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Scrisoarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
adresată celor care i-au trimis mesaje 
de felicitări și urări cu prilejul realegerii 

ca secretar general al Partidului 
Comunist Român
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i ieri COLECTIVUL MINEI LUPENI, MINERII CARE AU CHEMAT LA
! ÎNTRECERE TOȚI MINERII TĂRII, ȘI-AU REALIZAT PLANUL ANUAL
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• Din realizările anului 1979
• La nivelul întreprinderii :

• Producția extrasa suplimentar a depășit 
57 000 tone de cărbune cocsificabil, fiind cea 
mai mare depășire înregistrată în acest an în 
bazinul carbonifer al Văii Jiului • A fost obți
nută una dintre cele mai mari depășiri ale pro
ductivității muncii planificate în cărbune, pe ba
zin — plus 552 kg/post la nivelul întreprinderii
• Economiile realizate prin reducerea costurilor 
de producție cu 11,44 lei/tona de cărbune ex
tras au atins valori de 20 600 000 lei, iar chel
tuielile la 1000 lei. producție marfă au fost re
duse cu 47,44 lei • Prin folosirea chibzuită, efi
cientă a materialelor s-au obtinut economii de 
1530 mc la lemn de mină și 2000 mc la cherestea.

® La nivelul sectoarelor :
• Cea mai mare depășire a sarcinilor de 

plan o realizează sectorul IV - 33 578 tone de 
cărbune — prin depășirea productivității muncii 
planificate, în medie pe acest an, cu aproape 
400 kg/post la nivelul sectorului • Pe primul 
loc la depășirile de productivitate a muncii pla
nificată la nivelul întregii activități se situează 
sectorul VI cu un spor de 642 kg/post, spor 
care a condus la obținerea unei producții su
plimentare de 13 266 tone de cărbune • Rea-

9 9

lizări remarcabile - constanță a realizărilor, rit
micitate a depășirilor și sporuri de productivitate
— a obținut și sectorul VII - plus 10 226 tone de 
cărbune în acest an • Alte sectoare cu sarci
nile de plan depășite : I - plus 4344 tone și V
— plus 467 tone.

9 Succesele obținute — roade ale 
mecanizării

• Producția planificată cu tăiere mecaniza
tă — 732 000 tone — pentru anul 1979 a fost de
pășită, obținîndu-se o producție de 1 216 000 
tone de cărbune • 624 000 tone de cărbune au 
fost planificate să se exaragă cu complexe me
canizate și s-au obținut 794 000 tone • Toate 
brigăzile dotate cu complexe mecanizate și-au 
realizat și depășit sarcinile planificate la pro
ducția de cărbune extras, pe seama depășirii 
productivității muncii : Constantin Lupulescu — 
plus 36 000 tone la producția de cărbune ex
tras și plus 3500 kg/post la productivitate ;' 
loan Kacso - plus 32 000 tone, cu un plus de 
aproape 3000 kg/post la productivitate ; Teodor 
Boncalo — plus 16 000 tone, cu plus 850 kg/post; 
loan Sălăgean — plus 11 000 tone, cu plus 
600 kg/post și Valentin Tofană - plus 4000 
tone la producția de cărbune extras și plus 300 
kg/post la productivitatea muncii planificate.
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Cu prilejul realegerii sale ca secretar general al 
partidului de către Congresul al Xll-lea al P.C.R., 
tovarășul Nicolae. Ceaușescu a primit un mare număr 
de scrisori, telegrame și mesaje, prin care activiști 
de partid și de stat, organe și organizații de partid 
județene, municipale, orășenești și comunale, ministere 
și instituții economice și sociale, organizații de masă 
și obștești, comuniști și oameni ai muncii din toate 
colțurile^.țării au ținut să-i adreseze calde felicitări și 
urări, să exprime marea lor bucurie și satisfacție pen
tru această realegere —• act al voinței și dorinței în
tregului partid și popor — să dea glas hotă’rîrii. lor 
neclintite de a acționa în strînsă unitate în jurul parti
dului al secretarului său general, pentru transpune
rea fermă în viață a prevederilor istoricelor docu
mente adoptate de Congresul al Xll-lea al partidului, 
a Programului de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltata și înaintare a României spre co
munism.

Tuturor celor-ce.-i-au scris cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le adresează următoarea scrisoare 
de mulțumire : '

„Doresc să exprim, pe cut și în-ani format ca 
această cale, vii mulțumiri 
tuturor comuniștilor și 
oamenilor muncii, activiș
tilor de partid și de stat, 
organelor și organizațiilor 
de partid, de masă ' și 
obștești, instituțiilor și or
ganizațiilor de stat, cen
trale și locale, care m-au 
felicitat și mi-au adresat 
urări cu prilejul realegerii 
mele ca secretar general 
aI partidului de către Con
gresul al Xll-lea al Parti
dului Comunist Român.
Consider aceste mesaje și 
scrisori drept o expresie 
a prețuirii și încrederii 
întregului nostru popor, o 
ilustrare a atașamentului 
nețărmurit ■ față de parti
dul nostru comunist — în 
rindtirile căruia am cres-

NICOLAE CEAUȘESCU

militant revoluționar — 
față de politica internă și 
externă a partidului și 
statului nostru pe care o 
voi servi întotdeauna cu 
neclintită credință, făcînd 
totul pentru transpunerea 
ei neabătută în viață, 
pentru înfăptuirea Progra
mului partidului, a lumi
noaselor idealuri, ale so
cialismului și comunismu
lui Pe pămîntui patriei.

Folosesc acest prilej 
pentru a adresa celor ce 
mi-au trimis scrisori și 
mesaje dc felicitări, între
gului nostru popor, cordi
ale urări de succese și 
satisfacții tot mai mari în 
muncă și în viață, multă 
sănătate si fericire".

Brigadierul Ion Kacso și ortacii din schimbul său au ieșit din mină du
pă o zi de muncă cu rezul late remarcabile pe fron tul cărbunelui.

'.Toto.: I. Licit!

• Statornice preocupări pentru succesele anului viitor * 
j - planul lucrărilor de pregătire pe anul 1979 a fost depășit cu 1 

■ 429 ml, iar cel al lucrărilor de deschidere cu 122 ml — j
| sînt evidențiate prin angajamentul colectivului pentru anul 1980: j
| • Planul producției nete va fi
» depășit cu 600 000 lei • Producția 
| marfă vîndută va fi superioară sar- 
' cinilop de plan cu 1 100 000 lei 
I • Cu 5000 de tone de cărbune coc- 
j sificabil va fi depășit planul produc- 
J ției fizice • La lucrările miniere de 
| deschidere și pregătiri vor fi reali-

w < —» * —'MI mw ț Matur ț M , -«m

zați suplimentar 100 și respectiv 150 • 
ml • Nivelul productivității muncii I 
calculată pe baza valorii producției j 
nete va crește cu 1 la sută • La I 
cheltuielile materiale de producție î 
se vor obține economii în valoare de 
200 000 lei. j

Dorin GHEȚA !
I

înfăptuirea măsurilor de creștere 
a rolului Frontului 
Unității Socialiste

Voință unanimă!

