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Rusu din

De la schimb la schimb t.R.I.U.M. Petroșani

secțita de 
în curînil

lăcătuși Aurel Laban și sudorulȘeful echipei de
montaj a I.U.M. Petroșani verifică asam blarea unei 
va lua drumul spre subteran.

Vasile 
noi combine, care,

Foto : I. LICIU

teagulroșu
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Producții sorite de cărbune
5 r' - Ca o confirmare a rezultatelor de bun augur în

registrate după' primul schimb al zilei de călre minerii 
- de Ia Lupeni, Uricani șj Petrila, și consemnate în 

ziarul nostru, ieri, ja bilanțul celei dinții zile de lu
cru în subteran cele trei colective miniere raportau 
depășirea sarcinilor. Pe loc de frunte, așa cum ne-am 

,. obișnuit în anul care a trecut, șj ca o confirmare a 
temeiniciei pregătirilor întreprinse pentru creșterea 
producției de cărbune în anul 1980, s-au situat minerii 

Lupeniului. Cel mai puternic colectiv de muncă al Văii 
și cel mai mare producător de cărbune cocsificabil 
al țării a extras într-o singură zi peste prevederi 308 
tone de cărbune, atingînd astfel încă din prima zi a 
anului nivelul planificat al producției pentru jumă
tatea lui 1980.

Minerii de la Uricani, care au dovedit, de aseme
nea, mari resurse de creștere a producției de cărbune, 
valorificate plenar în ultimele luni ale anului 1979, 
au încheiat cea dinții zi de lucru a noului an cu un 
plus de 198 tone de cărbune. Alături de întreprinde
rile amintite, I.M. Petrila a depășit, de asemenea, 
sarcinile zilnice.

Creșterea productivității muncii
cerințăritm a productivității componentă esen- trecerii la o nouă în economie, re-

a productivitățiiSporirea într-unînaltmuncii, țială a calitate1prezintă pentru colectivul de la I.R.I.U.M.P. un 6- biectiv major pentru a cărui îndeplinire se depun eforturi susținute. Tovarășul Nicolae Ceausescu, se- cretar general ai partidului, la Congresul al XII-lea sublinia : „O orientare
principală a viitorului cin
cinal este creșterea mai

Stîntem preocupați de îndeplinirea la 
un nivel calitativ superior a sarcinilor 
de producție ce ne revin în acest an superior, la o înaltă eficiență, întreaga activitate economică. In acest sens, vom trece.în toate sectoarele de producție la abataje frontale cu susținere mecanizată pentru a realiza o productivitate a muncii superioară, sporind pe această cale producția de cărbune extras cu mij-

Colectivul , de oameni ai muncii de la mina Petrila a încheiat anul 1979 cu <> depășire a sarcinilor de plan de 28 000 tone de cărbune, pășind în anul 1980 cu gîndurr noi pentru îndeplinirea sarcinilor economico-sociale ce ne revin din documentele Congresului al XII-lea al partidului. Așa cum reiese din Mesajul adresat întregului nostru popor de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, noul an în care am intrat este hotărîtor pentru îndeplinirea sarcinilor

ce ne revin în cinai.Anul 1980 _________ _pentru colectivul minei noastre, anul în care trebuie să realizam o producție cu 120 000 tone de cărbune mai mare față de anul 1979. Datorită a- cestul fapt, comitetul nostru de partid, consiliul oamenilor muncii de la mina Petrila,. întregul colectiv, sîntem preocupați de extinderea mecanizării în subteran, a tehnologiilor și metodelor moderne de lucru, pentru a ridica. la un nivel calitativ

înseamnă

Marcu ANDRONE, 
secretarul comitetului de 

partid și președintele 
consiliului oamenilor 

muncii de la I.M. Petrila

(Continuare in pag. a 2-a)

Acțiunea de deszăpezire, continuată
cu toate mijloacele!

Bunii gospodari nu s-au lăsat invitațiîncă după primele căderi abundente de zăpadă,' bunii gospodari au ieșit în fața caselor cu lopeți și mături. Pe majoritatea străzilor din cartierele Petroșaniului, în fața caselor, zăpada a fost curățată, iar circulația pietonilor se poate desfășura normal. Astfel, pe străzile împăratul Traian și Eca- terina Varga, cetățenii au

ieșit la curățat zăpada și în prima și îri cea de-a doua zi a anului. Printre cei aflați diș-de-dimineață la curățat zăpada s-au putut. vedea cetățenii loan Vlad, Ghcorghe Nicula, Nicolae Tătar, Iuliu Korea, losif Pisznovski. David Im- bre, Traian Popa, Ru- xanda Cazan și multi alți buni gospodari.
Atitudine contrastantăProvoacă însă nedumerire atitudinea de nepăsare a altor „gospodari", care nu au ieșit încă la curățit zăpada. Astfel, pe strada Vasile Alecsandri, în dreptul șirului locuințelor de la nr. 1 la 15, zăpada n-a fost curățată pînă ieri. Pe aceeași stradă, de la nr. 16 în sus zăpada e curățată și strada are cu totul alt

aspect. O situație asemănătoare se poate vedea pe strada Aurel Vlaicu, unde nu toți cetățenii au înțeles că au datoria să curețe zăpada de pe trotuarele dițJ fața locuințelor. Ce fel de „gospodari" sînt cei ce nu înțeleg că au îndatorirea legală de a. ieși la curățitul zăpezii din fața caselor in care locuiesc? (V.S.)

rapidă 
muncii sociale, prin orga
nizarea științifică a 
ducției și muncii în toate 
ramurile economice".Trebuie, de asemenea, a- mintit că la sporirea accentuată a productivității muncii in perioada 1981 — 1985 vor contribui promovarea Și introducerea pe scară largă a progresului tehnic, a mecanizării, automatizării și. cibernețiză- rii producției, îmbunătățirea în continuare a organizării producției și a muncii, ridicarea calificării și perfecționarea cadrelor.Acționînd în contextul creșterii eficienței economice. a trecerii la o nouă calitate a întregii activități, comitetul de partid, conducerea unității au i- i nițiat încă din anul trecut un program de măsuri. program care vizează în mod direct depășirea indicatorilor de plan în general și a producției nete în special, indicator de bază al activității economice pe seama creșterii productivității muncii. Programul? cuprinde măsuri concrete, stabilește fesoonsabilități precise <le valorificare intensă a rezervelor interne, orierițînd continuu eforturile colectivului nostru sore cele mai rationale și eficiente acțiuni vizînd realizarea o- biortivelor Produse. In 1979. de exemplu, prin măsurile adoptate am reu-

pro

șit să depășim productivitatea muncii cu 6 393 lei pe fiecare om al muncii, fapt care a condus la realizarea indicatorului producție netă în proporție de 105,3 la sută, la obținerea unor beneficii peste plan în valoare de 3 343 000 lei, reducând în același timp, cheltuielile materiale cu 21 lei la 1000 lei producție marfă. In anul 1980, productivitatea muncii va crește cu 9,7 |a sută față de anul precedent, creștere, pentru care am stabilit program ,de măsuri. De asemenea, ne-am gândit la unele măsuri de perspectivă, avînd în vedere că în 1985 acest indicator va crește cu 26.2 la sută față de 1980. Acest lucru nu numai că a mobilizat din plin toate e- nergiile creatoare ale oamenilor muncii de la I.R.I.U.M.P., dar a avut drept rezultat conceperea programului amintit, din care voi spicui cîteva măsuri pe care le considerăm cele mai semnificative.In acest an promovarea progresului tehnic se va ,reflecta în mod sintetic în întreprinderea noastră prin creșterea gradului de dotare tehnică. .Introducerea în procesul de producție a mașinilor de mare randa-

