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UTILAJE MINIERE LA TIMP Șl
Preocupare esențială a colectivului 

de la I.U.M. Petroșani

DE BUNĂ CALITATE

0 31 000 000 lei este valoarea pro
ducției globale ce se preconizează a se rea
liza, peste prevederi, pînâ la finele anului 

9 000 000 lei este valoarea producției 
nete estimată a se obține în aceeași perioa
dă O Productivitatea muncii planificate a 
fost depășită în 1979 cu 3 697 lei pe fiecare 
om a! muncii ® 480 000 kWh energie e- 
lectrică, 500 tone metal și 400 tone com
bustibil convențional s-au economisit

ție globală ce se 
ză la 31 000 000 
ducția marfă la 
lei iar producția 
9.000 000 lei.

I.U.M Petroșani este o 
altă unitate economică ce 
raportează. în avans reali
zarea sarcinilor anuale de 
plan. Experiența acumulată 
an de an de colectivul nos
tru. va permite ca pînă ia 
finele anului 1979 șă reali
zăm suplimentar o prOduc- 

eistimea- 
lei. pro- 
25 000 000 
netă la 
Producti

vitatea muncii calculată pe 
baza producției globale a 
fost' depășită, cu 3 697 lei 
■pe fiecare om al muncii. 
Prin măsurile tehnico-orga- 
nizatorice aplicat® s-a 
obținut o economie de 

. 480 000 kWh energie elec
trică, 500 none metal și 
peste 400 tone combustibil 

■ convențional. Măsurile care 
ocupă primul loc pe agen
da de lucru a comitetului 
de partid, a conducerii u- 
nității vor duce, în conti
nuare, în anul 1980, la- fo
losirea chibzuită a acestor 

' esnrse. la reducerea sub
stanțială a cheltuielilor ma
teriale.

De bună seamă, rezulta
te substanțiale s-au obți
nut în acest an Și în direc
ția ridicării calificării, spe
cializării cadrelor, condiție 
esențială în modernizarea 
procesului de producție și 
a îmbunătățirii calității 
produselor. In prezent, în 
întreprindere se aplică di
ferite inițiative dintre care 
amintim : inițiativa „Eu 
produc, eu controlez, eu 
răspund", „Vitrina calită
ții". „Jurnalul . calității" 
inițiative carf. au ca scop 
îmbunătățirea pe faze de 
operații a calității produ
selor. Tot ca o acțiune po-
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Plusul de cărbune extras în 1979 de brigada condusă de Teodor Boncalo 
de la sectorul IV al minei Lupeni, se ridică la peste 16 000 tone.

m
i ni

I

zitivă care se. aplică 
succes. la I.U.M.P, merită
a Ii relevată pol’.servirea 
mai multor mașini, aplica
rea de noi tehnologii în 
procesul de fabricație, ac
țiune care are ca urmare

Ioan PREDOI, 
secretarul comitetului 

partid de la I.U.M.
Petroșani 

președintele consiliului 
oamenilor muncii

(Continuare in pag. a 2-a)
------------------------------------- .

I. M. Livezeni

Avansări sporite In abataje și la 
lucrările de pregătire-deschidere

de , bite, brigada condusă de 
ăl Constantin Nica. de la 

pregătirea abatajelor fron
tale din stratul V blocul 
VI, va realiza în această 
lună o avansare de peste 
50 ml. Alte două forma
ții — cea de la deschide
rea minei Pctrila-Sud, 
condusă de Gheorghe Cio
banii, și cea de lâ deschi
derea minei Iscroni, con
dusă de Mircea Secrie- 

vor înregistra avan
sări de 
140 ml, 
grăbirea acestor 
de mare importanță pen
tru anul 1980.

Ritmul de lucru înre
gistrat în această decadă, 
de brigăzile productive și 

8 de la pregătire-deschidere 
întrezărește perspectiva ca 

minei 
Și 
în 

mod constant sarcinile de

Puternic mobilizat 
hotărârile Congresului 
XII-lea, colectivul minei 

: Livezeni. sub conducerea 
organizației de partid ac
ționează cu tot mai multă 
stăruință pentru crește
rea producției zilnice. 
Consemnăm faptul că de 
la începutul acestei de
cade, colectivul minei a 
realizat ritmic sarcinile 
de plan la producția fizi
că, obținîrid chiar depă- ru 
șiri cuprinse între 50—100 
tone cărbune. A crescut 
în mod substanțial viteza 
de avansare la abatajul 
dotat cu complex meca
nizat, din stratul 13, un
de brigada condusă de 
Vasile Dănălache obține 
randamente de peste 
tone pe post.

Se înregistrează, de a- în 1980 colectivul 
semenea, avansări sporite Livezeni să realizeze 
și la lucrările de pregă- chiar să depășească 
tire-deschidere. Deși lu- 
urează în condiții dense- plan. (I.M.)

100, respectiv, 
contribuind la 

lucrări

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA I

Instantaneu dintr-una 
din secțiile I.U.M. Pe
troșani unde se asam
blează complexele me
canizate — adevărați 
coloși de oțel ai subte
ranului.

A ...............................'

In cadrul larg democratic creat prin constituirea 
organizații.pr proprii ale Frontului Unității Socialiste

Acțiuni multiple, participare activă

ale

In sprijinul 
producției

Aceste ultime zile
anului 1979, constituie 
pentru oamenii muncii de 
la întreprinderile miniere 
din- Petrila, preparație, 
E.G.L.. un bun prilej de 
a-și intensifica preocupă
rile în scopul îndeplinirii 
sarcinilor economico-socia- 
le. Sub îndrumarea orga
nizațiilor de partid, mem
brii organizațiilor proprii 
ale F.U.S. de la mina Pe
trila (președinte al comite
tului Alexandru Prinț), în 
baza unui program con
cret de măsuri, participă 
la o serie de activități or
ganizate în sprijinul pro
ducției, pentru creșterea 
cantității de cărbune ex
tras din subteran. La sec
toarele II, III și IV au 
fost revizuite instalațiile 
și utilajele miniere, punîn- 
du-se accent pe funcționa-

Ședinfa Biroului
Executiv al Consiliului 
National al Frontului 

Socialiste

în 
ale
în 
au

Unității
Joi, 27 decembrie, sub 

președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu secretar 
general al Partidului Comu
nist : Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Frontului 
Unității Socialiste, a avut 
loc ședința Biroului Execu
tiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității So
cialiste,

Biroul Executiv a anali
zat activitatea desfășurată 
în întreaga Jară pentru for- ; 
marea organizațiilor proprii 
ale Frontului Unității So
cialiste, constatând că, pînă 
în prezent au fost consti
tuite organizații în între
prinderi, sate, cartiere, in
stituții, ce cuprind peste 
2 400 000 membri, acțiunea 
de primire de membri 
organizațiile, proprii 
F.U.S. desfășurîndu-sc 
continuare. In prezent 
loc pregătiri intense pentru 
ținerea conferințelor jude
țene ale Frontului Unității 
Socialiste, care vor analiza 
activitatea desfășurată în 
perioada de la primul Con
gres al Frontului Unității 
Socialiste, vor adopta mă
suri care să contribuie la 
îndeplinirea în cele mai 
bunc condiții a planului de 
dezvoltare econonjicb-socia- 
lă în profil teritorial pe 
anul 1980, la buna desfășura
re a activității organelor și 
organizațiilor proprii ale 
F.U.S. In același timp, vor 
alege Consiliul județean al 
Frontului Unității Socialis
te si'., vor constitui Comite
tul județean al organizați
ilor proprii ale F.U.S.

Birou] Executiv a scos 
în evidență faptul că oa
menii muncii din patria 
noastră — români. ma
ghiari. germani Și de alte 
naționalități — au primit 
cu deosebit interes propu
nerile tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu privire la 
crearea organizațiilor pro
prii ale Frontului Unității 

rea acestora ia parametri, 
proiectați. La sectoarele I 
și V, oamenii muncii au 
participat la acțiuni pentru 
aprovizionarea corespun
zătoare a brigăzilor cu ma
teriale, în acest sens fi
ind reamenajate magaziile 
provizorii din subteran.

