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Rodnicie în abatajele 
dotate cu tehnologii moderne• I.M. AN1NOASA. în schimbul IV al zilei de 15 ianuarie, la sectorul I al minei Aninoasa au fost extrase primele 130 de cărbune din noul

A. HOFFMAN

Ca o ilustrare elocventă a ritmului intens în care are loc în 1979 extinderea tehnologiilor miniere avansate în Valea Jiului, numai la finele anului trecut și în prima jumătate de lună a acestui an au fost puse în funcțiune în subteran cîteva complexe noi de abataj. Menirea lor : să ridice pe noi trepte calitative munca minerilor, rodul activității lor în a- bataje, concretizat în producții superioare de cărbune, nivele înalte ale productivității muncii.
tone aba-

(Continuare în pag. a 2-a)

necesară îndeplinirii și depășirii sarcinilor de planPornind de la rezultatele bune obținute în anul minerii de la sec- . Paroșeni răspunde- și exi- măsurile
trecut,torul II al I-M. au analizat cu re muncitorească gență sporităcare trebuie luate in a- cest an pentru realizarea sarcinilor de plan șî a angajamentelor. în- adunările generale pe schimburi a *ost subliniat portul deosebii al norilor din brigăzile duse de Ion Istrale, . Soreseu, Francisckas, Geza Kalman, cum și al celor din peîe conduse de dru Jurj. C — 1.neșcu, Vasile Chiosa, Hulubei, Dumitru Viorel Meseșan, Ion

bune. Mai buna organizare a muncii și rea asistențeitoate schimburile, au de asemenea factorii coșului:Deși planul anual producției de cărbune test depășit cu 3,7 la su-
asigura- tehnice pe fost suc-

ar fi fost ritmic, la și
al

a

te brigăzii,, aprovizionate timp, cu materialele piesele de schimb necesare. în unele brigăzi nu se acționează cu toată punderea și grija în podărirea materialelor. Uneori se găsesc arunca-
răs- gos-

Șînt create condiții ca 
planul de investiții să 
fie realizat și depășit

Interviu cu
ing. Gheorghe Davidescu, 

director tehnic investiții al 
U.M.V.J.

■—• Vă rugăm, tovarășe 
director, să vă referiți la 
creșterea volumului d„ in
vestiții planificate pentru 
anul 1979.— Volumul do investiții planificat pentru anul 1979 unităților din bazinul mi- Valea Jiului, aparți- combinatului, este mare față dc anul cu 18,6 la sută, . la investiții, și cu 10,6

a- mi- con- Ioit Faza- pre- eehi- Alexan- Constahtin Dă- loan Duncă, Pir- van. care au fost declarați evidențiați în întrecerea soeialistă. Efortul gului colectiv s-a fizat în depășirea de :

Adunări generale ale oamenilor muncii
econo- s-au lega, disciplina înregis-

. între- concre- planu- , lui anual de 11 producție cu 11 000 tone de cărbune. Succesul se datorește . aplicării și generalizării '■^inițiativelor. muncitorești „Brigada înaltei productivități" și „Brigada de pfo- ducțip și educație", preocupării pentru calificarea și policalificarea oamenilor în pas cu ritmul de mecanizare — toate ma- terializîndu-se în crește-- rea randamentelor în căr-

tă, în activitatea mică a sectorului semnalat neajunsuri, te mai ales de muncii. Au fosttrate 1584 de absențe nemotivate și pierderi de producție cauzate de ne- respectarea tehnologice Pentru abateri de la ciplina muncii, 60 de oameni au fost puși in discuția adunărilor sindicale pe schimburi. Un număr de 37 de muncitori au părăsit definitiv colectivul, fapt caro înseamnă că trebuie să se acționeze in mai hotărîl. cu mai grijă și perseve- pvntru stabilizarea de muncă. „Rezul- muncii noastre pu- mai— a spus în cuvîn- Cons- 1 L>a-

te, sub "benzile transportoare sau în vagonetele pline, seînduri și alt terial lemnos care fost utilizat sau chiar nele piese d,> utilaje'1, servații critice cu pila organizarea și desfășurarea pe schimburi a
ma- n-a u-Ob-•iv: re

provizionării cu T.H., piese de alte materiale brigăzilor au în cuvîntul lor șii Constantin Vasile Zaha, Nicolae Ple șa. Stan Ciurea. Onuț, Gheorghe Dumitru Grigore, tian Diaconescu Au fost ridicate Heme cu privire tatea slabă a reviziilor reparațiilor executate zilele de repaus, jele din dotare, cerii sectorului proșat câ nu a
V. STRAUȚ

armături schimb și necesare formulat și tovarăș Apostu,Vasile Popa, Sebas- și alții.Și ia pro- cali- Și înla Utila-Condu-i s-a r.-folosit me
dișciplinei în abataje, dis-

mer nînd mai 1978 total la sută la construcții-mon- taj.
— Ce capacități noi de 

producție sînt planificate 
să intre în funcțiune în a- 
cest an ?— Direcția principală în care va trebui să ne concentrăm eforturile în . a- cest an este punerea în funcțiune a noilor capacități de producție. în acest scop este necesar ca toți lu- din activitatea de' de la întreprin- Combinat atenția laa de la fizice utilaje- susți- manifestată partea tuturor facto- pentru la timp condiționează

crătorij investiții, derile miniere și să-și concentreze în direcția termenele lucrărilor pregătiri, timp pentru montarea lor. O preocupare nută trebuie din
a

realizăriiprevăzute miniere și a realizării stadiilor
achiziționa- a utilajelor reali- pro- Pen-carezarea creșterilor de dueție planificate.țiul anul 1979 planul de

investiții prevede punere* in funcțiune, la nivelul combinatului, a unor pacități de producți,-, 1220 mii tone huilă, apartamente, 1328 locuri în cărtiine etc. Di titre capacitățile di- product!,■. mai imporlame ce utmuic"plisc în fiincțiune în acest, an menționez ; Uricani — 280 mii tone, Lupani, Li- vezeni și Iscroni cite 250 mii tone fiecare, Paroșeni, Petrila — sud cîte 150 mii tone, Vulcan —• 130 mii tone șî Bărbăteni — 100 mii tone. Se prevede modernizarea și sistematizarea preparat ieiCorcești în vederea trecerii la spălarea lui se 1.4 Ca ra’e țiune 4 cămine de milișli în orașul un bloc cu 56 apartamente în Petroșani. Vor într-un execuție Lupeni, și vor 1 de construcții la industriale Paroșeni, can și Grupul școlar peni.
— în activitatea de in-

cărbune- cocsificabiJ, prin care va realiza un spor de milioanf, tone pe an. obiective social-cullu- ? se vor pune în func- nefa- Vulcan,ajunge stadiu avansat de cantinele din Vulcan și Petrila, fj atacate lucrările construcții la liceele
V.il-
Lu-

Interviu realizat de 
Constantin IOVANESGU

(Continuare io pag. a 2-a)

La posturile de radio și televiziune
Astăzi, în jurul orei 12,30 posturile de radio și tele

viziune vor transmite direct ceremonia sosirii pre
ședintelui Republicii Franceze Valery Giscard d’Es- 
taing, care, împreună cu doamna Anne-Aymone Gis
card d’Estaing, va face, la invitația președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceausescu, o vizită o- 
ficială în țara noastră.

