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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?

Azi, ne răspund cadre din conducerea I. M. Lupeni

Acționăm cu hotărîre pentru dezvoltarea 
succeselor anului trecut

REALIZĂRI IN 1979
• Plus 60 728 tone 

cărbune, 393 ml lucrări 
de pregătiri, și 289 m 
lucrări de deschidere.

• Productivitatea 
munci! în abatajele me
canizate a fost depăși
tă cu 3 500 kg/post.

• Economii : 11 mi
lioane kWh energie e- 
lectrică, 2100 mc che
restea Și 1 500 mc lemn 
de mină.

Ing. Gheorghe MAR- 
CHIȘ, directorul întreprin
derii :— Anul 1980 a început cu o amplă mobilizare de

eforturi în toate brigăzile și sectoarele minei noastre, ihistrînd lîotărîrea fermă a colectivului nostru de a dezvolta succesele obținute în 1979 și de a ridica întreaga activitatea de extracție la nivelul exigențe- - lor viitorului cincinal.Din sarcinile planificate pe acest an se desprind cîteva trăsături definitorii pentru trecerea la o nouă calitate a întregii noastre activități. Chiar din primele zile ale anului ne-am organizat mai bine producția și munca, iar rezultatul firesc vități sînt al acestei acti- cele peste 8 000
Combinatul minier Valea Jiului

După primele zece zile
lucrătoare din acest an

PLANUL LA EXTRACȚIA 
DE CĂRBUNE A FOST DEPĂȘIT

depășire a planu- 
— 1105 tone eăr- 
ALE ZILEI le-au

• La încheierea schimbului IV al zilei de 14 ia
nuarie, Combinatul minier Valea Jiului raporta CEA 
MAI MARE PRODUCȚIE ZILNICA EXTRASA IN 
ACEST AN, 33061 TONE DE CĂRBUNE, cantitate ca
re a asigurat depășirea sarcinilor de plan ale lunii 
ianuarie, la zi, cu 106 tone de cărbune.

• Patru întreprinderi miniere — Lupeni, Bf»bă- 
teni, Petrila și Paroșeni — au extras suplimentar, de 
la începutul anului 15 000 TONE DE CĂRBUNE. Cea 
mai mare producție extrasă peste plan revine minei Lu
peni — 8 516 tone, urmată fiind de mina Bărbăteni 
cu 2 601 tone.

• In 14 ianuarie, cea mai mare 
lui zilei o înregistrează mina Petrila 
bune.

• VERITABILE REVIRIMENTE
constituit realizările colectivelor de la întreprinderile 
miniere Lonea — plus 927 tone de cărbune —, Ani- 
noasa — plus 524 tone — și Dîija — plus 341 toile de 
cărbune față de planul zilei.

• DEOSEBIT DE IMPORTANT: Din cele 15 000 
tone de "cărbune extrase suplimentar, da către cele 
patru întreprinderi miniere amintite, 11117 tone 
sînt cărbune cocsificabil.

• Toate întreprinderile care și-au realizat și de
pășit sarcinile de plan ale zilei de 14 ianuarie — cu 
excepția minei Dîija — au in funcțiune complexe de 
tăiere Și susținere mecanizată, utilaje moderne care, 
mînuite de oameni cu o bogată experiență și înaltă 
pregătire Profesională, au contribuit din plin la 
ținerea acestor succese

Dorin GHEȚA

tone de cărbune extras peste prevederi. Realizările bune înregistrate la toate brigăzile, dar mai ales din abatajele njecanizate, cele,, de lâ sectV,-ul IV conduse de maiștrii electromecanici Lupulescu, Boncalo și Tofan ă, care stăpînesc foarte bine tehnica mînuirii utilajelor moderne și brigada
■>•■•76*

0 inlimpture cu titlu de film

Instantaneu din secția de montaj a I.U.M. Petroșani, unde se asamblează 
combinele pentru abatajele din subteran. Foto : Ion LICIU

t» juuuuxmucmx *■

Dispecerul de noapte, Mihai Krujelak avea sub ochi tabloul de distribuție a energiei electrice în municipiul nostru. Numai de n-ar fi vreo avarie, se gîn- dea la viscolul și troienele năpustite în munți. Apelul stației de emisie-re- cepție l-a făcut să tresară. O voce de femeie răzbă- tea tocmai de la cabana V î 1 c a n, de la punctul de observare și control al liniilor de înaltă tensiune ce traversează masivul. Noapte, viscol acompaniat de urletul lupilor. Oare ce s-o fi în- tîmplat ? Trebuia să audă vocea unuia dintre electricieni, a unuia dintre cei doi Costică — Bădu- lescu sau Fota. Durerea din glasul femeii îi sfredelea creierii, știa că e

lui Laszlo Matyus de la sectorul III, care exploatează un complex mecanizat tip SMA-2 de construcție românească; și care a realizat, în medie, zilnic,
Anchetă realizată de 
Constantin GRAURE

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

aproape imposibil să se ajungă în munți, la ei, a îmbărbătat-o însă, soțul ei, Constantin Bădu- lescu, grav bolnav, va fi salvat. Ii era totuși greu să ia o decizie de unul siSgur, a alertat urgența spitalului din Vulcan și toate echipajele mașinilor S.D.E.E., aflate pe poziție, la punctele de exploatare . a rețelelor e- lectrice. T.V.-urile stației însă erau doar niște jucării netrebuincioase. Se căuta totuși o soluție.Constantin Fota privea femeia care-și f rîngea mîinile de durere, din cînd în cînd își îmbărbăta tizul, să nu-și facă griji, vor veni să-l salveze. De fapt își făcea singur curaj, refuza să creadă în implacabilul

Organizația proprie a Frontului Unității Socialiste din care fac parte numără pină în prezent 50 de membri. Ea este expresia noului cadru democratic înfăptuit din inițiativa și la propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului.- Aceasta ne oferă largi posibilități de afirmare a tuturor oamenilor muncii, care alături de comuniști.la a de al
ne aducem contribuția transpunerea în viață hotărîrilor adoptate Congresul al XII-lea partidului.încă de la constituirea organizației noastre, pe baza programului adoptat, femeile de la întreprinderea de tricotaje Petroșani., membre ale organizației proprii a F.U.S., . au trecut la acțiuni -concrete în scopul realizării ritmice a sarcinilor de plan, a u-
La Vulcan