La mina Lonea, membrii 
F.U.S. de la sectoarele X 

J 
î

încărcat cu daruri cu 
aceeași bunătate știută 
din poveștile fascinante 
ale copilăriei, generosul 
Moș Gerilă a venit prin
tre copiii Văii Jiului. Este 
un personaj așteptat cu 
emoție în fiecare an, po
posind în familii, în în
treprinderi și instituții, 
spre marea bucurie a co
piilor, care privesc cu 
candoare Pomul de iarnă, al Copilului, ample 
tradiționalul simbol al 
belșugului și încrederii 
în viitor. Dintotdeauna 
Moș Gerilă a fost perso
nificarea grijii și dragos
tei față de copii, față de 
această vîrstă a tuturor 
idealurilor și posibilități
lor de formare a omului.

Strânși în jurul Pomu- 
i de iarnă, fiilor mine
lor, ai tuturor oameni

lor muncii din Valea Jiu
lui, din. întreaga țară,- X»

în- 
fapt 
ma- 
or
ale 
cu

dezvoltate și înainta- 
României spre comu-

analizat, de aseme-

Socialiste prin aplicarea că
rora se asigură perfecționa
rea în continuare a cadru
lui democratic de participa
re a maselor largi la 
treaga viață politică, 
demonstrat de numărul 
re al celor înscriși în 
ganizațiile proprii 
F.U.S,, de entuziasmul
care aceștia s-au angajat 
să înfăptuiască Programul, 
partidului de edificare a 
societății socialiste multila
teral 
re a 
riism.

S-a
menea, stadiul pregătirilor 
pentru cel.de-al Il-Iea Con
gres al Frontului Unității 
Socialiste, care își va des
fășura lucrările în zilele 
de 17 și 18 ianuarie 1980. 

. Biroul Executiv al Con
siliului Național al F.U.S. 
a examinat modul. în care 
se acționează în întreaga 
țară pentru buna pregătire 
și desfășurare a campaniei 
de alegeri de deputați în 
Marea Adunare Națională 
Și în consiliile populare, 
stabilind măsuri menite să 
asigure aplicarea criteriilor 
și normelor pentru repre
zentarea judicioasă în or
ganele puterii de stat a tu
turor categoriilor de oa
meni ai muncii, a femeilor, 
a membrilor organizațiilor 
proprii ale Frontului Uni
tății Socialiste.

Biroul Executiv al Con
siliului Național al F.U.S. 
a stabilit, de asemenea, fe
lul în care să se acționeze 
pentru ca pregătirile pen
tru cel de-al II-lea Congres 
al F.U.S. și pentru, campa
nia electorală să se trans
forme în momente politice 
deosebite în viața țării, care 
să antreneze masele largi 
de oameni ai muncii în 
entuziasta întrecere socialis
tă pentru înfăptuirea planu
lui pe anul 1980,. a istori
celor hotărfti elaborate de 
cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist 
Român.

și IV 
ceasta
de muncă patriotică pentru 
recuperarea din subteran 
a unor materiale și piese' 
care vor fi recondiționate

au participai in a- 
perioadă la acțiuni

Val. COANDKAȘ

(Continuare în pag. a 2-a)

Bucuria 
copiilor 

se oferă daruri care do- ; 
vedesc părinteasca grijă i 
a partidului și statului : 
pentru copiii României î 
contemporane. Semnifi- ; 
cațiile momentelor debil- 1 
curie care se petrec în : 
aceste zile de sfîrșit de ș 
an în școli, întreprinderi, | 
instituții, dobîndese, în ; 
actualul An Internațional i 

di- : 
mensiuni umaniste, care- ■: 
străbat politica partidului 
în care omul, bunăstarea î 
și fericirea iui, se află în. | 
centrul tuturor preocupă- i 
rilor. 1.

Sînt zile sărbătorești ; 
pentru miile de copii ai ; 
Văii Jiului, bucuria și fe- î 
ricirea lor sînt o oglindă ; 
a timpului nostru socia- i 
list, a muncii și vieții | 
noastre, de astăzi și de 
mîine. (T.S.) :
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O in viata 
organizațiilor tfe partid.

O satisfacție colectivă
In atelierul de separare 

a preparației cărbunelui 
din Lupeni, s-a petrecut de 
eurînd un eveniment im
portant. Comunista Elisabe- 
ta Ioo, care de peste 28 de 
ani muncește în acest har
nic colectiv, a ieșit la pen
sie, motiv de satisfacție, a- 
tît pentru ea cît și pentru 
colegii de muncă și condu
cerea secției. Organizația 
de partid, comisia de fe
mei a secției, au sărbătorit

Instruiri ale propagaadiștilar
In toate localitățile Văii 

Jiului s-a desfășurat in a- 
ceastă perioadă instruirea 
propagandiștilor, a lectori
lor și membrilor comisiilor 
de propagandă din între
prinderi și instituții. Cu 
acest prilej, Un accent deo
sebit a fost pus pe iniție
rea «nor acțiuni specifice, 
care să conducă la tradu
cerea în fapt a sarcinilor 
ce revin fiecărui colectiv 
de muncă din istoricele 
documente ale Congresului 
al XII-lea al partidului. In

Un nnu punct de documentare
La Î.M. Lonea, datorită 

preocupărilor comitetului 
de partid, a fost amenajat 
un nou punct de documen
tare politico-ideologică. 
Pentru a-i asigura o func
ționalitate corespunzătoa
re, punctul de documenta
re va fi dotat cu planșe, 
grafice, mape bibliografi-, 
ce, precum și cu aparatura 
audio-vizuală necesară des- 

îeșirea la pensie a colegei 
lor trecînd în revistă ac
tivitatea rodnică și îndelun
gată pe care muncitoarea 
Elisabeta Ioo a desfășurat-o 
aici. Evenimentul a consti
tuit mîndrie pentru co
muniști, pentru întreg co
lectivul de oameni ai mun
cii care au ținut să fie 
prezenți alături de sărbă
torită urîndu-i multă sănă
tate și fericire. Urare la 
care subscriem și noi, din 
toată inima !

cadrul învățămîntului po
litico-ideologic, a informă
rilor politice, în întreaga 
muncă de educație vor fi 
organizate activități speci-. 
fice, cu scopul de a inten
sifica participarea comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii la realizarea cali
tativă a sarcinilor econo
mice și sociale ce le revin, 
garanția sporirii avuției 
noastre naționale, a crește
rii bunăstării întregului 
popor.

fășurării unei activități mo
derne. După cum rie infor
ma tovarășul Andrei Colda, 
secretarul comitetului de 
partid al minei, primele ac
țiuni care vor fi organizate 
în baza programului stabi
lit; se vor axa pe dezbaterea 
documentelor Congresului 
ăl XII-lea al partidului.

Valeria COANDbAș

La lucru, dulgheri din 
brigada lui Gheorghe Nea- 
goe de pe șantierul centru
lui civic al Petroșaniului.

Fote: Gh. OLTEANU

(Urmare din pag. 1)

și folosite, prin aceasta 
contribuind la desconges
tionarea unor galerii pen
tru acces, precum și la re
ducerea cheltuielilor de 
producție ale întreprinderii.

Pentru buna 
gospodărire 
a orașului

— Activitatea organizați
ilor proprii ale F.U.S,, ne 
informa tovarășa Victoria 
Sicoe, președinta Consiliu
lui orășenesc Pe t r ii a al 
Frontului Unității Socialis
te, este îndreptată in aceas
tă perioadă și spre gospo
dărirea orașului. Numeroa
se acțiuni la care participă 
cetățenii din toate cartie
rele au ca scop întreține-

Utilaje miniere
(Urmare din pagina I) 

creșterea productivității 
muncii și- realizarea inte
grală a sarcinilor de plan.

