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Gîndurî de aieasâ stimă și fierbinte recunoștință 
la aniversarea zilei de naștere a tovarășei Elena Ceaușescu

înconjurată de aprecierea unanimă pentru meritul 
de a fi o neobosită luptătoare în slujba dreptății, ade
vărului și omeniei, de recunoștința plenară a poporului 
pentru fermitatea cu care acționează în numele acestor 
înălțătoare idealuri, tovarășa Elena Ceaușescu, își aniver
sează, la 7 ianuarie, ziua de naștere. încărcate de respect, 
gîndurile noastre, asemenea gindurilor întregului popor, 
se îndreaptă în aceste momente sPre tovarășa de viață și 
de luptă a marelui nostru comlucător, dînd expresie pre
țuirii nemărginite pe care o nutrim față de ființa dreaptă, 
față de spiritul cutezător, față de savantul de renume 
mondial, academician doctor inginer Elena Ceaușescu.

Minerii din vatra 
toți ceilalți oameni, ai Văii Jiului, au simțit din plin grija 
părintească ce le este purtată din partea conducerii par
tidului și statului. în ansamblul măsurilor de o valoa
re fără precedent adoptate din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, pentru dezvoltarea economico-soeială 
a municipiului nostru, recunoaștem și gîndirea politică a 
celei care se îngrijește, cu devotament, de o nouă cali
tate a vieții.

Prin grija tovarășei Elena Ceaușescu prind tot mai 
mult contur școli pentru copii, spitale, creșe, grădinițe, e- 
dificii ale culturii, locuri de muncă pentru femei, o bază 

materială tot mai puternică pentru afirmarea științei româ
nești: toate acestea au fost și sini țelul unui om care în tine
rețea sa zbuciumată nu a cunoscut decît greutățile aspre 
ale vieții, într-o țară supusă regimului crunt al exploa
tării, în care cîrmuitorii nu aveau grija școlilor sau a 
spitalelor pentru cei mulți. Fiică de țărani, tovarășa 
Elena Ceaușescu și-a închinat încă din tinerețe întreaga 
capacitate și putere de muncă împlinirii aspirațiilor și 
năzuințelor atît de fierbinți ale poporului, de dreptate 
socială și națională, de viață demnă, eliberată de povara 
exploatării și a grijilor pentru ziua de mîine Aceste tră
sături — de militantă activă pentru cauza dreaptă a

noastră de cărbune, și odată cu ei

purtată din partea conducerii par-

Exemplu de înalta dăruire

(Continuare în pag. a 2-a)

Pentru mine și brigada 
Pe care o conduc, ziua de 
9 noiembrie 1977, va rămî- 
ne o zi memorabilă. Este 
ziua cînd tovarășul Nîcdae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
au intrat pe magistrala de 
la orizontul 360 de la I.M. 
Vulcan, la locul nostru de 
muncă. A fost un moment

de mare mîndrie și aleasă 
cinste pentru brigada noas
tră, inai ales că în acea
lună am atacat o nouă
și importantă lucrare — 
galeria direcțională 
avea o lungime de 
metri și pe care 
transporta viitoarea

ce va
1100 

se va
pro-

ducție de cărbune a minei 
Vulcan. Pînă în prezent 
am realizat 480 de iîietri 
reușind să ne depășim

Ilie CHIRON
șef de brigadă, sectorul VIII 

I.M. Vulcan
(Continuare în pag. a 2-a)

Factori hotărîtori în realizarea planului pe anul 1979

— Tovarășe director, pen
tru că 
de aii, 
zentați 
re sint
Uzării 
la I.M.

sîntem la început 
vă rugăm să pre- 

cititorilor noștri ca- 
perspectivele rea- 
sarcinilor de pian 
Dîlja, pentru 1979 ?

— Sarcina de plan pen
tru acest an a crescut con
siderabil și nu numai la 
producția de cărbune ex
tras ci și la productivitatea 
muncii cu 8,4 la sută, față 
de realizările anului tre
cut, iar la noul indicator 
economic de bază — pro
ducția netă — cu peste 30 
la sută. Deși aceste creșteri 
repet, sînt considerabile, 
colectivul minei este pre
gătit să preia producția 
planificată încă din prima 
lună a acestui an. Au fost 
create încă din ultimul tri
mestru al anului trecut 
condițiile necesare realiză
rii integrale, ritmice a sar
cinilor planificate, și chiar 
pentru depășirea acestora.

— In ce constau aceste 
condiții ?

în abataje, în a- 
an vom folosi 

combine față de

Interviu cu tovarășul ing.
ION VASILESCU, directo
rul I.M. Dîlja

rul III, în trimestrul trei 
al acestui an vom termina 
montarea unui alt flux de 
benzi care va dirija pro
ducția spre actualul flux 
și circuit. Aproximativ 40 
la sută din producția a- 
nului 1979 o vom realiza

din abatajele cu tavan de 
rezistență, față de numai 
10—15 la sută cît am rea
lizat în 1978. La sectorul 
II am trecut la transpor
toare de capacitate mare 
pe întregul 
în abataj.

Interviu
Dorin

flux, chiar

realizat de 
GHEȚA

Și

(Continuare în pag. a 2-a)

Să înălțăm omagiu
Să înălțăm cuvîntul de credință 
Al celor din întreaga Românie 
Femeii — om politic, om de știință 
Femeii — mamă, femeii — soție 
care alături de-ntîiul bărbat 
al națiunii noastre-nfloritoare 
destinul nostru demn a privegheat 
și recunoașterea peste hotare.
Să înălțăm cuvîntul de lumină 
către EA care, însoțind conducătorul 
în fabrici, în uzine și în mină 
poartă viu dialogul eu poporul.
Să înălțăm cuvîntul de — omenie 
către femeia ce-n al luptei foc 
la bine și la greu i-a fost alături, 
mereu alături, în același loc.
Să înălțăm omagiu în românescul grai 
pentru fiica dreaptă a acestui plai.

Mircea BUJORESCU

Primele tone de 

cărbune expediate 

beneficiarilor

Din cărbunele brut 
extras de harnicii mi
neri în primele zffle ale 
noului an, preparatorii 
au prelucrat și expediat 
deja primele tone de 
cărbune net către bene
ficiari. Din cele peste 
34 000 tone încărcate în 
vagoane, la cele trei 
secții ale I.P.C.V.J. — 
Cernești, Lupeni, Petrl- 
la — aproape o treime 
era cărbune cocsif inabil 
și a luat drumul combi
natelor siderurgice ale 
țării.

