
-

PROLETART DIN TOATE TARILE. UNITLVA I

teagulrosu
Ț

*

I

li UNI Îl

[plai

Ir» 21 decembrie

Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

SIMBATA, 22 DECEMBRIE 1979 4 pag. — 30 bani

-------------------------------------- - ----------- ------------—jwaJl

ÎN ZIARUL DE AZI ;

® Rubricile : Răspundem cititorilor, „Stea- j 
gul roșu" a criticat, organele vizate râs- | 
pund, STOP I

9 La rubrica SPORT : Marginalii la turui 
campionatului județean de fotbal, Avan- j 
cronică I

(In pagina a 2-a)
9 CULTURĂ - ARTĂ j

— Formarea convingerilor comuniste de 
muncă și viață, obiectiv al educației 
materialist-științifice

— Filmul, instrument de educație, de 
formare a conștiinței 1

(ÎN PAGINA A 3-A)

DE CĂRBUNE 
k pregătit 
' temeinic

CONFERINȚA CONSILIULUI 
AL FRONTULUI UNITĂȚII

MUNICIPAL 
SOCIALISTE

patru ani ai
Colectivul întreprinderii miniere Petrila, colectiv 

de oameni harnici și pridepuți, din mijlocul căruia au 
izvorit cele mai valoroase inițiative minerești — 
„BRIGADA ÎNALTEI PRODUCTIVITĂȚI" și „SA 
MUNCIM ȘI SA TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST" — 
a obținut- în acest aii cea mai mare depășire a pla
nului productivității muncii pe bazin în cărbune, -r- 

; peste 740 kg de cărbune /post
bază o producție suplimentară extrasă 
cărbune, cantitate care i-a permis să-și 
cinile anuale cu 10 zile mai devreme.

realizînd pe această 
de 30 200 tone 
realizeze șar-

e Producția realizată 
s-a înscris în indicatorul 
de calitate — cenușă ad
misă — cărbunele obți
nut fiind chiar sub pro
centul stabilit — 99,7 la 
sulă proporție de reali
zare.

cherestea, un-de mină și
de procentul de realizare 
a coborît la 96.74 la sută 
și 98,00 la sută.

+ Procentul de înde
plinire a indicatorului 
producție netă valorică 
s-a ridicat la 116,34.

La nivelul sectoare
lor, la producția de căr
bune extras și producti- 

> vițătea muncii, cele mai 
bune rezultate le-au în
registrat minerii sectoru
lui IV, din rîndul cărora 
s-a evidențiat brigada 
condusă de Eugen Voicu 
— sector care a acumu
lat de la începutul anu
lui un plus de 33 584 to
ne de cărbune și care nu
mai în luna decembrie a

La Petroșani s-au desfă
șurat ieri lucrările confe
rinței Consiliului municipal 
al Frontului Unității Socia
liste. Au participat dele
gați desemnați în adunări
le și conferințele organi
zațiilor F.U.S., reprezentanți 
ai organizațiilor de masă'și 

componen te ale 
reprezentanți de- 

consti-
Pr<>" tărîrea oamenilor 

Unită-; ■
între- 

cartie-

obștești, 
F.U.S., 
semnați eu prilejul 
tuirii organizațiilor 
prii ale Frontului 
ții Socialiste, din 
prinderi, instituții, 
rc și localități.

Conferința a adoptat la or
dinea de zi : Darea de sea
mă cu privire la activitatea 
desfășurată de Consiliul 
municipal' al Frontului U- 
nității Socialiste și sarcini
le ce revin organizațiilor 
componente din Directivele 
și hotăririle Congresului al 
XII-lea al Partidului Co
munist Român ; Pregătirea 
și înfăptuirea sarcinilor de 
Plan
anul 1980 și în perspectivă.

In cadrul dezbaterilor au fes'. ai(.sj tovarășii 
Măciucă, 
tru Bălan, 
Elza Văduva, 
ți, 1 Marcu Boantă, secretar.

în profil teritorial pe

TELEGRAMA
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMÂN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

secretar general al partidului, 
Președintele Republicii 

Socialiste România

i

Micheș, Aurel Slăbii, loan 
Negreanu, Maria Dumitraș, 
Dumitru Fodor. Vorbitorii 
au dat o înaltă apreciere 
măsurilor adoptate din i- 
nițiativa secretarului gene
ral al partidului tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu pri
vire la creșterea rolului 
Frontului Unității Socialis- 
te ș, îmbunătățirea . orga
nizării sale, expriinîhd ho- 

muncii.
a tuturor membrilor indi
viduali ai organizațiilor 
proprii ale F.U.Ș., de a acți
ona permanent, sub condu
cerea organelor și organiza
țiilor de partid, pentru în
făptuirea sarcinilor ce revin 
municipiului din istoricele 
hotărîri ale Congresului al 
XlT-lea al partidului.

Conferința a ales Consi
liul municipal al Frontu- . 
lui Unității Socialiste și 
Comitetul municipal al or
ganizației proprii a Fron
tului Unității Socialiste. In 
biroul executiv al consiliu
lui municipal al F.U.S, au 

Fierea 
președinte, Pe- 
Lazăr Filip și 

vicepreș'edin-

luat cuvîntul tovarășii Ște
fan Popa, Petru Făgaș, Pe
tru Verdeș, Marcu Boantă, 
Ioan Zgripcea, Mircea Ba
ron, Ion Cărăimăneanu, 
Ioana Mesaroș, Voichița Continuare în pag. a 2-a)

BUCUREȘTI

însuflețiți de noile măsuri cu privire la creșterea 
rolului Frontului Unității Socialiste și îmbunătățirea 
organizării sale, măsuri ce prind viață datorită dă
ruirii și abnegației cu care dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, vă preocupați de adîn- 
cirea democrației socialisle și creșterea coeziunii în
tregului nostru popor, participanții la Conferința Con
siliului municipal Petroșani al Frontului Unității 
Socialiste, reprezentanți ai celor peste 60 000 de oa
meni ai muncii din Valea Jiului ne reafirmăm unita
tea în jurul partidului, hotărîrea nestrămutată de a 
acționa cu toate forțele pentru înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XII-lea, care deschid măi. 
rețe perspective de înflorire a scumpei noastre patrii.

Sintem pe deplin conștienți de faptul că ne revin 
sarcini tot mai importante in vastul proces de per
fecționare a societății, prin atragerea participării tutu
ror oamenilor muncii și locuitorilor mun!C'P,uldi, sub 
conducerea organizațiilor de partid, lâ intensificarea 
acțiunilor politico-economice și social-culturale, la ri- 

• dicarea întregii noastre activități pe noi trepte cali-
PARTICIPANȚII LA CONFERINȚA 

CONSILIULUI MUNICIPAL PETROȘANI AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

(Continuare în pag. a 2-a)

+ S-au obținut impor
tante economii la lemnul (Continuare în pag. a 2-a)

fost
Petru

Producția marfă și 
producția globală au fost 
realizate în proporție de 
103,44 la sută și respec
tiv 102,99 la sută.

Dorin GIIEȚA

Pe măsura hărniciei colectivului
I.M. Petrila, 
bază
care
tone de căr- 
sarcinile a- 
Angajamen- 
colectiv este

al în-
a rea-

Icri, la mina Lupeni, 
minerii din schimbul I 
au fost așteptați la su
prafață de conducerea în
treprinderii. care le-a a-
dresat calde felicitări pen - 
tru îndeplinirea înainte de 
termen a planului anual 

| la producția de cărbune.
In acordurile fanfarei mi
nerilor un grup de pio
nieri de la Școala genera
lă nr. 1 Lupeni. au oferit 
flori șefilor brigăzilor 
fruntașe în producție, du
pă care au prezentat un 
frumos program artistic, 
dedicat harnicilor mineri 
de la mina Lupeni.

