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înfăptuim hotărîrile Congresului al XII-lea

După primele șapte zile lucrătoare din acest an, 
colectivele de muncă de la patru întreprinderi miniere 

au acumulat o producție suplimentară de 

10000 TONE DE CĂRBUNE

CHEMAREA LA ÎNTRECERE 
adresată de Întreprinderea minieră Petrila 
către toate unitățile din industria minierăColectivul de oameni ai muncii de la întreprinderea minieră Petrila, mobilizat de istoricele ho- tărîri ale Congresului al XII-lea dl partidului, precum și de prețioasele indicații și îndemnuri date de tovarășul NieolaeCeaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul vizitelor de lucru în Valea Jiului, acționează cu deplină responsabilitate și spirit . revoluționar muncitoresc pentru a obține noi și tot: mai importante succese pe linia creșterii producției de cărbune necesar economiei noastre naționale.In anul 1979 aU fost Pu* se în funcțiune noi fronturi de lucru dotate cu tehnică modernă de mare productivitate, cum sînt complexele de susținere mecanizată a a- batajelor, .echipate cu

combine de tăiere, a fost îmbunătățită organizarea producției și a muncii, s-au întărit autoconducerea și autogestiu nea economică și financiară și au fost, extinse larg inițiativele muncitorești în întrecerea socialistă. Ca urmare; productivitatea fizică a muncii a fost depășită cu 11 la sută și s-au obținut peste plan 28 183 tone cărbune și o producție marfă de 6,8 milioane lei.Stimulați de aceste realizări și beneficiind din plin de grija și ajutorul permanent pe care conducerea partidului și statului — personal tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretarul general al partidului — îl acordă minerilor privind îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață, colectivul întreprinderii miniere Petrila, în frunte

cu comuniștii, adresează tuturor colectivelor de muncă din unitățile în- dustriei miniere o înflăcărată chemare la întrecere socialistă pentru îndeplinirea Și depășirea indicatorilor de plan pe a- nul 1980, angajîndu-ne să realizăm următoarele o- biective:
1. Depășirea cu 20 000 tone a planului la producția de cărbune, cu 2 400 mii lei la producția netă industrială, și cu 4 000 mii lei îa producția globală.2. Creșterea productivității fizice a muncii cu 2 la sută peste sarcina planificată. ,3. Executarea peste prevederile planului a 4 500
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
• MINA LUPEN! :

Cea mai mare Producție zilnică din 
ultimii ani a fost extrasă de colectivul 
celei mai mari întreprinderi miniere din 
Valea Jiului, joi, 10 ianuarie — 8 800 
TONE I)E CĂRBUNE COCSIFICABIL 
—, zi în care toate sectoarele întreprin
derii și-au realizat- și depășit planul 
producției fizice. De Ia începutul lunii 
și anului producția extrasă suplimentar 
de minerii Lupeniului s-a ridicat la 5 500 
TONE CĂRBUNE COCSIFICABIL, cele 
mai mari producții peste plan înregis- 
trîndu-le sectoarele IV și Hi cu plus 

j 2 760 tone și, respectiv, 2 323 de tone.

• MINA PETRILA:
Obținînd o productivitate a muncii 

în cărbune superioară sarcinilor de Plan

cu 584 kg/post, minerii Petrilei au ex
tras peste Plan, de la începutul lunii, 
2 317 TONE DE CĂRBUNE. In fruntea 
întrecerii se situează colectivul sectorului 
II cu o producție suplimentară de 1907 
tone de cărbune, iar la productivitatea 
muncii realizată în cărbune, cea mai 
mare depșșire o obține sectorul V — 
plus 1351 kg/post.

• MINELE BĂRBĂTENI
Șl PAROȘENI

Silit celelalte două întreprinderi care 
și-au realizat și depășit sarcinile de plan 
de Ia începutul lunii. Mina Bărbăteni a 
realizat o producție peste plan de 1 741 
tone, iar mina Paroșeni și-a depășit sar
cinile de plan cu 570 tone de cărbune.

Azi ne răspund cadre din conducerea I.M. Livezeni

Mecanizarea — singura cale de 
realizare a sarcinilor de plan

adresată de Consiliul popular al municipiului Tecuci 
către toate consiliile populare municipale și orășenești

Acum, la începutul anului 1980, anul în 
care Valea Jiului trebuie să extragă peste 
11 milioane tone de cărbune, anul în care 
se pregătește producția noului cincinal, am 
adresat conducerilor întreprinderilor mini
ere trei întrebări :

1) CUM VEȚI ÎNCHEIA PRIMA LUNĂ Șl 
ANUL 1980 ?

2) CE PREOCUPĂRI AVEȚI îN CEEA CE 
PRIVEȘTE MECANIZAREA LUCRĂRILOR DIN 
SUBTERAN ?

3) CARE ESTE STADIUL ASIGURĂRII 
VIITOARELOR CAPACITĂȚI DE EXTRACȚIE?

Ing. RADU TOMESCU, 
directorul I.M. Livezeni ;— Colectivul minei noastre a obținut începînd cu primele zile ale lunii ianuarie producții, superioare mediei realizărilor zilnice de anul trecut cu 50 la sută, în condițiile în care capacitățile de producție au rămas aceleași. Un 

rol însemnat în obținerea realizărilor amintite Pa a- vut sporirea productivității muncii în cărbune cu peste 1 500 kg/post, fapt care a făcut ca și la nivel de întreprindere productivitatea să crească cu 200— 250 kg/post.O măsură care a contribuit la realizările de pînă 

acum este repararea fluxului principal de transport, menținerea în stare de funcționare a utilajelor și asigurarea asistenței tehnice pe schimburi la un nivel cit mai ridicat. Capacități de producție avem, și ne axăm ta continuare pe obținerea u- nor productivități sporite,

însuflețiți de istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea al Partidului Co,-, munist Român și preocupați permanent de înfăptuirea în mod exemplar a sarcinilor trasate de tovarășul Nieolae Ceaușescuț secretar general al partidului, oamenii muncii din municipiul Tecuci, județul Galați, în frunte cu comuniștii, au obținut rezulta- 

pe exploatarea maximă a acestor capacități. Programul de măsuri care este în atenția conducerii unității, măsurile aplicate și cele pe care le vom aplica în continuare sînt menite să conducă la realizarea sarcinilor de plan pe acest an.
Anchetă realizată de 
Constantin GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a) 

In pregătirea Congresului Frontului Unității Socialiste

te deosebite în îndeplinirea obiectivelor ce le-au revenit în dezvoltarea eco- nomico-socială a municipiului. Planul producției globale industriale în profil teritorial pe -primii patru ani ai cincinalului a fost îndeplinit cu 28 zile mai devreme, realizîndu-se o producție suplimentară de peste 154 milioane lei. Planul de investiții al Consiliului popular al municipiului în anul 1979 a fost realizat: s-au dat în folosință 710 apartamente, 304 locuri în cămine de nefa- miliști și alte obiective so- cial-culturale. Au fost puse la dispoziția cetățenilor- noi spații comerciale, s-au extins formele moderne de servire a populației, iar planul la prestările de servicii s-a realizat în proporție de 132 la sută. S-a ■înregistrat o largă participare a cetățenilor la acțiunile patriotice de înfrumusețare și bună gospodărire a municipiului, valoarea lucrărilor executate în anul 1979 depășind 62 milioane lei.Hotărît să-și sporească contribuția la buna gospodărire a localității, la valorificarea superioară a 
CULTURĂ—ARTĂ

