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In ziua de 5 februarie, sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.In cadrul ședinței au fost dezbătute Raportul și proiectul Comunicatului cu privire la îndeplinirea Planului național linie de dezvoltare economico-socială, â Republicii Socialiste țțomânia pe- anul 1979.Comitetul .Politic Executiv a exprimat aprecieri deosebite în legătură cu activitatea desfășurată de întregul nostru popor. care, strîns unit în jurul partidului, ai secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a obținut în anul 1979 succese remarcabile în toate domeniile vieții economice și sociale, în înfăptuirea obiectivelor cincinalului actual, importan
tă etapă a programului de construcție â societății socialiste multilateral dezvoltate șî înaintare a României spre comunism.Iii cursul anului 1979, anul Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român, economia românească a continuat să dezvolte în ritmuri înalte, s-a t -.. procesul de modernizare a producției materiale, alt fost accentuate laturile calitative ale întregii activități economice, s-a intensificat procesul de dezvoltare armonioasă, echilibrată a tuturor județelor, s-au amplificat relațiile economice externe și de cooperare în producție și tehni- co-științifică ale Românei cu alte state. Succesele obținute în creșterea producției materiale și dezvoltarea generală a economiei naționale, repartizarea rațională a venitului național pentru fondul de dezvoltare și pentru fondul de consum au creat condiții de aplicare în continuare a prevederilor programului de creștere a nivelului de trai material și spiritual al populației. In anul 1979 s-a trecut la a- plicarea celei de-a doua etăpe de creștere a retribuției, s-au majorat pensiile și . alocațiile pentru copii, au sporit venituri-

le tuturor oamenilor muncii, s-a extins aplicarea săptămînii de lucru reduse.Comitetul Politic Executiv a - relevat totodată existența unor deficiențe serioase în modul de îndeplinire a planului pe 1979. A fost criticată nerealizarea indicatorului producției fizice la o serie de produse importante, datorită în special u- r.pr întreruperi ne justificate în funcționarea instalațiilor și mașinilor, precum și neintrării la timp în funcțiune a unor capacități noi. Comitetul Politic Executiv a atras foarte serios atenția ministerelor și organelor economice centrale asupra necesității ridicării răspunderii în conducerea activității de producție să se ia măsuri hotărîte folosirea tuturor instalațiilor la . rametri proiectați, punîndu-se or_ dine desăvîrșită în asigurarea reparațiilor capitale și a bunei întrețineri a acestora — ca parte componentă a prevederilor planului de stat. Comitetul Politic Executiv a criticat, totodată, rămînerile în urmă .. ii sc . în îndeplinirea programului de investiții accelerat în cursul anului 1980, indicînd să se concentreze forțele pe șantierele existente pentru lichidarea rapidă a tuturor restanțelor. Totodată, guvernul nu va trebui să mai aprobe deschiderea de șantiere decît în condițiile asigurării tuturor mijloacelor necesare, a utilajelor, materiei prime și forței de muncă, astfel încît să șe scurteze la maximum perioada de punere în funcțiune. S-a indicat, de asemenea, să se ia măsuri ferme pentru buna aprovizionare tehnico-materială, reducerea consumurilor materiale, economisirea combustibililor, a energiei, recuperarea materialelor, creșterea productivității muncii, reducerea importurilor șj îndeplinirea integrală a sarcinilor de export.
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Marți după-amiază, a a- vut loc ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Democrației și Unității Socialiste.Cu acest prilej, a fost prezentată o informare privind stadiul pregătirilor pentru alegerea depu- taților în Marca Adunare Națională și în consiliile populare. - Biroul Executiv a relevat cu satisfacție că

întreaga campanie electorală se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii electorale, pe baza măsurilor stabilite de Comitetul . Politic Executiv al C.C. al P.C.R și'sub semnul angajării însuflețitoare a oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor patriei, în vederea înfăptuirii hotărî- rilor adoptate de Congresul al XII-lea al P.C.R.. Ea constituie, totodată, o

nouă șt puternică .manifestare a profundului democratism al societății noastre, a forței și unității națiunii noastre în jurul partidului și al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Biroul Executiv a apreciat că, potrivit indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, consiliile locale
(Continuare în pag. a 4 a)

La zl, în campania electorală
(Continuare în pag. a 4-a)

Șeful de schimb Valeriu Zoltan din brigada Iui Nicolae Lăpădatu de 
sectorul V al minei I’etrila și ortacii, înregistrează în această lună depășirea pla
nului. Foto : I. LICIU

înfăptuim hotărîrile Congresului al XII-lea

7000 tone 
de cărbune 
suplimentar

Fruntașa Văii Jiului, 
mina Bărbăteni, conti
nuă succesele pe frontul 
cărbunelui. Astfel, de 
la începutul anu
lui, minerii întreprin
derii care va sărbători, 

în luna mai, zece 
ani de la înființare, o- 
norează jubileul cu re
zultate remarcabile prin 
depășirea sarcinilor de 
plan cu aproape 7000 
de tone cărbune. Numai 
sectorul I a încheiat 
luna ianuarie cu un 
plus de 5 400 tone. Prin 
buna organizare a pro
ducției, prin aprovizio
narea locurilor de mun
că eu cele necesare, 
prin mobilizarea plena
ră a efectivului, secto
rul I se menține în 
fruntea întrecerii socia
liste realizînd, in ziua 
de 4 februarie, o pro
ducție suplimentară de 
180 tone de cărbune. 
Brigăzile conduse de 
Gheorghe Onofrei. Mi
hai Kovacs din stratul 
15, precum și cea a lui 
Gheorghe Toniolea 
lizează depășiri ale 
ductivității muncii 
nificate de peste 
kg/post.

