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Sub președinția tovarășului Nicolac 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 25 decembrie, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut 
și aprobat un raport privind aplicarea — 
începînd de Ia 1 ianuarie 1980 — a pre
vederilor Cegii beneficiilor în cooperati
vele agricole de producție. Introducerea 
indicatorului „beneficii" creează pentru 
unitățile agricole cooperatiste necesitatea 
de a-și concepe și organiza astfel activita
tea incit să-și acopere cheltuielile din ve
nituri, să obțină beneficii în vederea asi
gurării resurselor necesare propriei dez
voltări și, totodată, să contribuie la con
stituirea fondurilor centralizate ale sta
tului. '

Comitetul Politic Executiv a trasat sar
cini Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, Ministerului Agri
culturii și industriei Alimentare, Minis
terului Finanțelor și Băncii pentru Agri
cultură și Industrie Alimentară să spri
jine efectiv fiecare unitate agricolă coo
peratistă pentru ca, în 1980, acestea să 
obțină producții tot mai mari — vege
tale și animale. Să se asigure rentabiliza
rea, intr-un termen scurt, a tuturor coo
perativelor agricole de producție. In acest 
scop, se vor stabili programe de îmbună
tățire a activității economice a cooperati
velor agricole de producție, pentru creș
terea producției, folosirea cu eficiență 
sporită a pămîntului, extinderea mecani
zării lucrărilor agricole, folosirea judici
oasă ă forței de muncă, diversificarea ac
tivităților cu caracter industrial, a prestă
rilor de servicii, a cooperării cu unitățile 
de stat și cooperatiste etc.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic 
Executiv a dezbătut, de asemenea, un ra
port privind rezultatele acțiunii de iden
tificare și inventariere a bunurilor de 
valoare deosebită din țară și străinătate, 
aParținînd poporului român.

In scopul aplicării prevederilor Legii 
privind ocrotirea patrimoniului cultural 
național, a ansamblului de măsuri stabi
lite pentru acest domeniu de conducerea 
partidului și statului. Comisia centrală de 
stat a patrimoniului cultural național, or
ganele de stat în atribuția cărora intră

OBIECTIVUL PRIORITAR
— PRODUCȚIAUltima Săptămână a a- nului 1979 este puternic marcată de preocuparea colectivelor de muncă, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru sporirea realizărilor zilnice Ia producția fizică și încheierea acestui an cu realizări cît mai bund. Sînt intensificate acțiunile organizațiilor proprii ale F.U.S. care, în noul cadru creat, stimulează efectiv participarea oamenilor muncii la soluționarea optimă a problemelor economico-socîale.La mina Lupeni, comitetul organizațiilor’ proprii ale F.U.S. pe întreprinde

re — președinte Ioan Gîf 
Deac — și comitetele pe sectoare — îndeosebi ale sectorului IV, președinți Mihai Marcel și Ion Pri- beanu — au stabilit planuri proprii cuprinzînd un șir de acțiuni destinate creșterii plusului ia producția fizică. După cum 
se știe, mina a îndeplinit 
de mai multe zile planul 
pe acest an, dar oamenii muncii de aici nu au încetat recupejările în vederea valorificării depline a timpului cîștigat și încheierii anului cu realizări pe măsura condițiilor create. Planurile de acțiune ale 

organizațiilor proprii ale F.U.S. mai cuprind prevederi 'destinate pregătirii din timp a activității din 1980. De asemenea, sînt prevăzute măsuri pentru stimularea inițiativelor cu
în cadrul larg democratic creat prin 
constituirea organizațiilor proprii ale

Frontului Unității Socialiste
. ---------------------------------—____ ■ .................... .  - .

Noi dimensiuni ale vieții 
economico-socialeprivire la recuperarea materialului feros, curățirea galeriilor și altor căi de acces, descărcarea și conservarea lemnului. în depozit.In toate organizațiile proprii ale F.UJS. de la mina Lupeni continuă înscrierea de noi membri individuali, dornici să se situeze printre fruntașii vieții e- conomico-sociale din’ a- ceastă unitate minieră fruntașă.

PRIND VIAȚA NOI
ACȚIUNI CULTURAL- 

ARTISTICeConcomitent cu stimularea participării cooperatori-

înfăptuirea prevederilor legale în această 
direcție au acționat pentru identificarea 
și asigurarea evidenței valorilor cultural- 
artistice din țară și străinătate, care re
prezintă bunuri ce aparțin întregului nos
tru popor.

Comitetul Politic Executiv a aprobat 
măsurile propuse pentru continuarea lu
crărilor de inventariere și bună admi
nistrare a acestor valori ce aparțin pa
trimoniului cultural național și a indicat 
să se ia și în viitor măsuri pentru apăra
rea și evitarea oricăror înstrăinări sau 
deteriorări ale valorilor culturale, pentru 
buna lor conservare, valorificarea științi
fică și punerea, în continuare, în circu
itul public a acestei prețioase avuții ma
teriale și spirituale a poporului român.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut, 
de asemenea, și a stabilit o serie de mă
suri privind alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională și în consiliile 
populare, precum și pregătirea celui de-al 
II-lea Congres al Frontului Unității Socia
liste. S-au precizat o serie de criterii și 
norme care asigură reprezentarea judici
oasă în organele puterii de stat a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, a feme
ilor, precum și a membrilor organizațiilor 
proprii ale Frontului Unității Socialiste. 
Consiliile populare vor avea doi vicepre
ședinți nescoși din producție, dintre care 
unul va fi membru al conducerii organi
zației locale a F.U.S. S-a stabilit să se de
pună mai multe candidaturi intr-un nu
măr sporit de circumscripții electorale, 
la consiliile populare comunale ajungîn- 
du-se pînă la 95 la sută din totalul depu- 
taților ce vor fi aleși.

Comitetul Politic Executiv a subliniat 
cu satisfacție ecoul larg și interesul deo
sebit pe. care propunerile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de creare a organizați
ilor proprii ale Frontului Unității Socia
liste le-au găsit în rîndul maselor de oa
meni ai muncii, al femeilor, aceasta ex
il rimînd dorința celor ce nu sînt membri 
ai partidului de a participa activ, în ca
dru organizat, la viața politică a țării, la 
înfăptuirea în viață a Programului Parti
dului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme ale activității cu
rente de partid și de stat.

lor la activitatea de bază, organizațiile proprii ale F.U.S. de la Cooperativa „Straja" din Lupeni, sub conducerea organizației de partid, acordă tot mai multă atenție vieții cuitu- 

ral-artistice. Iată .că astăzi, după îndelungate stăruințe pentru a organiza formații proprii, în cadrul, cooperativei activează o brigadă artistică, un grup vocal, o formație de dansuri și un montaj literar-muzi- cal care prezintă frecvent spectacole în fața cooperatorilor și chiar în fața publicului din oraș.Participarea activă a cooperatorilor, ca membri individuali ai organizațiilor proprii aie F.U.S., la viața unității s-a făcut simțită și cu prilejul organizării a două acțiuni primite cu interes de popu-'
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Acțiune 
de presă

Ce trebuie făcut la mina Uricani 
pentru ca rezultatele mecanizării 
să se ridice la nivelul parametrilor 
proiectați? <

După două luni și jumătate,

Revenim 1a I1. i . Uricani
• UN SALT DE 5000 KG/POST LA PRODUCTIVITATE
• S-A PĂȘIT FERM PE CALEA REDRESĂRII PRODUCȚIEI
• PERSPECTIVE CERTE DE REALIZARE A SARCINILOR DE PLAN

^Reamintim la începutul anchetei de față opiniile exprimate de spe
cialiștii de la unitățile miniere din Valea Jiului, care ne-au însoțit în
acțiunea noastră de presă, de la ,

MIRCEA BOGDAN, maistru I.R.I.U.M.P. 
„Nu este suficient să montezi complexul 
direct în abataj, el trebuie exploatat ra
ționa] și bine întreținut".