(ÎN PAGINA A 3-A)

resurselor locale, folosind cadrul larg democratic creat prin constituirea organizațiilor proprii ale Frontului Unității Socialiste, Consiliul popular al municipiului Tecuci adresează tuturor consiliilor populare municipale și o- rășenești chemarea la întrecerea socialistă pentru 
a asigura realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1980, anga- -• jîndu-ge să realizeze urină- toarele obiective :I. IN DOMENIUL 
INVESTIȚIILOR ȘI AL 
CONSTRUCȚIILOR DE 

LOCUINȚEPrin organizarea superioară a producției și a muncii pe șantiere,, creșterea gradului de mecanizare și industrializare, a lucrărilor, extinderea acordului global la 90 la sută, creșterea productivității muncii cu 2 la sută peste sarcina planificată, se vor da în .folosință înainte de termen: 200 apartamente din care 100 apartamente cu 60 zile și 100 apartamente cu 30 zile ; extinderea eu 3,5 km a rețelei de canalizare, cu
(Continuare în pag. a 4-a)

Lăcătușii din echipa lui Petre Albii de la I.C.M.M. , lutul Petrila, montează 
utilajele de forță la cota 4-20 in a noii preparații în curs de construcție.

Ample acțiuni în sprijinul producției
GRUPUL DE ȘANTIERE 
PETROȘANI

Actualul sezon a creat, 
prin căderile masive de 
zăpadă, numeroase greu
tăți în desfășurarea acti
vității economi co-sociale. 
Cu atît mai mult acestea 
s-au manifestat pe șan
tierele de construcții, un
de, in condiții de tempe
ratură scăzută și intem
perii, sînt necesare mă
suri speciale. Pentru ca 
activitatea’ să nu sufere 
din această cauză, orga
nizațiile proprii ale F.U.S. 
de la Grupul de șantiere 
Petroșani au acționat 
prompt încă din primele 
zile pentru contracararea 
efectelor iernii. Astfel, la 
poligonul de prefabricate 
din Livezeni, s-au cură

țit și amenajat căile de acces spre stația de betoane și poligon, făcîndu-se posibilă intrarea mașinilor la încărcare. Tot aici a fost necesară verificarea instalației de încălzire, în vederea asigurării agentului termic 1 pentru turnarea prefabricatelor. In această acțiune s-au remarcat ing. Miron . Hor- ga, șeful poligonului, și oamenii din echipa condusă de Vasile Leușțean.De asemenea, la obiectivele ce constituie front de lucru pentru 1980 s-au asigurat condițiile necesare executării lucrărilor de finisare. O contribuție deosebită a avut în acest sens echipa condusă de 

tâmplarul Ion Tobă și fie- rar-betoniștii conduși de Ludovic Horvath, care au acționat încă de la începutul iernii pentru ea e- chipele de constructori să nu sufere, pregătind montarea panourilor la blocurile abia intrate în lucru, cit și pentru recuperarea materialelor acoperite ele zăpadă.
PREPARAȚIA COROEȘTICăderile de zăpadă au pus, la un moment dat, în pericol și funcționarea transportului de la pre- parația Coroești. Dar, pentru ca activitatea de pro-

C. IOVANESCU 

(Continuare in pag. a 2-a)
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Congresului Frontului Unității Socialiste
în pregătirea

LUPENI acțiuni
(Urmare din Pagina 1)

Numeroși oameni ai muncii din orașul Lupeni au participat intens la acți
unile de deszăpezile a arterelor de circulație. In foto : un grup de cetățeni 
acționind in cartierul „Vîscoza" la degajarea străzii.

Mecanizarea, 
singura cale de realizare 

a sarcinilor de
(Urmare din pagina I)

Largă mobilizare 
în acțiunea de deszăpezire: . La Lupeni în dimineața cetățeni au participat la zilei de 8 ianuarie a.c., la deszăpezirea scărilor care chemarea comandamen- înlesnesc accesul de tului orășenesc de deszăpezire au răspuns mii de cetățeni. In jurul orei 14,. de-a lungul străzii principale putea fi văzut un șir neîntrerupt de oameni lopătînd zăpada de-o par-. te și de alta a străzii. In cîteva ore au fost curățite numeroase străzi, au fost descongestionate operativ căile de acces spre întreprinderi, instituții și u-. nităti comerciale.In frunte cu tovarășa Dochia Bîrlea, președinta organizației Frontului U- u‘ nității Socialiste din cartierul Ștefan, numeroși

pe dealul Ștefan spre mină și oraș. S-au evidențiat în acțiunea de deszăpezire Maria Miron, Silvia Brusture, loan Revitea, Virgil Făgășan, Ioan Ti- bir, Rozalia Alecu, Maria, și Mihai Fader, Iosif Făr- caș, Magdalena Ciorbă, Vasile Vodaș, Ana Popa. In seara aceleiași zile, la comandamentul orășenesc de deszăpezire s-a raportat că întreaga activitate din întreprinderi, comerț și prestări de servicii se desfășoară normal. (V.S.)

ducție să nu aibă de suferit, organizațiile proprii F.U.S. de la atelierele electromecanic și transport au organizat acțiuni de muncă patriotică, după programul de pentru deszăpezirea ilor ferate din incintă spre mina Vulcan. Tot în acest context se înscrie și întărirea echipelor de la descărcarea vagoanelor de' cărbune brut. Ambele- acțiuni se înscriu în programul de măsuri privind preluarea integrală și la timp a producției de cărbune livrat de întreprinderile miniere, inclusiv producția extrasă suplimentar.