REVIRIMENT
• I.M. Lonea
Rezultatele obținute 

de colectivul minei Lo
nea în ziua de 4 ianua
rie, cea de a doua zi lu
crătoare a anului — 
100,2 procent de rea
lizare a planului la căr
bune. extras — au cons
tituit un adevărat revi
riment, comparativ cu 
rezultatele zilnice ’ din 
ultima lună ă anului 
trecut cînd, minusul în
registrat era între 200 
și 1400 de tone. Cele 
mai bune rezultate le-au 
obținut minerii sectoa
relor : III — plus 70 de 
tone, la care s-au adă- 
gat la sfîrșitul schimbu
lui I, din 5 ianuarie în
că 30 de tone, extrase 
suplimentar și V — plus 
60 de tone.
• I.M. Uricani
In aceeași zi — 4 ia

nuarie — și colectivul 
I.M. Uricani a realizat 
și depășit sarcinile de 
plan. Deși cifra nu este 
deosebită, față de reali
zările zilnice ale lunii 
precedente, cu minusuri 
în medie de 150—200 
de tone, și plusul reali
zat constituie un reviri
ment. Rezultate bune în 
ziua amintită, a obținut 
colectivul sectorului I 
— plus 130 de tone.

cest
trei 

una cît aveam anul trecut. 
Cea de £ treia combini am 
pus-o în funcțiune, chiar 
din prima zi lucrătoare a 
acestui an. La sectorul III 
producția a cinci numere 
de abataj din blocul IV a 
fost concentrată pe un flux 
de benzi și încărcarea, în 
vagonete se realizează in
tr-un circuit eu rol de si
loz tampon. Tot la seeto-

f 
ț 
i
I

I 
V
I

I

Misiune de zbor la bordul omeniei

ÎMama și copilul se simt bine. Prilej ca cei doi inimoși 
membri ai echipajului elicopterului să fie bucuroși 
că și-au îndeplinit cu succes misiunea de salvare.

(

Mai erau doar ci te va 
ore pînă la Reve
lion. Dar și pînă 

la cabana aceea cu nume 
de vale dacică, spre care, 
prin nămeții pînă la brîu, 
urcau anevoie trei tineri. 
Două femei și un bărbat. 
Deodată, una dintre femei 
s-a prăbușit în zăpadă, 
fulgerată de durere. Rita 
Koicsar și-a dat seama 
că-i venise sorocul. A a- 
pucat să vadă chipul dis
perat al lui Tiberiu, băr
batul ei drag. O clipă și-a 
adus aminte cum lucrase
ră împreună la Mecanica 
fină din Vulcan, apoi el 
s-a decis să ajungă mi
ner la Lupeni. Nu s-au 
despărțit, dimpotrivă dra
gostea i-a adus 
ofițerului stării civile. El 
e eu puțin mal mare, are

în fața

23 de ani, ea abia 19. Voi’ 
avea primul copil. Sora 
lui Tiberiu cunoaște bine 
cabana Buta. Pînă acolo 
mai e însă o jumătate de 
ceas de fugă bună, va a- 
junge Tiberiu la timp?

n cabană era mare 
veselie. Se întîl- 
niseră <cîțiva stu- 

denți din București cu 
colegi de-aj lor 
din Constanța. Carmen 
Panait și Tatiana Vasile 
sînt „filoloage", Dan Cris- 
tescu și Eeaterina Ștefă- 
nescu se pregătesc să a- 
jungă ingineri construc
tori. Romică Ciobanu e 
„cineva** Ia depoul cefe
riștilor din Constanța. A- 
lexandru Răceală, un bă
iat cu suflet ca azima 
caldă, nu cum îi spune 
numele, e militar în ter-

men. Pe mulți îi vede 
pentru prima oară în via
ță. Asta, care se dă țan
țoș, e medicinist la Bucu
rești.

A u rămas cu ochii 
pironiți la bărba- 

< X tul. acela tînâr, ca
re năvălise pe ușă. Abia 
că mat respira. Cînd au 
aflat despre ce e vorba 
au alergat cu toții. Rita 
s-a simțit învelită în pă
turi și dusă pe sus... 1__
ora 16,30. Visa să aibă un 
băiat.

„Doctorul" se cam pier
duse cu firea, nu voia 
să-și arate însă frica. Nu 
văzuse în viața lui . o 
naștere, dai-mite să fie 
„prima mină". Medica
mente ar fi avut în trusă, 
dar cum să-i fie de fo
los antinevralgicele ? Și

Ion VULPE

pa-
Era . ’

(Cont, in pag. a 2-a) |
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Ginduri de aleasă stimă și fierbinte recunoștință 
la aniversarea zilei de naștere 
a tovarășei Elena Ceaușescu

Omagiul inimilor
Deși a trecut mai bine 

de un an de la vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Valea Jiului, 
în . amintirea ' noastră stă
ruie acel moment memo
rabil cînd minerii din aba
tajul nostru i-au primit cu 
nețărmurită bucurie pe 
înâlții oaspeți. Pentru mi
ne, pentru toți ortacii clin 
brigada pe care o conduc, 
îndeplinirea indicațiilor pri
mite cu acel prilej a con
stituit-o îndatorire de o- 
noare. Nc-ăm străduit ou 
toții și ne străduim în con
tinuare să ne perlecționăm 
cunoștințele profesionale, 
să dobîndim calitatea de 
miner-tehnician să cunoaș
tem .cît mai bine și să stru
nim eu competență moder
nele complexe mecanizate 
care ne ușurează conside-
rabîl efortul fizic, sporind••••••••••••••••••••
Organizarea
• (Urinare din pag. 1)

— O problemă cu care 
s-a confruntat mina Dîlja 
anul trecut a fost activi
tatea de transport în subte
ran. Șj în acest an trans
portul va mai constitui o 
problemă ?

— Activitatea de trans
port, nu mai constituie la 
noi o problemă, .încă din 

ultimele luni ale anului tre
cut. Transportul a fost or
ganizat de la euibutare, cu
rățirea și întreținerea, par
cului de vagonete, trierea 
cărucioarelor.: defecte ; și 
pînă la evacuarea cărbune
lui pe puțul orb nr. 4 și de 
aici la suprafață. Asigura
rea fronturilor de lucru cil 
vagonete goale nu va mai 
constitui o problemă în a- 
eest an lă mina Dîlja.

Adăugăm că s-au pus la 
punct traseele principale 
de transport pe o lungime 
de peste. 7 km — amenaja
rea liniei ferate, a canalu
lui și poditurii, a ilumi
natului, reprofilări și re- 
armări unde a fost cazul.

— Spuneați la începutul 
discuției noastre că noul 
indicator de bază — pro
ducția netă — are o crește
re în acest an față de rea
lizările anului precedent 
de peste 80 la sută. Cum 
veți acționa pentru reali
zarea lui ?
f — Realizările la acest 

în mod substanțial produc
tivitatea în cărbune.
în anul 1978, minerilor din 

cadrul sectorului IV li 
s-au pus la dispoziție, pe 
stratul XII, încă două com
plexe mecanizate. Ca ur
mare, productivitatea me
die a muncii realizată în 
abatajele sectorului a atins 
cota superioară de 8 tone 
pe post, fapt care ne situea
ză pe un loc fruntaș în 
Valea Jiului în întrecerea 
socialistă pentru mai mult 
cărbune.

I-a 7 ianuarie, sărbătorim 
ziua de naștere a tovarășei 
Elena Ceaușescu, membră a 
Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mili
tantă de frunte a partidu
lui nostru comunist, emi
nent om de știință, mamă, 
soție, minunat exemplu de 
dăruire pentru binele Pa
triei socialiste. In aceste•••••••••••••••••••••• • •• «•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
■ disciplina
indicator au fost bune a- 
riui trecut, mai ales înce- 
pind cu semestrul II. Căile 
pe care am acționat anul 
trecut și pe care vom ac
ționa șr ua acest an sîrit 
doua, in primul nnd îm
bunătățirea calității căr
bunelui prin alegerea și 
depozitarea sterilului pe 
poditură, pușcarea ■ selecti
vă a sterilului, și încărca
rea lui separată, curățirea 
vagonetelor și intensifica
rea eiaubajutoi în separa

ție. In tnmeslrul IV al a- 
nițlui trecut am primit bo
nificații 4459 tone pentru 
calitatea- bună a cărbune
lui livrat, A doua cale o 
constitute economiile de 
materiale și energie unde 
de asemenea, anul trecut 
am avut rezultate bune și 
foarte bune.