La festivitate au 
prezenți tovarășii

■ Barb, prim-sccretai’

Caldă prețuire 
adusă vredniciei 

minerilor 
de la Lupeni

Comitetului municipal de 
partid, Nicolae I' . ,
Aurel Bîrlea, secretari ai 
comitetului municipal de 
partid, Dan Otto Surules- 
cu, director general al 
Combinatului minier. Va
lea Jiului.

Evidențiind rezultatele

O parte din minerit și 
cadrele tehnice de la sec
torul IV al 
colectiv de 
treprinderii 
lizat 33 584 
bune peste 
acestui an. 
tul acestui
ca și în anul viitor să 
obțină sporuri și mai 
mari la producția de 
cărbune.

Foto : O. GEORGE Ș

al.e acestui harnic- colectiv 
de: oameni ai muncii, ho- 
tărîți să transpună ne
abătut în viață sarcinile 
Congresului al XII-lea al 
partidului, prețioasele in
dicații date de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al parti
dului, cu prilejul vizitelor 
de lucru efectuate îii Va
lea Jiului.

încheind cu zece zile
piai devreme planul pro
ducției . de cărbune, mi
nerii de la Lupeni, cei
care au lansat chemarea 
la întrecere către toți mi
nerii țării, au extras în 

Valeriu COANDRAȘ

bune obținute în i
Haneș și ția cărbunelui la

Lupeni, ca urmare 
trodueerii largi a 
nizării în subteran, 
nerul Gheorghe Marchiș, 
directorul I M. Lupeni, 
prezentat
actuale și de perspectivă (Continuare în pag. a 2-a) »:

Dulgherul șef de echipa Gheorghe Savin și tova
rășul său de muncă, Milică Tăbăcaru, montînd cofraje 
plan universale la noul bloc 21 (4 nivele și 40 apar
tamente) din viitorul centru civic al Vulcanului.

Foto : Gh. OLTEANU

Nu demult la depozi-
1 „PECO" Vulcan s-a 

făcut bilanțul realizări
lor pe 11 luni din acest 
an. Planul de desfacere 
pe acest an era . de 30 600 
mii lei, iar în 11 luni 
s-au realizat 30 806 mii 
lei, deci potrivit calcu
lelor sarcinile anuale de 
plan la acest indicator au 
fost îndeplinite încă din 
10 - noiembrie. Planul a-

K.
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nual la vînzări în nu
merar către populație es
te depășit de asemenea 
cu 1 977 mii lei. Pe 11 
luni s-au obținut 400 000 
lei economii la cheltuie
lile de circulație, la car
buranți de 243 tone, lu- 
brifianți 184 tone, iar la 
curent electric de 6 000 
kWh. Demn de remarcat 
este faptul că obiectivele

de plan au fost îndepli
nite și depășite la toți 
indicatorii. La aceste re
zultate și-a adus contri
buția întregul colectiv, 
din care evidențiem . pe 
Gheorghe Drăgan, Mar
cel Lebădă, Aurelian Cu- 
tucă, Melania Bajmatără, 
Iacob Biriș, Nicolae Clier- 
ciu și Horia Mîrza, șeful 
depozitului.

extrac- 
mina 

a in=-- 
meca- 

, ingi-

a
preocupările,.

50
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In laboratorul textil de ta I.F.A. Vîseoză Lupeni. 
se determină caraeleristicile lizico-chimice ale firelor 
«ie vîseoză.

Foto : O. GHEORGHE

Minerii Petrilei și-au realizat 
sarcinile de plan

(Urmare din pagina 1)

extras suplimentar peste 
2 300 de tone cărbune cu 
o productivitate realiza
tă în cărbune ce depășeș
te sarcina planificată cu
1 894 kg / post.

♦ Realizări constante 
în acest an au înregis
trat și minerii sectoarelor 
III și II «,are au reali
zat de la începutul anu
lui producții suplimen
tare de 8 781 de tone și
2 502 tone cărbune.

♦ Producția medie zil

nică realizată în această 
lună s-a ridicat la nive
lul producției medii zil
nice planificate pentru 
prima lună a anului 1980, 
ultimul an al cincinalu
lui și primul an al de
ceniului științei, tehnicii, 
calității și eficienței.

♦ Sarcinile de plan la 
lucrările de deschideri au 
fost realizate și depășite, 
proporția de îndeplinire 
a planului fizic de inves
tiții fiind de 100,37 la 
sută.

Conferința Consiliului municipal 
al Frontului Unității Socialiste

TELEGRAMA
(Urmare din pagina I)

lative și orientarea ei spre o eficiență mereu crescîn- 
dă. Avem, de asemenea, conștiința datoriei că trebuie 
să ne înzecim eforturile pentru ca în noul cadru creat 
prin înființarea organizațiilor proprii ale F.U.S., să 
contribuim la afirmarea viguroasă a capacității și ta
lentului creator ale tuturor oamenilor muncii, să asi
gurăm manifestarea plenară a personalității umane, 
obiectiv înălțător pentru împlinirea căruia dumnea
voastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae 
C eaușescu, vă preocupați cu exemplară- consec
vența, cu stăruitoare abnegație si dăruire revolu
ționară.

Exprimîndu-ne întreaga recunoștință pentru grija 
părintească ce ne-o purtați, pentru atenția deosebită 
acordată muncii și vieții minerilor, tuturor oameni
lor muncii și locuitorilor din Valea Jiului vă încredin
țăm că vem acționa și pe mai departe în lumina in
dicațiilor de -mare valoare practică ce ni le-ați trasat 
cu prilejul vizitelor de lucru pe meleagurile noastre, 
pentru a contribui la creșterea continuă a potențialu
lui economic al municipiului, la ridicarea conștiinței 
și afirmarea atitudinii înaintate în viața economică 
și socială. Folosim acest prilej pentru a vă raporta 
că datorită sprijinului deosebit de substanțial primit 
prin dotarea minelor cu utilaje moderne, și pe baza 
prețioaselor dumneavoastră orientări cu privire la 
creșterea producției de cărbune, Colectivele minelor 
Lupeni și Petrila au reușit să realizeze pla
nul pe acest an înainte de termen, celelalte colective 
fiind antrenate într-o amplă întrecere pentru a încheia 
anul cu rezultate cît mai bune, pe măsura posibilită
ților ce le sînt create și la nivelul cerințelor ce stau 
in fața mineritului, în actuala etapă. In domeniul ex
tracției cărbunelui vom continua să insistăm pe in
troducerea progresului tehnic, ne preocupăm de gră
birea ritmului de lucru la deschiderea viitoarelor ca. 
pacități de producție cît și pentru realizarea integra
lă a programului de investiții destinat dezvoltării so
ciale a municipiului.

In aceste momente, marcate de intensificarea ac
tivității economice pentru încheierea anului cu rezul
tate cît mai bune și pregătirea corespunzătoare a pro
ducției anului următor, ne angajăm încă odată, mult 
stimate tovarășe secretar general, că vom pune întrea
ga noastră capacitate de gîndire și acțiune la temelia 
unei vieți dinamice, vom acționa cu înaltă respon
sabilitate muncitorească pentru îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile Congresului 
al XII-lea al partidului, pentru propășirea neabătută 
a României socialiste.