Acești tineri minunați

(Continuare >o pag • 2-a)

cel care, a anului declarat

î

I 
I

Sincer să ' fiu. așteptat ca 1;, mina Vulcan să timpine zâmbind tul tînăruiui n de gaze Pompiliuîn ultima trecut, a cîștigător
vi Itor mul tă rență- forței taleleteau să fie cu mult• bunetul său. minerul tantln Șa

— rapsodie de iarnăîn nocturnă

m-aș- fi intrarea la mă în- port're- .ăsurălor Barbu, lună fost na-

multor meserii. Ca si urmeze serului l;1 I.M.P i-am creat condiții sa lucreze numai schimburile l sau IV, Dar, l-am trimis la sau la dulgheri, era meseria lui fuzut niciodată.
dacâ sondori

OăIeri dimineața un co- I l-ctiv artistic de la ’ Pe- I în- I
Icu 1

țional al „Trofeului mi Pompilm Barbu s- anerului11. Și totuși, după născut în Vulcan, <1 îri-trei drumuri la Vulcan, vățat și învață la Pe-nu l-am întîlnit. . de-abia troșani, deci in V ale . A-acum, într-un b ir ou al cum 2 ani. fiul unui mi-redacției, îl am in față: nor, care a ieșit la pi:irisieJ/lă privesc, clîi'.i o.și, de.i de ia Aninoasa Ca n.iais-polii albaștri. tinerești, tru, s-a căsătorit cu fi-,Î;1 Vreme «•. povestim ica minerului Fi. o readu-m: despre la/.a il.ia- N.slor de la Lupe: PoIii a trad iți-.mm iluj. con-- acum are o l'etilă. 1.pe u-curs mneresș, im; aduc ieste intr-un bloc llpu'c'-ammt.-. de vorbo‘10. ■ sc- L-arn căutat de levacretarulu; do p.i rtid de ori, vecinii lui m;rl.i mina. Vasb.‘ Rusu. nosc deja. Băiatul acipsța— l'e băiatul ăsta îl de 24 de ani -îmi spuner .mosc bm ■. îl i,:aracteri- că nu prea are timp. Laz.-az.ă modestia. Are: o nună, desigur,: e' g ren • îafoarte buml pregătire institut așijderea. tri?bli-podiră A pm! esională. ie să aibă în vedeire'E și sora'. 1st iri anul III familia., La faza pe- ■,ta-la Siiolng'rmi'i. Pentru ră, în mina Anina,merit.-,e sal,. a 1 ost pri- pus în mină un pemit in i induc.le partidu- rator Tampers să dealui. găuri: în front. Bl tieînțe-Maistrul loan Rasa, de Ies că știa să-1 m;în a-la sectoriil 1, secretarul iască. Mai bine decîtorgamzației de partid. ceilalți 21 de conc ilrențt.După teste, ia probele eu public au rămas doar opt. întrebări dificile, dar el a . adiționat 156 de puncte. Cu 20 mai multe decît următorul clasat

institut despre exploatarea minieră și topogra- am aplicat în prac- la mină. Plină țăminte mi-a la" ortacilor mai vîrstnici. La i Uit ni ■ s-a predat doza. Principiul de ționare mi mai bine în minte am lucrat cu ea. maistrul Trufaș, pregătește de pensie, cînd a auzit că m-am calificat pentru faza finală, m-a luat de-o parte și m-a lămurit astipra u- nor probleme dificil,, dc aeraj, de tehnica securității. Și răspunsurile lui puteau fi notate cu punctaj maxitn. La finală participau însă numai tineri, ortacii din rul fac lor

i de fost mei insti- son- func- s-a întipărit cînd Apoi cate se

secto- meu n-au vrut sâ-i de rușine și ajutorul s-a dovedit prețios.
Ion VULPE

lectiv ______ ____ _Teatrul de stat din troșani a . plecat tr-un turneu (Sebeș, | Mediaș, Sighișoara) cu | spectacolul „Alegeți-1 a singur11 de Ivan Biicov-j can realizat in direcția, artistică a regizorului | Florin - Fătulescu. Cu ’ același spectacol trul din Petroșani participa la „Festivalul de dramaturgie contemporană11, integrat în Festivalul național „Cîn- tarea României", i ția a Il-a, care va vea Ioc săptămîna mătoare la Brașov.

tea-1■
I 
I

I
I ..fc 
I 
IIiru oamenii muncii ■ din întreprindere. La I inaugurare, punctul a- limentar a dispus de | un fond de marfă de • peste 270 mii lei. (M.P.) | ♦---------------- IAstăzi (de la orele | 117 și 20), orchestra de 1 ■ muzică populară „Ha- . I țegana11 din Hunedoara 1 prezintă spectacolul’. I„De la Retezat la vale", i în sala Casei de cultu. | Iră din Petroșani. La a spectacol participă Ma- I , ria Cornescu și Nelu *
I 

d . J

La mina Lupeni fost deschis un punct alimentar tru ■ oamenii

cdi-
a-ur-
anou pen- : muncii ,

la
din Petroșani. La

(Continuare in pag. a 3-a) |
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A

întreaga muncă politică în sprijinul 
realizării sarcinilor de plan. Una din preocupările e- sențiale- ale comitetului de partid de la I.M. Pe- trila, o constituie organizarea unei activități politico-educative permanente în scopul mobilizării întregului ■ colectiv la realizarea sarcinilor de plan. Aceasta se reflectă în mod pozitiv în rezultatele economice bune obținute de majoritatea sec- toarelor de producție, în atitudinea înaintată, comunistă, pe care membrii ■de .parțj;’, toți oamenii muncii o ău față de transpunerea in viață a sarcinilor .ce le revin...Comitetul nostru de partid, ne relata tovarășul 

Tiberiu Svoboda, secretar adjunct cu propaganda, a- re în vedere ca prin toate mijloacele de care dispune să facă cunoscut colectivelor de oameni ai muncii sarcinile ce le revin, cum trebuie să acționeze, să-și mobilizeze toate forțele pentru realizarea lor.Ne-am convins de a- cesț lucru imediat după ce am stat de vorbă cu șefi de brigadă, maiștri, ingineri și tehnicieni, din cadrul întreprinderii, după ce am participat la activități organizate de către comitetul de partid".în acest an. colectivului de oameni ai muncii ne l;t mina Petrila îi revin saicini importante : creșterea producției de Cărbune cu 4,6 la sută. Din aceste motive. învățământului politico-ideologic i se a- cordă o atenție deosebită, punindu-se accent pe problemele concrete, legate direct de activitatea de producție. De pildă la sectorul IV (propagandiști Petru Vătafu, Ion Vasile, Ion Bodenlpsz și Gheorghe Domnișoru), au fost dezbătute pînă în prezent patru teme. Cu acest prilej cursanții au ridicat o serie de probleme legate de îmbunătățirea activității în subteran. In acest climat democratic, de combativitate și angajare muncitorească, sectorul aîncheiat anul trecut cu un plus de 15 000 tone cărbune, iar anul acesta, pînă în prezent, înregistrează plusul cel mai marP pe întreprindere.
• (Urmare din pag. 1)

