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CONGRESUL

Inițiativă, emulație creatoare în întîmpinarea 
marelui forum al partidului, al întregului popor f

Documentele [ 
Congresului 
al XII-lea 

în dezbaterea 
întregului popor |

„Industria extractivă se va dezvolta intr-un ritm 
mediu anual de 4,5—4,9 la sută. Se prevede creșterea 
accentuată a extracției de cărbuni, care va ajunge in 
anul 1985 la Un nivel de 85—88,3 milioane tone căr
bune net, din care circa 85 la sută lignit. Producția 
de huilă spălată pentru cocs va crește cu 59 la sută".

(Din Proiectul de Directive ale Con- 
greșului a! XII-lea al P.C.R.)

Constructorii fixează armăturile pentru planșeul 
noului etaj al unui bloc din viitorul centru civic al 
Petroșaniului.

Mina Lupeni, in plină dezvoltare, și-a ales calea de sporire a producției
LUCRĂRILOR DIN SUBTERAN

Integrarea cercetării 
cu producția 

sarcină de importantă vitală pentru 
introducerea progresului tehnic

Ne mai despart doar cîte- 
Ya zile de înaltul forum . 
comunist al țării •— Con
gresul al XII-lea al parti- 

. dului, congresul poporului. 
In aceste zile de mare bi
lanț muncitoresc, colectivul 
minei Lupeni, minerii care 
au chemat la întrecere toți 
minerii .țării raportează cu 
justificată mîndrie realiza
rea și depășirea sarcinilor 
planificate și a angajamen
telor asumate in cinstea a- 
iiestui măreț eveniment.

Cele 55 000 tone de căr- 
bune coesificabil extrase 
suplimentar de la începutul 
anului, demonstrează con
vingător justețea orientări
lor trasate de conducerea 
partidului care șînt rodul 
clarviziunii secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a puterii de pătrundere a 
fenomenelor economice de 
care nu o dată ne-a convins 
prin . temeinicia și ca- 
racterul profund științific, 
cit și practic al sarcinilor 
trasate' la fața locului, în 
subteran, în urma unei a-

nalize exigente a tuturor 
factorilor, așa cum ă fă
cut-o- șî < u ocazia vizitelor 
efectuate la mina Lupeni. 
Sarcina pe care ' secretarul 
general al partidului ne-a 
trasat-o a fost mecaniza-, 
rea complexă, în ritm sus
ținut, a lucrărilor din sub
teran, pregătirea temeinică 
a oamenilor care folosesc 
și voi- folosi această meca
nizare pentru sporirea Pro
ductivității muncii, singura 
cale de realizare a unor 
producții superioare. Și toc
mai de aceea am spus că 
aceste 55 000 tone de căr
bune coesificabil extrase 
peste plan sînt rodul clar
viziunii cu care secretarul 
general al partidului ne 
călăuzește' întreaga noastră 
activitate.

Dacă aruncăm o privire 
retrospectivă asupra evo
luției principalilor indica
tori de plan, a realizării 

apar pregnante 
realizate la pru

de cărbune extras 
a 

producției obținute cu corn-

plexe mecanizate. Vom a- 
naliza comparativ realizări
le pe 10 luni ale anului 
1974, anul Congresului al, 
XI-lea, cele ale anului 1976. 
primul an al cincinalului 
actual și ale anului 1979, 
anul Congresului al Xll-leâ.

In 1974 nu ptrtettiii discu
ta de producție obținută 
cu complexe mecanizate, 
pentru, că nu aveam in
troduse în subteran . nici 
unul. Abia în anul 1976 
se extrag cu complexe 
mecanizate primele 10 000 
tone de cărbune, dar în 
ultima parte a anului cînd 
este introdus și pus în 
funcțiune un complex me
canizat. In anul 1979 se 
obțin în 10 luni cele mai 
mari realizări cu complexe

679 300 tone 
coesificabil 
la acest in

mecan izate — 
de cărbune 
Planul stabilit 
dicatof pentru întregul an
1979 — 34,4 la sută — 
este depășit în numai nouă 
luni, obținînd-.u-se 42 la 
sută, realizare care se a- 
proprie de planul anului
1980 — 44,4 la sută, pon
dere a producției obținute 
cu complexe mecanizate 
din totalul producției plani- 
ficate.

In ceea ce privește pro
ducția- obținută din abata-

Ing. Gheorghe MARCHIȘ, 
directorul I.M, Lupeni

I.M. LONEA

acestora, 
salturile 
dueția 
cu tăiere mecanizată,

Trei brigăzi din sectorul de investiții 
raportează ; < 

AVANSURI ÎNTRE 
DOUĂ SI CINCI LUNI
în asigurarea capacităților viitoare 

de producție
Trei brigăzi de mineri din sectorul investiții al 

I.M. Lonea — conduse de Dumitru Costinaș, Gheor
ghe Ilalasi și Teodor Flutur — ău îndeplinit cu un 
avans între două și cinci luni sarcinile de plan la 
lucrările de deschideri și pregătiri pe primii patru 
ani ai actualului cincinal. împreună, cele trei pu
ternice formații de lucru, organizate ca brigăzi- com
plexe de execuție a lucrărilor miniere care asigură 
pregătirea și dezvoltarea capacităților de extracție 
pentru perspectivă, au realizat peste plan aproape 
1 km de galerii. Volumul de rocă excavat în plus 

de către cele trei brigăzi echivalează cu prevederile 
fizice pe trei luni ale întregului sector. Brigăzile de 
mineri angrenate în realizarea capacităților viitoare 

de producție ale minei Lonea dedică aceste succese 
Congresului al 
treguluî popor.

șșj; Brigada 
Dumitru 
realizat de la înce

putul cincinalului pînă la
1 octombrie a.c., peste 
prevederi, un volum de
2 518 mc rocă excavată,
echivalentul a 200 ml lu
crări miniere de deschi- . 
clere de mare profil, pen-__
tru transportul pe două (Continuare în pag. a 2-a)

Xll-lea âl

minorului
Costinaș a

partidului, Congresul în-

căi de rulare, sau peste 
350 ml de .„galerie sim
plă".

Actuala brigadă con- 
™’ dus» Hp Gheorghe 

cunoscută 
ca briga- 
Fuddo — 

a avut

dusă de
Halasi,

în anii trecuți 
da
schimbare

Gherasim
ce

Programul-directivâ de cercetare științifică, 
dezvoltare tehnologică și de introducere 

a progresului te.hnic

Intr-o atmosferă de răspundere comunistă, co
lectivul de cercetători de la C.C.S.M. a dezbătut pro
iectul Program-directivă de cercetare științifică, dez
voltare tehnologică și de introducere a progresului ! 
tehnic în perioada 1981—1990 și direcțiile principiale 
pînă în anul 2000. Ancheta de opinie întreprinsă în 
acest colectiv a scos în evidență hotărîrea cercetăto
rilor de a da viață acestui program.

