
cu prilejul Anului NouToate aceste realizări oglindesc forța creatoare a poporului nostru, liber si stăpîn pe destinele sale, hotărîrea sa de a înfăptui neabătut Programul elaborat de Congresul al XI-lea, unitatea de granit a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul Partidului Comunist — co^nducătorul încercat a! întregii națiuni pe calea socialismului, bunăstării și ferioirii. Pentru minunatele rezultate obținute în construcția socialistă în anul 1978, doresc să adresez clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor fiilor patriei — români, maghiari, germani, sirbi întregului felicitări,

și prieteni.
Republicii Socialiste

Dragi tovarăși 
Cetățeni ai

România,încheiem anulrealizări în opera de construcție socialistă. Muncind cu . abnegație și elan, eroica noastră clasă muncitoare a asigurat îndeplinirea programului de dezvoltare și modernizare a ’ ndustriei, a cărei producții a crescut în cei trei ani ai cincinalului îijtf-un ritm mediu de peste 11 l;i sută. S-au obținut, de asemenea, succese deosebite în agricultură, în creșterea producției agricole, în dezvoltare,,. tuturor ramurilor economiei naționale. Ca urmare, a. sporit avuția socialistă, venitul național, ceea ce s -a reflectat în îmbunătățirea condițiilor de viață ale întregului nostru popor. Apli- cînd programul de creștere mai rapidă a ' an am încheiat înainte de termen prima etapă a majorării retribuțiilor ; de asemenea, au fost mărite pensiile, alocațiile pentru copii, s-a trecut la aplicarea săptămînii de lucru reduse.Succese de seamă am obținut în înflorirea științei și învățămîntului, a creației literar-artistice, în făurirea culturii \noi, socialiste.

și de alte naționalități — nostru popor, cele mai calde precum șî urări de noi și tot mai mari succese în activitatea viitoare.Peste cîteva clipe intrăm în. ____ .. .. _ , . _ . ______ ______ ............................. ............ anul 1979veniturilor oamenilor muncii, în acest — cel de-al patrulea an ai cincinalului. Prin obiectivele ce ni le propunem, prin continuare,, dezvoltării în ritm înalt și modernizarea forțelor de producție, a întregii economii naționale, anul viitor . va marca, fără îndoială, o nouă treaptă în ascensiune,, rapidă a României pe
• (Continuare in pag. a 4-a)
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Anul 1979 înseamnă pentru minerii Văii Jiului 
UN SALT CALITATIV 

ÎN EXTRACȚIA CĂRBUNELUI
Interviu cu tovarășul ing. VASII.E OGHERLACI,

director general al C.M.V.J.tită „în toate întreprinderile producția planificată să se realizeze la tim-p și de calitate corespunzătoare — de aceasta depinzînd buna desfășurare a activității economice în ansamblu". - Media zilnică planificată pentru anul acesta la extracția de cărbune este superioară mediei zilnice ' ' ' 13,3la sută. Aceasta la nivelul întregii Văl, pentru că pe întreprinderi miniere a- ceastă medie zilnică planificată, raportata tot la realizările anului 1978 este variabilă, atingînd la unele întreprinderi creșteri importante. Spre exemplu, la Livezeni creșterea este de 75,3 la sută, la Bârbă- teni de 42,5 la sută, iar Ia

— Stimate tovarășe di
rector general, vă rugăm să 
prezentați cititorilor ziaru
lui nostru dinamica sarcini
lor de plan pentru acest 
nou an, sarcinile care stau 
în fața colectivelor de mi
neri din întreprinderile mi
niere din Valea Jiului.— „Planul pe anul 1979 este hotărâtor pentru îndeplinirea întregului cinei- realizate în 1978 cu nai", spunea tovarășul Niablae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele țării, la recenta plenară a Consiliului Național al Oamenilor Muncii. în acest context general și nouă minerilor Văii Jiului ne revin sarcini- deosebit de importante pentru că, așa cum sublinia tovarășul secretar general în cuvîntarea amin-

Aninoasa dc 22,4 la sută. La Vulcan, Lonea și Paro- șeni media zilnică planificată pentru anul 1979 este mai mare decît media realizărilor zilnice din 1978 de la 5,4 la 9 la sută. .Bineînțeles, cu aceste sarcini sporite pe care le a- vem L, producția' de cărbune extras sînt în deplină concordanță și sarcinile de plan care revin preparatorilor, proiectanților și cercetătorilor, specialiștilor I.C.PM.C. și C.C.S.M, ale noii întreprinderi, înființate anul trecut, I.R.I.U.M.P.
Interviu realizat de

Dorin GHEȚA

(Continuare' in pag. a 2-aJ

intre ani

Oameni la datorieNoul an! După ora zero. Ore unice în felul lor, cînd pe tot cuprinsul Văii Jiului fiecare om al muncii trăiește bucuria unei sărbători a daitinilor, transmisă din tată în fiu. Nu există om, care .în această clipă să nu-și pună întrebarea: ce am de făcut in acest nou . an ? Din tr-un astfel de moment încep. și însemnările noastre, despre oamenii aflați la datorie.
I. M. LIVEZENI...Prima zi <ie 1979. In curtea vezenj e liniște, ceâ inginerului Bivolaru, se aude dinspre dispecerat.— La vulcanizarea benzii 3, și la refacerea capsâ- rilor de la banda 1 Și 2 merge lo singură echipă. Completarea cu ulei a reduci «clor și cuplajelor...Liniște. Și totuși, undeva, în adine, printre benzi, corv ' se aud lovituri :, chemări, co- muncă. De la însoțește mgjne- •u Opriș, d.recto- . hnderii. a>; vesel, e și reviziile la țiiaje au început decembrie anul u schin'b&t 360 banda nr. 1 și , la banda 4, iri de care este t ta tea i irectorul ■i de tricienii ivita te Mari ca, Pleșcan, loan gore Dragotă, U, Gheorghe

ianuarie minei Li- Doar vo- Dumitru

noastră minei lăcă- aflați Petru Vasi-

în. interiorul ziarului
• Alte reportaje, re

latări de la reveli- 
oane.

în foaierul Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani și-au petrecut noaptea Revelionului împreună cu familiile lor peste 100 de muncitori de la I. M. Livezeni și I.C.P.M.C. Petroșani, zenți la neuitat brigadă și Constantin Nica, nind pahare de vin rubiniu, inginerii Dimiitrie Rus- ticeănu, șeful serviciului organizarea muncii. Dan Gogoloșu, șef serviciu topografic. La una din mese, înconjurat de ortaci, se găsea maistru Avram brigadă

Printre cei pre- a coastă noapte de se aflaU șefii deGheorghe Lițcan cioc-

Nicolae Bartha, principal, minerii Brândușa, șeful de Pamfii Vlaicu,

Gheorghe Hoh, artificier sector investiții. Ciocnesc pahare împreună cu inginerul Mihai Pjntea, șeful serviciului protecția muncii, cu Ernest Kreibik, loan Opriș, Marcel Zeicu și alții.Este miezul nopții, în clinchetul de pahare răsună tradiționala urare : „La mulți ani !“. Anul 1979, să ne aducă numai bucurii, belșug și împliniri dintre cele mai frumoase, este u- rarea adresată de Ștefan . Puican, secretarul organizației de partid de la Pe fețele se citește optimism.I. M. Livezeni. celor prezenți încredere și
(Ioan CHIRAȘ).