Alături de realizarea sar
cinilor de producție, colec
tivul nostru sg ocupă și de 
asimilarea de noi utilaje, 
acțiune care, e drept, se 
desfășoară destul de lent. 
Avînd în vedere cerințele 
impuse de activitatea din 
subteran eu privire la me
canizarea lucrărilor minie
re, în acest- an l.U.M.P. a 
livrat întreprinderilor mi
niere din Vale șase com
plexe mecanizate, ultimul 
complex cu transportor și 
combină CA-2 a fost livrat 
recent minerilor din Pe
trila. S-au mai livrat de a- 
semenea, la minele Aninoa- 
sa, Paroșeni și Uricani, trei 
schipuri de 8 tune, necesare 
transportului pe verticală, 
instalații de împins vago- 
neți și o gamă variată de 
piese de schimb. La ora 
actuală există în recepție 
un complex SMA-1 pentru

Acțiuni
rea corespunzătoare a -spa
țiului locativ, îngrijirea, 
străzilor, parcurilor și a- 
leilor. lji fruntea, acestor 
acțiuni se află Elisabeta 
Ciori, membră a organiza
ției proprii a F.U.S., Ilie 
Răscoleanu și Nicolae Jo- 
san, deputați ai consiliului 
popular orășenesc. In acest 
an, cetățenii din Petrila 
și-au adus o contribuție 
importantă la darea în- fo
losință a 143 de aparta
mente, a unei școli eu 16 
săli de clasă, modernizarea 
unor spații comerciale, re
gularizări de pîrîuri, re
parații de străzi și altele, 
volumul lucrărilor efectuate 
prin muncă' patriotică ridi- 
cîndu-se la peste 30 milioa
ne lei. In anul viitor, în 
orașul Petrila vor fi date

la timp și de
mina Lupeni. Cu toate a- 
ceste strădanii colectivul 
nostru nu a reușit să-și 
realizeze indicatorul mașini 
și utilaje. Principala cauză 
obiectivă care a dus la ne- 
realizarea acestui indicator 
a fost neasigurarea impor
tului de completare pentru 
echipamentele de susținere 
mecanizată, precum și lipsa 
unor mașini-unclte specia
le pentru lucrările de mare 
complexitate tehnică. O al
tă problemă care în anul 
1980 influențează direct a- 
cest indicator- este asigu
rarea capacităților de pro
ducție, spun acest lucru 
deoarece T.C.I. Brașov are 
mari restanțe la lucrările 
de construcții și ar trebui 
să ia măsurj corespunzătoa
re de impulsionare a aces
tora.

Pentru creșterea aportului 
constructorilor de utilaj 
la realizarea mecanizării 
mineritului din Valea Jiu
lui, în urma analizei bi
roului comitetului munici
pal de partid, a fost adop-

multiple
in folosință noi obiective e- 
dilitar-gospodărești: labo
ratorul de produse zaharoa
se, un dispensar și un a- 
telier-șeoală, un cămin cul
tural în Cimpa și altele, 
la care își vor aduce con
tribuția toți cetățenii din 
localitate.

In scopul educării 
oamenilor muncii

Sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, organizați
ile proprii ale F.U.S. a- 
cordă tot mai multă aten
ție activității ideologice Și 
de educație. Acțiunile în
treprinse în aceste zile — 
dezbateri, mese rotunde, 
simpozioane — au avut ca 
scop cunoașterea și apro
fundarea istoricelor docu-

bună calitate
tat un judicios plan de 
măsuri cu termene și res
ponsabilități menit să con
ducă la îmbunătățirea ac
tivității de asimilare a u- 
tilajelor miniere, la creș
terea eficienței întregii noas
tre activități. Organizația 
de partid, cele de sindicat, 
U.T.C. au înțeles sarcina 
ce revine constructorilor- de 
utilaje în direcția mecani
zării lucrărilor din subte
ran Și vor lua măsuri co
respunzătoare ca pe ordinea 
de zi a adunărilor generale 
să stea prioritar modul 
cum se înfăptuiesc sarcini
le de plan, cum se reali
zează programul de meca
nizare. Oamenii muncii de 
la l.U.M.P. sînt ferm ho- 
tărîți să acționeze "cu res
ponsabilitate muncitoreas-i 
că în vederea realizării în 
mod exemplar și a aces
tui indicator de plan, în 
vederea traducerii în viață 
a obiectivelor înscrise în 
documentele celui de-al 
XII-lea Congres al partidu
lui.

mente ale Congresului al 
XII-lea al partidului. La 
ruinele Petrila și Lonea. la 
preparație, formațiile artis
tice au prezentat spectacole 
în cinstea fruntașilor în 
producție, fiind felicitate 
brigăzile care și-au înde
plinit sarcinile de plan.

La cele două cluburi și 
■căminele pentru nefamiliști, 
activitatea cultural-artisti- 
că se desfășoară permanent 
antrenînd numeroși oameni 
ai muncii care își petrec 
în mod util și plăcut timpul 
liber. La liceul industrial 
și în școli zilnic se organi
zează activități recreative 
pe perioada vacanței. Orga
nizațiile F.U.S. împreună 
eu cele de sindicat, U.T.C. 
și femei se preocupă în 
această perioadă- db pregă
tirea revelioanelor și po
mului de iarnă, prilej cu 
care cei mici vor primi ca
douri în valoare de peste 
170 000 lei.
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> Gînduri la ziua țării. 
' Film serial pentru

copii : „Dick Turpin". 
Episodul 8.

1 Viața satului, 
i Tragerea de

zare ADAS.
I Odă țării 
1 De strajă
> Telex.
i Album 

își dau 
Margareta 
Gheorghe 
Angela 
Margareta 
Luminița 
Păunită Ionescu, Ser
giu Cioiu și alții.

1 Desene animate. Wo
ody — ciocănitoarea 
buclucașă.

i Cîntecele lemnului — 
reportaj.

i Selecțiuni din specta
colul Circului Mare 
din Moscova.

' Telesport : Fotbal 1979
— cele mai spectacu
loase faze, cele mai 
mari ratări Șj . cele 
mai frumoase goluri 
din meciurile interne 
și internaționale. 
Pe gheață și pe 
dă — partea a 
a retrospectivei 
rilor concursuri 
schi și patinaj 
tic ale anului 1979. 
Film serial „Paul 
Gauguin. Episodul 2. 
Cutezători spre viitor. 
Anul marelui forum, 
anul XXXV al liber
tății noastre. 
Telejurnal.
Glorie ție, Republică 
iubită — spectacol li- 
terar-muzical-coregra- 
fie dedicat aniversării 
Republicii.
Film artistic : „Ecate- 
rina Teodoroiu". Pre
mieră TV.

amorti-

mele, 
patriei.

duminical : 
concursul 
Pogonat, 
Cozorici, 

Moldovan, 
Pîslaru, 
Cosmin,

zăpa-
IV-a 
ma

de 
artîs-

LUNI, 31 DECEMBRIE
11,60 In jurul pomului <î< 

iarnă.
11,20 Matineu de vacanță.

Misterul lui Herodot.
12.45 Rapsodie cie iarnă. 

Colinde și obiceiuri 
de Anul Nou.

13.10 Caleidoscop sonor. 
14,00 Desene animate. Wo

ody — ciocănitoarea 
buclucașă.

14,25 Documentar TV..
14.45 Cîntece și dansuri 

populare.
15,00 La mulți ani 1 Emisiu

ne în limba maghiară 
21,00 Telejurnal.
21,15 Muzică populară.
21,30 Program special de 

revelion 1980.
21.30 Prolog. Dragi mi-s 

cîntecele tale, Româ
nia mea.

21.37 Copiii — florile vieții 
21,43 O lume minunată
21.46 Un cadou pentru so

țul meu.
21.51 Sanie cu zurgălăi. 
22,02 O glumă pe secundă

— desene animate. 
22,05 Invitație la bal.
22.30 De la o glumă la alta.
22,35 Carnavalul iernii.
22.47 Reparație prin tele

fon.
22.52 Un cîntec pentru fie

care.
22,57 Nuntași de ocazie — 

film umoristic.
2/5,04 Tangouri de neuitat.
23.11 Să rîdem cu Draga

Olteanu-Matei.
23,18 Plugușorul.
23.31 Dansuri populare din 

toate regiunile țării.
23.37 Poem la cumpăna a- 

nilor. Din inimă, pa
tria mea. La mulți 
ani !
Mesajul tovarășului 
NICOLAE 
CEAUȘESCU
secretar general al 
Partidului Comunist 
Român, președintele 
Republicii Socialiste 
România.