va

Fi-

ment, automate și semiautomate, va determina sporirea cu 2,8 la sută a productivității muncii. Vor fi intensificate preocupările de elaborare a noi tehnologii și de perfecționare a celor existente. Practic, prin aplicarea acestei măsuri la un singur produs — agregat central hidraulic de exemplu — productivitatea munciicunoaște o creștere de 0,4 la sută. Extinderea acestei metode și la alte repere, de pildă, la racordul flexibil de înaltă presiune, are drept rezultat o economie substanțială de metal, reducerea termenului de prelucrare, cit și sporirea cu 0,5 la sută a productivității muncii.resc, acesta este doar un exemplu. Noi aplicăm de mult timp metoda respectivă și la alte piese, cum ar fi cap port ventil, element intermediar piston etc. Cert este că modernizarea tehnologiilor existente și elaborarea altora noi este o preocupare de prim ordin a muncitorilor1, tehnicienilor și inginerilor din întreprindere, preocu-
Ing. loan CREȚU, 

inginer șef la I.R.I.U.M.
Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

CULTURA ARTĂ
(IN PAGINA A 3-A)

Lucrătorii Oficiului P.T.T.R. din Petroșani la 
descongestionarea de zăpadă a arterei principate. A- 
cește imagini se doresc cit mai frecvente Pe toate 
căile de acces și în toate sectoarele de activitate și, 
cît mai grabnic, pină ce înghețul nu va „betona" 
zăpada căzută din abundență,

Foto ; I. LEONARD

Iarna —- n-au mîv.cat-o nici lupii, nici cîinii, cum ar spune un intelectual jian ca Ionică Bunea din Lonea — a venit mai tîrziu, de acum ne confruntăm cu rigorile ei, dar și cu comoditatea u- nor cetățeni, al căror congelat conservatorism indică sloirea simțului lor civic. Nu, nu-i avem în vedere pe cei care uită să-și curețe zăpada din fața casei sau instituției, de ei să aibă grijă oamenii cu chitanțiere de la consiliile populare. Am eu un cunoscut, care — fie iarnă, fie vară — parcurge drumul de acasă la muncă numai eu autobuzul, deși distanța măsoară doar cîteva sute de metri, adică o singură stație. Așteaptă, fiindcă nici chiar vara E.T.P.-ul nu merge ca pe roate, mormăie, apoi, crescendo, suduie, dar nu părăsește stația de-ar fi să întîrzie pînă la venirea multirotatei herghelii

Rigorile s 
comodității |• ji putere. Cu greutate, ape- | lmd la forța fizică și a- | menințări, escaladează u- | șa, mai adesea cea din f față, se agață de o bară, | flutură ca o rufă visco- j lită pe lîngă scara auto- | buzului dar nu se lasă. | Bineînțeles, proferează | injurii la adresa etepiști- | lor, care „nu-și fac dato- | ria și astfel riscă zilnic să întîrzii". Scuza coti- ? diană — „vedeți, trans- j portul în comun..." gIntr-o zi, l-am invitat | să parcurgem scurta dis- j tanță cu mijloacele pro- | prii de locomoție. S-a ui- 3 tat la mine ca la a opta | minune a lumii, apoi m-a |. întrebat de ce mai avem | autobuze, dacă „banii mei -■ nu merge" etc. |O, naivă comoditate, | care capătă dimensiuni în | aceste zile cînd, de ce să « n-o spunem cei de la | transportul în comun au | de înfruntat niște greu- 5 tăți. De ce nu le-am ve- j ni și noi în ajutor ? ! |

Ion VULPE i
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A venit iarna drăguță... Foto : I. LICIU

Jurnal de vacanță

La clubul cu multi pasionațiLa Liceul nr. 2 Lupcni, coridoare curate, clase tăcute. Liniște aparentă; în cîteva săi; de clasă, animație. „Clubul vacanței* este aici o permanență, cu prieteni fideli și secții active : intr-o sală — audiții muzicale ; într-alta (compensatoriu) domnește liniștea partidelor de șah ; la un etaj se aud loviturile sacadate și comentariile amatorilor de tenis de masă.Aici, în fiecare săptămî- iiă se ține o informare politică. De . curînd a avut loc o scară cultural-dis- tractivă ș; un spectacol „Ne slăvim patria și partidul*.
t.'încj și-a revenit, pe patul spitalului, S.I. iși a- ducca aminte, ca prin ceață, de cele intîmplate. Cu multă precauție i s-a spus că are mai multe lovituri de cuțit în stomac, inima lui pendulase între viață și moarte; printr-o complicată intervenție chirurgicală i s-a scos splina sfîr- tecată. Cînd.s-a simțit mai in puteri, lucrătorii de miliție au cerut lămuriri a- supra tristelor întâmplări, asupra identității agresorului, dar S.I. a ridicat din umeri. Nu știa cum îl cheamă pe individul cu care băuse. .în ziua de 9 noiembrie 1979, la restaurantul „Parîngul* din Pe- troșapi. Se intilnisern la aceeași masă, la un pahar în plus se legase o prietenie la cataramă, glasul mieros al amicului de beție a u*rcat odată cu a- burii alcoolului in. creierul Iu; S.I. Măgulit, l-a invitat acasă, să mai cinstească evenimentul. Acolo, S.I., ..eare-și pusese casa, ''masa și sufletul la dispoziția primului întîl- niț. intr-un local (în care adesea sînt serviți consumatorii în stare de ebrietate — a cita oară relatăm asemenea cazuri?) a trăit cîteva clipe de groa

ză. „Amicul* l-a amenințat cu cuțitul, cerîndu-i să pună pe masă toți banii pe care-i avea. Din întîmplare, S.I. n-avea bani. Celălalt a devenit fiară, nu l-a crezut, l-a lovit de mai multe ori apoi, cînd a constatat că nu. mințise, a scotocit prin dulap și haine, a înșfăcat 
o pereche de blugi și dus 
a fost., ...Adrian Căldărar era

Surprind .c îți. va elevi discutînd despre excursia organizată de liceu la Straja și despre un concurs, de săniuțe; la plecare, i-am întilnit pe profesorii Ana Colțan, Geor- geta Pop, Vasile Guran, pregătind listele echipelor care, spre sfîrșitul vacanței, vor efectua rea- menajarea impecabilă a sălilor, a laboratoarelor — pregătirile pentru reluarea activității școlare. Deocamdată,"vacanța de iarnă are o temperatură înaltă : cu zăpadă multă și zile pline de satisfacții.
Mihai DRAGOLEA, 
profesor, Liceul nr. 2 