Zilele sours din pului. : s-au I tim- I
anuluii clepsidra . S-au consumat.365 de zile și nopți — de luptă și veghe’ de nașteri și izbînzi. Acele ceasornicului s-au oprit parcă o clipă la ora zero. A fost un timp de șfîrșit, și-un timp de

> de

Biro, maiștrii luliu Urlich. și loan' Popa, subingi erii Kusko ? dalbert, Ipan f;re- cu și inginerul Petru Ili- nesc (inginerul șef Miron Rebedea se afla la puțul est, unde se transporta o combină pentru magistrala 300 — Xscroni). Ei și-au părăsit mesele încărcate , cu; bunătăți gastronomice, pentru pregătirea tițilajelo,- și mașinilor ce vor prelua producția noului ah-
I. M. PETRSLA a doua Lucrările de și reparații sînt în toi. Maiștrii loan' Ștanciu și Aurel Mihăilă, din sectorul de investiții, sînt numai ochi. Se montează ultima bandă în sectorul I, orizontul XIV. De fapt, lucrarea a început în'31 decembrie. anul trecut. Șeful echipă Ffancisc Tiriumde

Anchetă realizată de
Dorin GHEȚA,

Dumitru Dem. IONASCU, 
Anton HOFFMAN, 

Constantin GRAURE, 
Constantin IOVANFSCU,

• în interesul tuturor, 
să descongestio
năm operativ de 
zăpadă și gheață 
căile de circulație.

Dublă sărbătoareRestaurantul nia" din Petrila a Revelion vreo 150 peți. Aproape 100 neri, preparatori.
.Transilva- avut la de oas- de mi- foresti-

eri, cu familiile lor au ținut să fie împreună și în această noapte ă veseliei.

început; Un timp plecare și-un timp de sosire. Un timp de hotărnicie, în care s-au condensat toate realizările noastre. Clipa dintre ani, în care am ridicat cupele cu șampanie, ne-am îmbrățișat, am cîntat „Mulți ani trăiască" și ne-am făurit vise de viitor.în acest timp de săr- bătoare mi-am adunat ; în minte oamenii Văii ; noastre, harnici și devo- i ; tați, pe care i-am întîl- ; ; nit în bărbăteasca Iar i : confruntare cu cărbune- i le. iIn acest timp, am a- i dus în gîndul meu. pe i cei care înalță schelele : și „țes" broderii din fier | și beton pentru casele | noastre. 3în acest timp, am pus j lingă inima mea pe cei care trăiesc în aurul i. verde al munților, dînd ; țării o bogăție de pr ț înalt. , ' ■In al;est timp „ înflorit condeiul meu, scriind despre cea care ține mîna școlarului pentru a descifra primele litere din alfabet.A fost un timp nou — timpul dintre ani — timp mirific în care am „scultat mesajul tovarășului N j c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al partidului, îndemn de muncă și viață. La hotarul dintre ani. am predat și am preluat ștafete, am făcut bilanțul marilor realizări, am adresat urări de fericire, sănătate și viață lungă.
Valeri u COANDRAȘ
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...In pruna zi >i de an nou. revizii
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W ciocnesc pentru
I.lțcan ru ortacii de la mina Livezeni, împreună 

un an mai rodnic, fericire, sănătate.
Foto : Ion LICIU
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noi împliniri socialistAnimați de năzuințele unor

LA DATORIE
A (Urmare din pag. 1)și lăcătușii Eugen Toth, David Borodea, Lay os Szabo, Iosif Silaghi, Mihai Pena, Gavrilă Lupeanu, Siimion Pop, Arpad Zipen- fenic și alții sînt la datorie din prima zi. La banda de 1 000 a puțului principal, se muncea din plin.— Se lucrează pe echipe la puțul principal „Centru unde se schimbă frînele la mașina de extracție, ne spune maistrul Ervin Foro. De două zile șefii de e- chipă . Niculae Amdruș, A- lois Covaci, Traian Botea- nu, Iosif Foro, Silviu Popa și lăcătușii Ștefan Bolovan, Iosif Balog II, Viorel Mi- eiea, Carol Vcreș, Carol Rezi, Victor Greu și alții, efectuau lucrări de bună calitate.După sectorul de investiții și serviciul general al continuat raidul de lucru și la echipele atelierului electric, care montau un transformator în sectorul V, orizontul XIV B, Se terminase spălarea compresorului L 50, de la stația de com- presbare centru, unde lucraseră electricienii Fran- cisc Botjeu, Vilmoș Kacso, Angela Andromache și Valeric® Daniliuc. Ion Ciorbă 

. cu echipa sa — Eugen Filip, Vasile Gulea și Nicu
lae Buteovschi, continuau verificarea instalațiilor e- 
lectrice la puțuri și tablo
uri de distribuție. La sta- . țiile de compresoare, echi
pa condusă de maistrul Niculae Sechei din componența căreia nu lipseau lăcătușii Niculae Mic, Ion Șulea, Sabin Hagiu, Viorel 
Tura, continuau reparațiile și verificările_.oompresoare- lor. „Abatajele trebuie 'să lucreze din plin peste 48 
de ore !“, ne spunea maistrul. Și vor funcționa !
1. M. DILJA

Pe maistrul Dumitru Fur- dui, ajutorul șefului de sector de la III, era pe înserat. Abia ieșise din adincul minei. „Mîine, cînd vom începe producția noului an, mașinile, benzile, adică utilajul minei trebuie funcțion eze ireproșabil, așa va fi I".
I. M. LONEA

mînei, ne-am

Am fi dorit să scriem despre toți — lăcătuși, e- lectri-cieni și maiștri care, în toate aceste zile de sărbătoare și-au dăruit priceperea și hărnicia pentru „ prelungi banda numărul 2, din sectorul III 250 ml), care au torul le orizontul re® unei orb numărul 4. S-ar mai fi putut nota reviziile de utilaje și mașini, lucrări de la care n-au lipsit lăcătușii petru Barna, Gheof- ghe Trăznea, Mihai Dascălii, Mihai Biote, sau maiștrii Mihai Chirilă, Vasile Marcu, Vasile Rîbu, Vanie- lie Vladislav, care „au pus niîna la greu, alături de ceilalți". Cînd l-am întîlnit

(peste sau despre cei montat împingă- puțul orb de pe 400. ori „nionta- colivii", la puțul

tot să Și

în abatajul brigăzii, conduse de Gheorghe Durlă, sub coordonarea maistrului energetic au fost la sută plexului probele tehnologice ale noii combine de tăiere au fost efectuate, de asemenea, în aceste zile.
I. M. BĂRBĂTENI

A fost pregătit de lucru pentru curs. Astfel la scc- brigada condusăVasile Giurgiu, deja montate 75 din secțiile com- de susținere, Iar
...Pe lăcătușii, electricienii și maiștrii de la Lonea i-am găsit în plină activitate. Se lucra în sectorul III, blocul 7, la montajul benzii de 60 ml, pentru transportul cărbunelui din sectorul II. în sectorul IV, orizontul 400, în 3 schimburi, minerii și lăcătușii amenajau un plan înclinat pentru producția viitoare ; și la demontarea unui complex mecanizat din sectorul II, revizii curente la utilaje și mașini, printre care lăcătușii Gheorghe Muntoi, Iosif Horvath, Ilie Bălă- nescu, Gheorghe Viloi, sudorul Ion Zgripcea, electricianul Ilie Rabulea, Dragoș Teleaga, minerii conduși de Teodor Zorilă .maiștrii minieri Constantin Bălașa, Ion Bogdan, Aurel Nepcu și inginerii Ștefan Baciu și Petre Bălăn-escu. Deci, în zilele de sărbătoare au fost pregătite condiții optime producției viitoare..