lucru, lini-Și

Ing. EMIL STRAMA, in
giner șef electromecanic :— Este bine cunoscut faptul că mina Livezeni are o zestre tehnică corespunzătoare cerințelor actuale impuse de activitatea din subteran. In prezent producția extrasă din abatajele dotate cu susținere individuală și combină este de 75 la sută, iar producția extrasă din abatajul dotat cu complex mecanizat este de 25 la sută. Cert este că la mina noastră se merge și în acest an pe ideea mecanizării lucrărilor din subteran. La ora actuală, lucrăm intens la pregătirea unor noi capacități de producție unde intenționăm să introducem, în etapa viitoare, complexe mecanizate. In acest sens am insista la C.M.V.J. să urgenteze aducerea u- tilajelor care ne sînt destinate și să ne asigure pie- . sele de schimb necesare. Subliniez .faptul deoarece de aceasta depinde, de fapt realizare^ sarcinilor de plan. Comitetul de partid, conducerea minei, se preocupă de calificarea și perfecționarea cadrelor, de asigurarea fiecărui loc de muncă cu oameni temeinic pregătiți profesional. O problemă cu care ne confruntăm, dar pe care o vom rezolva cît de repede, este transportul pe planul înclinat din stratul 5 blocul VI. Odată cu terminarea lucrărilor de aici, producția minei Livezeni nu

va mai fi strangulată din cauza activității de transport,
Ing. VTRG1L COS1TNAȘ, 

inginer șef producție :— Viitoarele capacități de producție aie minei, cele care vor asigura in e- tapa următoare realizarea sarcinilor de plan la cărbune sînt asigurate- prin lucrările de investiții din zona Iscroni și Petrila-Șud. La aceste obiective, se lucrează cu forțe sporite, eu utilaje moderne, de mare randament. De pildă, în zona Iscroni, brigada lui Secreieru a realizat în luna decembrie anul trecut 138 ml. La Petrila-Sud, Gheorghe Ciobanu cu brigada sa a realizat, de asemenea, în luna trecută, 102 ml. In această lună ambele brigăzi își depășesc' zi de zi sarcinile de plan. Realizările obținute la lucrările de investiții dovedesc că aceste obiective care hotărăsc „soarta pro- ducției'1 în etapa viitoare, vor fi terminate înainte de termen.
se- 
<le 

președin-mina Li- destul de dovedesc, '
NICOLAE NOVAC, 

cretarul comitetului 
partid pe mină, 
tele c.o.m. :— în noul an, vezeni a demarat bine. Aceasta oașa cum afirma tovarășul Radu Tomescu, directorul unității, realizările de pî- nă acum. Lucrul în sine nu ne mulțumește însă. Greutățile determinate de unele defecțiuni electro-/

mecanice, lipsa pieselor de sbhimb (cu toate că o bună parte din ele le executăm în atelierul propriu) a/ condus la înregistrarea unui minus substanțial la producția de cărbune, minus pe care comuniștii, toți oamenii muncii de aici sînt hotărîți să-l recupereze pînă la finele trimestrului I. Comitetul de partid, organizațiile de sindicat și U.T.C. precum "și: organizațiile proprii ale , "F.U.S. și-au propus măsuri corespunzătoare pen - tru redresarea producției.Minerii de la Livezeni sînt ferm hotărîți ca în' acest an, ultimul an al cincinalului 1976—19110/ șă-și realizeze în rnod e- xemplar sarcinile de plan; să-și aducă o contribuție substanțială la înfăptuirea istoricelor obiective ale Congresului al XII-lea.Ing. RADU TOMESCU: — Sîntem optimiști în realizarea sarcinilor de plan pe acest an, așa cum a reieșit și din discuțiile de față. Repet însă, pentru aceasta avem nevoie de sprijinul C.M.V.J. în a* sigurarea cu utilajele necesare, utilaje de. care depinde într-o bună parte producția Pe acest an a minei. In ceea ce privește asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea procesului de producție, condiții care depind de propria noastră activitate, dorim să informăm cititorii ziarului „Steagul roșu11 că nu vom precupeți nici un efort pentru a le realiza.
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î I zionur 
j I menta i | • La faza brășeneas-1 - că din Petrila a concur- 
I sului coral „Copiii cîntă
I’ patria și partidul11, locul I la formațiile corale ale elevilor din clasele
IV-V1II a fost cîștigat de pionierii de la| generală nr. 6.

I

I

• In viforul apropiat, f sucursala din Petroșani I a I.C.R.A, își va îmbo- I găti zestrea cu un încă- | pător și modern depozit ■ alimentar. Acest obiectiv1. care va avea ’ o suprafață de 5 500 i mp, va fi construit ' Pe strada Oltului nr.Petroșani, noua e, în valoare de 10 milioane lei, contri- l astfel la o mai bună și ritmică aprovizionare cu produse alimentare a Văii Jiului.

Școala
• • In iinedlata
| mitate a orașului'
I
I

■I

Io Mîine, la ora 20, orchestra de muzică ! populai a ă Filarmonicii din Cluj-Nâpbca va pre-
Izenta la Petrila , (sală clubului) spectacolul | „Cîntă Someșul cu țara".
I

I
I
I
I
L

i

pr.ox.i-U'ri- cani. .în primăvară va fi amenajai un loc de a- grement.: încă de acum fiind inițiat un program .de măsuri adecvate,

. • Din inițiativa locuitorilor cartierului Spini llaret din Lupeni, cu sprijinul consiliuluipopular orășenesc, a fost renovat și dat în folosință un pod. peste Jiu .care optimizează, accesul spre njină.-
Rubrică realizată de 

T. SPATARU

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Acest ianuarie încotoșmă- năt de zăpezi provoacă bucuria turiștilor de orice vîrstă, in special iubitorilor muntelui și sporturilor alpine. Din păcate însă, frigul, zăpada, confruntarea eu muntele aduc și necazuri, uneori cil epiloguri tragice. In acest sens, dr. Emil Lepădatu, medicul formației Salvamont Petroșani, care ne-a vizitat în redacție, a ținut să ne atragă atenția asupra necesității unui centru de informare în Petroșani a turiștilor din țară, care se aventurează spre Parîng sau spre alt masiv, Normal, acest obiectiv de informare a montaniarzilor trebuie patronat de filiala O.J.T. Petroșani; aici turistul ar putea afla amănunte despre grosimea stratului de zăpadă, .condiții meteo, des- "pre drum cazare. hrană, tțgspre posibilitățile practicare a schiului sai’iei, de distracție Tot in 1 acest cadru necesare recomandări asupra echipamentului purtat, intrucît, unii tineri, in special, confundă muntele cu... buevardul, vestimentația inadecvată fiind uneori cauza unor grave de- gerări. Dr. Emil Lepadatu stăruia, în convorbirea purtată, asupra acestor aspecte, știut fiind că, în anii trecuți, nu puține au fost evenimentele nedorite, chiar tragice, în unele cazuri sal- yamontiștii neputînd. acționa.O altă problemă care provoacă greutăți turiștilor este legată de capacitatea actuală de transport a telescau-

nului de la poalele Parîn- guluâ. Funcționează doar 47 de scaune, deși este proiectat pentru o sută, căi pentru asigurarea capacității reale ar exista, prin
transportabile, demontabilă și asamblabilă din două părți, pentru a putea intra în elicoptere. Se știe, actualele akii de fibră de sticlă

cîteva aspecte semnalate de medicul formației Sal- vamont din Petroșani dorința de a mobiliza toțifactorii responsabili ai tu- unități ca în
in