Hora unirii, România 
de azi, România de 
mîine.
— Urare palriel și
partidului.

. — De anul nou.
0,11 La mulți ani, fru

moasă țară ! Cîntece 
și urări-

0,22 Laureați ai Festiva
lului național „Cînta- 
tarea României".

0,37 Anton Pann 1980.
0,47 Cîntațî și rîdeți ■ cu 

noi. Momente vesele 
muzică și dans,

1,05 De la o glumă la alta.

PROGRAMUL Ți/

1,07 Cîntece de. voie bună.
1.16 „Alandala-s" — cuplet 

vesel.
1,23 Marele vals.
1,28 Calitate cu dioptrii — 

moment vesel. •
1,32 Moștenire din bătrini

— melodii pupuiare.
1.42 Prietenul meu, Sha

kespeare — monolog.
1.48 Cîntațî și rîdeți cu 

noi — muzică ușoară, 
balet și momente ve
sele.

2,08 5 minute cu comicul 
englez Dave Allen.

2,13 Cîntece de dor.
3,21 Vreau o bască — mo

ment vesel.
2,26 O planetă de vis — 

muzică ușoară și balet
2,55 Banchetul — scenetă 

satirică.
3,00 Cîntece de voie bună.
3,15 De la o glumă la alta.
3.17 Invitați de peste ho

tare.
3,37 Televizomania — mo

ment vesel.
3.43 Tangoul veșnic tînăr.
3.48 O glumă pe secundă

— desene animate.
3,50 De drag și de veselie

— melodii populare.
3,58 Cîntați și rîdeți cu 

noi. Miniaturi, mu
zică și dans-.

4,13 Cîntece de petrecere.
4,23 De la o glumă la alta.
4,25 Invitați de peste ho

tare.
4,45 Romanțe.
5,00 De la o glumă Ia... 

ultima-
5.02 Cîntece de... viață lun

gă.
5,30 Perinița.

MARȚI, 1 IANUARIE

11,00 La mulți ani, copilă-

rie ! Emisiune de 
Cîntece și jocuri, glu
me, urări la început 
de an.

11,3a Desene animate. Sind- 
bad marinarul.

12,00 Meittdii -nemuritoare 
din toate timpurile.

13,00 Temelii sigure pen
tru inline. Sărbătoare 
de iarnă.

13,1'0 Muzică ușoară și cîn
tece de voie bună. 
Pățaniile lui nea Ma
rin. ..

14,00 Desene animate. Wo
ody, ciocănitoarea bu
clucașă.

14.25 Program de jocuri 
populare românești și 
ale naționalităților 
conlocuitoare.

17,00 Cuba ■ anul XXII.
17.25 Anul sportiv 1979. E- 

misiune retrospecti
vă.

18.30 Frumoasă-; viața. 
Cîntece de Vw bună.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,15 Cuvîntul țării — 

faptele.
19.30 Film artistic. Revan

șa. Premieră TV. 
Producție a Casei de 
filme 5.

31,25 Dacă doriți să reve- 
deți..x Selecțiuni din 
programul de Reve
lion.

21,55 Telejurnal.
MIERCURI, 2 IANUARIE
10,00 De Pe plaiuri româ

nești. Datini și obice
iuri de iarnă in in
terpretarea formați
ilor pionierești lau
reate la Festivalul na
țional . „Cîntareâ 
României".

10.20 Desene animate. O- 
liver Twist — ecrir-

■ nizare după Charles 
Dickens.

11.45 Muzică populară.
12,00 Concertul de Anul 

Nou al Filarmonicii 
din Viena.

13,05 De la A la... Anul 
Nou.

16.30 Anul sportiv 1979 (II).
17.30 Teatru TV, Trandafi

rii roșii. Premieră TV.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal
19.20 Scara 3, etajul III.
19.45 București — Amster

dam. Strada Beetho
ven. Emisiune mu»- 
eal-coregrafică în co
producție cil N.C.R.V. 
Olanda.

21,10 Dacă-doriți să reve- 
deți. Selecțiuni din 
programul de Revelion

21.45 Telejurnal.
JOI, 3 IANUARIE

16,00 Telex.
16,05 Atlas geografic. Iti

nerare turistice,
16.30 Matineu de vacanță. 
16;55 Film serial. Paul

Gauguin. Reluarea e- 
pisodului 2.

17.50 Viața culturală.
18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19,20 Debut ’80 în activita

tea productivă.
19.35 In întîmpinarea Con

gresului al II-lea al 
Frontului Unității 
Socialiste.

19.55 Ora tineretului. ,
20.50 Teatru scurt. încre

derea / de Hristache 
Popescu.

21.35 Telejurnal.
VINERI 4 IANUARIE

16,00 Telex.
16,05 Matineu de vacanță.
16.30 Emisiune în limba, 

germană.
18.25 Tragerea loto.
18.35 La volan.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 In întîmpinarea Con

gresului al II-lea al 
Frontului Unității So
cialiste.

19.30 Debut 80 pe șantiere
le de investiții.

19.40 Film artistic. In apă
rarea dreptății. Pro
ducție a studiourilor

. franceze.
21.25 Atelier de creație li- 

terar-artistreă.
21.45 Telejurnal.
SIMBAtA, 5 IANUARIE

10,00 Matineu de vacanță
11,10 București — Amster

dam. Strada Beetho
ven.

12.40 Copiii din Ilobița.
13,00 De la A la... infinit.
17.50 Clubul tineretului
18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,20 In întîmpinarea Con

gresului al II-lea șl 
Frontului Unității So
cialiste.

1.9.35 Dosarul energiei.
19.45 Teleenciclopedia.
20,15 Film serial. Dallas -™-

Compania petrolieră 
Ewing. Episodul 19.

21,05 Varietăți muzicăl- 
distractive.

21.35 Telejurnal.
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La cantina I. M. Lonea

Servire bună, mîncare gustoasă
Din scrisorile oamenilor muncii

deci 
care 
adu-

De patru ori pe zi, 
pentru fiecare schimb 
intră în subteran, este 
să de la cantină la sala un
de iau masa cei ce lucrea
ză în «dineurile minei Lo
nea, mîncare caldă și gus
toasă. Pentru cej ce intră 
în schimbul ÎI servirea me
sei începe la ora 10. Cum 
sînt mulțumiți beneficiarii 
acestei mese gratuite, pri
mite la indicația directă a 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului nostru, de ca
litatea mîncării, de; modul 

v în care sînt serviți ? Pen
tru a afla răspunsul, în 
ziua de 13 decembrie a.c., 
am vizitat cantina de la 
î.M. Lonea. Plita electrică 
menținea temperatura, mîn
cării tocmai potrivită pen
tru a fi servită cu plăcere. 
Meniul din ziua respectivă: 

scăzută cu cîrnați 
castraveți murați 

cu lapte. Servirea 
_ început exact la 

ora 10. Programul este deci 
respectat cu rigurozitate. 
La intrare, un afiș urează 
„poftă bună" și prin cîteva 
cuvinte face apel la păs
trarea curățeniei, a bunu
rilor și invitația de a nu se 
fuma în sala de mese. 

■Spre satisfacția noastră am

tra
se 

Cu

fasole 
prăjiU, 
și cacao 
mesei a

și consistentă
constatat câ toate aceste 
chemări sînt respectate. 
Nici cei. roaj înveterați fu
mători nu intră aici cu ți
gara aprinsă. Exista 
diția ca în sală să nu 
intre cu haine de șut.
regret am constatat însă eă 
vreo doi muncitori s-au 
abătut de la această regulă. 
Autoservirea la ghișeu se 
face cu operativitate, de
oarece pe fiecare schimb, 
în perioada de vîrf, a ser
virii mesei, cele două lu
crătoare de aici sînt ajuta
te de alte două venite în 
mod special de la cantină.