I. M. LUPENILa datorie s-au echipele de lăcătuși tricieni de la mina Succesele deosebite minerii Lupeniului le-au obținut în anul care abia a trecut vor fi continuate și în acest an și chiar îmbunătățite. Pentru aceasta, timp de trei zile, s-au e- fectuat importante revizii și reparații l.,, combine, complexe, compresoare și puțuri. Printre echipele care au muncit din plin în aceste zile se numără cele conduse de Stelian Șerban și Dionisie Andraș, de la întreținere, precum și oamenii conduși de maistrul Virgil Vîlcu, pentru revizia tuturor combinelor din sectorul IV, ca și electricienii conduși de maistrul Ioan Caragea.

Condițiile de realizare a sarcinilor din noul an au fost îmbunătățite prin intervențiile din zilele de 31 decembrie — 2 ianuarie,între alte lucrări, la puțul principal din incinta Mier- leasa echipele conduse de Gheorghe Resiga — lăcătuși, și Kalman Szabo — mineri de puț au înlocuit cablul instalației de extracție, ceea. ce va asigura mai buna funcționare a lui de transport al în noul an.

tate. Reviziile și reparațiile programate s-au făcut integral.frontul anul în torul I,de Florin Ștefan de la a- l>ataju] cameră nr. 1 a făcut revizi., și reparația transportoarelor. La abatajul cameră nr. 2 și 3 Ștefan Gancz și Constantin Trenches împreună cu ortacii au pregătit in aceste zile frontul de lucru, astfel că, în primele acestei dimineți tone de cărbune drumul economiei Ie. De asemenea, fost prezenți la datorie Ion Ciubotaru, Bella Fazekaș, Nicolae Stoica, de la sectorul III, Constantin Ciocan,Alexandru sectorul IV.VII brigăzile Aurică N-iță,

orc ale primele vor lua naționa-au mai
Instantaneu de la Revelionul cadrelor didactice 

de la Grupul școlar minier Petroșani.
Foto‘: Ion LEONARD

I. M. URICANI

I. M. PAROȘENI

flux-u- minei

Ioan Tamaș,Chiva de laLa sectorul conduse, deCristea Tomiiicscu și IonCalotă se numără printre cele care și-au făcut in a- re.ste zile datoria eu dăruire și responsabilitate.
I.P.C.V.J.

Dublă sărbătoare
9 (Urmare din pag. 1)

aflat și și elec- Lupeni. pe care

...Pentru a grăbi punerea in funcțiune a celui -dinții complex mecanizat de tăiere și susținere programat să fie introdus la I. M. Uricani în luna ianuarie, aici au lucrat cu dăruire echipele de electrolăcătuși. conduse de Andrei Cornea și Constantin Geantă, din sectorul turi de I. R. I. condusă
Geantă,III a! minei, ală- echipp „service" aM. Petroșani Iosif Wah-old.

din* nun: țile „La prep maș într< ile oat mim de 1 orta< Șichideri,- sector de care depinde dezvoltarea continuă a minei. în timp ce în sala mare oameni ai Petri lei de diferite profesii serbau într-o atmosferă de feerie, cîntec, dans și voie bună intrarea într-un nou an, în încăperea alăturată avea loc un eveniment mai solemn, dar tot vesel și important : logodna Anișoarei Serlan cu un tînăr de prin părțile Lugojului. Alături de tradițional^], „La mulți ani j" ■ ■ pentru meia 
(C.D.).

Expresie a mecanizării minei, erau prezenți mineri ce cunosc electromecanică, lăcătuși și electricieni pentru care mineritul a devenit a doua meserie. în clinchetul cu rezonanțe ea de clopoțel al paharelor minerul Ladislau Kiss toasta pentru sănătatea, fericirea și prosperitatea ortacilor săi de muncă, pentru noi izbînzî în întrecere^ din adîncuri. Aceleași urări le-a făcut și loan Stanciu, șeful serviciului electromecanic al sectorului de des-

P reparatorii au folosit din plin zilele de la trecerea dintre ani pentru a pregăti instalația în vederea funcționării ireproșabile în perioada eare urmează. în aceste zile la toate cele rare trila, s-au revizii și reparații ploare.Astfel, 1., Betrila ga atenție a fost trată spre mărirea tații de încărcare,

eveni--liniaA avut loc un ment marcant generalizării mecanizării în abatajele minei : intrarea 
în funcțiune a unui nou 
abataj de mare capacitate 
dotat cu complex mecani
zat. Prin activitatea din zilele de 31 decembrie și 2 ianuarie, minerii din brigada condusă de Francisc F&zakas și echi>pa „service" a minei condusă de Ștefan Tudoran au . devansat cinci zile momentul în din acest panou „curge" primele tone cărbune. în același scop — punerea în funcțiune înainte de vreme, unui abataj dotat cu complex — ortacii șefului de brigadă Titu Teacenco, au fost prezenți la datorie și în zilele sărbătorilor de iarnă. Au fost efectuate, de asemenea, revizii și reparații pe toate fluxurile de evacuare a cărbunelui.

pe

eu ea re VOX'de

I. M. ANINOASABrigăzile și echipele sectorului I al minei, cel mai intens mecanizat sector al întreprinderii —- la datorie.Brigada condusă de Pavel Dediu n executat ultimele operații care preced 
punerea în funcțiune a 
noului abataj frontal dotat 
cu complex mecanizat în 
sector. La orizontul X — mediu, arteră de bază pentru transportul producției de cărbune din abatajele mecanizate actuale și viitoare ale sectorului echipele de electrolăcătuși aflate sup coordonarea maistrului mecanic Dionisie Socol au participai la o amplă acțiune de revizii și reparații a utilajelor.
I. M. VULCAN

au pășit în

Lucrătorii stației C.E.R. Petroșani aflat la
datorie în noaptea Anului Nou. Unul dintre aceștia a 
fost și impiegatul de mișcare Ștefan Dulcescu. Iatfi-1 
în imagine di nd plecarea unui tren de persoane.

începutul anului 1979 găsește o parte Vulcanului în

trei secții de prepa- al I.P.C.V.J. — Pe- Coroești, Lupeni — efectuat numeroase de am-

din minerii plină aetivi-
C. F. R. PETROȘANI

întrea- concen- capaci- prin montarea unei benzi transportoare, modificarea integrală a instalației electrice. Lucrarea a solicitat timp de trei zile mai multe echipe, printre care conduse de lăcătușii Ciur, Vaier Tom» și Liviu Kiss, îndrumate de maistrul principal loan Horga, precum și electricienii conduși de maistrul Ștefan Cziraki.La Coroești echipa condusă de lăcătușul - Sigismund Gonzi a schimbat un elevator de mare capacitate de la spălare, iar Cornel Colda cu oamenii săi au schimbat pompa principală de la linia a III-a de spălare. La alte lucrări de revizii și reparații au lucrat și echipele conduse de Toader ~ Francisc Pecs ca și șii de la brichetaj mâți de maistrul Josan. Tot la brichetaj a fost revizuită instalația e- lectrică în vederea pornirii cu două linii de brlche- tare de către echipa condusă de maistrul Aurel An- dreescu. Asemenea lucrări au. fost efectuate și la secția Lupeni unde, c;, și la celelalte două secții, instalația de preparare va fi aptă să funcționeze în plin din primele zile lucrătoare ale anului, pentru preluarea întregii cantități x de cărbune extrasă din subteranele Văii Jiului.