Lupeni

bucuros.--Nu lăsase urme. Se știa in cercul bănuiți- lor, abia ieșise din. penitenciar, în 28 august. Fusese „acolo* pentru tîlhă- rie și furturi în dauna a- vutului obștesc și personal. Refuzase ajutorul lucrătorilor de miliție, prin grija cărora i se asigurase un loc de muncă. Pentru el, deși suferise ■ atîtea 
In paharul „prietenuluiti

întîmplâtor 
fermentează faptele 

reprobabile
damnațiuni, doar tilhăria și amenințările cu . cuțitul rămăseseră singurele lui căi de satisfacere a celor necesare vieții. Adică bani, băutură, . inîncare, haine, evident distracție, toate procurate cu forța. Precum animalul de pradă își adulmeca victima, îi testa gradul de credulitate, «u vorbele mieroase o amețea, cu alcool îi a- ntorțea puterea de reacție, apoi scotea cuțitul...Cîteva zile mai tîrziu a reînnodat firul faptelor. A smuls din mina unui cetățean o damigeană cu vin și a încercat să dispară în cartierul Dără- nești. Cu sprijinul cetățenilor, au intervenit la vreme lucrătorii de miliție. In acea zi, purta o pereche de blugi, care oferea anumite indicii... In cele din urmă a recunoscut că l-a agresionat pe S.I.

Rodnică activitate 
- sportivăAflată în cantonament la Piatra Arsă, echipa de schi fond a clubului sportiv școlar Petroșani a susținut un atractiv concurs în compania redutabilelor formații ale cluburilor similare din Brașov, Râșnov, Cîm- peni, Sinaia și Vatra Bornei. Forvdiștii din municipiul nostru au avut o comportare meritorie ocupând locurj de frunte in clasamentul final, astfel : Bă

ieți I : Adrian Flaidăr (locul I), Ion Crișu (locul II), Ernest Czimbalmos (locul IV) ; Băieți II : lon Frîncu (locul V) ; Fete I : Gabriela Pop (locul II), Luminița Trandafir (locul IV) ; Fete 
II : Lucia Seurtu (locul II), Paulina Frîncu (locul V) șl 
junioare : Elena Căpîlnean (locul I).Echipa a fost însoțită de prof, lacob Irnling. (C.I.)..

Zece zile mai tîrziu, în. vecinătatea restaurau tu- lui „Parîngul*, la bufetul „Dacia* (alt focar de poluare antisocială 1), Gh. Pătcuș consuma băuturi alcoolice cu lon Moise' și alt „prieten* ocazional. Alcoolul, prietenul lor necredincios, le-a sfădit mințile. Discuția a degenerat îp ceartă, cearta in scandal,

Gh. Pătcuș a scos cuțitul, retezîndu-i artera femurală lui Ion Morse, celălalt prieten s-a ales eu o lovitură în spate. Neprimind la timp îngrijirile medicale necesare — au rămas impasibili agresorul, companionul de beție, consumatorii și personalul din local — Ion Moise a încetat din viață.lată care sînt urmările tragice ale consumului e- xagerat de alcool, ale „prieteniilor* închegate la un pahar, cu indivizi cu conștiința pătată de antecedente penale sau cărora băutura li se urcă la cap, beneficiind de „amabilitatea" unor ospătari. Am istorisit aceste dramatice întîmplări, nu pentru că s-ar mai putea repara ceva. Ion Moisc a. murit, S.I. va resimți pe pielea lui, toată viața, urmările . gestului său necu

Creșterea
(Urmare din pagina I)pare care corespunde necesității de creștere a calității producției, a eficienței întregii activități productive.De asemenea, factorul e- sențial de creștere a rodniciei muncii l-a constituit și îl constituie, in continuare în acest an, introducerea pe scară largă a autoutilării. In acest domeniu aș sublinia cîteva preocupări care au început să prindă viață chiar din primele zile ale anului. In prezent se lucrează la o instalație de ridicat pentru deservirea mașinilor de honuit și la un dispozitiv pentru cromarea simultană a mai multor piese. Punerea în funcțiune a celor două dispozitive înseamnă , creșterea productivității muncii cu 0,5 la sută și respectiv cu 0,3 la sută, fără să mai a- mintim de reduce r e a efortului fizic al muncitorului. Avem în vedere, de altfel, și confecționarea u- nui sistem de monorai și a unei mașini de curbat profile, ambele pentru a- telierul de TH I’aroșeni. Cu aceste instalații crește gradul de dotare tehnică și, ‘ implicit, productivitatea cu 0,8 la sută.Potrivit politicii partidului nostru, a orientărilor jalonate de Congresul al XlI-lea. aplicăm cu succes metoda poliservlrii mai multor mașini unelte, factor de maximă importanță în atingerea unor nivele ridicate la productivitatea muncii care se reflectă, bineînțeles, în îmbunătățirea substanțială a activității productive. Prin folosirea acestei metode la mașinile do honuit; rectificat, la mașini'e automate și la cele de debitat, vom obține o creștere de 0,6 la sută a productivității muncii. Privită tot ca aspect al sporirii productivității muncii, califî- 

getat, ci pentru a atrage, din nou, și altora, atenția asupra lor. Prietenia adevărată se încheagă la locul de muncă, între vecini, între oameni care se cunosc de ani de zile, nu în fața licoare! perverse, care macină luciditatea și îndeamnă la fapte reprobabile.' Ca. să prețuiești sincera prietenie nu-ți trebuie măsura barmanului, ci faptele pline de omenie, adevăratele sentimente ale tovarășilor de muncă, ale vecinilor, cu- nos.cuților de-o viață. Desigur, marea majoritate a oamenilor sînt cinstiți, au o comportare demnă, civilizată, printre ei, uneori,- se ascund, din păcate, cu gînduri rele, și indivizi care nesocotesc legile și cutumele acestui popor. Or, astfel de indivizi își au ca aliat al „loviturilor* Jor tocmai pe inamicul public nr. 1 și fals prieten al tuturor — alcoolul.
★Sîntem în măsură să va informăm că, în urma respingerii . recursului către Tribunalul Suprem al R.S.R. și a cererii Către Consiliul de Stat al R.S.R. pentru comutarea pedepsei, Claudiu Ghițulescu, în vîrstă de 22 de ani, autor a) unei triple crime, comisă în noaptea de 1 spre 2 martie 1979, în Petroșani, condamnat la moarte pentru infracțiunea de omor deosebit de grav (despre abominabilele sale fapte am relatat la vremea potrivită) a fost executat în dimineața zilei de 18 decembrie 1979 (ora 10).