Ne-am interesat de cali
tatea și cantitatea mîncării. 
Bună, suficientă. Pîinea es
te întotdeauna proaspătă și 
bine coaptă — au răspuns 
Carol Bathori din sectorul 
V, Alexandru David, va
gonetar în sectorul II, Pe
tre Iaeob din sectorul VII, 
precum și ceilalți interlo
cutori.

Debarasarea meselor se 
face, de asemenea cu ope
rativitate, vesela strălucind 
de curățenie este așezată în 
dulapurile fierbinți procu
rate special pentru păstra
rea ei în condiții optime de 
igienă. Sala de mese este 
curățită, și pregătită de a- 
seinenea pentru servirea

mesei schimbului următor. 
Cît privește meniurile, ele 
sînt diverse și consistente. 
Diversitatea se poate cons
tata și lecturînd meniul ca
re se afișează la loc vizibil 
pentru întreaga săptămînă. 
Dacă joi a fost fasole cu 
cîrnați, murături, cacao cu 
lapte, meniul de vineri, 14 
decembrie, era format din 
ciorbă de cartofi și pilaf 
de orez cu carne de porc, 
iar sîmbătă pîrjoale moldo
venești cu sos tomat și 
mere. Se poate afirma deci 
că la cantina I.M. Lonea 
se servește o mîncare cons- 
sistentă șj diversă, în con
diții optime de igienă și 
aceasta pentru că există 
strădanii și preocupare de 
a mulțumi pe deplin pe cei 
1500 de muncitori din sub
teran care iau zilnic aici 
masa în mod gratuit. (D.C.)

Noi unități 
comerciale 
în Vulcan

La parterul blocului 
IM din orașul Vulcan a 
fost deschis, un nou ma
gazin de desfacere cu a- 
mănuntul a produselor 
electroeașnice (în imagi
nea foto de mai jos). A- 
lături de acesta, la par
terul blocului turn din 
fața viitorului cinemato
graf s-au deschis, de a- 
semenea o cofetărie, un 
magazin de desfacere a 
produselor de artizanat 
și un magazin de pro
duse cosmetice. Noile 
unități date în folosin
ță promovează forme 
noi, moderne de pre
zentare și desfacere a 
mărfurilor și satisfac 
mai bine cerințele cres- 
cinde ale locatarilor car
tierului Coroești, i 
mai dens cartier 
orașului.

Text șj foto : 
Stefan NEMECSEK

cel
• al.
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Să păstrăm și iarna
ce realizăm primavara

Prea mult se așteaptă 
răspunsul

„Stimată redacție, țin să 
mulțumesc pentru inter
venția pe care ați făcut-o 
în problema respectării 
programului de livrare a 
apei calde la blocul 46. In 
prezent acest program se 
respectă spre satisfacția 
locatarilor. Au apărut însă, 
alte necazuri. La mai bine 
de două săptămîni, de la 
efectuarea unei reparații 
sub o chiuvetă, a rămas ne- 
aștupată o gaură. In apar
tament au pătruns pe a- 
ceastă „cale liberă" 
lani. 
care

etajul inferior n-a fost re
zolvată problema scurgerii 
apei menajere.

Deși am solicitat în re
petate rînduri să se exe
cute lucrările necesare, la 
E.G.C.L. ni s-a spus că 
„zidarul cam trage la mă
sea și vine rar la serviciu". 
Iată de ce v-am adresat 
această scrisoare cu nădej
dea că se va rezolva și pro. 
blema reparațiilor".

a- 
șobo- 

Intre apartamentul în 
locuiesc și cel de la

Constantin BAlANESCU 
bloc 46 ap. 74 

strada Independenței 
Petroșani

n u păstrăm 
am realizat 
înseamnă că

iarna 
. pri- 

arn

cons-

Dacă 
ceea ce 
-1 lăvara 
muncit degeaba.

Din păcate această
talare făcută de comitetul 
asociației de locatari nr. 
4 din Vulcan își are unele 
corespondențe, concretiza
te în fapte și atitudini, în 
zona blocurilor D5 și D6 de 
pe bd. Victoriei și în alte 
puncte ale orașului Vulcan, 
șî nu numai din Vulcan. 
Pînă în luna august s-au 
păstrat cu grijă și respect 
din partea marii majorități 
a locatarilor amenajările 
făcute în primăvară — 
gardul viu, adus de pe de
fileul Jiului și plantat de 
cîțiva oameni iubitori de 
frumos, arborii ornamen
tali ele. A venit însă luna 
august. Unii părinți, dintre 
cei care întotdeauna nu-și 
găsesc timp pentru a par
ticipa Ia acțiunile gospodă
rești, și-au îndemnat pur 
și simplu copiii să nu mai 
respecte amenajările făcute 
cu multă trudă în primă
vară. Comitetul asociației 
de locatari nr. 4 i; mențio
nează printre .aceștia 
Teodor Ivan, 
Mato, Nicolae
lexe Merișan, Vasile 
truț, Dumitru Tăbăran, din 
blocul D5 scara I, Marin 
Baidan, Mihai Nechita,
Gheorghe Marin, Eugen 
Moldovan, Trifan Urzică 
din același bloc, scara a 
II-a. Sub acțiunea distruc
tivă a copiilor acestor fa
milii, arborii ornamentali 
de pe zona verde au fost 
rupți, gardul viu distrus, 
împrej urimile blocurllor 
D5 și D6 au căpătat as
pect de maidan. Cînd pre
ședintele asociației, în in
tenția de a restabili . ordi
nea și respectul pentru 
munca depusă și rezultate-

le obținute, a atras atenția 
copiilor, au intervenit pă
rinții eu proteste, cu ame
nințări, Evident, astfel de 
atitudini din partea părin
ților, aparent grijulii față 
dc odraslele lor, nu pot 
avea deeît consecințe ma
teriale și educative negati
ve. Ele trebuie înlocuite cu 
un front comun de acțiu
ne 
rii 
lucrătorilor 
popular, mobilizați de or
ganizațiile proprii ale F.U.S., 
pentru înfrumusețarea con
tinuă a orașului, pentru 
îmbogățirea zestrei lui gos- 
podărești-edilitare, inclu
siv mai multe spațij de joa
că pentru copii, pentru
păstrarea eorespimzătoa: e 
a acestora.

pe
Alexandru 

Manea, A- 
Pă-

De ce nu mai sosește 
pîinea proaspătă?

diară, care nu e 
Doar franzelele 
sosesc, în jurul 
sînt proaspete, 
părătorii cerem să fie 
înlăturată această de
fecțiune în asigurarea cu 
pîine proaspătă a acestui 
magazin.

Petra JJAINA, 
corespondent

unitatea nr. 26 auto
servire Petrila, de vreo 
două săptămînk nu mai so- . 
sește pîine proaspătă.. In 
schimb aici se recepționea
ză, zilnic circa 300 kg pîi
ne albă și 200 kg interme-

Lei proaspătă, 
albe care 
orei 12, 
Noi, cum- 

să

al locatarilor, conduce- 
aspeiației, „ deputaților, 

’ consiliului

Aspect <lin interiorul modernului magazin de desfacere a produselor 
lectrocasnice, deschis la parterul blocului 1-M din orașul Vulcan.

Birocrație
Cetățeanul Ioan Strîmb', 

domiciliat în strada Lunca 
nr. 26 a solicitat în repeta
te rînduri un imprimat 
pentru încheierea unui con
tract de închiriere. Adre* 
sîndu-se E.G.C.L. Petroșani 
în acest scop, prima dată 
i s-a spus (din ce motiv oa
re ?) să revină peste trei 
zile. După trei zile ; s-a 
cerut să „revină fiindcă nu . 
avem astfel de imprima
te". Este greu de explicat 
această atitudine birocra
tică fată de un om al mu’n- 
cii. Să fie chiar atit de 
greu pentru cei cinci func
ționari din biroul cu prici
na al E.G.C.L. Petroșani să 
procure niște imprimate ?

loan CIUR, 
corespondent

Toma țAțABCA

PETRU OCH1Ș, Petrila : 
In conformitate eu preci
zările privind aplicarea Le
gii nr. 3/1977, pot cere 
pensionarea persoanele ca
re au lucrați in grupa I de 
muncă 17 ani și 4 luni și 
au vîrsta de 55 de ani îm
pliniți. După cum ne in
formați, dv veți avea în 
1980 vîrsta de 53 de ani

Răspundem cititorilor
așa că nu puteți cere pen- treprinderea unde lucrați, 
sionarea. pe lista celor

parlamente și 
locuință.
• VASTLE 

peni : Conducerea 
prinderii și, respectiv, șeful 
de secție au îndatorirea 
și drșptul să acorde libere-

• I. ( Al’KAK Vulcan : 
Da. I.M. Aninoasa benefi
ciază de apartamente în 
Petroșani în 1980 pentru 
personalul muncitor înca
drat în întreprindere. Tre
buie să vă înscrieți la în-

ce solicită a- 
schimto de

OLAH, Lu-
între-

le în funcție de interesele 
producției. Adresați-vă fo
rului ierarhic superior în 
legătură cu problema înfi
ințării unui post în plus 
pe fiecare schimb.