Avancronică

deetc. sînt

In drum spre munte 
turistul trebuie ajutat, 

nu împiedicat
bunăvoința Unor unități din Vale, în colaborare cu o unitate sibiană. Dar conducerea E.G.C.L. trebuie să insiste mai mult în rezolvarea problemei! In a- cest fel ar spori eficiența exploatării telescaunului (excelent colectivul de meseriași al E.G.C.L.), ar dispare aglomerația de la capetele sale.S-ău făcut adesea referiri ia buna conlucrare dintre formația Salvamont și cadrele medicale ale spitalului din Petroșani, la sprijinul, organelor locale, de partid și de stat, lă abnegația cu care-și fac datoria salvamontiștii, oameni ai muncii din municipiul nostru care-și afectează o bună parte din timpul liber pentru salvarea -unor vieți omenești. Și in acest domeniu mai sînt încă unele lucruri de făcut. Fiecare cabană trebuie să dispună de akii, de mijloace de salvare, apoi, pe plan local, se simte nevoia proiectării și construirii unei akii ușor

depășesc cu cîțiva zeci de centimetri lungimea cabinei aparatului de zbor, sînt destul de grele și nedeinon- tabile.Am pus in lumină cele

rismului, ai altor economice, pentru vîrful munților să ajungă, în sezonul mai mulți lea Jiului beneficieze. care vor spori an, în condiții securitate, iar
hibernal, : cîți turiști din Va- și din țară, de să amenajările de la an la de deplină în cazuriextreme să se poată interveni prompt, eu eficiență. Vom fi bucuroși să consemnăm în ziar măsurile inițiate în acest sens.

Sever NOIAN

• Duminică are Ioc prima etapă a returului diviziei B (tineret) la baschet. Incepînd de la ora 10, echipa Jiul-Ști- ința Petroșani întîlnește în sala de sport a Liceului industrial din localitate pe Universitatea II, Cluj-Napoca. Le dorini o comportare la fel de bună ca în Ultimele etape ale turului.• Desfășurate sub ge-, nericul „Daciadei", duminică, de la ora 9, pe dealul institutului din Petroșani au loc întrecerile de săniuțe, faza orășenească, din cadrul „Cupei pionierului11 categoria 10—11 ani.Aceeași etapă a competiției se desfășoară și în celelalte localități ale Văii Jiului. (C.D.).
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RECOM

I 
I

FOTBALIȘTI...Anunțat cu .. ram-taniuri, „Cine știe fotbal, cîștigă11 s-a desfășurat totuși, miercuri seara, în fața doar a Cîtorva spectatori, majoritatea foști și actuali fotbaliști și copii. In fața juriului s-au prezentat în pripă cîțiva fotbaliști din cei reveniți din vacanță, au lipsit cu desăvîrșire divizionarii A de la Jiul, deși și pentru ei regulamentul mai creează probleme. Modul de desfășurare a întrecerii a stîrnit suspiciuni, s-a preferat întrebarea, la persoană, în loc să fie adresată tuturor, tot cu răspuns scris. Chiar în juriul prezidat de Ștefan Mariș, președintele șubcolegiu- lui municipal al arbitrilor, s-au stîrnit controverse pe tema... regulamentului, altfel nu aveau suport desele reveniri asupra punctajului acordat. Concursul a demonstrat că mulți fotbaliști nu. au asigurată pregătirea teoretică. La întrebări ușoare s-a răspuns ‘adesea prin ridicarea umerilor. Ce fac antrenorii ?■

concursul REPETENȚISpre exemplu, sit scena după ușoare... Constantin Cătuți, nu întotdeauna un adept al fair-playului în teren, s-a priceput mai bine la întrebările care se refereau la pedepsirea actelor' nesportive. Vasăzică experiența își spune cuvîntul ! Ordinea cîștigătorilor — Constantin Cătuți (Minerul Vulcan) — 100 puncte, Cornel Seceanschi (Știința Petroșani) — 96, Gheorghe Bușoi (C.F.R. Petroșani) — 70. Ca întotdeauna, cu un suculent umor, arbitrul loan Velica, în postură de artist amator. Cu toate carențele semnalate, o asemenea formă de verificare a cunoștințelor teoretice trebuie continuată. Sînt necesare • însă o mai bună organizare și popularizare a fazelor de concurs (pe asociații, oraș și municipiu), în fond pregătirea dirijată a fotbaliștilor. ■

Stelian Homan a pâră- prima serie de întrebări

Ion VALADA

In con comande ducători' pornesc Lrit'ice lieă lui, sistc direcția semnali2 re. Se ii cule cu pentru i ficient i Aterîție culație ț în aproj locurilor copiilorPe tir culați n de întili doar cu ziție, cu cedează) nale lui re ; nu depășiri, tampons hicul ca lamenta: pus ; ni carosabi nă, scol afara pi iar dac? este pos zăpezii, autovehi ghiul r sînd ap: de poziț
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«IERUL,intr-o -i ue acces, ,a in Pe- uță circula mijloculCăruțașul î din satul a la tirgul Petroșani, aci să nu A adormit ■mai cînd rs venea o 1. Noroc cu 3 Mirici, de icroni, care ut cumpă- fiteza și a tre în șanț a viața că- spe- șo-pesta, lumiii i-a lovit »cum tre- tocească în a Plăti ț e le-a su- ulanta.

IRE 
.oasAe, prin Pe- a greoi, că pezii care ea carosa- ilui. In a- dovedind misă, con- > Vaier A- la volanul , 2—HD— ijat pe o toni în de- mtoturism. iste și fap- acestei un profe- de zi- fără

• Este cunoscut faptul că 
I minerii de la Petrila, întreprindere din care a 
I pornit'inițiativa „Să trăim și să muncim în chip co- 
i munist", au început și noul an cu rezultate bune. Este efectul unui climat de 
I muncă pătruns de responsabilitate. Dar în această 
t atmosferă de deplină an- | gajare își are locul ..și ac- Itivitatea politico-educativă și cultural-artistică desfășurată de clubul sindicatelor.Iată că la mina Petrila am întîlnit o situație mai puțin obișnuită : cînd am vorbit despre activitatea . de producție, interlocutorii noștri erau senini și mîndri; cînd am adus vorba despre ce# face a- cum clubul, erau stînje- niți și încurcați, discuția .• trecîhd mai ales spre in- 

j viitor. Și, ^opiniile formulate le-am împărțit în optimiste, rezervate și realiste (sau critice). Optimist este directorul clubului, Nicolae Kulc- sar, care nu are decît o lună în această funcție, însă are experiență în munca cultural-artistică. Ne-a mărturisit că a început o colaborare foarte bună cu organizația U.T.C. din o- raș (în special, cum a reieșit di-n contextul discuției, la „Joile tineretuiui"), că la club își continuă procesul de pregătire diverse formații (dansuri populare, un grup de obiceiuri, muzică tînără, muzică u- șoară, brigăzi artistice, la una

ganizate programe în sala de apel a minei (dar numai cu fanfara). Prin urmare, este un punct vedere optimist, interlocutorul a omis ne exprime clubului ducație țifică, în acțiuni pentru mineri (au dispă-

de . deși Scl preocupările din munca de e- materialist-știin- organizarea unor cultural-ed ueative