— Prin urmare, tovarășe 
director, la mina Dîlja sînt 
create toate condițiile pen
tru realizarea integrală și 
ritmică a sarcinilor de plan 
ale acestui an.

— Sînt create atît din 
punct de vedere tehnic cît 
și în ceea ce privește dis
ciplina, care s-a îmbună
tățit mult la mina noastră. 
Sînt convins că și în a- 
cest an colectivul nostru 
va face dovada puterii de 
mobilizare care a ridicat 
nivelul realizărilor atît a- 
nul trecut cît și în acest 
început de an.

• (Urmare din pag. I)

muncitorimii și intelectuali
tății, pentru idealurile națiu
nii pe care o reprezintă — 
definesc o personalitate pu- 
țernică, distinsă, cunoscu
tă și apreciată chiar dinco
lo de hotarele țării pr.in 
contribuțiile de autentică 
valoare aduse pe tărîmul 
științei, prin cutezanța cu 
care privește sPre viitor și 
fermitatea cu care apără 
idealurile umanității, valo
rile sale de primă mărime: 
știința și cultura, bogăția 
de spirit a omului, drepta
tea socială și națională, li
bertatea și demnitatea per
sonalității umane.

In aceste momente cînd 
întregul popor își îndreap
tă gîndurile spre tovarășa 
Elena Ceaușescu, din amin
tirile noastre alegem o i- 
magine semnificativă. In 
data de 9 noiembrie 1977 
însoțindu-1 într-o nouă vi- 

noastre
clipe de mîndrie potriotică 
pentru toți fiii patriei, oma
giul inimilor noastre îl o- 
ferim înaltei personalități 
s ă r b ă t or i te prin 
gestul bărbătesc. de an
gajare plenară în înfăp
tuirea sarcinilor care ne 
revin din documentele de 
partid cu privire la pro
movarea mecanizării com
plexe în abataje, sporirea 
gradului de calificare și 
policalificare, creșterea pro
ducției de cărbune.

Minerii din brigada pe 
care o conduc, ca și toți 
minerii Lupeniului îi u- 
rează tovarășei Elena 
Ceaușescu mulți ani, sănă
tate și fericire pentru bine
le patriei socialiste și al 
întregului popor român !

Ion SAlAGEAN, 
miner, șef de brigadă Ia 

sectorul IV al I.M. Lupeni

• (Urmare din pag. 1)

instrumentele lipsesc. I-a 
trecut prin minte că și 
foarfecă de unghii, dacă-i 
arsă bine, adică steriliza
tă, e bună.
Doina Mîrza din Cons

tanța și Stela Lungu s-au : 
oferit să facă par
te din „echipă", cică ar 
avea idee despre nașteri.

— Feșe !.., Apă caldă !... 
Să facem scutece!

Toți caută să fie utili. 
Bradul, masa și celelalte 
preparative de Revelion 
sînt uitate. Se face ora 19 
și un sfert. Se aude primul 
strigăt al unei noi vieți.

— E băiat, merge vestea 
din gură în gură.

Băiat vînjos, ea mai- 
că-sa, maj

: au aflat
tîrzi u 

că are 
cm lun-

Buzes- 
taie cu 
omule- 

viitoare

Alexandru
„doctorul",

B
4,170 kg și 55 
gime, ‘'
CU, el, „-.«VVVIU1 , 
foarfec-a ombilicul 
țului, care într-o 
biografie va figura cu un 
an de patru ore și 45 de 
minute. Și plînge fericit. A- 
lexandru Buzeseu, bineîn
țeles, nu boțul acesta de 
om. El o să afle mai tîrziu 
ce înseamnă fericirea. Ce 
n-ar da Alexandru Buzes- 
cu să le spună celor din 
jur, că de fapt, el habar 
n-are de nașteri. A văzut 
vreo cîteva, dar în filme, 
a citit despre ele în căr
țile de literatură. Pînă în 
anul III nu se predă. Dar 
e prea mîndru să mărturi
sească. Rita Kolcsar surî- 
de extenuată, dar copleșită 
de bucurie. Aude glasul 
bărbatului ei, al medicinis
tului. pe ale celorlalți. „Doc- 

zită de lucru în Valea 
Jiului, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu a intrat în mină, 
la Vulcan și la’"Dupeni, s-a 
interesat îndeaproape; de 
munca și viața minerilor, 
a ascultat cu deosebită a- 
tehție propunerile făcute 
de aceștia cu privire la 
modernizarea mineritului, 
la realizarea unor îmbună
tățiri majore în viața eco
nomică, socială și culturală 
a municipiului. Dialogul 
cu minerii a fost deosebit 
de fructuos. Programul a- 
doptat cu acel prilej ilus
trează o grijă fără seamăn 
față de mineri, față de fa-
miliilc lor, de soțiile și co-

Visul mi s-a împlinit 
în acești ani luminoși

Lucrez în Fabrica de 
tricotaje încă de la des
chidere. Aici m-am califi
cat în meseria de confec- 
ționeră. întotdeauna am 
dorit să lucrez într-o fa
brică, să produc ceva util 
oamenilor, semenilor mei. 
Visul ml s-a împlinit anul 
trecut, cînd a intrat în 
funcție fabrica noastră, 
unde eu, ca soție de miner, 
muncesc în prezent alături 
de alte cîteva sute de soții 
și fiice ale harnicilor noștri 
mineri. Faptul că tot mai 
multe femei din Valea Jiu
lui au un loc de muncă în 
care pot sâ-și pună in va
loare hărnicia se datorează 
grijii deosebite pe care 

ne-o p.arta partidul nostru, 
personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, acest exemplu 
viu pentru toate femeile 
țării.

Personalitatea politică și 
științifică a tovarășei Elena 
Ceaușescu constituie pen
tru noi femeile un strălu
cit exemplu de urmat în 
pn d ici e, ia locurile mas- 

torul" îi mărturisește că 
și pentru el e prima naș
tere, la care asistă bine
înțeles, că va ține minte 
toată viața acest lucru, dar 
că’ cel mai frumos prenume 
pentru un băiat așa de vîn- 
jos și frumos ar fi... Ale
xandru. Și, deși Tiberiu și 
Rita îl văd pentru prima 
oară în viață pe Alexandru 
Buzeseu, după ce se con

Misiune de zbor 
la bordul omeniei

sultă din priviri, sînt de 
acord cu „■!.

fost, în acea noapte, 
cel mai frumos Re
velion din viața tu

turor celor care au poposit 
la Bula. Și bucurie, a fost 
întrucît, peste noapte și în
tre ani maj apăruse 
între ei un omuleț... 
Ti berii. Kolcsar a 
coborît din munți. Soarta 
primului său copil era în 
primejdie. Viscol, troiene 
de zăpadă, minus 25 de 
grade, A ajuns cu greu la 
Lupeni. Miercuri s-a . dat .. .. . _ .
alarma. Se impunea o m- vechi salvamontiști, 
tervenție urgentă, dar cum 
să ajungi în munți? Docto
rul Emil Lăpădatu era în 
acea dimineață de gardă. 
De cum a aflat vestea n-a 
mai stat pe gînduri, este 
doar medicul formației 
„Salvamont" din Valea Jiu
lui. A urcat în elicopter...
Tînărul pilot Florin Păun a la cabana Buta. ei cunoaș-

piii celor c-e muncesc în 
adîncul minelor noastre. 
Este grija izvorîtă dintr-o 
omenie profundă, din dra
gostea fără de margini față 
de popor, din crezul de 
luptă al comunistului care 
și-a închinat întreaga viață 
binelui și fericirii celor 
mulți.