Ion VULPE, cu 
sprijinul lt. major de 
miliție, Ion ARSENIE

producfivităfii munciicarea și perfecționarea cadrelor impulsionează indicatorul în cauză cu 0)2 la sută, vizînd în mod direct și îmbunătățirea calității produselor.Tot în contextul preocupării pentru sporirea productivității muncii, a- vem în vedere și perfecționarea continuă a producției și a muncii. Urmărim crearea condițiilor organizatorice, a microclimatului necesar pentru realizarea unui volum mărit de producție, asigurarea montajului la stîlpi hidraulici pe bandă, folosirea mașinilor-unelte la parametrii proiectați. Preocupările în acest domeniu nu se opresc aici. Ele sînt direcționale și spre reducerea cheltuielilor materiale, economisirea de energie, metal și combustibil. Semnificativ este că toate aceste măsuri și' acțiuni cuprinse în programul special de creștere a productivității muncii în acest an
A

îndeplinirea la un nivel 
calitativ superior 

a sarcinilor de producție
(Urmare din pagina I)loaee mecanizate. Vor intra în funcțiune noi abataje frontale în strateje 7 și 9 (sectorul 1), straiele 6, 7 și 13 (sectorul V), nr. 337 (sectorul HI) și nr. 430, 432, 433, 434 și 337 (sectorul IV). La sectorul II, în stratul 13, în scopul sporirii producției de cărbune va .fi introdus în acest trimestru un nou complex mecanizat, al patrulea la întreprinderea noastră, ceea ce constituie încă un pas pe linia îndeplinirii sarcinilor ce ne revin din programul de mecanizare a mineritului din Valea Jiului.După cum se observă în anul 1980 vom pune un accent deosebit pe creșterea productivității muncii, în condițiile ușurării e- fortului fizic în subteran, printr-o bună organizare a producției și a muncii. La nivel de abataje avem planificată o productivitate a muncii de 6,054 tone/post, posibilă de realizat dacă avem în vedere faptul Că întreaga activitate de la întreprinderea noastră va cunoaște în aeest an îmbunătățiri substanțiale Pe linia perfecționării tehnologiilor, a introducerii perseverente a noului.Pentru îndeplinirea sarcinilor, un rol important revine comuniștilor, organizațiilor de 

PROGRAMUL
CURSURILOR UNIVERSITĂȚII POLITICE Șl DE : 

CONDUCERE FILIALA PETROȘANI f
• SECȚIA ȘTIINȚA CONDUCERII în ziua de ;luni, 7 ianuarie ac., ora 17, după cum urmează : gru- i pa A la sala mică a casei de cultură, iar celelalte J grupe (B, C, D și E) la Școala generală nr. 1 Petro- | sâni. |
• UNIVERSITATEA POLITICA ȘI DE CONDU- «

CERE — grupele anilor I, II și III, în ziua de marți, 3 8 ianuarie a.c., ora 17, la Școala generală nr. 1 Pe- | troșani. ’ , !In toate grupele se organizează dezbatere la tema: ; 
„Obiectivul fundamental și liniile directoare ale dez- î 
voltării României, stabilite de Congresul al XlI-lea ș 
al P.C.R. pentru cincinalul 1981—1985 și în perspecti- i 
vă; sarcinile organelor și organizațiilor de partid în 
înfăptuirea planului de dezvoltare economico-soeială 
a patriei".

PLAN DE DEZBATERE:1) Obiectivul fundamental al planului cincinal 1981—1985;2) Orientările și modul în care se va acționa pentru înfăptuirea obiectivului fundamental și a liniilor directoare ale dezvoltării României, stabilite de Congresul al XlI-lea al P.C.R.3) Sarcinile organelor și organizațiilor dc partidîn îndeplinirea planului de dezvoltare economico- soeială a patriei. oJte te.

și în; cincinalul viitor sînt temeinic fundamentate, cu termene și responsabilități reprezentînd pîrghii eficiente de sporire a calității întregii activități productive, teAnul de plan 1980 constituie pentru colectivul I.R.I.U.M.P., ca și pentru toaite colectivele de oameni ai muncii din. Valea Jiului, din întreaga țară, nu numai ultimul an al cincinalului actual, ci și anul trecerii la deceniul științei, tehnicii, calității și eficienței. Acționând în acest context, organizația de partid, cele de sindicat și U.T.C., conducerea colectivă a unității, toți oamenii muncii din întreprindere sînt hotărîți să facă tot ce le stă în putință pentru realizarea în mod exemplar a sarcinile' de plan din acest an, pen«- tru materializarea obiecti-j velor înscrise în documentele celui de-al XH-leâ Congres al P.C.R.

partid. D« un sprijinesențial sînt organizațiile proprii ale F.U.S. Aș evidenția in a- cest sens acțiunile întreprinse de membri ai F.U.S. de la sectoarele II, III, IV și V care au reușit încă din primele zile ale acestui an să antreneze la activitate. pe toți oamenii muncii, luînd atitudine fermă împotriva celor care nu își aduc aportul necesar în procesul de producție. Este un exemplu grăitor al modului în care oamenii muncii de la întreprinderea noastră înțeleg să participe la conducerea activității, la aplicarea to VÎăță a principiilor democrației socialiste, contribuind la întărirea autocon ducerii muncitorești și a autogeștiunii e- conomico-f i n an ciare.In aceste zile, comitetul nostru de partid, organizațiile de sindicat, tineret și femei, pe baza sarcinilor ce ne revin din documentele. programatice elaborate de Congresul al XlI-lea al P.C.R., inițiază activități politico-educative specifice, eu scopul ridicării conștiinței fiecărui om al muncii, creșterii răspunderii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor a- cestui an, garanția încheierii cu succes a cincinalului actual și pregătirii temeinice a cincinalului viitor.
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In anul 1980 este necesară
O viață culturală bogată 

și de calitate, în Valea JiuluiNoul an, în intrat de cîteva zile, un an hotăritor pentru îndeplinirea cu succes a întregului cincinal, deschide în via- cultura.l-e ducat i vă șidin Valea perioadă de a cărei prin-

care ani
ța artistică Jiului o activitate cipală coordonată este ca
litatea. Acest unic criteriu trebuie să se afle încă de acum în atenția instituțiilor culturale, a ce» ' lor ce muncesc în acest domeniu în care s-au obținut multe rezultate frumoase, confirmînd potențialul remarcabil al vieții ~ de muncă și creație..O viață culturală permanentă și activă își găsește eficiența numai în- tr-un permanent contact cu oamenii muncii. Și în acest domeniu există o bună experiență la cluburile sindicalelor din Eo- nea, Vulcan și Lupeni, la Casa de cultură din Petroșani. Acum, eînd se stabilesc direcțiile de acțiune de-a lungul anului, o. atenție prioritară se cuvine a- cordată programelor de activitate, care să fie o emanație a gîndirii colective a consiliilor de conducere, fiind corespunzător dirijate în conținutul tematic al tuturor manifestărilor și formațiilor artistice de amatori.Permanența vieții, culturale, educative, integrate

armonios în faza de masă a festivalului muncii și creației „Cîntarea României” în preocupările actuale ale organizațiilor de partid, de masă și obștești, ale întreprinderilor și instituțiilor, presupune o prezență periodică în mijlocul oamenilor muncii, al minerilor. într-o astfel de concepție mai complexă, promovînd o continuitate firească, mereu nouă în conținut și în formele concrete de exprimare, activitatea educativă și culturală se implică direct în viața economică și socială a municipiului, răspunzînd mai exact ideii subliniate de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în Mesajul de Anul Nou : „Să men
ținem mereu viu spiritul 
revoluționar în muncă și 
creație, să milităm neobo
sit pentru ridicare-, nive
lului de conștiință al ma
selor și promovarea în 
toate sferele de activitate 
a principiilor eticii și e- 
chității socialiste".Intensificarea și diversificarea muncii de educație materialist-științifică, a metodelor de cunoaștere și atragere a atitor oameni talon tați și. pasionați din Valăa Jiului, promovarea perseverentă a. legăturii directe eu publicul, narai el cu o atenție sporită pentru toate