m să
dere-

țin două ori pe lună mijlocul minerilor, impulsionăm acțiunile legislație a muncii, să luăm, într-o formă maibogată, zilele brigadierului.Ce se petrece acum ? Am constatat că formația corală „Freamătul adîn- cului“, laureată în ediția a II-a a Festivalului național „Cîntarea Românî-
Viața educativă și culturală 
trebuie să fie cel puțin la 
nivelul reiultatelor muncii

minerilorI tenții deI ile forme
I

iste, uto .Hiă iîneiducere.
VȚIA 
OR DE 

iWSME ermisă cir- iturismelor rsonală în- ,ib numere îandăm să :ă la drum deosebite, in munici- se desfă- diții grele, :ea carosa- erită încă polei, fapt iză dera- evitate de- >e distanțe sebi noap-
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mină și preparație, proprie, a clubului încă nu este), că biblioteca are puncte de împrumut mină si căminul de ne- familiști, că au . fost urla

rut zilele brigadierului, dai- am primit asigurări că vor fi reluate grabnic), de educație juridică, propagandă tehnică, iar cele destinate cunoașterii și dezbaterii documentelor sooial-politice de primă actualitate sînt sporadice.Puncte de vedere rezervate am întîlnit la mină.— In domeniul activității desfășurate de club — ne-a spus tovarășul Ion Penu, președintele comitetului sindicatului — atenția noastră se îndreaptă în acest început de an spre o legare mai strînsă, tinuă cu sarcinile de ducție, eu inițiativa ■nită din colectivul tru. Am stabilit camațiile cultural-artistice să fie prezente de cel pu-
< — •f """ f I — t m

con- pro- por- nos- for-

ei" nu a repetat deloc în acest an, membrii ei fiind din ce în ce mai puțini. Prin urmare o primă concluzie pentru aceste zile: atragerea minerilor spre cor. O brigadă artistică activează, la mină, și este pregătită de Si- mion Pop, miner Ia sectorul XI investiții. Doar la atît — și trebuie să observăm că e foarte puțin — se limitează munca politie- educativă și cultural-artistică.— Mai ușor s-ar _ putea crea formații puternice la nivelul orașului, decît actuala fărîmițare în unele mici, opina tovarășului Ti beri u Svoboda, secre- tar-adjunct al comitetului de partid din întreprindere.

Este posibil,, fără îndoială, numai că o activitate cultural-educativă ef ici-•entă presupune eforturi: proprii, care sintetizează și ■ exprimă continuul .proces de cunoaștere a . oamenilor, de formare și., dezvoltare a conștiinței socialiste. Este o necesitate ce trebuie să s® manifeste tot mai pregnant în etapa de masă a Festivalului național ,,Cîntarea României".Un punct de vedere: cri- : tic, dar realist, ni l-a ex
pus Ladislau Schmidt, muncitor și cunoscut artist plastic amator, , adeseori prezen t la club 5"— Zilele trecute vor-’ beam cu un cunoscut că în clubul nostru, dacă n-ar prezenta pionierii programele lor, n-ar 'mai veni din cînd în cînd cite un spectacol și dacă n-ar fi film, nu se petrece nimic, e pustiu. Vin doar cîțiva amatori de șah care se întîlnesc a- proape zilnic, dar nu a- ceasta este activitatea clubului care, am mai spus-o și-repet, nu e sprijinit, nu e. coordonat eficient, așa . cum se cuvine, de întreprinderea minieră.După o prea lungă perioadă de mediocră aeti- . vitate, clubul sindicatelor din Petrila trebuie să fie z dinamic, să se pună ca instituțierală, de foarte bună calitate, în viața minerilor, a tuturor locuitorilor. Și,' ‘ re-a- cu vocația educativă

îm- cultu-
așa cum am înțeles, vitalizarea începe să pară, odată și pentru munca și culturală.

S. TIBERIU

„LOGODNICA" de Al. Sever
si locul ei io

»

! și prodigioaPrin Eminescu poezia . românească intră profund și definitiv în circuitul marilor valori literare ale lumii, autorul „Luceafărului" fiind ultimul mare romantic al "bulturii universale; A valorificat experiența înaintașilor și contemporanilor — Bolin ti- neanu, Gr. Aexandrescu, A. Mureșanu, I.H. Rădu- lescu, Vasile Alecsandri, adăpîndu-se, tematic și artistic, din fîntîna îmbelșugată a folclorului - ro- din timpul studenției, nu- . mânesc. meroasele cronici și arti-Personalitațea lui poe- cole publicate în „Fami

a culturii româneștinierii acestei specii literate. Eminescu a fost a- trâs toată viața de teatru și de mișcarea teatrală în general, cunoscute fiind peregrinările lui din adolescență cu trupele Fanny Tardini-Vlădicescu și Mihail Pascaly, precum și angajarea la Teatrul Național din București în calitate de sufleor, copist și chiar interpret. Trebuie remarcate și contactele cu marile scene dramatice
130 de ani de la nașterea 

lui Mihdi Eminescu

ARI 
•N: iernii re- .uror con- uto care um să ve- lic slrA,-1 tovel' .u-de frinare, stalația de climatiza- i să se cir- ză redusă, sa folosi e- de , motor, île’ de cir- tlă de vîrf, școlilor și erdeluș aleceață cir- cu faza prinsă (nu >ile de po- ■șit se pro- iteți șem- ■e și sono- igajați în .cați să vă alt autove- ■culă regu- sens onați caz de nașinacarosabile, t lucru nu din cauza nalizați-vă cu triun- irizant, lași lămpile

0- pe pa- în
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în mod vădit, încorsetați în roiurile dintr-o piesă care, deși frumoasa în idee, a fost lipsită de vlagă dramatică și literară (este vorba despre „La lumina zilei" care a închis stagiunea precedentă și a deschis-o pe aceasta), actorii Teatrului de stat din Petroșani își regăsesc a- devărata capacitate interpretativă în comedia de actualitate „Logodnica" de Alexandru Sever (a cărui altă piesă, „Menajera", s-a aflat în repertoriul teatrului acum cîțiva ani) piesă jucată în premieră absolută. Dacă succesul de public al „Logodnicei" a surprins întrucîtva chiar și Teatrul de stat, resemnat în a monta piese mereu și mereu grave, faptul nu mă surprinde cîtuși de puțin, varietatea de conținut a repertoriului fiind o mai veche și acută necesitate*'observată nu numai de public, ci și de actori.Piesa pe care o avem în vedere este o comedie cu o tonalitate veselă, tinerească, cuprinzînd și accente satirice, elemente e- tice ce încearcă să pună în relief diferențele pe care timpul, îi- mod inevitabil, . le creează între generații. ' Toate acestea tulbură viața unei familii, compusă din trei generații care încearcă ■“ între ele cu reacționează peramentului cînd se — personalitate de prestigiu, om sobru și echilibrat, bun ginere, tată, “cumnat 
și prieten, trecut de anii: pasiunilor focoase — are o logodnică. Și acest zvon se amplifică, apare chiar și tînăia pretendentă. Ca înj orice comedie intervine

qui-pro-quo-ul, lucrurile se ar.anjează spre mulțumirea tuturor printr-o dublă logodnă, dar a altor personaje. Dar nu ne interesează atît fabulația (bine . construită și condusă, de altfel) piesei care reafirmă valorile etice ale poporului nostru, cit spectacolul în care actorii evoluează firesc și. alert. Re-i

mai realizată este aceasta din urmă). Un tinăr și talentat actor — din a- ceastă toamnă făcînd parte (după absolvirea I.A.T.C.) din colectivul Teatrului de stat din Petroșani —, cu fantezie artistică debordantă, plin de farmec și stăpîn pe mijloacele interpretative necesare rolului (fiul profesorului, student
Cronică teatrală

să comunice dificultate și potrivit tem- și vîrstei că profesorul '