Ing. loan Vînătoru, la
boratorul de electrosecuri- 
tate minieră;

„Am studiat Programul- 
directivâ • de. cercetare și 

apreciez justețea orientării,, 
a grijii partidului și statu
lui nostru privind situ
area cercetării pe un plan 
superior. Personal îmi ex
prim totala adeziune la a-

cesț document, ca de altfel 
la toate documentele ' c£ 
vor fi supuse aprobării 
Congresului al XII-lea, 
considerînd că astfel se dă 
un nou sens muncii noas-

Anchetă realizată de 
Constantin IOVANESCU

(Qontinuare în pag. a 2_a>
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Ziarul „Drumul sociaiismuiui1* la 30 de ani de la apariție

Un cald' salut colegial

I

Gîndurile Și hotărîrile 
noastre îndrăznețe ' vor 
fi duse îa cel mai 
înalt forum al țării de 
către delegații Văii Jiu
lui. Cei mai. buni dintre 
cei mai buni'— mineri, 
preparatori, construc
tori, activiști — vor sus
ține cu responsabilitate 
comunistă voința noas
tră unanimă de 0-1 a- 

Ș lege în fruntea părțidu- 
i lui și a țării pe cel mai 
devotat fiu al națiunii, i 

; pe primul bărbați al I 
țârii tovarășul Nicblae i 
Ceaușescu.

tks 1

I
I
I
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Ziarul „Drumul socialismului" din Deva 
aniversează 30 de ani de la apariția pri
mului său număr. Angajat profund pe 
linia înfăptuirii politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, a edu
cării politico-ideologice a maselor, în spi
ritul ideilor marxist-leniniste, organul de 
presă al Comitetului județean de partid 
și al Consiliului popular județean se bu
cură de ' aprecieri i ' 
cititorilor. Prin profilul și conținutul său, 
ziarul ,,Drumul socialismului" "
o bogată-, activitate de popularizare . a 
eforturilor depuse de oamenii muncii din. 
întreg județul Hunedoara pentru înde
plinirea sarcinilor 'trasate de conducerea 
partidului și statului nostru, în -vederea 
înscrierii României pe cele mai înalte 
culmi ale progresului și civilizației. A- 
bordînd o gamă variată de mijloace 
publicistice, cotidianul județean militează

în permanență pentru formarea omului 
nou, constructor al socialismului, con
știent și devotat participant activ la dez
voltarea armonioasă a întregii societăți, 
la edificarea și înflorirea patriei noastre 
socialiste.

Paginile publicației județene constituie, 
o vie tribună de dezbatere a problemelor 
construcției socialiste, ale dezvoltării 

unanime din partea conștiinței și cultivării înaltului spirit co_ 
—munist, revoluționar, a trăsăturilor omu- 

desfășoară Jui nou, înaintat, în conformitate, cu nor
mele eticii și echității socialiste.

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a 
ziarului „Drumul socialismului", felicităm 
din toată inima corespondenții, colabora
torii ziarului, pe colegii noștri, urîndu-le 
mult succes în îndeplinirea înaltelor sar
cini ce le sînt încredințate.

„STEAGUL ROȘU"

I 
I 
I 
I 
I I

Mandatul lor este 
mandatul conștiinței 
noastre, modul • nostru 
comunist de a gjndi, de 
a munci și trăi. Vorbele 
lor, ce vor fi spuse în mă
reața sală a .țării, vor 
fi angajamente supreme, 
nu metafore, nu poezie, 
ci fapte concrete, adică 
tot mai mult cărbune, 
.adică mătase, adică lo
cuințe — temeiuri pen
tru o viață mereu mai 
prosperă a întregului 
nostru popor.

Vom- fi alături. de cei 5 
care ne reprezintă, cu ■ 
gîridul și faptele noastre 
de muncă, deplin conști- • 
enți că mandatul încre- ? 
dințat este vrerea noaș- 1 
tră către țară, către fiul ? 
ei cutezător, cel mai în- ; 
drăzneț revoluționar al : 
tuturor timpurilor po- î 
porului nostru. :

5
3

ș
5.
Ș

i
5 
5

Valeriu COANDRAȘ
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Fiii minerilor întîmpină
Congresul

r

Întîlniri
• La I.M. Lonea, din 

inițiativa comitetului de 
partid pe întreprindere, 
a avut loc o întîlnire 
a inginerilor și subingi- 
cerilor stagiari, maiștri, 
mineri șefi de brigadă 
cu delegatul la cel de-al 
Xll-lea Congres — An
drei Cblda, cel care du
ce cuvîntul 
muncii de la 
înaltul forum 
ni știi or, (Emil

oamenilor 
Lonea la 
al comu- 
DEMIAN)

9 Membrii i 
literar „Banait 
au fost ieri în 
elevilor de la 
școlar minier 
peni. In cadrul acestei 
întîlniri au fost prezen
tate culegerile de versuri 
qditate pe. plan județean, 
poeții amatori susținând 
un recital de poezii pa
triotice și revoluționare, 
închinate apropiatului e- 
veniment politic ’de ex
cepțională însemnătate 
în viața poporului — 
Congresul al 
partidului.

cenaclului
; Istrati" 

mijlocul 
Grupul 

din Lu-

Xll-lea ai

• In holul central al 
Școlii generale nr. 5 din 
Vulcan se deschide as
tăzi, o expoziție de dese
ne ale elevilor din cla
sele V—VIII pe tema • 
„Trepte spre viitor" sim
bolizând prezentul și dez
voltarea viitoare a locali
tății în lumina programe
lor ce vor fi adoptate de 
Congresul P.C.R.

• Cu participarea a 80 
/ de elevi din Vulcan care

au efectuat o excursie 
de studii de două zile 
privind istoria și dezvol

ți tarea județului Hunedoa
ra, se organizează un 
concurs cu tema „Așa a 
fost, așa este și așa va 
fi în județul nostru". Ac
țiunea face parte din 
suita de manifestări dedi
cate Congresului.

• „Partid îți mulțumim 
și îți făgăduim că , vom 
munci și ne vom pregăti 
pentru a deveni fii de nă
dejde ai țării" •— fost ge- 
nericui sub care s-a desfă- 
rat pregătirea și intrarea ■ 
în organizația de pionieri
a șoimilor din clasa a 
11-a din școlile orașului 
Vulcan. (Cornea TITU, 
învățător)

• Mîine, la ora 17, an
samblul „Mugurelul" al 
pionierilor și șoimilor

partidului
patriei din Petrila va 
prezenta, la clubul sindi
catelor din localitate, un 
spectacol-pmagial în cins
tea Congresului al Xll-lea 
al partidului. Spectacolul 
este precedat de o întîl
nire a pionierilor cu mi
nerul șef de brigadă Eu
gen Voicu de la mina 
Petrila și tovarășul Andrei 
Colda, secretarul comite
tului de partid al minei. 
Lonea, delegați la .Con
gresul partidului.
• Potrivit programului 

de acțiuni și manifestări 
politico-educative al șco
lilor din localitate, luni, 
19 noiembrie, în sălile de 
apel ale minelor Petrila1 
și- Lonea se vor orgăni za 
expoziții de desene ale 
elevilor cu tema „Viața 
fericită a copiilor din Va
lea Jiului". Cu acest pri
lej vor fi prezentate 
în fața minerilor progra
me de cîntece patriotice 
și poezii revoluționare.