Munca politico-educativâ
legată sirius

de muncă
La Congresul al XII-lea al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, în raportul prezentat, arătas 
„sarcina centrală a par
tidului pentru perioada ur
mătoare este ridicarea în
tregii propagande la nive
lul marilor realizări ob
ținute în opera 
trucție socialistă, 
formarea într-o 
și mai mare a ideologiei 
noastre revoluționare, a 
muncii educative într-o 

de cons
trâns, 

măsură

tragic. Femeia ștergea broboanele de transpirație de pe fața bolnavului, înfierbiiitat de temperatură. Un tractor, da un tractor ar fi fost nevoie, îi miji în minte lui Constantin Fota o idee salvatoare. Raza de optimism 
se stinse brusc, cine cunoaște drumul în munți, cine se încumetă să conducă tractorul ? Cîteva clipe rămase împietrit, a- poi sări ca un arc spre schiurilg aninate intr-un colț. Va a j u n g e înapoi la timp ?... La întoarcere, prin parbrizul tractorului abia ghicea drumul pe care-1 străbătuse de atîtea ori. Urmele schiorilor dispăruseră.Femeia a zărit farurile proiectate în ferestre, e- rau luminile salvatoare

eles^-a în
de bună ca- îmbunătăți- utilizare întărit scopul

nor produse litate. Pentru rea indicelui a mașinilor, autocontrolulîntreținerii corespunzătoare a mașinilor de tricotat, folosirii acestora la întreaga capacitate. Fiecare lucrătoare este conștientă de contribuția pe care trebuie să o aducă la realizarea producției fizice din acest an, a unor produse calitativ superioare, apreciate de cumpărători. Putem evidenția preocupările organizației F.U.S. pe linia sporirii pregătirii profesionale a femeilor, pentru a putea lucra Pe diferite
Maria IORGA, 

președinta organizației 
Frontului Unității Socialiste 
de Ia întreprinderea de tri

cotaje Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

puternică forță de mobili
zare și dinamizare a e- 
nergiilor creatoare ale în
tregului nostru popor*'.In acest context, comitetul orășenesc de partid Vulcan, imediat după încheierea lucrărilor marelui forum al comuniștilor a subordonat întregul complex al formelor și mijloacelor politico-educative de masă obiectivului major al acestei etape: cunoașterea șl însușirea documentelor Congresului al XII-lea al partidului, transpunerea în practică a istoricelor hotărîri. Pentru a sprijini cunoașterea și aprofundarea hotărîrilor de partid și de stat, organele și organizațiile de partiid din localitate desfășoară o largă și intensă activitate de propagandă. Iată cum acționăm pentru intensificarea muncii politico-educative în sprijinul producției, a întăririi ordinii și disciplinei în. muncă.Un rol important în mobilizarea oamenilor mun-

Gheorghe LAzARESC, 
secretar al comitetului 

orășenesc de partid 
Vulcan
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(Continuare în pag. a 2-a;pentru bărbatul ei. La întoarcere, Constantin Fota era-parcă mai vesel, avea cu cine să schimbe , o vorbă, chiar dacă femeia îi răspundea monosilabic, îngrijorată de gemetele bolnavului,...Tehnicianul coordonator Mihai Krujelak nu e în tură azi, stăm împreună la o cafea, să-mi povestească „cazul", îmi spune că ar vrea să serie o povestire despre cei doi colegi de muncă, cu un titlu de film, cam așa ceva „Cineva acolo suste iubește** 1 * *, sau „Inimăde prieten11 sau altcumva. Constantin Bădules- cu s-a înzdrăvenit deja, aciocnit un pahar teoretic, fiindcă practic au fost mai multe cu tovarășul lui de muncă. cu salvatorul lui, care se află acum la datorie.
Ion VULPE



Steagul roșu

Studenții mineri

MIERCURI, 16 IANUARIE 1980

Acționăm cu hotărîre
(Urmare din pagina 1)14 tone/post, ajungînd u- neori la vîrfuri de 17 tone, creează garanția că minerii de ja Lupeni vor încheia un plus 9 000 tone. Trenă și în lunile avem asigurate da producție ca- permită depăși- acest an.

COSTACflE,

în sesiuneAtmosfera atît de ca. racteristică sesiunilor examene, perioada verificare a volumului calității cunoștințelor similate de studenți, te nota dominantă în ceste zile la Institutul mine din Petroșani. Studenții anilor 1, II și III ai Facultății de mine sînt în ultimele zile ale sesiunii. în fața laboratoarelor de fizică și de geologie se vorbea în șoaptă, răsfoindu-se în grabă cursurile pentru a parcurge pentru ultima oară o temă sau alta.Ieri, studenții din grupa 1219, anul II mine ingineri, au susținut examenul de fizică. Liniște, concentrare asupra Subiectelor, apoi încep să răspundă. Mai întîi, studentul Mihai Popa...— Pină acum au fost examinate 6 grupe de la Facultatea de mine, ne spunea conf. un.lv. dr. Vasile Iușan, în general, rezultatele sînt mai bune, pentru că trebuie să luăm ca termen de referință sesiunea de acum un an, numărul studenților care studiază cu seriozitate este în creștere. în aprecierile noastre avem în vedere și activitatea . din timpul anului (se e- xaminează materia unui an de studiu —- n.n.) cînd am sondat prin teste periodice cunoștințele și au avut loc consultații după un program riguros.— Trebuie să mai evidențiez încă un fapt desprins clăi' din modul cum răspund studenții, remarca conf. dr. Traian Noaghi. Studenții cu note bune s-au-evidențiat și la activitatea de cercetare științifică.Și printre aceștia se află studenții loan Bărbos, Valeriu Ursari, Maria Florea, Maria Ioan, Dorel Nica. Totuși numărul restanțierilor este încă destul de ridicat.Aceeași atmosferă și la laboratorul de geologie. Privirile studenților vădeau inevitabilele e- moții la probele dificile. Susțineau examen stu-