IOAN KACSO, șef de brigadă, I.M. Lu
peni : „Printr-o bună organizare și disci
plină fermă, greutățile din abataj puteau 
fi diminuate".

TITU TEACENCO, miner specialist, șef 
de brigadă, I.M. Paroșeni : „întreținerea 
și exploatarea rațională a complexelor

I.M. Uricani,, 
mecanizate implică oameni temeinic pre
gătiți".

Ing. IOSIF KELEMEN, inginer șef I.M. 
Lonea : „Constituirea unei echipe „servi
ce" la nivelul întreprinderii este absolut 
necesară".

Ing. IONEL BOTOROAGA, șeful servi
ciului producție de la I.U.M. Petroșani: 
„Atelierul mecanic trebuie să fie princi
pala sursă pentru asigurarea cu piese 
de schimb a utilajelor din dotare".Luni, 24 decembrie a c., am fos din nou în abatajul mecanizat din stratul 17-18 al sectorului III al minei Uricani, abataj unde, cu două luni în urmă, productivitatea muncii, era de 3,88 tone pe post situație care a făcut, la timpul potrivit. și obiectul acțiunii noastre de presă. Care este situația abatajului acum?Incomparabilă cu cea precedentă. Complexul este într-o bună stare de funcționare. întreținerea acestuia făcîndu-se zilnic la fiecare început de schimb. Stratul de cărbune n.u mai are falii. Sînt deci condiții bune de lucru în abataj.

Brigadierul Francisc 
Fazakaș de la mina Pa
roșeni a ieșit din mină 
cu ortacij după o zi 
„plină" în care a adău
gat zestrei un plus de 
cărbune.

lația orașului. Este vorba despre expoziția cu vânzare pentru produse proprii (marochinărie) și de parada modei, ambele acțiuni fiind apreciate ca reușite, datorită pasiunii cu care un mare număr de cooperatori au contribuit la organizarea lor.
PENTRU TOȚI COPIII 

ORAȘULUIConsiliul orășenesc al F.U.S., comitetele și organizațiile proprii și, desigur, organizațiile dc masă și obștești componente ale Frontului Unității Socialiste, acționează cu stăruință în aceste zile, în vederea pregătirii cadourilor pentru cei peste 7000 de copii ai orașului Lupeni. Din bugetul comitetelor sindicatelor din întreprinderi este alocată în acest scop suma de 80 000 lei, iar școlile dispun de o sumă dublă : 160 000 lei. In fruntea acestei frumoase acțiuni obștești se situează, ea de obicei, comitetul orășenesc al femeilor — președintă Ghizela Sabău — și comisiile de femei, sprijinite activ de comitetele organizațiilor proprii ale F.U.S. din întreprinderi, școli și cartiere. (I.M.)

Cum s-au creat asemenea condiții lăsăm să ne spună oamenii minei.
SIMION BUDESCU, șef de brigadă : „La 1 noiembrie a.c. am preluat brigada cu greutățile care se cunosc din ziar. Am început munca cu două probleme de bază și anume : disciplina ȘÎ întreținerea utilajului, probleme pe care cred că am reușit să le pun la punct. Dacă la început a- vansam destul de greu, a- cum, tăiem două făgașuri pe zi, pășind tot de atîtea ori utilajul și extragem în medie, 300 tone de cărbune pe zi. Buna organizare a lucrului în abataj a făcut să crească și productivita
Succese ale preparatorilorColectivele de oameni ai muncii dc la cele trei secții de preparare ale I.P.C.V.J. — Lupeni Coro- ești și Petrila — depun e- forturi susținute pentru încheierea cu bune rezultate a anului 1979. Unul dintre indicatorii spre care se îndreaptă întreaga atenție cste recuperarea globală, indicator care exprimă în mod elocvent activitatea de preparare. In acest sens. la secția Petrila se estimează 

MIHIlCIPiUL PHROSANI 
PE COORDONATELE DEZVOLTĂRII 

LCOAOMECO-SOCIALtAnul 1979 a constituit pentru municipiul Petroșani un nou pas înainte pe calea dezvoltării economi- co-sociaie, un an plin de realizări, satisfacții și împliniri. Fâcînd bilanțul acestui an, sesiunea din 24 decembrie a Consiliului popular municipal a dezbătut și aprobat principalele prevederi ale planului de dezvoltare economico-socială în profil teritorial pentru anul 1980, ultimul an al actualului cincinal. In consens cu rezultatele obținute pînă în prezent, pe baza posibilităților și resurselor umane și materiale existente în municipiul Petroșani, au fost stabilite, cu acest prilej importante sarcini și obiective care vor înscrie localitățile Văii Jiului pe noi coordonate, ale dezvoltării și prosperității.In pagina a 111-a redăm pe scurt, principalele o- biective ale planului econotnico-social în profil teritorial al municipiului Petroșani pentru anul 1980.
In pagina a III-a, redăm pe scurt, principa

lele obiective ale planului economico-social în 
profil teritorial al municipiului Petroșani pe 1980.

tea de la 3,88 tone/post cît era înainte la 8-8,66 tone/post în această lună. Cert este că nu ne vom o- pri aici. Avem condiții, iar ortacii, sînt hotărîți ca în lunile următoarg să ațin-, gem productivități de 10-12 tone/post.
MIHAI SERGHIUȚA, miner. șef de schimb: „In brigada noastră fiecare știe în prezent ce are de făcut. Și face. Acest lucru a dus la întărirea disciplinei, la omogenizarea brigăzii. Oamenii sînt harnici. : Au muncit cu sîrg și respon-

