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Harnicul brigadier Aurel Soșoi (în dreapta), de M 
mina Uricani, cu doi dintre ortacii săi. j-

Foto: Gh. OLTEANU

Incâ doua sectoare de la mina Petrila 
și-au depășit sarcinile planificate pentru anul 1979

Sectorul III -- producție Sectorul XI — investiții

® Colectiv de oameni 
harnici și pricepuți, minerii 
sectorului Iii au îndeplinit 
sarcinile anuale de plan și 
le-au depășit chiar cu pes
te 8 500 tone de cărbune, 
cantitate care le-a asigurat 
și realizarea sarcinilor pla
nificate pe patru ani ai 
cincinalului.

• La baza creșterilor de 
producție au stat sporurile 
de productivitate. Astfel, 
productivitatea muncii pla
nificată în cărbune a fost 
depășită cu 1300 kg/post, 
ceea ce le-a permis o depă
șire a productivității plani
ficate la nivelul întregii ac
tivități a sectorului cu 
peste 500 kg/post.

• Sporurile de producti
vitate și producția extrasă 
suplimentar au contribuit 
din plin la realizarea unui 
alt indicator important, cos

I, F. A. Vîscoza

Preocupări susținute privind creșterea 
productivității munciiUnul dintre cele mai importante obiective ale viitorului cincinal, prevăzut în documentele Congresului al XII-lea al partidului îl constituie creșterea productivității muncii într-un ritm mediu anual de 7 — 7,5 la sută. Un rol însemnat în această direcție îl va avea extinderea mecanizării și automatizării.La I.F.A. Vîscoza sporirea în acest an a productivității muncii cu 6,9 la sută a condus în mod direct la depășirea substanțială a tuturor indicatorilor . de plan. De pildă, indicatorul economic de bază — producția netă — a fost depășit cu 6,5 la șută, iar produeția marfă și globală cu 3,5 la sută. Pentru obținerea acestor rezultate 
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turile de producție, indica
tor la care s-au obținut e- 
conomii de 780 000 lei.

• Toate brigăzile secto
rului și-au realizat și depă
șit sarcinile planificate, cele 
mai bune rezultate obținîn- 
du-le brigăzile conduse de 
Ion Cîșlariu, Vasile Gliș- 
că, Aurel Gligor. Gavrila 
Jurcan, Dionisie Kiss.

• La activitatea de pre
gătiri s-au remarcat brigă
zile conduse de Alexandru 
Moldovan și Moise Kiss, ca
re au avut o contribuție de 
seamă la obținerea plusu
lui de 60 ml a liniei de 
front.

• In luna decembrie a 
fost atins nivelul producției 
planificate pentru anul 1980, 
deși sarcinile de plan ale 
anului viitor cresc față de 
anul 1979 cu 11 la sută.

colectivul întreprinderii a acționat în cîteva direcții prioritare.Poliservirea mai. multor mașini, metodă aplicată cu succes de mai mulți ani, mecanizarea transportului intern, calificarea, și perfecționarea cadrelor, îmbunătățirea fondului de timp prin reducerea numărului de invoiri, absențe nemotivate, a fluctuației sînt doar câțiva factori care au avut o influență hotăritoa- re asupra creșterii produc- muncii de la sută în 1976, la 186 la 1979, preeonizîn- se ajunge în anul la un spor de 200 In ansamblul mă-
tivității la sută, sută, în du-se a următor la sută, surilor'și metodelor cuprinse în programul special de creștere a productivității

• Cu cinci zile în urmă 
minerii sectorului de inves
tiții raportau realizarea și 
depășirea la „fizic" și „va
loric" a sarcinilor anuale 
de plan. Numai planul va
loric, de exemplu, a fost 
depășit cu peste 7 milioane 
lei.

• Productivitatea muncii 
planificată a fost depășită 
cu 11,4 la sută prin exploa
tarea eficientă a utilajelor 
din dotare, a introducerii și 
folosirii competente a noi
lor tehnologii de lucru.

• La obținerea acestor 
rezultate deosebite o con
tribuție de seamă alt avu
t-o brigăzile de mineri 
conduse de Vasile Pavel, 
Constantin Borș, Ilie Grau
re, Francisc Barabas, elec- 
trolăcătușii Francisc Thier- 
jung, loan Buzaș, Iosif Si- 

muncii, program inițiat de comitetul de partid și conducerea întreprinderii, un loc prioritar îl constituie îmbunătățirea substanțială a calității firelor prin punerea în funcțiune a celor două cazane cu aburi, precum și reducerea continuă a procentului de deșeu prin încadrarea în parametri optimi de fabricație. Măsurile, în sine fac posibilă creșterea în anul viitor a productivității muncii cu 16,2 ia sută.O altă cale esențială de valorificare cu randament superior maxim a întregu-
Constantin GRAURE

Continuare in pag. a 2-a) 

lindariu, Cornel Tonia și 
Arpad Zippamfenig.

• „Experiența acumulată, 
starea disciplinară intro
dusă și permanentizată în 
cadrul formațiilor de lucru, 
priceperea și hărnicia mi
nerilor sînt garanții ale suc-
ceselor viitoare" ne informa 
corespondentul nostru de la 
mina Petrila, Siinion Pop.

Dorin GHEȚA

e

Sesiunea Consiliului popular municipal' Ieri a avut loc sesiunea Consiliului popular al municipiului Petroșani. La sesiune au participat de- putați, precum și conducători de întreprinderi și instituții și alți invitați.Sesiunea a avut ca ordine de zi dezbaterea proiectului de hotărîre pentru adoptarea planului de dezvoltare economico-so- cială în profil teritorial al municipiului Petroșani pe anul 1980, proiectului de hotărîre pentru adoptarea . bugetului municipiului pe anul 1980, planului de măsuri pentru popularizarea, cunoașterea și aplicarea hotărârilor de partid și a legilor țării pe anul 1980, precum și ratificarea unor decizii ale Comitetului executiv din perioada care a trecut de la ultima sesiune a ConsiliuluiIar municipal.După ce tovarășii Bîrlea și Nicolae neș, vicepreședinți Consiliului popular municipal au prezentat proiectul de hotărîre pentru adoptarea planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial, tovarășul Ion Lazăr, 'membru al Comitetului executiv a prezentat proiectul de buget pe anul 1980, iar deputatul Dumitru Pătrășcoiu a

popu-AurelHa- ■ ai

Din partea Consiliului
de Stat

COMUNICAT
în legătură cu folosirea autoturismelor 

proprietate personală în zilele de 30 și 31 
decembrie 1979 și 1 și 2 ianuarie 1980în, zilele de 30 și 31 decembrie 1979 și 1 și 2 ianuarie 1980, autoturismele proprietate personală pot circula indiferent de numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al autoturismului..