de deȘi a- es- a- de

de examene dentil din anul II. J întîlnit studenți care obținut note mari, de 9 și 10 — Petru Ceteruș, Ion Glopcnța, Marian Leu, Lucian Vagi, Ion Florea, Augustin Breban, llie Matei și alții.— Rezultate mai bune au avut, zilele trecute, la examene studenții din anul I, care au promovat peste 75 la sută, ne declara conf. univ. dr. Mircea Ionescu. Am constatat și cu acest prilej, că studenții vin în institut cu un slab nivel de cunoștințe și nu' au formate deprinderile de muncă, de studiu. De a- eeea în primul semestru trebuie să facă eforturi considerabile pentru a se adapta la stilul de muncă universitar. Cși care înțeleg acest lucru de la început, din primele zile ale semestrului, muncind după să ne pre-gă- foarle sînt în-
ritmic, săptămînă săptămînă, reușesc. convingă despre tirea lor bună și bună. Dar mai și studenți care vață în salturi, numai in preajma examenelor. Cu aceștia trebuie să muncim mai mult.— Situația examenelor de pînă acum — am aflat de la conf. univ. dr. ing. Cornel Hirian, prodecanul Facultății de mine — e superioară sesiunilor precedente, Deși s-au luat mai multe măsuri concrete — exigență în pregătirea cadrelor didactice, consultații, lucrări de control — pentru a imprima studenților responsabilitate în pregătire, rezultatele la anii I, II > 1'1 ingineri și 1. II subingi- neri nu satisfac prin calitatea lor, fiind necesar să creăm in .semestrul al doilea un climat de exigență și responsabilitate în rîndul studenților, să-i atragem mai mult la cercurile științifice deoarece din toate examenele s-a desprins foarte limpede că cei care participă la aceste forme de cercetare au și o altă a- titudine față de studiu.

T. spAtaru

• Mulțumiri, calde mulțumiri adresează colectivul I.M. Paroșeni, orchestrei. de muzică populară a Filarmonicii de stat din Cluj-Napoca, dirijată de profesorul Gheorghe Mureșan, pentru spectacolul, de înaltă ținută, susținut luni în sala, de apel a minei. Au cîntat, printre alții, îndrăgiții cîntăreți de muzică populară Dumitru Sopon și Achim Mica.

Momentele vesele au fost susținute de Zeno Tur- deanu. Astăzi, la orele 17 și 20, aceeași orchestră prezintă,in sala Casei de cultură din Petroșani, spectacolul „Cin- tă Someșul cu țara.• Colectivul sectorului de investiții al minei Dîlja a participat duminică la o acțiune organizată. în sprijinul producției și a asigurat formațiilor de lucru armături metalice, cleme; au fost descongestionate principalele căi de transport către locurile de muncă.• In cadrul Universi-

In laboratorul de fizi
că a I.U.M.P. conf. univ. 

dr. Vasile Iușan și asis
tentul universitar Vasile 
Munteanu în timpul e- 
xaminării studenților.

la Lupen i vor luna ianuarie: cu de peste bule spus următoare capacități să’ nea planului pe
Ing, Titus 

director tehnic :■— Îniirueît în acest an în centrul preocupărilor noastre va sta mecanizarea’ intensivă subteran, muncitori, nicieni de a trecut fiearea. gamei de susținere mecanizată, atît ca tipodi- mensiuni cît și ca tipuri constructive. Practic, vom introduce în fiecare strat utilajul potrivit. Oamenii

șt 
în 

a si

a lucrărilor din colectivul de ingineri și teh- la -mina noastră deja la diversi-

Cadru larg de participare
(Urmare din pagina I)tipuri de mașini, în funcție de cerințele sortimentului.Aproape toate sîntem femei, soții și fiice ale oamenilor muncii din Valea Jiului. Simțim tot mai mult răspunderea pe care o are femeia Jn societatea noastră, implicarea acesteia îu întreaga Viață c- conomico-socială. Prin înscrierea noastră m organizația proprie a Frontului Uni'tății Socialiste, avem un aport sporit la soluționarea unor - probleme sociale, care țin de munca, dar și de viața noastră, de preocupările pe care le avem în cadrul familiei. A.jutîndu-ne reciproc, ne facem munca mai nșoai ă, contribuim la menținerea unui climat sănătos de inițiativă și emulație, .care se reflectă pozi- ^tiv în viața de fiecare zi.Din inițiativa noastră,'a femeilor din intreprinde-

ti

re, s-a născut acțiunea de autogospodărire, acțiune la care participăm în zi, ]a fiecare sfîrșit tămînă. Menținerea nii și curățeniei în întreprinderii, la care aduc contribuția toți membrii organizației F.U.S., a permis creșterea- randamentului muncii, în condiții de deplină securitate și în pas cu cerințele tehnicii noi.Acum, în preajma înaltului forum al democrației socialiste, al Il-le.a Congres al Frontului Unității .Socialiste pe care il întîm- pinăm cu rezultate bune în procesul ele producție, ne angajăm să ne aducem întreaga contribuție la realizarea sarcinilor ce revin colectivului nostru pe ă- cest an, ultimul an al cincinalului revoluției teh- nico-științifice, conștienți fiind că de aceasta depinde creșterea bunăstării noastre materiale și spirituale.

fiecare de săp- ordi- secțiile își

muncii de a<i 1 au ga ut s<>- . Iuții tehnice avantajoase care privesc atît introducerea, transportul cît montarea complexelor subteran. De pildă, noirealizat un dispozitiv platformă de montare a uti.a- jelor în camera de montaj din suoteran. Prin folosirea unui asemenea dispozitiv am redus fizic al .minerilor, de nxuitare membrilor montaj eu asemenea, piexclor o lierul din subteran dotat eu- scule five necesare nor operațiuni tehnice complexe. Experiența acumulată a făcut ca termenul de reparare și punere în funcțiune a unui complex să fie redus de la la 45 de zile.Mina Liipeni va avea acest an in funcțiune complexe mecanizate, < care trei de construcție mânească. Referitor complexul SMA-2 pot spune că printr-o colaborare fructuoasă . cu I.U.M.P., precum și exigențele impuse de beneficiar la recepția utilajului au condus la obținerea unor pro.- ductivități sporite. Producția extrasă , eu susținere și tăiere mecanizată va fi în acest an, la mina noastră, de peste 45 la sută din totalul producției. Merită, a fi amintit faptul că paralel cu introducerea noilor tehnologii, conducerea unității se ocupă de perfecționarea și specializarea cadrelor, de formarea unor oameni temeinic pregătiți care se știe să stăpînească tehnica modernă.
Pavel LUCULESCU, in

giner șef al minei :— Pentru acest an> conducerea unității, consiliul oamenilor munciii, au luat din timp măsuri menite să asigure capacitățile de producție. în prezent, de pildă, se finalizează lucrările în stratul 15 puțul Est, unde vom introduce un complex mecanizat. Sînt în fază de finisare și lu-
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șt numărul 
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repararea corn-' 
facem în ate- 