Constantin GRAURE

Continuare în pag. a 2-a)

o depășire cu 1,4 puncte a recuperării globale. Rezultate bune au obținut și preparatorii din Lupeni caro au reușit ca în 11 luni să îmbunătățească, recuperarea globală cu 0,5 puncte, la care se adaugă depășirea de 1,1 puncte din această lună, pînă la zi. De asemenea, la recuperarea în cărbune pentru cocs și semicocs, au obținut depășiri însemnate preparatorii de la secția Petrila.
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Cîmp larg de afirmare ideilor novatoare, 
in sprijinul creșterii producției de cărbuneComunjșții din organizația de partid a sectorului IV de la mina Petrila, într-o dezbatere recentă, ’ au analizat niodi: 1 îți care se acționează pentru reducerea consumului de' materiale și energie. Rezultatele înregistrate de colectivul sectorului in acest an sînt reliefate de cele 32 000 tone de cărbune realizat peste prevederile planului precum și 1.4 milioane lei economii realizate la prețul de post prin folosirea judicioasă a materialelor, aerului comprimat și e- nergiei electrice. Ceea • o vrem să evidențiem în țin-- întrebe și pe noi ce părere avem. De multe ori, noi, minerii găsim de cuviință că trebuie aduse unele îmbunătățiri la utilaje, le spunem deschis, dar cînd ne tot la fel". • Stelian Mafiei, miner șef de brigadă: „M-am angajat în numele brigăzii să reducem substanțial consumul de materiale și energie". • Gheorl ghe Domnișoru, maistru electromecanic : . „Pentru buna funcționare a utilajelor și a instalațiilor din subteran am propus să se ia legătura eu conducerea l.R.I.U.M. Petroșani pentru a îmbunătăți calitatea pieselor de .schimb, îndeosebi pentru transportoarele TP-2". •„Cred că a-' dunarea de partid a constituit uri semnal de atenționare pentru noi toți, a- firma maistrul minier Dumitru Liteanu. Facem risipă foarte mare de lemn, am cerut conducerii să stabilească răspunderi pentru fiecare bucățică de material..." 'Ani, discutat la sfîrșitu.1 adunării eu Ion Cojocariu, secretarul organizației de

durile <J<? fală este atitudinea comuniștilor, gîndirea lor exigentă, pătrunsă de înalt spirit patriotic, exprimată într-o seamă de idei noi, a căror transpunere în viață va conduce la îmbunătățirea muncii de viitor. Așadar, o scurtă întrebare — ce probleme, ce idei ați ridicat în.. adunarea de partid? — și câteva răspunsuri :« „Am propus ca șefii de echipă de la partea e- lectromecanică să răspundă fiecare, concret, de un ne-a Tes- am față

port’ să se Iacă comandă dublă pentru a se evita mersul în gol". • „Eu am ridicat deschis problema utilajelor miniere, se destăinuia minerul șef de brigadă Franeișc Barțha. Pro- iectanții să se gîndească bine cînd le concep, să ne
ADUNAREA 
GENERALĂ 

școală de educație 
comunistă

.sînt aduse altele, sînt

utilaj din subteran, spus lăcătușul Mihai lăuan. De asemenea luat' atitudine ferma 
de risipa de ulei 5005, pe care: îl folosim la pompe și nu este depozitat corespunzător". • „Nu știu da
că am procedat bine, am ridicat însă problema folosirii corespunzătoare a explozivului și energiei — ne relata artificierul Iosif K.rausz. In acest sens am făcut două propuneri. Prima : să se facă un studiu pentru a se introduce exploziv mai puțin. A doua: la fiecare bandă de trans-
« ®•••••••••••••••••••••••»•® *

parti d, despre mod ul în care comuniștii abordează problemele puse în dezbatere, atitudinea pe care o au față de lipsuri, pentru ea adunarea de partid să fie ceea ce se cefe,“o adevărată școală de educație comunistă.— Deși, avem rezultate bune, ne-a spus dînsul, comuniștii sînt exigenți față de lipsuri, sînt conștient! că se poate face mai mult, pentru a obține ’ rezultate și mai bune. Propunerile , și sugestiile făcute cu prilejul dezbaterii reprezintă măsuri pe care noi, biroul, împreună eu comuniștii, întregul colectiv al sectorului, le vom înfăptui, înscriind activitatea noastră pe o treaptă superioară.Concluziile care ar putea fi sintetizate aici se regăsesc în răspunderile formulate de comuniști la întrebarea reporterului. Ele dovedesc rolul și locul pe care îl ocupă adunarea de partid, adevărată școală de educație comunistă, ce deschide comuniștilor cîmp larg de acțiune, în care ideile creatoare, inițiativa și hotărîrea muncitorească își găsesc locul cuvenit.
Valeriu COANDRAȘ

I' Un film cu tineri, des- J pre și pentru ei — ar Pu-I tea fi debutul lui Dan ‘ Mironescu. Ar putea fi, I zicem, fiindcă „Jachetele * galbene", această prima verba a Unui regizor care vizibil s-a bucurat de o excelentă instrucție- la I.A.ȚiC., se cufundă iremediabil, încă dp la primele imagini și replici, în balta călduță a clișeelor verificate și răsverificate.,, Prin urmare, „Jachetele galbene" este un -monument al locurilor comune, fapt care nu cadrează — din orice unghi am privi lucrurile — cu un debut. Fără îndoială, l'rînelc nefaste acționează înce- pînd cu’xscenariul. Autorul acestuia. Ovidiu Zotta, ori nu cunoaște nivelul de percepție al contingentului căruia se a- dreseăză filmul, ori îl cunoaște, dar îl ignoră cu desăvîrșire. Și astfel se face că povestea ineptă, în care locul central este o- cupat de un tablou clc Tintoretto, furat de niște tineri și recuperat tot de către ei, nu pentru că așa ar izvorî din logica internă a scenariului, ci pentru că mente eheiat.Ceea magine
■w JT » itm

Mironescu. Ar putea fi,
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altfel filmul real- n-ar putea fi în.-ce vrea a fi cuprinzătoare o i- des-
Revenim la I. M.

(Urmare din pagina I)

pro tineri, o imagine desenată, firește cu sprinteneală, în realitate ; nu-i 'decît una măsluită, plină de carențele răsărite din solul gustului ' labil. Pretutindeni filmul dovedește goluri : în structura sa dramâturgică'; la capito-
Cronica filmului

„Jachetele 
galbene"

Antrenamentul de azi, performanța de mîine.
Foto : I. LICIU

I w
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regizorale pentru că în realitate personajele filmului își pierd spontaneitatea în fața camerei de luat vederi, simulind inabil o falsă ușurință care de-abia ascunde tracul a- juns pe culmi paroxistice. Văzînd acești tineri, eu siguranță fermecători în viața de toate zilele, regretăm că sînt, i puși în conîporta în cordanță cu lor reale.Merită să supra dialogului, labilă mostră de gust îndoielnic, dialog ce cultivă — de dragul prezumtivei. autenticități —-uri argou suburban abtîndînd în expresii jenante. „Textul" rostit de personaje estg cu totul pe măsura o inexprimabilă puerilitate deși ne îndoim că adolescenții — și din pricina orgoliului pe care îl incumbă vîrsta lor — ar folosi cu frecvență cuvinte periferice.Casa de filme 5, condusă de Dumitru Fernoagă. a avut o inițiativă lăudabilă, preconizînd lansarea unui regizor tînăr, în- tr-un film adresat tinerilor. După cum ne demonstrează filmul, intenția în în sine nu e de-a- juns.
C ALEXANDRESCU

zueie. | că sfiit mereu | situația de a se totală necon- dejschiderilene oprim a-o veri-
I