ținem mai întii demersul artistic al regizorului Marcel Șoma care a gîn- dit spectacolul, i-a dat o expresie plastică frumoasă, sesizînd complementaritatea mijloacelor specifice comediei (limbaj, situație, mimică etc.).„Logodnica" este o comedie în care actorii, foarte bine distribuiți, își exprimă cu prisosință și pasiune talentul. îl vedem pe Dumitru Drăeea — a- cesf excepțional actor pe care l-am urmărit în multe spectacole în care-și arăta întinsele posibilități interpretative — într-o compoziție ce va fi un punct de referință în activitatea lui. Cu intuiție și cu remarcabilă naturalețe intepretativă, compune un rol dificil, un bătrîn atins de senilitate, în egală măsură tragic și comic, înțelegînd pe cei din jur dintr-un timp în care Parcă s-a oprit. Alexandru Anghelescu, în rolul profesorului, ne reamintește, eu aceeași distincție și măsurată eleganță în expresia artistică, de posibilitățile lui creatoare (și în „Menajera" a avut o partitură asemănătoare, dar

la teatru) este Gheorghe Dobre — e antologic momentul înțîlnirii lui, deghizat, cu bunicul — Dumitru Drăeea. In această piesă am constatat o unitate de stil interpretativ, toți actorii — Dumitru Petrescu, Mirela Cioabă, Mari- nela Cătălin, Ștefania Don- ca și Paulina Codreanu, fiecare dovedind resurse artistice care țîșnesc cu spontaneitate și vervă — participînd (într-un spațiu scenografic, inspirat, de bun gust și funcțional în concepție și realizare, semnat de Mugur Pascu) la un spectacol antrenant, cum nu au fost prea multe în ultimii ani pe scena teatrului din Petroșani. Nu spun că spectacolul realizat cu „Logodnica" de Al. Sever este perfect, dar în ansamblu este o comedie -de succes. Și publuiul apreciază astfel de spectacole, nu pentru că ■ nu neapărat vrea doar comedii (și prin comedie se pot spune lucruri însemnate), ci pentru că astfel de piese îi captivează în egală măsură pe realizatori, regizor și actori, a căror valoare

repertoriunil este cu nimic inferioară altora din țară.Și, pentru că acest spectacol nu ■' numai că place, ci e bine pregătit, trebuie să mărturisesc dumerit de ce cat mai mult, rite scene din lui, rilor, Ar fi păcat să împărtășească soarta altor creații (cum este „Excepție și regulă" de B. Brecht) care sînt prezentate atît de rar îneît, ușor-ușor, ies din a- tenția publicului. Dar „Logodnica" este un spectacol care va ține afișul un timp record pentru Teatrul de stat din Petroșani care reintră, prin spiritul tineresc și talentul colectivului, în sfera de interes spectacular.
T. SPĂTARE

că sînt ne- nu este ju- și pe dife- Valea Jiu- pentru a-1: arăta mine- tuturor spectatorilor.
să

tică a fost atît de puternică incit mulți ani contemporanii și chiar urmașii. au stat sub influența scrisului său. Cînd rostim numele lui Eminescu, gîndul se oprește pe strofele „Luceafărului", pentru că Eminescu se aso- Eminescu rămîne un ffl<> piază în primul rînd cu poezia.Gîndirea și forța creatoare au fost mai complexe, una dintre laturi fiind cea tic pro- 1 zator. Pasiunea pentru■ proză a manifestat-o din î anii adolescenței, Emines- î cu fiind doar de 18 ani î cînd a conceput romanul■ „Geniu pustiu" — rămas, ; din păcate, neterminat —, j ce reflectă aspecte ale re- ? voluției transilvane din1848. De esență lirică, proza lui Eminescu este filozofică, fantastică, dar de inspirație realistă, reprezentată prin s c h i ț 'ă („La aniversară"), nuvelă („Ce- zara",; „Sărmanul filon is"),: roman („Geniu pustiu"), basm („Făt-Frumos din lacrimă"). Prin basm el se înscrie printre primii scriitori de valoare ce contribuie la dezvoltarea și îmbogățirea basmului . românesc cult, altături de Creangă, Slavici, Odobes- cu, Delavrancea, iar prin roman se află printre pio-

lia", „Curierul’ de Iași", „Timpul".Deși n-a reușit să termine nici una dintre numeroasele lucrări dramatice (Bogdan-Dragoș, A- lexandru cel Bun, Petru Rare.ș, Lais, Mira, etc)

î

î.

lui mult ment de referință în literatura de ’ specialitate prin drumurile deschise', prin tematica abordată., frumusețea lor artistică.Paralel cu activitatea literară, Eminescu a desfășurat la ziarul bucureș- teăn „Timpul", între 1877—1883, și o bogată ac- tivitatp publicistică cu pronunțat caracter -social și cultural, satirizînd vicii umane și aspecte ale realității sociale.E bine să știm că-genialul nostru poet a fost și un strălucit sprijinitor al învățămîntului, prin activitatea lui didactică, la catedră ori ca revizor școlar pentru județele iași și Vaslui.Sînt cîteva aspecte ale profilului spiritual eminescian, care pot oferi oricînd surprize plăcute 
celor care n-au ajuns încă în contact cu proza, teatrul și publicistica marelui Eminescu.
Prof. Mircea MUNTEANU

ț

CAR• Astăzi (ora 18,30) u- ni verși tatea cultural-știin. țifică din Petroșani ( va organiza la I.C.S.A.—A.P., în cadrul cursului „România pe meridianele lumii", o expunere-dezbate- re cu tema „Aprecierea internațională a politicii de dezarmare promovată de țara noastră".• De la ora 18, niîine, la casa de cultură, se des-

NETfășoară „Serbările tineretului petroșănean". Se continuă mai vechea o- rientare de a diversifica, prin forme atractive educative, programul cestei manifestări : Și a- este organizat concursul „Cine știe cîștigă" cu tema „Ion Luca Caragiale, clasic al dramaturgiei românești