(Urmare din pagina I)

In biroul comitetului mu
nicipal al organizației pro
prii a F.U.S., au fOst aleși 
tovarășii Petru Bălan, pre
ședinte, Adrian Bejan și 
Nicolae Dinescu, vicepre
ședinți, Cornelia Negescu, 
secretară.

în încheierea lucrărilor 
conferinței a luat cuvîntul 
tovarășul Petru Barb, prim-

secretar al Comitetului mu
nicipal de partid.

într-o unanimitate de 
vederi, participaiiții la con- 

' ferința Consiliului munici
pal al Frontului Unității 
Socialiste au adoptat o te
legramă adresată Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidu
lui, președintele Republicii 
Socialiste România.

Caldă prețuire adusă 
vredniciei minerilor 

de la Lupeni
(Urmare din pagina I)

acest an o producție su
plimentară de peste 57000 
tone de cărbune, obținînd 
una din cele mai mari 
productivități înregistrate 
în bazinul carbonifer al 
Văii Jiului. S-a arătat 
faptul că aceste rezultate 
au fost obținute în con
dițiile reducerii cheltu
ielilor de producție cu 
11,44 lei/tona de cărbune 
extras, printr-o folosire 
judicioasă a materialelor, 
combustibilului și energi
ei. Aceasta constituie un 
succes de prestigiu al mi
nerilor, tehnicienilor, mai
ștrilor și inginerilor al 
tuturor oamen ilor mun
cii de la cea mai mare 
întreprindere minieră din 
Valea Jiului, care nu pre
cupețesc nici un efort în 
ampla competiție de a da 
țării cît mai mult cărbune 
și ■. de calitate superioară.

De asemenea, cu acest 
prilej, , au fost . declarate 
brigăzile fruntașe în pro

ducție pe anul 1979. Este 
vorba despre brigăzile 
conduse . de : Constantin 
Lupuleșcu, Victor Butna- 
riu, Ioan Rotaru. Ion Di- 
vi-iceanu, Albert Balint, 
Mihai Nistor, Ioan Gîrea, 
Simion Țic, Qheorghe To
ma, Dionisie Andraș, Ha- 
ralambie Tivrea, Petru 
Mesaroș loan RacoJța,- 
Antoniu Duban și Rusan 
Victor, cărora le-au fost 
înmînate tradiționalele 
trofee minerești.

Festivitatea s-a consti
tuit într-un moment de a- 
preciere, de înaltă prețu
ire a muncii desfășurate 
de minerij din Lupeni, un 
moment de puternică an
gajare pentru a depăși 
producția de cărbune, în
deplinind în mod exem
plar Hotărîrile Congresu
lui al XII-lea al Partidu
lui Comunist Român, a- 
dueîndu-șî pe această ca
le contribuția la edificarea 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

„Steagul roșu" a criticat, 

organele vizate răspund
ABATEREA A FOST

Cu referire la nota inti
tulată „Cînd șoferul și ta- . 
xatoarea parchează la co
fetărie", apărută în „Stea
gul roșu“ nr. 8399, condu
cerea Exploatării de trans
port: Petroșani ne-a .comu
nicat : „în cauză a fost 
autobuzul nr. 31 HD 5850 
condus de șoferul Alexan-

sancționatA
dru Nagy și: taxatoarea Eu- 
dochia Zburlea.' Ajungînd 
mai devreme la cap de li
nie, respectiv Uricani, șo- 
șerul și taxatoarea au ple
cat la cofetăria din cartie
rul Bucura să servească o 
cafea. Pentru abaterea să- 
vîrșită, șoferul a fost sanc
ționat cu „mustrare".

• PETRU Ș'IF.F, Petro
șani : Nu trebuie să fii 
specialist pentru a vedea 
că stîlpul ce susține con
ductorii electrici din strada 
Anton Pann nr. 88, la care 
vă referiți, deși fisurat în 
urma unei probabile. tam-
ponări, mai are destulă 
rezistență fiind armat cu 
fier, și nu prezintă nici un 
pericol.

C. BACONI, Lupeni: 
Golurile în aprovizionare 
eu sare și praf de copt

Răspundem
s-au datorat, așa cum ne-a 
informat conducerea l.C.S. 
Mixtă Lupeni, lipsei de 
preocupare a unor șefi de 
unități alimentare pentru 
asigurarea din -timp a u- 
nor produse.

LAURA GAVEILIU, 
Vulcan : Nu am avut spa
țiu, în acele zile, pentru 
a publica materialele tri
mise. Vă mulțumim și vă 
rugăm să ‘ne mai scrieți.

£,u. direct din

cititorilor
. • LUDOVIC PAL, 

peni: împreună cu agentul
de prestări de servicii din 
partea E.G.C.L. Lupeni am 
analizat situația reclama
tă de dv. la fața locului. 
Pentru a înlătura posibili
tatea inundării subsolului 
tehnic al blocului nr. 19 
din strada 7 Noiembrie, 
E.G.C.L. Lupeni a dispus 
săparea .unui Canal (lucra
re care se realiza în mo

mentul prezenței noastre 
în cartierul Vîseoză) prin 
care se va face un racord 

subsolul blocu
lui la căminul de vizitare
al rețelei de canalizare, e- 
vitîndu-se' astfel staționa
rea in. subsol a apelor re
ziduale. .

„Un fiu al orașului. Vul
can": Sugestiile dv. ni se 
par interesante. Adresați-le 
și consiliului popular al 
Orașului, care este în ipțî- 
sură să le dea curs.

SPORT® SPORT ® SPORT ® SPORT * SPORT ® SPORT • SfoRT ® SPORT ® SPORT

Avancronică
♦ La unele discipline 

sportive, e vorba de șah și 
tenis de -masă, întrecerile 
desfășurate sub genericul 
„Daciadei’’ se află în faza 
municipală, Deci,, duminica, 
de la ora 9, Casa de cul
tură din Petroșani găzdu
iește întîlnirile dintre cei 
mai buni șahiști din Va
lea Jiului, categoria 10—14 
ani. La Clubul sportiv șco
lar din Petroșani, în a- 
ceeași.'zi: și la aceeași oră, 
se întrec, pentru, titlul de 
campioni municipali, ca
tegoria 10—14 ani. jucăto
rii de tenis de masă. ,

1 e Așteptată cu legitimă 
nerăbdare de elevi, vacan
ța de iarnă a sosit. Prin
tre întrecerile sportive or
ganizate. în această perioa
dă la loc de frunte, se află

- jțbmpetițiile dotate eu „Tro
feul vacanței". Tot dumi
nică, de la ora 9, sala de 
Sport de la Grupul șco
lar din Petroșani găzduieș
te întreceri de handbal, 
fete și băieți, la care par
ticipă reprezentativele li&e- 
fclor din Valea Jiului.