• Toate unitățile școla
re din Petrila vor lua 
parte la vizionarea în 
colectiv a emisiunilor T.V. 
înfățișând momentele înăl
țătoare ce vor marca des
chiderea . lucrărilor Con
gresului al Xll-lea al 
P.C.R. (Natalia POPA, 
profesoară)

Un spectacol al implicării
moral-politice

de la începutul ac- piesă mai puțin cunoscută 
a Iui Bertolt Brecht, dar 
care cuprinde aceleași idei 
ale complexului om de tea
tru. încă de la piesa de în
ceput „Baal“ (1918) și pînă 
la „Cercul de cretă caucazi
an" (1944), Brecht și-a clă
dit o estetică și o ideologie 
artistică, sintetizată în mod 
curent în celebrul efect de 
distanțare, de detașare, ca
re, în sinteză, susține că în
tre spectator și obiectul e- 
moției trebuie creată o dis
tanță pentru a permite o- 
mului (și chiar actorului) să 
fie lucid, să analizeze el în. 
suși problematica interpre
tată, să dobândească cunoș
tințe despre om și societate. 
Pentru că dramaturgia lui 
Brecht este de esență poli
tică și socială el vede în 
personajele lui nu conștiin-

sferele dtr activitate
:-r

Avansuri intre două și cinci luni
(Urmare din-pag 1)

drept cauză, promovarea 
ca maistru a Vechiului 
șef de formație și prelu
area conducerii ei de că
tre cel mai bun șef de 
schimb — a excavat în 
plus în aceeași perioadă 
2 525 mc. Brigada a obți
nut, ca medie a realiză
rilor pe primii patru ani 
și zece luni din actualul 
cincinal, cel mai înalt ni
vel al productivității 
muncii în sectorul inves
tiții și cele mai constante 
depășiri între brigăzile 

.întregii mine -- în medie
cu 22,8 la sută.

Șeful de brigadă Teo-
1 Ator Flutur, împreună 

cu ortacii a realizat (Tes
te prevederi, . în perioa
da de la începutul' cin
cinalului la zi, peste

1 500 mc excavați în lu
crările miniere de des
chideri și pregătiri. Pro
ductivitatea muncii reali-

zată de brigadă a fost 
superioară celei planifica
te, în medie cu 18 la 
sută.

Toate formațiile de lucru raportează succese

In cinstea .mărețu
lui • eveniment politic 
al .națiunii — Con
gresul al . XH-lea al 
partidului — toate for
mațiile de lucrtt ale 
minei Lonea raportează 
în aceste zile 
remarcabile, 
condusă de j 
Solomon, care 
ză un abataj 
complex mecanizat 
sectorul III,

rezultate
Brigada 

Constantin 
exploatea- 
dotat cu 

din 
a extras. 

peste plan, 881 tone de 
cărbune. Cu aceeași zes
tre tehnică și în âoelași 
sector de producție, orta-

cii șefului de brigadă 
I?ragoș Teleagă au rea
lizat peste prevederi 447 
tone cărbune. In secto
rul IV al minei, cele 

: mai . bogate realizări Ie 
obțin brigăzile conduse 
de Nicolac Gblda — plus 
145 tome și Viorel Cor- 
chiș — 102 tone peste 
plan. La sectorul V, 
plusurile sînt de 300 to
ne la brigad,a condusă de 
Andrei Antal, loan Da- 
mianovici - 200 tone și 
Constantin Chițoiu — 
120 tone. (Petre Vasin, 
corespondent).

Integrarea
(Urmare din pag. 1)

cercetării cu producția
minerale utile. Actualele 
noastre preocupări, răspund 
sarcinii încredințate, în a- 
cest sens evidențiind lu
crările de mare importan
ță privind metodele de tă
iere cu explozivi în con
diții de eficiență și secu
ritate sporite pentru cari
era de șisturi 'bituminoase 
de la Anina Și la exploa
tarea, zăcămintelor cu con
centrație slabă de cupru 
de la Roșia Poieni. In fe
lul acesta colectivul nos
tru contribuie la punerea 
în valoare a noi rezerve 
energetice și materii pri
me".

Ing. Păvel Bitir, șef la
borator ergonomic-salvare:

„Aprob pe deplin acest 
proiect Program-directivă, 
care prin sarcinile ce le 
pune în 
deschide 
integrării 
producția.

Aspectul cel mai impor
tant al muncii noastre es
te acela că am reușit să 
îmbinăm mult mai bine 
cercetarea cu producția, să 
realizăm lucrări de mare 
valoare pentru întreprin
derile miniere. Așa am a- 

' doptat instrucțiunile de 
tehnica securității și igie
nei muncii pentru exploa
tarea combinei de mare 
capacitate la înaintare în 
steril de la Uricani, temă 
la care am devansat ter
menul de predare din 
decembrie în luna noiem
brie. De asemenea, pentru 
C.M.V.J. am realizat trei 
instalații de desprăfuire la 
combinele de înaintare în 
steril echipate cu atenu
atoare de zgomot. De alt- 

realizăm o strînsă co-

laborâre cu toate întreprin
derile din Valea Jiului și 
din țară, pe această bază* 
reușind să realizăm cu bi
ne sarcinile ce ne revin".

Ing. Mihai Pătrașcu, șef 
laborator aeraj — metan- 
focuri :

„Adoptarea unor ase
menea programe Cum es
te Programiii-direelivă de 
cercetare au darul să im
pulsioneze și mai mult ro
lul și importanță activi
tății științifice. Acest do-, 
cument pune în fața cerce
tătorilor și specialiștilor 
sarcini de mare răspunde-' 
re, chemîndu-i să lărgeas
că și mai mult aria știin
ței și tehnicii românești, 
să contribuie la accelera
rea •progresului multilate
ral al patriei. Colectivul 
nostru își exprimă totala 
adeziune ia aceste docu
mente prin multiplele pre
ocupări privind creșterea 
seciirității miniere în con
dițiile ridicării gradului de 
mecanizare și automatizare 
a lucrărilor miniere. In 
întâmpinarea celui de al 
Xll-le.a Congres al parti
dului am finalizat nume
roase lucrări și. teme de 
cercetare privind aerajul 

și praful de cărbune la 
săparea lucrărilor miniere, 
combaterea acumulărilor 
de metan, îmbunătățirea 
procedeelor și mijloacelor 
de degazare a straturilor 
de cărbune, precum și sta
bilirea de soluții tehnice 
pentru folosirea eficientă a 
unor instalații din dotarea 
minelor Văii Jiului. O re
alizare deosebită însă este 
aceea că am reușit, iar a- 
cum perfecționăm, metoda 
ca cercetătorii să fie mai 
string legați de activita- 
tea productivă. ' Este o 
importantă cerință a do
cumentelor " 
al Xll-lea 
Cercetătorii îi

tre, a cercetătorilor. Dată 
fiind creșterea gradului de 
mecanizare și automatiza
re a lucrărilor miniere, 

■ bineînțeles sarcinile cerce
tării privind securitatea 
minieră sînt mult sporite.