Instantaneu spectacolul „Logodnica



Steagul roșu SÎMBAtA, 12 IANUARIE 1980

la întrecere
adresată de întreprinderea minieră Petrila

(Urmare din pagina I)

de

ml lucrări miniere de pregătire și 150 ml lucrări de deschidere.4. Realizarea a cel puțin 25 la sută din producția totală a minei prin abataje dotate cu susținere și tăiere mecanizată.5. Extragerea a cel puțin 65 la sută din producția de cărbune prin abataje cu susținere metalică.6. Reducerea consumurilor normate de materiale și energie, cu ;— 600 mc la lemnul mină ;— 100 mc la cherestea ;— 0,5 kWh/tonă . respectiv 600 000 kWh la e- nergia electrică.7. Reducerea costurilor de producție cu 700 mii lei față de nivelul planificat.8. Calificarea, policalificarea Șl perfecționarea pregătirii profesionale a unui număr de 600 oameni ai muncii.9. îmbunătățirea coeficientului de prezență cu 1 la sută față de anul 1979.In vederea realizării a- Gestor obiective, vom a- corda atenție deosebită pentru :— menținerea în funcțiune în tot cursul anului a 4 complexe de susține-. re mecanizată echipate combină de. tăiere, combine de înaintare galerii și 4 mașini de cărcat pentru steril ;
cil2
în 

în-

— creșterea față de realizările diij anul 1979, eu2 m pe lună, a vitezelor medii de avansare în a- batajele frontale, și cu3 m pe lună la lucrările de deschideri și pregătiri;— îmbunătățirea calității cărbunelui prin cu cel puțin 1,0 la a conținutului admis cenușă și umiditate de realizările anului 1979.De asemenea, întregul nostru colectiv de oameni ai muncii se va mobiliza în vederea soluționării unor probleme tehnice importante, cum sînt:— creșterea capacității de transport a cărbunelui prin punerea ne înainte de două silozuri cu o capacitate de tone fiecare și a instalației de transport cu benzi a cărbunelui;— repartizarea cadrelor tehnieo-inginerești pentru rezolvarea operativă problemelor pe care ridică procesul de ducție din subteran ;— extinderea și generalizarea inițiativelor cu eficiență sporită în producție, cum sînt : „Brigada înaltei productivități", „Să trăim și să muncim în chip comunist", „Contul colector de economii al. sectorului".Vom acționa cu fermitate pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale minerilor, prin

următoarelor

reducerea sută de față

și însilozare în subteran în funcțiu- ternien a de cărbune500
a le pro-

realizarea măsuri :— folosirea mai eficientă și gospodărească a fondurilor și mijloacelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli destinate creșterii gradului de securitate a muncii în vederea asigurării unui microclimat îmbunătățit în subteran; extinderea rețelei de degazare și te- legrizumetrice în subteran ; îmbunătățirea în continuare a condițiilor de' locuit și de servire a mesei nynerilor, sporirea numărului de mineri care vor fi trimiși în stațiuni balneoclimaterice și de tratament pentru refacerea capacității de muncă, dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea eultural-educativă și sportivă.Organele și organizațiile de partid, sindicat, U.T.C. și cele proprii ale Frontului Unității Socialiste, Consiliul oamenilor muncii vor milita cu toată energia pentru îndeplinirea exemplară a obiec- ‘ tivelor propuse, asigurînd participarea întregului colectiv la autoconducerea muncitorească și auto- gestiunea economică a u- nității.Vom desfășura o intensă activitate politico-id-e- ologică și cultural-educa- tivă de masă pentru ridicarea continuă a conștiin- ței oamenilor muncii, în vederea întăririi ordinii și disciplinei, utilizării efi-

ciente a capacităților producție muncă, gospodăririi cioase a mijloacelor nice și a resurselor teriale, creșterii
și a forței jucli teh ma- răspunderii fiecărui om al muncii față de îndeplinirea sarcinilor individuale și colective încredințate.In cadrul festivalului național „Cîntarea Roinâ-r niei“ vom antrena întregul colectiv al întreprinderii la acțiuni de creație tehnico-științifică, cul- tural-artistică, educative și sportive, astfel și pe această cale, să terminăm ridicarea pe treaptă superioară a tregii noastre munci.Prin realizarea' acestor obiective, avem deplina convingere că vom îmbogăți cu noi fapte de muncă frumoasele tradiții minerești pe care le închinăm patriei, partidului, celui mai scump fiu al poporului român, minerului de onoare al Văii Jiului — tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România.Sîntem încredințați că toate colectivele unităților din industria minieră vor răspunde chemării noastre la întrecere și împreună vom putea raporta- cu mîndrie la sfîr- șitul anului 1980 îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate.
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21,05 Varietăți de sîmbătă seara.21,40 Telejurnal.
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Consiliul Oamenilor Muncii 
Comitetul Sindicatului

Comitetul de partid 
Comitetul U.T.C.

Chemarea la întrecere
adresată de

(Urmare din pag. 1)30 de zile în devans ; patru depozite de produse agroalimentare de legume- . fructe și produse industriale, în suprafață totală de 23125 mp — cu 30 zile înainte de termen.II. PRIN CONTRIBUȚIA 
BĂNEASCĂ SI ÎN 

MUNCA A POPULAȚIEISe vor realiza : repararea străzilor pe o suprafață de 480 000 mp, cu o valoare de 4 milioane lei ; balastarea străzilor din cartiere și amenajarea a- leilor pietonale din parcul „1 Mai" cu o cantitate de 3 100 mc balast ; întreține- - rea parcurilor și a zonelor verzi pe o suprafață de 116 ha ; îndiguirea și regularizarea albiei pîrîului Te- cucel pe o lungime de 6 km ; amenajarea a două baze sportive și a 10 locuri de joacă pentru copii.HI. ÎN DOMENIUL 
SISTEMATIZĂRII

Principalele obiective ur
mărite vor li :— întocmirea și punerea la dispoziția populației a unui număr de cinci variante și proiecte pentru locuințe eir mai multe nivele :— acordarea de asistență tehnică la executarea lucrărilor de investiții și reparații pentru unitățile consiliului popular municipal ;— conservarea și protejarea monumentelor istorice și de arhitectură și a mediului înconjurător.

incitde- o în- I

2
î

Consiliul popular a) municipiului TecuciIV. IN DOMENIUL 
APROVIZIONĂRII

POPULAȚIEI ȘI AL 
PRESTĂRILOR DE 

SERVICIISe va asigura:— depășirea planului < desfacere cu 3,8 milioane : lei, prin aprovizionarea ritmică a unităților comerciale cu sortimentele de mărfuri solicitate de . cumpărători, extinderea formelor moderne de comerț și' buna servire a populației ;— darea în folosință cu 10 zile înainte de termen la parterul blocurilor a unor spații comerciale în suprafață de 2 180 mp ;— reprofilarea și modernizarea a 14 unități comerciale ;— diversificarea și dezvoltarea rețelei de prestări de servicii către populație prin înființarea a 10 unități noi și utilizarea eficientă a unităților existente. asig-urîndu-se depășirea planului de prestări servicii cu 4 la sută.V. 'ÎN DOMENIUL 
GOSPODĂRIEI