Minerii Bărbăteniului 
sînt hotărîți ca pînă la 
9 martie, cînd Vor avea 
Ioc alegerile de depu
tați să obțină noi suc
cese, să majoreze plu
surile acumulate pînă 
acum.

rea- 
pro- 
pla- 

2 000

Stabilirea
secțiilor de votare

ll! Juna Ianuarie nu v-ațl onorat 
angajamentul asumat, nu v-ațl 

realizat sarcinile de plan

??lll I Uliii
— Tovarășe 

al consiliului 
muncii,: prin 
la întrebarea , 
încheia prima 
anului 1980 
cheta întreprinsă în pri
ma parte a lunii ianua
rie, de ziarul nostru, 
spuneați că minusul pe 
care-1 denumeați „sub-

președinte 
oamenilor 
răspunsul 

„Cum veți 
lună a a- 

‘, din an-

stanțial", va fi recuperat 
pînă la sf îrșitul trimes
trului I, or, restanța de 
4 615 tone, cît era în 12 
ianuarie, data anchetei 
noastre Ia mina Livezeni, 
a crescut pînă la sfîrși- 
tul lunii ianuarie la pes
te 15 000 tone de cărbu
ne, ceea ce înseamnă 
foarte mult la o produc-

In toate localitățile municipiului au fost’ stabilite secțiile de votare la care, începînd de astăzi, vor fi afișiate listele de alegători. In PETROȘANI vor funcționa 16 secții de votare, la : Grupul școlar 
minier. Stafia C.F.R., Clu
bul C.M.V.J., Clubul stu
dențesc, Casa de cultură. 
Liceul de matematică-fi- 
zică, Casa pionierilor, 
Școala generală din Sur- 
duc. Teatrul de stat, Școa
la generală nr. 2, iar în cartierul Aeroport la școa
lă generală nr. 5, Școala 
generală nr. 6, Creșa nr. 
2, Dispensar, Școala gene
rală nr. 7 și
P.T.T.R.în celelalte secțiile de votarebilite astfel: PETRILA (10 secții) la : Clubul munci
toresc, Școala generală nr. 
1, Școala generală nr. 5, 
Școala generală nr. 6, Li
ceu,' Școala generală nr. 2, 
Casa pionierilor. Școala ge
nerală Jieț, Școala gene
rală Cimpa, Creșa din car
tierul 8 Martie ; LUPENI (11 secții) la : Școala se

Oficiullocalități sînt sta-

nerală nr. 2, Clubul sin
dicatelor, Școala generală 
nr. 1, Grădinița nr. 1, 
Școala generală nr. 3, Gră
dinița nr. 5, Liceul indus
trial nr. 2, Școala genera
lă nr. 4, Palatul cultural, 
cinematograful „Cultural" 
și Școala generală nr. 5 : 
VULCAN (11 secții) la: 
Școala generală nr. 5 (două secții), Liceul indus
trial (două secții), Școala 
generală nr. 6 (două secții), Școala generală nr. 4, 
Căminul muncitoresc 
3, Școala generală nr. 
întreprinderea 
Vulcan, Școala 
nr. î‘la : Școala generală, Gră
dinița nr. 5, Căminul cul
tural din Cîmpu lui Neag; 
ANINOASA (două secții) la : Clubul muncitoresc și 
Căminul cultural Iscroni; 
BANIȚA (o secție) la Că
minul cultural.Deci, la secțiile de votare amintite, începînd de mîine, vor fi afișate listele de alegători în vederea consultării lor de către toți cetățenii eu drept de vot.

nr.
1, 

minieră 
generală 3 ; URICANI (3 secții)

Ce întreprindeți pentru 
redresarea producției ?

Interlocutorii noștri de aii - cadre din con
ducerea minei Livezeni
Nicolae Novac, președintele consiliului 

oamenilor muncii, 
ing. Radu Tomescu, directorul minei

o nouă promisiune :

ție medie zilnică de mai 
puțin de 2 000 tone. Ce 
anume a intervenit de 
ați ajuns intr-o astfel de 
situație ?— In primul rînd a „căzut11 un abataj frontal care a ajuns la limita panoului și pînă am echipat un alt abataj frontal, a

trectit timp și s-a pierdut producție.
— Operațiunile nu se 

face în 
încît să 

producție ?am avut tot
paralel, 

nu
puteau 
astfel 
piardă — Nu

Convorbire consemnată 
Dorin GIIEȚA

se

e- 
de

(Cont. în pagina a 2-a)

Case ale 
alegătorilor• In orașul Lupeni, în cadrul pregătirilor pentru alegerile de la 9 martie a.c., s-au deschis două case ale alegătorilor, prima la clubul sindicatelor, iar a doua la casa pensionărilor. Aici vor avea loc în- tîlniri între candidații de deputați și alegători, programe cultural-educative, cetățenii vor primi din partea membrilor comisiei electorale : orășenești lămuriri complete în legătură cu alegerile de la martie.; • In data de 4 februarie, la clubul sindicatelor 

din localitate a avut loc instruirea președinților ți secretarilor comisiilor C- lectorale în legătură cu a-, plicarea prevederilor legii privind pregătirea . și desfășurarea alegerilor.
A. MICA,

Lupeni
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partea Oficiului localitate: eoresp.)
• te

Examen la disciplina „Mașini 
tulului de mine Petroșani.

și acționări electrice" în modernul laborator de electrotehnică al Insti- 
Foto : Șt. NEMECSEK

Goluri nejustificate în aprovizionarea
cu articole de sezonNe aflăm în plină iarnă. Ce probleme se ridică în aprovizionarea cu mărfuri de sezon? Adevărul este că în multe privințe această aprovizionare lasă de dorit.— Cum sîntem într-un important centru montan, ne declară interlocutorul nostru Mircea Banei u, gestionar al magazinului de articole sportive (unitatea nr. 80 a l.C.S.M.L), ar trebui să avem din abundență echipament de sezon, dar aprovizionarea e nesatisfăcătoare. încă nu s-a: mai întîmplat ca In magazinul nostru să nu se găsească schiuri trei luni la rînd, tocmai în sezonul de vîrf și tot din producția indigenă, legături scut pentru schi, bețe, ceară, ochelari, lentile schi, mărfuri care ne sînt livrate de 

I.C.R.M. Deva lemn-metal. care nu respectă contractul încheiat și din această cauză apar goluri în a- provizionare. De exemplu, din ultima comandă (4 ianuarie nr. — 1, 2, 3) făcută la I.C.R.M. Deva nu ni s-au livrat nici 50 la sută din articolele solicitate, în care ■bineînțeles că au fost incluse articole importante 
de sezon, alături de termosuri, spirtiere, spirt so
lid, cutii alimente, cutii și figuri de șah. Pe de altă 
parte, trebuie să fim aprovizionați și de l.C.R.T.I. Deva — textile încălțăminte, care bocancischi populari, ghete eu patine, materiale extrem de . solicitate. Bocancii de schi ‘ import care Se găsesc în . magazin sînt numere mari, ' fiind în schimb ni s-au livrat cu promptitudine ghete de . țăminte de cabană, care-i adevărat, vind repede, am ajuns <.le- Se apreciază deci

ja la a mia pereche.In prezent, magazinul e aprovizionat doar cu costume de schi, pulovere de iarnă și treninguri (variate ea mărime), scurte relon pentru schi precum și 6 tipuri de rucsacuri. Rămî- nînd în discuție comenzile nesatisfăcute s-au totuși soluții. una acestea fiind o selecțiecăutat d in fre din