cele loan

Rad și lăcătu- îndru- Lazăr

aici cei un s-a toastat și ce-și vor înte- cămin trainic.Voie bună, dans și cin tec

Și ceferiști* cel de-al patrulea an al cincinalului eu lrotărîrea datoriei împlinite. Primul tren din stația Petroșani ă plecat la drum la numai cîteva minute după solem- nitateH predării ștafetei de către anul 1978 noului an. Avîndu-i la pupitrul locomotivei EA 130 pe mecanicii loan Proci și loan Mi- huț, trenul 20403 transporta 30 de vagoane cu o

tone, cefe-laîncărcătură de 1 203 Iată și numele altor riști aflați la datorie ora d i • "> Iii an la poarta feroviară a municipiului nostru. Operatorii Gheorghe Sucitu și Teofil Spînu, impiegații de mișcare Traian Petrescu, Octavian Vrăjitorii. Ioan Blendea, Ștefan Dulcescu, Constantin Dănilă, Dumitru Truca, manevranții loan Boleasa si Mihai Popescu.

delaIndiferent muncă, 120 Uricani împreună cu soțiile 'sau viitoarele tovarășe de viață au ținut să serbeze Revelionul la Clubul tineretului din localitate. Erau prezenți Constantin Ragan, șeful sectorului de transport, minerul Andrei Bereș, lăcătușii Constantin Țucu și Andrei Venczel. Din mijlocul tinerilor nu putea să lipsească nici

de locul lor de tineri de loan Carvețehi, secretarul Comitetului orășenescU.T.C. Uricani. A fost atîta voie bună, dans și cîntec cum n-a mai fost parcă nicicînd. Cu exuberanța vîrstei lor, tinerii și-au urat noi împliniri în muncă și viață, sănătate, fericire și prosperitate. Așa cum este și firesc, la Clubul tineretului din Uricani, tinerețea a fost' la ea acasă (Ilie COANDREȘ).

•••••••••••••••••••••••••••••••a
• (Urmare din p>ag. 1)

— Sîntehi convinși că la 
nivelul combinatului, al 
conducerilor întreprinderi
lor miniere și al conduce
rilor celorlalte întreprin
deri și instituții subordo
nate combinatului s-au luat 
măsurile cuvenite pentru 
realizare,, acestor 
de plan sporite. Care sînt 
cele mai importante mă
suri întreprinse?— înainte de a face referiri ia măsurile luate de conducerea combinatului și de conducerile întreprinderilor miniere în mod deosebit, doresc să amintesc că media zilnică a producției realizată în luna decembrie este aproape de media zilnică planificată pentru luna ianuarie a a- nului 1979. Mai mult, a- vem întreprinderi miniere eare în decembrie au realizat o producție medie zilnică superioară celei planificate pentru luna ianuarie a acestui an. Astfel, colectivul 1. M. Lupeni, cea mai mare mină din bazinul nostru carbonifer,. cu cea mai mare producție planificată, a depășit media zilnică a lunii ianuarie eu 294 de tone, iar mina Petri la cu 72 tone. Desigur aceste rezultate sînt uraia-

sarcini

rea firească a măsurilor întreprinse pentru preluarea în bune condițiuni a sarcinilor planificate pentru acest an.în ceea ce privește măsurile luate voi face referiri, în mod deosebit, la cele întreprinse, eu sprijinul specialiștilor, din cadrul combinatului, de către conducerile întreprinderilor miniere cu cele mai mari creșteri ale mediile,- zilnice — între 264 de tone la. I. M. Livezeni și 491 de tone la I. M. Aninoasa,La mina Aninoasa, în prima decadă a lunii ianuarie va intra în funcțiune, la capacitatea nominală, un nou complex mecanizat, în felul aeesta în luna ianuarie și trimestrul I, mina va avea în funcțiune 3 complexe mecanizate față de numai 2 cite a avut în 1978. Orientarea generală, la această mină, va fi spre abatajele frontale de mare productivitate — 64la sută din producția totală — doar 12,9 la sută urmînd să fie producția extrasă din abatajele cameră. Din totalul producției planificate pentru trimestrul 1, producția ce va trebui obținută cu complexe mecanizate este superioară producției realizate în trimes

truiMi din aces' în 1 acea în li urmi înta: bun; mun

în e teni pent most tregi lizar cate.De vei» a 1 cor ir.; că
Va no și ai țiile tegre plan, deri telini
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i satisfacții la cumpăna dintre ani
tinerii din municipiul 

pentru a sărbători în- 
plin de realizări 

la confluenta 
bună, atmosferă

0 gazdă ospitalieră—cabana „Rusu“ Lucrătoarele unității comerciale nr. 8 din Petro
șani au trecut dis de dimineață, în ziua de 2 ianua
rie, Ia deszăpezirea trotuarului din fața magazinului.a dintre ani, 

dat întîlnire 
n îmbelșugat, 

iu participat 
cintec și voie

e toate visurile echivalează cu 
iu.

și sa- 
dintre 
carac- 
reali-

i p. ireeut n unită- ,<gu urat ' mineri, țietori de jin toate -hnstituți- J. remar- jpanți pe Ingheluță Cni și alțiIParoșeni torii A-

Dumi-lexandru Buruiană, tru Cojocaru, Vasile Mircea, cadre didactice de la școlile orașului, lucrători diin comerț și mulți alții.
Tinerii din Lupeni și-au dat întîlnire la restaurantul „Cina" din localitate. Gîndurile cele mai frumoase au fost firești pentru tinerii de la. minele Lupeni . și Bărbăteni, de la Vîsco- za, preparați® Lupeni, cooperatorii de la „Deservi-

rea" printre oare Mihai Lepădat, Florica lanc, Silviu Năsta.se, Romică Tudo- se, Jon Maioga, Niculina Bambu, Mariana Brăneci, Cornel Borza, Gheorghe Moș o; și alți țineai al căror elan s-a făcut remarcat pe tot parcursul unui an de muncă rodnică. Revelionul a fost un prilej de satisfacție, de împlinire, dar și de gînduri la fel de îmbelșugate pentru noul an pe care îl doresc mai rodnic, mai bun.
Uteciștii din Petrila 

Lonea au fost prezenți prima oră a noului andecorul montan al cabanei Lunca Florii unde au petrecut clipe de neuitat.
și ia în

Pentru organizatori, s-a anunțat un revelion cu destule probleme, poate cele mai multe și cele mai mari (transportul, cazarea, căldura, aprovizionarea și atâtea altele) cărora personalul cabanei „Rusu“ a trebuit să le facă față. Cabanierul George Ceaureanu, împreună cu colectivul său, au trecut cu bine examenul la care l-au supus cei • peste. 300 de participanți.La. gusturi atît de diferite (cu parti ci pan ți din Petroșani, Vulcan, Lupeni, Craiova. Deva și ch:ar din București) cabana „Rusu" a răspuns cu obișnuita ospitalitate. Un meniu îndestulător, muz.ică plăcută,

potrivită pentru toate gusturile, un „Plugușor" original, prezentat de colindătorii sosiți la timp tocmai din Jieț, răvașe, surprize, dans și multă, multă veselie. Din seară pînă’n zori, tineri și vîrstnici au petrecut cu bucurie, au toastat pentru Noul An.Cabană „Rusu" a fost, și de această dată, ospitalieră gazdă a turiștilor. 
(IM.).