COMUNALE ȘI LOCATIVEPrin mai buna organizare a producției și muncii, folosirea rațională a fondurilor alocate și mai judicioasa utilizare a materiilor prime și materialelor,* în anul 1980 se vor ■ realiza peste plan reparații capitale și un număr de bile de stat.In vederea la un nivel corespunzător . a transportului în comun se va urmări : creșterea coeficientului de utilizare a parcului de transport în

de

ele

. curente la80 de im o-desfășurării

cu 1,5 la sută față mai decomun de plan ; utilizarea deplină a capacității transport a autobuzelor, reducerea imobilizărilor de parc, optimizarea traseelor, întărirea ordinii și disciplinei și realizarea pe a- ceastă cale a unui transport suplimentar de peste 100 mii călători ; economisirea față de consumul planificat a 50 tone carburanți și lubrifianți.VI. ÎN DOMENIUL 
REDUCERII CONSUMURI
LOR DE COMBUSTIBIL 
SI ENERGIE ELECTRICA, 

RECUPERĂRII
MATERIILOR PRIME 

MATERIALELORSarcinile de plan și gajamentele asumate vor realiza în condițiile reducerii consumurilor cu 300 tone combustibil convențional și 1 600 Mw/h e- .nergie electrică, jar prin- tr-o mai bună mobilizare a oamenilor muncii din u- nitățile socialiste, a tineretului, a întregii populații, se vor recupera .10 500 tone metale feroase și neferoase, 200 tone hîrtie. 5 tone textile și peste- un milion sticle și borcane.Se vor recondiționa piese pentru mașini și utilaje în valoare de peste 3 milioane lei. înfiintîndu-se în acest sens trei secții specializate.VII. VENITURILE 
PROPRII ALE 

BUGETULUI LOCALVeniturile proprii ale Consiliului popular al mu-

nicipiului pe anul 1980 vor fi depășite eu 3 milioane lei, prin dezvoltarea unor activități prestatoare de servicii, identificarea și a- tragerea la buget a noi surse de. venituri.VIII. ÎN DOMENIUL 
EDUCAȚIEI POLITICE ȘI 

AL CULTURII 
SOCIALISTE

șian- . se

Consiliul popular

PETROȘANI — 
iembrie : Praf sub 
Republica: Clipa, I-II ; Unirea : 39 -de trepte,LONEA : Omul cu masca de fier.AN1NOASA : întoarcerea acasă.VULCAN : In numele papei rege.LUPENI — Cultural : Uraganul vine de la Na- varone ; Muncitoresc : De ce să-1 împușcăm pe profesor.URICANI : Viață sită. regă-

TV10,0010.20 ger-spa~_Teleșcoală.Curs de limbă mană. ,10,40 Curs de limbă niolă.11,00 Roman foileton : 
„Gustav cel de fier“, reluarea episodului 2.11,45 Muzică ușoară cu formația James Last. 12,00 Telecinema-teca "preluare).13.35 De la A la... infinit.17,50 Clubul tineretului.18.35 Săptămîna politică.

5,00 Buletin de5,05 Ritmuri matinale. 6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal. 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9,05 Audiența Radio. 10,00 Buletin de știri. 10,05 Revista literara radio. 10,40 Balade și jocuri populare. 11,00 Buletin de știri. 11,05 A- tlas folcloric. 11,25 Melodii de Francisc Lai. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Mari compozitori, .mari interpret!. 12,45 Muzică de promenadă. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 Meridian club. 16,00 Radiojurnal. 16,15 Radiorecording. 18,00 O- , rele serii. 20,00 Romanțe, î cîntece și melodii instru- ; mentale. 20,30 Azi, în i România. 20,40 Cadențe so- ? note. 22,00 Radiojurnal, j 22,30 Ring de dans. Bule- i tin de știri (ora 23,00). j 24.00 Buletin de știri. '■ 0,05—6,00 Non, stop mu- i zioal nocturn.
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Telejurnal.Tineri în Frontul Unității Socialiste, Teleenciclopedia.Film serial : Dallas 
— Campania petro
lieră Ewing, Episodul 20.

Rezultatele tragerii Loto 
din 11 ianuarie 1980Extragerea I : 63 21 22 34 1 85 59 44 84Extragerea a Il-a : 2887 81 68 15 26 84 43 48.

Fond general de cîști- 
guri : 1.165.597 lei
din care report la categ. I: 
386.197 lei.

Grupul de șantiere
T.C.H. Petroșani

ÎNCADREAZĂ
în toate localitățile municipiului

PERSONAL MUNCITOR ÎN MESERIILE DE
- zidari
- mozaicari
- dulgheri
- fierar betoni ști

Toate manifestările litico-educative care vor desfășura în cadrul lei de-a IlI-a ediții a Festivalului național „Cîntarea României" au în vedere atît educarea oamenilor muncii în spiritul concepției revoluționare, materialist-dialectice despre lume și viață, al principiilor muncii ticii și eît și științifice și tehnice, ridicarea ținutei interpretative și mesajului educativ al întregii mișcări artistice de amatori.Consiliul popular al municipiului Tecuci, oamenii muncii de pe meleagurile tecucene, asigură conducerea partidului și statului, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că nu-și vor precupeți eforturile pentru realizarea mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea al partidului.

po- se ce-

normelor vieții și comuniștilor, al c- echității socialiste, stimularea creației

al municipiului Tecuci

GRUPUL DE ȘANTIERE MAI ÎNCADREAZĂ:

tineri și femei fără calificare, pentru a fi 
calificați prin cursuri fără scoatere din pro
ducție pentru meseriile de mai sus.

Se asigură cazarea pentru bărbați, în 
cămine de nefamiliști, gratuit.

Retribuirea se face în acord global 
conform normativelor în vigoare.

Mica publicitateVEND casetofon Griln- ding MK 235 automatic, telefon 42943 Petroșani, (29)- .PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Rădoi Vasile, eliberată de I.R.E. Deva. Se declară nulă. (27)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Soare Ion, eliberată de I.M, Dîlja. Se declară nulă. (28)PIERDUT carnet de student pe numele Vasile Radu, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (18)

legitimație de numele Tănă- eliberată , de Se declarălegitimație de Zere- de

PIERDUT serviciu pe sele Viorel, I.R.E Deva, nulă. (19)PIERDUTserviciu pe numele ninski Dorel, eliberată I.M. Vulcan. Se declară nulă. (25)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Ana Maria, eliberată de prepa- rația cărbunelui Petrila. Se declară nulă .(26)
Familia îndoliată anunță încetarea din viață după o grea suferință a celui care a fost un iubitor soț, tată, bunic și frate

CSALOVICS ȘTEFANîn etate de 58 de aniînhumarea vă avea loc în ziua de 12 ianuarie 1980. (30)
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 416 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