comenzile neonorate, sate către I.D.M.S. rești, prin I.C.R.M. șani, in tisfacerii lor. Se pun însă și alte pentru furnizorii

nu ne-au livrat turism, bocanci

adre- Bucu- Petro- eventualitatea sa- mai im- soluții, cei mai apropiati ca filieră-I.C.R.M. ■și l.C.R.T.I. Deva, credem că pot problema golurilor provizionare..Continuindu-ne’ constatăm că problema a- provizionfirii cu produse de sezon e deficitară și la magazinul de încălțăminte „Hermes" (magazinul eleganței) — unitatea nr. 126, unde rioua .șefă de unitate Felicia Bodeauu, turisește < de ea de totdepozitul l.C.R.T.I.. minte Petroșani, magazinul in schimb relativ aprovizionat bine cu încăl- sezon pentru se -femei (ghete, cizmulițe). că luna

care rezolva in a- ,raidul

ne marcă încălțămintea iarnă pentru bărbați e și inexistentă, aprovizionare prin l.C.R.T.I. filiera trecînd Deva — încălță-

Răspundem cititorilor
• IOSIF RUSAN, Lu

peni: Pe bază de documente ' prezentate de secția E.G.C.L. Lupeni, -am aflat 
că vi s-au efectuat la locuință, suplimentar pre- ; vederilor din deviz, lucrări în valoare de peste 7 000 : iei (montat un geam cu 3 canate, reparații la pardo- sele, aparatele electrice etc). Așa că pretenția dv. nu este fondată. Celelalte ' probleme vă rugăm să 
le aduceți la cunoștința .organelor locale și să solicitați rezolvarea.

• NISTOR URSACHI, 
Uricani: Tonul vehementCU care afirmați că nu vi se face dreptate și că o să v-o faceți singur nu are nici un temei. Pierzînd eer-

tificatul de înmatriculare al motocicletei cu ataș, pe care ați vindut-o, nu există posibilitatea de a face radierea motocicletei, tul respectiv, pierdut, buie declarat nul prin letinul oficial și numai pă publicarea lui face radierea, care se efectuează de-către serviciul circulație al Miliției județene Deva. Procedați ca atare
• DUMITRU BRAN ES

EU, Lupeni: Pentru adresarea de mulțumiri medicilor și surorilor de la spitalul Lupeni, vă stă la dispoziție rubrica de „Mică publicitate" a ziarului nostru. Dacă doriți, prezenta- ți-vă la administrația redacției.

Ac- tre- Bu- du- puteți

planul de desfa- va fi realizat în

că

aceasta cere nu trucît nu se găsește marfă de sezon (dacă ar fi marfa care se cere, planul s-ar și depăși).Problema aprovizionării cu încălțăminte de sezon pare să fie de altă natură la magazinul „Select" unitatea nr. 7. Aflămla acest magazin sosește prin l.C.R.T.I. Petroșani cam 30 la sută din încălțămintea repartizată în județ, ținînd cont și de gama largă a înlocuitorilor (vinilin, pînză, cauciuc, plastic) astfel îneît cererile de bocanci și pantofi de sezon sînt satisfăcute. Dar și aici, ea și la alte - magazine, se constată că din ultima comandă făcută (21 ianuarie) nu s-a onorat nici măcar jumătate. S-au primit doar pantofi de sezon și trei- patru sortimente, de ghete, lipsind cizmele de cauciuc, și șoșonii (pe trimestrul I s-au comandat 20 000 de

perechi șoșoni și s-au livrat doar 4 000). In depozitul magazinului există 20 de perechi de ghete produse la Alba lulia, care au fermoarele stricate, iar prognoza unei aprovizionări cu încălțăminte de sezon continuare, pornește de perspectiva introducerii în vîpzare pentru ianuarie — februarie a 60 la sută încălțăminte pînză, 30 la sută înlocuitori, 10 la sută piele.Din aceste considerente ne exprimăm opinia că Direcția comercială municipală Petroșani trebuie să insiste mai mult și mai operativ la furnizori, pentru o mai bună și ritmică aprovizionare, pentru a rezolva problema golurilor nu întotdeauna justificate cu articole sportive și încălțăminte de sezon la nivelul cerințelor cumpărătorilor.
Doru CHICET,

Viorel STRAUȚ

(Urmare din pagina I)chipamentul de susținere necesar noului abataj și 
a trebuit să folosim susținerea celui epuizat. După aceea, un alt abataj a intrat într-o zonă puternic tectonizată și nu a mai produs la capacitate-

— Zona tectonizată nu 
o aveați și înainte de 12 
ianuarie ?— Apăruse dinainte, dar speram să scăpăm de ea...

Prin urmare, prac
tic, două abataje au fost 
scoase din funcțiune. Nu
mai datorită acestei cau
ze ați 
nus de 
tone ?— Am zuri, și goanele le cind nici un ne din

— Nu aveți posibilități 
de însilozare a cărbune
lui ?— Da da. Dar clacă nu avem vagoane ' nu ■ putem livra.

— în asemenea situații 
ar trebui să se „simtă" 
la producția din ziua 
mătoare cînd primiți 
goanele ?— Niciodată n-u primit atît de multe goane. Este adevăratmin.a nu a stat din. aceaș- tă cauză și riicj noi n-am produs chiar la nivelul planului. O altă cauză a nerealizărilor au constituit-o defecțiunile de natură nu- uti-

z
acumulat Un mi-

peste 15 000 demai avut neca- încă mari, eu va- C.F.R. Au fost zi- nu am expediat vagon de cărbu- această cauză.

ur-va-amva- .că
electromecanică, dar mai la instalațiile și lajele din abataje.

— Alte neajunsuri 
mai avut ?

ați

în la

— Cam atîtca au fost. Ar mai fi problema pieselor de schimb, care nu corespund calitativ, dar nici suficiente nu avem.
— Care este perspecti

va realizării planului pe 
luna februarie ?— în luna februarie a- vem create toate condițiile pentru realizarea planului. Să primim însă va

I
!s
I
I
I
I
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• I.a ci imul sindicalelor din Aninoasa se pregătește, sub îndrumarea actorului Rosmarin Delica, de la Teatrul de stat Petroșani, un amplu spectacol literar- muzical-coregrafic, cu participarea formațiilor artistice de la Școala generală nr. 1 din localitate și artiștilor amatori ai clubului.
0 Țăranii eu gospodării individuale din zona orașului Uricani au predat, în luna ianuarie, pe baza contractelor, la fondul centralizat al statului 4,5 tone de carne de vită, precum și alte produse agro- alimentare.• Ieri, în centrul civic al orașului Lupeni s-a redeschis unitatea nr. 117 „Local familial". Modernizată, unitatea respectivă dispune de o gamă largă de preparate culinare, toare și produse tiserie.• Azi are loccan recepția noului cinematograf cu 350 locuri din centrul civic al o- rașului. In acest an se vor mai construi în Valea Jiului un cinematograf, cu 350 locuri, la Uricani și altul, cu 500 să testeze gustul clientelei. Cu alte cuvinte, lipsesc comenzile către furnizor.