1 Conduc 'lin colectiv care 
se ocupă de experimenta-

i rea în subteran a . echipa
mentelor electrice și a ma
șinilor Diesel. Ne preocu
pă rezolvarea tuturor pro
blemelor de tehnica secu
rității la principalele e- 
chipamente din minele 
Văii Jiului. în acest sens 
am obținut cîteva rezulta
te remarcabile cu care în
tâmpinăm forumul comu-. 
niștilor. In aceste zile în
cheiem lucrările de încer
care a motorului de 1000 
kW/6 kV pentru stațiile 
de pompe. De asemenea, 
se află deja în experimen
tare asimilarea lbcomoti- 
vei Diesel pentru subteran 
cu transmisie hidrostatică. 
Tot în laboratorul nostru 
s-au realizat patru relee 
pentru controlul izolației 
în rețelele electrice mini
ere, în condiții speciale, 
care vor fi exportate în 
Vietnam. Termenul a fost 
20 noiembrie, însă pînă a- 
tunci vor fi deja expediate".’

Ing. Elena-Hîndorean, șe
fa laboratorului pentru 
combaterea poluării și 
explozivi

„Programul-directivă pu
ne în fața cercetării o sar- 
cină deosebită, anumie a- 
ceea de. a elabora tehnolo
gii și metode moderne pen
tru1 exploatarea intensivă, 
în condițiile de maximă e- 
ficiență economică, a tutu
ror rezervelor de substanțe

Mircea Zăbalon, Violeta 
Țurcanu, Felix Anton Rizea.

Studioul se dovedește a fi 
într-adevăr un laborator de 
creație artistică, fiind nece
sar să' aibă un repertoriu 
de șine stătător, spectaco- 

. Tul „Excepție și re
gulă" echivalînd cu o pia
tră de încercare, ri
dicată cu bine, Reluîn- 
du-și activitatea în această 
perioadă cu un spectacol 
de implicare, viu, captivant, 
angajat în contemporaneita
te și sugerînd diversificarea 
modalităților de legătură cu 
publicul, Teatrul de stat 
„Valea Jiului" participă, în 
cadrul vast al manifestări
lor dedicate Congresului al 
Xll-lea al partidului, la pro
cesul complex de dezvolta- 

soeialiște, 
obiectiv educativ permanent 
al instituțiilor de cultură și 
artă.

In 
tualei stagiuni artistice Tea
trul de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani a elaborat un 
program de acțiune apt să 
contribuie nu numai la di
versificarea, ci și la conti
nuitatea modalităților spec
taculare, a legăturii cu oa
menii muncii. O primă ma
terializare a acestor intenții 
generoase o reprezintă reîn
ființarea unui studio expe
rimental (în fostul local al 
C.M.V.J., viitor sediu al 
teatrului) care a debutat de 
curînd cu premiera pe ța
ră a unei piese de Bertolt 
Brecht — „Excepție și re
gulă". Acest fapt artistic 
trebuie considerat din trei 
puncte de vedere comple
mentare : necesitatea unui 
studio pe lingă teatru, op
țiunea pentru o piesă a 
unui autor a cărui drama- țe abstracte, ci' psihologii 
turgie este profund angaja- sociale. Pentru a spori a- re a conștiințeiturgie este profund angaja
tă și celebră în acest sens, ceastă implicare a spectato- 
realizarea în sine a spectaco
lului, Fără-a insista în chip 
deosebit, să ne oprim asu
pra fiecăruia.

Am spus că studioul este 
reînființat deoarece un ast
fel de spațiu — care preo
cupă acum tot mai multe, 
teatre, deoarece este un loc 
unde se 
dîncesc sau se reînnoiesc cii punerii în scenă, 
mijloace de Comunicare, idei 
de limbaj și expresivitate 
artistică — a mai existat, cu 
ani în urmă, la Teatrul de 
stat din Petroșani. Reluarea 
activității de pe o altă.plat
formă ideatică și cu alte 
gînduri artistice, mai com
plexe, era o necesitate. Și 
modul cum a debutat, suge. 
rîndu-ni-se astfel căile vii
toare de muncă, este cu a- 
devărat remarcabil. Ajun
gem astfel, ia cel de-al doi
lea aspect : repertoriul. Re
gizoarea Mușata. Mucenic a 
ales „Excepție și regulă", o

rului, regizoarea Mușata 
Mucenic a realizat un spec
tacol original în structura 
lui, eliminînd convenția tea. 
■teului și iluzia scenei, acto
rii evoluînd 
spectatorilor.
■participare a

T. SPATARU

fața cercetării 
noi., perspective 

cercetării cu

în mijlocul 
Efectul de 
spectatorilor 

este într-adevăr puternic, 
explorează, se a- consecință directă a tehnî- 
sau se ‘reînnoiesc

Pentru actori este o ex
periență nouă, în. teatrul 
brechtian personajele fiind 
mai mult tipuri de psiholo
gie. Mircea Pânișoară, Va
ier Donca, Ilie Ștefan au 
înțeles mecanismul piesei și 
intențiile regizoarei, au in
terpretat roluri care le-a 
scos în evidență noi posi
bilități de expresie (de la 
mișcare și pînă. la vestitele 
songuri, de astădată recita
te, însă cu oarecare striden
ță). Contribuții care servesc 
sensului spectacolului au și 
Zizi Ilieș, Alexandru Co- 
dreanu, Smaranda Petrescu,

Foto : Șt. NEMECSEK

Congresului 
căreia noi, 

răspundem 
printr-o eficientă valorifi- < 
cane, a temelor de cerce
tare".

Inginerii Adrian Ra
man și Adrian Filipo- 
vici, din laboratorul de 
electrosecuritate al
C.C.S.M. Petroșani lu
crează la definitivarea 
unei instalații de mode
lare și verificare a cu
plării automate a rețe
lelor electrice subterane 
în caz de defect de izo
lare.
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Inițiativă, emulație creatoare în întâmpinarea 
marelui forum al partidului, al întregului popor

Documentele Congresului al Xll-lea 
în dezbaterea întregului popor

Mina Luptai, in plină dezvoltare, ți-a ales calea de sporire a producției 
MECANIZAREA COMPLEXA 

A LUCRĂRILOR DIN SUBTERAN
(Urmare din pagina I)

iele dotate cu combine, rea- 
iizările sînt toț atît de im
portante în ceea ce privește 
evoluția acestora. In anul 
1974, cu cinci combine, se 
obținea o producție de 
504 400 tone* cărbune, can
titate ce crește an de an, 
pc măsură ce se mărește 
numărul combinelor intra
te în dotarea minei și 
se ajunge în anul 1979 la 
o dublare a producției ob
ținute cu aceste utilaje — 
1040 800 de tone.

