoi la Petrila, Petru Făgaș la Uricani. Dumitru Moraru la Aninoasa, și Maria Mardare la Banița.Au fost alese, de asemenea, comitetele orășenești și comunale ale organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste. avînd ca președinți pe tovarășii Vasile Nițes- : cu la Lupeni, Petru Ver- Mircea loanOlivia

lor, dezbaterile au reliefat noi posibilități de antrenare a oamenilor muncii și cetățenilor, sub conducerea organizațiilor de partid, la intensifica- său luminos, rea vieții social-econo- mice. Propunerile făcute cu prilejul dezbaterilor au stat la baza elaborării programelor de măsuri ale organizațiilor orășenești ale Frontului Unității Socialiste, pentru încheierea corespunzătoare a activității economice din acest an și preluarea sarcinilor anului 1980, pentru intensificarea acțiunilor edilitar-gospodă- rești și de ' înfrumusețare a localităților. A fost exprimată hotărîrea ea în întîmpinarea celui de-al II-lea Congres,, al Frontului Unității Socialiste, să se obțină realizări superioare în activitatea e- conomică, social-cultura-lă și obștească pe măsura deș la Vulcan, posibilităților create și la nivelul grijii pe care conducerea partidului și statului, personal 10-
■ '. z ;■

Sîrbu la Petrila, Stoi la Vătășesc Grigore Uricani,la Aninoasa Și Jianu la Banița.

a fost ales în comitetul F.U.S. pe sector. Prin buna întreținere a instalațiilor electrice din subteran, echipa de muncitori Mezam-, din care face parte Marin Georgescu, a reușit să-și îndeplinească exemplar sarcinile.Datorită acestor preocupări, rezultatele înregistra, te pe luna decembrie de colectivul sectorului IÎ se ridică la 528 tone de cărbune extrase peste sarcinile de plan, în condițiile depășirii productivității muncii cu peste 300 kg / post. De asemenea, la sectorul II, s-a obținut depășirea producției de cărbune. de la începutul anului cu 5 982 tone, din care 468 tone realizate în prima parte a lunii decembrie. I’etru Olteanu, nemembru de partid, președintele organizației F.U.S. pe sector, avînd o bună experiență în muncă, dobîndită în anii lucrați la mină, s-a preocupat în aceste zile de mobilizarea oamenilor muncii pentru a folosi din plin cele două complexe mecanizate din stratul 15, pentru a funcționa la parametri proiectați. Un sprijin important îl acordă și maistrul electromecanic Ilie Amorăriței, vicepreședinte în organizația F.U.S. pe sector, care, în aceste zile, împreună eu echipa de electrolăcătuși, și-a sporit preocupările pentru efectuarea unor revizii de calitate la instalațiile și utilajele miniere.Am consemnat doar cîte- --va din preocupările organizațiilor F.U.S. de la mina Uricani, sub conducerea și îndrumarea comuniștilor. Ele sînt multiple, ebnereti- zîndu-se în cele peste 900 tone de cărbune pe care colectivul de aici le-a realizat peste plan în prima parte a lunii decembrie.
•••«••••••••••

PLIMBARE CU 
AUTOBASCULANTACa urmare a reglementărilor , cu privire la gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule și economisirea carburanților se constată faptul îmbucurător că majoritatea conducătorilor auto cunosc, și respectă aceste reglementări, Există pe alocuri, totuși. unele excepții. Ceh ducătorul auto Traian Palin, de la secția din Lupeni a T.C.I. Craiova, a plecat... la „plimbare* cu autobasculanta 31 HD 5029 de Tî tone ! Oprit de un echipaj al miliției, s-a constatat repede de ce a dovedit a- tîta iresponsabilitate față de utilizarea autobasculantei. Se afla sub influența alcoolului. Timp de o lună, cît va rămîne fără permis de conducere, are prilejul să reflecteze la consecințele faptei șal
UN „FUGAR* OPRIT 

LA TIMPIntr-o seară, după 22, din Petrila, se drepta spre Cimpa,un bolid autoturismul 2 IID 4381. pilotat de „proaspătul" conducător auto Dumitru Daj. Acesta, deși intrase în posesia permisului de conducere numai cu șase săptămîni în urmă, se simțea stăpîn la volan. A ignorat pînă și semnalul de oprire făcut de un agent de circulație, oprire care se știe, este obligatorie, acasă, într-un din în- viteză pierdut