i, atelier 
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crările de la orizontul 400, stratul 3, blocul 3 A, unde, de asemenea, se vor introduce utilaje de mare randament. La majoritatea o- biectivelor care depind de noi, lucrările au demarat destul de bine în acest an. Capacitățile de producție nu voi- crea probleme în anul .1980, probleme vom avea cu transportul pe verticală, pentru a cărei rezolvare solicităm sprijinul C.M.V.J. De asemenea, solicităm din partea l.C.M.M. să urgenteze lucrările la atelierul electromecanic și obiectivele din zon,a puțului Carolina, o- biective care au un rol însemnat în realizarea sarcinilor de plan pe acest an.
Ioan MONDOCA, secre

tarul comitetului de partid 
pe mină, președintele con
siliului oamenilor muncii:— Succesele obținute de minerii Lupeniului în prima jumătate a lunii ianu-: arie 1980 sînt o dovadă a capacității de mobilizare și acțiune a întregului colectiv. Paralel cu acțiunea de extracție a cărbunelui, la mina noastră au avut loc la nivel de sectoare, adunările generale ale oamenilor muncii, unde, odată cu prelucrarea documentelor Congresului al Xll-lea al partidului, a dezbaterii cifrelor de plan, minerii au venit cu propuneri de o mare însemnătate practică. în prezent, pregătim adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii, adunare care va face o amplă analiză a modulul de realizare a sarcinilor de plan în etapa următoare.Minerii din Lupeni sînt hotărîți ca și în acest an să continue succesele a- nului precedent, dînd țării cărbune tot mâi mult și mai bun, fiind convinși că în acest fel își vor a- du.'e o contribuție substanțială la independența energetică a țării, materialii zînd indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu prilejul vizitei de lucru la mina noastră.••••«••••••••••••••eeoeoe••••••••••••••••••••••••••••••••••

Munca polilico-educativă
(Urmare din pagină I)cii la îndeplinirea sarcinilor ce revin colectivelor de muncă îl exercită învă- țămîntul politico-ideologic. In vederea desfășurării în cît mai bune condiții a în- vățămîntului am făcut instruirea tuturor propagandiștilor, după ce, in prealabil, au fost selectați dintre cadrele cele mai potente ale unităților oraș și s-a stabilit marțea să fie ziua țămîntului politic, In sens, putem spune < cîștigat experiență și după primele teme s-au obținut rezultate meritorii. Adică, oamenii știu dinainte ziua de învățămînt, au posibilitatea să se pregătească și să participe activ la dezbateri De altfel, însăși în calitatea desfășurării dezbaterilor s-au adus îmbu-

eom-
■ din 

eaînvă- . acest că am

tații cultural-științifice, la cursul „România m lumea contemporană’’ se va ține azi la I.C.S.A. și , A.P. Petroșani (ora 13,36) tema „.Aprecierea internațională a politicii de dezarmare a României”, iar cursul „Pedagogia familiei* al aceleiași universități, organizează o' întîlnire cu lectori ai cabinetului municipal de partid pe teme privind politica externă a României.• Brigăzile științifice Și 2seale casei de cultură școlilor generale nr. și 5 din Petroșani

nătățiri, ciștigînd teren folosirea aparatelor., audiovizuale, graficelor și planșelor. Spre exemplu. întreprinderile miniere Vulcan și Paroșeni au îmbrățișat inițiativa comitetului nostru orășenesc de a înregistra pe magnetofon raportul prezentat la Congresul al Xll-lea de secretarul general al partidului, iar acum folosesc, in timpul cursurilor, cu mult succes înregistrările.La nivel de oraș ființează universitatea politică și de conducere, care cuprinde 92 de cursanți, membri ai birourilor și comitetelor de partid din unități economice și instituții.At’’t la învățămîntul de partid cît și la te se folosesc simpozioanele, le, referatele, le la întrebări, prilejuri
universita- expunerile, dezbatefi- răsptmsuri-

deplasează azi la întreprinderile miniere Lupeni și Dîlja, unde au ioc întâlniri cu oamenii muncii.# Două scări cu 28 de apartamente ale blocului 50 din centrul Petroșa- niului au fost predate in aceste zile locatarilor.•* Informăm pe această cale conducerea minei Aninoasa că are depozitate, de cîteva luni, mai multe vagonete. nou nouțe în plin cîmp, lingă bariera de cale ferată de la Iscroni.
Rubrică realizată de

Dorin GHEȚA

I

cu care se realizează o largă informare a celor ce muncesc despre hotărîrile elaborate la Congresul partidului și semnificația înaltă a acestora pentru viitorul luminos al patriei noastre.O latură importantă a muncii politico-educative o constituie propagandă vizuală. S-au luat măsuri ea aceasta să fie reînnoită in toate unitățile economice. Există preocupări evidente la minele Vulcan. și Paroșeni, la U.E.P., la Pre- parația Corcești care a demarat mai greu, și nesatisfăcătoare la S.S.H., unde s-ar putea face mult mai mult. La s-a întocmit propagandă baza căreia i materializarea lor propuse, astfel îneît locuitorii orașului să fie informați la timp cu sarcini- . le ce ne revin pe acest an și din planul de dezvoltare economico-sociaiă în profil teritorial.Tot în cadrul propagandei vizuale am hotărît să declanșăm o acțiune masivă în întreprinderile și instituțiile orașului în așa fel ea la toate locurile ele muncă, să se pună afișe, chemări, îndemnuri, trase din documente, înd astfel o atmosferă mobilizare generală tru îndeplinirea lor Congresului al Xll-lea al partidului.Gazetele de perete și satirice, de asemenea, au un

intre- peste In de ftece-

nivel de oraș o schiță de vizuală, _ pe s-a trecut’ la i obiective-

unde este posibil, panouri, ex- cre- de pen- hotărîri-

rol deosebit în activitatea de propagandă ; edițiile se schimbă la timp, au obiective bine definite, sînt ancorate în realitatea prinderii. Insă nu tot se întîmplă așa. acest sens, mai avem lucru. De aceea estesar ca organele și organizațiile de partid din unitățile unde gazetele de perete apar cu ediții întîr- ziate sau tratează „la ge- neral“ să reăctivizeze colectivele de redacție în scopul îmbunătățirii activității. De asemenea, este necesar să se generalizeze inițiativele de la DM. Vulcan și I.M. Paroșeni unde există ediții cu „Faptul zi- lei“ și „Sărbătoritul săp- tămînii", inițiative lăudabile ale organizațiilor de partid, demonstrînd astfel preocuparea privind problematica oamenilor din aceste colective, nu numai in. producție ci și în a- fara sa.Acestea sînt doar cîteva dintre măsurile politice, de propagandă luate de Consiliul orășenesc de e- ducație ’politică și cultură socialistă Vulcan în rea cunoașterii de toate categoriile de țeni a hotărîrilor de prefigurează
vede- către cetă- partid ce prefigurează viitorul țării. Vom iniția în continuare alte acțiuni menite să contribuie tot mai activ la înfăptuirea neabătută a sarcinilor economi- co-sociale. la ridicarea pe o treaptă calitativ superioare a conștiinței socialiste a maselor.
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Larg și rodnic cîmp de 
a maselor, a dăruirii
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CHEMĂRILE LA ÎNTRECERE
pentru sporirea continuă a