CELOR MAI TINERI
CETĂȚENI

ole■j 1978. Ora șei de cul- șani, peste l tinere — totori, pre- ■ți — și-au » tradițio- al tinere-Actorul le la Tea- :l?n Petro- progra mul jesînd tra- de „Bine ; „I.a mulți perechi, ti- is în iure- tr-o atmos- tuziasm și urmat apoi ineretului", ere în re- jrilbr- obți- s generație 1 anul 1978 noi succese )79. Au iz- >, urării de fericire în ilic al elo-rătau ora

dintîi ale unei nopți de23,50. Se apropia momentul de la cumpăna anilor.Tovarășul Teodor Rusu, secretar al comitetului municipal de partid a felicitat călduros pe cei prezenți și le-a urat pentru anul 1979 noi succese, multă sănătate și . fericire. Acele ceasurilor indicau ora zero. S-au • stins luminile. în scînte-ierile feerice ale becule- se peste 150 de obiecte, țelor din frumosul brad de iarnă și a lămpilor multicolore, cu cupele de șampanie în mină, tinerii au toastat pentru noi sue-■ cese. Au ciocnit împreună paharul, minerul Ioan Danciu de la I. M. 
Dîlja, maistrul miner Petru Rusu de la 1. M. Petrila, lăcătușul Lucian Eftimie de la I.R.I.U.M.P., mecanicul auto Gheorghe Stănescu de la I.T.A. Petroșani, frezorul Ion Bencîșor și tehnicianul minier Gheorghe Stoica de la I. M. Dîlja, toți împreună,' cu familiile lor,

cu prietenii. Și-au urat mulți ani ‘ fericiți ! In a- ceastă atmosferă feerică, de basm, cu toții au intonat „La mulți ani cu sănătate", cîntec drag tineretului....Ora 1. Organizatorii anunță un alt punct de atracție : „Tombola Revelionului". In vitrina amenajată ad-hoc erau expu-In jurul acesteia a crescut animația. Se cumpărau ultimele bilete. Toți eu gindul la premiul cel mare —- curcanul „Gioni". Pînă la urmă „Gioni", purtătorul fatidicului număr 13. a poposit în brațele tînărului Dezideriu Scrieciu.De interes deosebit s-au bucurat din partea tinerilor jocurile distractive cu multă imaginație....Ora 2. S-a anunțat un «lt punct „fierbinte" din programul revelionului — alegerea „Miss Revelion ’79". Cea mai fru-

neuitatmoasă tînără din noaptea Revelionului — Ana Ciula I. U. M. în virstă de 
a primit în- tr adiționalul uilea, frezoare Petroșani, 20 de ani, semnele titlu. După cîteva cuvinte de mulțumire, „Miss ’79“ a invitat la dans pe toți tinerii....Ora 3. O altă surpriză plăcută. Un tineri au un reușit moment doric din zona do vei intitulat urșilor". Au horele, sirbele și nelipsita periniță, toate însoțite de delicioasele sarmale „a la ’nea Mircea" (responsabilul bufetului) gustate în acordurile tinerei formații de muzică ușoară „Intim XX".Zorile au pătruns prin perdea una de ceață a dimineții, iar tinerii au. plecat spre casele lor. A fost o noapte de neuitat, viu întipărită în memoria tinerilor.

Valeria COANDRAȘ

grup de prezentat fol-Mol- „Dansul urmat
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In familia
Constantin 

Grupul 
din Lu- 
și bucu- 
scînteie-

i
I

t

Sănătate, ani mulți și fericiți!
Ora 0,10. 

maistrului
Avram de la 
școlar minier 
peni — veselia 
ria culminează 
tor, în trombe de frene
zie și fericire. Maria 
Avram a adus pe lume 
încă o fetiță care Ie va 
însenina zilele. Medicul 
de gardă al maternității 
diB Lupeni — Viorel 
Moraru — participă din 
plin la bucuria fericiți- 
lor părinți.

Ora 2,55. La materni-
{ tatea din Petroșani, 
j Dorina Lucia Cozac, 
(subingineră la I.C.P.M.C., 
: aduce pe lume primul 
: „bărbat" „1 municipiu- 
: lui înregistrat în Noul 
: An — căruia îi armea- 
: ză la cîteva 
: fetiță, fetița 
; Rus, casnică. 
: gardă, care 
î „activitate
; încă două nașteri în a- 
: ceeași noapte ■— Crăciu- 
: ne Clepce.
i

minute o
Margaretei

Medic de 
a avut o 
radnicM",

... ..•••••••••••••••••••••<••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, sută, are încă ătoare aabataj de totuia,ii va mai
nia de. front activă pe care și-au creat-o, măsurile organizatorice și acțiunile de întărire a disciplinei sub toate aspectele pe care le-au luat încă din cursul anului trecut, considerămtă vreme, •x și îm- că au toate condițiile pentru realizarea ritmică, imte-

în interesul tuturor

Ieri, la ora 10, stratul de zăpadă la Petroșani se apropia de 20 de centimetri și ninsoarea nu contenea să cadă. Acoperite de stratul proaspăt care creștea continuu, străzile, trotuarele, toate căile de circulație rutieră și pietonală au impus acțiuni operative de înlăturare a zăpezii. Cum s-a acționat ?

nizarea tehnică grală a sarcinilor planificate.

pări în domeniul mecanizării, în general și a mecanizării complexe în mod deosebit. In primul rînd, în abataje tăierea și încărcarea mecanică a cărbunelui va fi în acest an eu 12,1 la sută mai . mare deeft realizările anului trecut și va avea o pondere de 26,3 la sută din totalul
SALT CALITATIV

a Bărbă- reate atît arie, tri- ' 'tru în-> rea- ■nifi-Li- ,rte rai le- ?a
'i-

transportcondi-izării inilor de .itreprin- 1 dotarea

— Tovarășe director ge
neral, mecanizarea lucrări
lor subterane, așa cum a 
indicat secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, trebuie 
să constituie o preocupare 
permanentă, susținută a 
tuturor cadrelor din mine
rit. în anul 1979, știm că 
va avea Ioc un salt în 
ceea ce privește mecaniza
rea tuturor genurilor de 
lucrări și mai ales meca
nizarea complexă cu susți
nere și tăiere mecanizată 
a cărbunelui. Vă rugăm 
să faceți cîteva precizări 
în acest sens.— Cîteva cifre sînt e- dificatoare în privința continuei noastre preocu-

producției planificate pentru anul acesta. Susținerea metalică, în ansamblu, cu- prinzînd și complexe mecanizate, va fi cu 6,9 la sută mai mare, iar ca pondere, producția realizată în abatajele cu acest gen de susținere va reprezenta 53,7 la sută din totalul producției. Dacă ne referim numai la producția obținută cu ajutorul . complexelor mecanizate, aceasta va fi maj mare, în 1979 față de realizările anului 1978, cu 44,1 la sută, avînd o pondere de 22,1 la sută din totalul producției și 41,2 la sută din producția obținută cu susținere metalică. Ar maj trebui amintită și