Gîndurile noastre, puține 
față de dimensiunea sen
timentelor ce le . nutrim, 
însoțesc omagiul pe care 
Valea Jiului, minerii îl 
adresează într-un ceas săr
bătoresc, tovarășei Elena 
Ceaușescu, dorindu-i din a- 
dîneul inimii, după frumoa
sele tradiții românești, via
ță lungă și putere de mun-

tre de mun"ă, unde a\em 
posibilitatea să ne spunem 
deschis părerea, să cotri- 
buim la conducerea colec
tivă a întreprinderilor, cit 
și în familie ca mane șj 
soții o .-votate. Răspunsul 
meu și al colectivului de 
femri alături de care mun
cesc, grijii ce ni s-a purtat 
și ni se poartă îl dorim 
materializat în rezultatele 
deosebite în producție, în 
produsele de cea mai bună 
cablat», e.'re să rie m.’o- 
t cte d» beneficia o mun
cii noastre. In felul acesta 
putem mulțumi mai bine 
eond nurii de partid, tova- 
râșulii1 Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
în ale cărei preocupări au 
stat întotdeauna și proble
mele de muncă și viață ale 
femeilor, și căreia îi do
rim ani mulți, fericire și 
multă putere de muncă.

Lidia NEGRU 
confecționeră, 

Fabrica de tricotaje 
Petroșani

zărit cabana, a căutat un 
loc de aterizare, mecanicul 
Gavril Manea se gîndea la 
primejdiile care-i pîndeau. 
In caz de pană, unde să 
aterizezi ? Rafalele visco
lului te făceau să te simți 
ca într-un scrînciob, își mai 
aduce aminte doctorul Lă- 
pădatu. A făcut semn pilo
tului că va sări de la o î- 
nălțime mică.

■— Am crezut că o să ies 
la primăvară din nămeți, 
„înotam“ spre cițiva tineri, 
care-mi ieșiseră în întîm- 
pinare. Nu, nu se putea o- 
pri motorul și elicea răs
colește un adevărat taifun 
împrejur

rd mare greutate s-a 
cățărat înapoi. Eli- 
copierul a luat dru- 

uiut Parîngului. Emeric 
Szunanek și Carol Lauran 
schiau pe pirtia de sub te- 
lescaun. Cînd âu văzut că 
elicopterul aterizează lingă 

.„Căsuța dm povești", ca 
. . și-au 

dat seama că s-a întîmplat 
ceva. Dobtorul Lăpăda- 
td le-a explicat în grabă, 
le-a cerut să ia schiurile. 
Aehia era cu vreo 20 de 
cin mai lungă, au fost si

liți s-o abandoneze. N-aveau 
nici scară... S-a auzit gla
sul lui Lauran. Acolo, sus 

că, sănătate și bucurii tot 
mai multe,știind că bucu
riile conducătorului atît de 
atașat de popor sînt, întot
deauna, și ale poporului 
său.

Exemplu 
de înaltă 
dăruire

• (Urmare din pag. I) 
planul în anul trecut cu 80 
metri liniari. Am hotă- 
î’ît ca galeria pe care o să
păm, să poarte denumirea 
memorabilei zile de 9 

noiembrie 1977, dată cînd 
înalții oaspeți ne-au vizi
tat locul de muncă.

Alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu a co- 
borît în subteran, a stat 
de vorbă cu noi, s-a in
teresat de realizările noas
tre, de condițiile de mun
că și de viață pe care le 
avem asigurate. Exemplu 
de înaltă dăruire și devo
tament, tovarășa Elena 
Ceaușescu reprezintă pen
tru noi, minerii, un îndemn, 
un imbold pentru mobili

zare plenară în muncă. Pre
zență vie, dinamică în via
ța societății noastre, tova
rășa Elena Ceaușescu în 
calitate de om politic, mi
litează activ pentru o so
cietate nouă. Tova
rășa Elena Ceaușescu slu
jește cu credință cauza 
partidului și statului nos
tru, este un "exemplu viu 
de abnegație și pasiune re
voluționară pentru a face 
din România o țară înflo
ritoare.

Doresc ca împreună cu 
întreaga brigadă pe care o 
conduc să-i urăm acum, eu 
prilejul zilei sale de naște
re, mulți ani fericiți, multă 
sănătate, multă putere de 
muncă în atingerea măre
țelor țdealuri comuniste.

te ca-n pamiă locurile, se 
află un mic platou. Să sa
ră el cu Îmi, să amenaje
ze o mică pistă cu ajuto
rul studenților. Și elicop
terul să revină peste o o 
ră. Mai ales că Bucureștiul 
trebuie să afle despre pre
lungirea misiunii de zbor.

.este o oră jurai că 
acolo, deasupra Bu
fii a fost dintotdeau- 

n« o pistă de aterizare. Cu 
manevre dibace, pilotul a- 
cesta cu nume predestinat 
de zburător a strunit libe
lula in dreptunghiul de 
30 mp, ca pe corola unei 
flori. Rita kolcsar, cea care 
greșise hazardîndu-se în a- 
semeneă situație pe munte, 
își purta odrasla în brațe, 
spre primul său drum în 
viață. Mulțumită omeniei 
tinerilor poposiți la cabana 
Buta, mulțumită salvamon- 
tiștiior, băieților aceștia ti
neri cu uniforme de avia
tori, altora care au rămas 
anonimi pe „traseul" ome
niei, Și astfel Alexandru 
kolcsar se va lăuda, peste 
ani, că el n-a făcut primul 
pas in viață, ci că întîi și-a 
luat zborul, e drept cu eli
copterul, și-apoi a învățat 
să meargă. Că prenumele 
lui îl poartă un doctor 
foarte bun, pe care el l-a 
decis, cînd s-a născut să 
devină mamo-ș. Și mai are 
niște prieteni mai mari, pe 
care-i poartă în inimă de-o 
viață. Pe unii i-a văzut în 
prima zi de viață, dar nu 
i-a ținut minte. Oameni 
buni dm țară și din Vale.

— La mulți ani și la cît 
mai mulți prieteni, Ale
xandru kolcsar i
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Evoluează pe scenă corul „Freamătul adîncului , al minerilor din Petrila 

rijor prof. Vladimir Ureche).

CORUL „FREAMĂTUL 
MÎNCULU!" ÎN 1979, 

sau ginduri și năzuințe ale 
minerilor artiști din Petrila

Festivalul . național „Cîntarea României" este în 
plină desfășurare. Am intrat în anul în care se vor 
desfășura fazele județene, fazele interjudețene și cea 
republicană. Una din formațiile care va reprezenta 
municipiul nostru la faza județeană este corul „Frea
mătul adîncului" al minerilor din Petrila. Care este 
stadiul pregătirilor ? Care sînt gîndurile, speranțele 
pentru etapele următoare ale concursului? Pentru a 
primi răspuns la aceste întrebări am purtat o discuție 
cu electrolăcătușul de mină Constantin OBLEA, unul 
din animatorii și organizatorii acestei formații corale.