vestiții mai aveți încă 
obiective din anul trecut 
nefinalizate. In ce sta
diu de execuție se află a- 
ceste obiective ?■— Dintre construcțiile industriale de la suprafață, )a preparația Corcești există in prezent unele rammeri în urma care .ttebuie grabnic recuperate de șantierul nr. 3 al l.C.M.M. Petroșani. De a- semenea, există rammeri în Urmă la lucrările de deschidere de la minele .Uricani, Barba ten i, Li- .vezem, Dilja și Aninoa- 
sa. Printr-o mai bună organizare a muncii și folosirea intensă a utilajelor din dotare pot fi recuperate cel puțin parțial. O atenție deosebită trebuie să acorde constructorul -nostru — l.C.M.M. Petroșani — execuției la termen a lucrărilor de construcții industriale de la I.M. Lupani (instalația de săpare la puțul est, stația de turbocompre- soare . Carolina, stația tra- 
fo 20/6 kV — Carolina, turnul de extracție la puțul cu sehip etc) care condiționează direct realiza

O modalitate practică de acțiune, care a câștigat tot mai mult teren la mina Petrila, o constituie munca .de la om la om. La nivelul fiecărei organizații de bază au fost constituite colective bine instruite, care discută probleme legate de îndeplinirea sarcinilor de producție, întărirea ordinii și disciplinei, reducerea consumurilor de materiale, energie etc. Așa s-a procedat în cadrul sectorului IV, sector care în anul trecut a întîmpinat o serie de greutăți. Organizația de partid, comuniștii, au stat de vorbă cu fiecarP om în parte, întregul colectiv fiind mobilizat pentru rezolvarea problemelor cu care se
VIATA DE PARTID Vești de la I.M. Loneaconfruntă sectorul. S-a reușit ca în scurt timp activitatea acestuia să se redreseze.Comitetul de partid, comisia de propagandă au insistat în această perioadă pe reactualizarea propagandei vizuale, în lumina sarcinilor și angajamentelor asumate în cadrul adunărilor generale. Astfel au fost confecționate panouri pe care au fost înscrise sarcinile fiecărei brigăzi, formații sau echipe de lucru, fiind apoi afișate 1;1 locurile de muncă. Gazeta „Minerul", prin edițiile prezentate, a devenit o tribună de luptă împotriva celor care nu gospodăresc materialele și energia, care nu-și realizează zilnic smcinile de pian. De asemenea. la „Faptul zilei", sint prezentate realizările obținute de brigăzi, iar la gazeta satirică sint criticați cei care se abat de la disciplina muncii, de la normele codului eticii și echității socialiste. Toate acestea sini ilustrate sugestiv prin grafice, fotografii, caricaturi, texte etc.O experiență valoroasă a acumulat comitetul de partid de la I.M. Petrila și in ceea ce privește prezentarea emisiunilor la stația de radioamplificare, inițierea unor schimburi de experiență, mese

rea capacității de producție. De altfel, constructorul trebuie să-și concentreze eforturile pentru terminarea lucrărilor și la celelalte minft — Uricani, Bărbăteni, Vulcan, Livezeni și Dîlja —, conform graficelor de e
Sînt create condiții ca 
planul de investiții să 
fie realizat și depășitșalonare a execuției stabilite.

— Sînt create condiții 
ca lucrările planificate pe 
trimestrul I să se înscrie 
în graficele de execuție ?— Eșalonarea Pe trimestre a planului de investiții la construcții industriale de suprafață s-a făcut pornind de la considerentul ca în trimestrul I să se planific^ obiective numai acolo unde sînt create absolut toate condițiile de execuție (documentații, amplasamen
te, utilaje etc). Lucrările 

rotunde, întîlniri, simpozioane pe diferite teme, carP au avut drept scop antrenarea tuturor oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan. Și în prezent comitetul de partid se preocupă de organizarea unui interesant .schimb de experiență la care vor participa secretarii adjuncți cu propaganda din întregul județ Hunedoara.Este o realitate că în acest domeniu, la nivelul comitetului de partid de la mina Petrila. există și o serie dP lipsuri, de ne- împliniri. Nu întotdeauna acțiunile inițiate au avut ca rezultat imediat îmbunătățirea activității în domeniul pe care-1 vizează. Nu întotdeauna activitățile politico-educative sînt organizate în mod diferențiat, în funcție de preocupările și nivelul de pregătire al pârtieipanți- lor. Tocmai de aceea, comitetul de partid este în prezent preocupat de valorificarea rezervelor ceexistă în folosirea unorforme și metode moderne, viabile, ale litiee care să în gîndirea și panticipanților
muncii po- determine activitatea mutații deordin calitativ, pentrumobilizarea plenară a întregului colectiv la realizarea sarcinilor trasate.

Valeriu COANDRAȘ

mai importante pentru trimestrul I. și pP care le e- xecută l.C.M.M., sînt : stația de ventilatoare de la puțul de aeraj est — Uricani, funiculareie de steril de la Bărbăteni și Dîlja, instalația de săpare la puțul Est Lupeni, hala

de reparații pentru I.K.I.U.M.P.. căminele de nefamiliști de la Vulcan și Centrala termică Dîlja-
— In ce direcții acțio

nați pentru obținerea u- 
nei eficiențe economice 
sporite investițiilor ?-— în vederea creșterii eficienței economice a investițiilor s-au luat măsuri pentru sporirea în continuare » dotării minelor cu utilaje — conform programului de mecanizare aprobat — și carp va conduce la crește

• (Urmare din pag. 1)taj dotat cu complex mecanizat de susținere și combină pentru tăiere. In aceeași zi, producția de cărbune extrasă din abatajul mecanizat al sectorului aflat deja în funcțiune din anul precedent s-a ridicat la pestP 700 tone pe zi. Brigada condusă de Simion Moraru, care asigură exploatarea la parametri înalți a a- cestui din urmă complex n obținut în aceeași zi o productivitate a muncii de 18 tone pe post. De remarcat' că prin intrarea în funcțiune a noului a- bataj mecanizat, cu excepția cantității de cărbune ce se extrage din lucrările de pregătiri, întreaga producție a sectorului se exploatează . cu a- jutorul tehnologiilor moderne.• I.M. PETRILA. Corn- parînd rezultatele obținute în perioadele de început

Participare bună 
la completarea 

studiilorOrganizațiile de partid și de sindicat din sectoarele de activitate ale I.M. Lonea dovedesc în anul școlar 1978—1979 o preocupare susținută pentru mobilizarea personalului muncitor din întreprindere la completarea studiilor. Ca urmare, la ultima sesiune de examene organizată pentru can- didații la completarea studiilor s-a obținut o participare numeroasă. Au promovat examenele scrise și orale în total B® număr de 379 oameni ai mun

Profile ale noului în 
peisajul municipiului. 
Foto: I. LEONARD

rea mecanizării tăierii ' și încărcării la lucrările de înaintare in steril și cărbune. Pentru l.C.M.M. Petroșani se impune în continuare dotarea cu utilaje care să asigure mecanizarea într-o măsură mai mare a unor lucrări de construcție cu volum ridicat de muncă, lucrări care pînă nu demult se executau manual și doar parțial mecanizat.
— Există certitudinea 

respectării riguroase a ter
menelor de punerP în 
funcțiune la toate capaci
tățile planificate pentru 
anul 1979 ?— Punerea în funcțiune la termenele prevăzute a tuturor capacităților necesită un efort deosebit și o colaborare strînsă a tuturor factorilor — beneficiar, proiectant, con- tructor. Consider că problema realizării planului de investiții pe acest an a fost analizată din toate punctele de vedere, mai temeinic decît anul trecut. Avem certitudinea realizării și depășirii planului și, firesc, a punerii în funcțiune la timp a tuturor capacităților de producția planificate.