încărcarea mecanică în galerii a sterilului și cărbunelui care va marca o creștere de 25,9 la sută.Certitudinea că vom a- tinge aceste cifre de plan o avem, pe de o parte datorită continuei mecanizări a lucrărilor subterane — numărul complexelor mecanizate în funcțiune în 1979 va fi cu 42,9 Ia sută mai mare decît în ,1978, a combinelor de abataj cu 71,4 la sută, iar al combinelor de înaintare cu 133,3 la sută — iar pe de altă parte, datorită experienței acumulate de cei ce introduc, mînuiesc și întrețin aceste utilaje. Amintim doar două cifre în acest sens. La Lupeni cu un complex mecanizat —: ultimul introdus în subteran •— s-au obținut o productivitate medie de 15 tone pe post, iar la Lonea, tot eu un complex mecanizat, 12 tone pe post.
— Realizarea noului in

dicator economic de bază 
— producția netă — a de
venit o sarcină de prim, 
ordin pentru toate între
prinderile economice. Cum 
sînt pregătite, cum au fost 
create condiții corespunză
toare întreprinderilor mi
niere pentru realizarea

integrală a acestei sarcini 
deosebit de importante ?. — Cu toate că valoarea noului indicator de baza producția netă — planificat pentru luna ianuarie este cu 2 100:000 lei mai mare decît valoarea celui realizat în luna decembrie a anului trecut, prin măsurile întreprinse, în acest sens avem pentru fiecare întreprindere și la nivelul combinatului ' planuri de măsuri amănunțite, este totul pregătit și avem convingerea fermă că va fi realizat și nu numai în luna ianuarie. Va trebui însă, să urmărim în permanență aplicarea, riguroasă a acestor măsuri.Vom acționa cu mult mai multă fermitate pentru realizarea sarcinilor stabi- rite de Conferința Națională a partidului cu privire la trecerea la o calitate nouă, superioară. Desigur, aceasta presupune, cum indica tovarășul Nicolae Ceaușescu, „o. preocupare temeinică pentru afirmare largă a revoluției tehnico- științifice, pentru introducerea mai rapidă în producție a cuceririlor științei, a rezultatelor cercetării, t| tehnologiilor noi".Acesta este țelul spre care ne orientăm. întreaga noas-fa-ă activitate.

De la comisia municipală pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase am aflat că, potrivit sarcinilor repartizate încă în luna noiembrie 1978, și în colaborare cu comisiile similare din localitățile învecinate, încă de la ora 5, pe porțiunea de șosea națională delimitată de Livadia Petroșani — Defileul Jiului au acționat aulo-gredere, înlă- turînd zăpadă de pe partea carosabilă. Pe toată această porțiune și în continuare traficul rutier s-a putut desfășura normal.Pe arterele principale din Petroșani, Petrila, ea și pe DN 66 A Petroșani — Uricani au acționat, de a- semenea, utilaje eficiente la înlăturarea zăpezii. Două autocamioane de la E. G. C. L. Petroșani au împrăștiat material antiderapant în urma autogrede- rului condus de Ion Mitran de la aceeași unitate și a autostropitoarei dotată cu perie condusă de Vicențiu Gurca de la secția a 11-a a E. T. P; Prezent la locul de muncă, inginerul Tibe- riu Bocăniciu, șeful aeestei secții ne-a informat că alte două autobasculante erau pregătite pentru intervenție la solicitare și șoferii tor, Petre Azamfîrei și Ion Preda mobilizați.Acesta fiind, pe scurt, modul în eare s-a acționat pentru descongestionarea arterelor principale de circulație, fapt care a facilitat desfășurarea normală a transportului în comun și în general a traficului rutier, mai redus ieri, cum au acționat ceilalți factori — magazinele, instituțiile, cetățenii ? Trebuie să spunem clar că, ținînd cont de aspectui pe care-1. înfățișau trotuarele, străzile o- rașului Petroșani, ieri 1 ia orele 10-11. s-a făcut foarte puțin în raport cu cerințele. Dacă lucrătorii u- nor magazine alimentare și unități de alimentație publică, între care s-ău numărat cei de la „Rustic11, nr. 8, nr. 16 hale, complexul „Minerul" — nu și ro- tiseria —, au înlăturat zăpada de pe porțiunile de trotuar din fața unităților lor, alte unități din aceeași ramură comercială,. între care amintim „Zorj de zi", alimentara din Piața Victoriei și altele nu au găsit de cuviință să procedeze la fel, consumatorii, cumpărătorii făcîndu-și singuri cărări prin stratul de zăpadă. In ce privește magazinele industriale și instituțiile^ avem în vede

re faptul că ieri a fost zi de repaus și ceea ce nu s-a făcut ieri, trebuie neapărat făcut azi încă din primele ore ale dimineții. Adică trebuie acționat cu operativitate pentru înlăturarea zăpezii și a gheții de pe trotuare. Contraste e- vidente a înfățișat și modul în care au acționat cetățenii și instituțiile de pe unele străzi. Spre exemplu, în timp ce în partea de la intersecția cu strada Ion Budai Deleartb și pînă la calea ferată trotuarele străzii 23 August erau ieri, la ora 10,30, curățate de zăpadă, porțiunea de la intersecția amintită pînă în strada Republicii în care se află căminele Liceului economic și de drept, C M.V..I. și un număr de cetățeni nu cunoscuse urmă de mătură sau lopată. Nu a fost înlăturată zăpada nici de pe trotuarele din fața Oficiului municipal de poștă și telecomunicații, a I.G.C.L., I.C.M.M., agenției teatrale, C.M.V.J. (strada Mihai Viteazul) și alte unități comerciale și instituții. Nu au foșl prezenți la strîngerea și îndepărtarea zăpezii de pe străzi și trotuare în numărul necesar nici . lucrătorii de la sectorul de salubritate al E.G.C.L. Vom urmări cum se recuperează astăzi ceea ce trebuia făcut ieri, evident cu mai multă operativitate.Intrucît s-a constatat 
ieri că se continuă în mod 
greșit de către unii cetă
țeni, aruncarea zăpezii de 
pe trotuare pe partea caro
sabilă (străzile 23 August, Cloșca ’ș.a.), subliniem din nou că aeolo unde nu poate fi depusă în grădini, ori pe anumite spații virane, zăpada trebuie strînsă în grămezi, în. vederea transportării ei ulterioare. Depusă pe partea carosabilă ză.pada îngreunează circulația autovehiculelor, ori este ridicată din nou pe trotuare de mijloacele folosite la deszăpezire.

Comisiile municipală, o- 
rășenești și comunale 
pentru înlăturarea efectelor 
negative ale fenomenelor 
meteorologice periculoase 
adresează unităților econo
mice, instituțiilor si cetă
țenilor apelul de a parti
cipa mai activ E. descon
gestionarea de zăpadă a 
căilor de circulație pentru 
autovehicule și pietoni, 
pentru a se asigur., desfă
șurarea normală a *ctivi- 
iății economice și de pro
ducție, a muncii și vieții 
în toate localitățile Văii 
Jiului.