răcori- de pa-la Vul-

dorit cu aceeași ardoa- la chioșcul respec- să se pună. în vîn- ziare Sji reviste, plicuri și vederi. Iîntăritor pentru satisfacerea acestei doleanțe este sprijinul din conducerii P.T.T.R din (A. MICA.• In. cartierul Aeros port, constructorii ’ de la T.C.H.. șantierul O- răștie, înalță blocul S—1, care va dispune la parter, de o berărie . cu 200 locuri, magazine I.C.S.MJ. de menaj- chimic,ale. încălțăminte și articole pentru copii. In preajma Revelionului sînt așteptați primii oaspeți. .• In luna februarie, Fabrica de din Petroșani pregătește o surpriză plăuSta, atît pentru adulți cît și pentru copii — zece noi modele de pulovăre și fuste din P.N.A.• Fabrica de produse lactate din . Petroșani .și-a extins gama sortimentală cu noi produse: cicola cu lapte, cu cacao și cu cicoare, lapte caramel, crema Ilfov, șarlotă cu cacao. Cumpărătorii nu-și pot exprima apetitul, întrucît unitățile I.C.S.A. și A.P., chiar dacă e vorba de produse lactate, o fac prea... de oale, nevrînd

tricotaje

locuri, la Petroșani.• înființarea și buna aprovizionare a bufetului alimentar din incinta spitalului Lupeni au fost primite cu satisfacție de pacienți și personalul spitalului. Pelin ia măsurilor bune, finalizate recent, ar fi de făcut pasul următor,
Rubrică realizată de 

Ion VULPE

I 
I

în sprijinul învățămîntului politico-ideologic 
de partid

Ziarul nostru va publica în numerele viitoare te
matica orientativă specifică învățămîntului politico- 
ideologic- pentru organizațiile de partid din industrie, 
construcții, transport, comerț, cooperație și din do
meniul științei, cercetării, învățămîntului, artei, cul
turii și sănătății. Din tematica prezentată se aleg 
patru teme specifice domeniului de activitate al 
cursanților.

3
1 '

i

}
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— Tovarășe director, 
timpul de cînd sînteți 
la conducerea acestei în
treprinderi, o lună și cî- 
teva zile, v-a fost sufi
cient pentru a vă forma 
o părere cu privire la 
perspectiva realizării 
sarcinilor de plan ale lu
nii februarie ?— Da. în luna februarie

Ne putem realiza 
sarcinile de plan

je — așa cumniat ca necesitate și în recenta adunare a- activului de partid din Valea Jiului —, în felul acesta vom spori vitezele de avansare, dar și productivitatea muncii ; folosirea eficientă a fondului de timp, iar pentru cei care nu se încadrează vom lua măsuri aspre ; îmbunătățirea reviziilor și reparațiilor ; folosirea intensivă și încărcarea la capacitate a tuturor mașinilor, instalațiilor și utila- . jelor din dotare, suprafață cît și ran ; asigurarea diții dc bunătățile la

s-a subit*.

goane pentru că, xemplu, nici avut și a silozuri, extras la lui zilei.
— Deci, 

alizarea 
plan pe 
ca o POSIBILITATE sau 
ca o CERTITUDINE?— Ca o posibilitate. Să vedem cum se rezolvă problema vagoanelor și- să nu mai apară la noi alte necazuri. în urma a- nalizei făcute la nivelul întregii mine a rezultat că avem condiții de realizare a sarcinilor planificate pe luna februarie.

— Dar sarcinile 
plan ale trimestrului 
le veți realiza ?— Să vedem întîi ce fi pe luna asta.

spre e- i, nici ieri nu am .vagoane suficiente ‘ rămas producție în deși practic am nivelul planu-
să reținem, re- 
sarcinilor de 

luna februarie

realiza sarcinileSîntem hotă- facem. în luna cu tot minusul am avut unele Producția extra- superioară celei anul trecut, în

de
I

O

ne vom planificate, rîți să o ianuarie, acumulat, realizări: să a fost realizate aceeași lună, cu 11 000 tone de cărbune, obținînd o medie zilnică mai mare cu 400—500 de tone decât media zilnică a întregului an trecut. Dar aceste rezultate nu au asigurat realizarea sarcinilor de plan și prin urmare nu sînt de natură să ne mulțumească, în această lună ne vom realiza sarcinile, de plan. Trebuie ! Argumentele constau în măsurile pe care le-am luat; creșterea numărului de posturi prestate în abata-

atît de la în subte- unor con- muncă mult îm- fronturilede lucru. Toate aceste măsuri pe care le-am luat și se aplică, — avem organizat un control riguros al îndeplinirii lor — ne vor conduce la realizarea sarcinilor de plan pe luna februarie.Totul depinde de modul cum noi vom organiza întreaga activitate și de puterea de mobilizare a colectivului, căruia trebuie să-i evidențiem meritele — în acest început de lună cu toate că nu ne-am realizat sarcinile de plan pe primele zile, produclivita-, tea muncii planificată în abataje și chiar la nivelul întreprinderii a fost depășită. Este o realizare care ne dă dreptul sa fim optimiști.
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în climatul de afirmare a autogestiunii și autoconducerii, 
adunările generale ale oamenilor muncii stabilesc 

DIRECȚIILE HOTĂRÎTOARE ALE EFORTULUI 
PENTRU ÎNDEPLINIREA SARCINILOR ECONOMICE

I. R. I. U, M. Petroșani

Stă în puterea colectivului valorificarea 
rezervelor de creștere a producției, 

a eficienței economice

C. C. S. M. Petroșani

Integrarea cu practica productivă 
garanția eficienței cercetărilor

întruniți în forumul autoconducerii muncitorești, oamenii muncii de la I.R.I.U.M, Petroșani au analizat în spiritul documentelor celui de-al Xll-lea Congres al partidului, activitatea desfășurată în anul 1979, formulînd în același timp propuneri menite _ să conducă lă creșterea eficienței întregii activități productive. Cu toate greutățile întîmpinate, se sublinia în darea de seamă, colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni, a obținut în anul precedent însemnate depășiri ale indicatorilor de plan. Producția netă, de pildă, a fost depășită cu 1,7 la sută’ productivitatea muncii planificate cu 6 393 lei pe fiecare om al muncii, iar cheltuielile materiale la 1000 lei producție marfă au fost reduse cu 7,4 lei. Succese însemnate s-au obținut și în ceea ce privește valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor. Cu toate aceste realizări, darea de seamă și mai ales dezbaterile care au avut loc au scos în evidență marile rezerve de care dispune colectivul în domeniul utilizării la capacitate a mașinilor unelte, folosirii fondului de timp, venind cu exemple critice și cu propuneri menite să ducă la îmbunătățirea situației.' Sînt multe întîrzieri, ^oncedii medicale și chiar absențe nemotivate, a remarcat în cuvîntul său Ioana Ion, secretar adjunct al comitetului de partid de La S.S.H. Organizația de partid, conducerea întreprinderii trebuie să ia măsuri urgente pentru preve