l/nii
Odată cu încheierea se

zonului fotbalistic, este o- 
portun să facem o sumară 
analiză a felului cum s-au 
comportat reprezentantele 
Văii Jiului în turul cam
pionatului județean de fot
bal. Comportarea echipelor 
âvind în vedere și clasa
mentul la încheierea turu
lui o putem împărți în 
trei categorii : echipe frun
tașe, de mijloc și. codașe. 
In prima categorie, a echi
pelor fruntașe, putem re
marca buna comportare a 
fotbaliștilor de ia Minerul 
Uricani și Minerul. Aninoa- 
sa, plasați în. final pe locu
rile trei șj respectiv, patru. 
De altfel, credem că din
tre deținătoarele primelor 
patru locuri se va decide 
echipa care va reprezenta 
județul nostru la barajul 
de promovare în divizia 
C. Atît Minerul Uricani 
cît și Minerul Aninpasa, 
acuniulînd cite 18 puncte 
fiecare, pot aspira, în fi
nalul returului, la ocupa
rea primului loc, avînd în 
vedere că diferența de 
patru puncte ce le desparte 
acum de echipa campioa

au satisfacții,
nă de toamnă (Aurul Cer- 
tej) nu este greu de re
montat. Dorim ca în fina
lul unei lupte desfășurate 
într-o deplină sportivita
te, reprezentanta județului 

Marginalii ta turul campionatului 
județean de fotbal

să fie una dintre aceste 
două echipe deoarece în 
ambele evoluează fotba
liști talentați, (Al. Kele- 
men, Andraș, Petrovan, 
Bejan, Rus, Vasian, la Mi
nerul Uricani și Tismă- 
naru, Dobrescu, Ceteraș, 
Ciocos, Radu, Dosza, la 
Minerul Aninoasa). De a- 
semenea, antrenorii (Al. 
Keiemen, antrenor și jucă
tor la Minerul Uricani și 
Gheorghe Anisie la Mine
rul Aninoasa) își cunosc 
bine meseria, iar faptul că 
da ani de zile se ocupă de 
destinele echipelor respec
tive constituie un atuu 
în plus in materializarea 
ambiției de a ajunge in 
baraj și chiar de a pro
mova.

Din categoria echipelor 
de mijloc fac parte Mine
rul Paroșeni, locul 6 cu 
16 puncte acumulate, Pa- 
rîngul Lonea, locul 8 cu 
14 puncte și Preparatorul

Petrila, locul 11 cu 12 
puncte. Faptul că loturile 
de jucători ale acestor e- 
chipe sînt mai „subțiri" și 
poate mai. slaba preocupa
re a factorilor răspunză
tori a determinat ca 
ambițiile celor trei echipe 
să rămînă în categoria de 
...mijloc. Spunem acest lu
cru, deoarece Minerul U- 
ricani sau Minerul Aninoa
sa au altfel de condiții, 
își desfășoară activitatea 
cu ma; multă participare din 
partea tuturor factorilor. 
Ceea ce ni se pare inexpli
cabil este situația în care 
se găsesc cele două echipe 
— I.G.C.L. Petroșani și 
C.F.R. Petroșani, echipe in

CLASAMENTUL TURULUI

1. Aurul Ccrtej 14 9. •1 1 43—15 22
2. Constr, Hunedoara 14 9 2 3 29—17 20
3. Minerul Uricani 14 8 2 4 40—21 18
4. Minerul Aninoasa 14 7 4 3 33—17 18
5. Metalul Hunedoara 14 8 1 : 5 31—15 17
6. Minerul Paroșeni 14 7 2 5 35—23 16
7. S.G.C.L. Călan 14 6 3 5 29—30 15
8. Paringul Lonea 14 6 2 6 23—21 14
9. I.M.C. Bîrcea 14 7 0 7 24—25 14

10. Avîntul Hațeg 14 5 3 6 27—21 13
11. Preparat. Petrila 14 5 2 7 21—39 12
12. Metalul Simeria 14 5 1 8 24—28 11
13. I.G.C.L. Hunedoara 14 4 2 8 23-T-37 10
14. I.G.C.L. Petroșani : 14 4 1 9 15—39 9
15. C.F.R. Petroșani 14 0 1 13 16—57 1

cluse în categoria codașe
lor, atît prin comportarea 
lor în sezonul de curînd 
încheiat, cit și în configu
rația clasamentului. Aceste 
echipe ocupă ultimele do
uă locuri: I.G.C.L. locul 14 
cu 9 puncte, iar C.F.R. ul
timul loc cu un singur 
punct. în 14 întîlniri, fotba
liștii de la C.F.R. nu au 
obținut decît un singur 
meci egal I Este într-ade- 
văr, o „performanță" de 
nedorit. Aici, în tabăra ce
feriștilor, dacă s-ar fi pus' 
cu mai multă acuitate pro
blema întăririi disciplinei, 
poate că nu s-ar fi ajuns 
la acest deznodămînt. Or, 
într-un sezon întreg, să nu 
reușești să acumulezi de

left' cartonașe galbene, ro
șii și eliminări de pe te
ren, in loc de puncte, (e 
vorba de reprezentativa ce
feriștilor), ni se pare de-a 
dreptul alarmant.

Cam aceasta este situa
ția celor șapte echipe din 
Vale, în finalul acestui se
zon fotbalistic. Cît privește 
comportarea echipelor în a 
doua parte a campionatu
lui județean (în retur deci) 
de fotbal, vom trăi și vom 
vedea.

Pentru o mai fidelă do
cumentare publicăm clasa
mentul final al turului 
campionatului județean.

Corvin ALEXE
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Formarea convingerilor comuniste de muncă 
și viață, obiectiv al educației

.■j a ftfl

Debut pe scena Teatrului de stat din Petroșani

I
I 
I
I
I
I1
i 
i

Problematica ațît de 
complexă și importantă a 
edu cației materialist-ști- 
ințifice din Valea Jiului 
este nu numai o sarcină 
a brigăzilor științifice 
constituite în toate loca
litățile, ci însăși substan
ța întregii activități din 
viața culturală, eficiența 
fiind dată nu de numă
rul manifestărilor, ci de 
formarea unor atitudini și 
convingeri comuniste des
pre muncă și viață, carac
teristice timpului nostru. 
Activitatea trebuie să 
fie analizată în această pe
rioadă de sfîrșit de an, 
cînd se formulează și ideile 
de perspectivă în spiri
tul documentelor Congre
sului al XII-lea al parti
dului, al raportului tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 

- secretar general ’ al parti- 
' dului, în care se spune : 

„O sarcină de primă im
portanță o constituie for
marea concepției științi
fice despre materie, 
nivers și societate a co
muniștilor, a maselor largi 
de oameni ai muncii. Per
sistența unor concepții 
mistice, retrograde în gîn- 
direa unor oameni frînea- 
ză afirmarea lor plenară 
în viața societății. Ac
tivitatea politico-educati- 
vă trebuie să ducă la for
marea omului nou, cu un 
larg orizont de cunoaștere 
a legităților de dezvoltare 
a lumii, a cuceririlor cul
turii și științei moderne, 
militant activ pentru 
transformarea ' revoluționa
ră a lumii, pentru idea
lurile nobile ale comunis
mului".

Avînd un asemenea pro
gram de perspectivă, cu 
o finalitate umanistă a- 

generoasă, in
sistam de acțiune 

d i n 
să-și 
spe- 

pornind

de la caracterul unitar 
al metodologiei promova
te. De nenumărate ori, 
și-au dovedit valoarea 
schimburile de experien
ță și consfătuirile din ac
tivitatea cultural-educati- 
vă, adevărat ferment în 
găsirea și aplicarea unor 
inițiative ț remarcabile. 
Este momentul organiză
rii unei astfel de mani
festări și pentru activita
tea de educație materia
list-științifică la care sînt 
chemați să participe toți 
factorii cu atribuții cul
turale. Și aceasta cu a- 
tît mai mult cu cît este 
necesară o perfecționare 
a tematicii, a formelor ac
tive de muncă și o diversi
ficare a activităților con
crete în care elementul 
nou, de conținut, să fie 
transmis de lectori com
petent! și cu experiență.