Vasian, unele cu

prezentat raportul conrsi- ilor permanente, au avut loc dezbateri pe marginea ordinei de zi. La discuții au participat tovarășii loan Ciolofan, Emilian To- muleșcu, George Dîrlea, loan Karpinecz, - Victoria Sicoe, loan Rujoi, Constanța Stan, Alexandru Marcu, Gheorghe Romo- șan. Cornel care au formulat propuneri în legătură problemele dezbătute.Sesiunea a adoptat unanimitate hotărîrea privire la planul dezvoltării economico-sociale în profil teritorial al municipiului Petroșani, hotărîrea cu privire la bugetul pe anul 1980 și programul de măsuri pentru popularizarea, cunoașterea și aplicarea hotărârilor de partid și legilor' țării p; anul

în 
cu

Șînteni un popor hotă- rît. Oameni cărora ne place să ne respectăm angajamentul luat. Pentru a- ceasta ne facem din timp planul, gîridim cu chibzuință,, stabilim posibilitățile șî mijloacele de acțiune, după care trecem la fapte. Respeetînd■ un principiu mai vechi, o tradiție a - poporului, a- preciem activitatea după greutatea faptelor, nu după vorbe frumoase, nici după.„ bilanțuri care ar ascunde adevărata față a lucrurilor. Bilanțul pe care-1 facem noi include atît rezultatele bune cit și lipsurile, măsurile necesare pentru înlăturarea acestora, punînd accent pe ceea ce avem de înfăptuit pentru prosperitatea țării, pentru bunăstarea noastră.Sin tem martorii întreceri entuziaste competiție a înaltei eficiente 
unei— o calității, a , gene-

1980. Au fost ratificate de* ciziile Comitetului executiv de la ultima sesiune a Consiliului popular pînă în prezent. Sesiunea a ho- tărît majorarea cu 1 170 000 lei a bugetului la capitolul sănătate. Au mai fost aprobate măsuri cu privire la convocarea și organizarea adunărilor cetățenești Pe cartiere, în cadrul cărora vor fi prezentate rapoarte cu privire la activitatea Consiliului popular și a Comitetului Executiv pe anul 1979 și vor avea loc dezbateri cu privire la plănui teritorial de dezvoltare economico-socială și la bugetul pe anul 1980.In încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tovară- șui Alexandru Voiculescu* prim vicepreședinte al Consiliului popular al județului Hunedoara.

rată de hotărârile marelui forum al comuniștilor, te. melia gîndirii și acțiunii întregului popor din a- ceastă perioadă. Ne aflăm la finele unui an bogat în realizări și în fața u- nor noi sarcini pe care le avem de îndeplinit :în a- nul viitor. Acestea descoperă noi sensuri, multiple teritorii de acțiune, de a- bordare științifică a o- biectivelor cuprinse în Planul de dezvoltare eco- homico-socială a României în anul 1980. Necesită pricepere, pasiune și hotărîre, o înaltă conștiință, formată în ritmul rapid pe care îl implică existența noastră. în amplul proces de transformare a societății. Toate ne dau garanția împlinirii, încrederea în viitorul luminos al patriei.
Valeri u COANDRAȘ
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Constiluindu-se <a o te_ țna distinctă in întreaga o- peră a tovarășului Nicolae Ceausescu, în documentele partidului nostru, problematica complexă a formării și educării revoluționare a tinerei generații, a pregătirii sale temeinice pentru muncă și viață reprezintă ideea în jurul căreia se organizează, intr-o viziune de o impresionantă bogăție,. o concepție rigtu ros științifică, argumentată, preocupată constant să definească elementele calitative, 'specifice, ce câracte- rizează tineretul, participarea sa angajantă și responsabilă la întregul pro
ces de dezvoltare cconomi- co-socială multilaterală a României socialiste. Tineretul Văii Jiului, integrat în practică ori în procesul de învățământ, se află cuprins în activitatea generală . a oamenilor muncii, exprimîndu-și prin fapte angajarea la întreaga viață. Ceea ce conferă o deosebită forță de vigoare, un caracter profund științific concepției secretarului general al partidului asupra tineretului este faptul că 
ea a fost fundamentată și elaborată permanent nu în sine, ca un instrument de interpretare pasivă, ci în- tro strînsă și indestructibilă legătură cu viața, cu exigențele și imperativele practicii revoluționare, ca 
o călăuză activă, permanentă în acțiune.Expresia cea mai înaltă a acestei preocupări o constituie înscrierea înProgramul partidului — cartă fundamentală ideologică, teoretică, politică și practică — a unui capitol special cu privire la ti-

(rește în înălțimi -fosta 
Luncă a Jiului.

Foto: I. LEONARD

CURIER
î •Constantin SELJEA, Vul- 
’ can: Referitor la scrisoarea■ dv. vă comunicăm că potri- : vit articolului 11, al. 2 din ••'legea nr. 3/1977, la persoa-

neie care au lucratefectiv cel puțin 20 de ani in gru- Pa-J de muncă, pensia pen-■ tru limită de virstă se va stabili in raport eu procentele prevăzute pentru aceas-
. tă grupă, lntrucit dv., așa cum reiese din scrisoarea trimisă redacției, aveți deja 22 de ani lucrați în grupa 1, veți beneficia la ieșirea m pensie de procentele din retribuția tarifară prevăzute pentru grupa I de muncă, pat fiind faptul că mai a- jveți 3,6 ani pînă la pensio- jnare și că actualmente lu- ’erați la suprafață (unde sîn- teți .încadrat într-o altă grupă de muncă) aveți posi- i bilitatea, potrivit art. 10 din I (Legea nr. .3/1977, să vă .a--■ legeți pentru stabilirea pensiei 5 ani lucrați cBnsecu- tiv din ultimii 10 ani de activitate.