Un plus de
La cîteva zile după con

stituirea organizațiilor pro
prii ale Frontului Unității 
Socialiste în cadrul minei 
Peti’ila inclusiv a comite
tului pe- întreprindere, am 
stat de vorbă cu economis
tul Alexandru Prinț, pre
ședintele acestui organism 
— un bărbat tînăr, pe cit 
de entuziast, pe atît de 

! PROGRAM BOGAT DE ACTIVITĂȚI IN

Vacanța de iarnă a
i începe vacanța de iar- 
i nă a elevilor, perioadă 
î bogată în manifestări 
: tradiționale atractive, do- 
; bîndind în acest an noi 
: dimensiuni și semnifica- 

:: ții educative izvorîte din 
i documentele Congresu- 
= . lui al Xll-lea al pgrtidu- 
: .lui, din cuvîntarea secre- 
; tarului general . al parti- 
î dului, tovarășul Nicolae 
= Ceaușescu. Vacanța de- 
j butează cu „Săptămîna 
; culturii și educației pio- 
; nierilor și tineretului din

Valea Jiului" (22—29 de
cembrie) care se va des
fășura sub genericul 
„Gînd înaripat și dra

participare
preocupat de acțiunile pe 
care urmează să le între
prindă cele 9 organizații 
pe sectoare și comitetul pe 
întreprindere, în fruntea 
căruia a fost- ales, pentru 
a-și . îndeplini menirea, 
pentru a fi la înălțimea 
așteptărilor celor peste 650 
de oameni ai muncii înscriși

goste fierbinte patriei iu
bite, partidului părinte" 
și va fi dedicată împlini
rii a 32 de ani de la pro
clamarea Republicii. In 
această acțiune complexă, 
de mare valoare educa

tivă, vor avea loc întîlniri 
cu activiști de partid și 
de stat, dezbateri privind 
politica internă și exter
nă a partidului, simpo
zioane în cadrul cărora 
cadre didactice, și elevi 
vor prezenta referate și 
lucrări de metodologie în 
educația materialist-ști- 
ințifică.

Vacanța de iarnă este 
organizată ca o continua- 

în organizațiile proprii ale 
F.U.S.

— Evident activitatea 
noastră se află încă la în
ceput; viitorul va însem
na pentru noi o seamă de 
clarificări și precizări pen
tru a face această activita
te cît mai prodigioasă, pe 
r-ăsura entuziasmului cu 
care minerii Petrilei, toți 
cei care și-au prezentat ce
rerile de înscriere au sus
ținut măsurile menite să 
conducă la creșterea rolu
lui Frontului Unității So
cialiste. Cu toții văd în

Ion Dl'BEK 4 

(Continuare în pag. a 2-a)

elevilor
re firească a procesului 
educativ, intensifieîn- 
du-se activitățile care 
sintetizează preferințele, 
preocupările, aptitudini
le și talentul elevilor. In 
cadrul săptămînii cultu
rii și educației se vor 
deschide expoziții de de
sene și fotografii, vor a- 
vea loc spectacole de 
muzică și poezie, cea mai 
mare parte dintre ele fi
ind organizate în sălile 
de apel ale întreprinderi
lor miniere, în case ale 
pionierilor, în instituții cul
turale, exprimînd partî- 

(Continuare în pag. a 2-aj
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50 de ani de la încheierea contractului 
colectiv din decembrie 1929

Partidul Comunist Ro
mân a avut în permanență 
în Valea Jiului organizații 
puternice, care au adus o 
contribuție deosebită în 
lupta revoluționară pentru 
smulgerea puterii din mîi- 
nile claselor exploatatoare, 
pentru cucerirea dreptului 
poporului român de a ho
tărî singur asupra destine
lor șale. „Eroicele lupte 
ale minerilor din Lupeni 
din august 1929, reprimate 
singeros de regimul bur- 
ghezo-moșieresc — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
—, au «Instituit o viguroa
să afirmare a combativi
tății revoluționare a întregii 
noastre clase muncitoare, 
care, sub conducerea parti
dului comunist s-a dove
dit a fi cea mai devotată 
apărătoare a intereselor 
poporului, cea mai consec
ventă forță de progres a 
țării".

După străduințe depuse 
de guvernul național-Jără- 
nese pentru aplanarea con
flictului de muncă — ce 
dăinuia de ani de zile în 
Valea Jiului și a culminat 
eu luptele revoluționare 
din august 1929 — delegații 
muncitorilor și reprezen
tanții societăților „Lupeni", 
„Petroșani, “ „Lonea" și 
„Valea Jiului de Sus“, după 
aproape o săptămînă de 
tratative, au reușit la sfîr- 
șitul anului 1929 să în
cheie un contract colectiv 
pe termen de un an și ju
mătate. La tratative au 
participat, din partea mun
citorilor 19 delegați, con
duși de Eftimie Gherman, 
secretar al Uniunii munci
torilor mineri.

Discuțiile au fost foarte 
. încordate, desfășurîndu-se 
in perioada 18—23 decem
brie 1929 și au sfîrșit cu

un acord complet asupra 
tuturor punctelor din me
moriul de revendicări for
mulat do muncitori. Pe lin
gă o serie de îmbunătățiri 
de ordin secundar, s-a ob
ținut un spor la salarii și 
revenirea la sistemul 
provizionării cu 
Acest contract, 
10 puncte mai

a- 
alimentc. 

cuprinzînd 
specifica 

posibilitatea ca salariile să 
poată fi revizuite din 6 in 
6 luni. Este demnă de re
levat semnificația 
a acestui contract colectiv 
care era o victorie a țnun- 
eitorilor.

Presa timpului evidenția
ză faptul că societățile mi
niere nu l-au respectat, 
treeîndu-se la masive con
cedieri (numai în ziua de 
1 iulie 1930 au fost con- 
cediați aproape 600 munci
tori). Ca urmare a acestor 
măsuri starea de spirit a 
muncitorilor mineri din 
Valea Jiului s-a menținut 
„destul de agitată", ajun- 
gîndu-se deseori la arbi
traje în conflictele d« a- 
ceastă natură.

Schițînd ' perspectivele 
luptei muncitorilor mineri, 
ziarul „înainte" evidenția 
în 1930 că numai printr-o 
luptă pregătită bine și sis
tematic, condusă de orga
nizațiile revoluționare 
frunte cu partidul 
nisț, minerii Văii 
își vor putea îmbunătăți 
situația și vor scăpa de 
sub jugul robiei capitaliste. 
Activitatea revoluționară a 
minerilor s-a amplificat, 
fiind condusă de comuniști 
pînă la cucerirea deplină 
a drepturilor politice eco
nomice și sociale. înfăptui
tă după istoricul act de Ia 
23 August 1944.

politică

în
comu
nului

Prof. Dumitru PELIGRAD
I ■ N ■ M M H ■ ■■ I «■ ■■■ Hm■■ at■ ■ mm nun ■ «

SPORT

După primele opt etape 
ale turului, Minerul Lu
peni acumulase doar opt 
ipuncte, practic divizionara 
C de fotbal din Vale nu 
conta în deplasare, ba 
chiar revenea în mijlocul 
•suporterilor cu blazonul și
fonat — cine nu-și aduce 
aminte de înfrîngerea la 
scor : 0—7, suferită în te
renul Minerul Motru ? Si
tuația din clasament nu 
cadra cu veleitățile supor
terilor și cu valoarea lo
tului. S-a renunțat la ser
viciile unui antrenor co
tat doar pentru palmare
sul cunoștințelor la fede
rația de specialitate, in

LUPTE LIBERE

La secția C.T.C. a Fabricii ele confecții Vulcan, se 
execută controlul de calitate a produselor fabricate.

' 7:/ Foto : Ștefan NEMECSEK

(Urmare din pagina I)

aceste măsuri Un cadru op
tim pentru a-și aduce o’ 
contribuție sporită, mai 
activă, la viața întreprin
derii, la soluționarea pro
blemelor ei, la dezvoltarea 
social-economică a orașului.