O asemenea 
este firesc să fie desfă
șurată în primul rînd cu 
rigoare științifică, pre
zentă încă de la cunoaște
rea publicului căruia ne a- 
dresăm și pînă la metode
le moderne de muncă au- 
dio-vizuale sau experimen
tale. Intr-un asemenea, gen 
de activitate, s-a remarcat 
în cadrul unei analize re
cente din Consiliul mu
nicipal de educație poli
tică și cultură socialistă, 
promovarea unor metode 
eficiente ce se . corelează în 
mod necesar cu structura 
oamenilor, pe grupuri

microgrupuri, cu subiec
tele puse în dezbatere și., 
locul de desfășurare. Or, 
în acest domeniu sînt mul
te rezerve nevalorificate 
în mod' corespunzător, por
nind de ,1a cunoașterea și 
popularizarea legilor, a 
normelor comuniste de 
muncă și viață, pînă la 
problematica atât de com
plexă a educației materi- . 
aliste în care este necesa
ră folosirea celor mai noi 
informații de știință.

Unui stil de muncă di
namic și suplu, adecvat 
locurilor unde are loc ac
țiunea — cămine de ne- 
familiști, locuri de .muncă, , 
instituții etc. — trebuie 
să-i fie asociată 6 mani
festare mai amplă la care 
să participe și formații 
cultural-artistice. Pornind 
de la experiența pozitivă 
în acest gen al muncii e- 

activitate dueative, este timpul să se 
promoveze cu mai multă 
responsabilitate acțiuni 
metodice deschise schim
bului de idei și opinii, ca
re să confere eficiență și 
calitate 
ducație 
țifică, adică să 
ie la formarea conștiinței 
omului nou, să-1 stimule
ze 1a o participare largă, 
nemijlocită, la viața 
litico-educativă
economică din

procesului de e- 
materialist-știin- 

contribu-

po- 
și social- 
Valea Jiu-

tît de 
tregul 
materialist-științifică 
Valea Jiului trebuie 
înnoiască mijloacele 
cifice de muncă.

Cîntâm patria și 
partidul

'■ Sub genericul „Prin 
cînt și faptă, cîntăm pa
tria și partidul", timp 
de două zile s-a desfă
șurat faza de masă a 
montajelor literar-mu- 
zicale de la Școala ge- 
nerală'nr. 5 Vulcan. In
trată în tradiția școlii, 
ediția din acest an a cu
noscut o participare re
cord : 39 montaje din 
tot atîtea clase cite e- 

in școală, la care 
participat aproape 
de șoimi ai patri- 
pionieri. Se poate

xistă
au
1000 
ei și 
aprecia în mod deosebit 
activitatea tuturor ca
drelor didactice, a to
varășei coriiandante in
structor de unitate, Lau
ra Barb, pentru prezen
tarea unor montaje de 
calitate, care - reflectă 
dragostea elevilor față 
de patrie și partid, față 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușeșcu, cel mai iubit 
și apropiat prieten al 
copiilor din România.

De o bună calitate ar
tistică s-au remarcat, ta 
sfîrșitul acestei 
m o n t a j e 1 e 
clasele I B (înv. 
Selagea), a 11-a 
vățătoarg Marla 
cu), a IV-a A (învăță
toare Laura Barb), a VI-a 
G (diriginte prof. 
Vitorio), a VI-a B 
gin te prof. Emilia 
tei).
Aurelii DARIE.

a VJI-ă C — Subredacția 
pionierilor din Vulcan

acțiuni, 
de la

Elena
B. (în-
Petres-

Lasso 
(diri- 
Ma-

clasa

să va expli*

Unde este neliniște, este și talent
Tînărul actor Gheorghe Dobre a absolvit Ins

titutul de artă teatrală și cinematografică „I.L. 
C'aragiale" București, promoția 1979 — clasa re
gizorului I.aurențiu Azimioară. Dintre rolurile 
pregătite în institut amintim: Ilenric IV, din pie
sa cu același titlu a lui Pirandello (rol cu care 
s-a prezentat la examenul de admitere), Nae 
Girimea („D’ale carnavalului" de taragiale). 
Pip („Cartofi prăjiți cu orice" de A. Wesker), 
Avocatul („După cădere" de A. Miller), „Avram 
Iancu" de Lucian Blaga, Claudius din „Hamlet", 
lason („Medeea" de Euripide), Edek („Tango" 
de L Mrozek), Avocatul Zvonțov și Popa Pavlin 
(„Egor Buliciov și ceilalți’* de M. Gorki), Mike 
(„Vedere de pe pod" de A. Miller), Nea Viteză 
(„Băiatul cu floarea" de Tudor Popescu). încă 
din studenție a debutat la televiziune cu rolul 
Adrian (alături de Melania Cirje și Horățiu Mă- 
lăele) în piesa Grădina cu trandafiri — în re
gia lui Constantin Dicu. Tot în acea perioadă a 
interpretat roluri în filmele „Mai presus de 
orice" (regia Aurel Mărgineanu) și „înainte de 
tăcere** (regia Alexa Visarion). în prezent fil
mează pentru noul film al lui Dan Pița, „Prun
cul, petrolul și ardelenii".

un impulsiv, 
așa cum ești

— Ce înseamnă pen
tru dumneavoastră,
Gheorghe Dobre, teatrul 
profesiunea de actor ?

— A devenit un mod de 
exista, m-a cuprins în-

piesei „Logodnica" de 
Alexandru Sever în care 
dețineți un rol cu care 
debutați pe scena teatru
lui din Petroșani.
— Toți vrem să debutăma

cet-înceț. Sincer să fiu, mă cu sucees. îl așteptăm per- 
scol cîteodată dimineața - -
și am senzația că trebuie 
să mă duc să repet. M-a 
cucerit pe parcurs. La în
ceput am privit-b cu tea
mă... Acum nu cred că aș 
mai putea să fac altă me
serie. De fapt am- deseope- 
rit-o treptat. Actoria îți dă 
bucuria acestei descoperiri 
a propriei tale munci cu 
fiecare nou rol .

— Discuția noastră a- 
după premieraTIBERIU

Ansamblul de dansuri al Casei de cultură din Petro șani. (Foto : Pavel DANILA)

manent, dar trebuie multă 
muncă, el se lasă așteptat. 
Debutul este întotdeauna 
legat de o amintire pe 
care o duci cu tine, o porți 
în tine. Și pentru mine as
ta înseamnă : Teatrul din 
Petroșani, Logodnica, An
drei.' .'

— Ce ne puteți spune 
despre Andrei ?

— Este un tînăr al zile
lor noastre, exuberant și 

• „fără probleme în general", 
mereu pus pe șotii — este 
student la teatru, are u- 
mor. Structural nu credeam 
că am ceva comun c.u el. 
In institut nu am jucat 
nici un personaj ca acesta, 
deși l-am căutat. Ocazia a 
venit acum, la debut.

— Vreți 
câți ?

— Nu sînt 
un exuberant, 
la 18 ani. .

— Totuși, spectatorii 
îl vor vedea Pe A mir ei 
așa cum trebuie să fie 
în piesă...