Aceste realizări au fost. 
obținute, bineînțeles, numai 
pe seama creșterii produc
tivității muncii. In cărbune, 
spre exemplu, media orară 
a productivității muncii —■ 
ne referim la media orară 
pentru că în tone - sau 
kg/post cifrele nu „sînt 
comparabile, deoarece în 
perioadele analizate au e- 
xistat diferențe în ceea 
ce privește, numărul de 
schimburi din 24 de ore — 
deci media orară a pro
ductivității muncii crește 
de la 837 kg, cît obțineam 
în 10 luni ale anului 1974, 
la 1 046 kg realizate pe 
10 luni din acest an. Para
lel cu aceste importante 
realizări au avut loc im
portante modificări și în 
realizarea altui indicator 

•— cheltuielile la 1000 de 
lei producție marfă, modi
ficări constînd în reduce
rea acestuia de la 1 429,9 
lei în 1974 (10 luni) la 
1 082,4 în 1976, pe aceeași 
perioadă de timp și 1 079,8 
lei în 1979, tot pe 10 luni.

Acestea s>nt realizările 
obținute la zi de colectivul 
întreprinderii noastre, dar 
vom aminti și sarcinile pe 
care le avem pentru anul 
viitor,' 1980, an hotărîtor în 
realizarea planului actua
lului cincinal, cît și pentru 
pregătirea producției viito
rului cincinal. Astfel, la 
nivelul întreprinderii pro
ducția arc ° creștere con
tinuă, de la lună la lună, 
ajungînd în ultima- parte a 

ckefiUuetâtfi ’ fa fOQQ 9e fa

anului să crească media zil_ 
nică planificată cu 50 la 
sută față de media zilnică 
planificată în acest an. 
Creșterea sarcinilor plani
ficate are ioc pe seama 
creșterii productivității 
muncii care vă fi la nivelul 
întreprinderii de peste 2 000 
kg/post, iar în cărbune se 
Va apropia de 7 000 kg/ 
post.

Caleâ cea mai sigură de 
obținere a acestor sporuri 
substanțiale de producție 
și productivitate, sppruri 
care demonstrează clar că 
mina Lupeni, cea mai mare 
întreprindere minieră din 
Valea Jiului, este o unita
te economică în continuă 
dezvoltare, prin urmare, ca
lea cea mai sigură rămîne 
mecanizarea complexă a 
lucrărilor din subteran. 
Producția planificată să se 
obțină cu complexe meca
nizate va reprezenta, în 
anul 1980, 44,4 la sută din 
totalul producției, iar cea 
planificată, să se extragă 
din abatajele dotate cu 
combine se va ridica la 
peste 50 la sută. Vom avea 
în funcțiune opt complexe 
mecanizate și 12- combine 
de abataj, iar lucrările de 
pregătire și deschidere vor 
fi dotate cu opt combine 
de înaintare.

Am făcut această prezen
tare a realizărilor obținute 
de la Congresul al XI-lea 
și pînă în ajunul celui 
de-al Xll-lea Congres al 
partidului și a sarcinilor 
ce ne revin în anul 1980, 
pentru a demonstra — prin 
trăinicia faptelor — că 
singura cale de realizare a 
producției planificate pen
tru anul viitor și viitorul 
cincinal este MECANIZA
REA, mecanizarea tuturor 
operațiunilor, a tuturor lu
crărilor din subteran. Rea
lizările de pînă acum de
monstrează că minerii Lu- 
peniului, colectivul acestei 
întreprinderi stăpînește bine 
mecanizarea, tehnologiile 
de lucru cu utilaje moder-

ne, dar sarcinile de per
spectivă ne-au convins că 
este necesar să ne preocu
păm și mai mult de îmbu
nătățirea propriei noastre 
activități, chiar și în ceea 
ce privește . lucrările de 
mecanizare. Spre exemplu, 
pentru stratul 5 avem ne
voie de complexe mecani
zate cu deschiderea de 5 
m, or acest lucru, dota
rea minei cu astfel de com
plexe presupune o reorien- 
tare a lucrărilor de pre
gătire, o organizare fără 
cusur a întregii activități 
de introducere, montare și 
punere în funcțiune — în- 
cepînd chiar cu transpor
tul utilajului de la supra
față și pînă în camera de 
montaj. Este adevărat,; co
lectivul Lupeniului are o 
bogată experiență în tot 
ceea, ce am amintit pînă 
acum, dar acesta este un 
utilaj nou, cu noi dimen
siuni tehnice, care presu
pune perfecționarea activi
tății, îmbunătățirea necon
tenită a experienței acumu
late, pentru că o zi cîștiga- 
tă la punerea în funcțiune 
a acestui tip de utilaj în
seamnă 1 500 de tone de 
cărbune co.csificabil în plus. 
In același timp, va conti
nua mecanizarea abatajelor 
din celelalte strate cu ti
purile obișnuite, de comple
xe.

Mecanizînd lucrările din 
abataj, trebuie să mecani- 
zăm și lucrările de deschi
dere și pregătiri pentru a 
asigura o corelare perfectă 
a Vitezelor de avansare rea
lizate în abataje cu pregă
tirea din timp a noilor 
capacități de producție. 
Pentru înfăptuirea acestui 
scop, de fapt o necesitate 
stringentă, vom avea în 
permanență în funcțiune 
două combine de mare pro

ductivitate de înaintări în 
steril și cel puțin opt com
bine de înaintări în căr
bune.

Ne-am propus ca într-un . 
viitor nu tocmai îndepăr
tat să realizăm o distribuire 
echitabilă a producției 
planificate între sectoare 
prin creșterea capacităților 
de producție și la sectoare
le care azi au un plan de 
400—500 de tone, îh schimb 
ce altele au un plan zilnic 
de pînă la 2 000 de tone.

Mai avem încă probleme 
de rezolvat în activitatea 
de transport pe verticală, 
îngreunat de nepunerea în 
funcțiune la termenul pla
nificat a puțului cu schip. 
Cu toate acestea, avem ca
pacitatea de a evacua pe 
orizontală întreaga produc
ție extrasă din abataje, dar 
și pe verticală însă numai 
printr-o organizare exem
plară a activității și o dis
ciplină fermă din partea 
întregului personal. Depin
de de noi și numai de noi 
rezolvarea acestor doua 
laturi — organizare și dis
ciplină — din problema 
transportului.