• GH. GHETIE, Aninoa
sa: Conducerea întreprin
derii a procedat corect res- 
pectînd întrutotul prevede
rile legale în vigoare.

PREVENIREA INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE 
recomandări utile pe marginea unor cazuri din care pot fi trase învățămintemi

Mai mult ea oricînd, în 
sezonul rece omul are ne
voie, în locuință și Ja locul 
de muncă, de căldură, care 
este produsă de o sursă de 
energie, fie foc, reșou e- 

■lectriiC, sobă de încălzit cu 
petrol, etc. Pentru a se evi
ta izbucnirea unor incen
dii și a nu produce pagu
be propriei gospodării este 
necesar să respectăm une
le reguli elementare de 
prevenire prin folosirea co
recta a acestor aparate și 
sobelor de încălzit.

Ce se întîmplă dacă nu 
se procedează așa ? Este un 
proverb care spune că ul
ciorul nu merge de multe 
ori la apă. Tot așa și cu 
folosirea necorespunzătoa- 
re a sursei de căldură, li
nele persoane uită regulile 
pe care noi, pompierii, 
le-am recomandat și cu alte 
ocazii. Iată de ce prezen

tăm, spre luare aminte, ci
te va cazuri din care pot fi 
trase învățăminte,

Ciulai Carol din orașul 
Lupeni, strada Abatorului 
nr. 7, a făcut scrum acope
rișul și tavanul casei pro
ci ucîndu-și o pagubă de pes
te 2000 lei. Cauza ear® a 
produs incendiul : l'oc ne-. 
supravegheat.

La fel a tratat problema 
de prevenire și Căldarar 
Dumitru din Petroșani, 
strada Sașa nr. 24, care nu 
a izolai burlanul de trece
re prin planșe,;, incendiul 
a distrus acoperișul, plan- 
șeul, mobilier din interior, 
hainele etc. pagubele pu
teau fi mai mari da.că nu 
interveneau la timp pom
pierii militari.

In ambele situații s-u 
tratat cu prea mare ușu
rință problema prevenirii 
incendiilor în sezonul re

ce. Oare Ciulai Carol nu 
știa că, dacă alimentează 
soba pînă la refuz cu căr
bune și apoi pleacă de a- 
easă, soba se supraîncăl
zește și prezintă pericol de 
incendiu ? Sau tovarășul 
Căldărar Dumitru nu știa 
că, aplicînd burlanul direct 
pe material combustibil 
(scîndură), acest burlan 
poate provoca incendiu ?

Pentru a vă feri de in
cendiu vă recomandăm : 
Nu lăsațj focul în sobă ne
supravegheat. Nu supra în
curcați cu combustibil so
ba, Nu treceți burlanul prin 
planșeu sau acoperiș fără 
să fie izolat de materialul 
combustibil, cu o izolație 
de 25 cm în jurul biirianu- 
lui j

Reșoul, fierul de- -călcat, 
radiatorul electric lăsate în 
priză șl nesupravegheate 
pot provoca, de asemenea,

incendii. Trebuie să știm 
eă și un bec lăsat să ardă 
mai mult timp și nesupra
vegheat poate provoca in
cendii. Cine nu crede poate 
întreba pe Boboeieă Marlei- 
e.a din Petroșani, strada Sa
turn nr. 9, apartamentul 56 
etaj 4, car© a plecat la ser
viciu dimineața lăstod be
cul să ardă. La un moment 
dat becul a făcut explozie, 
cioburile din sticlă încinse 
și fragmente din filament 
incandescente fiind proiec
tate pe hainele din dulap, 
care avea ușile deschise. 
Astfel s-a produs un 'in
cendiu 4e pomină, fiind 
observat tîrziu, după circa 
3 ore. Incendiul a distrus 
un dulap cu trei uși plin 
cu haine, o canapea și len
jeria de pat, paguba sol- 
dîndu-se la peste 4000 lei. 
Noroc că au sosit la timp 
la fața locului pompierii și

că au fost .ajutați de tova
rășii. Gross Aladar, Iaeob 
Maria, fiindcă altfel pagii-
bele puteau fi cu mult 
mai mari. Ne facem datoria 
a vă recomanda, acum îi. 
plin sezon rece, cînd peri 
colul de incendiu ,e sporii

Nu lăsați aparatele eiec 
trice sub tensiune! Nu am 
plasați radiatoarei^ electr i 
ce în apropierea materiale 
lor combustibile. Nu racor
dați mai mulți eonsunur- 
tori de la aceeași priză. Nu 
uitați la .plecarea din lo
cuință să stingeți becurile 
și să scoateți din,priză A- 
paratele electrice, care vă 
pot aduce două avantaje : 
economie de curent și pre
venirea incendiilor.

Plut. maj. Ioan JITEA, 
compania de pompieri 

Petroșani
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Un studiu FILME

al F. A. 0.
27 (Agerpres). Un 
FAO (Organizația 

pentru
și agricultură), dat publici
tății la Roma în 
cu perspectivele ■ | 
agricole mondiale
1985, subliniază importanța 

-concentrării eforturilor ță
rilor în curs de dezvoltare 
asupra creșterii producției 
lor agrieolO, pentru 

■ acoperirea necesarului
intern și pentru extin
derea exporturilor lor în 
acest domeniu — cu condi
ția ca țările dezvoltate să 
le faciliteze accesul pe pie
țele internaționale.

Desigur, apreciază
clini, nu va fi ușor pentru 
țările în curs de dezvolta
re să depășească toate pro
blemele dificile cp care 
sânt confruntate — în spe
cial politica protecționistă 
a unor țări' industrializate 
occidentale, absența sau 
progresul extrem de lent 
spre stabilizarea cursurilor 
pe pletele mondiale. Cu 
toate acestea, conchide stu
diul FAC), creșterea produc
ției agricole a acestor țări 
poate reprezenta un sprijin 
serios, în lupta pentru de
pășirea handicapului sub
dezvoltării.

ROMA 
studiu al 
O.N.U. alimentație

i legătură 
producției 

pînă în

stu- '

;■ FAPTUL
DIVFRS

3

3

i 
i 
i
1

i

0 propunere ca Spania să fie declarată 
zonă denuclearizată

găzdui viitoarea reuniune 
a reprezentanților statelor 
participante la Conferința 

parlament o pro- pentru securitate și coopera
re în Europa în 1980, în 
document se cere guvernu
lui să elaboreze propuneri 
Concrete asupra reducerii 
armamentelor, atît con
venționale cît și nucleare.

MADRID 27 (Agerpres). 
Grupul parlamentar so
cialist din Spania a pre
zentat în 
punere în 
nul ui să 
permițîn d 
nia zonă

Amintind că Spania

care cere guver- 
cautc o formulă 
să declare Spa- 

denuclearizată.
va

Creșteri ale populației urbane 
în U. R. S. S.