Noul președinte ne-a 
vorbit despre gîndurile și 
preocupările lui, ale comi
tetului F.U.S. pe întreprin
dere. Se acționează, în 
primul rînd, pentru lărgi
rea rîndurilor noilor or
ganizații. In acest sens un 
fapt semnificativ — în săp- 
tămîna următoare , consti
tuirii organizațiilor
prii ale F.U.S. acestea au 
primit încă 50 de cereri 
de înscriere. Șj acțiunea 
continuă; comitetelor con
stituite pe sectoare li s-au

prezentat deja alte cereri. 
Noul comitet F.U.S. și-a 
prevăzut în programul de 
activitate inițierea de ac
țiuni multiple pentru a 
sprijini ridicarea pregătirii 
profesionale, politice și cul
turale a oamenilor muncii, 
a membrilor F.U.S., infor-

pro-

• am

a Minerului Lupeni
urma rocadei 
cîrma echipei 
om legat sufletește de des
tinele fotbalului din Lu
peni, Teodor Mihalache. In 
fruntea secției de fotbal a 
fost ales îng. Gheorghe 
Varhonic, șeful sectorului 
VII, fost fotbalist de per
formanță. Noul director al 
minei, ing.'Gheorghe Mâr_ 
chiș, un pasionat susțină
tor al balonului rotund, a 
cerut fotbaliștilor să con
tribuie la prestigiul ortaci
lor lor de muncă.

Din 21 octombrie, echi
pa antrenată de Teodor 
Mihalache și Constantin 
Cotroază, ș. «realizat, pînă

petrecute, la 
a revenit un

la

Vacanța de iarnă 
a elevilor

(Urmare din pagina I)

ciparea școlarilor la via
ța Văii Jiului și sensul 
procesului de educație a 
tinerelor generații. Și, ca 
întotdeauna la sfîrșitul 

unui an. elevii vor lua 
parte la tradiționalul 
„i’lugușor" și la carnava
lul lor.

In zilele vacanței sini 
prevăzute multe manifes
tări sportive care și-au 
dobîndit o adevărată tra
diție în Valea Jiului. Tn 
cadrul „Daciadei", ediția 
a 111-a, vor avea loc în
treceri de șah, tenis de 
masă, handbal, volei, de 
patinaj, schi sau sanie.

O atenție deosebită 
se acordă în acest an pa
tinoarelor, fiind prevă
zute a se amenaja 15 pa

tinoare pentru elevii din 
Valea Jiului. Rămîne de 
văzut, în zilele următoa
re, cite dintre acestea vor 
fi un fapt concret.

Fără îndoială că vacan
ța de iarnă cuprinde 
mult mai multe acțiuni, 
școlile și casele pionieri
lor. pornind de la cu
noașterea elevilor, avînd 
programe educative bo
gate. Important este 
ca tot ce și-au propus 

. școlile și organizațiile de 
tineret să se transforme 
în acțiune educativă, de 
cultivare a dragostei 
pentru patrie și partid, 
de a folosi această pe
rioadă pentru odihna ac
tivă șl reeonfortarea ele
vilor care încheie astăzi 
primul trimestru al anu
lui de învățămînt. '■. .

răspunderii lor față de 
soarta producției, participa
rea lor, în cunoștință de 
cauză, la dezbaterea și so
luționarea problemelor e- 
conomice și sociale ale 
colectivității ale orașului. 
Deși, abia constituite, des
pre viața noilor organizații

Un plus de participare
marea lor cu regularitate 
asupra rezultatelor colecti
vului întreprinderii, eu sar
cinile ce îi revin în anu
mite etape, deciziile pe 
care le adoptă organul co
lectiv de conducere. Toate 
aceste proiecte vizează ri
dicarea conștiinței profe
sionale și cetățenești a 
membrilor F.U.S., sporirea

Retrospectivă fotbalistică 1979

sfîrșitul turului, o per
formanță aproape singula
ră în toate eșaloanele soc- 
cerului. Echipa- din Vale 
a ajuns liderul seriei a 
Vll-a, a repurtat nouă 
victorii, două egaluri, un 
singur gol. în plus (31—16 
față de 35—21) conferă 
Diernei Orșova primul loc 
în clasament. Așadar, de 
la revenirea lui Mihalache, 
din 14 puncte posibile, a 
adiționat 12, fără vreo în- 
frîngere. Victorii, în depla-

C.S. Școlar Petroșani, pe primul loc
Sîmbătă, 15 decembrie, 

sala de sport a asociației 
sportive Jiul din Petrila a 
găzduit etapa a Il-a a cam
pionatului republican de 
lupte libere — echipe 
de juniori și școlari, in 
cadrul căruia s-au între
cut. cei mai talentat! ju
niori din orașele Blaj, 
Craiova, Tg. Jiu, Motru și 
cei ai C.S. Școlar . Petro
șani. După aproape zece o- 
re de întreceri spectacu
loase, luptătorii antrenați 
de Vasile Făgaș și prof. 
Gheorghe Pop, au reușit să 
se situeze pe primul loc 
în această etapă. Iată cla
samentul : C.S. ' Școlar Pe
troșani (47 puncte), A.S. 
Minerul Motru (43), C.S.M. 
Craiova (41), C.S.S. Craiova

C.S.S.
25

(38), C.S.S. Blaj și 
Tg. Jiu (fiecare cu 
puncte).

Demnă de remarcat este 
comportarea excelentă a 
juniorilor Dorel Brebinaru 
(categ. 62 kg), chemat în 
lotul național de juniori, 
în cantonamentul de la 
Brăila, între 21 decembrie 
— 7 ianuarie, Marian Șișu 
(categ. 74 kg) și Mihai Zol- 
tan . (82 kg) care au câști
gat detașat locurile întîi 
la categoriile respective. 
Victoriile lor au fost ob
ținute prin tuș. Dintre me
zinii echipei din Vale am 
reținut comportarea foarte 
bună a juniorului Aron 
Cîndea, clasat al doilea la 
categoria 52 kg. (S. Băloi)

' sare, .la Lotru Brezoi și 
C.F.R. Craiova egaluri cu 
Unirea Drăgășani și Mi
nerul Rovinari. Or, cu pu
țină vreme înainte, aceiași 
jucători cedaseră la Elec- 
troputere Craiova, în fața 
unei formații remaniate cu 
tineri, la scorul de 2—4, 
gazdele evoluînd în... opt 
jucători de cîmp. Secretul 
acestei metamorfoze și no
tabilelor performanțe ni-1 
destăinuie lapidar antre
norul Mihalache :

— Instaurarea 
devărat climat de 
sportivă, respectarea 
plinei tactice în 
sprijinul acordat- de 
ducerea minei. Recenta 
naliză a secției de fotbal 
a evidențiat aportul deo
sebit al unor jucători, li
der al bunei comportări 
fiind desemnat Voicu. II 
secondează Moraru, M. 

.Marian, Dosan și Burdan- 
giu. De remarcat că Leca, 
golgcterul formației, auto
rul a 16 goluri, a înscris 
în ultimele 7 etape 6 go
luri.