pirate montaje muzical-li- terare, dansuri tematice ș.a.) reprezintă doar cîțiva indicatori ai calității muncii din casele de cultură, cluburi, chiar a celorlalte instituții care trebuie să sprijine concret activitatea culturală și educativă. Numai printr-o organizare mai bună a întregii activități cultural-educative și artistice, printr-o colaborare rodnică și continuă a tuturor factorilor educativi se poate realiza un spirit nou în domeniul vieții culturale destinat ridicării nivelului de conștiință al tuturor oamenilor muncii.Apropierea celui de-al II-lea Congres al Frontului Unității Socialiste trebuie să stimuleze întreaga activitate cultural-educati- ■ vă și artistică spre un conținut bogat, susținut fără perioade de reflux, în con» tact -continuu cu oamenii muncii.
T. SPĂTARU

y*
*
*

Moartea unui ghid l{

Cu brigada 
artistică pe... teren

Strungărița Elena Iș- 
vănuț, vopsitoarea Mari- 
lena Sava, montatorii 
Ion Victor Ștefan și 
Gheorghe Bușoi, lăcătușii 
Constantin Voicu, Cons
tantin Șa va și forjorul 
Căldărar Iulicâ — iată 
membrii tinerei brigăzi 
artistice clin Complexul 
C. F. R. 
ființată 
Desigur, 
nimatoare 
la

Petroșani în
de curînd. 
inimoasa a- 
culturală de

Revizia de va
goane, inginera Rodica 
Ardelean, ca și actorul 
Dumitru Petrescu, 
i-a instruit, au toate 
tivele să se bucure 

^edul inițiativei lor. 
cești tineri inimoși 
prin diferitele sectoare 
de activitate ale C.F.R- 
sdui prezentîndu-șj inte
resantul program intitulat: „In glasul roților de ; tren".

O inițiativă demnă de 
extins și în alte domenii 
de activitate... (I. LlCIU)

n„Moartea unui ghid", a- cest film de excepție realizat de francezul Jacques Ertaud cu cinci ani în urmă, cumulează un număr impresionant de premii, unele foarte prestigioase, cum ar fi Marele Premiu „Nimfa de Aur", ori Ma- me care rele Premiu de la Tronic. Dar, clin punctul de vedere al publicului, nu i acest fapt, este important, ■ ■»’ revelația pe care fil-o produce, prin va-

adeseori ne- capătă prin aceasta va- totdeauna loare de document pentru dincolo de anecdotă, ne descrie, eu veracitate și sensibilitate, peisajele, ambianța deosebită;— în cotidian ca și în situațiile excepționale — a unei stațiuni alpine, și, în sfârșit, o categorie de oameni
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scrutătoare, miloasă, dar dreaptă, delimitînd cate- , că goric eroismul autentic, de bravura geamănă cu necugetarea.In aparență se analizează una din sutele de dra- s-au consumat printre piscurile ademenitoare. Privirea atentă (ghizi și salvamontiști) cu defectele și calitățile lor, rar prezentate în film".Ne atrage atenția în a- cest comentariu faptul că Hunin subliniază și el caracterul documentar al peliculei, atmosfera sa specială, în care din aliajul nobil al ficțiunii și realului se naște o imagine convingătoare a unui univers aparte, unde’ oamenii poartă amprenta peisajului alpin și unde situațiile — limită adeseori re- formulează categoriile de bine și rău, în concordanță cu planul practicii nu acela al t&oriei.Filmul se bucură de bună distribuție, actorii voluînd cu simplitate firesc, ceea ce întărește și mai mult impresia puternicei lăgături dintre imaginație șj realitate.

descoperă, însă, că întîiii-
i ci revelația pe care tu-
! Cronica filmului< buh meu*"—" ■’* —
j cepul, că 
i ghid" se sustrage catalo- 
i gărilor de gen. Ceea ce ne 
i propune regizorul este un | pseudo-reportaj despre cu- 
l tezătorii munților, un re- / portaj complex, în cel 
1 mai bun sens al noțiunii,< care nu rămine la nivelul | expozitiv, nici la falsul 
i pitoresc adeseori întîlnit / în publicistică, ci își pro- > pune un obiectiv supe- 
ț rior : acela de a fora în 
l straturile adînci ale fap- 
t tulul senzațional, relevînd 
J subsolul psiho-social al a- 
1 cestuia. Nu încape îndoia-lă, Ertaud promovează o viziune care interesează 
i în cel mai înalt grad :

buie menționat de la în- ,,Moartea unui - plârca lui Michel Servoz— protagonistul peliculei— are semnificații mai profunde. Cea mai importantă dintre acestea este suma de mistere ce se ascunde îndărătul culiselor curaj ului. Drama, în universul căreia pătrunde Ertaud cu dexteritate, presupune o posibilă Iemică despre noțiuni largă circulație,, cum fi curajul.Bernard Hunin scriemătoarele rînduri despre acest film în „Fiches de cinema" : „Jacques Ertaud a știut să aducă muntelui și oamenilor săi omagiul pe care-1 meritau. Filmul

po- 
de 
ar

ur-.«■
!
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o
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C. ALEXAISDRESCU

Cum vorbim,In ciuda numeroaselor și solidelor forme de instruire — școala, presa, radioul, televiziunea, cartea, teatrul etc. — mai există cetățeni, din nefericire șj tineri, care manifestă minusuri în cultură, mai mult sau mai puțin jenante, așa după cum o demonstrează cel mai important mijloc de comunicare între oameni : limbajul.Iată, în sensul acesta, două cuvinte care intră în componența unor expresii de uz colocvial : „l-au decimat pur și simplu" și „Măi, ce harachiri i-au făcut". Ambele — rostite mai ales de tineri —• vizează domeniul sportului, vrînd să evidențieze superioritatea unei echipe sau valoarea ridicată a unui jucător, prin dribling sau marcare de goluri, care pune în dificultate formația adversă. Desigur, un inițiat care le aude zâmbește ironic, intervine sau rămine nepăsător, dar, vrînd-ne- vrînd, își face o părere nu tocmai favorabilă despre cel care Ie-a rostit. De ce ? Pentru simplul motiv că sensul acestor cuvinte este în neconcordanță cu sensul lor propriu. Astfel, așa după cum le găsim în Dicționarul explicativ al limbii române, aceste cuvinte a.u următoarele sensuri: „sinucidere prin spintecarea pîntecelui, practicată în Japonia, în special de samu-

cum scriem rai, în caz de înfrângere, dezonoare sau condamnare la moarte — harachiri" ; „a pedepsi o unitate militară, executînd pe fiecare al zecelea soldat (în Roma antică și evul mediu) — decimare". Deci, chiar dacă am dori să folosim un limbaj mai plastic, . plasarea lor într-un asemenea context e greșită deoarece acțiunea exprimată de cele două cuvinte nu poate fi explicată în fenomenul sportiv actual.Faptul că vorbitorii dețin în propriul Vocabular și aceste cuvinte însușite prin lectură sau vizionare de filme este un lucru lăudabil, dar folosirea improprie a acestor termeni este un semnal grăitor pentru superficialitatea cu care au fost asimilați. Soluția cea maf indicată în astfel, de împrejurări, pentru a evita confuziile și situațiile ridicole în care am putea a- junge, promptă mai sus amintit. Bineînțeles, e nevoie să fim foarte atenți de fiecare dată cînd vrem să lansăm în public un. cuvînt mai puțin obișnuit, o expresie ce impune sensuri corecte, exacte atît ei înșiși cît și cuvintelor componente. Altfel, vrem sau nu, devenim variante actuale ale celebrelor per-■ sonaje caragialiene.