— Vreau să menționez 
că la Petrila există o veche 
tradiție a mișcării corale, 
începuturile acesteia datea
ză încă din anul 1943. De 
fapt săptămîna viitoare 
vom monta la mină, în sa
la de apel, o expoziție — 
monografie a corului pe- 
trilctn.

—> Sâ revenim la 1979. 
Care sînt gîndurile com- 
ponenților corului, ale diri
jorului, pentru ediția a 
II-a a Festivalului muncii 
și creației?

— Bineînțeles, ca orice 
formație calificată pentru 
fazele superioare scontăm 
un succes. Așa cred și mi
nerii Horațiu Călugării. C. 
Horongozo, Aurel ~ 
Ion Bîșa, Grigore 
nu, Petre Vătaiu, 
Dineseu, ca să 
doar cîțiva din 
corului, care, din

Beleanu, 
Muntea-

Mircea 
amintesc 
membrii 

abataj, 
urcă pe scenă să-și cînte 
munca, viața nouă. Sigur, 
trebuie pregătire asiduă, 
muncă, perseverentă, pre
zență la repetiții, iar coriștii 
au înțeles această cerință. 
Pr'mim un ajutor deosebit 
din partea comitetului sin
dicatului din întreprindere, 
însuși președintele comite
tului, loan Penu, participă 
cu regularitate la repetiții, 
fiind membru al corului 
dirijat cu măiestrie de 
prof. Vladimir Ureche.

— Care este de fapt, 
„cheia succesului", baza tu
turor realizărilor frumoa
se obținute de corul mi
nerilor petrileni ?

,,

„Iubirea, Chiajna și eu" 
Mărirea și decăderea lui Alior Sfoiag

Două cărți, apărute la 
. o distanță de timp relativ 
mică, îl plasează Pe Lau- 
rențiu Cerneț, dmtr-o dată, 
într-un circuit, literar de. 
mare actualitate, in care 
interesul normai al publi
cului trebuie împletit eu 
cel ai criticii. Șr aceasta 
pentru simplul motiv că, 
prm aceste două cărți-schi- 
țe și mmiromane — Lau- 
rențiu Cerneț se insene in 
rindul scriitorilor statornici 
ai umorului. Ne-au convins 
„Amintirile unui mincinos", 
„Draga noastră președin
tă", „Un car de suflet" și 
.mai, ales ultimele minirp- 
mane „Iubirea, Chiajna și 
eu" — „Mărirea și decăde
rea lui Alior Sfoiag" (Edi
tura Cartea Românească — 
1978), în care am identi
ficat ca în „Amintiri inven
tate", în care scriitorul nu 
renunță la parabola rafi
nată a glumei și calambu
rului, !a bonomia și cari
catura personajelor, infie- 
rînd prejudecăți s' meteh
ne, Vicii și abdicări de la

coriști, 
pentru

au in-

— în primul rînd spri
jinul nemijlocit al condu
cerii minei, ai șefilor ■’ de 
sectoare, acesta avînd în 
majoritatea cazurilor o in
fluență covîrșitoare asu
pra bunului mers al activi
tății noastre. Apoi, este 
vorba despre aportul mem
brilor fondatori ai corului, 
unii deja pensionari, prin
tre care aș enumera pe 
Mihai Arsintescu, Viorel 
Pîrja sau Lbv Raymond, 
care au atras noi 
le-au deschis gustul 
artă.

— Ce îmbunătățiri 
tervenit în repertoriul for
mației, în ce stadiu vă a- 
flați cu repetițiile ?

— ‘lep ,-tăm cînteceie
„Țari cîntec din străbuni" 
și „Constructorii" care, pe 
lingă celelalte cîntece din 
repertoriu, vor fi 
bine puse la punct l 
concursului.

— Vă urăm mult 
la faza județeană și 
dori să avem 
scriem d spre 
adîncului" cu 
intri-județene.

foarte 
la ora

succes
ani 
săocazia

„Fre imătul 
ocazia fazei

Discuție consemnată de 
Mircea BUJORESCU

P.S. Am întîlnit la Petri- 
la c preocupare constantă 
pentru asigurarea condiți
ilor de pregătire a corului 
mineresc. Este un exemplu 
demn de urmat și de că
tre factorii îndrituiți cu 
organizarea și coordonarea 
activității celorlalte coruri 
minerești din Valea Jiului.

normele bunului simț, do
vedind, pe lingă stil (perso
nal am zice) șj cultură, 
fundamentînd construcția 
â rebours, scrierile derulîn- 
du-se invers, personajul 
sau personajele șale, trăind 

Note de lectură

intens obișnuitul, după ce 
au iest puse ele autor in
tr-o situație limita in „iu
birea, Chiajna și cu", prm 
Ctnajna și Luchuio, în 
„Măriiea și decăderea lui 
Alior Stoiag", prin Sfoiag 

'și .galeria", de caricaturi, 
autorul declanșează o ade
vărată bătălie m contem
plarea naturii umane din 

■care se cristalizează un u- 
rtivers coerent diversificat, 
ampiu, cu o problematică 
socială șt individuală, com
plexă, atingînd cu acuitate 
paradoxul, răsturnarea de

„Cea mal bună
bibliotecă școlară"

A luat șfîrșit cea de-a 
doua ediție a concursului 
republican „Cea mai bună 
bibliotecă școlară", organi
zat de Ministerul Educației 
și Invățămîntului în pe
rioada 1977—1978. Concur
se1 a re î rit oiște 10 000 
biblioteci din școlile gene
rale și licee, patruzeci din
tre acestea fiind răsplătite 
cu premii și mențiuni. Au 
fost, astfel, distinse biblio
tecile de la Școala genera
lă nr. 7 Roman și de la 
Liceul de filologie-istorie 
„Ady Șincai" — Cluj-Na- , 
poca (premiul I); de la 
Școala generală nr. 1 Satii 
Mare și de la Liceul peda
gogie „Iosif Vulcan" — O- 
radea (premiul II); de la 
Liceul industrial „Victo
ria" — Iași, Liceul indus
trial — Turnu Măgurele 
și de Ia Liceul pedagogic 
— Arad (premiul III).

In afara premiilor acor
date au mai fost conferite 
premii speciale unor biblio
teci școlare din județele 
Brașov, Brăila, Bacău. Gorj, 
Hunedoara și Satu Marc.

(Agerpres) 

ft-.

de Laurențiu Cerneț
marcă Luchino, în dialogul 
savuros cti Chiajna, para
bole. al- grotescului, : rupte 
parcă din cotidianelo noas
tre tipare.

Cu „iubirea, Chiajna și 
eu" și „Mărirea și decăde
rea iui Alior Sfoiag", Lau
rențiu Cerneț, scriitor ra
finat, stăpîn pe uneltele și 
meșteșugul său, a depășit 
zonele de liniște, de cân
tări și împăcare, dar și 
marile seisme interioare, 
îngemănînd calități și de
fecte, traduse in „civiliza
ția erei cosmice", în sănă
tate, rîzînd firesc, așezîn- 
du-se trainic în rindul u- 
raoriștilor de aleasă respi
rație scriitoricească. Con
chidem recunoscînd deschis 
eă noua carte a lui 1 Lau
rențiu Cerneț este mai 
mult decît o simplă „lucra
re de divertisment". „Chiaj- 
ua și Alior" reprezintă, 
foarte probabil, un caz o- 
bișnuit în literatura umo
ristică.

situații, 
tipologii 
„invenții

apelînd mereu la 
cunoscute, fără 
și căutări", ca și 

cum umorul ar fi un dans
pe frînghie, în afara și 
înăuntrul manierismului.