Problema returului a

unui a- 
. viață 
disci- 
teren, 

con- 
a-

fost abordată încă de la 
sfîrșitul acestui sezon. Mai 
întîi a fost discutat pro
gramul partidelor, mult 
mai avantajos pentru Mi
nerul Lupeni (opt partide 
acasă, șapte în deplasare), 
față de Dierna Orșova, Mi
nerul Motru și urmăritoa
rele lor, fruntașele clasa
mentului vor susține întîl- 
nirile decisive pe gazonul 
din Lupeni. Din' lotul e- 
chipei a fost scos' Iancu, 
pentru abateri disciplina
re, în schimb vor fr pro
movați juniorii Zaharie 
Rus (fundaș dreapta) și 
Lucian Burchel (extrem 
stingă). Se resimte însă 
lipsa unei rezerve de por
tar, care să se apropie de 
valoarea lui Homan. Jucă
torii sînt conștienți' de di
ficultatea confruntărilor 
din primăvară — vară, 
și-au manifestat însă do
rința de a îndeplini. visul 
suporterilor — promovarea 
în divizia secundă. Valoa
rea lotului — după păre
rea antrenorului Mihala- 
che, apropiată de a unei 
divizionare B din prime
le zece locuri —; constituie 
un argument serios, cli
matul de muncă și dăruire 
trebuie însă stabilizat. Din 10 
ianuarie vor debuta pregă
tirile în vederea returului, 
cu nelipsitul control rae- 

. dical. Pregătirea va urmă
ri acomodarea organismu- 

la efort, din 20 ianua- 
pînă la sfîrșitul lunii, 
urma obișnuita perioa
de cantonament la

F.U.S. nu se poate vorbi 
numai la timpul viitor. 
Voința membrilor lor de a 
participa efectiv, mai activ, 
la realizarea sarcinilor 
revin 
zează 
te de

Ni . _ . .... ,
«de brigada minerului Ni
colae Dinescu, președintele 
comitetului F.U.S. din sec
torul V. La apelul conduce
rii sectorului, minerii bri
găzii au executat în timp 
record o lucrare 
în steril 
legarea a 
transport, 
impus de 
teriorarea 
tor pe care își vărsau pro
ducția 6 locuri dc muncă. 
Atacînd lucrarea 
părți, ea a fost 
în timpul cerut;
Schimburi, două 
iăeătuși-mineri 
la inversarea transportoa
relor TR-3 pe noul flux, 
întreaga producție a celor 
6 abataje fiind vărsată pe 
noul colector. O lucrare 
care a cerut pricepere și 
dăruire, însușiri pe care 
le-au dovedit cu prisosință 
toți membrii brigăzii evi- 
dențiindu-se minerii Lu
dovic Kiss, Eftimie Mesa- 
roș, Ion Boghiu și Eugen 
Elekes. Preocupări merito
rii pentru rezolvarea unor 
probleme de maxim inte-

ce 
minei se materiali- 
prin numeroase fap- 
muncă. de vrednicie, 
s-a vorbit, bunăoară,

minieră
de 4 ml pentru 
două galerii

Lucrarea
urgență prin de- 
vechiului colec-

de
s-a

din două 
executată 
după trei 

echipe de 
au trecut

\

res în viața colectivului au 
dovedit în aceste zile șj 
membrii echipei de lăcă
tuși condusă de Teodor 
Blag, președintele comite- * 
tului organizației proprii a 
F.U.S. din sectorul VIII. 
In dorința de a contribui 
mai din plin la înlăturarea 
avariilor 
optimă a 
transport, 
îh viața minei, 
echipei — dintre 
mai inimoși s-au 
lăcătușii Ștefan 
Iosif Nagy, Ioan

. și Nicolae Piț — au hotărft 
să recondiționeze în atelier 
unele piese de mare uzură 
care pînă acum se aruncau 
la fier vechi. Este vorba 
despre pinioanele de atac 
pentru unele" angrenaje oa
re deservesc banda princi
pală de transport nr. 3. 
Totodată, cu sprijinul ate
lierului mecanic, ei au tre
cut la confecționarea semî- 
cuplelor pentru turbine și 
a pinioanelor de atac care 
înainte se furnizau doar 
de către uzinele construc
toare.

Sînt doar cîteva exem
ple care vorbesc convingă
tor despre faptul că încă 
de pe acum, în frunte cu 
organizațiile dc partid, 
membrii noilor organisme 
ale F.U.S. trec la acțiune, 
își fac simțită prezența în 
viața, colectivului, contri- ... 
buind activ la mobilizarea" 
oamenilor muncii la solu
ționarea mai operativă, 
maj eficientă a problemelor 
majore ale întreprinderii.

Sînt fapte ce denotă, așa 
cum le-a caracterizat to
varășul Marcu Androne, 
secretarul comitetului de 
partid pe mină, acel plus 
de participare, în consen
sul adîncirii democrației 
noastre socialiste, a noi 
categorii de oameni ai mun
cii la treburile întreprin
derii, la viața colectivității, 
fapte care, pe măsura in
tensificării activității

. ganizațiilor
F.U.S., vor cunoaște o con
tinuă amplificare spre bi- ■ 
nele colectivității, a întregii 
noastre societăți.

și desfășurarea 
procesului de 

activitate vitală 
membrii 
care cei 

dovedit 
Bolovan, 
Popeseti

proprii
or
ale

; lui 
rie
va
dă _
Valea de Pești.

Ion VULPE

Astăzi, de la orele 18 
și 20, în sala casei de 
cultură din Petroșani va 
fi prezentat un concert- 
spectacol extraordinar or
ganizat de Teatrul de es
tradă din Deva. Vor partL 

• cipa Marius Țeieu, O- 
lîmpia Panciu, Doina 
Spătaru,. Stela Enache, 
Mihaela Păsărin și for
mația vocal-instrument'a- 
lă „Star 2000" condusă 
de Petre Geambașu. (T-S.)

★
Locatarii, căminului de 

nefamiliști din Uricani, 
au participat zilele trecu-

te la o dezbatere pe. te
ma : „Legalitatea socia
listă și necesitatea res
pectării legilor de către

(Al. Cor.)

Lu-mina 
loc un util 

simpozion

toți tinerii".
*

Recent, la 
peni a avut 
și interesant
pe tema „Policalificarea, 
cerință majoră a înde
plinirii sarcinilor econo
mice", 
care < 
neri 
maiștrii, tehnicienii și 
inginerii din cadrul în
treprinderii, au fost axa
te pe necesitatea sporirii 
preocupărilor pentru per
fectionarea cunoștințelor. 
(C.' Val.)

. Dezbaterile, la 
au participat ml- 

șefi de brigadă,
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Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc • Dialog cetățenesc
Am ales pentru susținerea temei raidului nostru, 

efectuat zilele trecute. împreună cu pensionarul Ion 
Ciur, membru al unei echipe de control al oamenilor 
muncii, cîteva- puncte ale orașului Petroșani, prin 
care se perindă zi de zi populația și vizitatorii Văii 
Jiului. In cele ce urmează prezentăm cîteva din as
pectele întîlnite

ÎN GARA ORAȘULUI... cenușă și alte reziduuri, lă-
Călătorul sosit în gara 

orașului nostru era întîm- 
pinat de un peron curat, 
așa cum acest loc trebuie 
să fie în permanență. Ur- 
cînd însă 
treptele pasa
relei și par- 
curgînd-o el 
era obligat să 
traverseze nu
meroase bălți 
care se for
mează pe as
faltul pasare
lei, de înlă
turarea căro
ra, după ci
te am văzut, 
nu se ocupă 
nimeni. De la .
„înălțimea" acestei căi pri
virea cuprinde întreaga pa
noramă a gării, deci și ta- 

, luzul ce o mărginește cu 
orașul și care era doldora 
de hîrtii, ambalaje de car
ton și alte reziduuri. Un as
pect greu de imaginat și 
totuși îngăduit de i 
timp. în apropierea 
luzului se află un 
telier al Reviziei 
vagoane. Aici lucrează 
meni care fac ordine 
multe probleme ale gării. 
In ceea ce privește, însă, 
curățenia și ordinea, „preo
cupările" lor sînt edifica
tor oglindite de grămezile 
de cenușă și reziduuri ce 
sporesc în fața atelierului, 
lăsînd să se întrevadă for
marea unei noi rampe de 
gunoi expusă privirilor mi
ilor de' cetățeni care tra
versează pasarela. Trecînd 
în spatele gării ne-a a- 
tras atenția peisajul din 
preajma magaziei și a li
niei de descărcare a vagoa
nelor. Un container încă
pător, gol. Lîngă el, cîte
va tone de gunoi. Mai 
încolo, o grămadă de sa
boți de frînare părăsiți, 
pradă ruginei. 
sparte, gunoi în

sind gol containerul desti
nat depunerii acestora. Pe
rimetrul gării se dovedește 
punerii acestora. Perime
trul gării se dovedește

Gospodarii sîntem noi, 
CURĂȚENIA orașului 

depinde de modul în care
ne gospodărim

mult
■ ta-, 

a- 
de

l oa- 
în

prielnic și pentru adăpos- 
tirea reziduurilor unității 
C.F.V.I.L.V. nr. 41 din stra
da Karl Marx. Dumitru 
Sanda, gestionarul maga
zinului, recunoscând că de
pune gunoiul în incinta 
stației C.F.R.. „motiva" că 
sectorul de salubrizare nu 
a amplasat în zona res
pectivă un contaienr.