— Iubesc oamenii, mai 
ales copiii (de asta cred că 
am devenit actor). Acum 
cîteva zile lingă blocul în 
care locuiesc, am văzut ci* 
țiva copii jucînd fotbal. E» 
ra o zi cu soare minunat, 
le-am spus că vreau să joc 
cu ei și m-au primit. Cam 
așa s-a întâmplat și cu An* 
drei. M-am apropiat încet- 
încet de el, „ne-am cunos
cut*1 și am început să ' ne 
înțelegem. M-au molipsit 
nebuniile lui.. Mă surprind 
cîteodată repetîndu-i ges
turile și-atunci mă cenzu
rez. pentru că țin ' foarte 
mult să rămîn eu.

— Ce veți Inai juca ?
— Inai doresc caractere, 

mai ales acum la început. 
Să joc și iar să joc. Numai 
așa capeți experiență și, 
dacă al pasiune, poți fi un 
actor adevărat. Unde ’ este 
neliniște, este, și talent.

Rodica OANCEA, 
Teatrul de stat 
„Valea Jiului"

Continuitate și seriozitate,
in pregătirea

O imagine convingătoare 
asupra calității pregătirii 
formațiilor artistice de a- 
matori din municipiu — 
și încă cele, mai reprezen
tative' — a oferit-o un re
cent spectacol susținut pe 
scena Casei de cultură din 
Petroșani. Dacă ne oprim 
asupra lui, o facem numai 
pentru că a sugerat înseși 
direcțiile prioritare de ac
țiune în domeniul cultu
ral-artistic, cel care atra
ge aproape toate eforturile 
caselor de cultură, clubu
rilor și căminelor cultura
le, în detrimentul altor > 
preocupări, mai bogate în 
conținut educativ. Acest 
spectacol ar fi trebuit să 
fie al formațiilor artistice 
de amatori laureate sau 
remarcate în a doua edi
ție. a Festivalului națio
nal „Cîntarea României". 
Dar n-a fost în întregime 
așa pentru că multe din
tre acestea sînt descom
pletate. Acest fapt trebuie 
să aducă în atenție calita
tea muncii de a atrage și 
fo^ma noi interpreți. noi 
membri talentați. După 
încheierea manifestărilor 
competitive, cea mai ma
re parte a formațiilor 
și-au încetat pregătirile. 
Această lipsă de continui
tate se observă astăzi în 
conținutul repertoriilor și 
în expresivitatea i ' 
pretativă. Ineepînd cil co
rul mineresc de la 
la și sfîrșind cu 
artistică de la Vulcan sau 
cu orchestra de muzică 
populară „Mîndra", pie
sele repertoriilor nu s-au

schimbat și sînt interpre
tate fără fluența cunoscu
tă, cu mai puțină sensi
bilitate și detașare, ceea 
ce ne atrage atenția asu
pra unui, proces de, scă
dere a exigenței calității 
pregătirilor și a discipli
nei muncii.

Formațiile cultural-educa
tive și artistice ale clu
burilor și caselor de 
tură, prin conținutul 
învechit exprimat cu 
multă sau mai puțină 
ță interpretativă, au 
mas în urma faptelor de 
viață, 
contactul 
alitățile 
urmă cu 
resant 
zii artistice de la Vulcan, 
al grupului de satiră și 
umor din Petroșani, re
pertoriile^ corului mine
resc din Petrila sau al or- 

Dar 
deoa-

U lF I L
instrument de educație, de formare a conștiinței

eul- 
lor 
mai 
for-, 
ră-

istoricii
a-
la
în
li-

Teoreticienii și 
culturii au ajuns la un 
cord unanim cu privire 
disponibilitățile filmului 
a influența publicul pe
nia formării unei conștiin
țe racordate la epoca pe 
care o trăim și, implicit, la 
idealul nostru social, poli
tic, etic și estetic. Viabi
litatea oricărui film, dura
bilitatea lui este indisolubil 
legală de raporturile crea
ției cinematografice cu e- 
poca, cu societatea și men
talitatea umană. Forța fil
mului rc-zultă din capacita
tea de a fi prezent în rea
litatea înconjurătoare, de a 
proiecta pe peliculă eve
nimentele lumii, de a o- 
glindi procese și fenomene 
de interes social.

Așa cum se subliniază în 
Programul Partidului Co
munist Român, toate mij
loacele de comunicare în 
masă, în rindul cărora ci- 

cîștigat 
un loc 
să pro- 
perma-

nematograful și-a 
în mod îndreptățit 
important, „trebuie 
inoveze neabătut

nent, concepția înaintată 
despre lume și viață, să 
eombață cu fermitate con
cepțiile străine, idealiste, 

retrograde. Să răspîndească 
cunoștințele științifice des
pre natură și societate". 
Ceea ce se cuvine de ase
menea subliniat este că no
țiunea de „divertisment" 
și-a schimbat substanța, 
conținutul. Ea nu mai vi
zează aspectul gratuit, su
perficial, al unei oarecare 
consumări a timpului li
ber. Indiscutabil, o pondere 
apreciabilă a interesului 
față de creația cinemato
grafică revine âșă-ziseî dis
tracții, dar creșterea nive
lului de cunoaștere și civi
lizație a modificat structu
ral îrisășj noțiunea, înglo- 
bîndu-i, la modul necesar, 
dimensiunea instructivă, de 
îmbogățire a cunoștințelor. 
In această direcție trebuie 
îndreptată activitatea cui- - 
tural-educativă cu filmul 
de producție națională 
pentru a da glas îndemnu
lui adresat de la tribuna

celui de-al XII-lea Congres 
al partidului de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al parti- 

Ia 
de

dului, de a contribui 
formarea unor oameni 
omenie, a unui tineret cu o 
minte sănătoasă, cu o conș
tiință patriotică și revolu
ționară care să asigure mer
sul nostru înainte.

Lucrătorilor din sfera 
cinematografiei din Petro
șani le revine sarcina de a 
face cunoscute operele ci
nematografice românești, 
purtătoare ale unui bogat 
mesaj, prin acțiuni atracti
ve, antrenanehte, de mai 
mare diversitate. Sînt fil
mele noastre, cu probleme- 

din 
con- 
va- 

evidentă, 
activ

le noastre, inspirate 
problematica omului 
temporari. multe cu o 
loare artistică <.----
contribuind în mod 
1a procesul complex de for
mare a omului nou.

Prof. Ion DULAMIȚA, 
Cinematograf ul „U nirea" 

Petroșani

inter-

Petri- 
brigada

întrerupîndu-se 
nemijlocit cu re* 
municipiului. In. . 
un an, era inte- 

conținutul brigă»

chestrei „Mîndra". 
acum sînt depășite 
rece nu s-a acționat efi
cient nici asupra racor
dării lor la faptele con
crete, nici a instituirii ți
nui program • intensiv de 
pregătire artistică desfă
șurată și, prin programe 
prezentate în colectivele 
de oameni ai muncii. Un 
asemenea stil de muncă, 
neglijent nu poate fi ac
ceptat în activitatea insti
tuțiilor de cultură care 
trebuie să fie pricind ca
pabile să organizeze . un 
spectacol bine structurat, 
desăvîrșit pregătit din 
punct de vedere tematic 
și interpretativ.

T. SPATARU
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Steagul roșu

Roma

ROMA 21 (Agerpres).
— Sub înaltul patronaj 
al președintelui Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și al 
președintelui Republicii 
italiene, Alessandro Ber
tini; la Roma s-a deschiș 
expoziția arheologică „Ci
vilizația dacb-geților în 
perioada clasică", mani
festare care inaugurează 
ciclul de acțiuni consa
crate sărbătoririi a 2050 
de ani de la constituirea 
primului stat dac centra
lizat.