N%25c4%2583sta.se
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ALGERIA

• (Urmare din pag. I) întrunirea 
Consiliului 
HevoluțieiALGER 2 (Agerpres). — Consiliul Revoluției al Algeriei, reunit sub rea președintelui rim al republicii, Bittat, a hotărît voace congresul partidului Frontul de Eliberare Națională, menit să desemneze candidatul la președinție.

tate, independență și progres social ale popoarelor, pentru promovarea unei politici noi în lume, de colaborare pașnică, între toate națiunile, de destindere și securitate.Și în acest an s-a evidențiat' cu putere evoluția contradictorie a vieții internaționale, eonfirmîndu- se justețea analizei și orientărilor politicii externe a partidului și statului nostru. Viața demonstrează că forțele progresului pot infringe, prin luptă unită, politica imperialistă și colonialistă, de dominație și forță, pot împiedica agravarea climatului internațional, declanșarea unor noi războaie și asigura o pace trainică în lume.Intrăm hotărîrea tensifica lucrarea națiunile nare.., plexe care confruntă omenirea, pentru consolidarea destinderii și păcii. Vom face totul pentru dezvoltarea continuă a prieteniei, colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, vom amplifica și mal mult relațiile multilaterale cu țările în curs de dezvoltare, vom extinde raporturile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orânduire socială. Vom a- șeza ferm, ca Și pînă acum, la baza ,-elațiilor noastre internaționale deplina egalitate în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, al dreptului fiecărui popor de a-și ho- tărî -singur destinul, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc, nerecurgerea la forță și la amenințarea cu folosirea forței — și vom milita pentru generalizarea. acestor principii în întreaga viață mondială.Vom acționa ferm, împreună cu celelalte popoare . europene, pentru ca noul an să marcheze un pas înamle în înfăptuirea securității și păcii pe continentul nostru, în spiritul documentelor semnate la Helsinki. în mod deosebit, anul 1979 este necesar fie sporite eforturile direcția dezangajării litare a continentului care cunoaște la ora actuală cea mai mare concentrare de armate și armament, inclusiv nuclear pentru crearea unui climat în care fiecare națiune să se simtă la adăpost de orice ..amestec sau agresi-

drumul civilizației și progresului, Sarcina centrală în acest an este ridicarea la un nivel tot mai înalt a activității economico-so- cial-', realizarea unei calități noi, superioare în întreaga operă de construcție -socialistă. Aceasta impune- sâ valorificăm tot mai eficient potențialul material și uman de care dispunem, să promovăm cu fermitate cele mai noi cuceriri ale ■revoluției tehnico-științifice în toate domeniile.Ținînd seama de dificultățile pe oare le generează criza mondială de materii prime și combustibil, să desfășurăm o bătălie susținută împotriva risipei, să asigurăm gospodărirea rațională a tuturor mijloacelor, să reducem substanțial < :ons-umuri 1 e materi ale,ciieltuielile de uroduclie..înfăptuind cu fermitate principiile autoconducerii niunoitorești și autpgestiu- nii întreprinderiior, folosind pe deplin cadrul de- nux’ratic de participare, a .oamenilor muncii la conducerea ti mente ridicăm dere al lor în buna gospodărire avutului socialist.Să aplicăm ferm măsurile stabilite de partid pentru perfecționarea continuă a conducerii societății, a statului, . a j-elațiilor de producție și sociale, i pentru introducerea principiilor eticii și echității socialiste în toate domeniile, pentru folosirea tot mai largă a cadrului democratic de manifestare liberă a personalității umane toate domeniile.Realizând prevederile p'a- . nului producției materiale, vom asigura înfăptuirea in- • tegrală a programului de creștere a bunăstării poporului. Fâeînd totul pentru satisfacerea cerințelor de viață materiale și spirituale ale maselor, să ac- . ți-onăm pentru îmbogățirea continuă a orizontului de cultură al oamenilor muncii, pentru ridicarea conștiinței socialiste, realizând în viață politica partidului— al cărui țel suprem este omul, făurirea libere, demne pentru toți fiii patriei.Vom acorda ce vine atenția dotării forțelor armate și întăririi capacității lor de luptă, pregătirii întregului popor pentru a fi gata ori- cihd să apere cuceririle șoeiailismtilU'i, independența vine dm afară, să^și poată și integritatea patriei. 'Să întâmpinăm, dragi tovarăși și prieteni, cu succese tot mai însemnate mărețul eveniment politic ce Va avea loc anul viitor— cel de-a> XI 1-lea Congres ai partidului, care va trasa obiectivele continuă
rii operei de edificare a" societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.îmi exprim deplina convingere că, prin munca eroica a întregului nostru popor, strîns unit în jurul - partidului, anui 1979 va marca un nou și important pas înainte în dez-■ voltarea forțelor de producție, în Tidicarea bunăstării materiale și spirituale a maselor, în întărirea independenței și suverani- . tații patriei noastre . socialiste.

Dragi tovarăși și prieteni,în anul 1978 România a . desfășurat o intensă aeti-■ vi ta te internațională în slujba idealurilor de liber-

în noul an cu fermăși maiactivăpentru problemelor
de a inmull con- cu toate soluție-_ com-

raci și bogați, pentru făurirea noii ordini economice internaționale.Pe această cale se va putea asigura, o calaborare cu adevărat echitabilă între state, dezvoltarea liberă și independentă a tuturor națiunilor, accesul lor larg, în special al celor rămase în urmă, la cuceririle științei și tehnicii moderne, ale civilizației contemporane.Și în anul ce vine, cea mai arzătoare aspirație a popoarelor continuă să fie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară. De aceea, asigurând un echilibru care să nu pună în pericol securitatea nici unei părți, trebuie făcut totul pentru reducerea sistematică, substanțială a cheltuielilor militare și diminuare., e- feotivelor și arsenalelor armate ale tuturor țărilor, în mod deosebit ale celor care dețin celpotențial militar. Este interesul națiunilor acționeze fermitate bugetelor

ATENA 2 (Agerpres). — La Atena a avut loc plenară Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia, care a examinat unele probleipe ale situației interne și internaționale. precum și activitatea practică a partidului în perioada care a trecut de la cel de-al X-lea Congres..

După cum „Rizospastis”, osebită a problemelor ganizatorice
anunță ziarul o atenție de- fost acordată activității orii partiduluiși muncii în organizațiile de bază. La încheierea lucrărilor a fost ales noul secretariat al C.C. al P. C. din Grecia.

conduce- ad-inte- Rabah să con-

diferitelor compar- ale societății, să spiritul de răspun- tuturor colective- a

mai mare în al tuturor 1979 să se mai mare reducerea

Situația din iran
* Demisia primului ministru al guvernului militarAryamehr demisia cabinetului său. Aeceptîndu-i demisia,. șahinșahul i-a cerut generalului Gholam ~ Azhari să rămână în ție pînă la formarea nou guvern, a precizat postul de radio Teheran.Pe de altă parte s-a a- nunțat că Shapur Bakhtiar, căruia șeful statului iranian i-a cerut săptămâna trecută să-i prezinte lista unui cabinet civil, a făcut o declarație agenției PARS, arătînd că guvernul a ac-

TEHERAN 2 (Agerpres). — După cum a anunțat postul de radio Teheran, citat de agențiile internaționale de presă, primul ministru al guvernului militar iranian, generalul Gholam Reza Azhari, a prezentat luni șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi
Reza func- unui

în

unei vieți și fericiteși în anul cuvenită
și integritatea patriei.