pentru <
productivității muncii, 

pentru creșterea producției, 
pentru o activitate economică tot ai eficientă11
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In atmosfera entuziastă generată de istori
cele hotâriri ale Congresului al Xll-lea al Parti
dului Comunist Român, de sarcinile mobilizatoa
re și chemările înflăcărate adresate poporului 
de la tribuna înaltului forum al comuniștilor, de 
cel mai iubit fiu al națiunii române, secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, oamenii muncii din Valea Jiului, 
mineri, constructori, preparatori, muncitori din 
industria ușoară, s-au alăturat cu toată hotărî- 
rea întregului popor în acțiunea patriotică de 
îndeplinire exemplară a planului național unic 
de dezvoltare economico-socială pe anul 1980.

Prin entuziastele chemări la întrecere, mine
rii formațiilor de lucru și sectoarele Văii Jiului 
susțin cu angajamente mobilizatoare chemarea 
lansată către toți minerii țării de ortacii lor de 
la întreprinderea minieră Petrila. .

Brigada condusă de 
minerul Eugen Voicu—mina Petrila 

Către toate brigăzile din abatajele întreprin
derilor miniere din Valea Jiului

OBIECTIVELE PROPUSE :
• Depășirea producției fizice de cărbune extras cu 

10 000 de tone; • Creșterea productivității fizice a 
muncii cu 10 la sută față de sarcina de plan ; • îm
bunătățirea coeficientului de prezență cu 1 la sută față 
de anul 1979 ; • Vitezele medii de avțmsare în aba
taje vor spori cu 2 m pe lună ; • Vom aplica în con
tinuare inițiativele „BRIGADA ÎNALTEI PRODUC
TIVITĂȚI" și „SA MUNCIM ȘI SA TRĂIM IN CHIP 
COMUNIST"; • Vom elimina accidentele de muncă 
din cadrul brigăzii; • Vom spori atenția acordată 
stabilizării oamenilor nou veniți în formații; • Vom 
acționa permanent pentru reducerea consumului de 
materiale și energie.

Brigada condusă de 
loslf Ciamba—mina Lonea 

Către toate brigăzile din abatajele cameră 
ale întreprinderilor miniere din Valea Jiului

OBIECTIVELE PROPUSE :
• Depășirea sarcinilor de plan la producția fizică 

de cărbune extras cu 7 000 tone; • Productivitatea 
muncii planificată va fi depășită cu 4 la sută; • Vor 
fi calificați patru membri ai brigăzii, șase vor fi po- 
licalificați, iar cel puțin cinci muncitori nou sosiți în 
formație vor fi stabilizați; • Consumurile la lemnul 
de mină și de cherestea planificate se vor reduce cu 
cite 15 la sută ; • Indicele de utilizare a armăturilor 
recondiționate și reutilizate va crește Ia 80 la sută; 
• Eliminarea accidentelor de muncă și absențelor ne
motivate din cadrul formației de lucru.Preparația cărbunelui Lupeni a l.P.C.V.J.

Către toate unitățile de preparare din județul Hunedoara

pentru cocs cu 0,1 puncte și a mixtelor e- 
nergetîce cu 50 Kcal/kg ; ® Reducerea
consumului specific ae energie electrică cu 
0,1 kWh/tona, echivalînd cu o economie to
tală de 400 000 kWh ; # Creșterea indice
lui de utilizare a mașinilor unelte din dota
re de la 85 la 90 ia sută ; • Reducerea
cheltuielilor de preparare cu 2,50 lei/tonă 
prin reducerea consumurilor materiale, pie
se de schimb și energie ; ® Recuperarea 
suplimentară față de plan a 10 tone fontă, 
500 kg cupru, 500 kg bronz și 500 kg plumb; 
® Se vor economisi 30 tone motorină, prin 
reducerea funcționării în gol a locomotive
lor ; • Vor fi policaiificați 15 oameni ai 
muncii ; $ Prin forțe proprii, vom executa 
în orașul Lupeni cinci apartamente.

OBIECTIVELE PROPUSE :
• Recepționarea întregii cantități de 

cărbune extras suplimentar de întreprinde
rile miniere din vestul bazinului Văii Jiului; 
® Depășirea producției fizice totale cu 
20 000 tone cărbune, din care amintim 
doar 17 000 tone pe seama depășirii recu
perării globale cu 0,5 puncte procentuale și 
2500 tone pe seama recepționârii suplimen
tare a cărbunelui brut de la întreprinderile 
miniere ; S Obținerea suplimentară a 5 lei 
la fiecare 1000 de lei fond fix pe seama de
pășirii producției fizice și a sortimentelor de 
calitate, echivalînd cu 1 700 000 lei ; # De
pășirea recuperării recalculate în cărbune 
cocsificabil cu 1,5 puncte procentuale ; • 
îmbunătățirea cenușii cărbunelui spălat

cu 
va

SECTORUL IV al minei Lupeni
Către toate sectoarele .de producție de la 
întreprinderile miniere din Valea Jiului

OBIECTIVELE PROPUSE :
O Depășirea sarcinilor de plan la pro

ducția fizică de cărbune extras cu 2000 tone;
• Planul producției nete va fi depășit 
500000 lei; O Productivitatea muncii
spori față de sarcina planificată cu 1 la su
tă ; • Planul la lucrările de pregătiri va fi 
depășit cu 100 ml ; * 95 la sută din pro
ducția totală de cărbune se va realiza din 
abataje cu tăiere și susținere mecanizată ;
• Reducerea consumurilor specifice de ma
teriale și energie va conduce la obținerea 
unor economii de 50 mc lemn de mină ; 300 
buc. armături metalice ; 30 mc cherestea ; 
200 000 kWh energie electrică ; ® întreru
perile accidentale vor fi reduse, în raport cu 
anul 1979, cu 20 la sută ; # 100 de mun
citori vor fi calificați, policaiificați și per
fecționați profesional ; • Indicele de utili
zare a timpului de lucru va crește cu 1,5 la 
sută față de anul 1979.