La un nivel calitativ superior Avancronică sportivă
(Urmare din pagina I)nificate. O asemenea problemă vizează și întreprinderea noastră; de aceea comitetul nostru de partid, cu consiliul oamenilor muncii au stabilit un program complex de măsuri, care vizează mai buna funcționare a utilajelor, gol unor , noievitarea mersului în precum și aplicarea metode și tehnologii in procesul de extracție a cărbunelui. Aceasta ne va permite șă reducem în fiecare lună aceste eheltu-

ieli cu circa 25 la sută.
— Vă rugăm să vă refe

riți și la măsurile privind 
lărgirea democrației noas
tre socialiste. v— In cadrul lucrărilor ca și apoi în presă, la radio și televiziune s-a a- preciat unanim justețea măsurilor luate din inițiativa : tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru asigurarea cadrului organizatoric și legislativ în vederea participării nemijlocite a tuturor celor ce muncesc la elaborarea și înfăptui-

organizațiilor F.U.S. în
rea deciziilor. Noile măsuri care privesc constituirea reprezintă traducereaviață a hotărîrilor Congresului, a propunerilor făcute de către comuniști, asigurînd participarea activă a tutuțor oamenilor muncii la rezolvarea problemelor cu care se confruntă țara — garanția fermă a înaintării pe drumul luminos al socialismului și comunismului.

e Spre bucuria iubitorilor schiului, covorul imaculat al zăpezii a acoperit îm- . prejurimile Văii Jiului. E drept, competițiile oficiale de schi n-au început încă, dar mulți dintre cei ce îndrăgesc acest sport ăl celor curajoși își petrec sfîrșitul de săptămînă pe crestele înzăpezite ale munților. Cabanele din Paring, munții Vîlcanului și Retezatului ii așteaptă ospitaliere.• Șîmbâtă. ora 10, duminică, ora 9, sala de sport

din Petrila găzduiește întrecerile etapei a Ii-a a campionatului de lupte li_ bere juniori I, din cadrul seriei în care activează și echipa Jiul din localitate.• Pe arena cu patru piste a preparatorilor are loc duminică, începind cu ora 8, ultimul meci din turul diviziei A de popice. In calitate de gazdă, Jiul Petrila își dispută victoria cu Chimica Tîrnăveni.
nitățile de învățămînt dinPetroșani. (T.S.)

I 
I 
I 
I

La întreprinderea minieră Paroșeni s-a deschis ieri o expoziție cu vîn- zare de carte social-poli_ tică și tehnico-științifică. Expoziția este organizată de Centrul ' .Deva, în colaborare comitetele de partid sindicat roșeni.
de .librăriicuȘi de la I.M. Pa-

★Extragerea câștigătoare la „Fondul Crucii amînat pentru 17 decembrie a.c. ora sa de cultură (C.D.)
numerelortombolaRoșii* s-a17, la Ca- din Deva.

*

★

★(ora 16) la casa

minii, Traian 
coresp,)

Mesteacănului, funcționează deja sau vorVuia. (V. Beldie, fi inaugurate noi spații aparținind 
,.i—... Ast- pot 134 nr.139

★20 de locuri dispoziția

cartieruluiPetrila, a uneiAstăzide cultură va avea Ioc un spectacol organizat de comisia de femei din li

In dreptul8 Martie, din început construcția noi punți peste albia Jiului de Est, pe care se va realiza legătura pietona- Iă cu orașul pentru locuitorii de pe străzile Lu-

Peste puse la denților de la Institutul de mine care-și vor petrece binemeritata vacanță de iarnă în taberele organizate, la șov. Oradea, Sibiu, vorul Mureșului și teni în perioada 23 cembrie — 3 ianuarie. (Doru Chicot)
★Pe magistrala modernului oraș Vulcan, au fost date recent în folosință două noi blocuri (nr. 1 și 3), la parterele cărora

sînt stu-
Bra-Iz-Buș- de-

comerciale, <.I.C.S. Mixtă. Vulcan, fel, cumpărătorii se adresa unităților nr. Dulciuri-răcoritoare, .147 Tutungerie, nr. Cosmetice - parfumerie, nr. 145 Radio-TV.’ Pînă la sfîrșitul acestei săptămîni, vor fi puse la dispoziția . clienților unitățile nr. 148 de Artizanat bijuterie și nr. 138 Menaj-porțelan. (I.V.)