Expoziția este găzduită 
în centrul istoric ai Ro
mei, în edificiul antic al 
Curiei Senatului din Fo- 

-v------------------

rumul Roman, loc cu am
ple . rezonanțe și- pentru 
istoria poporului nostru. 
Bogăția exponatelor, ori
ginalitatea și valoarea lor 
științifică atestă gradul 
de civilizație materială .și 
spirituală atins de socie
tatea daco-getică, înflori
rea sa în timpul lui Bu- 
rebista.

în cadrul manifestării 
inaugurale a luat cuvîn- 
tul prof. Adriano La Re
gina, directorul general 
al Direcției arheologice 
și prof. dr. Hadrian Dai- 
coviciu, directorul Mu
zeului de istorie a Tran
silvaniei din Cluj-Napoca.

COMITETUL CONSI
LIULUI dc Securitate al 
O N.U. însărcinat cu coor
donarea asistenței pentru 
reconstrucția economiei 
Zambiei după atacurile ra
siștilor. rhodesieni din oc
tombrie șl noiembrie a.c. 
asupra teritoriului acestor 
țări a adresat 
tuturor statelor
ale Organizației Națiunilor 
Unite, precum și organiza
țiilor internaționale, să a- 
corde ajutor imediat, de. 
natură materială și sub 
alte forme, pentru reface
rea economiei zambiene.

siunea sa la 31 decembrie 
a.c., a anunțat la. New 
York un purtător de cu
vin t -al O.NU.

un apel 
membre

PARTIDUL COMUNIST 
DIN GRECIA și Uniunea 
Comuniștilor din Iugosla
via au căzut de acord să 
promoveze cooperarea bi
laterală, se arată in cojpu- 
nicatul dat publicității la 
Atena,, la, încheierea con
vorbirilor dintre delegația 
P.C. din Grecia și U.C.I.

Cele două părți au pro
cedat'la. un schimb de pă
reri cu privire la proble-

ine actuale din mișcarea 
comunistă și muncitoreas
că internațională.

LA TOKIO S-A ANUN
ȚAT oficial că guvernul 
japonez se va alătura 
S.U.A. și R.F.G. în realiza
rea unui ____  . ._ ...
ducere, pe cale sintetică, 
a carburanților din 
bune. Proiectul 
construirea unei 
lot de lichefiere 
neluî•în statul

proiect de prb-

căr- 
prevede 

uzine-pi- 
a cărbti-

. . american 
Virginia de Vest, obiectiv 
care, la darea în exploata
re,, în 1985, va avea o ca
pacitate de 20 000 barili 
combustibil lichid pe zi.

GENERALUL ENSIO SI- 
ILASVUO (Finlanda), co
ordonatorul forțelor Nați
unilor Unite pentru men
ținerea păcii în Orientul 
Mijlociu, își va înceta mi-

Notă externă

C.E.E
disensiunile

în 1980,
se lică

Respingerea, săptărnîna 
trecută la Strasbourg, de 

' către Parlamentul vest-eu-. 
ropean a bugetului C.E.E. 
pe anul 1980, prezentat de 
miniștrii de finanțe ai „ce
lor nouă", riscă să declan
șeze o criză de o gravita-, 
ie iară precedent în anale
le Pieței ' comune, se esti
mează în cercurile comuni
tare din Bruxelles. In con
secință, în cercurile res
pective nu se exclude blo
carea, în viitoarele luni, a 
rotițelor sistemului institu
țional al Comunității Eco
nomice (vest) Europene.

. Atenția observatorilor veste., 
reținută in aceste zile. de. 
faptul că. pentru prima oa
ră în istoria sa, Piața co-

- mună,,pășește într-un nou 
an fără un buget adoptat, 
dar cu perspectiva unui

- conflict major, ce se poa
te declanșa pe plan institu
țional, avîndu-i ca prota
goniști pe Consiliul miniș
trilor de finanțe, Parlamen
tul și Comisia C.E.E.

Conjugat cu alte diver
gențe acute existente în
tre „cei nouă" noul con
flict riscă să paralizeze în
treaga activitate comunitară 
pe o perioadă imprevizibi
lă, „Este evident că Parla
mentul care are competen
țe bugetare, încearcă să for. .

La Londra a avut loc

Zi ÎN LU/MC

- LONDRA 21 (Agerpres). 
— La Londra a avut loe, 
vineri, semnarea oficială a 
acordului asupra 'regle
mentării problemei rhode- 
siene. prin care se anulea
ză așa-zișa „Independen
ță" — Rhodesiei proclama
tă arbitrar; în 1965 de re
gimul minoritar de la Sa
lisbury creindu-se premise
le -pentru înfăptuirea as
pirațiilor la libertate; 
tate și progres ale 
rului Zimbabwe. ;

Documentul . a fost
nat de ministrul de externe 
al Marii Britanii, lordul 
Carrington, de copreședin
ții Frontului Patriotic Zim
babwe, Joshua Nkomo și 
Robert Mugabe, iar din 
partea regimului de la Sa
lisbury, de Abel Muzore- 
wa. Ceremonia semnării a . 
avut loc la Lancaster Hou
se, în prezența premierului

britanic Margaret That-/ 
cher.

PotriYit acordului, proce
sul de intrare în "vigoare 
a încetării focului, într-un 
conflict care de-a lungul a 
14 ani a provocat zeci de 
mii de victime, urmează 
să debuteze în noaptea de 
vineri spre sîmbătă, la ora 
0,00. încetarea focului Ur
mează să devină completă 

. și definitivă la 28 decem
brie, la miezul nopții. Du-

drep-
popo- —, -- -—,----- - .. .

pă această dată, forțele
sem- A.

multipl
țeze o modificare a politi
cii agricole comune, insli- 

. tuție care înghite 75 la su- 
,tă din totalul bugetului 
comun" — scrie. în comen
tariul său, agenția France 
Bresse. „Dar guvernele ță
rilor membre, / except’nd 
poate Italia, consideră că 
deciziile în materie agrico
lă țin de resortul miniștri
lor agriculturii" — adaugă 
agenția citată. „Este inac
ceptabil — au ripostat la 
rîndul lor, miniștrii agri
culturii — ca Barlamentul 
de la Strasbourg să adopte 
asemenea decizii, cuatîtmai 
mult, cu cît nU i s-au con
ferit puteri legale pentru a 
revizui din proprie iniția
tivă politica agricolă co
mună". La Bruxelles i. se 
subliniază că această criză 
instituțională, 
deliberat de
este cu atît mai gravă cu 
cît ea intervine într-o pe
rioadă cînd relațiile dintre 
„cei nouă" cunosc deja o 
deteriorare îngrijorătoare. 
Iată numai cîteva 
dintre disensiunile majo
re existente în cadrul Bie- 
ței comune, acum, la sfîr- 
șit de an, și care vor con- 

. tinua să planeze asupra „ce
lor nouă" încă multă vreme.

provocată 
Parlament,

M. G.

existențe în Rhodeșia vor 
trebui să se amplaseze, în 
punctele de regrupare ce /. 
le-au fost desemnate.

Acordul prevede, de ase
menea, organizarea de ale
geri în martie 1980, sub 
supraveghere internaționa
lă. Conducerea treburilor 
țării va trece apoi în mîi- 
hile majorității africane, 
ce-și val lua lbf'uț de drept 
în parlament și hi guvern . 
ca urmare a acesfor ale- 
T’îTÎ. ’ '/ ' •

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Frate și Spră ; 
Republica : Napoli șe 
revoltă; Unirea: Mihail, 
cîine de circ ;

LONEA : Lumea A- 
tlantidei ;

ANINOASA : Tînăr
și liber ;

VULCAN; Omul pă
ianjen ;icnijcj.j, > .