■ *

I
IIul credit și apropiere de viața ; în ideația sa, în i- maginea (o semnează Marian Stanciu) de o rară convenționalitatc. De toate există în filmul acesta în Stilul „pomului de iar- povestirii de nă“. Numai că și aici — ca și pe crengile bradului. cu pricina — seînteiază doar artificii, argintul și aurul ^înt de plastic și — culmea ! — nuca poleită se dovedește a goală sau rîncedă dinăuntru.Dan Mironescu folosește în filmul său actori ne- profesioniști, Ideea în sine e foarte bună : chipuri noi pe ecran, prospețime, ferită de rugina rutinei. Dar asta nu este decît fructul ideal al intenției

fipe

stratul 17—18, sectorul III sînt rodul unei intense munci politice. In această perioadă s-a discutat cu fiecare membru din brigadă, fiecare formație de j lucru, s-a reușit o mai strînsă colaborare între toate compartimentele productive. Apoi, în adunările generale de partid, s-a dezbătut cu mult simț de răspundere situația fiecărei formații de lucru, măsurile ce urmează să se aplice în vederea redresării producției. Acțiunea de presă desfășurată la mina noastră a mobilizat toți oamenii de aici, iar rezultatele nu au întîrziat. De la un minus substanțial, înregistrat în luna noiembrie; a- vem la zi. î: această lună, un plus de peste 100 ele tone. Pentru anul viitor comitetul de partid, conducerea minei se vor ocupa de întărirea ordinii și disciplinei, de organizarea mai bună a producției și a muncii, astfel încât să ne putem realiza chiar din prima zi lucrătoare a anului 1980 sarcinile de plan la producția de cărbune".«••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••a

sabilitațe, au învins greu- abatajului. Acum totul este pus la merge mult maitățile cînd punct ușor și mai bine",
IULIU BABOȘ, combai- 

nier; „Defecte electrome- canice nu am mai avut în luna decembrie, Aceasta datorită faptului că ne-ani gîndit : și, ne gindiin din , tiiițp î la ele * și luam măsurile corespunzătoare înlăturare".
ING. DORU MIHAILA, 

șeful sectorului : „Pentru redresarea situației din a- batajul mecanizat din stratul 17 — 18 s-a recurs la mai multe măsuri. In primul rînd, s-a schimbat șeful de brigadă. Apoi s-au aplicat noi soluții tehnice —■ o parte dintre ele reținute de la tovarășii care ne-au vizitat abatajul — iar rezultatele sînt evidente. La nivelul sectorului prin redresarea situației de la complex, de pildă, producția de cărbune a crescut, în medie, cu 250 tone cărbune pe zi. Referin-

de

du-niă la complex pot spune că dacă înainte lucram cu 80 de oameni pe zi și productivitatea era cea ; nuntită. in la complex meni, iar muncii s-a condiții ca să obținem în abatajul mecanizat producții șî productivități mult mai mari decît, în această lună".
ING. MIRCEA BULA, di

rector tehnic al întreprin
derii : „Constituirea unei ; formații service; îmbunătă- . țirea sistemului de aprovizionare cu piese de schimb și materiale,. .policalificarea au fost factorii care au dus la rezultatele obținute în abatajul; mecanizat. Conducerea . ■întreprinderii a luat o serie de măsuri care au drept scop să ducă șl .în continuare la o mai bună Întreținere și exploatare a utilajului, la funcționarea acestuia la parametri proiectați",

ION GEANA, secretar ad
junct al comitetului de par
tid pe mină : „Rezultatele * obținute : în decembrie a.c. cu complexul mecanizat din

și a- prezent avem numai 45 de Oă- productivitătea dublat. Avem în anul viitor

Uricani De la centrul de re- tare și conservare a igelui Petroșani aflăm , în acest an, cu concursul organizațiilor de Cruce Roșie și a personalului medico-sanitar, 5 430 donatori onorifici — muncitori, lucrători din comerț, cadre didactice, personal sanitar, casnice -— au donat
1 592 litri singe. Le a- dresăm în numele celor pe care i-au ajutat, în multă Și

I 
I

I
I
I
I«

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

WlTROFEUL VACANTEI
Primele întreceri, primele surprize

4 4

Tradiționalele întreceri sportive ale vacanței de iarnă a elevilor din liceele din Valea Jiului, organizate de comitetul municipal U.T.C., au debutat duminică cu meciurile de handbal, fete și băieți, și tenis de masă.
• HANDBAL : Competiția a avut loc în sala șaniGrupului școlar minier Pe- 20—i . jtroșani și s-a disputat sis

tem eliminatoriu. Au participat cinci echipe de fete 
și cinci de băieți. Au lip
sit nejustificat echipele de fete : Liceul industrial minier Lupeni și Petrila, iar ia băieți Liceul Vulcan și Li
ceul chimie Lupeni.Redăm rezultatele și e- chipele clasate pe primele •locuri.

Fete : Liceul Vulcan — 
Liceul chimic Lupeni 9—6;

Liceul economic Petroșani — Liceul chimic Lupeni 7—10; Grupul școlar Petroșani — Liceul de matematică fizică 3—4; Liceul matematică fizică — Liceul chimie Lupeni 12—3. Cla
sament : 1. Liceul matematică fizică Petroșani; 2. Liceul chimic Lupeni. Bă
ieți : Grupul școlar Petro- i — Liceul economic •6 ; Grupul școlar Petroșani — Liceul Petrila 13—14; Grupul școlar Lupeni — Liceul matematică fizică 12—22; Liceul Petrila — Liceul matematică fizică 17—20. Clasament :1. Liceul matematică fizică; 2. LiceulGrupul școlarLa reușita au contribuit bune prestate de

Petrila; 3. Petroșani, competiției arbitrajele Otto

/1

Kloos, loan Medrea, Vasi- 
le Argint și loan Ciubote».

• TENIS DE MASA : Disputate sistem eliminatoriu, într-una din sălile Clubului școlar sportiv Petroșani, întrecerile au fost echilibrate iar în final s-au clasat următorii cîști- gători : Fete : 1. Iu lianaBota; 2. Valeria Vodilă (Ambele de la Liceul chimic Lupeni); 3. Eliza Lap- sanschi (Grupul școlar minier Petroșani). Băieți: 1. Nicolae Ardeleanu, Liceul matematică fizică; 2. D. Tdrok ; 3. V. Kineses.■ In clasamentul inter-li- cee, trofeul vacanței de iarnă 1979, după două discipline disputate, conduce Liceul de matematică fizică (prof. Valeri u Piscoi).
S. AUREL

Șah și tenis de masă

Inumele omeniei, sănătate, satisfacții
I bucurii (T.R.)| *
I După cum . pe-a relatat i i telefonic coresponden-- tul nostru Adrian Na- pău, la cabana „Straja" , din Lupeni au fost efec- i tuate în ultimul timp lucrări de amenajare^ în vederea mai bunei găz- i i a amatorilor spor- ! turilor de iarnă; A fost I revizuită și omologată I și instalația de baby- i schi, au fost curățite pis- | tele de concurs. O ves- i te bună și în același timp o invitație la dru- ' . meție spre cabana „Stra ja". ' :