I
I

• In campionatul județean de volei se desfășoară următoarele întilniri. De la ora 10, în sala liceului din Vulcan, are loc meciul feminin dintre echipele : Sănătatea Vulcan — Sportul studențesc Hunedoara. La aceeași oră, în sala I.M.P., are loc meciul dintre echipele Paring ul Petroșani — Liceul „Aurei Vlaicu* din Orăștie, apoi întîlnirea dintre Minerul Livezeni — Chimia Orăștie.• Sub genericul „Dacia- . dei“ au loc duminică de la ora 9, întrecerile de șah și tenis de masă din cadrul -etapei pe localități la categoriile de vîrstă 10—14 ani. Desfășurate la Clubul școlar din Petroșani, întreceri participă, la- - . _____ . . pelingă sportivi ai școlilor generale din localitate, și sportivi din comunele A- ninoasa și Banița.
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Grăbit șă ajungă a nimerit... gard. Intro curbă Cimpa, în care se scrisese cu to prea mare, a controlul asupra /hanului, fiind proiei într-o grădină.
DIN NOU, ALCOOLULIn ultima săptămînă, controalele efectuate de echipajele biroului circulație al nlijiției Petroșani au constatat o îngrijorătoare creștere a cazurilor de conducere a autovehiculelor de către șoferi .aflați sub influența băuturilor alcoolice. Intrucît aceasta constituie un adevărat pericol, nu numai pentru cei în cauză; ci și pentru ceilalți partici- panțj la traficul rutier, care circulă corect, este firească sancționarea cu asprime a celor ce nu rezistă tentației alcoolului. Printre cei ce au plătit amenzi us- rămas ■ cu permisele suspendate se numără ^profesionistul* M. Vasile de la coloana șantierului de termoficare Paroșeni . și „amatorul" Marin Sprinceană...

IN ATENȚIA 
CONDUCĂTORILOR 

AUTODatorită decretării zilei de duminică, 16 decembrie, zi autoturismele late de stat, obștească sau personală pot circula indiferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, la fel ca in zilele lucrătoare ale săptămî- nii. Recomandăm, totuși, evitarea circulației pe distanțe lungi și reducerea vitezei la limita adecvată evitării oricărui pericol, în vedere prezența iernii, a porțiunilor de drum acoperite cu gheață și polei.
V. STRAUȚ 

cu sprijinul miliției 
Petroșani

lucratoare,proprie-

avînd
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SIMB.AtA, 15 DECEMBRIE 1979 Steagul roșu

principala dimensiune ■.țiauzi
culturale

Isa activității

Cea de-a III-a ediție a Festivalului național „Cîntarea României" debutează într-o perioadă de intensă viață politică aflată sub semnul istoricelor hotărîri ale Congresului al XII-lea al partidului, continuîn- du-se aprofundarea și lărgirea democrației socialiste care-și găsește expresia și în constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste. Activitatea culturală trebuie- să-și exercite cu și . mai multă forță de convingere funcția politic-educativă, în formarea, pe o treaptă calitativ superioară, a omului nou, constructor al societății socialiste și comuniste. în recenta plenară aConsiliului municipal de educație politică - și cultură socialistă și a Comitetului municipal de cultură și educație socialistă a fost analizată, în ce are mai caracteristic, viața politic- educativă și cultural-artis. tică din Valea Jiului, reli- efîndu-se atît succesele obținute în acest domeniu, cît și neîmplinirile, a căror cauză este, de cele mai multe ori, de ordin organizatoric. Dar asupra acestor aspecte pozitive nu ne vom mai opri, ele fiind remarcate la timpul potrivit, acum cîteva luni.Deoarece latura educativă este cea care dă consistență activității cultura- ■ le, ne așteptam ca dezbaterile (la care au participat mulți activiști din sistemul 'politic și cultural- educativ din municipiu), să fie orientate spre această problemă, și nu atît pa- seist-enunțiativ, ci ca preocupare actuală și de perspectivă. Scopul analizei nu era acela de a face un bilanț, ci de a formula direcțiile prioritare, de perspectivă apropiată. Opiniile, pornind de Ia sublinierea (care a rămas doar teoretică) valorii dimensiunii actului politic-educa- tiv, s-au orientat spre dezvăluirea tautologică a unor lipsuri manifestate numai

în domeniul artistic care preocupă în mult prea mare măsură eforturile și timpul. Și este foarte adevărat că și în calitatea și tipologia formațiilor artis. tice sînt-destule neîmpli- niri : nu sînt încă echipe de teatru, montaje literar- muzicale, dansuri tematice, chiar și repertoriile sînt deficitare și nu ref lec. tă munca de perfecționare, de îmbogățire a gamei in. terpretative.
Pe marginea plenarei 
Consiliului municipal 
de educație politică 

și cultură socialistă și 
a Comitetului 

municipal de cultură 
și educație socialistăIn Valea Jiului se mai constată și un alt fenomen; un stil de muncă individualist, de cultivare a u- nor forme de activitate la care nu colaborează toți cei chemați să înfăptuiască actul de educație și cultură. Comitetele orășenești ale U.T.C. trebuie să participe într-un efort comun de ^concepție, organizare, pînă la finalizare, cu instituțiile culturale, sindicate, le, celelalte organizații Je masă și obștești. La Vbl- can s-a înființat un club al tineretului care dispune de mijloace de practică culturală, dai- inițiativa —■ ceva mai veche — a fost dusă numai pînă la jumătate de drum deoarece... nu este director ! ! Or, numai cu seri cultural-dis- tractive — care sînt, de fapt, destinate în. exclusivitate dansului — nu se poate spune că se face e- ducație.Toate instituțiile de cultură și toți factorii culturali trebuie să-și întrerupă prelungita admirare a laurilor culeși (e adevărat că sînt 30 de titluri de laureat în ediția a Il-a a Festivalului național „Cîntarea României" față de numai 3 la prima ediție) și să por-