Sarcinile care ne stau 
în față nu sînt ușoare. 
Problemele ce le avem de 
înfruntat și cu care încă 
ne mai confruntăm nu sînt 
deloc neglijabile, dar un 
colectiv ca cel al Lupeniu
lui, cu mineri hotărîți și 
pricepuți, cu maiștri și teh
nicieni stăpîni pe meserie, 
cu ingineri capabili să re
zolve orice problemă teh
nică, repet, un astfel de 
colectiv știe să-și realize
ze în mod exemplar sarci
nile de plan ce-i revin. '

I Realizări Intre cele două congrese, I 
I consemnate in ziarul nostru I

1 februarie 1974
„Pentru două din brigăzile de mineri frordaliști 

j ale sectorului IV al Exploatării miniere Lupeni, con- 
i duse de Petre Constantin și loan Sălăgean, dorința 
: de a atinge un nivel mediu al productivității muncii 
; înalt — 10,8 tone/post, cu 1,8 tone pe post peste -»ar- 
: cinile de plan —. a devenit cît se poate de reală în 
: ultima săptămînă de lucru".

7 noiembrie 1975
| „Prin pregătirea din vreme a liniei de front ac- 
î tive și crearea de condiții de exploatare optime în ; 
i abataje, susținute de dăruirea exemplară a întregului î 
: colectiv (sectorul I — n.n.) nivelul productivității : 
: muncii a fost sporit Cu 250 kg cărbune pe post". î

5 noiembrie 1976 1
i „Pe seama unei productivități a muncii ce a ; 
j atins pe exploatare 2,17 tone/post, întrecînd nivelul j 
; planificat, mina a realizat în unele zile chiar pro- ■ 
j ducții de vîrf ce întrec cu mult preliminarul". :

6 decembrie 1977 f
| „In cele două abataje dotate cu complexe ine- : 
j canizate ale sectorului (sectorul IV — n.n.) brigăzile ■’ 
î de mineri conduse de loan Sălăgean și Constantin : 
i Popa au sporit substanțial nivelul productivității ; 
ș muncii în ultimele zile, indicator la care brigăzile • 
i înregistrează depășiri de 0,5 și, respectiv, 1 tonă pe ; 
: post". ’ :

3 decembrie 1978
: „Brigăzile conduse de Valentin Tofană (sectorul
: IV) și loan Kacso (sectorul VI) au depășit producti- ; 
; vitatea muncii cu 3 tone/post“. î

27 iulie 1979
„Colectivul minei Lupeni care a chemat la în- Ș 

; trecere toți minerii țării a totalizat 50 000 tone de î 
î cărbune extras suplimentar de Ia începutul anului", !

30 octombrie 1979 j
„Două brigăzi, cele conduse de comuniștii Con- ; 

î stantin Lupulescu de la sectorul IV și Ioan Kacso i 
Ș de la sectorul VI și-au realizat și depășit în aceste ; 
I zile sarcinile de plan anuale". ;
’ ! 
’•),>oo<iiX«Xxir»oorwxx>->o<x«-«xxx.x-x»-xxx>xxMxzxxxx>xxixxxxxxxixwxxxxxxxx>x«xIxKxx«xxx««<xxx»x'x.>rx«X'.x>,xx»xA«>.«..».Kxx>)k«>".

Pagină realizată de Dorin GIIEȚA

Ilustrație : Ion LICIU
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Evoiuțla s tuațîel drn Cisiordania după
arestarea primarului din Nablus

15

Mica publicitate

în 
de-

organizația extre-, 
E.T.Ă.

dată publicității
din New York

drept scop 
prejurăi-ilor 
loc răpirea, 
asasinarea 
ședințe al
mocrat-Crești n, 
prezentarea 
cu privire la fenomenul te-

rijorului Marin Constantin, 
aflat în turneu în Marele 
Ducat al Luxemburgului, 

a prezentat un concert de 
Palatului rr.i-

economice împotriva 
ișyți —- transmit a- 
1^'A.P; si li P l In- 

memorandum

Intr-o de.-la- 
la 
al..

kaa, primarul orașului Na
blus, a fost criticată 
Knesseth de o serie de 
pi. tați.

DEPIJTAȚI-
Parlamentului i- 

a aprobat crearea 
comisii de anchetă 

asasinarea , .la 9
1978, a liderului de- 

Mo- 
urma

TEL AVlV 15 (Agerpres). 
— Postul de radio israe- 
lian a anunțat; potrivit a- 
genției Reuter, că guver
nul Israelului a hotărît, Ia 
14 noiembrie, să mențină 
hotărîrea de expulzare a 
primiirului arab al orașu
lui Nablus. Totodată, pos
tul de radio ■ israoliari; a 
făciit cunoscut că primarul 
orașului Nablus va 
ne în detenție pînă 
Tribunalul suprem 
cide cu privire ]a 
acestuia împotriva < 
lui de deportare — 
tea.-ă agenția MEN. 
r îre a Comitetului 
rial israelian pentru 
blemeie apărării de a-1 de
porta pe B issam Al Shu-

i ră.mî- 
i cînd 
,va de- 
apelul 

ordinu- 
r la- 

. Hotă- 
ministe- 

pro-

*
UNITE

Președintele
Securitate.pe 
Sergio Pala- 
. a dezapro- 

primarului
Nablus din Cis- 

Bassain Al Sha-

NAȚIUNILE
(Agerpres). — 
Consiliului de 
luna în curs, 
cio de Vizzio; 
bat arestarea 
orașului 
iordania,
kaa, exprimînd temerea că 
această acțiune a autorită
ților israeliene de .ocupație 
ar putea ‘contribui la agra
varea tensiunii în Orien
tul Mijlociu.

Conferința miniștrilor arabi de externe
pentru Eliberarea Palesti
nei. ■ ' : :

Reuniunea la nivel înalt- 
a Ligii arabe a fost convo
cată la cererea guvernu
lui libanez pentru examina
rea situației din sudul Li-

TUNIS 15 (Agerpres). — 
I.,a Tunis, s-au deschis, as
tăzi. lucrările Conferinței 
miniștrilor arabi de exter
ne, eonsacrată pregătirii a- 
gendei reuniunii la nivel 
înalt a Ligii Arabe, pro-- . - - .■ rea situației din -—- —
gramată pentru 20 noiem- banului și a. modalităților 
brie tot in capitală Tuni
siei.- La dezbateri sînt pre- 
zenți miniștri de externe 
din 20 de state arabe și o 
delegație a Organizației

prin care țările arabe își 
pot aduce aportul la re
glementarea. acestei pro
bleme și la normalizarea 
situației generale din a- 
ceastă țară.

i Punea copilăriei mele;, 
URICANI. Legea e lege.

TV

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Clipa, seriile I 
—II ; Republica : Șeriful 
din Tennessee; Unirea: 
Iphigenia, seriile I—II-

PETRILA : Frumoasa
și .bestia.