. • Ion C1RCIUMARU,
Vulcan : Prin scrisoarea pe, care o adresați redacției, întrebați dacă aveți sau nu 

neret, la aspectele de esență ale formării sale multilaterale, la sarcinile actuale și de perspectivă ce revin Uniunii Tineretului Comunist, ca factor de nădejde al partidului în educația. comunista a tinerei generații, ca promotor în rîndurile acestuia a spiritului revoluționar și eoni-bativ in afirmarea noului, ea factor de cea mai mare importanță în unirea eforturilor tuturor tinerilor
TINERETUL

și participarea activă la 
întreaga viață a societății
«'•■.■Ml MMpentru înfăptuirea exemplară a politicii partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Deosebit de relevant pentru modul în care partidul nostru concepe rolul tinerei generații este faptul că nici o clipă nu se rămîne la momentul exclusiv al declarării programatice, ci se fae eforturi susținute la nivelul întregii societăți pentru asigurarea cadrului optim, obiectiv și subiectiv, de manifestare creatoare a tineretului în muncă, în viața socială și politică, din perspectiva unității organice de scop și idealuri cu întregul popor, cu întreaga națiune. O idee care revine permanent în opera tovarășului Nicolae Ceaușescu este aceea a ra- 

Creșterea productivității muncii
(Urmare din pag. 1)lui potențial tehnic șj de depășire in mod ritmic, lună de lună a productivității, este perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii. In acest sens a fost extinsă munca in acord și acord global, acțiune care a determinat nu numai creșterea productivității muncii cu 7 la sută, ei și stimularea muncitorilor, creșterea retribuției a- cestora. Tot pe linia sporirii indii atorului amintit s-au creat premise favorabile reducerii duratei reviziilor șj reparațiilor capitale. Dotarea cu utilaje moderne, mecanizarea transportului intern prin autou- tilare, îmbunătățiri de norme au drept scop realizarea

JURIDICvoie să închideți terasa de la apartamentul în care locuiți. Potrivit dispozițiilor art. 50 din Legea nr. 5/1973 „în locuințele proprietate de stat se interzice chiriașilor să execute modificări de spații sau alte modificări constructive". In speță, deci, dv. (precum șj toți cetățenii care au în folosință locuință proprietate de stat) nil aveți voie, potrivit legislației în vigoare să faceți, locuinței respective nici un fel de îmbunătățire sau modificare constructivă. Tot referitor la această problemă, Legea nr. 58/1974, în art. 29, prevede că orice construcție realizată cu încălcarea documentelor de sistematizare sau fără autorizație poate fi demolată pe cheltuiala celor vinovați. Pentru nerespectarea dispozițiilor prezentei legi, persoanele în cauză sînt sancționate potrivit art. 38, al. 1 din Legea nr. 58/1974 cu amendă de la 1 000 pînă la 10 000 lei.
Constantin GRAURE

Jurist

portului necesar ce se instituie între,, tineret, viitor și progres : „Pornind de la 
faptul că socialismul este 
orânduirea noului și viito
rului. apreciem că tinere
tul, prin elanul și dinamis
mul său clocotitor, prin as
pirația sa către progres și 
civilizație, spre o viață tot 
mai bună si mai echitabi
lă/reprezintă o importan
tă forță a mersului înain
te". ' ' 

tății tineretului (vîrsta formării idealurilor și aspirațiilor, vîrsta adaptării și integrării în colectivitate) dobîndește semnificații complexe ideea că noua calitate a dezvoltării eco- nomico-sociale presupune o nouă calitate a oamenilor, a relațiilor sociale, a- similarea principiilor și normelor de muncă și viață comuniste care se exprimă prin atitudini, prin activitatea practică, prin transpunerea concretă în realitate a' modelului „comunistului de omenie", ca ideal al personalității omului nou, călăuzit de valorile umanismului comunist. In ansamblul acestor trăsături ale nobilului profil moral — politic al omului nou, secretarul general al partidului sublinia impor

în 1980 â unui spor al productivității muncii de 22,5 Ia sută.Dată fiind însemnătatea pe care o are pentru producție pregătirea cadrelor, la l.F.A „Vîscoza" se desfășoară cu succes acțiunea de calificare și perfecționare a oamenilor muncii, acțiune care, așa cum se subliniază în Raportul prezentat Congresului -al Xll-lea, va conduce în cursul unui cincinal ca fiecare om al muncii să participe cel puțin o dată la o formă organizată de pregătire profesională și tehnică. De altfel, această acțiune vine să întregească strădaniile multiple în acest domeniu ale comitetului de partid și conducerii unității și să sporească productivitatea muncii cu 7,7 la sută.Schimbarea structurii sortimentale a producției este o altă modalitate deosebit de eficientă în depășirea indicatorilor de plan în general, și a productivității muncii, în special. Spunem a productivității muncii în special, datorită faptului că schimbarea structurii sortimentale va influența în continuare sporirea acestui indicator cu 45 la sută. Pentru aceasta la l.F.A. „Vîscoza" se acționează cu eforturi sporite, în primul rînd, în direcția asigurării
In această lună cons

tructorii au predat beneficiarului — elevilor, din orașul Petrila, o nouă școală. Școala generală nr. 1 dispune de 16 săli de clasă, două laboratoare de fizică și chimie, I spații pentru bibliotecă și activități pionierești. Atît t la construcția școlii, cît 1 și la acțiunea de amena- |l jare a sălilor de clasă, • cadrele didactice, părinții 

tanța dăruirii patriotice în muncă și în întreaga v.ață socială. In strînsă concordanță cu întreaga sa politică externă, partidul și statul nostru acordă o deosebită atenție promovării în rîndurile tineretului a idealurilor de libertate, pace și progres, apreciind că tînăra generație dispune de un imens potențial in t ransformarea progresistă a lumii, că se afirmă ca factor activ în lupta pentru o lume mâi bună și mai dreaptă. în edificarea căreia este vital interesat. Edificatoare în această privință este propunerea, a- doptată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite, ea 1985 să fie Anul Internațional al Tineretului, nouă inițiativă a României în viața lumii contemporane.Documentele Congresului al Xll-lea al P.C.R. marchează o etapă nouă în înfăptuirea istoricului Program al partidului, în spo
rirea gradului de implicare a tineretului în toate procesele de schimbare socială, relevîncl dimensiunile efortului general de promovare a unei noi calități în toate domeniile de activitate. Odată mai mult, tinerii recunosc în aceste documente preocuparea statornică. grija părintească a partidului de a asigura cele mai bune condiții pentru pregătirea temeinică și pentru integrarea activă în procesul de înfăptuire a mobilizatoarelor obiective de dezvoltare economică și socială a țării.