nească la o exigentă activitate educativă, desfășurată în mijlocul colectivelor de oameni ai muncii, în săli de apel, cămine de ne- familiști, prin forme atractive, elaborate cu participarea nemijlocită a beneficiarilor actului de cultură. Necesitatea acestei activități ample și profunde nu exclude viața cultural-artis- tică, dimpotrivă, o completează în realizarea unor manifestări atractive. Dar, așa cum s-a observat și din, desfășurarea „Dialogului hunedorean pe aceeași scenă", pregătirea formațiilor nu numai că a stagnat, ci 
a regresat, se regăsesc cu greu chiar și într-un repertoriu promovat nu de azi de ieri, ci de mai de un an (mai ales evoluează, cu același brigăzi văzute cu mai te luni în urmă).Formarea și dezvoltarea conștiinței omului care trăiește și muncește în Valea Jiului, participant activ la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, este una dintre importantele sarcini ale activității politic-educative și • cultural-artistice. Cu responsabilitate și perseverență, o orientare către metode și forme . active de muncă, cu o legătură continuă cu problematica e_ conomică și socială, cluburile și casele de cultură ale sindicatelor, căminele culturale trebuie să desfă. soare un sistem de acțiuni bogate în conținut, atractive și accesibile în formă concretă, la un nivel calitativ superior.

SPATARU

mult cînd - text, mul-

13 decembrie 1918. tineri din coloană: „Ga- dată liniștea îu alungată In 'rînduri strînse, ta, băieți I" “horite, muncitorii tipo-*puns, se înălțau grafi bucureșteni umplu- seră bulevardul. Radu erâ ca o picătură (în acest fluviu. 'Aici, în coloana manifestanților, se simțea mult mai puter-_ nic, mai înalt. Deodată^ coloana muncitorilor se opri. Radu zări un grup de polițiști, cocoțați pe cai... înalți, amenințîn- du-i pe manifestanți. „Imprăștiați-vă! Avem ordin să tragem !" strigau polițiștii. Drept răspuns,- se auziră voci mînioase de bărbați. „Vrem pîine pentru copiii. noștri-! Vrem pace ! Jos războiul!" Băiatul își alătură și el glasul mulțimii. Coloana muncitorilor se puse din nou în mișcare. Polițiștii o tuliseră speriați, într-o stradă lăturalnică. Acum se auzeau mai clar vocile manifestanților, lozincile lbr. In capul coloanei se înălțase un steag roșu. Radu se alătură celui care purta steagul, un tînăr zvelt și musculos.„Ce-ar fi să cîntăm va ?“

Note de lectură

„Din toată inima'
AurelAflat la al doilea al său de versuri, placheta „Poartă dc suflet", apărută în 1977, Aurel D. Câmpeanu ne dezvăluie și în noua carte, «Din toătă inima» (publicată în colecția „Pentru patrie") același timbru liric, cu inflexiuni ce țin atît de prozodia tradițională, cit și de cea modernă, atît de incantațiile melosului popular, cît și de propria lui modalitate de expresie, e- chilibrat metaforică.Grupate în trei cicluri, care se vor a fi distincte — „Omagiu ostășesc", „Mîndria de români", „Vuie codrii a eternitate" —, cele peste șaptezeci de poezii incluse în volum se întrepătrund din punct de ve- . dere tematic, pilonul lor comun fiind sentimentul patriei. Poetul aduce un sincer și înflăcărat omagiu partidului nostru comunist, eroilor și marilor bărbați ai neamului, timpului nou al țării, pămîn. tului românesc. Această dragoste din care țîșnesc ca din adinei izvoare termale multe poeme de autentică vibrație lirică se transmite eu aceeași amplitudine și cititorului. Căci autorul nu este un. simplu