LONE A : Prefectul de 
fier;

ANINOASA : ,Te oblig 
să trăiești.

VULCAN : Aventurile 
lui Mark Twain, seriile 
I-II;

LUPENI — Cultural : 
Ciprian Porumbescu, se-

I-II ; Muncitoresc :

16,00 Telex.
16,05 Școala contempora

nă., Spiritul revolu
ționar în învăță- 
mînt.

16,30 Emisiune în limba
germană. 
Publicitate. 
La volan. 
1001 de seri. 
Telejurnal.

19,20 Permanenta redes
coperire a Româ
niei. . -

20,05 Film artistic: „Dru
muri în cumpănă". 
Premieră TV. O 
producție a Casei 
de Filme Patru.

21,35 Telejurnal,

18,25
18,35
18,50
19,00

S.U.A. au decis să mențină sancțiunile 
economice împotriva Rhodesiei

"(A- ze în acest sens după 
guvernatorul britanic 
va prelua atribuțiile la Sa
lisbury și după' ce va în
cepe procesul în" .vederea 
organizării în Zimbabwe

■ a unor alegeri imparțiale. 
Forul legislativ american 
ceruse ca sancțiunile să 
fie ridicate la 15 noiembrie. 
Marea Britanic a înlăturat 
deja, printr-o decizie a- C-a~, 
pierei Comunelor, aproxi
mativ 20 la sută din sanc-

WASHINGTON 15 
gerpres) — Președintele 
.Jimmy, Carter a anunțat că 
a decis Să mențină sancțiu
nile ( 
Rhodes ijți 
gențiili 
tr un memorandum adre
sat Congresului, președinte
le a- condiționat ridicarea 
sancțiunilor de încheierea 
cu succes a conferinței: de 
la Londră în problema rho_ 
desiană,' precizînd că 
S.U.A. sînt gata să acțiune- -țiunile economice.

elucidarea îm- 
în care a avut 
captivitatea și 
fostului pre- 

Partidului De- 
precum și 

unor concluzii
corul • de camera 

„MADRIGAL" al Conser
vatorului -«Ciprian Poriiin- 
bescu>>, sub conducerea di- rorismiiluj în Italia.

SECRETARUL GENE
RAL AL O.N.U,, Kurt
Waldlieim, a condamnat 
răpirea deputatului spa-
niol ȚJavier Ruperez, de 
către 
mlșță 
rație 
sediul 
Națiunilor. Unite. Waldheim 
a cerut eliberarea imedia
tă a lui Ruperez, exprimîn- 
du-și, totodată, preocupa
rea față de consecințele 
actelor teroriste de această 
natură.

a prezentat 
gală în sala 
hieipal.

CAMERA 
LOR a 
tal ian 
unei 
privind 
mai 
moerat-creștin Al do 
ro Comisia, care ar 
să fie constituită la slîrși- 
tul lunii noiembrie,

RADIO

ere

8,10
9.00

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale.
6,00 Radioprogramtil dimi
neții. 7,00 liad'ittjurnăl. 
8,00 Revista presei. 
Curierul .melddi ilor.
Buletin de știri, 9,05 Rțis- 
punderh ascultătorilor. 
10,00 Buletin de știri. 
10,05 Atlas folcloric. 10,30 
Știința și viața. 10,45 Mo
ment folk. 11,00 ~
de știri. 11,05 Piese 
12,00 Buletin de 
12.05 Din comoara 
rului nostru. 12,30 
nia azi, . România 
12,45 Cîntece dedicate ce
lui de al XII-lea Con
gres al P.C.R. 13,00 De 
la 1 la 3. 15.00 Student-, 
club. 16,00 Radiojurnal.

Buletin 
corale, 

știri, 
foicio- 
1 loniâ- 
mîine. -

16,20 In întimpi.narea Con
gresului partidului. 16. Hi 
Cintccul românesc prin 
decenii. 17,00 Buletin de 
știri. 17,05 Laureați ai ce
lei de a 11-a ediții a Fes
tivalului național „Ciuta- 
rea României." 17,20 
Pentru patrie. 17,50 Ute- 
ciștii de azi,: comuniștii 
de mîine — cîntece. 18,00 
Orele serii. 20,00 Muzică 
populară. 20,15 Semnale 
eu adresă. 20,45 Cadențe 
sonore. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00 Bijuterii muzi
cale. 23,30—3,00 Non stop 
muzical nocturn. .

I

LUNI, 19 NOIEMBRIE 16,40DUMINICA.
18 NOIEMBRIE

8,45

9,00

10,00

Plaiurile țării dragi.
Muzică patriotică și 
revoluționară.
Tot înainte I.
Șoimii patriei;
Film serial: Dick 
Turpin. (Episodul 2).
Viața satului. Congre
sul partidului — Con
gresul întregului po
por.
Bucuriile muzicii.11,45

12,30 De strajă patriei- 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical. ■ 
14,00 Fotbal : România —

Cipru, în preliminari
ile Campionatului Eu- 

Trans misiune 
de la Bueu-

Transmisiune direc
tă de la deschiderea 
lucrărilor Congresu
lui al XII-lea al 
Partidului Comunist 
Român.

16,00 Telejurnal. Cronica 
lucrărilor Congresu

lui al XII-lea al 
P.C.R.
Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri.- 
Telejurnal, 
lucrărilor 
lui al 
P.C.R.

16,50

17,45
17,55
18,20

16,15

Cronica
Cbngresu-
XI 1-lea al

17,00

17,30

17,50

19,00
19,40

20,30

21,30

rupeam 
directă 
rești.
România dc azi, 
Roman ia d e mii ne.
Micul ecran pentru 
cei mici.
Teleșport : Rugby :
România — Polonia 
în campionatul euro
pean. Selecțiuni înre
gistrate de la Bucu
rești. 18,30 Handbal 
feminin : România — 
Polonia (repriza a 
II a). Transmisiune 
directă de la Brașov. 
Telejurnal.: <"■
Permanenta redesco
perire a României.
Partidului, omagiul 
țării. Spectacol lite- 
rar-muzical-coregrafîc 
Telejurnal. Sport.

20,00 Congresul Partidului
— Congresul între
gului popor. Dăm le
gătura cu țara. Opinii, 
declarații, . angaja- 
mente.

20,40 Partid, inima țării. 
Cîntece patriotice și 
revoluționare.

21,30 Cronica lucrărilor 
Congresului al XII-lea 

al P.C.R.
MARȚI, 20 NOIEMBRIE

10,00 Cu patria în inimi.
11,05 “ ....
11,15

Semne durabile.
„Vibrînd 'odată cu i- 
nima țării".
Telex. Cronica lucră
rilor Congresului al 
XII-lea al P.C.R.
Telejurnal. Cronica 
lucrărilor"' Congresu
lui al XII-lea al 
P.C.R. .

16,20 Cu dragoste cînt as
tăzi țara.