MOSCOVA 27 (Agerpres).
Potrivit datelor rezultate 
din ultimul reeensămînt al 
populației U.R.S.S., publi
cat la Moscova, populația o- 
raselor a crescut în Uniu
nea Sovietică de la 
136 000 000 în anul 1970 la 
164 000 000 în anul 1979, 
fiind în acest an de 62 la 
sută din totalul populației

56
re-

țării în comparație cu 
la sută, cît a consemnat .: 
censămîntul trecut. - ■>

Reducerea populației ru
rale cu 6,9 milioane 
oameni se datorează; pe de 
o parte, migrației unei părți 
a populației de la sat la 
oraș, iar pe de alta trans
formării unor localități ru
rale în localități urbație.

de

Agenția France Presse 
despre tarele sistemului 

monetar occidental

Gazelficarea rezervelor de cărbune
BRUXELLES 27 (Agerpres). 
In localitatea belgiană llen- 
sies va fi realizată o stație 
experimentală destinată 
gazeificării rezervelor de 
cărbune aflate la mari 
adîncimi. Specialiștii de la 
Institutul pentru dezvolta
rea gazeificăiji: subterane 
din Bruxelles, care vor 
efectua experiențele, spe
ră ca instalațiile să încea
pă să funcționeze in 1981.

Gazeificarea se va face 
prin intermediul unui a- 
mestee de aer și abur sau

oxigen și abur Ia înaltă 
presiune, constantă șau va
riabilă, metodă prin care 
se va putea obține fie 
gaze de-sinteză, lie gaz de 
combustie.

PARIS 27 (Agerpres) DU-. .-busolaf după , suprimarea, 
pă cum se recunoaște tot 
mai mult de o parte și de 
alta a Atlanticului, sistemul 
monetar este domeniul ecQ- 
noniie occidental asupra că
ruia planează cele mai mari 
pericole — scrie agenția 
France Presse intr-Un arti
col de bilanț asupra anu
lui 1979.

Creșterea vertiginoasă a 
prețului aurului, de la 226 
dolari uneia, ja slirsitul lui 
1978 la aproape 500 dolari 
uncia la sfîrșitul lui 1979, 
este expresia.cea mai spec
taculoasă a acestei stări' de 
lucruri. Ea reflectă — arată 
agenția — temerile inspira
te de agravarea inflației e- 
eonomiilor occidentale și 
de perspectivele unei grave 
depresiuni eebriomice pe 
ansamblul țărilor capitalis- 
,te. Ea ilustrează, îp același 
timp, neîncrederea tot mai. 
adîncă față de monedele 
occidentale, în special 
de dolarul S.U.A.

Căci, intr-un sistem 
netar dezorganizat și

Tcsani, cel mai în vîrstă 
. locuitor din această țară,

Meho Iladzici care a îm
plinit recent 130 de ani. 
Decanul de. vîrstă al lo
cuitorilor din Iugoslavia 
s-a bucurat de o sănătate 
perfectă pe tot parcursul 
vieții sale, fiind nevoit 
să recurgă la îngrijirile 
medicilor o singură dată, 
anul trecut, pentru a se 
trata de o răceală severă.

• IN DISTRICTUL 
JIANGXIAN din pro
vincia Shanxi a fost des
coperit un schelet uman 
datînd din epoca pietrei 

! 3-

I)E• O COMPANIE 
PRESTĂRI DE SERVICII 
din Londra a hotărît să 
înlocuiască mașinile co
misionarilor săi printr-un 
mijloc de transport care 
în trecut a avut o mai 
extinsă aplicare practică 
— anume calul. In ulti
mul timp numeroase co- 
lete au fost distribuite 
diferiților clienți de către 
călăreți care au reușit sa șlefuite, respectiv de „ 
evite, eu jpultă îndemîna- cum circa 9 Ooo ani. Per

soana decedată cu nouă 
milenii în urmă avea îri- 

VIAȚA, în orașul iugoslav tre 24 și 40 de ani.

re, punctele aglomerate 
ale capitalei britanice.

• A ÎNCETAT DIN

j

i

1

PRIMELE CONTINGENTE 
de ofițeri aparțin’nd Arma
tei Revoluționare a Popo
rului Zimbabwe (ZIPRA), 
au sosit la Salisbury pen
tru a participa la punerea 
în practicăwa încetării fo
cului în Rhodesia, Această 
măsură, decisă de Confe
rința tripartită de la Lon
dra privind reglementarea 
problemei rhodesiene, pre
cede alegerile ce vor avea 
IOe în martie anul viitor, 
Agcnția Reuter precizează 
că grupul de ofițeri a fost 
întîrnpinat de pi-s'.o 10 090 
de persoane.

SECRETARUL GENE
RAL AL ASOCIAȚIEI NI
PONE pentru protecția le
bedelor, Kiyoshi Ronda, a 
anunțat că, potrivit cerce
tărilor pe care le-a efec
tuat în ultimii șase . ani, 
vîrstă medie a acestor pal
mipede este de aproximativ 
zece ani, față de 60—80

. ani cit credeau specialiștii 
pînă în prezent. Cercetăto
rul nipon își bazează afir
mațiile pe studiile pe care 
le-a efectuat asupra unui 
numai- de 10 000 de lebede.

IN PERIOADA NOIEM-
- BRIE 1978 — noiembrie 

1979 prețurile au crescut 
în Franța cu 11,5 la sută, 
se arată în datele publicate 
de Institutul național wdie 
statistică. In luna noiembr’e 
a,e., creșterea a fost de 
0.70 la sută, dar în toate 
celelalte luni alc anului 
creșterea a fost mult mai 
mare, precizează agenția 
France Presse.

IN PARLAMENTUL IS
RAELI AN au avut lo-c dez
bateri asupra,politici; agra
re a guvernului. Deputății 
opoziției — relevă agențiile 
AFP și UPI — au prezen
tat date privind faptul că 
mii de fermieri se află în 
pragul falimentului, iar in
flația a crescut în mod a- 
larmant. Dezbaterile s-au 
încheiat cu prezentarea unej 
moțiuni de neîncredere ca
re a fost însă . respinsă de 
majdri taica g uvern amenta-

Neonazism — numele de astăzi ai „ciumei brunt:"
Nu cu mult timp în ur

mă, publicația britanică 
„Daily Mirror" avertiza ; 
„Naziștii mărșăluiesc din 
nou". Și pe bună dreptate. 
In ultimii ani, unele țări 
occidentale au fost con
fruntate cu conflicte gene
rate de o reactivare și in
tensificare a activității or
ganizațiilor de tip fascțșt 
și neofascist. „Inspirate" din 
elucubrațiile cu pretenții 
filozofice și din acțiunile 
de tristă memorie ale „ciu
mei brune", aceste organi
zații comportă un pericol 
real, subliniat de oameni 
politici (inclusiv de cei a- 
flați la conducerea țărilor 
lovite de „noul val"), de 
forțele progresiste și de
mocratice de opinia publi
că mondială. Nu trebuie să . 
faci eforturi prea mari de 
memorie pentru a-ți aminti 
Crimele abominabile ale 
fascismului, care a zdro
bit sub tăvălugul războiu
lui aspirațiile de pace ale 
Omenirii.

Abia vindecate rănile 
celei de-a doua conflagrații 
mondiale și nazismul redi- 
vivus și-a făcut simțită

prezența în diverse colțuri 
ale pămîntului. Iată cîteva 
cifre ce îndeamnă nu numai 
la meditație, ci în primul 
rînd Ia metode hotărîte de 
combatere:

Potrivit revistei lunare 
„Internationale Poiitik und 
Wirtschaft", în R.F.G. exis

faptului că unele bande 
teroriste, ascunse în spatele 
unei frazeologii așa-zise 
„de stingă", fac, de fapt, 
front comun cu extremiștii 
de dreapta, tinzind spre a- 
celași obiectiv cbmun — 
modificarea actualei struc

Notă externă
tă aproape 300 de organi
zații care pot fi considerate 
cu deplin temei ca neofas
ciste. Una dintre cele mai 
mari organizații naziste, 
„Asociația de ajutor reci
proc a foștilor soldați SS“, 
numără circă 300 000 mem
bri și se sprijină pe o re
țea ramificată de entități, 
atîț în R.F.G., cît și în Bel
gia, Danemarca, Finlanda, 
Olanda.