D. CÂMPEANUvolum după

Drept răs- de un strigăt din coloană: , ... , i acum „Pace! Pîine! Libertate!"mîndre acordurile unui Drept răspuns, se cunoscut cîntec revoluțio- o comandă scurtă. Și, nar i „Veniți la luptă deodată, în aerul rece al mUncitori,/Sub steagul acelui început de iarnă, nostru scump..." Ca la un țîșni o rafală de gloanțe.Se auziră vaiete, strigăte de durere și mînie. „Ce-i asta?!". Radu nu putea pricepe ce se petrece. In jur oamenii alergau. Lîngă el căzu secerat, cu fața Ia caldarîm, un ucenic. „Ucigașii !" strigă . purtătorul steagului roșu, încercînd să-1 ajute pe cel căzut. Nu izbuti, fiind și el lovit de un glonț în piept. Flamura steagului roșu îl acoperea, parcă ar fi vrut să-l apere- de alte gloanțe. Un polițist se apropia Vrînd să-l ridice, dintr-Un salt fu stegarul rănit, pînza purpurie coada drapelului, tuci și o vîrî sub haină, pierzîndu-se într-un grup. Steagul era salvat, chiar în seara aceea putînd fi văzut fluturînd pe cel mâi înalt turn al fabricii. Un semnal că lupta muncitorilor nu se sfîrșise, că victoria va fi tot a lor.
Irimie STRAUT

Stegarul
Pagini de luptă 
muncitorească șji

semnal, versurile cînte- cului fură reluate de toți manifestanții. Cîntecul se înălța puternic din sute de piepturi. Acum coloana demonstranților urca pe strada principală a o- rașului. In piața mare, rîndurile se opriră. Radu, ca și ceilalți ucenici strînși în jurul steagului, încetară să mai cînte. In văzduh plutea o liniște a- tît de apăsătoare, încît ți se părea că auzi și zborul molcom al. fulgilor de nea. Drumul era barat din nou de polițiști,ce-, jandarmi și soldați puși îi spuse stegarul, de patroni să înăbușe în ț Radu își drese glasul și sînge manifestația pașni- | se întoarse spre ceilalți că a muncitorilor. Dco-

în fugă, Radu, lîngă Smulse de pe o vălă-
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Evoluează elevii Liceului industrial din Petrila cu montajul literar-artistic 
„Soarele adîncului".

O tradiție pionierească

contemplator al realităților vieții noastre, ci trăiește în însuși miezul lor, în chip angajant, responsabili Atunci, de pildă, cînd se apleacă asupra u- niversului de cuget și simțiri al ostașului român, căruia îi dedică un însemnat număr de poeme, autorul, veteran al războiului anti, hitlerist, ofițer de rezervă, își realizează demersul și . discursul liric pe temeiul trăirii afective, la tensiune ridicată, a ipostazelor eroice, bărbătești surprinse. Ca, bunăoară, în aceste versuri din poezia „Bi_ ruitorii“ t „Țin minte ziua. Scăpărau scîntei / Din în. roșite arme-automate, / Armata noastră, scut de libertate / Trecea biruitoare prin Cărei".Ar putea fi semnalate, desigur, și anumite scăderi ale volumului. datorate, îndeosebi, tonului retoric întilnit în unele locuri. Oricum însă, poemele, în totalitatea lor, reconfirmă o vocație, comunică un mesaj patriotic limpede și vibrant. Cu alte cuvinte, ele au fost scrise. într-adevăr, din toată inima.
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Tipograful
O treaptă, apoi alta, succesiuni de trepte 
Vibrează cald văzduhul... Mi-e inima chezaș 
Că-nvăț să fiu un sculptor al lumii noastre drepte. 
Alături cu minerii prieteni, eu, tipograful, 
Literă cu literă adun, sunind pe vingalac, 
Ca sunetul ideii în marmură cioplit, 
Și-n aerul fierbinte, stîrnit de tîmpla arsă. 
Se răsucește, suplu, coloană.n infinit.

loan CIHRAȘ, 
muncitor tipograf

Pornit cu aproape 10 ani în urmă, concursul coral „Copiii cîntă patria și partidul", organizat de consiliul municipal al organizației pionierilor, dobîndit o autentică tradiție în Valea Jiului, sti. mulînd zeci de formații care activează aproape în fiecare unitate școlară. Astăzi, la Lupeni, (ora 15, la Palatul cultural) și mîine (ora 9) la' Vulcan și la Petroșani (în sala casei de cultură, unde vor mai participa și formații din Aninoasa și Bănită) se va desfășura o nouă ediție a acestei manifestări frumoase prin sensurile ei. Dincolo de conținutul lui atît de generos, , concursul— la care parti- ticipă coruri pionierești minunate prin sinceritatea simțirii copiilor —

este exemplar prin valoarea lui educativă, de contribuție la formarea gustului muzical al elevilor, prin cultivarea dra- Și unui variat, care e- posibilitățile interpretative, în această pe- ____________ atmosfera însuflețită de Congresul al XII-lea al partidului, de constituire a organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste, că. re evidențiază dinamismul și profunzimea de-, mocrației socialiste, în întîmpinarea zilei Republicii, acest adevărat fes. tival coral-pionieresc, care este urmărit cu interes nu numai în școli, este o vioaie replică dată corurilor de adulți care își încep repetițiile cu (Ts.)

a gostei față de patrie partid cu ajutorul repertoriu vidențiază vocale și Desfășurat rioadă, în

mare greutate și mereu se află la același toriu, nestrălucind el prin intepretare guranță.Ar mai trebui să vim și asupra muzicale a acestor ruri mici. și mari (cele două adjective nu indică altceva decît elevii cla. selor II—IV și V—VIII), pentru că peste tot a proliferat muzica folk, uneori ininteligibilă, plată tînguitoare. Și, pentru a asculta o muzică transmisă cu acoperire sufletească, cu sinceritate, și armonie, trebuie sa asculți elevii, a căror personalitate este necesar să se completeze astfel, prin tradiția pionierească - a Văii Jiului — „Copiii cîntă patria și partidul".