In al doilea rînd, moda

litatea scrierilor nu are ni
mic sofisticat, contorsionat. 
„Uite ce mai necheazâ to
varășul ăsta, cugeta Alior, 
cum se mai bucură de-un 
coniac, de-o cafea și 
de-un pachet de țigări! Se 
bucură ca prostul de niște 
otrăvuri..." — fraze cursive, 
parcă decupate dintr-un 
jurnal intim, organizate cu 
o tehnică deosebită a com
poziției interne a formulei. 
„Ssst! Exista oare ceva 
mai comic. decît un om 
care se ia în serios ?" re

~------------ .. ----- - :

Se știe, cîndva, acum gir, Motru, „Ateneul ti- 
doi ani, cîțiva tineri i- nepotului" poposea deseori 
nimoși, pasionați, dar mai î,n căminele de nefamiliști 
ales talentați, întruniți sau In sălile de apel ale 
într-o formație de excep- întreprinderilor miniere.

Dar iată că, de vreun 
an, nu se mai aude ni
mic de „Ateneul tinere-

într-o formație de excep
ție, care ființa pe lingă 
Casa de cultură din Pe
troșani, au susținut un 
număr de 34 dj spectaco
le în- municipiu, în județ 
și în județele Gorj și Al
ba. Este vorba despre 
„Ateneul .tineretului", ca
re prin spectacolele „Așa 
e . viața", „Inimi și raze 
de soare" și altele, întru
nea calitățile unei forma
ții de varietăți complete, 
îndrăgite de publicul 
tînăr. Programele inclu
deau muzică ușoară, mu
zică- folk, poezie, momen
te vesele, muzică 
iară, un schimb 
t-rene cu publicul 
lingă spectacolele 
te pe scenele din Vuican, 
Lupeni. Uricani, Aninoa- 
sa, Petroșani, Petrila, Lo- 
nea, Tg. Jiu, Hunedoara, 
Deva, Călan, Orăștie, Cu- 

popu- 
de ca- 
etc. Pe 

susținu-

Bujor MIRCESCU

scena
„Cîntarea

— „momîrlă- 
un dans de vir-

marea 
festivalului 
României" 
nescul"
tute coregrafică.

Dumitru Dem IONAȘCU

Programul
Universității politice și de conducere

(centrul Petroșani)
— pentru zilele de 8,9 și 10 ianuarie 1979 —

• Anul I — marți, 9 ianuarie, ora 17, la Școala ge
nerală nr, 1 Petroșani.

• Anul II — grupele 1 și 2, marți; 9 ianuarie, ora 
. 17, l.a Cabinetul municipal de partid.

• Anul III — miercuri, 10 ianuarie, ora 17, la Școa
la generală nr. 1 Petroșani.

• Secția „Știința conducerii" — anul I luni, 8 ianua
rie, ora 17; grupa A, la Cabinetul municipal de partid, 
etajul II; grupa B la Cabinetul municipal de partid, eta
jul I; grupa C, D și E la Școala generală nr. 1 Petroșani.

N o t â
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tulul".: Cei îndrituiți eu 
organizarea lui au lăsat-o 
cam... baltă, formația s-a 
dezmembrat, spectacolele 
nu se mai anunță... Așa 
se face că în ultimul an, 
din ianuarie 1978 încoace, 
n-a mai avut loc nici o 
întîlnire eu publicul, în 
pofida faptului că progra
mele de divertisment mu
zică, poezie, umor sînt 
așteptate de tineretul din 
municipiul nostru. In a- 
ceastă vacanță de iarnă 
a elevilor n-a avut

• Astăzi, la ora 18, 
Casa de cultură Petro
șani organizează la că
minul de nefamiliști al

>—I.M, Livezeni o acțiune 
bultural-ârtistică și edu
cativă. Acțiunea cuprin
dă expunerea „Omagiu 
la o aniversare?, dedi
cată personalității tova
rășei academician Elena 
Ceaușescu, precum și re
citări de poezie patrio
tică și muzică folk.

• In sala de apoi a 
vi. Petrila va fi mon

tată, în cursul săptămî- 
nii viitoare, Q expoziție 
cuprinzînd aspecte. din . 
activitatea de tradiție a 
mișcării corale pctrile- ■ 
ne. Expoziția cuprinde ; 
fotografii,j diplome, și 
trofee obținute în cei ? 
peste 30 de ani de acti
vitate.

nici o seară cultural-ar- 
tistică și educativă, poate 
pentru că lipsea... „Ate
neul tineretului". Para
doxul este că toate aceste 
neajunsuri persistă în 
vreme ce în unele progra
me de activitate figurea- 

5 ză zile întregi acțiuni a- 
xate pe... „Ateneul ține- 

■ retului". Și abia atunci 
intervine întrebarea, pe 
care o punem celor răs
punzători de soarta aces
tei formații: „Ce mai 
face „Ateneul -'tineretu
lui ?"-

Pecînd un spectacol 
care să Se ridice, din nou, 
la înălțimea cerințelor și 
gusturilor celor care, ti
neri fiind, vor să li se 
prezinte programe antre
nante, tinerești? Pentru 
că, numai cu o formație 
de muzică ușoară (este 
vorba de „Intim"), nu se 
poate susține un specta-
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0 prestigioasă lucrare științifică a tovarășei 
academician dr. ing. Elena Ceaușescu, 

apărută în editura greacă „Aimos

Nicaragua FILME

ATENA 5 (Agerpres). — 
In editura „Aimos" din ca
pitala Greciei a apărut 
cartea tovarășei academi
cian dr. ing. Elena 
Ceaușescu, „Cercetări asu
pra sintezei și caracterizării 
compușilor macromolecu- 
lari".

în cuvîntul introductiv la 
ediția în limba greacă, 
semnat de cunoscutul om 
d© știință Amalia Fleming, 
președinte al Asociației fe
meilor de știință din Gre
cia, se menționează:

„în urmă cu aproape trei 
ani, am avut onoarea de

REUNIUNEA CVADRI- 
PARTITA LA
ÎNALT Ia care participă 
președinții Franței, Valery 
Giscard d’Estaing, 
Ș.U.A, Jimmy Carter, 
mul ministru al Marii Bri
tanii, James Callaghan, și 
cancelarul R.F G.,‘ Helmut 
Schmidt, convocată din ini
țiativa șefului statului fran
cez, a început vineri, în 
Insula Guadelupa, posesiu
ne franceză din Marea Ca
raibilor. Cei patru șefi de 
stat sau guvern s-au întîl- 
nit la hotelul „Hamak", din 
apropiere de localitatea 
Saint — Francois, situată în 
partea de est a insulei,

ORGANIZAȚIA POPO
RULUI din Africa de Sud- 
Vest (SWAPO) va participa 
la alegerile preconizate să 
se desfășoare în Namibia 
sub controlul O.N.U. cu 
condiția ca planul Națiuni
lor Unite cu privire la in
dependența acestui teritoriu 
să nu fie modificat, a decla
rat la Windhoek Daniel 
Tjongarero, vicepreședinte 
al SWAPO.