Rodnicie 
în abatajele 

dotate cu 
tehnologii 

moderneale anilor 1978 și 1979, u- tilizareP în aceleași condiții de zăcămînt a unui complex mecanizat de susținere s-a soldat, într-un abataj din stratul 13 de la sectorul II al I.M. Pe- trila, cu dublarea Productivității muncii față de cazul- folosirii tehnologiei clasice. De pildă, la o grosime medie a stratului de numai 1,6 m cu ajutorul complexului mecanizat, muncitorii din brigada condusă de Gheor- ghe Rotaru au realizat, în 

cii din toate sectoarele de activitate ale întreprinderii.
Preocupări 

pentru calificare...La sfîr.șitul lunii decembrie a anului trecut, la I.M. Lonea și-a încheiat programul ultimul curs de calificare pe 1978. Un număr de 30 de muncitori de la majoritatea sectoarelor întreprinderii au devenit ajutori mineri. Printre cursan- ții care au dovedit stăruință atît pentru însușire,-, cunoștințelor profesionale cît și pentru a- plicarea acestora cu rezultate cît mai bune în producție s-au numărat Cornel Cipei, Ludovic Antal, Tool'll Goanga, Ioan Vasi- liu, Vasile Tălpălaru si alții.
Aprovizionarea ritmică 

a brigăzilor
(Urmare din pag. 1) canizarea la nivelul posibilităților și nu a rezolvat operativ propunerile cu privire la întreținerea căilor de acces spre a- bataje, fapt care a generat o mare risipă de e- for.t fizic pentru transportarea armaturilor și grinzilor pînă la fronturile de lucru.Cei ce au luat cuvîntul, între care s-au numărat tovarășii Ioan Deac, Iosif Vincze II, Mihai Bocoș și alții au cerut conducerii întreprinderii să intervină cu toată fermitatea pentru asigurarea transportului la timp a personalului cu autobuzele. îndeosebi în schimburile III și IV oamenii întîrzie la șut așteptînd de multe ori ore întregi sosirea autobuzelor.Barticipanții la dezbateri au îmbogățit substanțial proiectul de măsuri - tehnico-economice, formulând numeroase propuneri de perfecționare a organizării producției și a muncii. Printre acestea se numără planarea galeriilor din panourile 1 și II, montarea unei linii ferate pentru vagdnete pînă sub planul înclinat nr. 35, înființarea în subteran a unor mici stocuri de materiale în apropierea locurilor de muncă pentru înlesnirea aprovizionării cu materiale, suplimentarea efectivelor pP schimburi la abataje

17 ianuarie, o productivitate a muncii de 13 tone pe post, extrăgînd 399 tone de cărbune pe zi. Un asemenea nivel al producției zilnice într-un singur abataj reprezintă pentru Petrila un adevărat record avînd în vedere condițiile de zăcămînt specifice ale acestei mine.• I.M. LONEA. Și la I.M. Lonea, dar de data aceasta în stratul 3, brigada condusă de loan Co- jocariu a realizat în ultimele trei zile lucrătoare productivități ale muncii de .14,8, 14,2 și 15,3 tonepe post. Brigada exploatează un nou complex mecanizat . de susținere, tăierea în abataj efectu- îndu-sp cu ajutoriil combinei . Prod uctivi ta teamuncii n crescut și în a- cest caz de două ori faț<L de perioada anului trecut, fcînd minerii au folosit tehnologii de exploatare clasice.

...și pentru 
policalificareL, sfârșitul lunii decembrie 1978 și-au inaugurat activitatea două cursuri de policalificare. S-au ținut deja x primele 3—4 lecții cu cei 30 de mineri care au început însușirea cunoștințelor în meseria de electrician și. a celor 25 de electricieni pentru meseria de miner. Pentru că- la primele lecții participarea cursanți- lor nu a fost cea revine ca o sarcină pală conducerilor relor șî celorlalți răspunzători să participarea t u t ' cursanților la programul d„ pregătiie teoretică și practică a viitorilor po- licalificati.

T. ȚAȚARCA

prlnci- sectoa- l’actori asigure j r o r

le frontale în care muncesc oamenii din brigada lui Soreseu. Multe alte propuneri vizează întărirea ordinii și disciplinei^ calificarea și policalificarea, stabilizarea forței de muncă etc.Apreciind c’ă există toate condițiile pentru îndeplinirea cu succes a planului de producție care a sporit cu circa 100 000 . tone de cărbune comparativ cu anul trecut, colectivul sectorului II a adresat o mobilizatoare chemarP la întrecere celorlalte sectoare din cadrul întreprinderii. Ex- primînd hotărîrea lor de a ridica în acest an nivelul calitativ al întregii activități economice, minerii din cadrul sectorului II au răspuns cu entuziasm chemării la întrecere lansată de sectorul IV al I.M. Lupeni. în răspunsul la chemare, ei și-au luat angajamentul să realizeze în 1979 peste sarcinile de plan 350 000 lei la producția netă, 4500 tone la producția fizică, să sporească cu 2 la sută productivitatea muncii. în cărbune, să extindă pînă la 57,9 procente tăierea și susținerea mecanizată, să economisească 80 mc lemn de mină șî 40 mc cherestea, să se încadreze în indicatorii de calitate stabiliți și să asigure. calificarea, policalificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a 100 de munci to™
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Bărbați care onorează titlul de miner

Un neobosit 
căutător 
al nouluiPe brigadierul Vasile Zaharia l-am întâlnit la ieșirea din mină împreună cu ceilalți ortaci ai săi. După zimbetul de pe față ne dăm seama că a avut o zi bună în abatajul său din sectorul 1.Sosit pe meleagurile Văii Jiului în anul 1970 de la I.M. Comănești unde absolvise în tinerețe o școală profesională minieră, comunistului Vasile Zaharia i s-a încredințat conducerea acestei brigăzi. Și nu orice brigadă, — după cum ne relatează tovarășul Iosif Ember, secretar al organizației de bază nr. 1, maistru principal electromecanic al sectorului I — o brigadă care se găsește în fruntea realizărilor de mai multi ani.I-am cerut brigadierului să ne spună cîteva cuvinte despre meseria d„ miner, despre ortacii săi și a făcut-o cu plăcere.— In prezent avem o lucrare de cercetare a stratului, deoarece la sfîrșitul anului trecut am ajuns la hotar,, iar după ce am bătut găurile de probă în steril am datiarăși de cărbune, , pecare trebuie să-l exploatăm. Fină acum amscos deja o felie, am început alta, nu avem timp de pierdut. Avem și necazuri, ca la orice început, însă nu dăm înapoi. Pentru a găsi cea mai bună soluție de scoatere n cărbunelui s-a hotărât să continuăm cu un suitor de cercetare pînă la partea superioară a stratului de unde vom aplica metode de exploatare obișnuită. In rezolvarea acestei probleme în bune condiții ne bucurăm dP o asistență tehnică deosebită a- tît din partea conducerii sectorului cit și a întreprinderii. Putem spu