1II
Iveaei

duiri

de iarnă a

I
I
I
I
Iva oferi copiilor grădinițe, cămine,Duminică dimineață, foaierul -Casei de cultură și sălile de tenis de masă ale C.S. Școlar din Petroșani au găzduit etapa municipală la șah și tenis de masă din cadrul celei de a IlI-a ediții de iarnă a „Da- ciadei" la categoria 10-14 ani, fete și băieți. Au fost întreceri viu disputate, e- ehilibrate și în final cei mai buni au cîștigat. Primilor trei clasați li s-au oferit diplome și premii în cărți din partea organizatorilor. Iată rezultatele înregistrate :

ȘAH : fete : 1. Crisțina Bădulescu (Școala generală nr. 6 Petroșani) 2. Adriana Răspopa (Școala generală nr. 1 Lupeni) 3. Ana Ciul- bea (Școala generală nr. 7 Petroșani) băieți: 1. Jean

generală2. DanielDalidis (Școala nr. 4 Petroșani) ; Nistor (Școala generală nr. 3 Lupeni); 3. Sorin Popa ; (Școala generală nr. 3 Lupeni).
TENIS DE MASA Fete : 1. Voichița Dan ; 2. Ma- ririela Costin (ambele de la Școala generală nr. 1 Lupeni) ; 3. Liliana Lady(Școala generală nr. 1 Petrila). Băieți: 1. Vasile Rus (Școala generală nr. 3 Petrila) ; Alexandru Oaidă (Școala generală nr. 2 Petroșani) ; 3. Simipn Drăgan (Școala generală nr. 6 Lupeni). La buna desfășurare a etapei municipale a „Dă- c iadei", rezervată pionierilor și-au adus contribuția conducerile casei de cultură și C.Ș. Școlar din Petroșani.

1 ★ jIn orașul Petrila s-au .' alocat pentru pomul de I iarnă 101 000 lei. In ' I acest fel, Moș Gerilă le din J școli I 
1 — cu prilejul sărbători- | | rii pomului de iarnă în i ■ întreprinderi și instituții I — dulciuri, portocale și alte daruri. (C.D.)
I 
I

★In aceste zile, sub genericul „Laudă muncii0, formațiile de „artiști amatori. de la mina Lupeni au prezentat în fața minerilor din schimbul I programe artistice cu un bogat conținut politico-educatiy. Acestea au fost dedicate brigăzilor fruntașe producție, care și-au deplinitproducție pe acest (C. Val.) sarcinile
A SLABII

în înde an.



MIERCURI. 26 DECEMBRIE 1979 Steagul roșu

pe coordonatele dezvoltării economico-sociale
Importante 

producțieiIn domeniul producției industriale, pc baza sarcinilor care decurg din planul unic, sesiunea consiliului popular municipal a adoptat, ca principali indicatori de plan, extragerea a 8 800 000 tone de cărbune net, livrarea a 4 200 milioane kWh energie, e- lectrieă. 11 500 tone mașini și utilaje tehnologice miniere, 2 100 tone fire de mătase artificială, 420 000 mc cherestea, 5 900 000 buc. mobilier, 8 000 000 buc confecții textile.Planul pe 1980 asigură valorificarea superioară a resurselor umane Și materiale, conform politicii consecvente a partidului și statului, de industrializare. Producția netă industrială
Economisirea 
materialelor 
și energiei — 
o problemă, 

majorăSe impune să se intensifice preocuparea organelor de conducere colectivă din,, unitățile economice pentru însușirea în producție a no; materiale, cu caracteristici superioare, îmbunătățirea randamentelor în procesele de ardere a combustibilului, diminuarea în continuare a normelor și normativelor de consum prin extinderea utilizării materialelor înlocuitoare mai eficiente și o valorificare superioară a materiilor prime.. In minerit să se urmărească pe toate schimburile funcționarea în condiții de siguranță a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, recon- diționarea și recuperarea în mai mare măsură a sub- ansamblelor, pieselor de iȘehimb uzate și grinzilor metalice;

creșteri ale 
industrialeva crește cu 7,5 la sută și se vor realiza importante sporuri la producția fizică. Peste 5 la sută, din sporul de producție se prevede să fie realizat pe baza creșterii productivității muncii. Creșterile cele mai semnificative vor avea loc , în principalele ramuri ale e- conomiei municipiului: extracția de cărbune și fabricația de utilaje tehnologice miniere.Realizarea acestor sarcini mobilizatoare presupune. întărirea răspunderii în utilizarea eficientă a capacităților și mijloacelor de producție, întărirea ordinii și disciplinei și adoptarea unor măsuri corespunzătoare pentru ridicarea nivelului tehnic calitativ al întregii activități economice.Creșterea substanțială a producției de cărbune, care trebuie să contribuie efectiv la asigurarea independenței energetice a țării în deceniul următor, presupune introducerea largă a progresului tehnic în minerit, asimilarea de noi utilaje și tehnologii, extinderea mecanizării și automatizării Uleiurilor in abataje.

Printre obiectivele social-culturale ale anului 1980 sc prevede și o puternică dezvoltare urbanistică.
Foto : I. LICIU

OBIECTIVE 
SOCIAL-CULTURALEPentru asigurarea creșterii calității vieții, a nivelului de trai, pentru anul 1980 sînt prevăzute importante obiective social-cultu- rale. Vor fi construite, printre altele, din fondurile statului, i 883 de apartamente, cinc.j noi' școli, trei cinematografe, un stadion cu 15 000 locuri, ■ îIn. anul viitor vor ti puse în funcțiune trei decan-, toare pentru îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă,/700 ml rețele de canalizare, două denisipatoa- re. 48 săli dev clasă ia Uricani și Petroșani, internatul și cantina liceului economie și un stadion la Lupeni- Vor fi continuate lucrările de îndiguiri și canalizare a orașelor din Valea Jiului ș; Se vor executa încă 10 Rm din rețeaua de termoficare a unor o- rașe.Cel mai mare număr de apartamente este prevăzut să fie construit în orașele Petroșani (678) și Lupeni (559). Prin darea în folosință a primei capacități de producție rezultată. din dezvoltarea I.F. A. „Viscoza" Lupeni se vor asigura noi locuri de muncă pentru romei,