nirea acestei stări de lucruri, care de fapt nu caracterizează colectivul nostru.— Personalul muncitor să fifi încadrat în meseriile în care s-a calificat, iar în situația unui excedent de personal într-o anume
ANGAJAMENTUL 

COLECTIVULUI
• Depășirea indicatoru

lui producția netă valorică 
— cu 120# 00# lei • De
pășirea producției globale 
cu 2,5 milioane lei • Rea
lizarea peste prevederi a 
50 tone mașini și utilaje 
miniere ș. piese de schimb 
îh valoare de peste 1 mi
lion lei • Reducerea cheltu
ielilor materiale cu 1 leu 
la 100# lei producție 
marfă • Economisire^ a 
25 000 kWh energie elec
trică, 50 tone metal.meserie să se ia măsuri de recalificare a acestuia, pregătirea lui pentru alte meserii (Mihaela Cucu, președinta comisiei de femei).— Serviciul mecanic șef să se ocupe mai mult de calitatea reviziilor și reparațiilor și să ia măsuri de asigurare a asistenței tehnice pe schimburi la Atelierul mecanic Livezeni (subinginer loan Stăncioiu).— Formația ,,service" să fie dotată cu scule, dispozitive și aparatură necesară bunei desfășurări a activității de întreținere și reparații (Aurel Nariță, electrician).— Solicităm sprijinul C.M.V.J. în aprovizionarea cu piese de schimb (Fran- cisc Gyorl'i, lăcătuș).— Pentru o mai bunei 

calitate a utilajelor este necesar să fim dotați cu mașini-unelte care să satisfacă pe deplin cerințele majore de mecanizare complexă a lucrărilor din subteran (sing. Emeric Ger- gely, șef S.S.H. Vulcan).— Nu s-a muncit suficient pentru reducerea cheltuielilor materiale, se mai înregistrează risipă, nu sînt gospodărite cu chibzuință materiile prime în general și metalul în special (economist Va.sile Âr- bagie).La rîndul său, ing. Spirea Sudi'.i: a reliefat necesitatea unei mai bune aprovizionări cu piese de schimb în .general și cu rulmenți în special, iar Marin Bor- neci ridica problema capacităților de producție, problemă care a fost amplu dezbătută și de directorul întreprinderii, dr. ing. Anton Bacu și pentru care se solicită sprijinul forurilor tutelare. Participanții la dezbateri au mai evidențiat faptul că maiștrii, conducătorii direct! ai procesului de producție nu au urmărit cu suficientă exigență procesul tehnologic, au permis abateri de la disciplina de producție, nu s-au preocupat îndeaproape de îngrijirea do către muncitori a mașinilor unelte, de folosirea chibzuită a metalului și a timpului de lucru.Prin măsurile adoptate, prin preocupările formulate de oamenii muncii, adunarea generală a constituit punctul de plecare pentru obținerea în acest an a unor rezultate tot mai bune.
Constantin GRAURE

Preocuparea de a găsi cele mai bune soluții pentru înfăptuirea indicației conducerii M.M.P.G, ca specialiștii Centrului de cercetări pentru securitate minieră din Petroșani să participe nemijlocit la a- plicarea în practică a rezultatelor cercetărilor, a fost prezentă în cuvîntul majorității participanților la dezbaterile purtate în a- dunarea generală a oamenilor muncii de la această apreciată instituție de cercetare științifică.In spiritul acestei cerințe, a realizării unei cît mai strînsc legături între investigația științifică și practica productivă, au fost analizate sarcinile sporite ce revin Centrului de cercetări pentru securitate minieră Petroșani în contextul dezvoltării rapide pe care o înregistrează industria extractivă a țării, mineritul Văii Jiului. Cercetătorii Vasile Berar, 
I’avel Bitir, Constantin 
Ghiță, Vasile Lașcu, Ion 
Țol ea au subliniat rezultatele bune înregistrate în cursul anului trecut de către toate laboratoarele și colectivele de cercetare, i- lustrate de depășirea cu 21 la sută a volumului de cercetări și. prestări de servicii. Aceste realizări ..trebuie să constituie punctul de pornire pentru mobilizarea în continuare a întregului colectiv și valorificarea optimă a capacității tehnice a laboratoarelor, în vederea soluționării optime a celor aproape 100 teme de cercetare prevăzute a se realiza în acestan.Au fost reliefate o serie de modalități ce pot con

tribui la înfăptuirea în bune condițiuni a obiectivelor stabilite. Intre acestea se înscriu : asigurarea punerii în funcțiune a noilor dotări prevăzute prin planul de investiții, îndeosebi cu echipament produs în țară (ing. Aurel Gligor), dezvoltarea fabricației u- nor prototipuri (ing. Mihai 
Pătrașcu), îmbunătățirea informării tehnice și pu-

ANGAJAMENT 1980
• Efectuarea suplimen

tară a unor lucrări de cer
cetare științifică și ingine
rie tehnologică și asistență 
tehnică în valoare de 3 
milioane lei • Realizarea 
a 12 noi modele experi
mentale și prototipuri de 
aparate, dispozitive și ins
talații • Realizarea și li
vrarea pentru unitățile mi
niere a cel puțin 30 apara
te, dispozitive și instalații 
• Stimularea creativității 
tehnice a cadrelor și rea
lizarea în cadrul manifes
tărilor Festivalului națio
nal „Cîntarea României" a 
4 propuneri de invenții și 
4 propuneri de inovații.

blicarea de către specialiștii Centrului a unor lucrări de sinteză (dr, chim. 
Elena llîndoreauu), orientarea tematicii cercetărilor în raport cu problematica majoră, prioritară a producției (ing. Ion. Cră- 
ciunescu), efectuarea unor studii și cercetări care să devanseze practic cerințele și organizarea producției (ing. Francisc Bana),