• Mime, la ora Teatrul de stat „Valea Jiului" din Petroșani prezintă în premieră absolută pe țară, comedia „Logodnica" de A- lexandru Sever, în direcția artistică a regizorului. Marcel Șoma și în scenografia lui Mugur Pascu. In distribuție i Dumitru Drăcea, Alexandru Anghelescu, Gheorghe Dobre, Dumitru Petrescu, Mirela Cioabă, Marinela Cătălin, Ștefania Donca, Paulina Codreanu.• In sala sporturilor„Olimpia" din Timișoara va avea loc mîine concursul „Cutezători spre viitor", ' organizat de televiziune și Consiliul național al organizației pionierilor.
Pionierii .din. județul Hunedoara se vor întrece cu cel. din Mehedinți. De reținut este că programul artistic desfășurat. cu acest prilej este susținut de pionierii din Valea' Jiului, remarcați de atîtea ori pentru talentul și fantezia lor, exprimate în forme originale și antrenante. In această probă vor evolua formații artistice pionierești de la școlile generale nr. 1 (dansul tematic „Flori de mină" și grupul de muzică u- șoară) și nr. 3 din Lupeni (dansul tematic „2050 de ani"), de la i,r. 6 Petrila și Aninoasa.• ’ La casa de cultură, 8din Petroșani s-a des- i chis miercuri o expozi- | ție de grafică realizată I de Horațiu Sorin O- î prea intitulată „Medi- | tații", expoziția cuprin- | de lucrări interesante, | grave sub raport idea- | tic și expresive în for- ! ma plastică. |• Astăzi (ora 18) în jsala clubului sindicate- | lor din Aninoasa va fi | organizat un spectacol I de varietăți. își dau « concursul formații ar- I tistice ale amatorilor î și elevilor din localita- j te. î
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Marii Adunări Naționale
încheierea lucrărilor sesiunii

(Urmare din pagina 1)tovarășa Maria Groză, vicepreședinte al Comisiei constituționale și juridice, a prezentat raportul comisiilor permanente ale M.A.N. care au examinat și avizat cele două proiecte de legi. ,Aceste proiecte de legi au fost discutate pe articole, după care Marea Adunare Națională a adoptat, cu unanimitate de voturi, Legea pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 57/1968 de organizare și funcționare a consiliilor populare și Legea pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 10/1973 pri_ vind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare.Tovarășul Silviu Curti- ceanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat, a prezentat apoi expunerea la Proiectele de. legi pentru aprobarea decretelor cu putere de lege emise de Consiliul ’ de Stat, iar tovarășul Tudor Drăganu, președintele Comisiei constituționale și juridice a M.A.N., a expus raportul comisiei cu privire la aceste proiecte de legi.După discuția pe articole a fiecărui proiect de lege, forul legislativ suprem al țării a adoptat, în una_ nanimitate, . Legile pentru aprobarea decretelor putere de lege emise Consiliul de Stat.La ultimul punct al dinii de zi,
CU deor-tovarășul

Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, -a prezentat, din însărcinarea Consiliului de Stat, Raportul privind controlul exercitat de Consiliul de Stat în legătură cu aplicarea și respectarea legilor.Pe marginea raportului a luat cuvîntul deputatul Dumitru Coliu, președintele Comisiei permanente a M.A*N. pentru consiliile populare și administrația de stat. Apreciind raportul și exprimîndu-și acordul deplin cu conținutul său, .. vorbitorul a făcut unele propuneri privind îmbunătățirea în continuare a controlului efectuat din însărcinarea Consiliului de Stat, de comisiile permanente a- le M.A.N., în vederea creșterii eficienței acestei im- * portante activități. In acest sens, el a propus să fie. mai bine reglementate modul în care sînt înaintate și analizate rapoartele privind controalele efectuate de comisiile M.A.N. și urmărirea aplicării în activitatea ministerelor, instituțiilor centrale și altor organe a măsurilor propuse.Marea Adunare Națională a aprobat, în unanimitate, Raportul privind controlul exercitat de Consi- . liul de Stat în legătură cu aplicarea și respectarea legilor.In încheierea lucrărilor sesiunii, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, care a spus :

Naționale atît la examinarea proiectelor de acte normative, cit și la excrci. .tarea controlului respectării legilor și hotărîrilor Marii Adunări Naționale în activitatea socială și de stat.In spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, de pace, colaborare și cooperaretoate popoarele, Marea A- dunare Națională a stabilit relații cu parlamente din numeroase țări de pe toate continentele, iar grupul parlamentar român a • participat activ la lucrările ■ pentru aportul hotărâtor la Uniunii Interparlamentare.Anul 1979, pe care-1 vom încheia în curând, a fost ..