Brigada condusă de 
loan Gîrea—mina Lupeni 

Către toate brigăzile de la lucrările de pre
gătire dotate cu combine de înaintare din 
cadrul întreprinderilor miniere din Valea 
Jiului

OBIECTIVELE PROPUSE .
• Executarea peste prevederile sarcinilor de plan 

a 60 ml lucrări de pregătiri ; • Depășirea indicelui de 
utilizare planificat, pentru combină, cu 5 la sută ; • 
Depășirea vitezei medii de avansare planificată cu 5 
ml pe lună; • Productivitatea muncii planificată va 
fi depășită cu 92 mc pe post; • La cheltuielile ma
teriale de producție se vor realiza economii de 200 000 
lei prin folosirea în proporție de 65 la sută a elemen
telor de susținere metalică recuperate și recondiționate 
și prin economisire-, a 2 000 kWh energie electrică ;
• Toți membrii brigăzii vor fi policaiificați și vor ur
ma cursurile de perfecționare profesională; • Elimi
narea accidentelor <ie muncă și a absențelor nemoti
vate din cadrul formației de lucru.

SECTORUL VIII—investiții, mina Vulcan 
Către toate sectoarele de investiții de la în
treprinderile miniere din Valea Jiului

OBIECTIVELE PROPUSE :
• Planul fizic va fi depășit cu 125 mi, 

ceea ce va însemna îndeplinirea acestui in
dicator cu 15 zile mai devreme ; * Planul 
valoric , va fi depășit la rîndul său cu 
1 000 000 lei ; • Se vor obține economii la 
costurile de producție în valoare de 750 000 
lei; • In valoare de 25 248 000 lei vor fi 
puse în funcțiune lucrări de investiții ; • 
Creșterea indicelui de utilizare a fondului 
de timp, la muncitori, cu 0,5 la sută față 
de anul 1979 ; * Calificarea și perfecțio
narea profesională a unui număr de 10 
muncitori ; • Prin repartizarea cadrelor
tehnico-inginerești pe locuri de muncă în 
vederea asigurării unei asistențe tehnice și 
organizatorice de înaltă calitate vom asigu
ra condițiile necesare ca fiecare formație de 
lucru să-și realizeze și să-și depășească 
sarcinile de plan în mod ritmic.

Brigada condusă de minerul 
Mircea Secrîeru—mina Livezeni

Către toate brigăzile de deschideri din în
treprinderile miniere ale Văii Jiului

OBIECTIVELE PROPUSE :
• Realizarea unei avansări medii lunare in ; lu

crările miniere de investiții <le 120 ml ; • Depășirea 
productivității muncii planificate cu 500 lei de persoa
nă ; • Indicele de utilizare va crește la 90 la sută a 
armăturilor TH recuperate și recondiționate; • Absol
virea cursurilor de policalificare de către toți munci
torii calificați din brigadă, calificarea a trei mineri și 
patru ajutori mineri și stabilizarea a cel puțin patru 
muncitori nou sosiți în formație în anul 1980 ; • Eli
minarea accidentelor de muncă ș, absențelor nemoti
vate din cadrul formației de lucru.

Șantierul nr. 1 Petrila 
al l.C.M.M. Petroșani

Către toate unitățile și subunitățile de cons
trucții din Valea Jiului
OBIECTIVELE PROPUSE ■

® Depășirea cu 1 000 000 lei a pro
ducției globale; '• Producția netă planifi
cată va fi depășită cu 250 000 lei ; • Pro
ductivitatea muncii va spori cu 1,5 la sută;^ 
41 Calitatea lucrărilor executate și a obiec
tivelor predate la beneficiari să obțină ca
lificative de „bine" și „foarte bine"; # Con
sumul de energie electrică planificat va fi 
redus cu 3500 kWh ; Se va extinde u- 
cordul global in proporție de 95 la suta din 
efective ; ® Se vor realiza economii de 2 lei 
la 1000 lei producție, față de sarcina plani
ficată ; @ Se vor recupera și valorifica 300 
kg cupru, 150 kg aluminiu, 15 000 kg fier ;

Se vor economisi 6 mc material lemnos, 
8 tone ciment și 7 tone metal ; ® Vom a- 
sigura condiții pentru evitarea accidentelor 
de muncă, îmbr’ “•'•rilor profesionale și in
cendiilor.

Ci.--
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Plenara C. C. al U. C. I
IBELGRAD 15 (Agerpres). După cum transmite a- genția Taniug la 15 ianuarie, sub- președinția Iui Stevan: Dorțnijski membru al Prezidiului C.C. al’U.C.I. însărcinat „cu prezi- darea ședințelor Prezidiului, a avut loc cea de-a 9-a plenară a C.C. al U.C.I.Comitetul Central a ascultat un raport al Prezidiului C.C. privind starea sănătății președintelui Tito și a fost informat despre buletinele consiliului de medici.

Comitetul CentralU.C.I. a fost de acord cu toate măsurile care sînt luate în legătură cu starea sănătății președintelui.Dușan Dragosavat, .secretar al Prezidiului C.C. al U.C.I., a prezentat un raport privind aprecierile făcute la 11 ianuarie la o ședință comună a Prezidiului C.C. al U.C.I. și a Prezidiului R.S.F.I. în legătură cu situația internațională actuală și situația social-politică din țară.

Convorbiri 
româno-italiene

ROMA 15 (Agerpres).- — Tovarășul Emil Bobu, ministrul muncii, s-a întîl- nit, la Roma, cu Vincenzo Scotti, ministrul italian al muncii. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind dezvoltarea colaborării între cele două ministere, în cadrul bunelor raporturi dintre Italia și România. Totodată, s-a convenit încheierea, într-un viitor apropiat, a U- hui acord de cooperare în domeniul asistenței sociale.

Departajare politică în vederea alegerilor din Rhodesia 
SALISBURY 15 (Agerpres). — Celc două organizații componente ale Frontului Patriotic Zimbabwe — Uniunea Poporului African Zimbabwe (ZAPU) și Uninea Națională Africană Zimbabwe (ZANU) — și-au anunțat participarea separată la campania electorală și alegerile din Rhodesia — in- foripează agențiile . Reuter,

U.P.I. și A.F.P.. ZAPV, .prezidată de Joshua Nko- mo, s-a înregistrat pe listele electorale sub denumirea de Frontul Patriotic, în timp ce ZANU, al cărei lider este Robert Mugabe, și-a păstrat această denumire.