PRODUCȚIA MONDIA
LA DE PETROL nu a cres
cut decît cu 0,6 la sută în 
anul 1978 față de 4 la su
tă în 1977 — scrie publica
ția britanică „Oii and Gas 
Journal". Această majorare 
a fost inferioară ritmului 
de creștere economică a 
principalelor țări industria
lizate, estimată de OECD 
la 3,5 la sută pentru anul 
1978.

NIVEL

a-i prezenta doamnei Elena 
Ceaușescu, îndată după 
primirea sa ca membru al 
Academiei din Atena, o- 
magiul tuturor femeilor de 
știință din Grecia. Am sim
țit atunci o dublă bucurie: 
mai întîi aceea că, în 
sfîrșit, înaltul for științific 
atenian primea în rînduri
le sale o femeie; apoi a- 
ceea că aleasa Academiei e- 
ra reprezentantul presti
gios al științei românești, al 
poporului român, prieten 
de totdeauna al poporului 
elen. Știam încă de atunci 
că multe alte academii și 
institute științifice din di
ferite țări ale lumii o pri
miseră în sînul lor, pentru 
meritele sale excepționale 
în domeniul cercetărilor 
chimice. Intre timp, alte 
asemenea foruri științifice 
prestigioase din S.U.A., din 
Anglia și din alte țări ale 
lumii i-au recunoscut va-

Ioarea studiilor de specia
litate, onorînd-o'cu înaltele 
lor titluri".

Cu prilejul apariției căr
ții, tovarășei Elena 
Ceaușescu i-au fost adresa
te mesaje de felicitare de 
către Ioana Tsatsos, soția 
președintelui Republicii E- 
lene, academicienii Nicolaos 
C Louros, Amalia Fleming 
și L. Zervas.

Presa elenă, reflectînd 
apariția în limba greacă a 
acestei lucrări, dă o înaltă 
apreciere activității tovară
șei Elena Ceaușescu pe tă- 
rîmul științei în general, și 
îndeosebi în domeniul chi
miei, activitate care se bu
cură de o largă prețuire 
pe plan internațional, subli
niază marea valoare teo
retică și practică a studi
ilor cuprinse în acest vo
lum. Materialele dedicate 
acestei lucrări sînt însoțite 
de portretul tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Lupte între trupe ale Gărzii Naționale 
de insurgenți

Granada, Diriomo, Chichi- 
galpa și împrejurimi în ca
drul unei noi ofensive ge
neralizate declanșate de 
mișcarea de rezistență 
populară armată din țară. 
Pierderile în oameni și ma
terial de război sînt mari, 
mai ales în rîndul trupelor 
guvernamentale, acțiunile 
insurgenților fiind sprijini
te de populație.

și detașamente
MANAGUA 5 (Agerpres).

— Lupte puternice între 
trupe ale Gărzii Naționale, 
fidele dictatorului Anasta- 
sio Somoza, și detașamente 
ale Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională (FSLN) 
din Nicaragua, aflate sub 
conducerea Comandamentu
lui Unificat al FSLN, au 
avut loc, joi și vineri, la 
Managua și în orașele 
Lepn, Chinandega, Esteli,

DIN LUMEA CAPITALULUI

GREVE
• LONDRA 5 (Agerpres).

— Greva șoferilor din Sco
ția și nordul Angliei a in
trat, vineri, în a treia zi. 
Declanșată în sprijinul re
vendicărilor privind îmbu
nătățirea condițiilor de 
muncă șl viață, prezentate 
de sindicate, acțiunea se 
extinde în prezent și în al
te regiuni ale Marii Brita
nii.
• BONN 5 (Agerpres).

— în mat multe landuri 
din R.F. Germania conti

nuă de 39 de zile greva 
muncitorilor metalurgiști, 
care cer patronatului să 
pună capăt concedierilor în 
masă, revendicînd, de ase
menea, majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

ȘOMAJ
• BONN 5 (Agerpres). 

— Numărul șomerilor din 
R.F. Germania a crescut, în 
luna decembrie a anului 
1978, la 1 006 700, ceea ce 
reprezintă 4,4 la sută din 
totalul forței de muncă.

Soluționarea problemelor complexe ale lumii 
de astăzi pe calea tratativelor

Evoluția contradictorie a 
lumii contemporane e ca
racterizată prin cele două 
tendințe diametral opuse i 
pe de o parte — voința po
poarelor de a sc dezvolta 
libere, stăpîne pe bogățiile 
lor naționale, pe destinele 
proprii, de a-și făuri viața 
așa cum doresc, fără 
un amestec din afară, 
a conlucra pe bază de 
plină egalitate, într-un 
mat de securitate și pace, 
iar pe de alta — accentua
rea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonia- 
liste de forță și dictat, de 
reîmpărțire a lumii în sfe
re de influență și domina
ție. Aceste două tendințe 
fac ca în zilele noastre să 
se mai mențină situații con- 
flictuale, un șir întreg de 
probleme rămase din 
timpul vechii dominații co
lonialiste sau, mai recent, 
din timpul „războiului re
ce", ori să apară altele noi 
care pun. în primejdie in
dependența și libertatea 
popoarelor, cursul destin
derii, pacea și securitatea 
internațională. Profundele

Comentariu

nici 
de 

de- 
cli-

„...Se impun intensificate acțiunile pentru lichi
darea conflictelor ce mai dăinuie în lume pe calea 
tratativelor — singura modalitate rațională de solu
ționare justă și durabilă a problemelor litigioase din
tre state — pentru stingerea tuturor focarelor de în
cordare, pentru abolirea definitivă a folosirii forței 
raporturile internaționale".

NICOLAE CEAUȘESCU 
(Din mesajul adresat cu prilejul Anului Nou)

în

I 
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Star, seriile

II-II ; Republica : Mînia, 
seriile I-II: Unirea : Din 
nou împreună.

LONEA : Orașul fan- 
' tomă.

ANINOASA : Ținutul 
uitat de timp.

VULCAN: Gustul și 
culoarea fericirii.

LUPENI — Cultural: 
Ecaterina Teodoroiu ; 
Muncitoresc: Trenul de 
Benares.

URICANI : Obeliscul.

12,30
12,35

12,55

13,15
14,35

TV.

limbă

I
I
I 
I

schimbări sociale și națio
nale care au loc în lume, 
noile forțe sociale și poli
tice contemporane care se 
opun politicii imperialiste 
de dominație și dictat de
monstrează cu putere că, 
acționîndu-se în deplină u- 
nitate și consecvent, popoa
rele, toate forțele progresis
te pot determina accentua
rea cursului pozitiv spre 
destindere și pace, de ins
taurare a unui climat de 
securitate în viața interna
țională. In acest context, 
soluționarea problemelor 

. complexe ale lumii de as
tăzi pe cale politică, prin 
tratative, a tuturor conflic-

SPORT* SPORT* SPORT * SPORT « SPORT * SPORT

„TROFEUL VACANȚEI" 
șî-a desemnat cîștîgătorii

După întreceri aprig disputate, competițiile 
tate cu „Trofeul vacanței" la șah, tenis de masă 
handbal au ajuns în faza finală. La fiecare disciplină 
au rămas în competiție cei mai buni sportivi din care 
s-au desprins cîștigătorii popularei competiții. Ii pre
zentăm în rîndurile ce urmează :