Asist, univ. 
loan UIFALEAN 

Institutul de mine

agentului termic necesar, bunei desfășurări a procesului de producție, funcționării la capacitate a tuturor mașinilor și instalațiilor. Trebuie subliniat însă că sporurile care sînt înregistrate în prezent la indicatorul amintit sînt o dovadă sigură a faptului că la l.F.A. Vîscoza s-a muncit și mult și bine în această direcție.— Pentru realizarea e- xemplară în anul viitor a sarcinilor de plan, ne spunea ing. Rodica Tatul'ci, directorul întreprinderii, oamenii muncii din întreprindere sînt preocupați de identificarea a noi căi de sporire a productivității muncii, căi care exprimă în același timp și trecerea la o nouă calitate a întregii noastre activități. Suportul principal al realizărilor obținute în acest an constă în măsurile și soluțiile tehnice noi pe care le-a gîndit și aplicat colectivul nostru. Ele constituie totodată baza succeselor viitoare. Cert este că oamenii muncii de la» l.F.A. V-îscoza sînt ferm hotărîți să dea viață obiectivelor înscrise în documentele Congresului al Xll-lea al partidului, obiective care deschid o perspectivă măreață, de dezvoltare a țării noastre, de înfăptuire cu succes pe pămîntul românesc a societății comuniste.elevilor și pionierii au prestat peste 3000 de ore muncă patriotică. Cu începerea trimestrului II — după o binemeritată vacanță — a anului școlar 1979/1980, procesul ins- tructiv-educativ se va desfășura în scoală nouă. (T.R.) //-.' ★ u-La clubul ,,Femina“ din Lupeni a avut loc recent dezbaterea „Rolul familiei în educarea materialist științifică a copiilor" la care au participat cadre didactice, pă-

Jurnal de• Sâmbătă, a început „Săptămână culturii și c- ducației pionierilor și tineretului din Valea Jiului", primă parte a vacanței de iarnă a elevilor in care se desfășoară acțiuni educative sub semnul împlinirii a 32 de ani de la proclamarea Republicii. Sub genericul „Să ne cunoaștem orașul", la Vulcan, Lupeni. Petrila și U- ricahi, ieri, au avut loc în- tîlniri cu activiști de' partid și de stat, în cadrul cărora au fost reliefate perspectivele de dezvoltare e- conomică și social-cultu- rală a municipiului• In școli și la casele pionierilor și șoimilor patriei, din Valea Jiului s-au deschis ieri expoziții de desene și fotografii cu ’tema „Dulce Românie, țara mea de leagăn",• La Petrila s-a desfășurat, sîmbătă, faza orașe-

„Steagul roșu“ a criticat, 
organele vizate răspund

MASURI DE ERADICARE 
A NEAJUNSURILORRăspunzând articolului 

„Temă pentru o caricatu
ră", ppblicat în numărul 8441 al ziarului „Steagul roșu", C.P.V.I.L.F. Petroșani reliefează justețea celor relatate.Pentru a elimina în viitor asemenea abateri, cazul respectiv a fost prelucrat în ședința de analiză a muncii cu toți lucrătorii gestionari ai C.P.V.I.L.F. Pentru abaterile săvîrșite, gestionara de la unitatea C.L.F. nr. 4 Petroșani a primit un ultim avertisment.

S-AU LUAT MASURIGrupul întreprinderilor de gospodărie comunală șl locativă Hunedoara — De
va a informat redacția a- supra constatărilor făcute și măsurilor luate în urma publicării articolului cu titlul 
„Acum cînd timpul încă 

mai permite, se cer efecturin ți și copii de la școlile din Lupeni. După încheierea dezbaterii, cei prezenți au vizionat expoziția de pictură din holul clubului. (C. Val.)In cadrul amplelor acțiuni politice și cultural- educative prilejuite de Ainu) Nou și de sărbătorirea pomului de iarnă, ca o expresie a grijii față de copii și tineretul patriei, în toate localitățile municipiului Petroșani vor fi distribuite daruri pentru copii. Valoarea

vacanțănească a concursului coral municipal „Copiii cîntă patria și partidul". Primul loc a fost cîștigat de formațiile corale pionierești de la Școala generală nr. 1 (clasele II—IV) și Școala generală nr. 5 (clasele V—VIII).• Duminică, au început și concursurile sportive, intrate în tradiția vacanței de iarnă, integrate în manifestările „Daeiadei", ediția a IlI-a. La Petroșani au avut loc etapele municipale (categoria 10 —14 ani) la șah și tenis de masă (sala sportului din Lupeni). In aceeași zi s-au desfășurat la Petroșani (Grupul școlar minier) competițiile de handbal și tenis de masă dotate cu cupa „Trofeul vacanței". Au participat e- levi din fiecare liceu al Văii Jiului.

ate urgent reparațiile la 
terasele blocurilor", publicat în „Steagul roșu" nr 8429 din 12 octombrie a.c. „Exploatarea de gospodărie comunală și locativă Petroșani — se precizează în răspuns — a recondiționat scafa și ă efectuat repararea hidroizolației terasei blocului nr. 34". In răspuns se confirmă : „cercevele-le de la ferestre degradate, ușile fără broaște, geamurile sparte se aflau într- adevăr în spălătoria și us- cătoria’ de la ultimul etaj al blocului. Fiind vorba de spații de folosință comună, conform prevederilor M.C.M. nr. 860/1973 întreținerea și eventualele reparații necesare la aceste spații cad în atribuțiile a- sociației de locatari". împreună cu tovarășul Emil Răducanu, responsabilul a- sociației de bloc, s-a stabilit să se lanseze o comandă către E.G.C.L. Petroșani pentru efectuarea reparațiilor necesare.totală a acestora, acordate din bugetul de stat, se ridică la suma de 542 600 lei. (V.S.)

★Unitățile, specializate au desfăcut în aceste zile o mare cantitate de varză murată, castraveți, gogonele, pepeni verzi murați și alte produse. In . următoarele zile se vor pune in vînzare 10 000 kg struguri. (C.D.)

I
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SPORTIVI ai municipiului Petroșani pe anul 1979
între coordonatele bilanțului și obiectivele perspectivei

Sportul Văii Jiului poate, și trebuie, să ciștige noi 
„galoane" in elita națională și internațională

Asupra necesității practicării exercițiilor fizice și 
jocurilor sportive nu mai e nevoie să insistăm, virtu
țile „artei1* de a cultiva sănătatea fizică și morală au 
fost relevate încă din antichitate. Astăzi cbmponentele, 
eficienței calitative a acestei activități se îmbină ar
monios în ansamblul de măsuri inițiate de societatea 
socialistă pentru formarea omului nou, capabil să în
deplinească exemplar îndatoririle sociale încredințate. 
Iată de ce, acum în pragul cumpenii dintre ani, se 
impune o retrospectivă a activității desfășurate de 
C.M.E.F.S. Petroșani, consiliile orășenești de educație 
fizică și sport, conducerile asociațiilor și cluburilor 
sportive din municipiul nostru, atît prin prisma re
zultatelor obținute de mișcarea noastră sportivă, dar 
și a carențelor înregistrate în anumite perioade și 
domenii.