O contribuție deosebită la soluționarea unor teme de 

cercetare cu caracter complex urmează s-o aducă colaborarea cu o serie de alte institute de cercetare- proiectare și învățămînt superior (ing. Mihai Pu- 
sac), după cum, perspectiva dezvoltării în viitor a unității și cerința sporirii eficienței activității proprii și a soluțiilor preconizate impun acordarea unei a- tenții sporite formării tinerelor cadre’ de cercetători, îmbunătățirea colaborării între componenții diferitelor laboratoare sau colective (sociolog Petru Hadgia, ing. Eduard Verșanski).Ampla dezbatere a evidențiat rezultatele bune obținute de colectivul de cercetători în soluționarea unor probleme complexe în domeniul electrosecurității aerajului minier, microclimatului subteran, instruirii de protecție a muncii și salvării miniere. Ridicarea pe un plan superior a calității activității științifice desfășurată în Centrul de cercetări pentru securitate minieră — unitate de -cercetări cu profil unic în țară — impune în continuare accentuarea caracterului preventiv al investigațiilor efectuate (dr. ing. 

tlork’a Băltăreții). Așa cum sublinia dr. ing. Pe
tre Roman, directorul Centrului, colaborarea cît mai strînsă cu beneficiarii din unitățile productive, participarea directă la implementarea soluțiilor propuse trebuie să devină încă din acest an o trăsătură definitorie a muncii acestui colectiv de cercetători.

B. MIHAIIn anul trecut colectivul de forestieri din Valea Jiului a depășit valoarea producției nete și globale, a redus cheltuielile materiale. Adîncind însă analiza rezultatelor, parti- cipanții la dezbaterile a- dunării generale a oamenilor muncii de la U.F-fî.T. au evidențiat pregnant importantele resurse interne de care dispun pentru ca, în anul 1980, cînd producția netă este superioară cu 36 la sută, globala cu 27 la sută, productivitatea muncii pe lucrător eu 10 la sută, iar volumul de masă. lemnoasă cu 7 000 mc, să poată îndeplini integral sarcinile economice sporite ce le revin.Propunîndu-și această țintă, reprezentanții forestierilor din sectoarele Lonea, Lupeni, Chnpu lui Neag și Baru ale U.F.E.T. au prezentat in spirit critic domeniile în care s-au înregistrat neîm- plîniri, cxprrmînd totodată necesitatea perfecționării activității de organizare și de conducere pe care o desfășoară consiliul oamenilor muncii pentru ca sarcinile de plan să fie integral onorate.Direcțiile de acți

une, extrase din învățămintele anului încheiat, au fost limpede exprimate prin cuvîntul participan- ților, între care Ioan La
zar, Nicolae Giorji, Nico- 
lae Popa, Gheorghe Bete- 
ringă, Eugen Bălteanu, 
loan Stîncău, Petru Dăni-

o îndatorire primordială de care depinde desfășurarea în continuare, cu e- flci-ență ridicată, a producției și, în plan mai larg, intensificarea acțiunii de replantare a acestor suprafețe. O cerință de aceeași valoare ridica
în centrul atenției conducerii colective de

la U.F.E.T. Petroșani

Valorificarea integrală a masei 
‘ loase, realizarea planului 

sortimental
lă, Dumitru Moraru și 
Coloman Fuchs. Cea mai însemnată sarcină de care depinde eficiența muncii forestierilor, sporul calitativ al întregii activități, știi ui valorificarea integrală a masei lemnoase — latură deficitară,. pini acum, în munca lor. Așa cum s-a remarcat în discuții, lichidarea celor 55 parchete vechi, spre exploatarea cărora forestierii și-au concentrat e- forturile din primele zile ale acestui an, constituie

tă pentru economia națională constă m adoptarea celor mai judicioase măsuri tehnice și organizatorice menite să asigure livrarea integrală, în structura sortimentală planificată, a masei lemnoase.Referindu-se la căile de urmat pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin, în prim plan s-au situat necesitatea creșterii gradului de mecanizare, sporirea indicilor de utilizare și funcționare a zestrei bogate de mijloace teh-

nice din dotare — tot ca una din acțiunile insuficient valorificate anul trecut. In acest cadru s-a insistat pe cerința întăririi ordinii și disciplinei în respectarea tehnologiilor, mai ales în scopul promovării tehnologiilor noi, de înalt randament și e- ficiență, cum ar fi extinderea utilizării funicula- relor. Ridicarea calificării profesionale a întregului personal reprezintă în a- ceastă idee unul din programele spre care organizatorii producției au fost chemați să-și concentreze atenția în 1980, aceasta fiind și una din căite de bază care trebuie să conducă la eliminarea accidentelor, la îmbunătățirea activității în domeniul protecției muncii.Intr-o hotărîre unanimă, reprezentanții oamenilor muncii din sectoarele de exploatare forestieră ale U.F.E.T. Petroșani s-au angajat să îndeplinească în întregime sarcinile din acest an privind valorificarea masei lemnoase, să realizeze ritmic planul sortimental, prevederile la export care le revin și să obțină astfel cote superioare celor planificate la toți indicatorii.
Anton HOFFMAN

La imul uin laboratoarele C.C.S.M. Petroșani.
Foto : Ion LICIU
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Un mesaj al președintelui TitoPolitic Executiv
(Urmare din pagina I)Apreciind că realizarea obiectivelor stabilite pentru anul 1980, ultimul an ai actualului cincinal, impune o largă mobilizare de torțe, desfășurarea unei intense activități in toate domeniile, Comitetul Politic Executiv adresează tuturor comuniștilor, tuturor «oamenilor muncii, întregului popor, chemarea de a depune eforturi susținute pentru a asigura îndeplinirea în cele mai bune con- dițiuni a sarcinilor stabilite, trecerea la o calitate nouă, superioară în industrie. agricultură, transporturi, știință, învățămînt. în celelalte sectoare ale vieții economico-socîale, pentru realizarea cu succes a istoricelor hoțărîri ale Congresului al XI 1-lea al Partidului Comunist Român,Comitetul Politic Executiv a stabilit să fie dat publicității Comunicatul Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și So