...IN AUTOGARA...
...aceleași aspecte negați 

ve, întîlnite și cu alte pri
lejuri, cu unele plusuri de 
dezordine și inestetic. Din 
gărdulețul de metal
limita cîndva spațiu] unde-s 
parcate autobuzele 
ricani nu a mai 
decît un rest. partea cea 
mai mare a fost „transfe
rată" peste gard pe taluzul 
de la capătul pasarelei

ee de

de U- 
rămas

C.F.R. Acest spațiu 
parcare este de fapt 
de... mult timp sursa 
poluează cu tot felul 
reziduuri locurile din preaj- 
ma-i, iar imaginea taluzu- 
lui C.F.R. demonstra 
sectorul de salubrizare 
neglijează obligațiile.

PE CÎTEVA STRĂZI
Străzile M. Viteazul, 

■Cloșca. Karl Marx. Cărbu
nelui. Cuza Vodă, ~~ 

gust. Contai
nerele pentru 
depunerea re
ziduurilor de 
pe toate a- 
ceste străzi e- 
rau goale, 
semn că edilii 
de la salubri
zare le în- 
locuiseră de 
curînd. Nu 
la fel se pre
zentau lucru
rile pe stră
zile Grivița 

și Daciei. Containerele de 
aici erau pline ochi.

Am întîlnit pe parcursul 
raidului și alte aspecte ne
gospodărești. O lungă por
țiune din trotuarul străzii 
principale a orașului a fost 
spartă de șantierul Tele- 
eonstrucția pentru pozarea 
unor cabluri. Șanțul a 
fost săpat, tuburile pentru 
cabluri îngropate, dar tro
tuarul continuă să fie des
fundat. Invităm construc
torii șantierului respec
tiv să strîngă resturile de 
pămînt de pe trotuar, să 
umple cu balast șanțul, să 
înlăture aspectul inestetic 
creat pentru a asigura con
dițiile elementare de ci
vilizație pentru circulația 
populației.

de
Și 

care 
de

că 
își

23 Au

Toma ȚATARCA

Din scrisorile sosite la redacție
Mulțumiri

Sînt miner pensionar. In 
ziua de 17 decembrie am 
avut o mare bucurie. Ca 
în fiecare lună, la această 
dată, a venit factorul poș
tal Dumitru Petra. A bă
tut ca de obicei la poartă. 
Știam că-mi aduce pensia. 
Dar prin grija partidului 
și statului nostru, de astă 
dată am primit pensia ma- 

: jorată cu 150 lei. Este a 
doua majorare a pensiilor

Oameni
Am 52 de ani și locuiesc 

în orașul Lupeni. Fiind su
ferindă, într-una din zile
le de la începutul lui de
cembrie, mi-a venit rău în 
plină stradă. O femeie, pe 
care nu o cunosc, mi-a 
sărit în ajutor, ducîndu.mă 
urgent Ia spital. Aici, ca 
urmare a intervenției 
prompte și probității pro
fesionale de care au dat 
dovadă medicii Nicolae Al- 
diea, Gavril Albert, Ana 
Rojnai, Eufrosina I-Iațegan,

din inimă Cuvinte de laudă ’

cărămizi 
cantități 

vagonabile. Pe pavajul din
tre linia ferată și parape
tul magaziei, stratul de 
nămol a fost sporit chiar 
în momentul vizitei noas
tre. Lucrătorii magaziei de
pun aici în mod obișnuit

a criticat, organele

în actualul cincinal. Acum 
beneficiez de o pensie de 
1850 lei, ceea. ce-mi permi
te ca, împreună cu soția, 
să duc o bătrînețe liniștită. 
Pentru grija ce ne-o poar
tă partidul, iubitul nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, țin să 
mulțumesc din toată inima

loan CIUR,
miner pensionar, Petroșani

de omenie
surorile Marioara Rus, Ra- 
chela Regul, Vetuța ~ 
Irina Rusanovschi, 
Vasiuc și Margareta 
nea, viața mi-a fost 
tă. Țin să mulțumesc 
această cale acestor oameni 
de omenie, precum și per
soanei care în mod cu to
tul dezinteresat, m-a ajutat 
să ajung în timpul cel mai 
scurt la spital.

Ciort, 
Lucia 

Cor- 
salva- 

pe

Valeria BOTICI, 
Eupeni

Cine repară drumul ?
Ca urmare a transportu

lui intens eu autovehiculele 
grele, drumul 'de acces 
spre Dîlja Mare s-a de
gradat. îndeosebi pe tron
sonul de pe lîngă incinta 
I.M. Dîlja au apărut mari 
denivelări. Podul de pes
te pîrîul Dîlja, de aseme
nea s-a degradat și nece
sită unele reparații.

Noi, locatarii cătunului 
Dîlja Mare am contribuit 
cu bani și am depus mun
că pentru amenajarea dru-

mului de acces. Iar acum 
în prag de iarnă, cînd din 
zi în zi poate să ningă 
sîntem îngrijorați de starea 
drumului. Iată de ce, con
siderăm că ar fi bine dacă 
la repararea drumului ar 
contribui și I.M. Dîlja , ale 
cărei mașini circulă intens 
pe această porțiune de 
drum, îndeosebi pentru 
transportarea betonului.

E firesc ca atunci cînd 
trec- prin diferite unități 
comerciale cei în drept să 
semnaleze unele neajunsuri 
să vină cu soluții pentru 
remedierea lor. Cînd gă
sesc inițiative bune, preo
cupare pentru păstrarea îri 
condiții perfecte de:igienă 
a mărfurilor, solicitudine 
față de cumpărători să 
caute să le facă cunoscute 
pentru a fi îmbrățișate de 
lucrătorii altor magazine. 
O impresie plăcută ni s-a 
produs de cum am trecut! 
pragul unității cu autoser
vire nr. 12 din cartierul 
Aeroport din Petroșani. A- 
bundența și varietatea pro
duselor dovedește că exis
tă preocupare pentru a* 
provizionarea permanentă 
a unității, ținînd seamă de 
cerințele, sugestiile și preo
cupările cumpărăturile®»'

Conștiinciozitatea cu ca
re își face datoria colecti-* 
vul de vînzători de la a- 
cest magazin este oglindi* 
tă și în condica de suges
tii și propuneri, 
părătorii Victor 
leriu Răileanu, 
Nica și.alții au 
vinte de laudă.

unde cum-*
Brad, Va- 

Dumitru
coscris

ti

Adalbert KALATH, 
Dîlja Mare

Petra GAIN A 
corespondent

„Steagul roșu

Pagubă de carburanți

vizate răspund
„RESTtJL".,. a urmat
Răspunzînd notei critice 

„Restul... urmează", publi
cat în „Steagul roșu" nr. j 
8451, conducerea Exploa. 1 
tării de transport Petro
șani ne informează ; „Ta
xatoarea care a avut o 
atitudine necuviincioasă 
față de călători pe auto
buzul 31 HD 5039 in ziua 
de 29 octombrie a.c. se 
numește Elena Lazâr și a 
fost atenționată în fața’ co
lectivului de muncă".