In Italia, fascismul con
tinuă să existe și reprezin
tă o amenințare serioasă 
pentru dezvoltarea demo
cratică a țării. Aici, situa
ția se complică datorită

turi statale Și lichidarea 
cuceririlor democratice.

în Spania centrul miș
cării fasciste il constituie 
așa-numita „Gardă a lui 
Franco", organizație cvasi- 
militară numărînd circa 
50 000 de membri. Tot în 
Spania acționează alte o 
sută de grupări de extre
mă dreapta.

Numeroase organizații de 
tip fascist există și în Sta
tele Unite, cea mai .cunos
cută dintre acestea fiind 
Partidul Național Socialist 
din America. Cu ce se „o-

cupă" ele? Nu este greu de 
ghicit devreme.ee membri 
ai PNS au fost recent, in
culpați într-un proces pen
tru tentativă de omor și 
recurgere la forță cu aju
torul armelor.

Nici Anglia nu este scu
tită de „activitatea" unor 
grupări naziste, cum ar fi 
„Brigada ceasul al ll-lea“ 
sau „Coloana 88".

Pentru că învățămintele 
istoriei nu pot fi uitate, 
tentativele de resuscitare a 
mișcărilor neofasciste s-au 
lovit de riposta tot mai ho- 
tărîtă a forțelor democra
tice din țările occidentale, 
decise să nu mai îngăduie 
repetarea greșelilor trecutu
lui. Tot mai multe organi- ' 
zații progresiste, naționale 
și internaționale se pronun
ță pentru măsuri ferme de 
stopare a acestor tentative 
pernicioase. Patru decenii 
de permanent remember au 
învățat omenirea să spună 
NU fascismului, chiar da
că se drapează în haine 
„neo". '■ : ■

/ .E.D. ;

la începutul deceniului a 
criteriului fix de referință 
pe care il reprezenta aurul, 
dolarii americani, răspîn- 
dili în toată lumea ca mo
nedă de rezervă și de plăți, 
în special pentru a plăti 
deficitele cvasipermanente 
ale Statelor Unite, se adau
gă eurodo’larilor, care se 
înmulțesc rapid și necon
trolat în băncile occidenta
le, ajungi nd la o sumă . ce . 
depășește în prezent, o mie 
de miliarde de dolari.

Această supraabundență 
de „lichidități" subminează . 
credibilitatea devizei ame
ricane Și îi incită pe pose
sorii de dolari să se de
baraseze cit mai rapid de 
ei pentru a cumpăra în 
special aur. . Ea constituie, 
în același timp, o sursă 
permanentă de inflație, ca
re peste tot reizbiicnește 1- 

ce diversele guverne 
: :cît de cit măsurile 
să ducă la stăvili-

mediat 
slăbesc 
menite 
rea ei.

lă. In răspunsul la inter
pelări, ministrul agricultu
rii, Ariel Sharon, a recunos
cut că unele ramuri agri
cole ..întîpipină serioase di
ficultăți". -

GUVERNUL REPUBLI
CII SALVADOR A NAȚIO
NALIZAT întreprinderile 
care se ocupă eu exportul 
de cafea și zahăr și a adop
tat, totodată hotărârea pri
vind crearea unui minister 
al comerțului exterior care 
să înfăptuiască politica gu
vernului în acest domeniu 
de activitate.

IN OPTIMILE DE ITXA- 
LA ale tradiționalului tur
neu internațional de tenis 
pentru copii (12 ani) de la 
Port Washington, jucăto
rul român Mihnea Năstase 
l-a învins în două seturi cu 
6—0, 6—:3 pe americanul 
Alex Boyd. X.

Alte rezultate : Orersar 
(Iugoslavia) — Carini (SITA) 
6—0, 6—1; Ribeiru (Brazilia) 
— Hoffman (ȘUA) 6—1, 
6—0; Padovani (Italia) — 
Sachs (SUA) 6—2, 6—1.

PETROȘANI — 7 
iembrie: Elefantul 
Republica: Ciocolată cu. 
alune; Unirea: - Hoțul 
din Bagdad;

PETRII.A: Lumea A- 
tîantidei;

LONE A: Tn 
pdpei ---- -

I
I
| papei rege;
I AMNOASA: A
. Vi:/" ’
I galbene
; I-r-

Mihail,
Muncitoresc: La noi 
liniște; - '

' URICANI: Omul

VULCAN:
ene;
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• ianjen.

I
I
I

TV

numele

i'.uarele;
•Jachetele

Cultural : 
de circ ;

era

pă-

16,00 Telex;
16,05. Matineu de yacan 

ță; „Scufița 
episodul 3;

16,30 Emisiune in 
germana;

18.25 Publicitate;
18,35 La volan;
18,50 1001 de seri;
19,00 Telejurnal;
19.25 Datini, și 

de iarnă;
20,15 Film

„Lupta nu
șit". Premieră TV. 
Producție a stu
dio uri I oi', di il R,F.G.;

roșie'

limba

artistic : 
s-a sfîr-

21,45 Telejurnal

RADIO

! 13,00 De la 1 lâ 3; 15,00
| Stauent-eiUij.- 16,00 Ra-
> diojurrial. .16,20 Coordb- '
| natș economice. 16,40 1

Șlagărul joniânese prin. |
decenii. 17.0a Buletin de 
știri, 17,05 Din. reperto
riul soliștilor Saveta 
Bogdan și Grigore Pri- 
can. 17,20 Pentru patrie. 
17,50 Republicii un cînt 
fierbinte. 18,00 Orele se
rii, 20,00 Interpret! - de 
muzică populară, 
Calitatea muncii 
tre, calitatea 
fiecăruia dintre 
20,45. Cadențe : 
21,00 Buletin de

î 

I

I 
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Mica publicitate
PIERDUT foi de parcurs 

eliberate de S.U.T. Craiova, 
coloana 82 pe numele: 
Afrem Florea 285784, 
285794. 284408 456639; Cra- 
ioveanu Gheorghe; 284434; 
Kurâsch Rodica: 285595, 
285137; Răcăreanu loan: 
284697, 351849; Prodănoiu 
Petre: 284479; Trulan Ghi- 
ță: 456904; Marțencu Cons
tantin: 456725, 350799; Să- 
nălută Marin: 456780, 
285200, 285719, 285758,
285763; Popescu Victor: 
456799; Balica Ioan: 456577, 
350079, 350191, 465424; Stra
na Dorin: 285121, 285129, 
285157, 456848 351522,
350132, 350170; Kovacs Ioan: 
285199, 285717 285727,
285732, 351679 ; Vîlceanu
Constantin: 284282; Roncea 
Dumitru: 350547, 351067; Pa- 
nalogea Grigore:. 351243, 
351278, 351288; Craioveanu 
Vasile: 350740; Casianu Ni- 
colae: 350800; Făget Grigo-. 
re: 350323; Păduceanu loan: 
910387, 910397 910399; Ru- 
su Constantin: 910283; Cio- 
banu Ion: 456851; Gavril 
Mihai: 284478. 284669,
350063, 509907, 509908. Se 
declară nule. (1077)

NAGY ADALBERT mul
țumește doctorilor Maria 
Balea, medic primar șef 
dr. Daniel Nicolae, medic

primar, secția interne, a- 
sistentelor Baiassy Ghizela, 
Bolot Maria, Orszvath Ghi
zela, precum ș; personalu
lui mediu sanitar de la Spi
talul Orășenesc Petrila, pen
tru deosebita competență 
profesională de care au dat 
dovadă pe timpul internă
rii mele redîndu-mă fami
liei. (1079)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Flores- 
cu Mihaela eliberată de 
S.S.H. Vulcan. Se declară 
nulă. (1074)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mate- 
evici Costache, eliberată 
de I.M. Petrila. Se declară 
nulă. (1073)

ANUNȚ DE FAMILIE

Familia, Broască iiie 
din Ariinoasă cu adîncă 
durere anunță încetarea 
din viață a celei care a 
fost bună soție, mamă 
și bunică

EV A BROASCA 
înmormântarea va avea 
loc în ziua de 29 de
cembrie 1979, ora 15, 
Vom păstra Vie aminti
rea ei în sufletele noas- 
trp. -(1078)
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