ne că sîntem bine aprovizionați cu goale precum și cu material lemnos, problemă care în ultimul timp s-a . clarificat pe deplin. O bună contribuție în realizarea producției o are și serviciul electromecanic la care maistrul principal electromecanic Iosif Ember și maistrul electromecanic Arpad Ciocan manifestă un interes deosebit pentru sprijinirea brigăzii noastre. Am în brigadă 24 de ortaci, 23 dintre ei sînt membri de partid, iar unul este u- tecist.Mărturisirea brigadierului are temeiul faptelor. încă d , la venirea la Dîija, Vasile Zaharia s-a preocupat de stabilizarea cadrelor în brigadă și pe schimburi, de deprinderea noilor încadrați cu mineritul, de ridicare3 calificării a- cestora în meseria de miner.Așa s-a ajuns ca foarte mulți membri ai brigăzii, cum ar fi Marin Văleanu, Nicolae. Titica- ru, Marton Calicea. Coste! Marâeă. să fie crescuți de brigadierul lor. Mineri unul și unul, formați în climatul robust al ordinii și disciplinei.Toate aceste atribute ale brigăzii și ortacilor au făcut ca și în anul recent încheiat aportul lor, alături de formațiile lui. Emil Aionesei, Constantin Buta și Nicolae Cosma să fie substanțial, media zilnică a realizărilor la I.M. Dîija a atins nivelul mediu zilnic planificat al anului 1979, an în care realizările vor fi superioare.
Gheorghe ARȘOI

• (Urmare din pag. 1)...Unul din tinerii frați Cugereanu, care muncesc Ia mina Vulcan, Ștefan e secretarul comitetului U.T.C. pe mină. Mă ' încredințează că Pompiliu Barbu nu e o excepție pentru tinerii minei. Astfel, la faza de masă a concursului au participat 110 tineri. Toți fruntași în muncă, fără nemotivaite sau abateri, cu o bună pregătire politică. „Sita" concursului, la nivelul întreprinderii, s-a dovedit exigentă. La faza orășenească au ajuns doar 10. Ajutorii de miner Petru Varga și Dumitru U-ngu- reanu de la sectorul I și Pompiliu Barbu, împreună cu doi ortaci de la Paroșeni; au alcătuit „e- chipajul" Vulcanului la faza municipală. Varga și Barbu au ajuns la interjudețeană, Varga a avut însă un accident și nu s-a putut prezenta la concurs, deși era foarte bine pregătit.— Pe Petru îl cunosc bine, mă lămurește Barbu. Dacă ar fi fost cu mine la Moldova Nouă,
Tinere mlădițe ale societățiiDupă prima jumătate de lună din acest an în Petroșani au fost înregistrați 45 nou născuți. 1979 anunță astfel de la în

Bucurie: se întărește familiaPrilej de fericire, de bucurie, semn al trăinicie) l-a constituit de curînd pentru familia minerului Hie Maria de la I.M. Bărbăteni, aducerea pe lume de către soția sa, Didina Maria, a celui de-al patrulea copil — micuța Vasilica Maria, care a avut privilegiul de a fi primul nou născut în anul 1979 la maternitatea de la Vulcan.Momentul emoționant al întilnirii tatălui cu noul membru al familiei sale n-a scăpat obiectivului aparatului de fotografiat: bine dispuși, fericiți, soții llie și Didina Maria o iau acasă pP micuța Vasilica, ducînd cu ci felicitările, urările de sănătate și viață lungă, dar și sfaturile prețioase ale personalului medical pentru o bună îngrijire a copilului.
Foto și text: Ștefan NEMEf SEK

s-ăr fi clasat întrP primii opt. De fapt el a câștigat faza municipală.— Nu te hazardezi în a- precieri ?— Petru c, ca și mine, fiu de miner ; am fost colegi la industrial, acum sîntem în același an, la subingineri. Este foarte
/WW.WAW.W.W.W

Acești 
tineri 

minunați
VAWJVWWWWWWWconștiincios și serios. E membru de partid. E căsătorit, arP deci un temei în viață. Știe pentru ce muncește și învață. De fapt am mai putea vorbi și despre alți colegi de mină și institut. Gheorghe Colda, miner la sectorul I, fost coleg de școală, acum tot în anul III la institut. Tînărul comunist Constantin Jianu de la sectorul II, ajutorul de 
ceput un an bogat în mlădițe spre bucuria și ferici, rea mamelor, taților, bunicilor. (A.H.) 

miner loan Achim de la sectorul I, de. asemenea, membru de partid, ambii colegii noștri la seral.Intr-adevăr, Pompiliu Barbu își cunoaște bine colegii de muncă și studii. Fii de mineri, ca și el, cu multă pasiune în drumul aspru al devenirii lor ca oameni. Totuși, din- tr-un exces de modestie, îmi vorbește mai mult despre ei, dar știu că toți au comune coordonatele biografiilor lor. Știu că, a- cești tineri minunați de la mina Vulcan își cumpănesc destinul cu multă luciditate, preluînd torța mineritului de la părinți și ortacii lor mai mari. Iată de ce nu mi se pare deosebit faptul că unul dintre ei, Pompiliu Barbu, a adus cea mai înaltă distincție pentru tinerii din subteran „Trofeul minerului" la Vulcan. Simbolică încununare a vredniciei și a ambiției lor, a maturității lor politice. Și de aceea nu mă mai miră că în jurul numelui lui Pompiliu Barbu nu se face o vîlvă deosebită. Ca el sînt atîția tineri la mina Vulcan....Pompiliu Barbu își cere scuze că nu poate să mai lungească discuția. Ar aVea multe de spus, dar pe 28 ianuarie, el, Varga, Colda, Jianu și A- chim susțin primul examen din această sesiune de iarnă.' Să le urăm, minerește, NOROC BUN!

Sesam, deschide!Un orificiu de cîțiva milimetri, acoperit cu o lupă, din spatele căruia te privește ciclopic, altfel n-ar avea cum, proprietarul sau chiriașul unui apartament. O vreme, m e d i t e a z _ă dacă să-ți deschidă ori ba, deși soneria anunță, necontenit un oaspete. Ești de la S.D.E.E. ? Așteaptă o clipă să scoată reșoul din priză! Ești președinte la asociația de locatari și vrei să-1 îik
ATITUDINIdemni Ia muncă patriotică? Fii sigur că nu ți se va deschide. Poate, ca vecin, ai v"'-t să-i ceri ceva, deși z le din casă tefac că ești privit,vecinu» nu te „vede".Vizorul ar fi o inovație bună. Cu condiția ca în spatele ușii să nu fie niștp meschini, oameni care se ascund, din pricini egoiste, Atunci ar mai trebui ca în ușă să fie practicată o „fereastră" a sufletului din casă. Nu formula magică de tipul ,,Sesam, deschide !“ se va dovedi miraculoasă. Unor astfel de indivizi trebuie să le sensibilizezi conștiința (dacă există) cu îndemnul „Omule, deschide!" Și poate va fi cu mai mult folos decît inutilul vizor...