Așteptăm ca în viitor să 
dovedească o atitudine co
rectă față de călători... 
COMISIILE DE CONTROL 
AU FOST REACT1VIZATE

Articolul intitulat „Con
trolul de aceea-i control să 
îndrepte lucrurile, nu doar 
să le constate" a vizat, 
printre altele, și activitatea 
sporadică a comisiilor de 
control ale oamenilor mun
cii de la unele întreprin
deri din Lupeni. Analizînd 
această problemă, comite
tul orășenesc de partid 
Lupeni ne informează că 
a întocmit un grafic de 
reorganizare și reinstruire 
a acestor comisii și a sta
bilit măsuri operative de 
urmărire periodică a acti
vității controalelor în uni
tățile comerciale. (V.S.)

Instantaneu de sezon în magazinul „Trei pitici" 
din Lupeni. Magazinul oferă celor mici confecții și 
tricotaje menite să satisfacă toate preferințele.

In ziua de 12 decem
brie a.c. a plouat mocă- 
nește. Peste noapte ploa
ia din ajun se transfor
mase în ninsoare. Di
mineața de 13 de
cembrie avea cer senin, 
ger și un vînt tăios ce 
șfichiuia obrajii. La ora 8 
și 45 de minute c-ițiva 
călători ce așteptau, în 
stația de lîngă complexul 
comercial ,,Hermes" au
tobuzul Petroșani — Lo
nea țopăiau să se încăl
zească. Erau însă răbdă
tori, știind că potrivit 
graficului peste 8 mi
nți te...

Optimismul lor era jus
tificat, deoarece peste pe-

*

primul apare și.al doilea. 
Și așa s-au însoțit cele 
două autobuze în tandem 
pînă la stația terminus 
de la Lonea. Poate sîn-' 
teți curioși să știți cîți 
călători au coborît din al

licula de gheață ce aco
perea asfaltul s-a așter
nut un strat de material 
antiderapant, iar în plus, 
pe distanța Aeroport— 
Hermes nici o barieră de 
<;ale ferată nu pune bețe

______________ doilea autobuz, care, pre
cizez, a sosit primul la 
ultima stație. Unul sin_ 
jur, așa că n-a avut 
probleme la coborîre. 
Nu i păcat de carburanții 
consumați în van ? Să 
nu fi fost oare la stația 
terminus dispecer care să 
asigure la ora fixată ple
carea în cursă a autobu
zelor, sau nu și-a făcut 
pui- și simplu dato
ria ? (C.D.)

însemnare

roate transportului

I 
I

în
comun. Și, totuși, călăto
rii, al căror număr creș- 

să
a-

aș-

în

I
i

I
tea mereu continuau 
țopăie și la ora 9 și 
proape zece minute, 
teptînd să apară autobu
zul. In sfîrșit a apărut. 
La cîteva secunde de

răspundem cititorilor
• AURA IONESCU, Pe- 

trila: Deficiențele ce ni 
le-ați semnalat, din comerț, 
au fost aduse la cunoștința 
organelor în drept pentru 
a fi luate măsuri. Cît pri
vește prima întrebare, nu 
rezultă despre cine e vor
ba și în ce unitate mun
cește. dacă poate activa în 
munca amintită.

• GHEORGHE IRIZA, 
Vulcan : Sesizarea dv. cu 
privire la starea locuinței 
de pe strada Minerului nr. 
1.7 a fost discutată la 
E.G.C.L. Vulcan și am ob
ținut promisiunea că mais
trul ce se ocupă de lucrări
le de reparații se va de
plasa la fața locului., ur- 
mînd să se înlăture nea
junsurile.
• VICTOR MIRCEA, Vul

can : Problema remedierii 
defecțiunii din instalația 
de încălzire a apartamen
tului dv am discutat-o cu 
tovarășul Iosif Moraru, șe
ful secției Vulcan a E.G.C.L. 
■Lupeni, care ne-a promis 
măsuri operative. Confirma- 
ți-ne dacă vi s-a rezolvat 
încălzirea apartamentului.

O TEOFIL COJOCĂRES-

CU, Vulcan: Am fost in
formați de persoane com
petente de la consiliul 
popular și E.G.C.L. Vulcan 
că reparațiile necesare la 
instalația sanitară a apar
tamentului în care locuiți, 
care intră în obligațiile 
proprietarului, au fost efec
tuate. Depuneți cerere să 
vi se zugrăvească aparta
mentul contra cost.

• FRANCISC SVISCSA, 
Sohodol-Vulcan : Așa cum 
ne-ați rugat, am adus la 
cunoștința organelor com
petente din Vulcan cazurile 
de conturbare a liniștii în 
blocul nr. 5, din Sohodol, 
săvîrșite de Wiliam E.ber- 
geni. Se va cerceta situația 
și se vor dispune măsuri
le adecvate.

• VIOREL ALEXAN
DRU, Vulcan : Ne bucură 
faptul că, după satisface
rea stagiului militar, doriți 
să reintrați în rîndul co
respondenților noștri. Des
pre deschiderea magazi
nelor de la parterul noilor 
blocuri din Vulcan am 
scris deja, iar despre uni
tatea pregătită pentru anul

viitor vă rugăm. să ne 
scrieți astfel incit știrea să 
apară chiar în ziua des
chiderii. Pentru discuții vă 
așteptăm în orice zi la re
dacție.

ILEANA NATINGA, Pe
troșani : Șoferul cu prici
na, la intervenția noastră, 
a fost găsit vinovat și 
sancționat cu „mustrare" 
de către conducerea E.T.P.

VIORICA UȚIU, Vulcan: 
Conform normativelor în 
vigoare, nu se poate plăti 
retroactiv alocația de stat 
pentru copii.

ILONA IOZSA, Petro
șani : In cadrul Fabricii 
de tricotaje din Petroșani 

se organizează, într-adevăr, 
în limita locurilor, cursuri 
de calificare cu durata de 
9 luni. In timpul califică
rii la locul de muncă, cel 
care se califică beneficia
ză de o indemnizație lu
nară de 400 lei. După do- 
bîndirea meseriei, se acor
dă, desigur, retribuire inte
grală, conform prevederi
lor legale în vigoare.

IULIANA PALL, Pctrila: 
Sesizarea dv. s-a dovedit a 
fi neadevărată,

j Foto-critica Cine-1 valorifică?!
i ■ I
I Pe malul Jiului de Est, în dreptul Fabricii de j 
î pîine din Petroșani s-a construit la începutul acestui b 
î an un transformator. Transformatorul a fost pus sub K 
j tensiune încă, din vară. Dar, alături, a fost lăsat, I 
: pradă intemperiilor, cablul din imagine, care are cel & 
! puțin 25—30 m lungime. Un cablu care costă bani b 
j grei... Dacă nu va fi ridicat și valorificat, în curînd i 
: acest cablu va fi acoperit, de gunoaie. Cine-1 valori- ii 
ifică? Ț
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Un amplu articol 
dedicat României

DELIII 20 (Agerpres). — 
Organul central al Parti
dului Comunist din In
dia (marxist), ziarul „Peo
ple’s Democracy” publică, 
în continuarea seriei de 
articole dedicate țării 
noastre, un amplu articol 
semnat de E.M.S. Namboo- 
diripad, secretarul general 
al P.C.I. (marxist), intitulat 
„Perspectivele dezvoltării”. 
Reliefînd importanța isto
rică a celui de-al XII-lea 
Congres al Partidului Co

munist Român, ziarul subli
niază că documentele a- 
doptate cu acest prilej, „nu 
numai că oferă o imagine 
clară a dezvoltării econo
mice a țării în perioada 
cincinalului viitor, dar pre
figurează și progresul în 
perspectivă al României”.