Perspective mobilizatoare 
în domeniul investițiilorComparativ cu anul 1979 în domeniul investițiilor pentru anul 1980 se prevede o creștere de 47 la sută. Eforturile principale sînt concentrate spre punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție cum : sînt fabrica de produse electrotehnice Petroșani, modernizarea și dezvoltarea preparat, iei Petrila, prima linie la preparat iâ LivezCni, prima capacitate nouă la I.F.A. „Vîscoza" Lupeni. Valoarea totală a investițiilor pentru anul 1980 se ridică la 2 780,4 milioane lei. din care 1157,2 milioane la conștrueții-montaj.Acestora li se adaugă investiții finanțate din contribuția , bănească a populației, care sînt' de 933 000 lei. respectiv 833 000 lei la contrucții- montaj. Din aceste investiții se vor realiza, în principal. reparații de străzi, îndiguiri, ziduri de sprijin, amenajări și dotări, terenuri de joacă pentru copii, diverse alte lucrări de reparații și întrețineri. Prin acțiuni pa

triotice se vor executa lucrări cu caracter gospodăresc șj de înfrumusețare a localităților, în valoare de circa 170,8 milioane lei, din care în Petroșani peste 45 milioane lei.Demn de reținut este faptul că în ansamblul său, planul economie și bugetul local pe anul 1980 se prezintă ca u.n ansamblu echilibrat, atît din punct de vedere financiar, cit și din . punct de vedere economic, res- pectindu-sg concordanța necesară dintre dinamica dezvoltării economice și ritmul de creștere a mijloacelor circulante din municipiul Petroșani, Sc asigură, pe această-calc, realizarea unei producții mari cu fonduri bănești relativ mici.înfăptuirea planului dc investiții va contribui la sporirea producției industriale, la crearea de noi locuri de muncă și la creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din municipiu.:

învăț ămînt 
modern, 
practicIn anul 1980 se vor extinde metodologiile didactice moderne, sc va acționa în continuare pentru ..întărirea caracterului practic, aplicativ al învățămintului, pentru' o mai strinsă legătură a școlii cu producția.Pentru anul școlar 1980- 1981 se prevede cuprinderea în sistemul de învăță* mînț a peste 85 la sută din totalul copiilor de 3—5 ani și școlarizarea integrală a copiilor în clasele 1—10. Se va acționa, de asemenea, pentru extinderea și modernizarea bazei didactice materiale a unităților școlare și îndeosebi a liceelor industriale.

Grijă sporită 
pentru ocrotirea 

sănătății populațieiIn sectorul sănătate se va întări activitatea de ocrotire a mamei, copilului și tineretului, supravegherea ' și îndrumarea sanitară a unităților preșcolare și școlare. Va fi continuată supravegherea tuturor factorilor de risc, de îmbolnă- . viri profesionale și transmisibile și se vor lua măsuri pentru îmbunătățirea activității dispensarelor de întreprindere și a cabinetelor de medicină a mun< ii în vederea asigurării unei asistențe medicale calificate.O atenție deosebită se va acorda aprovizionării cu apă potabilă, canalizărilor, îndepărtării reziduurilor și sc va supraveghea eu atenție producerea, transportul și desfacerea produselor alimentare, prin intensificarea controalelor de specialitate.
Volum sporit in desfacerea 

de mărfuri
Diversificarea prestațiilor către populațieDe la începutul anului 1979, în municipiul’ Petroșani au fost vîndijte prin rețeaua unităților de desfacere cu amănuntul mărfuri în valoare de 1241,8 milioane lei. S-au obținut rezultate bune în ceea ce privește asigurarea fondului de marfă sub aspect calitativ și ca structură, ca urmare a promovării mai curajoase a formelor moderne de comerț. Cu toate acestea, în localitățile, municipiului se mai întîlnesc unele fenomen^ care nu fac cinste lucrătorilor din comerț, cum sînt : fond de marfă prost gospodărit, lipsa unor produse din magazine, deși în depozite se găsesc, aspecte de servire preferențială a cumpărătorilor, atitudine necivilizată față de cumpărători.Pe bună dreptate, în sesiune s-a făcut aprecierea că servirea nu e la același nivel cu asigurarea fondului de marfă. Iată de ce se impune în atenția Direcției comerciale

municipale mai multă preocupare pentru calificarea, perfecționarea pregătirii profesionale și e- ducarea lucrătorilor din comerț. Cu atît mai mult cu cît, în anul 1980, pentru asigurarea bunei aprovizionări a populației se prevede desfacerea unui volum de mărfuri, mai mare cu 8,5 milioane lei comparativ cu anul 1979.Volumul prevăzut pentru desfacerea de mărfuri către populație prin rețeaua unităților comerciale de stat va fi de 1 621 530 milioane lei, judicios’ repartizat pe localitățile din municipiu.In ramura circulației mărfurilor, volumul desfacerii se ridică la 1435 miliarde lei pe anul 1980, reprezentînd o creștere de 8 la sută față de anul 1979. Acest fapt oglindește preocuparea constantă pentru satisfacerea cerințelor * consumatorilor și creșterea nivelului de trai al populației, în conformitate cu Programul partidului nostru.

ln activitatea prestațiilor către populație, I.G.C.L. a reușit să-și depășească planul pe 11 luni ale anului cu 6,899 milioane lei, asigurînd furnizarea a 17 400 mii mc apă potabilă, transportul a 35 629 000 călători, lucrări de întreținere și modernizare a străzilor, reparații și întreținere a fondului locativ.Cu toate acestea, sesiunea Consiliului popular municipal a apreciat că unitățile de gospodărire comunală și loeativă nu au făcut totul pentru îmbunătățirea calității prestațiilor și serviciilor către populație, inregistrîndu-se neajunsuri în alimentarea cu apă potabilă și întreținerea fondului locativ' de stat și asigurarea cu căldură și apă caldă a apartamentelor.Pentru înlăturarea acestor neajunsuri și ridicarea calitativă a nivelului prestațiilor către populație, în anul 1980 sînt prevăzute analize la nivelul comitetului și birourilor executive ale consiliilor populare municipal și o-

rășenești pentru efectuarea remedierilor și reparațiilor la apartamente. Cu acest prilej vor fi stabilite programe concrete în vederea ridicării calității lucrărilor de întreținere. revizie și reparații ia fondul locativ de stat, utilizarea mai eficientă a fondurilor fixe și a capacităților de producție, asigurarea unui grad sporit de creștere a siguranței în exploatare a sistemelor de alimentare cu apă șj încălzirii centrale. Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru creșterea indicelui de u- tilizare a parcului auto din dotare, întărirea, disciplinei colectivelor de muncă din transporturi.Principalii indicatori de plan Pe anul 1980 pentru I.G.C.L. Petroșani prevăd activități în valoare de 59 750 000 lei la gospodărirea loeativă, h 25 100 000 lei la prestări construcții, 5 500 000 lei la întrețineri străzi, 1 400 000 lei la întrețineri parcuri șj zone verzi. 2 600 000 lei , la salubritate și 40 650 000 lei la transport călători.