Ștacheta sportului de masă nu e încă la 
înălțimea așteptărilor

A n a 1 i z î n d activitatea sportivă dc masă, desfășurată. în lumina Programului privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport pe perioada 1976— 1980 și de pregătire a sportivilor români pentru Jocurile Olimpice din 1980, a- doptat, în noiembrie 1976, de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vom semnala atenția de 
care s-a bucurat marea competiție ' de anve'rgură națională „Daciada", festival al sportului inițiat de Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. La recenta Plenară a activului C.M.E.F.S. Petroșani s-au purtat discuții fructuoase pe această temă, evidențiindu-se numărul mare de oameni ai muncii. și elevi care s-au prezentat, în anul 1979, la startul competițiilor ediției a II-a a „Daciadei", înregistrîndu-se o cifră record de 42 400 de participant!. Tineretul a constituit categoria de vîr.stă căreia i s-au adresat cu preferință organizatorii concursurilor sportive, avem în vedere „Crosul tineretului", acțiunile „Amicilor drumeției", duminicile cultural-sportive, cupele pe ramură de producție etc. Din păcate, unele acțiuni au purtat amprenta formalismului, atragerea tinerilor pe terenurile de sport fiind neglijată de conducerile unor asociații sportive, de reprezentanții u- nor organzații U.T.C., de sindicat și femei. Astfel, cursurile de inițiere pentru înot, schi sau patinaj, deși s-au raportat cifre ... impresionante, chiar astronomice in raport cu reali
Palmaresul performanței, afectat de 

... nesportivitateIn spiritul programului de dezvoltare și afirmării activității sportive municipale, secțiile și sportivii nominalizați din Vale și-au sporit contribuția la reliefarea palmaresului și prestigiului sportului românesc pe plan continental, chiar mondial. Nume ca ale rug- biștilor Științei, Ortelecan, Bucan, Tudose, ale luptătorilor de la Jiul Petrila sau C.S.S. Petroșani, Risipitei, Plugar sau Măndilă

1) FREDERIC CSASZAR 
(Jiul Petroșani) 
navomodelism

tatea (720, 1600, respectiv 1760) s-au desfășurat doar ocazional, în funcție de pasiunea și „cheful" unor profesori de educație fizică și Sport sau instructori sportivi. Gimnastica la locul de producție se desfășoară (și nu ritmic) doar în trei unități productive, printre partizanii acestei căi de refacere rapidă a capacității de muncă a- flîndu-se scriptic doar 1400 de oameni ai muncii. Indicatorii realizați la nivel de performanță, în finalele „Daciadei", depășesc cifrele propuse la începutul a- nului, printre succesele notabile amintim : cîștigarea competiției polisportive „Cupa Minerul", a trofeului „Mircea cel Bătrîn" (navomodelism), titlul de campioană repurtat de ju- cătoarea. de tenis de masă Silvia Mustață la „Cupa comerțului", medalia de argint a schioarei de fond Violeta Mihăiasă (Liceul chimic Lupeni) la „Cupa z U.T.C.", locul IV obținut de Ion Magheru (I.M. Lo- nea) la „Cupa U.G.S.R." (schi fohd) și de eleva Constantina Dicu la sanie, Cu toate acestea, potențialul sportiv al Văii îndreptățește la succese mai mari și acestea s-ar fi putut obține, dacă, la nivelul unor organe orășenești, de sindicat și U.T.C., la întreprinderile miniere Lo- nea, Petrila, Vulcan, Lupeni și Uricani, la Liceul chimic și G.S.M. Lupeni, școlile generale din Cim- pa, nr. 1 Petroșani, nr. 1 Vulcan și nr. 6 Lupeni, s-ar fi întreprins o suită de acțiuni permanente pentru atragerea tinerilor pe terenul de sport.
sînț de acum familiare o- piniei publice sportive. Din cei 1100 de sportivi din municipiul nostru, care au concurat în întrecerile re-, publicane, 22 au avut înalta cinste de a fi selecționați în loturile naționale. Anul 1979 a îmbogățit panoplia cu trofee sportive a municipiului Petroșani cu 21 de titluri de campioni naționali, 15 medalii de argint și 13 de bronz. O zestre apreciabilă de titluri

2) LEONTIN CIORTAN 
(Jiul Petroșani) 
navomodelisni

(șapte) șl recorduri (șase) a dobîndit „flotila" de navomodele a Jiului Petroșani, de remarcat că, în cadrul clasamentului Federației de modelism, Friederic Csaszar a fost desemnat lider anual, Leontin Ciortan deține locul III, Ștefan Pop — VII, iar Ion Drulă — X. De asemenea, arcașii de la Minerul Aninoasa au cîștigat, mai ales în probele juniorilor, numerose titluri în competițiile republicane sau jubiliare, au bătut cîteva recorduri, performanțe care atestă, pe lingă talentul sportivilor, munca plină de entuziasm a maestrului sportului Vasile Tămaș. Luptătorii de la Jiul Petrila jucătorii de tenis de cîmp și ai divizionarei A Jiul Petroșani s.au afirmat în competițiile pe plan intern și extern.Evidențiind aceste succese, precum și preocuparea C.S. Școlar Petroșani de a asigura pepiniera de talente a secțiilor de performanță de fotbal, handbal, schi și mai puțin pentru rugbi, sanie, tenis de masă, nu putem trece cu vederea faptul că se mai lasă încă așteptat saltul calitativ spre marea performanță. Un e- xemplu concludent — prea puțini sportivi din Vale (numai doi) au intrat în vederile selecționerilor pentru viitoarea Olimpiadă de la Moscova. în rîndul unor echipe divizionare de fotbal (Jiul, Minerul Lupeni, Minerul Vulcan și Știința), de rugbi (Știința, Minerul Lupeni), haltere (Minerul Lupeni), a unor discipline sportive ca boxul, gimnastica, . schiul alpin, voleiul progresul muncii de pregătire și edu
Recenta analiză desfășurată în plenara C.M.E.F.S. a evidențiat aportul organelor sportive, al activului obștesc (instructori, arbitri, membri ai secțiilor, asociațiilor și consiliilor de educație fizică și sport) și retribuit la realizarea palmaresului sportiv pe anul 1979 în Valea Jiului, cuvenite laude au fost aduse unor pasionați îndrumători sau practi- canți ai disciplinelor sportive, precum Dan Cocor Vasile Nițescu, Gheorghe Pop, Iacob Imling, Ștefan Mareș, Dorel Neamțu, Gheorghe Varhonic, Leontin Ciortan, Vasile Tămaș Ovidiu Rizopol. și alți membri ai Consiliului municipal de educație fizică și sport, S-a relevat aportul organizațiilor de tineret, sindicat, pionieri, al cadrelor didactice și al unor conduceri de instituții și întreprinderi la pregătirea și desfășurarea acțiunilor sportive de masă și performanță, la realizarea indicatorilor și obiectivelor sportive asumate. Totodată, însă s-au adus critici unor membri ai consiliului, între care Irina Sabău, Gheorghe Pancu, Xenia David, Aurel Dula, Victor Șandru, care neglijează îndatoririle obștești.