LUPENI — Cultural: 
Jachetele galbene ; Mun
citoresc Te oblig, să 
trăiești;

URICANI : Substitui
rea./

Comunicatul Conferinței 
ministeriale a O.P.E.C.

ger-

10,00 spa-

GUVERNUL SALVADO
RULUI a anunțat, joi sea
ra, naționalizarea comer
țului exterior, suspendarea 
exporturilor efectuate de 
firme și societăți particula
re și crearea unui minister 
al comerțului exterior, în
sărcinat cu problemele ex
porturilor șalvadoriene.

Pentru început, Ministe
rul Comerțului Exterior se 
va ocupa de exportul ca
felei și zahărului. Cafeaua, 
care reprezintă cel mai im
portant produs de export
ai țării, /furnizează 33 la 
sută din. valuta adusă .eco
nomiei naționale.

CARACAS 21 (Ager
pres). — Comunicatul fi
nal al Conferinței ministe
riale a Organizației Țărilor 
Exportatoare, de Petrol, 
(O.P.E.C.), ale cărei lucrări 
s-au desfășurat Ia Cara
cas, ă examinat' Raportul 
celei de-a 50-a reuniuni 
a Comisiei economice, ca
re a avut sarcina de a 
analiza tendințele evoluti-

ve ale pieței și prețurilor 
la petrol. întrucît nu s-a 
adoptat o hoțărîre în a- 
ceastă privință, s-a con
venit convocarea unei con
ferințe extraordinare a 
O.P.E.C. avirid ca principal 
obiectiv trecerea în revis
tă a pozițiilor exprimate 
în legătură cu prețurile 
fixate de țările membre 
ale organizației.

11,15
13,00

17,15
18,00

18,15

Miting electoral al forțelor 
de stînga din Peru

LIMA 21 (Agerpres). — 
în perspectiva alegerilor 
prezidențiale -și parlamen
tare de anul viitor, din 
Peru, la Lima a avut loc 
un amplu miting electoral 
al forțelor de stingă din 
țară, la care au luat parte 
reprezentanți ai Partidului 
Comunist, Partidului Socia
list Revoluționar, Frontu-

lui. Muncitoresc Țărănesc 
Studențesc și Popular și 
Partidului Avangarda Re
voluționară.

Cu acest prilej, șecreta- 
rul general al P.C.--Peruan, 
Jorge del Prado, a eviden
țiat necesitatea lărgirii și 
consolidării unității de ac
țiune a forțelor progresis
te, democratice.

I 
I
I
I 
I
I
I 
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Programul de funcționare 
a unitățile r comerciale

IN INTERVALUL 22 DECEMBRIE 1979 — 2 
IANUARIE 1980, DUPĂ CUM URMEAZĂ :
• ÎN ZILELE DE 23 și 30 DECEMBRIE 

1979, unitățile comerciale vor funcționa du
pă următorul program :

— unitățile alimentare 7—13 ;
— unitățile nealimentare 8—13.
• ÎN ZILELE DE 22, 24, 28 și 29 DE

CEMBRIE 1979, unitățile comerciale vor 
funcționa după următorul program :

— unitățile alimentare vor prelungi progra
mul cu 1-1/2 ore; - .

— unitățile nealimentare 9—19,30.
• ÎN ZIUA DE 31 DECEMBRIE 1979, 

unitățile comerciale vor funcționa după ur
mătorul program :

— unitățile alimentare cu 2 schimburi 6,30— 
17,00, iar cele cu un schimb 8—17 ;

— unitățile nealimentare 8,30—17,00.
• ÎN ZIUA DE 1 IANUARIE 1980, uni

tățile comerciale vor funcționa după urmă
torul program:

— unitățile alimentare și nealimentare în
chise ;

— unitățile de alimentație publică ■ program 
normal, iar la unitățile care organizează reveli
onul, programul de funcționare va fi pînă la ora 
6 dimineața, deschizînd după masă la ora 17.

• ÎN ZIUA DE 2 IANUARIE 1980, uni
tățile comerciale vor funcționa după urmă
torul program :

— unitățile alimentare 7—13 ;
— unitățile nealimentare 7—13 ;
— unitățile de alimentație publică program 

normal, iar unitățile care organizează revelionul 
vor fi deschise în noaptea de 1—2 ianuarie 1980 
pînă la ora 2.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT carnet student 

pe numele Bădulescu A. 
Nichifor, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
Se declară: nul. (1056)

PIERDUT portmoneu ne
gru cu certificat ajutor mi
ner seria 6937 și carnet 
electrician nr. 2019, elibe
rate de I.M. Vulcan pe nu
mele Mihai Sabin. Se decla
ră nule. (1057)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr.
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TV
8,30 Teleșcoală, 
9,40 Curs de limbă

' mană.
Curs de limbă 
niolă.
Roman foileton ; 
Cei din Mogădor. 
Reluarea ultimu
lui episod.
Telecinemateca.
De la A la... infi
nit.
Clubul tineretului. 
Săptărnîna politi-> 
Că,;
Baschet masculin 
Steaua — . Dinamo I 
(derbiul campiona
tului național). Re
priza a Il-a.
1001 de seri.
Telejurnal. I

18.50
19.00
19,25' Partidul și popo

rul — un singur 
gind. o singură vo
ință. Reportaj 
anchetă.
Teleenciciopedia.
Film / serial : Dal
las — Compania 
petrolieră Ewing. 
Eplsd&ui 17. ,

Rapsodii de... 
sîmbătă seara — 
emisiune muzical- 
distracțivă. 
Telejurnal..

21,05

21,40

RADIO
13,00 De la 1
3. 15,00 Meridian-Ia

club. 16,00 Radiojurnal.
16,15 Radiorecording.
18,00 Orele serii. / 20,00 
Romanțe, cîntece și 
Iod ii instrumentale. 
Azi, în România. 
Cadențe sonore. 
Radiojurnal. 22,30 
zică de dans. 23,00 
letin 
letin 
Non 
turn.

I 
IPIERDUT legitimație de | 

serviciu pe numele Geman 
Dorina, eliberată de I.F.A. 
„Vîscoza" I.upeni.'Se deda- . 
ră nulă, (1058)

PIERDUT certificat de 
naștere eliberat de Consi
liul popular Craiova pe nu
mele Stăncălie Cristian. Se 
declară nul. (1059)

me-
20,30
20,40
22.00 I
Mu- |

I
I
I
I
I

de știri. 24,00
de știri. 0,05—6,00 

stop muzical noc-

LOTO
Rezultatele tragerii loto 
din 21 decembrie 1979
Extragerea I : 1 69 43 

26 45 57 46 41 52 ;
Extragerea a Il-a : 67 

86 4 73 10 60 6 47 28.
Fond de cîștig : 670 480 

lei.

I
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1NTREPRINMIM CWCIM 
CU RIDICATA PITO PRODUSE 

ALIMEA1ARE - PHROȘAM 
ÎNCADREAZĂ

— un liftier
— un electrician.
Condiții de încadrare și retribuire con

form Legii nr. 57/1974.
Relații suplimentare la sediul întreprin

derii, din strada Republicii nr. 90, Petroșani, 
telefon 43541 și secretariat.

90, telefoane 4 Î6 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Repu blicii, nr. 67.