PRIORITĂȚIDin neajunsurile constatate în realizarea prevederilor planului economico-social în profil teritorial pe anul 1979 se desprinde necesitatea unor acțiuni prioritare, îndeosebi în domeniul producției de cărbune și in investiții. Măsuri pentru utilizarea mai buna a mijloacelor și capacităților de producție, întărirea ordinii și disciplinei, ridicarea nivelului activității economice se impun îndeosebi la unitățile miniere care nu și-au realizat sarcinile de plan pe anul 1979.In domeniul investițiilor un rol important il are Grupul de șantiere Valea Jiului, căruia i se cere să ia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea activității de construcții montaj, realizarea ritmică a planului fizic în paralel cu îmbunătățirea calității• lucrărilor, încadrarea în costurile planificate de producție, mai buna folosire a utilajelor și a forței de muncă, modernizarea lucrărilor de execuție. Se impune, paralel cu efectuarea lucrărilor prevăzute pentru 1980 și recuperarea restanțelor din 1979, îndeosebi la locuințe. In acest scop colectivele constructorilor trebuie să fie mai mult sprijinite' cu forță de muncă și de alte unități economice din municipiu.Pentru fiecare șantier, se cer a fi reactualizate graficele de execuție, stabilite noi stadii de realizare a planului fizic și valoric pe lucrări și luni.O atenție sporită se cere să fie acordată realizării investițiilor prevăzute pentru extinderea spațiilor comerciale și serviciilor în vederea dezvoltării bazei de rețele a comerțului de stat și satisfacere a cerințelor crescînde ale populației. 4 ^ 7îndeplinirea cu succes a prevederilor planului economico-social în profil teritorial va asigura trecerea la înfăptuirea hotărîrilor adoptate de cel de-al Xll-lea Congres al" partidului și ridicarea localităților Văii Jiului la un nivel superior, demn de anii luminoși al socialismului..
———— —————........ ...r

Pagină realizată de Viorel STRAUȚ
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Comunicat privind convorbirile între 
delegațiile P.C.U.S. șl P.C.J.

Acordul tripartit de la Londra

0 victorie a forțelor patriotice 
Zimbabwe

DAR-ES SALAAM 25 — Trimisul Agerpres C. Ale- xandrbaie, transmite : în. cadrul unei conferințe de presă organizată la Dar. Es Salaam, Robert Mugabe, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, președinte al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.). a subliniat că „acordul tripartit de la Londra — deși nu putem spune că este perfect — este rezultatul victoriilor dobîndite de forțele patriotice de eliberare ale poporului Zimbabwe, ajutate permanent de aliații lui. în acest cadru, el a menționat „Ajutorul multilateral, frățesc. acordat de România, de Partidul Comunist Român și personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a jucat un rol hotărîtor în eforturile de a determina inamicul să accepte principiile independenței Rhodesiei și alegerii unui guvern care să se bucure de adeziunea majorității poporului țării".
Negocierile UHCTAD

COLOMBO 25 (Agerpres). Intr-o declarație făcută la Colombo, secretarul general al UNCTAD, Ganiani. Corea, și-a exprimat speranța, că procesul negocierilor din cadrul UNCTAD 
va fi continuat. El a precizat în acest sens că sînt șanse să se pună în aplicare o serie de obiective de pe agenda conferinței UNCTAD, cum ar fi crearea unui fond comun, realizarea unui cod de conduită privind transferul de tehnologie, crearea unui, program integrat în domeniul bunurilor materiale și a unui cod de conduită cu privire la practicile restrictive comerciale. Pentru realizarea acestor obiective, a spus el. trebuie ca statele îp curs de dezvoltare să-și întărească unitatea pentru a crea un front capabil să susțină un dialog viabil cu statele industrializate. In acest sens, el a arătat necesitatea ca „secretariatul țărilor din lumea a treia" să acționeze în așa fel îneît țările în curs de dezvoltare să continue procesul negocierilor cu statele industrializate.

„Exprimînd cele mai călduroase mulțumiri pentru ajutorul frățesc acordat, sînt convins că ne vom bucura în continuare de sprijinul poporului frate român pînă la' obținerea victoriei finale. Am fost buni prieteni în război și vom rămîne buni prieteni în timp de pace" — a subliniat Robert Mugabe.Liderul Z.A.N.U. a relevat apoi sarcinile m'ajore care stau în fața forțelor patriotice în perioada imediat următoare. între care se află organizarea campaniei electorale, obiectiv pentru realizarea căruia a fost mobilizat întregul a- parat politic al Frontului Patriotic. .- în ce privește strategia în alegerile generale de la 5 martie din Rhodesia, Robert Mugabe a subliniat că în prezent au loc intense consultări în cadrul Frontului și în cadrul comitetelor centrale ale componentelor acestuia, respectiv ale Z.A.N.U. și Z.A.P.U., pentru identificarea celor mai eficace căi de sporire a șanselor electorale ale acestora.în încheiere. Robert Mugabe a lansat un apel către toate popoarele iubitoare de pace din întreaga lume să sprijine eficient Frontul Patriotic în a- ceste momente hotărîtoare pentru soarta libertății și independenței poporului Zimbabwe.
IN CURSUL UNEI CON

FERINȚE DE PRESA, organizată Ia Lusaka, președintele Zambiei. Kenneth Kaunda, a subliniat că a- nul 1980 trebuie să fie un an al muncii și al disciplinei. Datorită problemelor economice interne ale Zambiei, a spus el, guvernul 
va acorda prioritate importurilor necesare dezvoltării sectorului industrial. In altă ordine de idei, președintele zămbian^ și-a exprimat speranța că, după alegerile din martie 1980, în Rhodesia va fi instalat un guvern de unitate națio_ nală. El s-a declarat convins că păstrîndu-și în continuare unitatea. Frontul Patriotic va obține victoria în alegeri.

MOSCOVA 25 (Agerpres). La Moscova a fost dată publicității declarația privind convorbirile care au avut loc în capitala sovietică între o delegație a P.C.U.S., în frunte cu Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și o delegație a P.C. din japonia, în frunte cu Kenji Miyamoto. președintele Prezidiului C.C. al P.C.J.In declarație se arată că părțile au reafirmat înțelegerea realizată în cadrul convorbirilor preliminare în probleme ale trecutului, care au., dus la încălcarea relațiilor normale . dintre cele două partide și care, ulterior timp îndelungat au împiedicat normalizarea lor. S-a reafimat din nou necesitatea dezvoltării relațiilor reciproce Pe ba"
„Declarația pentru unitate" 
a Frontului Democratic din

Columbia
BOGOTA 25 (Agerpres). In capitala Columbiei a fost dată publicității „Declarația pentru unitate" a Frontului Democratic — alianță electorală recent constituită cu participarea Partidului Comunist, Uniunii Naționale de Opoziție, Mișcării politice „Firmes", Acțiunii Naționale Populare și a altor formațiuni politice democratice. In declarație sînt precizate principiile și obiectivele platformei electorale comune a acestor forțe, arătîhdu-șe — potrivit agenției Prensa

LA BRAZZAVILLE au luat sfîrșit lucrările sesiunii Adunării Naționale Populare a Republicii Populare Congo. Sesiunea a a- probat bugetul de stat pe anul 1980. Bugetul prevede atît la capitolul venituri, cit șj la cel al cheltuielilor suma de 86,2 miliarde do franci CFA. fiind cu 25,4 miliarde mai mare decît bugetul pe exercițiu în curs. O caracteristică a noului buget este suma a- locată direct pentru investiții în economie, ceea ce se înscrie în programul guvernului de însănătoșire și 

za respectării stricte a normelor unanim recunoscute ale relațiilor dintre partidele comuniste: independența, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne. solidaritatea în rezolvarea sarcinilor comune. Cele două părți: au reafirmat că fiecare partid are dreptul la stabilirea independentă a politicii sale în vederea înfăptuirii transformărilor sociale, progresului social și în alegerea căilor de trecere la socialism, precum și în construirea socialismului și comunismului. în conformitate cu condițiile istorice, ale țărilor lor și cu situația concretă, ghidîndu-se după principiile socialismului șj comunismului științific, fără să se admită nici un fel de amestec din afară.