★O concluzie se desprinde, ca un fir roșu, din analiza performanțelor sportive realizate în acest an, dar șl 
a lipsurilor constatate — saltul calitativ în activitatea sportivă poate fi

realizat prin îmbunătățirea continuă a activității organelor sportive, conducerilor secțiilor asociațiilor și cluburilor sportive — ăbordînd în acest sens un_ stil și metode de muncă adecvate pentru transpunerea în practică a sarcinilor încredințate în realizarea acestui deziderat cu profunde implicații educaționale pentru formarea omului nou. Pentru aceasta, sub îndrumarea organelor locale de partid șj de stat, organele și organizațiile sportive trebuie să acționeze în colaborare fertilă cu toate organizațiile de masă și obștești, activul retribuit și obștesc al C.M.E.F.S. Petroșani, antrenorii, profesorii de specialitate, instructori sportivi, sportivii, indiferent de clasificarea lor în ierarhia performanței șj spectatorii din tribunele stadioanelor și sălilor de sport au datoria de a asigura un climat de desăvîrșită etică sportivă, puriînd pe primul plan virtuțile practicării sportului, atît de ordin moral cit și pe planul îmbunătățirii stării de sănătate a populației active și tineretului din municipiul nostru. Numai astfel activitatea sportivă de masă și performanță din Vale îșj va împlini menirea, va contribui la prestigiul sportului românesc, va cîștlga noi și strălucitoare „galoane" în elita națională si internațională.
Ion VULPE

9) 1I.IE DIACONU 
(Jiul Petroșani) 

atletism

10 ILEANA VLADISLAV
(C.S.Ș. Petroșani)

schi alpin

3) MIRCEA ORTELECAN 
(Știința Petroșani) 

rugbi

cație a sportivilor nu înregistrează rezultatele scontate, dimpotrivă, au fost semnalate unele cazuri de indisciplină. In acest sens, unii sportivi ai secțiilor de fotbal C.F.R. Petroșani, Minerul Aninoasa, Minerul Lupeni, Minerul Vulcan, de popice Jiul Petrila și de rugbi Știința Petroșani s-au făcut chiar vi- novați de grosolane încălcări ale normelor eticii sportive, au manifestat a- titudini de'vedetism etc., fapt care impune, pe viitor, militarea cu mai multă consecvență pentru instaurarea unui climat de responsabilitate din partea conducerilor de secții, asociații, cluburi sportive, ale consiliilor de educație fizică și sport, antrenorilor și instructorilor sportivi, arbitrilor și sportivilor, întronarea unei discipline
Atenție prioritară noilor baze sportive IDe-a lungul anilor, baza materială a activității sportive, datorită grijii permanente a partidului și statului, a sporit consecvent și în Valea Jiului; s.-au pus la dispoziție fondurile bănești necesare realizării calendarului competițional municipal și republican. Cu ajutorul unor fonduri de investiții, sau prin acțiuni de muncă patriotică, în acest an au continuat lucrările la viitorul complex sportiv din Petroșani, stadioanele Știința Petroșani, Minerul Vulcan, Minerul Lupeni, poligonul de tir Minerul A- ninoasa, ștrandul Constructorul minier Petroșani, popicăria Minerul Uricani etc. Au fost date în folosință noi baze spor

4) CONSTANTIN 
mAndii.A 

(Jiul Petrila) lupte libere 

ferme și perseverente în unnărirea obiectivelor mișcării sportive de performanță. îmbunătățirea muncii de selecție și pregătire a- sportivilor, îndreptarea atenției, în mod deosebit, spre ramurile și secțiile care au sportivi nominalizați în loturile republicane și o- limpice, sau care urmăresc promovarea în eșaloanele superioare impun, de a- semenea, introducerea în pregătire a unor procedee tehnico-tactice noi. de antrenament, a unor metode moderne de pregătire, refacere și recuperare, creșterea aportului cercetării și medicinii sportive, întărirea muncii educaționale în, condiții de antrenament și întreceri, completarea necesarului de arbitri în linele ramuri deficitare, precum : atletism, handbal, box, rugbi etc.

5) DRAGU BADIN 
(Jiul Petroșani) 

fotbal

6) BEBE ALMAJAN
(Jiul Petroșani) 
tenis de cîmp

tive, precum terenurile de tenis Preparatorul Lupeni, de fotbal al E.G.C.L. Lo- nea, au fost amenajate noi spații recreative în, cartierele din Lupeni, Vulcan și Petroșani, s-au intensificat lucrările la baza didactică a C.S.Ș.P. din Paring. Pe viitor însă trebuie depuse eforturi mai susținute, și avem îre vedere acțiunile patriotice, pentru finalizarea lucrărilor la complexul sportiv din Petroșani. De asemenea, pentru a trâdi- ționaliza perfomanțele în sportul cu racheta, secția de tenis Jiul Petroșani are nevoie de mai mult sprijin pentru a-și asigura dotarea materială necesară pregătirii întregului lot, de la copii la seniori, dar și pentru descoperirea de noi talente.

7) MIRCJEA RISIPITU 
(C.S.Ș. Petroșani) 

lupte libere

8) DORINA DĂMIAN 
(Minerul Aninoasa) 

tir eu arcul
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Manifestări consacrate României

zi ;n lu/mc3
ATENA 24 (Agerpres). — La Atena a avat Ioc o 

festivitate consacrată prezentării publice a celor cinci 
volume din ciclul de opere „Nicolae Ceaușescu — 
România și lumea contemporană", apărute în limba 
greacă, în anul 1979, în cunoscuta editură „Pnevma- 
tikos", și prefațată de personalități de frunte ale vieții 
politice și social-cuiturale din Grecia.

Numeroase personalități ale vieții politice grecești 
și-au manifestai satisfacția pentru apariția în limba 
elenă a volumelor cuprinz.înd lucrări ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, exprimînd aprecieri elogioase față 
de principiile care călăuzesc politica sa internă și 
externă.