Ședința Biroului hecutiv 
al Consiliului National 

al f. 0. II. S.
(Urmare din pagina I) ale F.D.U.S., sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, depun o intensă activitate politică și educativă pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei electorale, astfel îneît alegerile de la 9 martie să reprezinte Un moment politic deosebit : în viața țării, să marcheze o și mai puternică afirmare a răspunderii patriotice a fiecărui cetățean în activitatea consacrată înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XH-lea al partidului privind progresul și înflorirea continuă a României socialiste. Biroul Executiv a aprobat propunerile privind candidații Frontului Democrației și Unității .Socialiste în -alegerile pentru Marea Adunare Națională.Biroul Executiv a dezbătut Raportul și proiectul Comunicatului cu privire 

la îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1979.Biroul Executiv a evidențiat necesitatea ca toate consiliile locale, organizațiile democrației și uni

ciale, Comitetului de Stat al Planificării și Direcției Centrale de Statistică, privind îndeplinirea Planului național unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România pe anul 1979.In continuare, Comitetul Politic Executiv a luat in discuție propunerile de măsuri privind organizarea unor activități de prestări de servicii în condițiile retribuirii pe bază de cotă- parte din încasări, menite să ; asigure rentabilizarea unităților cu un volum redus de activitate și atragerea, într-o măsură mai mare, a meseriașilor la satisfacerea populației cu diferite servicii. Măsurile privitoare la organizarea acestor activități vor fi reglementate prin Decret al Consiliului de Stat.In continuarea ședinței, Comitetul Politic Executiv a soluționat probleme curente ale activității de partid și de stat.

tății socialiste șă acționeze ferm pentru mobilizarea maselor de oameni ai muncii, a tuturor forțelor națiunii, în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan pe 1980 și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, a prevederilor actualului cincinal.In spiritul orientărilor și sarcinilor cuprinse în cu- vîntarea tovarășului .Nicolae Ceaușescu la Congresul Frontului Democrației și Unității Socialiste șl ținînd scama de propunerile și observațiile făcute de delegații ia Congres, Biroul Executiv a aprobat Rezoluția Congresului al H-lea al F.D.U.S.; al cărei text va fi dat publicității.In încheierea ședinței, a fost discutat și aprobat planul de activitate al Biroului Executiv al Consiliului Național al F.D.U.S. pe primul semestru al a- cestui an, care prevede acțiuni de masă pentru antrenarea. oamenilor muncii, a tuturor categoriilor de cetățeni/ în vederea transpunerii în viață a istoricelor hoțărîri ale Congresului al XII-lea al Partidului Comunist Român.

Manifestări prilejuite de împlinirea 
a 32 de ani de la semnarea primului 

Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală româno-sovletlc

MOSCOVA 5. Trimisul Agerpres, Mihai Chebeleu, transmite : în cadrul manifestărilor organizate în Uniunea Sovietică cu prilejul împlinirii a 32 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și U.R.S.S.;' la Șantierul de construcții și reparații navale din Kiev, membru colectiv al Asociației de prietenie șovieto-română (A.P.S.R.), a avut loe o a- dunare festivă. Despre lațiilor româno-sovietice.
Depunerea jurămîntului de către noul 

președinte al Iranuluicitînd postul de radio Te-TEHERAN 5 (Agerpres). — în cadrul unei ceremonii transmise în direct de posturile de • radio și televiziune, la care au participat membrii Consiliului Revoluției și ai guvernului, Abolhasan Banisadr a depus jurămîntul în calitate de președinte al Republicii Islamice Iran — informează agențiile de presă,
ÎN LOCALITATEA MA

ROCANA Nădor, a fost deschisă o ■ expoziție documentară de fotografii „I- magini din România11, manifestare organizată de „Asociația culturală a bazinului mediteranean".
LA GENEVA AU FOST 

RELUATE, la 4 februarie, negocierile dintre U.R.S.S., Ș.U.A. și Anglia asupra încheierii unui tratat privind interzicerea generală și totală a experiențelor cu arme nuci,care.
STUDENȚII DIN SO-

Mica publicitateVÎND casă, Vulcan st-ră- da Decebal nr. 17. Telefon 70771. (107)SCHIMB apartament, 3 camere, bucătărie, cămară, încălzire cu gaze, central, Craiova, contra apartament 2—3 camere în Petroșani. Informații telefon 42509, după, ora 18. (104)PIERDUT legitimație ele serviciu pe numele Mol- , dovan Gheorghe, eliberată de I.M. Lupeni. Se declară'nulă.' (102) ■ -PIERDUT legitimație de serviciu pe numele ■ Nune Mafia, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă (105)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Miclea Mariana, eliberată de preparația Petrila. Se declară nulă. (106) 

semnif icația even i men tu 1 u i aniversat au vorbit prof, univ. Stanislav Semcinski, vicepreședinte al filialei republicane ucrăiniene a A-P.S.R., și Nicolae Vlă- dăreanu, consulul general al României la Kiev.Cu același prilej, în incinta șantierului de construcții și reparații navale a fost inaugurată o expoziție de fotografii, înfăți- șînd succesele României socialiste și momente semnificative din cronica re- 
heran. Durata mandatului său este de patru ani.în firmanul de învestire semnat de aiatolahul Khomeiny se cere ca toa.- te partidele politice, mișcările confesionale și forțele militare să-l sprijine pe primul președinte al Republicii Islamice Iran.

WETO — o suburbie a Johannesburg ului locuită de negri — au hotărî!. în cadrul unei întruniri, să boicoteze cursurile piuă cînd militarii regimului nate probleme bilaterale și' aspecte ale relațiilor internaționale, inclusiv cori- rasist sud-african vor Ple- traversata evoluție a situ-ca din școli. La reuniune au participat peste 3 000 de studenți de culoare care protestează față de menținerea unui sistem de
• SPORT.* SPORT • SPORT * SPORT* SPORT • SPORT

„Cupa U.T.C." la schi alpinPîrtia de .slalom din a- propierea cabanei Straja- Vilcan a găzduit duminică dimineața etapa județeană a „Cupei U.T.C;11 la probe alpine pentru categoriile 14—19 ani și peste 
19 ani. Au participat tineri și tinere din'municipii și orașe -ale județului nostru, precum și din mediul rural. Iată primii trei clasați : categoria 14—19 
ani băieți: 1. Danul Rus, G.S.M: Lupeni ; 2. Tiberiu Kovacs, Liceul industrial Petroșani ; 3. FranciscVarga, Liceul industrial Petrila. Fete: 1. Cristina Hampt, Deva ; 2. Ilea

BELGRAD 5 (Agerpres). —• Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a adresat un mesaj, pârtiei»-.- panților la prima conferință a organizațiilor de Cruce Roșie și Semilună Roșie din țările mediteraneene, care s-a deschis, luni, în localitatea Milocer, din R.S. Muntenegru. Pre-
întrevedere între ministrul

de externe al Ciprului
A

NAȚIUNILE UNITE ' 5(Agerpres). — Ministrul a- Iacerilor ' externe al Republicii Cipru, Nikos Rolan- dis, aflat într-o vizită în Statele Unite, a avut, la primat New York, o întrevedere cusecretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, După cum a declarat presei Nikos Ro- landîs, întîlnirea, pe care a declarat presei Nikos Ro- utilă și constructivă11, a prilejuit „o analiză completă a problemei Ciprului, așa cum se prezintă ea astăzi, precum și examinarea posibilității de reluare a convorbirilor întercomunitare, învățămînt bazat pe principiile apartheidului.
LA PARIS S-AU ÎN