Ion VULPE

Pe strada Doinei nr. 10 din Petroșani, într-o casă aflată la poalele dealului, locuiește dP . aproape douăzeci de ani, familia Alexandru Pohl. Un om harnic și gospodar, lucru ușor observabil, imediat după 06 ai deschis poarta cîe la intrare. Timp de 34 de ani Alexandru Pohl s-a sculat în fiecare dimineață devreme și a plecat la mină, la Vulcan sau la Petrila, unde a lucrat neîntrerupt, fără să-și a- ni iuțească să fi avut vreo absență. Banii cîștigați, puțini sau mulți cîți au fost, nu i-a risipit pe fiște_ ce. împreună cu soția sa, Floarea, a crescut trei copii, o fată și doi băieți, cărora s-a străduit să le pună „plinea în mină". Prin muncă asiduă, cu ajutorul soției și al copiilor, și-a durat casa, nu departe de locul celei vechi peste care își pusese amprenta trecerea timpului. Se cuvine să menționăm de la bun început că toate actele necesare construcției sînt încheiate pe numele său, fiind singurul om cu dreptul de proprietate a- supm imobilului.A visat să-și vadă copiii ajunși oameni de nădejde, fiecai-p la locul lui, cu un rost în viață, așa cum

TATĂL Șl FIUL - DOI ÎN INSTANȚĂ!
îi stă bine omului. In 19691 s-a căsătorit fata și aplecat la Constanța, apoi s-au căsătorit Eduard și Alexandru. Ultimul a- mintit, Alexandru, căci despre el scriem rândurile de față, imediat după căsătorie a început să nu se mai înțeleagă cu părinții. Fie influențat de că- trP soție, fie de către socri, din moment ce pînă arunci în familia Alexandru Pohl n-au existat nici un fel de probleme. Avînd in vedere această situație, au hotărât „de comun a- cord" (spune tatăl iui astăzi) să aducă unele modificări casei pentru ca tinerii să locuiască separat, dar sub același acoperiș. Zis și făcut. Și-au împărțit casa, au despărțit curtea... Numai că în scurt timp familia tânărului A- lexandru Pohl s-a mărit .cu trei copii. Concomitent, neînțelegerile au sporit. Tînărul „cap de familie" își arogă dreptul la proprietate, considerând că întreaga casă îi aparține. Tatăl nu- se poate împăca cu această pretenție. Nu vrea și nici nu 

poate părăsi casa. Fiul începe tot felul de șicane. Devastează grădina, își amenință părinții cu bătaia, îi fugărește, îi șicanează în fel și chip, îneît a- ceștia nu-și mai găsesc liniștea, nici ziua și nici noaptea, într-una din nopți, sub amenințarea fiului sînt nevoi ți să fugă de acasă și să doarmă . la o
Anchetă socială

familie prietenă din Aeroport. Intr-o altă zi, cei doi i.și găsesc apărarea la o altă vecină, Lenuța Tan- țel, din strada Măgurei nr, 38. Apoi fiul sustrage din casa părinților un exemplar din actul de, moștenire, cu gîndul meschin de a încerca sa dovedească că imobilul îi aparține. Ultima dată, in 20 noiembrie anul trecut, după ce tatăl și fiul s-au luat din nou la ceartă, fiul a pus mina Pe un bolovan și și-a lovit cu ură tatăl, provoeln- du-i. leziuni grave.

La cei peste 60 de ani ai săi, Alexandru Pohl nu mai poate îndura șicanele fiului său. A trecut peste ezitări, a lăsat rușinea la o parte și s-a adresat organelor competente. Așa au apărut în instanță tatăl și fiul. Așa s-a „născut" la judecătoria din Petroșani dosarul cu nr. 2725, destul de vo

luminos, incluzînd tot felul de depoziții. Vecinii s-au împărțit în două tabere : unii s-au alăturat lui Pohl fiul, iar alții s-au alăturat necazului lui Pohl tatăl. A trecut destul timp de cînd tevatura continuă, cei doi bat drumul tribunalelor, consumă nervi, timp și bani. Pohl fiul stă mai departe în locuința de pe strada Doinei (deși nu a încheiat un act de subîn- chirierc), continuînd să facă mai departe zile negre tatăului său.

Ne-am deplasat la fața locului și am stat de vorbă cu cei în cauză, cu vecini. Alexandru Pohl — tatăl, ne-a mărturisit că nu mai poate rezista în această situație. „Acum mi-a cerut să-i cedez casa, că-mi dă douăzeci de mii de lei", A așteptat liniștea binemeritată a pensiei, în dorința de a avea mai multă tihnă și niciodată n-ar fi crezut că i-ar putea-o strica chiar propriul fiu.Mihai și Mariă Pușcăriei în virstâ de 71 și respectiv 82 de ani — „decanii" de vîrstă ai cartierului, au numai cuvinte d,, laudă la adresa familiei A- lexandru Poli) pe care-i cunoaște de mult timp. Le pare insă de-a dreptul incredibil ca Pohl-fiul să aibă o asemenea atitudine iresponsabilă față de părinții săi.Am dorit să stăm da vorbă . și cu Alexandru Pohl, tînărul, cel pus pe fapte rele și căpătuială. Nefiind acasă, l-am găsit, totuși, la mina Petrila, unde lucrează. 1-arn soliei- . tat o convorbire de cîte

va minute, după terminarea șutului. A venit o- fensat pentru „deranjul" ce i sP face. Ne-a vorbit ireverențios, susținînd că nimeni n-are dreptul să se amestece în familia iui.Acestea sînt faptele —• fapte triste reprobabile, din care lipsește respectul filial ce trebuie săcălăuzească relațiile dintre copii și părinți. Nimeni nu poate trece impasibil pe lingă o asemenea comportare străină codului eticij și echității noastre socialiste. Departe de noi gîndul de a nesocoti concluziile la care au ajuns instanțele legale, după cercetările efectuate. Ceea ce credem insă că reprezintă o certitudine, este faptul că acest caz trebuie să-și găsească o rezolvare omenească. Și cînd spunem acest lucru ne gindim că nici-o lege dm țara noastră nu permite copiilor să-și persecute sau chiar să-și lovească părinții, să-i scoată afară din casa pe care au înălțat-o prin muncă cinstită, să le tulbure liniștea. singurul bun de preț pe care îl au acum. A- lexandru Pohl tatăl trebuie să-și trăiască liniștit anii de pensie.
Valeriu COANDRAȘ
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FILMEDamasc

române
Manifestări peste hotare, dedicate

Unirii Principatelorîn cadrul manifestărilor organizate pește hotare cu ocazia sărbătoririi a 120 de ani de la Unirea Principatelor române, cotidianul mexican „ta Prensa" 
a publicat articolul „Nicolac libertate,