Publicarea in Grecia a celor cinci volume consa
crate operei și personalității de prestigiu ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se înscrie printre acțiunile 
editoriale de largă rezonanță ce au loc in numeroase 
țări ale lumii, materializînd, o dată în plus, locul și 
rolul unanim apreciate ale României socialiste, ale 
președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
marea scenă politică a lumii.

Politica Londrei față de C.E.E,
LONDRA 24 (Agerpres) Guvernul britanic intenționează să manifeste noi i- nițiative în cursul anului viitor pentru a-și convinge partenerii din Piața comună necesitatea realizării unui compromis îri problema cererii Marii Britanii de a se efectua o reducere majoră a contribuției sale la bugetul comunitar — relatează agenția Reuter, re- ferîndu-se la surse oficiale. Astfel, ministrul de finanțe britanic, Geoffrey Howe, și .Ian. Gilmour, adjunct al ministrului de externe, ar urma să viziteze în cursul lunii viitoare o serie de capitale vest-europene pen-

Congresul regional al Partidului BAAS 
Arab Socialist din Siria

DAMASC 24 (Agerpres) La Damasc au început lucrările celui de-al VII-lea congres regional al Partidului Bass Arab Socialist din Siria, la care participă 771 de delegați din toate zonele țării. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Hafez Al. Assad secretar general al Partidului Baas Arab Socialist din Siria, președintele Republicii Arabe Siriene. Prezen- tînd condițiile interne și ce
le internaționale în care se desfășoară Congresul, vorbitorul a exprimat hotă-

„Bâtălia culturală" dusă în prezent de burghezie pare să constituie punctul nevralgic al unei strategii mai globale — aceea a unei societăți în declin ce caută, cu orice Preț, să-și depășească posibilitățile sale istorice. Societatea occidentală. care girează nu numai bogăția și posibilitatea cunoașterii' în țările respective,, ci și austeritatea și ignoranța impuse unor mari părți ale populației, pare cuprinsă deodată de o veritabilă frenezie ciiltu- ralistă, conceputa ca o nouă modalitate de escamotare a problemelor reale ale vieții contemporane. De cîțiva ani. deja se asistă la o deosebită proliferare a colocviilor, conferințelor, comisiilor, comitetelor ș.a.m.d. care dezbat, doct și îndelungat, problemele culturale", ecologice, ale calității vieții etc, prezentate nu numai ca „valori" noi, ci și ca un pretins panaceu al unei umanități noi. Pentru a face față efectelor distrugătoare ale dezvoltării capitaliste, decadenței unei lumi devenite ostile omului, i se opune o 

tru a aborda controversatele probleme bugetare. Aceasta deoarece partea britanică dorește Un echilibru între ceea ce varsă în „casa de bani“ a CEE și ceea ce oh- ține în schimb, iar nu să achite în 1980 o contribuție netă de un miliard de lire sterline la bugetul comunitar — relevă agenția Reuter, arătînd că la „furtunoasa" reuniune la nivel înalt a CEE de luna trecută de la Dublih, primul ministru britanic. Margaret Thatcher, a respins o ofer- ră privind reducerea cu 350 milioane lire sterline a cotei britanice.
rîrea fermă a partidului de a acționa pentru întărirea unității tuturor forțelor naționale în lupta arabă de eliberare, . împotriva oricăror forme de expansiune a imperialismului, pentru asigurarea unui continuu progres economie și social al poporului.Presa siriană a publicat mesajul de salut al C.C. al Partidului Comunist Român, primit de către cel de-al VII-lea Congres regional al Partidului Baas Arab Socialist din Siria.

„FRENEZIA CUL1l/RALISTĂ“
(„Le Monde Diplomatique1')așa-zisă renaștere culturală, grație căreia individul și-ar putea schimba raporturile cu sine însuși și cu societatea în care trăiește. Revelator pentru o asemenea nouă „ideologie" este un anunț publicitar, apărut recent în presa franceză, în legătura cu o carte referitoare la Africa : „Poate lupta culturală — mențio

DN PRESA STRĂINĂnează anunțul — va permite Africii sa-și depășească actualele ei convulsii" Cu alte cuvinte, cultura este recomandată ca o soluție pentru. problema suprăex- ploatărij economice !Să fim ațenți însă : în spatele unui asemenea „bazar cultural" se disimulează un proiect unitar.de organizare, desigur empirică dar bine orchestrată, a linei acțiuni pentru a recîș- tiga terenul pierdut. E semnul unei societăți ce nu mai reușește să se legitimeze prin ceea ce este și prin ceea ce face și care încearcă să transforme spa

Ambasadei® Republicii Socialiste România din U.R.S.S., R.S. Cehoslovacă, Argentina, Mexic, Brazilia, Canada și Israel au organizat conferințe de ■ presă, seri culturale precum și alte manifestări, în cadrul cărora au fost subliniate semnificațiile istoricelor ho- tărîri adoptate de cel de-al XII-lea Congres al P.C.R., marile realizări ale poporului român în anii construcției socialiste, indisolubil legate de întreaga activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu.De asemenea, în cadrul acțiunilor consacrate în U- niunea Sovietică înaltului forum al comuniștilor români, lectori ai C.C. al P.C.R. au ținut expuneri în orașul și regiunea Moscova, în R.S.S. Kazahă, R.S.S.A. Bașkiră, regiunile Saratov și Vologda relie- fînd importanța documentelor Congresului pentru continua înflorire a țării, pentru promovarea, în continuare, a unei politici de .pace și colaborare cu toate statele lumii.
ÎN SPANIA A FOST 

HOTARItA o nouă majorare a prețurilor la benzină, cu aproximativ 13 la sută, în funcție de calitatea combustibilului — informează agenția France Bresse. Este a doua măsură de acest gen adoptată în acest an, după ce în luna iulie prețurile respective au sporit cu 24 la sută.
ÎNCADRÎNDU-SE ÎN E- 

FORTUL DE UTILIZARE 
CÎT MAI BUNA SI DE 
SPORIRE A PRODUCȚI
EI DE CĂRBUNE, minerii din R.P. Ungară au raportat îndeplinirea planului pe 1979. In acest an producția de cărbune a Ungariei a fost de 25,2 milioane de tone. Se prevede ca pînă la sfîrșitul anului să se. mai extragă peste plan 500 000 de tone de combustibil solid.