Prezentind principalele

Conferința 
ministeriala, 
a „Grupului 
celor 77“

aspecte ale documentelor 
Congresului, ziarul pune 
accentul pe rolul major a- 
cordat științei „în progre
sul multilateral și dinamic 
al țării”. Aplicarea ulti
melor cuceriri ale științei 
și tehnicii, se arată în a- 
cest sens, „va avea o con
tribuție însemnată in mo
dernizarea economiei na
ționale în toate domeniile 
de activitate, precum și a 
întregii vieți sociale”.

Ca un element deosebit 
este subliniată, totodată, 
soluționarea problemei na
ționale in România, men- 
ționîndu-se că „P.C.R. a 
rezolvat în mod creator 
aspectele legate de existen
ța naționalităților conlo
cuitoare, prin asigurarea 
deplinei lor egalități cu 
cetățenii de origine româ
nă”.

In continuare, se fac 
ample referiri la dezvolta
rea armonioasă a întregu
lui teritoriu al țării, la 
înflorirea culturii și artei 
în România, la consolida
rea democrației socialiste.

HAVANA 20
— In capitala 
tinuă lucrările

Noi rezoluții adoptate 
de Adunarea Generală

NAȚUNILE UNITE 20 
(Agerpres). In ultimele zile 
ale lucrărilor actualei se
siuni, Adunarea Generală 
a O.N.U. a adoptat o serie 
de rezoluții pe probleme 
din domeniul economic, so
cial, umanitar și al deco
lonizării.

După cum s-a anunțat în 
încheierea dezbaterilor asu
pra punctului privind „Pro
blema Rhodesiei de sud 
(Zimbabwe)**, Adunarea Ge- 
nerală a adoptat, cu o ma- 
re majoritate de voturi un 
proiect de rezoluție elaborat 
și prezentat de țările afri
cane, prin care se ia notă de 
acordurile încheiate la 
Londra privind acordarea 
independenței Zimbabwe 
Pe bază de alegeri libere 
și corecte și exprimă satis
facția față de : contribuția 
decisivă a Frontului Patri
otic în cadrul negocierilor 
care au dus la încheierea 
acestor acorduri. Adunarea 
Generală declară solemn

(Agerpres). 
Cubei con- 

_ conferinței 
ministeriale a „grupului ce
lor 77“ în vederea pregăti
rii celei de-a treia Confe
rințe generale a Organiza
ției Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială — 
O.N.U.D.I. III.

înscriindu-se in cadrul 
acțiunilor menite să întă
rească solidaritatea și uni
tatea țărilor în curs de 
dezvoltare în eforturile 
pentru soluționarea marilor 
probleme ale omenirii, 
pentru instaurarea noii or
dini economice internațio
nale, reuniunea este che
mată să elaboreze și să a- 
dopte platforma politică de 
negociere a „grupului celor 
77“ care să permită abor
darea de către O.N.U.D.I. 
III a problemelor industri
alizării și adoptarea unor 
măsuri și acțiuni practice.

în cadrul . lucrărilor, 
reprezentantului României i 
s-a încredințat funcția de 
raportor al comitetului ple
nar de lucru și al grupului 
său de redactare, care ur
mează să elaboreze decla
rația finală a reuniunii.

w r

LA MOSCOVA au în
ceput joi, convorbiri sovi. 
eto-angoleze, la care par
ticipă Leonid Brejnev, se
cretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., și ,Tose Eduar
do dos Santos, președin
tele M.P.L.A. — ' Partidul 
Muncii, președintele R.P. 
Angola, precum și alte 
persoane oficiale sovietice 
și angoleze.

UN VAL DE FRIG s-a 
abătut, joi, asupra Spaniei, 
uncie numeroase trecători 
montane din zonele de 
nord au fost închise pen
tru circulație din cauza 
ninsorilor puternice. Pro
vinciile Burgos, Santander 
și ansamblul Țării Bascilor 
sînt deosebit de afectate 
de intemperii, iar traficul 
rutier a devenit foarte di
ficil. Pe litoralul nordic, 
ieșirea navelor în larg es
te deosebit de riscantă.

PREȘEDINTELE R. F.
GERMANIA, Karl Cars
tens, l-a primit, joi, la 
Bonn, pe Emil Wojtaszek, 
ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Polone, care se 
află într-o vizită: oficială 
de două zile în R.F.G. Du
pă cum precizează agenția 
D.P.A., ministrul de exter
ne polonez și-a continuat, 
în aceeași zi, convorbirile 
cu ministrul de externe 
al R.F.G., Hahs-Dietrich 
Genscher.

CONSILIUL DE SECU
RITATE a hotarît prelun
girea cu șase luni, respec
tiv pînă la 19 iunie 1980, 
a mandatului Forței inte
rimare a Națiunilor Unite 
în Liban (U.N.I.F.I.L.).

UN TRIBUNAL MILI
TAR sud -coreean i-a con
damnat la moarte pe Kim 
Jae Kyu, fost șef al Agen
ției Centrale de Investiga
ții din Coreea de Sud 
(K.C.I.A.), și pe alți șase- 

. complici de-ai lui sub acu
zația că l-au asasinat pe 
dictatorul Pak Cijan Ui, 

’ informează agențiile inter
naționale de presă.

că o reglementare justă și 
durabilă în Zimbabwe este 
posibilă numai cu partici
parea deplină a Frontului 
Patrot'îc ca reprezentant li
nie și legitim al poporului 
Zimbabwe in toate fazele 
de punere în aplicare a a- 
cordurilor încheiate la Lon
dra.

Condamnînd prezența în 
Rhodesia a forțelor militare 
ale Africii de Sud, Aduna
rea Generală cere Angliei, 
în calitate de putere admi- 
nistrantă, să asigure retra
gerea imediată și completă 
a acestor forțe, precum și 
a mercenarilor din acest 
teritoriu.

Plenara Adunării Generale 
a adoptat, cu o largă ma
joritate de voturi, con
venția privind eliminarea 
tuturor formelor de discri
minare față de femei. Do
cumentul care încorporea
ză o serie de propuneri ro
mânești, dă expresie juri
dică eforturilor depuse de 
statele membre în ultimii 
cinci ani pentru adoptarea 
unei game largi de măsuri 
cari* să contribuie la eli- 
minarea discriminărilor e- 
xistente față, de femei în 
domeniile politic și econo
mic, cit șj ale educației, să
nătății și familiei.

Plenara Adunării Genera
le a adoptat, de asemenea, 
prin consens, : o rezoluție i- 
nițiată de statele membre 
ale „Grupului celor 77” — 
din care face parte și țara 
noastră — privind noua or
dine mondială in domeniul 
informațiilor.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Frate și soră ; 
Republica : Napoli se 
revoltă; Unirea: Mihaii, 
cîine de circ ;

PETRILA : în numele 
papei rege .

LONEA : Lume;t A- 
tlantidei ;

ANINOASA : Poveste 
de dragoste și onoare ;

VULCAN : Omul pă
ianjen ;

Ll’PENI — Cultural : 
Jachetele galbene ; Mun
citoresc Te oblig să 
trăiești ;

URICANI: Substitui, 
rea.

TV

16,30 Emisiune în lim
ba germană.

- Rezultatele tragerii 
loto.

i La volan — emisi
une pentru condu
cătorii auto.

i 1001 de seri.
1 Telejurnal.

Conferințele orga
nizațiilor Frontului 
Unității Socialiste 
— deplină angaja
re la înfăptuirea 
programului parti
dului.
Reflector.
Film artistic : „Bal 
în Poiana Zimbri
lor”. Premieră, pe 
țara.
Atelier de creație 
1 i tcrar-artistică. I- 
dei mobilizatoare 
ale Congresului: al 
XII-lea : Creatorii 
Ș? conștiințe ■ în 
marea conștiință a 
țării.