Ordinea de zi a actualei sesiuni a fost epuizată. Aceasta este ultima sesiune a celei de-a VII-a legislaturi a Marii Adunări Naționale. Indeplinindu-și atribuțiile de organ, suprem al puterii de stat, Marca Adunare Națională a desfășurat, în perioada ultimilor cinci ani, o activitate bogată, de însemnătate deosebită pentru dezvoltarea economico-socială a patriei.In această legislatură au fost dezbătute și adoptate importante legi în toate domeniile activității sociale și de stat, asigurîndu-se perfecționarea continuă a conducerii științifice a societății, ridicarea nivelului marcat, după cum se știe, de trai, material și spiritual al oamenilor muncii, dezvoltarea și adîncirea . democrației socialiste, întărirea patriei noastre libere, suverane și independente.Aducînd în forul suprem legislativ cuvîntul maselor de oameni ai muncii, participând activ la dezbaterea și realizarea obiectivelor fundamentale înscrise în preocupările Marii Adunări Naționale, menținând o permanentă legătură cu cetățenii, pe care i-au mobilizat la traducerea în viață a 'legilor adoptate, deputății și-au îndeplinit cu cinste mandatul de reprezentanți autentici ai alegătorilor.O activitate rodnică au desfășurat comisiile permanente ale Marii Adunări

<?n

România în rîndul țărilor avansate economic ale lumii, cu un înalt nivel de bunăstare și civilizație.Aducem și cu acest prilej un călduros omagiu tovarășului N p c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru strălucita contribuție la dezvoltarea economi- ; co-socială a patriei noastre, pentru activitatea neobosită desfășurată spre binele și fericirea poporului,
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de sărbătorirea a 35 de_ani de la revoluția de eliberare națională și socială a țării, trei decenii și jumătate de cînd muncitori și țărani, intelectuali; ostași, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, români, maghiari, germani și de alte naționalități, cu toții, cetățeni egali în drepturi, fii devotați ai patriei, strîns uniți, înfăptuiesc neabătut politica partidului, hotărîți să facă din România o țară mereu mai puternică și mai. prosperă.Tot acestui an i-a fost dat să intre în marea istorie a patriei datorită celui de-al XII-lea Congres . ' al partidului, care prin documentele dezbătute și a_ probate, a apropiat și rnai mult perspectiva luminoasă conturată de Progra- - mul Partidului de a ridica

elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și internaționale a partidului și statului. (Aplauze pre- , iungite).Vă adresăm,. mult sti-. mate tovarășe Ceaușescu, cele mai diale felicitări, sănătate și multi de viață, putere . deurări fericire,
Nicolae cor- de animuncă pentru a ne conduce și pe mai departe,, cu cutezanță revoluționară, spre comunism. (Aplauze puternice, prelungite).Vă rog să-mi îngăduiți ca în numele Biroului Marii Adunări Naționale, să vă mulțumesc pentru activitatea fructuoasă pe care ați depus-o de-a lungul a- cestei legislaturi și să va doresc tuturor noi și mari succese în activitatea pe care o desfășurați, sănătate și fericire, alături de tradiționala urare „La mulți anii". (Aplauze).
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DACCA 14 (Agerpres)., Săptămînalul „Ekota". („U- nitatea**), organ al Partidului Comunist din Bangladesh, publică, în . ultimul său număr, un amplu material însoțit de fotografii, privind lucrările celui de-al Xll-lea Congres al P.C.R., în care sînt scoase

fh evidență semnificația deosebită a acestui eveniment în viața întregului popor român, precum și importanța istorică a documentelor adoptate.Articolul pune accentul pe progresul impetuos al României socialiste în toa-

RESPINGEREA DE CĂ
TRE PARLAMENTUL 
VEST-EUROPEAN a bugetului pe 1980, al C.E.E., prezentat de Consiliul. miniștrilor de finanțe al „celor nouă’1, riscă șă declanșeze o criză de o gravitate -fără precedent în analele Piețe; comune, se apreciază în cercuri comunitare de la Bruxelles citate de agenția France Presse.