CHEIAT, marți, convorbirile la nivel înalt franco- vcst-gerniahe, la care au participat președintele Valery discard d’Estaing și cancelarul federal Helmut Schmidt. Au fost exami- 
ației din Piața comuna.La convorbiri, came au durat trei zile, au participat, de asemenea, o serie de' miniștri din cele două țări.

na Albert, Brad. Categoria 
peste 19 ani băieți: 1. Alexandru Chir, Teliuc ; 2.Mircea Morar, Zdrapți ; 3. Mircea Brâdeanu, Crișcior.Comitetul județean al U.T.C,, organizatorul competiției, a acordat primilor clasați premii și diplome.. La reușita competiției un prețios sprijin l-au a- dus cadrele « didactice din orașul Vulcan în frunte cu prof. Leon Stoica și Andrei Anger din partea comisiei municipale de schi. ;

s. bAloi 

ședințele Tito își exprimă convingerea că aceste organizații pot contribui la transformarea Med iterâneț într-o zonă a păcii, prieteniei . și cooperării între popoare, pe baza egalității, la securitatea și progresul regiunii și la pacea- în lume.

problemă în legătură cu care secretarul gerSWr’ăl O.N.U. a întreprins unele acțiuni11.Ministrul cipriot și-a ex- sperănța că negocierile întercomunitare ia problema Ciprului — desfășurate sub egida secretarului general al O.N.U. — ar putea fi reluate spre sfirșitul acestei luni sau începutul lunii martie.
Majorări de prețuri 

la petrol
LAGOS 5 (Agerpres). — Prețul unui baril de petrol exportat de Nigeria a sporit cu 4 dolari începîhd de luni, informează agenția Reuter, citind un comunicat al postului de radio Lagos. Un baril de petrol de calitate superioară va fi v;nd.it cu 34,21 dolari.
JAKARTA 5 (Agerpres). — Indonezia a majorat, începînd de luni, , prețul petrolului brut cu 2 dolari per baril: — a anunțat, la Jakarta, compania petrolieră de stat „Pertamina". Majorarea a fost motivată prin evoluția prețului petrolului pe piața mondială și adoptarea unor măsuri similare, de către ceilalți membri ai O.P.E.C.

TELEXCantinuîn.du-și turneul în R.P. Chineză, echipa de fotbal Steaua București a evoluat la Guangzhou în compania selecționatei Armatei Populare chineze de Eliberare „1 August11; Jocul, care a fost urmărit de aproape 10 000 de spectatori, s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 0—0. în prima partidă, disputată la Kunming,’Steaua a făcut meci nul, 1—1, cu echipa locală a Armatei Populare Chineze de Eliberare. în continuarea turneului, fotbaliștii români vor mai susține două partide, la 6 și, respectiv, 10 februarie. , ■ .
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iembrie : Capcană pentru rață ; Republica : O- glindă pentru Cristina ; 
Unirea : Omul care ne trebuie.

PETRILA: Inspectorul și braconierii.
LONEA: Doi bărbați ies la raport;
ANINOASA : Pîine cu nuci.
VULCAN: Satul care moare;
LUPENI — Cultural : Nu pot trăi fără lăutari;

Muncitoresc : Substituirea.
URIC ANI: Elefantul alb.

TV15,00 Tenis de cimp : Iugoslavia — România în „Cupa Davis". Transmisiune directă de la Zagreb.16,00 Telex.16,05 Colocviile Tele- școală.16.35 Curs de limbă rusă-16,55 Secvențe neozeelandeze — documentar.17,15 Antologia folclorică.17.35 Corespondenții județeni transmit...

17,55 Tragerea pronoex- pres.18,05 Itinerare turistice.18.30 Prezențe la Tribuna democrației. -18,50 1001 de seri.19,00 Telejurnal.19,20 In actualitate : pregătirea alegerilor de la 9 martie !19.30 Noi, femeile !20,00 Telecinemateca. Ciclul : „Mari actori" „Domnului 
profesor, cu dra
goste". Premieră TV. Producție a studiourilor engleze.21,45 Telejurnal.

RADIO5,00 Buletin de știri. 5,05 Ritmuri matinale.

6,00 Radioprogramul dimineții. 7,00 Radiojurnal, / 8,00 Revista presei. 8,10 Curierul melodiilor. 9,00 Buletin de știri. 9.05 Răspundem ascultătorilor. 10,00 Buletin de știri. 10,05 De la doina străbună, la cîntecul contemporan. 10,30 Din țările socialiste. 10,45 Clasici ai muzicii corale românești: George Dima. 11,00 Buletin de știri. 11,05 Microfonul pionierilor. 12,00 Buletin de știri. 12,05 Din comoara folclorului nostru. 12,30 Carnet electoral. 12,45 La sfatul țării — program muzical. 13,00 Radiojurnal. 13,20 Noi, județul, țara. 15,00 Clubul invitaților. 16,00

.Radiojurnal. 16,15 «-«n- teee de Ion Crișân. 16,25 Coordonate economice. 16,40 Șlagărul românesc prin decenii. 17,00 Buletin de știri. 17,05 O- dâ limbii române. 17,25 Mari ansambluri folclorice. 18,00 Orele serii. 20,00 Interpreți ai cînte- cului popular. 20,30 9martie 1975 — 9 martie 1980. 20,45 Cadențe sonore. 21,00 Buletin de știri. 21,30 Consemnări. 22,00 O zi într-o oră. 23,00 Bijuterii muzicale. 23,30—5,00 Non stop muzical nocturn.
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Campionul mondial de box (versiunea WBC) fa categoria grea; americanul de culoare Larry Holmes, Și-a aPărat cu succes centura. în gala desfășurată în orașul Las Vegas, el l-a învins prin KO tehnic, în repriza a 6-a, pe italianul Lorenzo Zarion.
★Marvin Frazier, fiul fos

tului campion al lumii la categoria grea, Joe Frazier, a suferit prima în- frîngere. In cadrul unei reuniuni rezervate amatorilor, Marvin Frazier, campion al lumii la tineret la Yokohama, a fost învins la puncte de Tony Tubbs, în prima partidă dintre a- cești doi boxeri, disputată anul trecut, victoria reve- nisa lui Marvin Frazier.
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, nr. 90, teleloane 4 1662 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL; Tipografia Pelroșaui, Sir. (tepu oiicu, ar, 07.