21,35 Telejurnal.

21,05

16,00 Telex.
16,05 Ihvățămînt — edu- 

calic.

ÎNCADREAZĂ

electricieni pentru oficiile din locali
tățile Vulcan și Petroșani.

Condiții : absolvenți de școală profesi
onală ori liceu, sau calificare la locul de 
muncă. •

Informații - le serviciul personal al Ofi
ciului P.T.T. Petroșani, telefon 41636.

Mica publicitate

a 
a 
a

VINII garaj î 
niontabil 3 X 6 
telefon 42380, î 
19—21. (1060)

V1ND nutrii 
lori și mărimi,

venabil. Alba lulia, tele
fon 13609.

VÎND Dacia 1300, motor 
francez. lscroni, strada 
Vulcuieșii 202, Mureșan 
Ion după ora 13. (1054)

★
Potrivit linei rezoluții 

Adunării Generale 
O.N.U., sesiunea specială
Adunării Generale consa
crată noii ordini economi
ce internaționale se va 
desfășura la sediul din 
New York al Națiunilor 
Unite, în perioada 25 au
gust — 5 septembrie 1980. 
După cum precizează rezo
luția, sesiunea urmează să 
se desfășoare „la un ni
vel politic ridicat”.

ANUNȚ DE FAMILIE

STAN VASILE ÎMPREUNA CU LASLAU 
FRANCLSC ȘI ION,

anunță dispariția fulgerătoare a celei care a fost 
LASLAU VERONA,

in vîrstă de 31 de ani, taxatoare la E.T. Petroșani. îj_ 
vom păstra o amintire veșnică.

Cortegiul funeyar va porni duminică, 
brie 1979, ora 14, din strada Dărănești, nr. 
șani. (1061)

23 decem-
11, Petro-
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DUMINICA, 23
DECEMBRIE

Gimnastica la domi
ciliu.
Tot înainte ! Agendă 
pionierească.
Șoimii patriei.
Film serial pentru 
copii : Dick TUrpin. 
Episodul 7.
-Viața satului.
Bucuriile muzicii.
De strajă . patriei.
Telex. Album dumi
nical.
Telesport. Baschet 
masculin : Steaua 
Dinamo (derbiul cam
pionatului național) 
— repriza a II-a. în
registrare de la sala 
Floreasca.

17,50 Film serial. Paul 
Gaugain. Producție 
a studiourilor1 fran
ceze.

1 ■« MM M MMMM *«■ Iți

18,45 Micul ecran pentru 
cei mici.
Telejurnal.
Energia, 
creatoare, 
întregului 
Varietăți
Film artistic. Brațele 
Afroditei. Producție 
a Casei de filme cinci 
Telejurnal.

9,00

9,25
9,35

10,00
11,45
12,30
13,00

16,00

19,00
19,20

19,30
20,05

capacitatea 
inițiativa 

popor.
pe platou.

21,45

LUNI, 24 DECEMBRIE

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18,50 1001 de seri.
19,00. Telejurnal.
19,20 In întîmpinarea Con. 

greșului Frontului U- 
nității Socialiste. 
1979 — Pe harta 
conomică a țării. 
Cadran mondial.

20,10 Orizont 1990.
20.40 Roman foileton: Gus-

■ ' 7 tav de Fier. Produc
ție a studiourilor din 
R.F.G.

21.40 Telejurnal.

19,30

ig,50

fr

MARȚI, 25 DECEMBRIE
9,00 Extemporal de vacan

ță.
10,00 Film serial. Dallas 

— compania petrolie
ră Ewing. Reluarea 
episodului 16.
Telex.
Telex.
Monumente ale 
turii patriei.

16.30 Matineu de vacanță.
17,40 Din țările
18,05 îndrumări 

lucrătorii 
cultură.

18.30 întrebări și răspun
suri.

10,50
16,00
16,05 na-

socialiste.
pentru 

din agri-

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Oamenii faptelor — 

partieipanții nemij
lociți la actul condu
cerii.

19,45 Plai' de cîntec, plai 
de dor.

20,05 'teatru TV ■ Cronică 
de vitejie de Dan 
Tărchilă.

21,35 Telejurnal.

V.-.V.V.W.V.'-W.'.W.V.’.’.W.’.’.T.’.’.W.’.'.W.’.V.V.

18.50
19,00
19,20

1001 de seri.
Telejurnal.
In întîmpinarea Con
gresului Frontuiui U- 
nității Socialiste.
Noi, femeile 1
Dosarul energiei.
Telecinemateca, -

19,30
20,00
20,10
21,40 Telejurnal.
22,00 Includerea progra- 

mului.

PROGRAMUL Ț\/
.■AW.W/.WAWW^AV.WAW.W.’.V.T.W.W,",'

MIERCURI, 26 
DECEMBRIE

JOI, 27 DECEMBRIE

17.20 Viața culturală;
18,50
19,00
19.20

1001 de serj.
Telejurnal.
In întîmpinarea Con
gresului Frontului U- 
nității Socialiste. 

19,35 Străzile mari.
19,55

21,40 Telejurnal.
22,00 închiderea progra- 

niui'.ii.

SIMBATA, 29 DECEMBRIE
8,30

Izvor de frumusețe -
muzică ușoară româ
nească.
Ora tineretului.
Teatru scurt. încre
derea de lțristache 
Popescu.

21.35 Telejurnal.

VINERI, 28 DECEMBRIE

20,10
20,50

16,00
16,05

9,00

Patria în creațiile e- 
levilor.
Itinerare turistice vă
zute din... elicopter 
(I).
Matineu de vacanță.

16,00 Telex.
16,05 Elevii întreabă — 

specialiștii răspund!
16.30 Matineu de vacanță.
17,00 Din muzica și dansu

rile popoarelor.
17,15 Corespondenții jude- 

. țeni transmit...
17.30 Intermezzo muzieal- 

corcgrafic.
17,55 Itinerare turistice.
18,20 Tragerea pronoex- 

pres.
18.30 Căsuța poștală.

patriei :* 
Sibiului.

9,00 Ora elevului.
9,30 Muzeele 

Dumbrava
10,00 Film serial. Paul

Gaugain. Reluarea 
primului episod. 
Telex.
închiderea progra
mului.
Telex.
Școala românească 
1979—1980.
Matineu de vacanță. 
Scufița Roșie. Episo
dul 2.

17,00 Reportaj pe glob. 
Iordania.

10,55
11,05

16,30

16,30

Telex.
Matineu de vacanță 
Scufița Roșie. Episo
dul 3.
Emisiune Ș în limba 
germană. 1979 — a-

nul celui de-al XII-lea 
_ Congres al partidului. 

18,2.o Tragerea loto.
18,35
18,50
19,00
19,20
19,45

21,20

La volan. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Anul politic 1979.
Film artistic. Lupta 
nu s-a sfirșit. Pre
mieră TV. Producție 
a studiourilor din 
R.F.G.
Cultura românească 
de azi în marea cti
torie socialistă a po
porului.

9,30 Matineu de vacanță.
10,20 Șoimii patriei.
10.30 Roman foileton: Gus- 

tav de Fier. Reluarea 
primului episod.

11.30 Telecinemateca. (Re
luare).
De la A la... infinit. 
Clubul tineretului.
Decembrie 1979 —
cronica evenimente
lor politice.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Tineri în Frontul U- 
nității Socialiste.
împliniri. Documen
tar TV.
Teleencicloped ia.
Film serial :
— compania 
ră Ewing.
18.
Varietăți 
distractive.
Telejurnal, 
închiderea 
inului.

13,00
17,45
18,30

19,30

19,50
20,20

21,10

21,40
22,00

Dallas 
petrolie- 
Episodul

muzical-

progra-
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