LA BEIJING s-a desfășurat ședința Comisiei mixte cehoslovaco-chineze. Cu acest prilej, a fost semnat un protocol de colaborare tehnico-științifică bilaterală. Agenția CTK precizează că delegația cehoslovacă participantă la ședință a fost primită de Cheu Muhua. vicepremier al Consiliului de Stat.

te domeniile de activitate, progres realizat sub directa conducere a secretarului general al P.C.R. tovarășul Nicolae Ceaușescu, făcin- du-se referiri concrete, e- xcmplifieate cu date statistice, la înaltele ritmuri de dezvoltare ale țării noastre. Sînt redate ample extrase din Raportul pre* zentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, c- vidențiindu-se pasajele privind politica externă de pace și colaborare eu toate popoarele lumii, pe care țara noastră o promovează cu fermitate și consecvența.

P.C. din Canada despre politica energetică 
a guvernului

OTTAWA 14 (Agerpres). Comitetul Executiv Central al Partidului Comunist din Canada a dat publicității, la Ottawa, o declarație în care apreciază că actuala politică energetică a guvernului este în dezavantajul poporului canadian și ea facilitează mo-

nopolurilor transnaționale spolierea bogățiilor naturale ale țării.In Canada — se arată . declarație — sînt nece? re naționalizarea resurselor naturale și construirea de conducte petroliere care să lege litoralurile estic și vestic ale țării.

LOTO

Rezultatele tragerii 
Loto din 14 decembrie 
1979

LA SALISBURY, peste 1 0D0 de persoane au participat ia o demonstrație cetind punerea imediată în libertate din .închisorile rhodesiene a combatanților și simpatizanților Frontului Patriotic Zimbabwe — informează agențiile United Press . Internațional și Tass. Participanții purtau pancarte care chemau populația africană majoritară din Rhodesia să continue lupta pentru cucerirea independenței reale a țării. Poliția — relevă agențiile citate — ă intervenit, îm- prăștiindu-i pe demonstranți.

LA HAVANA va avea loc între 17 și 21 decembrie. o reuniune a reprezentanților din peste 100 de state membre ale „Grupului celor 77", care vor studia posibilitățile realizării unei strategii comune în problema accelerării procesului de industrializare . în țările lor în cursul deceniului viitor.
PROGRAMUL DE LAN

SARE a „navetei** spațiale „Columbia** va cunoaște un test cuprinzător de cinci zile, începînd de sîmbătă, a anunțat NASA. Experimentul vizează verificarea tuturor sistemelor vehiculului orbital, precum și a centrelor de control al zborului de la Cape Canaveral și Houston.

MICA PUBLICITATEIn urmă cu 10—12 zile ani pierdut o sacoșă vinilin • de, culoare bordo închis în care se găseau: Buletinul de identitate, autorizație de comerț, eliberată de secția comercială Deva, ceas de mină, lănțișor cu medalion, umbrelă de damă, :diferite cărți, procese, verbale de sechestru și alte acte, toate pe numele . Laslău Maria .din Petroșani, strada Circa pompierilor nr. 11,Rog pe cei care au găsit sacoșa, cu obiectele și acteld respective să le aducă la domiciliul meu, contra unei bune recompense. (1043)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rus Gri gore, eliberată de E.T. Petroșani. Se declară, nulă. (1044)SCHIMB apartament 2 camere, strada Crîngului bloc 5 ap. 6 Petroșani cu apartament 3 camere. Prefer Carpati sau Hermes. (1042)
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Extragerea I i88, 27, 45, 34, 32, 31, 339, 20
2

Emiratele Arabe Unite au anunțat o nouă 
majorare a prețului petroluluiministrul petrolului al E- miratelor Arabe Unite, președintele în exercițiu al Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), a arătat că noul preț majorat va fi valabil îi. tot cursul anului I960.

I’ARIS 14 (Agerpres). A- gențiile de presă relatează că Emiratele Arabe Unite au anunțat, joi. o majorare de la 21,56 la 27,56 dolari a barilului de țiței. Intr-o declarație făcută la Paris, Maneh Said Al Otaiba,

Extragerea a II-a.j 78, 17; 30, 23, 87, 11 10, 35.Fond general de c guri ; 981564 lei. din care report la e goria 1: 296 870 lei.

I. C. M. M. Petroșani 
iNCADREAZA DE URGENȚĂ 

în toate localitățile din Valea Jiului
• MUNCITORI CALIFICAȚI 4-8 clase generale, care se pot 

califica în timp de 6—8 luni în 
diferite meserii

în meseriile de dulg'her, 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

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

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- 
buîre, telefon 42670—42671, inte
rior 41, Petroșani, strada Mihai Vi- 
teazu nr. 11,

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, sir. Republicii, nr. 90, te .«ioane 4 10 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). I iPAttt L i lipogralia Petro .am, str. tcepmmcii, mr. 01,