dimărean, bazați pe o admirabilă unitate de limbă, tradiții și idealuri, în ciuda tuturor vicisitudinilor timpului, românii au acționat întotdeauna pentru unitate și in- Ceaușescu evocă formarea dependență statală.1..: „Unirea din 1859 se înscrie în istorie ca o premisă importantă a unei politici externe proprii, curajoase și demne. Acest e- . veniment crucial pentru destinele poporului român a dat aripi de vultur luptei pentru cucerirea independenței din 1877 șl realizarea statului național u- nitar român din 1918" —scrie „El Universal''.Un articol consacrat a- celuiași eveniment a inserat și ziarul „El Dia“ din capitala mexicană.La Centrul cultural al a- sociației „Unirea" din Vie- na n avut loc o manifesta-

statului român", în care șînt citate cu vin tari ale șefului statului român referitoare la semnificația și importanța actului de la 24 ianuarie >859. „Unirea Moldovei cu Valahia — scrie ziarul — a constituit un mare impuls pentru independența politică a țării. Unirea principatelor a reprezentat prologul independenței din 1877". La rîndul său, cotidianul „El Uni
versal" a publicat un articol în care se arată între altele: „întreaga istorie a poporului român a evoluat în trei direcții principale : continuitate, unitate și in- .... ,, dependență. Cu o străveche re consacrată Unirii. Cu a- origine dacoromână, sta- cest prilej a avut loc ver-torniciți în spațiul cărpato- nisajul expoziției document

tare de folografu „Monien- . te de scamă d i n ista ia României", in care sînl reliefate etapele luptelor poporului român pentru unitate, independență și progres, precum Și aspecte din activitatea de dezvoltare a României socialiste. Au participat personalități cul- turalp. vieneze și ambașa- dorul român,, Octavian Groza. Evenimentului de la 24 ianuarie 1859 i-a fost consacrată și manifestarea de la Societatea de limbă și literatură: română a Universității din Bochum (R.F.G.). . •în orașul inaro-can Azrou a fost organizată o seară de filme documentare române.Un festival al filmului românesc a început în o- rașul Galle, din Sri Lanka. Festivalul vn prilejui, timp de o sâptămînă, contactul publicului din Sri Lanka cu cinematografia românească.

DAMASC 17 (Agerpres). — în capitala siriană continuă lucrările celei de-a XlV sesiuni a Consiliului Național ■ Pal.estinian, 1,, care participă' și reprezentanți. ai iihor partide și organizații politice din țării,a

Lucrările sesiunii Conciliului 
Național Palestinianmembru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a prezentat mesajul Comitetului Central ... ........................... al Partidului Comunistsocialiste, din alte țări ale Român adresat dâlegaților Europei, Asiei și Africii; la .acest forum național- al Tovarășul Mihai Dalea, poporului arab palestinian.

Formarea unui nou guvern 
militar în Bolivia

LA PAZ 17 (Agerpres). ■— în capitala Bolivia! a fost anunțată formarea unui nou guvern militar, după demisia prezentată, luni, în bloc de precedenta echipă guvernamentală, formată la 24 noiembrie anul trecut. în cabinetul bolivian au fost înlocuiți foștii miniștri ai problemelor țărănimii și muncii, Rolando Saravia și, respectiv, Vito Ramirez, considerați de ob-
Groenlanda

Referendum pentru acordarea 
statutului de autoadministrare

COPENHAGA 17 (Agerpres). — în Groenlanda are loc, miercuri, un referendum în problema acordării, cu începere de la 1 mai a- nul acesta, a unui statut de autoadministrare insulei în cadrul statului danez. Electoratul groenlandez se cifrează la 28 500 persoane și, după cum notează observatorii politici, de obicei participarea la vot în Gro-

enlanda se situează în jurul a 70 Ia sută. Este, însă, posibil ea în cazul de față să se înregistreze o mai mare afluență în fața urnelor de vot.La Godthaab — capitala și cel mai marP oraș al Groenlandei (peste 9 000 de locuitori), — predomină convingere,-, că statutul de autoadministrare va întruni o majoritate substanțială.
Cutremur de pa mint în Iran localități rurale, unde se presupune că a fost epicen-- irul, au fost distruse.Bilanțul provizoriu al victimelor cutremurului se ridică la 199 de morți - - a anunțat miercuri postul de radio Teheran citat de a- genția- France Presse.

TEHERAN 17 (Agerpres). — Postul de radio Teheran a anunțat că marți, în nord-estul țării, într-o zonă situată In aproximativ 820 km de capitală, s-a produs un cutremur de pă_ mint, cu o intensitate dc 7 grade pe scara Richter.în urma seismului, trei
I

SECRETARUL
RAL AL Waldheim, Consiliului prelungirea perioadă de șase luni mandatului Forței.mare n din Liban (UNIFIL).

REUNIUNEA MINIȘTRI
LOR AGRICULTURII Al 
PIEȚEI COMUNE, care urma să se deschidă lunea viitoare la Bruxelles, a fost aminată. pentru n doua oară, din cauza persistenței controversei asti'prrt to- talurilor' monetare eompen_ satorii, 13 produsele agricole, au anunțat oficialități de la sediul C.E.E.

PREȘEDINTELE JIMMY 
CARTER A DECLARAT statul Illinois zonă calamitate. Asupra acestui stat s-au abătut, după cum s-a anunțat, viscole puternice și ninsori abundente, care

GENE-
O.N.U., Kurt a recomandat, de securitate pentru o nouă a interi- Națiunilor . Unite

au paralizat parțial activitatea economică. Măsura prezidențială are ca efect a- cordarea unor ajutoare federale statului afectat.
ÎN LUME EXISTA ÎN

CĂ APROXIMATIV 10 009 
1) CRIMINALI DE RĂZ
BOI din timpul celei de-a doua conflagrații mondiale care, se află în libertate, a declarat la Ilaga, parlamentarul olandez Pieter Stof- felen. El a arătat că numeroși criminali de război au rămas neidentlf cati și nil au fost urmăriți în justiție. Pieter Stofl'elen a lansat un apel pentru urmărirea, arestarea și darea acestora în judecată.

GAMERA COMUNELOR a Murii Britanii a respins marți, cu, o majoritate de 24 de voturi, o moțiune conservatoare, prin care era dezavuată politica guvernului laburist al premierului James Callaghan în actualul context social- economic. împotriva moțiunii conservatorilor avi votat 301 deputați. iar în favoa- re,, ei — ;277.

servatorii politici și forțele , de stînga din Bolivia ca avînd vederi progresiste. De altfel, cei doi foști miniștri au criticat permanent regimurile militare a- le președinților Hugo Banzer Și Juan Be red a As bun. Portofoliile agriculturii și muncii au fost încredințate coloneilor Felix Villaroel și Hermes Fellman, considerați conservatori. Remanierea n tei’Ul Transporturilor, conducerea căruia a numit colonelul Juan Munoz Revollo, care îl înlocuiește în funcție pe Javier Ascarunz.