, în să în mi-

ebnsacra plenar resursele progresului economic Și social.In anul ce vine se im- Dun intensificate acțiunile pentru lichidarea conflictelor ce mai dăinuie în lume pe Calea tratativelor — singura modalitate rațională de soluționare justă și . durabilă a probleme- ior litigioase dintre state — pentru stingerea tuturor focarelor de încordare, pentru abolirea definitivă a folosirii forței in raporturile internaționale. în a- cest cadru în mod deosebit trebuie asigurată instaurarea unei păci trainice și e- chitabile-în Orientul Mij- /'■ lociu. /■' . .-■■■..-■'■:/:'.-•?■■/ /.';Interesele progresului. și păcii generale cer ca ănill 1979 să fie uh ăn de acțiuni tot mai ferme pentru lichidarea subdezvoltării care" afectează' cea mai mare parte a omenirii,' pentru abolirea vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonlaliste ce a împărțit lumea în să-

vital ca în cu și pentru militare, lichidarea bazelor militare străine și a blocurilor, pentru făurirea unei lumi .fără arme și fără războaie.Avem toate temeiurile să privim, viitorul cu optimism, convinși că popoarele, forțele înaintate, oot a-, sigura instaurarea în lume a politicii noi, de egalitate și respect între națiuni, de dezvoltare liberă și independentă a fiecărui stat, de colaborare și pace mondială. România este ferm hotărâtă să acționeze intens, și în anul ce vine, în strînsă solidaritate cu toate . forțele antiimperîaliste, cu toate popoarele, pentru triumful aspirațiilor supreme de progres și pace -ale întregii omeniri.
Dragi tovarăși și prieteni,Fie ea noul an să aducă noi Și mari succese în înflorirea României socialiste, în realizarea Programului partidului ce corespunde celor mai înalte năzuințe de prosperitate ale întregului nostru popor !Fie ca anul 1979 să aducă tuturor popoarelor noi victorii in dezvoltarea lor liberă și independentă, în lupta pentru pace, pentru făurirea unei . lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră !Vă urez, tuturor, dragi compatrioți, succese tot mai mari în întreaga activitate consacrată propășirii patriei, împlinirea tuturor dorințelor și aspirațiilor de - mai bine, multă sănătate și fericire !Din adîncul inimii vă a- dresez „ tradiționala urare : „Ia multi anî !".
Potrivit prognozei Institutului meteorologic, luna ianuarie se va încadra, din punct de vedere termic, în limitele normale, dul țar-i perioada va li mai rece ca cei. Se așteaptă ca tațiile.să cadă în" prima și ultima decadă, mai a.__ sub formă de ninsoare.între 1 și 8‘ianuarie, vremea va fi în general umedă. în nordul țării precipitațiile vor cădea îndeosebi sub formă de ninsoare./ b -' /'

ANUL 
CU

1978, MAI LUNG
O... SECUNDAce s-a încheiat prelungit cu... a o au declarat Hayden

Anul trebuit secundă astronomii de la Planetariu, din New York,arătînd - .că această corelație se impune datorită faptului că a survenit o foarte mică încetinire a vitezei de rotație a Pămîntuhii.
TELEFON PUBLIC 

CU... CARTELAîn ianuarie, în Belgia vor apărea primele telefoane publice in care nu va mai fi nevoie să o monedă, ci cod magnetic labilă pentru număr de
se introducă o cartelă cu care este văii n anumit convorbiri, funcție de costul pi.Cartelele cu cod magnetic. pot fi utilizate și pentru convorbiri intern rbane.

UN NOU CARBURANT?Un amestec oe benzină și alcool este experimentat de Ministerul Industriei ai Tailandei drept carburant pentru autoturisme și mașini agricole. După cum s-a qnunțat, amesteoul conține 15 la sută alcool.
AVERTISMENT 

PE PACHETELE
DE ȚIGĂRI

în

Toate pachetele de. țigări, și de tutun aflate in vânzare în Elveția vor avea înscris an untul că fumatul dăunează sănătății, scrie cotidianul „Le Soir“. Se va preciza, de asemenea, conținutul de gudron și de" nicotină.

ceptat propunerile sale pentru formarea unui nou guvern. Shapur Bakhtiar și-a exprimat speranța că va putea forma un nou cabinet pînă la sfîrșitul acestei săptămâni.TEHERAN 2 (Agerpres). — Postul de radio Teheran a anunțat că în urma incidentelor care au avut loc începînd. de duminică dimineața în orașul Machad, 106 persoane și-au pierdut viața, -;ar alte 215 au fost" rănite.
Pe scurt a Pe scurt * Pe scurt

MINISTRUL DE INTER
NE AL TURCIEI, Irfan Ozaydinli, și-a prezentat demisia în urma incidentelor de la Kahramanmafas, care au dus la instituire., Legii Marțiale. Premierul Bulent l'cevit, a acceptat demisia, informează agenția Reuter. Interimatul în funcția de ministru de interne va fi asigurat de Orhan Eyubbglu, vieepre- mier

viceprim-m-iniștru al Guvernului R. Ș. Vietnam, ministru al afacerilor externe, care efectuează o vizită oficială în Pakistan.

și ministru de

SECRETARUL GENE
RAL AL O.N.U., Kurt Waldheim, a sosit la Ciudad de Mexico. Ei, urmează să aibă convorbiri cu președintele Mexicului, Jose Lopez Portillo, și cu ministrul mexican al afacerilor externe, Santiago Roel Trinh, Garcia.

stat.
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PETRILA: Ultima câpadă a lui Olsen ;.
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Spectacol prezentat de județul Covasna. 11,10 Telex. 17,00 Telex.17,05.17,2517,457serios ; 17,35
es-cu- 18,3018,15

Trenul de

Teleș coală.Curs de limbă germană.Publicitate.Consultații medicale.învățămint — cație.Muzică ușoară.Telecron.ica pentru pion ieri. -Festivalul național „Cîntarea României” 1 001 de seri.Telejurnal.Anul economic ’79.Noi, femeile '

edu-

9,00 Teleșcolâ.10,00 Antena va, aparține.

Spaniole 19,2019,3019,5020,0020,20. Telecinemateca. Ciclul : „Mari regizori" : „Cazul Wins low". Premieră pețara. Producție astudiourilor engleze.22,15 Telejurnal.
produce cea- depune chî-clicate. Se va țâ și se va ciură.Intre 23 l șiPrognoza vremii

luna ianuarie 1979peîntre vremea rul măi ales cădea ninsori temporare.Vîntul va Suflacu intensificări
în nor- aceasta de obi- precipi- 9 și 13 ianuarie va fi rece, cu ce- mul t noros. Vor nopți geroase, regiunile din îndeosebi în nordul țării. Vor cădea ninsori slabe, mai ales în primele zile ale intervalului. Vîntul va sufla slab pînă la moderat. în primele zile ale a- cestei perioade temperatu

ra va - fi în scădere, iar spre sfârșit va înregistra o creștere ușoară. /Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 22 și minus 12 grade, mai ridi-

moderat, în unele zile în estul țării, din sectorul nordic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 16 și minus 6 _____________ grade, local mai coborâte, Temperaturile minime vor iar maximele între minus fi cuprinse intre minus 10 6 și plus 4 grade. Ceațăși 0 grade, mai coborîte localâ t .în a doua parte a interva-' , . . cate in sud-vestul țării,lului, iar maximele între între 14 și 22 ianuarie minus 7 și plus 3 grade. vremea va li rece, cu iar maximele între minus10 și 0 grade, local mai ri-

31 ianuarie vremea va li in .încălzire ușoară, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi mai mult noros șt vor cădea precipitații, atît sub formă de. ninsoare cit și de lapoviță și ploaie. Local se va semnala polei. Vîntul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată, spulberînd izolat ■ zăpada. Temperaturile mi-, ” nime vor fi cuprinse între minus 12 și minus 2 grade-, local mâi coborâte, iar maximele — între minus 5 și plus 3 grade. Ceață locală.
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA; Petroșani, sir. Republicii,, ar. 90. teleloane 4 16 62 (secretariat), 424 64 (secții). TIPARUL; Tipografia Petroșani, sir. Republicii, as. 67.