Cursul aurului — creșteri spectaculoaseCursul aurului a continuat marți să cunoască creșteri spectaculoase pe principalele piețe internaționale.Londra, metalul fost cotat la 683 uncia (31,1 grace constituie un pentru bursaCreșterea, în zi. a prețului de 26,5 dolari,

piețe Astfel, la galben a de dolari mc), ceea nivel record londoneză, decurs de o unciei a fost

iar de Ia începutul acestui an — de 160 de dolari.Și la Zurich, aurul a stabilit un nou record marți, fiind cotat la 667 dolari, față de 665, luni.La Hong Kong, uncia de aur s-a „scumpit" cu 34 de dolari într-o zi, fiind plătită, marți, ou 672 de dolari.

Obiectivul principal al politicii interne 
a Indieiterne a guvernului — a spus ea — este construirea unei Indii puternice, demnă și independentă, care Se va baza pe propriile forțe. Premierul indian a reafirmat, pe de altă parte, atașamentul țării sale la politica de nealiniere.

.DELHI 15 (Agerpres). — Intr-o cuvîntare radio-difu- zată, rostită .după depunerea jurămîntului ca prim- ministru al Indiei, Indira Gandhi a trecut în revistă sarcinile care stau în fața noului guvern și a țării în etapa actuală. Obiectivul principal al politicii in-

*
MASERU 15 (Agerpres).— Secretarul general al Organizației Unității Africane, Edem Kodjo,. a declarat, Ia Maseru, că guvernatorul britanic din Rhodesia, lordul Soames, încearcă să ridice obstacole în calea forțelor patriotice din Zimbabwe înainte de alegerile generale de luna viitoare. El a arătat că „A- frica nu are nevoie de i- mixtiunea Republicii Sud- Africane în Zimbabwe".

I 
I 
I

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Adevărata glorie, seriile I-II ; Republi
ca : In ochii tăi e întrea
ga lume ; Unirea : Uraganul vine de la Nava- rone.

PETRILA : Praf sub soare.
LONEA : In viitoare, seriile I-II.
ANINOASA : Omul cu masca de fier.
VULCAN: Fleksness.
LUPENI— O dramă la 

Muncitoresc : nelor.
URICANI:Bagdad.

Ultimul
Cultural : vînațoare ; Leii saloa-Hoțul din

TV

(Agerpres)
încheierea sesiunii Pactului Andin

LA PAZ 15 (Agerpres). La încheierea primei sesiuni a Consiliului miniștrilor de externe ai Pactului Andin, la Santa Cruz . (Bolivia), participants „Declarația Cruz" necesitatea întăririi mocrației participative", mijloc de a se ajunge o dezvoltare

desfășuratăau semnat de la Santa în care se reafirmă „de- ca la economică,
FAPTUL DIVERS

RECORDȘoferii Felix Holm , Arnold Tammesson, la întreprinderea transporturi în comun
și de de _____ ________ din orașul Tallin au stabilit un record, poate fără precedent, în exploatarea ținui autobuz de tip urban. Printr-o exploatare ireproșabilă, ei au parcurs cu mașina lor peste un milion de kilometri fără să fi înlocuit vreo piesă și fără să fi făcut vreo reparație mai importantă vehiculului. In cei șapte ani de cînd lucrează pe mașina respectivă, cei doi șoferi au economisit 5 motoare, 4 punți din spate și 5 punți din față, precum și cîtpva casete de direcții și cutii de viteză cite ar fi trebuit înlocuite după norme în timpul unei exploatări a- tît de îndelungate a autobuzului.

HARTA SOLARAEgiptul a pus la punct un program tehnic, in perspective elaborării primei iiărți mareînd zonele „solare" de pe cuprinsul țării. Detectarea acestor zone și valorificarea ulterioară se înscriu cadrul preocupărilor vernului de la Cairo de diversificare a surselor naționale de energie. După cum a precizat ministrul egiptean al energiei, Mustafa Kamal Sabri, e- nergi-a solară va fi folosită la încălzit, desalinizarea apei • de mare și uscarea recoltelor agricole. Programul tehnic amintit va fi realizat în colaborare eu Franța.

sociala și culturală susținută și echilibrată în statele respective. De asemenea, reuniunea a ratificat așa-numită „Declarație pentru pace" și a hotărît - crearea unei Agenții andine de dezvoltare, cu sediul în Bolivia.In cadrul lucrărilor — la care au luat parte delegați din Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela, precum și din Spania, în calitate de observator — au fost abordate probleme privind promovarea cooperării între cele cinci țări membre ale Pactului Andin și pe plan latino-american. contracararea activităților desfășurate în zonă de companiile transnaționale și participarea țărilor respective la lupta pentru o nouă ordine economică internațională.

ASOCIAȚIA DANE
MARCA — ROMANIA a 
organizat Ia Copenhaga o 
seară românească „Fru
museți turistice în Româ- 
sia“. Președintele asocia
ției, Bent Ramsdal — 
Knudsen, a făcut o ex
punere, ilustrată cu dia
pozitive, asupra multi
plelor posibilități pe care 
le oferă România unui 
turist.

a- -

lor în gu-
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INTR-UN INTERVIU cordat ziarului peruan „La Prensa", secretarul general al Partidului Comunist Peruan, Jorge del Prado, a arătat că pentru a învinge în alegerile generale de la 18 mai este necesară u- nitatea de acțiune și consolidarea forțelor de stingă.
POTRIVIT presei pa

nameze, în apropierea actualului canal care face legătura- dintre oceanele Atlantic și Pacific urmează să se construiască' o nouă cale maritimă similară cu ajutorul, unor firme japoneze. Noul „drum fără pulbere" va fi săpat la 20 km vest de actualul

canal și va avea 98 km -■ lungime.
MINISTRUL BRITANIC al industriei, Keith Joseph, a afirmat în Camera Comunelor că guvernul dorește, în continuare. să nu intervină în conflictul dintre greviști și direcția companiei „Britfeh Steel"; Cei peste 100 000 de side- rurgisti se află în grevărurgiști se află în de la 2 ianuarie.
PREȘEDINTELEJimmy Carter, a Congresului să gească cu un goul asupra livrărilor arme frica de Sud.
INTR-O DECLARAȚIE 

FĂCUTĂ LA NAIROBI, președintele Kenyei, Daniel Arap Moi. a arătat că unitățile kenyene ce fac parte din forța statelor Commonwealthului de menținere a păcii în Rhodesia vor fi retrase dacă