• TENIS DE MASA. 
Pasionante și interesante, 
întrecerile finale ale ele
vilor, au dat cîștig de cau
ză elevei Nicoleta Hoțu la 
fete de la Școala generală 
nr. 5 Vulcan, iar la băieți 
lui Vasile Rusu de la Școa
la generală nr. 2 Lonea, 
urmat de Emil Bacoș de la 
Școala generală nr. 6 Pe
troșani și Vasile Miron, 
Școala generală nr. 5 Pe
troșani. Disputate au fost 
și întrecerile fetelor din 
licee unde primul loc a 
revenit Iulianei Bota de 
la Liceul chimic Lupeni,

do-
Și

urmată de Nicoleta Hoțu — 
care a concurat și cu li
ceele — Și Ileana Daj, 
Grupul școlar Petroșani. La 
băieți, licee, clasamentul 
se prezintă astfel: 1. 
colae 
mian, 
de la 
șani.

telor și stărilor de încorda
re dintre state reprezintă o 
componentă și .p cerință de 
prim-ordin a evoluției con
temporane. M e t o 
tratativelor, practicată 
condițiile unui climat 
încredere și respect 
ciproc, oferă posibilitatea 
reală de abordare în mod 
nou a problemelor funda
mentale care interesează 
întreaga comunitate inter
națională, permite găsirea 
de soluții unor astfel 
probleme în 
participarea activă a. tutu
ror statelor, 
poarelor.

România, 
sa activitate internațională, 
a acționat și acționează cu 
consecvență pentru regle
mentarea problemelor liti
gioase existente pe calea 
tratativelor, pentru lichi
darea focarelor de încorda
re și a stărilor de tensiune 
din diverse regiuni ale glo-

d a
In 
de 

re-

de
care se cere

a tuturor po-

prin întreaga

bului, își aduce contribuția 
la găsirea de soluții poziti
ve în vederea afirmării 
cursului nou al destinderii 
în Europa și în lume. Du
pă cum sc știe, în cadrul 
Organizației Națiunilor U- 
nite, România a făcut o 
serie de propuneri privind 
elaborarea unui tratat ge
neral de reglementare a 
diferendelor și a unui cod 
universal de conduită pri
vind drepturile și îndatori
rile fundamentale ale 
telor, documente în 
soluționarea pașnică a 
f liotelor dintre 
te ocupă un
trai al marilor și comple
xelor probleme care con
fruntă omenirea. „Este ne
cesar ca fiecare stat, fieca
re popor să înțeleagă faptul 
că nici o problemă interna
țională nu se mai poate 
soluționa astăzi prin forță 
sau prin amenințarea cu 
forța — subliniază șeful 
statului nostru — că re
curgerea la aceste mijloace 
anacronice poate doar să 
complice lucrurile, să pună 
în pericol viața și pacea 
popoarelor". în antiteză cu 
principiul forței, calea tra
tativelor și a soluțiilor po
litice reprezintă în 
noastre singura metodă de 
reglementare a 
lor dintre state..»

loc

sta- 
care 
con- 
sta- 
cen-

zilele

diferende-

Ion PUȚINELU

Ni-
Matei, 2. luliu De- 
3. Dan Tiona, toți trei 
Grupul școlar Petro-

Mica publicitate > Mica 
Institutul de mine Petroșani

I

I
I

I
I

I
I

• ȘAH 1, loan Mîrlo- 
geanu, Liceul industrial 
Petrila; . 2, Nicolae Ungu- 
reanu, Liceul economic Pe
troșani; 3, Zoltan Molnar, 
Grupul școlar Petroșani.

La fete primul loc în con
cursul elevilor din licee 
a fost ocupat de Eugenia 
Colda, Liceul economic Pe
troșani. în întrecerile ele
vilor de la școlile generale 
primul loc a fost cucerit 
de Paul Jugănaru urmat de 
Jean Dalidis, ambii de la 
Școala generală nr. 4, Pe
troșani, iar la fete de Ibo- 
lia Șipoș.

• HANDBAL. In 
Grupului școlai- din 
troșani și-aiu disputat „Tro
feul vacanței" echipele de 
handbal clasate pe primul 
loc din orașele Văii Jiului. 
Mai bine pregătite, hand
balistele de la Școala ge
nerală nr. 6 Petrlla au cu
cerit primul loc, iar la bă
ieți titlul de „campioni ai 
vacanței" a fost cucerit de 
elevii Școlii generale 
5 Petrila. (C.D.)

sala
Pe-

nr.

anunță:
în ziua de 13 ianuarie 

19'79, orele 11, în Aula Ins
titutului are loc susținerea 
publică (amînată din ziua 
de 16 decembrie 1978 din 
motive obiective), a tezei 
de doctorat, a inginerului 
Ovidiu Dula, intitulată
„Îmbunătățirea dirijării 
presiunii miniere prin creș
terea vitezei de avansare în 
vederea reducerii desprin
derilor blocurilor de căr
bune din frontul abatajelor 
complex mecanizate 5/10 
Leurda și 25/5 Lupoaia din

bazinul carbonifer Motru".
Lucrarea este depusă 

spre consultare la Bibliote
ca institutului.
(5)

VIND în rate mobilă mo
dernă de sufragerie, stare 
excepțională. Telefon 41565. 
O)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Baron- 
cea Mihai eliberată de 
I.M. Aninoasa. Se declară 
nulă. (6)

Telex.'
Curs de limbă spa
niolă.
Curs de 
franceză.
Concert de prînz. 
Reportaj de scri
itor.

15 Melodii populare.
15,20 Școala de inventa

tori. Documentar 
-realizat de Stu
dioul „Alexandru 
Sail ia".

15,30 Publicitate,
15,35 Stadion.
16,40 Corespondenții 

dețeni transmit...
16,55 Agenda culturală.
17,25 Clubul tineretu

lui: „Patria din 
inimi".

18,15 Săptămîna politi
că internă și inter
națională. 
Publicitate.
Antologia filmului 
pentru copil și ti
neret.
Telejurnal. 
Teleenciclopedia.
Film serial : Om 
bogat, om sărac. 
Episodul 30. 
întîlnire cu satira 
și umorul. 
Telejurnal. Sport. 
Melodii românești 
de ieri și azi.

18,30
18,35

19,30
19,50
20,20

21,10

21,40
21,50

LOTO

tragerea LOTO

Ju-

dinLa
ianuarie 1979, au ieșit5

cîștigătoare următoarele 
numere :

Extragerea a Il-a : 21 
27 t. ? 41 30 11 57 82.

FOND de premii
1 061 215 lei

MEMENTO
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I
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I
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publicitate
ADUCEM MULȚUMIRI

pe această cale dr. Bochiș 
Aurel și Băcilă Traian pre
cum și personalului mediu 
T.ița Angelica, Gheța Cris
tina și Foceac lolanda, pen
tru îngrijirea competentă 
și atentă adusă fetiței noas
tre Gherasim Veronica. (7)

ANUNȚ DE FAMILIE
Antoaneta Gabriela, fl- 

că, anunță cu . adîncă du
rere că la 7 ianuarie a.c. 
se împlinesc 40 de zile de 
cînd a încetat subit din 
viața, cel ce a fost

HEBEDEAN IOSIF
Ii voi păstra o veșnică a- 

mintire. (8)
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