T R Uplină de vervă și o distribuție bine aleasă, spectacolul — realizat de regizorul Marcel Șoma, scenografia fiind semnată de Mugur Pas- cu — se: recomandă ca una din piesele dc suc- • ale teatrului. (T.S.)

T E ATeatrul de stat „Valea Jiului" din ■ Petroșani prezintă astăzi și mîine, în sala de la sediu (orele 18), spectacole cu comedia „Logod- de Alexandru Se-Prin interpretarea <

Brigada artistică pe teren Ia... Revizia de vagoane.

genurile -.rtisti--int teatrul

este consultarea a dicționarului

M. MUNTE A NU

EVITAȚI 
irEȚEASARlUE !. Ca urmare a condițiilor meteorologic» neia- vorabile, a stratului gros .de zăpadă așternut în ultimele zile, pe arterele rutiere din zona municipiului Petroșani circulația se desfășoară greoi. Deși principalele străzi au fost curățite, datorită ninsorilor repetate, viscolului și înghețului, circulația autovehiculelor s-a făcut cu unele întreruperi. în aceste condiții, deținătorilor de autoturisme proprietate personală li se recomandă să renunțe la depla-

sările cu autoturismul. Celor care se încumetă, totuși, dintr*un motiv sau altul să circule în localități in aceste condiții le recomandăm să-și e- chipeze autovehiculul, cu mijloace antiderapante și să verifice în prealabil starea pneurilor, instalației electrice, de frînare și de climatizare. Celor care doresc să se deplaseze în afara municipiului le atragem atenția că vor fi opriți de echipajele miliției și rugați să se întoarcă din drum pentru a nu se expune pericolelor și pentru a permite utilajelor de deszăpezire să degajeze cît mai repede șoselele de zăpadă în vederea a- sig urării fluenței traficului rutier.

REDUCEȚI VITEZA !Deși in ultima săptă- mînă, în ciuda căderilor masive de zăpadă circulația rutieră a cunoscut valori de trafic destul de ridicate, nu s-au semnalat evenimente grave. Majoritatea conducătorilor auto au circulat cu viteză redusă, adecvată condițiilor de pe șosele. Cu toate acestea, s-au produs unele accidente. Pe drumul spre cabana Rusu un autoturism fost avariat pentru cel aflat la volanrespectat cerințele conducerii preventive și n-a redus viteza din timp, cu frînă de motor. Din aceeași cauză, conducătorul auto Aufmeșser FrancisC a accidentat pe strada Maleia un pieton care a fost internat în spital cu

a că n-a

o fractură la picior. Un alt accident a avut loc pe defileul Jiului unde loan Chitez, din orașul Balș, n-a mai putut stă» pini autoturismul care, din cauză vitezei a intrat în derapaj, izbin- du-se de parapetul- din stînga șoselei. Autoturismul a fost grav avariat, iar șoferul a fost internat în spital.Iată de ce, considerăm util să reamintim șoferilor că se impune ’ să conducă cu deosebită a- , tențîe, să reducă viteză pînă la limita necesară evitării oricărui pericol.
ATENȚIUNE, 

PIETONI !După cum lesnepoate vedea, conducerea autovehiculelor pe drumul acoperit de zăpadă sau gheață se face cu
se

' dificultăți deosebite, u- neori șoferii neputînd e- vita derapajul. De aceea, vă recomandăm călduros, circulați numai pe trotuare, traversați numai prin locurile sem- ■ nalizate și numai după ce v-ați asigurat că, tre- ăînd strada, nu obligați’ șoferii la frînare -bruscă. E bine să rețineți că în condițiile carosabilului a- coperit cu zăpadă, distanța de frînare se dublează.
PĂRINȚI!Căderea zăpezii a adus bucurie copiilor aflați în vacanță. Supravegheâți-le în permanență joaca. Nu-i lăsați să se dea cu săniuțele pe arterele de circulație, sau pe străzile în pantă cu acces în arterele intens ' circulate, cum sînt străzile lnsti-

tutului, Hie Pintile multe piui gheați șirea pe săniuțe în fața mașinilor.
CONDUCĂTORI DE 

AUTOBUZE 1Respectați cu strictețe regulile privind pornirea autovehiculelor de pe loc. Nu plecați din stații numai cu ușile închise. Nu întrețineți conversații în timpul conducerii. Evitați frînările violente în apropierea țiilor, autovehiculul te intra în derapaj surprinde călătorii așteaptă în stație.
Viorel STRAUȚ, 

cu. sprijinul biroului 
circulație al Miliției 

Petroșani

Și altele în munici- npstru. Suprave- pentru a evita ie- bruscă a copiilor

■ sta- poa-iji care
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Ședința FILMEFebra tranzacțiilornoului guvern cu aur de pe piețeleportughez monetare occidentale
4 (Agerpres). general al Kurt Waldheim,

vizita în Iran

zSCTUZlLiTZl'r

TEHERANSecretarulO. N.U., și-a încheiat, vineri, vizita întreprinsă în Iran. In timpul șederii la Teheran — informează agențiaP. A.R.S. — el a conferit eti ministrul iranian al a- tăcerilor externe, Sadegh Ghotbzadeh. și a participat la o reuniune a Consiliului Revoluției.PurtătorulConsiliului, < informează 1 declarat că, trunirii ,.s-a . im schimb de vederi între cele două părți11.Ministrul iranian de ex-
de cuvînt al dr. Habibi — P.A.R.S. — aîn cursul în- i procedat la

terne a spus, ld rîndul său : „Participarea lui Waldheim la reuniune a avut ca obiectiv realizarea unui schimb de opinii <u noi și <unoașterea vederilor'noastre11;Reuniunea — a adăugat directorul Oficiului de presă al O.N.U. în lumea a- rabă, Samir Sanb'ar, care l-a însoțit pe la Teheran, —prilejul unui larg de vederi asupra aspectelor actualei și a contribuit la ..bună înțelegere a melor implicate.

Waldheșm 
,.a oferit schimb tuturor situații o mai proble-

Crîza politică
SAN SALVADOR 4 (A- gerpres).Presse și ză că în elanșat o miniștrii celui al apărării sionînd în

din Salvador

L1SABONA 4 (Agerpres). Noul guvern' portughez, condus de premierul Francisco Sa Carneiro, a avut o primă ședință, în care a decis suspendarea, „în vederea reexaminării11, a u- nor măsuri adoptate de precedentul cabinet, „de gestiune", al premierului demisionat, Maria de Lur- des Pintasilgo.Joi s-a întrunit pentru prima oară și noul parlament- portughez rezultat din alegerile de la 2 decembrie, în care guvernul premierului Sa Carneiro beneficiază de sprijinul a 128 de deputat! din totalul de 250.