S.U.A., cerut prelun- an embar- de americane către A-

trupele sud-africanc nu vor părăsi teritoriul rhode- sian — informează agenția Reuter.
PREȘEDINTELE S.U.A., „ Jimmy Carter, a conferit, la Casa Albă, cu președintele guvernului spa- *iol. Adolfo Suarez, relatează agenția U.P.I. In vizita sa oficială în S.U.A., Adolfo Suarez a fost insolit de ministrul de externe spaniol, Marcelino O- reja. :
PRIMARUL ORAȘULUI 

FRANKFURT PE MAIN a interzis o manifestație a unei organizații neonaziste, prevăzută să aibă loc în luna februarie. El a a- dăugat că instalarea de tribune în oraș de către extremiștii de dreapta este cu desăvîrșire interzisă.
CEA DE-A PATRA CON

FERINȚA a șefilor de stat și guvern din țările membre ale Comitetului permanent d(j luptă împotriva secetei din Sahel (CILSS) s-a deschis la palatul Adunării Naționale din Ouagadougou, capitala Republicii Volta Superioară.Agravarea inflației devine o caracteristică „normală**e economiei americane
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16,30 Curs de limbă rusă, ;117,00 Din muzica și dan- 1 șurile popoarelor Corespondenții ju- | dețeni transmit... Tragerea pronoex- pres.îndrumări pentru lucrătorii din agricultură. IRevista social-poli- I tică TV.Desene animate: Sindbad marinarul. Telejurnal.Noi, femeile 1
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Tot mai multi econo- . miști americani se întreabă, și întreabă, ce vor aduce următoarele luni. Deoarece datele pe care le au la dispoziție nu le îngăduie să emită previziunile prea optimiste, răspunsurile merg mai mult în direcția estimării efectelor și mai puțin spre oferirea de soluții, mai ales că multe dintre sugestiile făcute sau dintre deciziile diferitelor organisme economice — federale, locale sau particulare — nu au avut rezultatele scontate. Insă din toate analizele reiese un singur lucru clar: inflația este și va rămîne. cipalul „inamic" bule combătut.Pe măsură ce nea se agravează recent, într-un s economic, „US News and World Report" — inflația se agravează, nelăsînd americanilor banii pe care i-au cîștigat cu greu și întiiiie- cînd orizontul anilor *80, Toate speranțele de a stăvili creșterile de prețuri, rata inflației ajungînd în prezent la 13,4 Ia sută, au

princiare tre-: recesiu- . — scria, supliment săptămînalul

fost anulate de enorma? povară a importurilor de petrol — relevă publicația. Este însă un nou tip de inflație — apreciază „U.S. News" — mai tenace și, potrivit unor economiști, stăvilirea ei a devenit atît de dificilă, îneît unii încep să o considere ca „ceva no^nal".Creșterile de prețuri provoacă temeri nu numai e- conomiștilor, ci și „marelui public al consumatorilor a- mericani". care suferă de ceea ce unii specialiști numesc „virusul achizițiilor", cumpărînd astăzi pentru că mîine nu se știe care va mai fi prețul. Potrivit opiniei unui economist de la „Brookings Institution", odată cu sporirea inflației, nimeni nu mai are încredere în sistemul financiar, nimeni nu mai economiseș- „să cum-te și se grăbește pere ceva"Ceea ce este— relevă revista este faptul că majorările de prețuri afectează îndeosebi bunurile și serviciile de primă necesitate — produse alimentare, locuințe,

mai grav citată —

tran sport uri. Potrivit datelor unui organism federal specializat, prețul mediu al unei locuințe a atins nivelul de 80 000 dolari, iar do. bînzile la achizițiile pe credit s-au dublat într-un interval de șapte ani. ■Se spera ca măsurile de limitare a creditului și restricțiile bugetare să ducă Ta stăvilirea inflației. Reprezentanții administrației, eonsiderînd că acestea sînt principalele arme, au fixat un buget „riguros" pentru anul financiar 1980, Cu toate acestea, deficitul bugetar va depăși, cu siguranță, 29 miliarde dolari dacă cesiunea se agravează guvernul va fi nevoit reducă impozitele sau finanțeze programe creează locuri de muncă scrie publicația americană.Toate aceste date privind evoluția inflației au 
avut ca efecte imediate în cercurile de afaceri americane o adevărată fugă după valorile așa-zise sigure începînd cu aurul, considerat ca principal refugiu, dar și către orice alte valori

imobiliare, dintre care tablourile celebre și operele de. artă ale diferitelor rioade ale civilizației pă un loc de seamă.Ținînd cont numaiaceste aspecte .se poate pu- firesc întrebarea: Cei ce fonduri au ce ăchizițio- dar cei ce sînt nevoiți •k- ■în fiecare dimineață, să

pe-ocu-ds

re- iar să să ce

ne auna, ca,citească anunțurile cu majorări de prețuri și care, în plus, sînt amenințați să rămînă fără locul de muncă, ce „valoare de refugiu" vor mai găsi ?
Mitrică M.
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contemporan.țările socialiste.I 10,45 înaintași ai muzi-I cii corale românești.11,00 Buletin de știri. I 11,05 Microfonul pionie- ' rilor. 12,00' Buletin de I știri. 12.05 Din comoara 
I folclorului nostru. 12,45 i Uniți sub steagul clasei muncitoare — cîntece. 13,00 De la 1 la 3. 15,00 i Clubul invitaților. 16,00Radiojurnal. 16,15 Cînte- ct> de Mircea Stan. 16.?ț5 Coordonate economic^?' 16,40 Voci tinere. 17,00 Buletin de știri. 17,05 Odă limbii române. 17.25 Opt șlagăre în studio. 18.00 Orele serii. 20,00 20,30 20,50 22,00 23,00

I

Muzică populară. Ancheta politică. Cadențe sonore. O zi într-o oră. Bijuterii muzicale. 23,30—5,00 Non stop muzical nocturn.
VREMEA

Stația meteorologică 
Petroșani comunică : In următoarele 24 de o- re vremea se va încălzi ușor, cerul va fi variabil, izolat se vor semnala ninsori. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 17 grade și minus 12 grade, iar maximele între minus 10 grade și minus 5 grade. Izolat se va semnala ceață. Stratul de zăpadă la Paring — 50 cm.
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INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT
INCADREAZA DE URGENȚA:

— timplar, electrician, instalator sanitar, lăcătuș, 
șoferInformații la O.J.T. Petroșani, telefon 41733, încadrarea conform Legii 12/1971 și retribuirea conform Legii ”57/1971.

redacția si a DM! vis i rația : Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL 1 Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