PETROȘANI — 7 Noiembrie:. Pentru patrie, seriile I—II ; Republica : Urmărire periculoasă, seriile I—II ; finirea : Albinele sălbatice. .PETRILA: Orașul fantomă.LONEA : Mîhia, U seriile I-IE ■ANTNOASA : Nora.VULCAN: Albul Bira, ureche neagră, seriile I-1I.LUPENI — Cultural’; Aurul lui Mueltc.iiîa, serlilp I— ll.UlîîCANl : Trenul de Benares.
TV

afectat si Minis- la fost
Candldațil P. C. din 

Spania pentru 
aîegerhe legislative

MADRID 17 (Agerpres). — Partidul Comunist din Spania a dat luni publicității In Madrid lista candi- daților săi pentru alegerile legislative programate să aibă 16c la 1 martie.La precedentele , alegeri generale, desfășurate în iunie 1977, P.C.S. a obținut 9,2 ln sută din voturile exprimate, asîgurîndu-și 20 dc mandate în Parlament. Cu prilejul unei conferințe de presă, ținută la Madrid, secretarul general al P.C.S., Santiago Carrillo, și«a exprimat convingerea că la apropiatele alegeri, candi. dații comuniști vor obține un număr mai mare de voturi decît la cele precedente.' • ' r

PROGRAMELE 1 Șl 2 
ÎN JURUL OREI 12,30 

— Transmisiune direc- 
! tă : Ceremonia sosirii 

președintelui Republicii 
Franceze, Valery Gris- 

. card d’Esfaing, împreu
nă cu doamna Anne-Ay- 
rnone Giscard d’Eslaing. | 17,00 Telex. 17,05 Te-i leșcoală. îstoria Româ- I nici : Unirea, cerință le- a istoriei. 17,25 de limbă rusă. Cupa mondială la 18,25 Pentru timpul vă recoman- .. 18,40 Țlăsuța poș- TV. 19,05 Film se- pentru copii : Sind- marinarul. Episodul 19,30

IgicăCurs117,45 • schi.dv. liber dăm.tală rial bad 21.20,00 Mari folclorice.
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Start bun al micilor schiori
în acest început de an, cei mai talentați juni

ori și copii de la Clubul sportiv școlar Petroșani, în
soțiți de profesorii Virginia Peterfy și Giinter Gedeon, 
s-au deplasat la Poiana Brașov și Harghita pentru a 
participa la „Cupa Brășovia", 
și „Cupa Harghita", Acest(> competiții au avut drept
scop verificarea stadiului de pregătire înaintea 
itoarelor întreceri oficiale din actualul sezon, 
rezultatele :

vi- 
Iată

Lă „Cupa Brașovia", a- probă, Claudiu Popă i sitît juniorii cît și copiii de Răzya:n Pop au ocupat .10-1;1 C.S.Ș. Petroșani, deși c uri le VI și VIU.la primul lor concurs și. în timp ce juniorii con-în compania unor adver curau la Poiana Br.asov,<sari puternici, au reușit copiii au concurat ’ lasă ocupe cîteva locuri M i ereiJrea Ciuc în cadrulfruntașe prin Emil Sal'ta „Cupe i Harghita". Și de(loc IV) și ludith Kacso ac’east;1 dată, ludith K;icso,(loc V), la slalom special ocupă un frumos loc :■ IIIrezervat juniorilor 1, llea- Ja coborîre și se eleisea^

dem că multi dintre ei vor întări și la .viitoarele competiții prestigiul școlii de lată micu- Slalom Ni cole ta

și Hnrațiu zâ pe țclocul IV la lorii uriiLa coborîre, nioare.s-a clasat pe în ce portarea cursul
na Vladislav Țipter, ambii slalom uriaș, ludith Kacso locul III.îti cadrul aceleiași petiții, la proba de lom special, copii Simona Costinaș, Corina Vladislav și Alina Doro- . banțu, au ocupat în ordine locurile 2,. 3 și 4, iar la aceeași categorie și

schi din Petroșaiii.
.Cupa Valea Lupului" pozițiile ocupate dp ții noștri schiori, special copii 1 : Armaș (locul II) la fete și Florian Filip (locul 1V-V) la băieți. Copii 11 : Alina Dorobanții (locul 1) și Simona Costinaș (locui 11) la fet.'. Dan N gruț și Claudiu. Popa au- ocupat în ordine locțu'ile II, și III. Slalom. uriaș.:: Nicpieea Armaș (locul III) fete și Călin Țipțer (locul VIU) la băieți. La copii II : fetitele noastre Alin» Do- Costinaș,LianaHi ci upro-

Cursuri de perfecționare a antrenorilor® Tot la București ■ are loc, -între 21—27 ianuarie, un concurs de perfecționare a antrenorilor de vizia A la popice. Jiului est,, prezentă Valerio Pișcoi dc Ia vizionara noastră ce prezintă, ia cel mai nivel în a,cest sport, p: norii din Petrila.

• în perioada ianuarie a.c. în I.E.F.S. București un concurs de formare antrenorilor de lupte bere, nostru Curbei, Cos ti că Asociația sportivă Petrila.

18—31cadrul are loc ali- municipiul loanȘiDin participăMarcel Rad Marmaliuc de iaJiul
di- V alea prindire- înalt

TELEX

corn- sla- mici,
privește corn- copiilor la coride la MiercureaCiuc, așa după cum ne mărturisea la înapoiereprof. Virginia Peterfy, speranțele schiului din Va lea Jiului- s-au comportat foarte bine, fapt ce ne îndreptățește sâ cre-

robanțu, Simona Corina Vladislav, Grosu și Mihaeln au dominat această bă.Felicitări tuturor con- curenților pentru rezultatele obținute și le urăm noi succese la apropiatele campionate dP juniori șî copii. ■. -
Staicu BĂLOI

BELGRAD 17 (Agerpres). — In primn funda a turneului international de . șah de la Belgrad, marele maestru român Victor Cio. eiltea, jucînd cu piesele negre, l-a învins pe iugoslavul Kniezevici.
LONDRA 17 (Ager- pres). — L., sfîrșitul a- cestei săptămâni încep întrecerile unei noi ediții a „Turneului celor cinci națiuni" la rugbi.în primele două meciuri ale turneului, programate sîmbătă, selecționata Franței va întîlni la -Dublin e- chipa Irlandei, iar reprezentativa Scoției va juca la Edinburg cu formația Țării Galilor.

Telejurnal, ansambluri 20.15 Ora tineretului. 21,00 Scară de teatru: „Doctor fărăvoie" de Mpliere. Pre
miera TV. Producție a ■televiziunii franceze. 22,15 Telejurnal.I 
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Rezultatele tragerii
Pronoexpres din 17 

ianuarie 1979Extragerea I : 45 732 15 24Extragerea a Tî-a:44 17 41 35 16
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Cooperativa „Deservirea44 Lupeni
încadrează de urgență

- DOI CONDUCĂTORI AUTO

Condiții: posesori ai permisului de cir
culație, categoriile B și C.

Informații suplimentare se pot obține de 
ia serviciul personal al cooperativei, sau 
prin telefon 112 și 14Q,

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Republicii, ut. 90, iui ioane 4 iv 6z isecretariui j, 4 24 6-J .t.șecț.<i). Ili'/IHUL • Tipogtulia l'eiiușam, *it. Republicii/ ar. W.