Confuzia de pe piețele monetare occidentale joi atît de mare îneît tranzacțiile cu aur și dolari au .început să capete un caracter necontrolat, pur șl simplu de haos. Astfel, după ce în ziua precedentă, cursul monedei americane în raport cu aurul înregistrase un nou record de „cădere liberă11 țajungînd la o paritate de circa 559 dolari (uncia de aur) față de 524,5 la sfîrșitul anului trecut), joi, aurul a înregistrat hol creșteri fabuloase de 70 pînă la aproape 100 dolari, ajungînd la un

curs de 632-669 dolari (un- era cia) 1 uncie (troy) de auregal 31,1 grame. Atît de .mare este graba deținătorilor de de a scăpa și goana după serie de burse
capitaluri de dolari aur incit o — la Paris, Zurich, Hong-Kong — au fost la un moment dat închise, cererea de aur fiind prea ridicată în raport cu oferta.Pe de altă parte, continuă să se înregistreze și o scădere a cursului dolarului american față de alte monede occidentale.(Agerpres) ,

PETROȘANI — 7 
ienibrie: Teatrulmare ; Republica : tichități ; Unirea : Moartea unui ghid ;

LONEA : Frumoasasi bestia :
ANINOASA : Rodeo ;
LUPENI — Cultural.Hoțul din Bagdad; Mun

citoresc lux ;
URICnitoare capul. ANI : Pe

nu o
ciocă- doare

TV vacan-

Agențiile France Reuter informea- Salvador s-a de- criză politjcă. toțj — cu excepția demi- urma refuzului forțelor armate de a se declara în favoarea procesului de democratizare promis după lovitura militară de stat din 15 octombrie 1979. De asemenea, doi membri civili ai juntei de guvernare au adoptat o decizie si-

milară.Intr-un document publicat de cabinetul demisionai- se subliniază necesitatea realizării unei alianțe între forțele armate și popor care să se concretizeze într-up program de reforme profunde, punîndu-se capăt nedreptăților economice, politice și gficiale. Comunicatul insistă asupra punerii în aplicare a unei veritabile reforme agrare și a naționalizării sistemului bancar și financiar.
Vizita în Cuba a unei delegații 

Francez

FIRMELE AMERICANE producătoare de autovehicule „General Motors11, „Ford11 și „Chrysler11 au anunțat noi perioade de o- prire a producției, în vederea diminuării stocurilor de autoturisme și autocamioane nevîndute. Aceste măsuri vor determina intrarea ln stare de șomaj Pe termen nedefinit a altor 50 000 de muncitori, care vor îngroșa rîndurile celor 150 000 de lucrători din această ramură aflați într-o situație similară de mai multă vreme.

ceste ia urmează să fie demontate și să sufere unele modificări, ca o consecință a eșecurilor înregistrate în cursul zborurilor simulate.

a P.C.
HAVANA 4 (Agerpres). La încheierea vizitei în Cuba a unei delegații a P.C. Francez condusă de Georges Marchais, secretar general al P.C.F., la Havana oa fost dată publicității declarație comună.Delegațiile celor două partide au procedat la un ichimb de păreri cu privi-

re la unele probleme de politică internațională. In a- cest cadru s-a apreciat că este necesară intensificarea luptei împotriva inegalității în dezvoltarea economică a statelor precum și pentru punerea în aplicare a unui program de dezvoltare țărilor lumii a treia. a

LATEHNICIENII DE
N.A.S.A. continuă să fie preocupați de problemele pe care le ridică funcționarea motoarelor navetei spațiale americane „Columbia11, programată să efectueze în cursul acestui an primul său zbor Astfel, N. Carlson, rul programuluiTuri simulate alea relevat că motoarele a-

orbital, directo- de zbo- navetei,

A.

LA TEL AVIV AU ÎN
CEPUT LUCRĂRILE celui de-al VIU-lea Congres al Partidului Muncitoresc U- nit din Israel. (MAPAM).Partidul Comunist Român este reprezentat de o delegație formată din tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.țț. și Valter Roman, membru al. C.C. al P.C.R.In cadrul lucrărilor de vineri, tovarășul Mihai Gere a rostit un cuvînt de salut.

R A F A E L A N G E L 
CALDE R O N, ministrul

Problemele alimentației au devenit, în prezent, o sursă de profit, un instrument de control economie și politic, un mijloc de a asigura O dominație eficientă a Occidentului asupra întregii lumi și, în special, asupra celor înfometați —este concluzia care se desprinde din lucrarea „Cum moare de foame cealaltă jumătate11 a, lumii, apărută, la Paris, sub semnătura lut. Susan George. Propunîndu-și „să denunțe clișeele oficiale" care prezintă o imagine falsă a problemei subalimentației, autorul subliniază, de la început, că omenirea dispune astăzi de recurse fizice și mijloace tehnice necesare pentru a asigura hrana necesară populației actuale a planetei, sau chiar a unui număr mai mare de locuitori. Se apreciază, astfel, că explicația potrivit eăreia sporul demografic și descreșterea resurselor ar constitui cauza insuficienței alimentare nu are o bază reală. Foametea — notează autorul — este efectul unui sistem politic și- social, iar fenomenul înapoierii economice actuale constituie, în. mare măsură, produsul istoric al relațiilor oolitico-economice trecute u prezente dintre „sateliții subdezvoltării și me- tropole“,în continuare se relevă faptul că un serios impediment în rezolvarea problemei subalimentației în 1 urne îl reprezintă preluarea sau, cel mal adesea, impunerea unor modele de dezvoltare ne. on forme

cu condițiile concrete din țările subdezvoltate, modele concepute — deliberat sau nu — pentru a favoriza interesele occidentale. Se menționează, de pildă, că tehnologia occidentală, în ansamblul ei, are ca obiectiv obținerea . unei creșteri a productivității, concomitent cu diminuarea importanței mîi- nii de lucru. Or, toate țările slab dezvoltate au, în prezent, imense populații rurale, și o singură resursă cu adevărat abundentă — mîna de lucru. Alte

se încearcă acreditarea i- deii că modernizarea sectorului agricol ar ptuea constitui o alternativă a reformei agrare și a transformărilor sociale pe care aceasta le presupune. în acest fel, cresc amenințător' inegalitățile, decalajele între exploatatori și cei săraci, ca și între zonele favorizate și cele mai puțin favorizate din aceeași țară. Cu toate acestea. ..în pofida unor decenii de... eșecuri, «experții» continuă să acționeze ca și cum singurele soluții posibile

indu-se rolul nefast al e- normeior trusturi ce domină comerțul cu produse alimentare. Totodată, se denunț^ așa-zistil ajutor alimentar ce urmărește, realitate, să exercite statelor lu- prin inter- companiile agroa lisă perpetu- înlr-o manieră subti-
în un

de externe al Republicii Costp Rica, a declarat, la Ciudad de Mexico, că națiunile din America Centrală sînt confruntate cu o gravă criză economică, datorată. în parte, și creșterii prețurilor la petrol.
TODOR JIVKOV, ; ■'secretar al C.C. al Bulgar, președintele șiliuluj de Stat al Bulgaria, l-a primit Giancarlo Pajetta. brii al Direcțiunii P.C. li.-m, aflat în vizită Sofia.
APROXIMATIV 90 000 