Latina — că ele „pot fi îmbogățite și prin aportul altor organizații care doresc să adere la Frontul Democratic". Intre obiectivele programatice enunțate figurează lupta împotriva dominației ec.onorpice străine. pentru afjrmarea plenară a independenței și suve- ranității naționale, pentru naționalizarea monopolurilor particulare, inclusiv a celor străine, care acționează în Columbia, pentru a- plicarea unei autentice reforme agrare, care să ducă la desființarea latifundiilor.dezvoltare a economiei naționale a tării.
INDEPENDENȚA REALA a Zimbabwe va avea o mare importanță pentru popoarele din Africa de Sud și Namibia și va constitui o contribuție deosebită la eliminarea definitivă a colonialismului și apartheidului în sudul continentului african, a declarat, la Lusaka președintele Congresului Național African din Africa de Sud, Oliver Tam- bo. • ,

ANUL 1980 a fost decretat în Nicaragua „Anul alfabetizării". Cu acest prilej, în țară vor fi organizate ample campanii de alfabetizare, care vor cuprinde 800 000 de persoane neștiutoare de carte. între 10 și 60 de ani.
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Mica publicitatePIERDUT carnet de student pe numele Magdalina Nistor. eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (1063)PIERDUJUlegitimație de serviciu pe numele Marian Isidor, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (1064)
ANUNȚ DE FAMILIESOȚIA Doina și familia anunță cu profundă durere încetarea fulgerătoare din viață a iubitului; ei soț

Dr. DRAGOȘ MARINAȘ.Corpul’ neînsuflețit se află depus în holul Policlinicii noi din Petroșani. înmormîn tarea va avea loc în cimitirul orașului, în ziua de .26 decembrie, ora 15. (1067)

specialiștii răspund.16.30 Matineu de vacanță.17,15 Corespondenții județeni transmit..;17,00 Din muzica și dansurile popoarelor. Ansamblul „Fiesta de Esphana". ■ .17.30 Intermezzo muzi- cal-coreg rafie.17,55 Itinerare turistice.18.20 Tragerea pronoex- pres.18.30 Căsuța poștală.18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19.20 Conferințele organizațiilor Frontului Unității Socialiste — Deplină angajare la înfăptuirea programului partidului.19.30 Noi, femeile!20,00 Dosarul energiei.20,10 Telecinemateca: 
Melodiile Broad- 
wayului. Producție a studiourilor ame. ,,.rîcane.21,45 Telejurnal.

PIERDUT legitimație, di serviciu pe numele Cor- nescu Nicolae, eliberată d< I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (1065)PIERDUT legitimație dt serviciu pe numele Mane: Constantin, eliberată dt I.P.C.H. Deva, secția Băr băteni-Lupeni. Se declari nulă. (1066)

Sub acest titlu sugestiv, șăptămînalul economie a- american „Business Week" subliniază că. în Statele Unite recesiunea începe să sc contureze tot mai clar. Deși unii optimiști mai cred că Ia începutul anului viitor Statele Unite vor scăpa de o recesiune ciclică, această' opinie are din ce în ce mai puține șanse de a fi confirmată. Un complex, de factori nefavorabili și o politică economică cu caracter restrictiv au determinat această încetinire a activităților economice.Singura întrebare pe care trebuie să ne-o punem este cit de severă va fi această recesiune. Sînt perspective ca ea să fie mai profundă și, probabil, maj îndelungată decît au apreciat pînă acum majoritatea prognozelor.Inflația a început să se manifeste încă de acum, urmînd să se materializeze în 1980 într-o creștere 

a produsului național brut de aproximativ doi la sută, nivelul cel mai scăzut urmînd să fie atins în al doilea trimestru al a- nului. Se așteaptă ca. la
DIN PRESA STRĂINĂ

„lupulrecesiunii ișiarată 
pînă la urmă colții" 

(„BUSINESS WEEK")jumătatea anului viitor, șomajul să afecteze 7,5 Ia sută din totalul forței de muncă, rată inferioară, totuși, celei de 9 la sută consemnată în perioada recesiunii din 1973—1975.Situația actuală se deosebește de perioadele anterioare similare prin faptul că organele federale de resort nu vor pu

tea interveni tot atît de repede ca deobicei pentru combaterea recesiunii.Totodată, un număr de factori negativi s-au a- gravat în ultimele luni.

Se poate aprecia, în a- cest context, că prețurile materiilor prime energetice nu vor înceta să crească, chiar după, majorările masive din acest an. A- ceasta va antrena agravarea „inflației energetice", ce va avea cea mai importantă influență asupra indicelui general al prețurilor.Se așteaptă ca producția

industrială și productivi- ; tatea muncii să scadă, pa- j ralel cu sporirea presiu- : nilor inflaționiste. :Dintre ramurile econo- : mice, cea mai afectată va . ; fi cea a construcțiilor | de locuințe care va în- i registra o reducere majo- j ră a volumului activități- | lor. iIn 1980. se prevede i creșterea cheltuielilor de : apărare ale Statelor Uni- j. te. Recesiunea va provoca ș șt alte creșteri ale chel- : tuielilor, ceea ce va an- | trena cereri de reducere ; a impozitelor din partea ; contribuabililor. țToate acestea — scrie ; în încheiere „Business : Week" — vor avea ca re- | zultat un nou puseu in- ? flaționist în 1981, chiar și .; în condițiile unei înceti- : niri a creșterii economice • mult mai drastice decît ț prevăd cei mai multi e- î conomiști. ' |
(Agerpres) >

COLECTIVUL Spitalului municipal Petroșani a- nunță cu profund regret încetarea din viață a
Dr. DRAGOȘ MARINAȘ.Născut la 12 februarie 1932, în orașul Cluj, a urmat Facultatea de medicină la București.Din anul 1957 și pînă la încetarea fulgerătoare din viață a lucrat cu dăruire și competență ca medic principal specialist la spitalul Petroșani. Prin munca șa neobosită și conștiincioasă, pentru alinarea suferințelor semenilor, a cîștigat stihia și prețuirea colegilor și a populației Văji Jiului.Colectivul Spitalului municipal Petroșani va păstra vie amintirea celui care a fost dr. Dragos Marinaș. (1068)

Colectivul întreprinderii de tricotaje Petroșani împărtășește adînca durere a colegei Doina Marinaș, fiind alături de ea în încercarea grea pricinuiță de moartea fulgerătoare a soțului iubit
Dr. DRAGOȘ MARINAȘ.Sincerele noastre condoleanțe.Colectivul întreprinderii de tricotaje Petroșani. (1069) ’

Colectivul Maternității anunță cu profundă -durere încetarea fulgerătoare din viață a celui ce a fost coleg și tovarăș de muncă -
Dr. DRAGOȘ MARINAȘ.Ii vom păstra o vie amintire. (1070)
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