LA IIANOI s-au deschis lucrările sesiunii Adunării Naționale a R.S. Vietnam, care dezbate planul de stat și bugetul pe 1980 și 

țiul cultural într-un domeniu prin care și-ar putea găsi coerența și jchiar un nou sens al existenței. Politica culturală devine, în acest mod, o axă principală de mobilizare a conștiinței neliniștite a societății occidentale.In realitate însă o ase- menea mișcare ideologica cultivă parcelarea, dispari-
tatea și dezarticularea. Tendințele culturaliste, bazate pe elogiul „libertății", al „autonomiei individului", al „dreptului la diferență" se transformă într-un cult instituționalizat al confuziei, al ambiguității și dis- persiunii. Iar evidența unei atari „mizerii culturale" nu face decit să accentueze imaginea unei lumi incapabile să răspundă printr-o politică radicală la ceea ce nu este decît o etapă — eadevărat, importantă — din asigure o aparenta stabili- încercările de restructurare tate.a modului d<5 producție ca- (Agerpres)

Vizita ministrului de externe al României 
în Maroc

RABAT 24 (Agerpres). 
— Cu prilejul vizitei oficiale pe care o efectuează în Maroc, tovarășul Ștefan Andrei,, ministrul afacerilor. externe a fost primit de regele. Hassan al Il-lea. iDin partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, s-a transmis regelui Hassan al Il-lea un mesaj de prietenie împreună cu cele mai bune urări de sănătate și feri

Situația din Coreea de Sud 
continuă să fie încordată

SEUL 24 (Agerpres). După cum transmit agențiile internaționale de presă, în Coreea de Sud situația continuă să se mențină instabilă și încordată. In legătură cu arestarea fostului comandant al Legii Marțiale, Chung Seung Hwa, sub acuzația de complicitate la asasinarea lui Pak Cijan Hi s-au produs ciocniri între militări în urma cărora au fost uciși trei soldați, iar aîți 20 au fost răniți.

îndeplinirea planului pe anul în curs. în cadrul lucrărilor sesiunii a luat cuvîntul Le Thanh Nghi, viceprim-ininisrta’u al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planului, care a prezentat un raport asupra situației e- conomice interne și a sarcinilor de stat pe 1980.
UN FRANCEZ ÎN VIRS- 

TA DE 20 DE ANI, Jean- Luc .Benoit, tîmplar de meserie, a realizat la sfîrșitul săptămînii trecute o originală performanță, stră- bătînd pe catalige distanța de 160 de kilometri dintre orașele Dax și Bordeaux. Plecat ■ șîmbătă la ora 8 din Dax, el a ajuns — după ce s-a odihnit în cursul nopții — duminică, la ora 16,30, în centrul o- 

pitalist, rămas neschimbat în esență. Restructurare al cărei cost este suportat de marea majoritate și, evident, de păturile cele mai defavorizate.Această mișcare ideologică și culturală din occident este inițiată de o pătură socială bine definită, care se situează în centrul unor a- semenea eforturi de restructurare. Este vorba, mai ales, de o nouă mică burghezie. tehnicistă, „luminată", în prezent în plină expansiune. Conștientă de perimarea modului de producție capitalist, ea încearcă să-,1 „combată" nu avan- sînd proiecte istoricește superioare acestuia, ci inițiind o veritabilă frenezie culturalis.tă pentru a deplasa. accentul de pe problemele reale pe cele așa-zis culturale, în încercarea de a crea un climat care să-i 

cire personală, de progres și prosperitate pentru poporul marocan prieten.Mulțumind cu căldură pentru mesaj, regele Hassan al Il-lea a rugat să se transmită președintelui Nicolae Ceaușescu . sentimentele sale cele mai deosebite de stimă și apreciere pentru activitatea pe care o desfășoară pe plan internațional, precum și urări de sănătate personală șj de bunăstare și fericire poporului român.
Potrivit surselor din Seulj principala acuzare formulată împotriva lui Chung Seung Hwa se referă la sprijinul pe care a- cesta l-ar fi dat fostului șef al Agenției Centrale de Investigații din Coreea de Sud (KCIA) la asasinarea dictatorului sud-coreean.Confruntările militare care au avut loc în ultimele zile la Seul s-au desfășurat între forțe militare fidele generalilor arestați și trupele regimului.rașului Bordeaux, realizînd o viteză medie de cevă mai mult de 11 kilometri pe oră.

POTRIVIT DATELOR 
PUBLICATE de Biroul a- merican pentru recensă- mînt, populația S.U.A. a fost, la 1 septembrie 1979, de 220 819 000 de locuitori.

FAMILIA NAVELOR 
SOVIETICE cu aripi subacvatice, din care făceau parte pînă în prezent cunoscutele „Raketa", „Meteor" și ,-rKometa“, s-a completat cu o nouă navă, denumită „Albatros". Nava poate lua la bord 120 de pasageri.

Programul de funcționare 
a unitățile r comerciale

• ÎN ZIUA DE 30 DECEMBRIE 
1979, unitățile comerciale vor funcționa du
pă următorul program :

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

CEMBRIE 1979, unitățile comerciale vor 
funcționa după următorul program :

— unitățile alimentare vor prelungi progpo- I
mul cu 1-1/2 ore ; I

— unitățile nealimentare 9-19,30.
® IN 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.
® IN 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.
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| PETROȘANI — 7 No-

Iiembrie : Umbrele verii fierbinți; Republica • O- I mul fără identitate ; U- I
I nirea: Hoțul din Bag- 
I dad.
IPETRILA : Acuarele.

LONEA : Mihail, cîi-
Ine de circ. - 

ANINOASA : Substi- I

Ituireâ.
VULCAN : Stepa.
LUPENI — Cultural : I

IOmul păianjen ; Muu- | 
citoresc: La noi era |I liniște.

I TV IJ 9,00 Extemporal de va- | Icanță;
10,00 Film serial: Dallas

— Compania petro-

Ilieră Ewing. Reluarea episodului
I 16;I 10,50 Telex; :J*i116,00 Telex;16,05 Monumente ale
{naturii patriei — Parcul național Re-
I tezat;
116,30 Matineu dg vacanță;
117,40 Din țările socialiste;18,05 îndrumări pentrti 
I lucrătorii din agri-’■ cultură; '18,30 întrebări șt răs- | punsuri;18,50 1001 de seri| i19,00 Telejurnal; ?19,25 Conferințele Or- ■ ganizațiilor Fron- I tului Unității Socialiste;. I19,45 Melodii populare; I 1 20,05 Teatru TVi Cro- I

nică de vitejie, de | IDan Tărchilă. Pre- | mieră TV; |
I
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