DE MUNCITORI agricoli ziiieri din provincia spa- . niolă Cordoba (Andaluzia) se află de la începutul a- cestui an în grevă, reven- ■dicînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață — s-a anunțat la Madrid din sursă sindicală.
DUPĂ CUM INFOR

MEAZĂ AGENȚIA FRAN
CE PRESSE, prețul benzinei a fost majorat în Franța cu 6,6 la sută, cel al combustibilului destinat încălzitului cu 15,5 la sută. al gazelor naturale cu 11.8 ]a sută, iar tariful curentului electric cu 10,8 la sută.

prim-P.C.Con-
R.P. 

pe 
mem- 

Ita- 
la

l'um moare de foame 
„cealaltă jumătate'1 a lumii
proiecte cel al utilizării unor varietăți de cereale înalt dau, scontate în țările în curs de ele de de Pe față, statele respective nu sînt în măsură să le asigure. Din . această cauză, aceste soiuri ajung să producă chiar mai puțin decît varietățile tradiționale. Problema tehnologiei și a cercetării științifice în a- gricultură —- notează autorul — comportă însă și importante dimensiuni politice. Pentru că, în afara profiturilor realizate de societățile multinaționale,

printre care noi de randament nu adesea, rezultateledezvoltare, deoarece necesită cantități mari îngrășăminte, sistem e irigații complexe etc. care, în momentul de

ale -crizei alimentare n-ar putea fi decît cele tehnice și, bineînțeles, cele inventate de Occident. Țările subdezvoltate sînt . dominate din exterior de -strategii pe termen lung destinate să le plaseze sub controlul Occidentului : vechile imperii coloniale au dispărut, dar n-au fost date uitării11.O atenție deosebită . este acordată, în același timp, fenomenului — pe care autorul îl denumește ,,penurie organizată11. Insuficiențele alimentare actuale sînt plasate astfel în contextul politic al acelor națiuni — cu referiri speciale la S.U.A. și Canada — care controlează pe scară amplă stocul mondial de alimente, sublini-

control asupra mii a treia și mediul căruia multinaționale mentare caută eze, .....................lă, sistemul de control colonial în țările în curs de dezvoltare.Referindu-se la modalitățile prin care criza alimentației ar putea fi combătută eficient, autorul a- rată că țările subdezvoltate care au rezolvat sau sînt pe cale să rezolve propriile probleme alimentare au recurs, în a- cest scop, la o planificare centralizată și la angajarea întregului popor în lupta împotriva foametei. Aplicarea reformei agrare, creșterea producției agricole interne pot reprezenta soluții în acest. sens. Pe plan internațional se sugerează, între altele, instituirea unui control guvernamental asupra rezervelor de alimente, care să fie plasate sau retrase de pe piață în funcție de fluctuația prețurilor — soluție bună, dar și ea incompletă, fiind numai una din complexul de cerințe subsumate de conceptul e- dificării unei noi ordini economice internaționale, singura în măsură să creeze și un climat propice dezvoltării națiunilor sărace ale lumii.

10,00 Matineu de ță;11,10 București — Amsterdam,'strada Beethoven;12,40 Copiii. din Ilobița
a 

de
— o producție Studiourilor film TV ;13,00 De la A la... infinit; Reportaje, documentare, muzică, poezie, dans, sport; Clubul tineretului; Săptămînă politică; 1001 de seri; Telejurnal;In Congresului tului Unității c'aliste;Dosarul energiei; 19.45 Teleenci elopedi a 20,15 Film serial : Dal
las — Compania pe
trolieră Ewing. E- pisodul 19:21,05 Varietăți muzical- distractive;31,35 Telejurnal.
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Rezultatele tragerii Lo
to din 4 ianuarie 1980Extragerea I: 15 27.87 75 51 77 71; Extragerea a H-a:61 26 60 13‘ 25 29 72

764644.Fond: .788 941 lei. Report : 364 728 lei.

•. Spori|s S]port

TELEX > TELEX f» TEL<X
AMSTERDAM 4 (Agerpres). In campionatul european de șah pentru juniori care se desfășoară în orașul olandez Groningen, s-au disputat partidele întrerupte din runda a 12-a, în care s-au înregistrat următoarele rezultate: Fran- zoni — Aznaparașvili 1—0; Santo — Lobron 1—0; Curtin — Alexopoulus 1—0.înaintea ultimei runde, pe primul loc ăl clasamentului se află Alexandr Cer- nin (U.R.S.S.) — 10 puncte (virtual câștigător), urmat de Zurab Aznaparașvili (U.R.S.S.) — 8,5 puncte, Adrian Negulescu (România) și Manuel Rivas (Spania) — cu cîte 8 puncte, Harel Elposeph (Israel), Jim Plaskett (Anglia), Giancarlo Franzoni (Elveția) — cu cîte 7.5 puncte, Brar.ko Damianovici (Iugoslavia), Marc Santo (Franța) — cu cîte 7 puncte etc.
BELGRAD 4 (Agerpres). Ancheta organizată de ziarul „f desemnat selecționata Germania drept cea bună echipă de fotbal Europa în anul 1979. locurile Următoare au clasate formațiile Iugosla-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr. 90. telefoane 4 16 62 (secretariat). 4 24 04 tștx, i ■

.Sport11 din Belgrad a R.F. mai din Pe fost

viei, Angliei, Olandei, Ce- ■ hoslovaciei, Austriei, Greciei, Italiej Și Spaniei.Cei 45 de ziariști sportivi care au participat la anchetă au alcătuit și cel mai „11“ european al anu- Pantelici (Iugoslavia),— Kaltz (R.F. Germania), Krool (Olanda;, Pezzei (Austria), Cabrini (Italia), Breitner (R.F. Germania), Platini (Franța), Wodcock (Anglia), ‘Keegah (Anglia), Sușici (Iugoslavia), Rum- menigge (R.F. Germania).
LONDRA 4 (Agerpres). Campionatul mondial de tenis rezervat probei de dublu bărbați a programat în sala „Olympia11 din Londra alte partide contînd pentru grupele preliminare.Iatcî rezultatele înregistrate : grupa A : Wojtek Fi- bak (Polonia). Tom Okker (Olanda) — llie Năstase (România). Buster Mottram (Anglia) 7—6, 3—-6, 7—6,7—6; Hewitt. Mc. Millan — Fleming, Smid 6—4, 2—6, 6—4, 6—4; grupa B : Gottfried, Ramirez — Tini și Tom , Gullikson 6—2, 6—4,5—7, 3—6, 6—2; Riessen, Stewart — David Lloyd, Cox . 6—1, 7—5, 7—6. :

Tt PARUL; Tipografia Petroșani, sir. Republicii, nr. pj.