11,45

16,00

schimbă
16,40

Documentar 
ță.
Cîntec . nou, 
străbun.
Comuniștii 
fața țării.
Avîiit tineresc.
Almanah pionieresc. 
România de -azi, 
România de mîine. 
1001 de seri.
Telejurnal. Cronica

17,05
17,35

17,55

18,20

lui al XII-lea al P.C.R. 
Slăvită fii, măreață 
vatră.
Ei vor lucra în 
rui cincinal. 
Cîntec patriei. 
Corespondenții 
țeril transmit... 
Muzică Ușoară 
trumentală. 
România de 
"România de

viito-

judi

ins-

18,50
19,00

V2.W.. W.-.

PROGRAMUL ȚX/

azi, 
inline.

lucrărilor Congresu
lui al XII-lea al 
P.C.R.
Congresul partidului 
— Congresul între
gului popor. Dăm le
gătura cu țara... Opi
nii, declarații, anga
jamente.
Din toată inima.
Oamenii faptelor, 
faptele oamenilor.
Telejurnal.' Cronica 
lucrărilor Congresu

lui al XII-lea al P.C.R.
MIERCURI,

21 NOIEMBRIE
14,00 Fotbal : Politehnica

Iași — Steaua.
15,50 Cîntec dulce româ

nesc,
16,00 Telejurnal. Cronica 

lucrărilor Congresu-

20,30
21,05

21,30

Constructorii.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal Cronica 

lucrărilor Congresu
lui al XI I lea al P.C.R.

19,40 Congresul partidului
— Congresul întregu
lui popor. Dăm legă
tură cu .țara... Opinii, 
declarații, angaja
mente.

20,15 Selecțiuni din opera 
„Dreptul la dragoste" 
de Teodor Brat.i.

21,00 Platforma Pipera, is
torie, la zi.

21,30 Telejurnal. Cronica 
lucrărilor Congresu
lui al XII-lea al P.C.R.

JOI, 22 NOIEMBRIE

10,00 Bistrița contempora
nă. ' , i 7

10,30 Laborator de fizică.

Petroșani>

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ PE BAZĂ DE

CONCURS:

— Inginer C.T.C. (sediul Petroșani)

— Șef șantier (Valea Jiului)

— Inginer șef șantierul de gradul I 
Anina.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii 12/1971 și Decretului 
188/1977. <

Informații suplimentare se pot obține 
la sediul întreprinderii din strada Mihai 
Viteazul nr. 11 Petroșani, telefon 957 — 
42670, interior 41.

VÎND Wartburg 31.1 lux, 
strada Vasile Roaită bloc 
5 a SC. 1 ap. 9 Petroșani.
(954)

SCHIMB apartament do-, 
uă camere Urieani cu si
milar în Lupeni. Infor
mații .Lupeni, strada Aleea 
Castanilor bloc 16 ap. 19.
(955) Țț

PIERDUT brățară, amin
tire familie. Găsitorului 
mare recompensă, Adresați 
telefon 43999. (939)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stanciu 
Ioan, eliberată de l.M. Li- 
vezeni. Se declară nulă. 
(917)

PIERDUI’ 
serviciu pe 

. marii Miliai, 
l.M. Petrila. 
nulă. (951)

PIERDUT 
serviciu pe

Vilnius.
Parbșerii 
(952)’

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele. Chiri- 
ță Dumitru, eliberată de 
l.M. Pardșeni. Se. declară 
nulă. (953) '

n

ANUNȚ DE FAMILIE

me o 
l.M. 
nulă.

legi-timație de 
numele Crîș- 
eliberată de 

Se declară

legitimație de 
numele Kelc- 
eliberată ele 

Se declară

11,00 Selecțiuni din ș opera 
„Stejarul din Borzeș- 
ti“ de Teodor Bratu.

U,i5 Telex. Cronica lu
crărilor Congresului 
al XII-lea al P.C.R.

1(5,00 Telejurnal. Cronica 
lucrărilor Congresu
lui al XII-lea al P.C.R.

16,20 Muzică patriotică și 
revoluționară.

16,40 Documentar de știință,
17,00 Balada plaiuri lor “me

le.
Frumusețile țării. 
Handbal inasculin : 
România —• Norvegia. 
Transmisiune direc
ții de. la Arad.

1,8,55 1001 de seri-
19,00 Telejurnal. Cronica 

lucrărilor Congresu
lui al XII-lea al P.C.R.

19,45 Congresul partidului 
—Congresul întregu
lui popor. Dăm legă
tura cu țara 
declarații, 
mente.

20,25 Omagiu partidului.. 
21,00 România

România
Cibernetica

21,30 Telejurnal, 
lucrărilor Congresu
lui al XII-lea al P.C.R.

VINERI, 23 NOIEMBRIE

17,25
17,45

Opinii, 
■angaja-

de azi, 
de mîine.
' 79.

Cronica

16,00 Telejurnal. Cronica 
lucrărilor ' Congresu
lui al XII-lea al P.C.R

16.20 Emisiune în limba 
germană.

18.20 Cîntece de viață no
uă.

Cp inimile'' zdrobite de 
adîncă durere, nemîn- 
giiați pentru tot restul 
vieții, părinții anunță că 
azi, 16 noiembrie 1979, 
se împlinesc doi ani de 
cînd tinerețea lui tristă 
i-a fost răpită de o 
moarte necruțătoare ce 
a secerat viața unicului 
nostru fiu, ia "vîrsta de 
28 de ani

PUIU MOLDOVAN

lăsîr.d o rană . adîncă 
pentru totdeauna:

Lacrimile și durerea 
mamei î? acoperă tris
tul mormînt. (926)

18,50 1001 d‘e seri.
19,00 -Telejurnal.' .Cronica 

lucrărilor Congresu
lui al XII-lea al P.C.R.

20,00 Congresul partidului 
— Congresul întregu
lui popor. Dăm legă

tura cu țara... Opinii, 
angaja-declarații 

mente.
21,30 Telejurnal, 

lucrărilor 
lui a

Cronica
Cbngresu-

XU-lea al P.C.R.

SIMBAtA,
24 NOIEMBRIE

11,00 Telex.
11,10 .Partid, pe tine te cîn- 

Ităiii.-:. . ...
Viitorii constructori 
pe marile șantiere.
Cîntă-n țară bucuria. 
România de azi, 
România de mîine. 
Cibernetica ’79.
De la Ă la... infinit. 
Partidului — iubirea 
și recunoștința tinere
ții.
Handbal masculin : 
România — R.D.G. 
Transmisiune direc
tă de la Arad.

18.55 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.30 Hotărîrile ~

lui 
lui

19,50 Un 
nii 
om .

20,10: Teleenciclopedia.
20,40 Flori pentru mîine.
21.30 Telejurnal. Sport.

11,30

11,55
12,30

17,45

Congresu-
— cauza înlregu- 
popor.
om pentru oanie- 
acestui timp, un 
pentru istorie.
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