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Brigada condusă dc loan Sălăgean de Ia sectorul 
IV al minei Lupeni realizează zilnic o productivitate 
de 8,5 tone pe post. în imagine schimbul condus de 
Ene Tălmaciu.
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Cea mai mare producție 
zilnică de cărbune
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Noapte de iarnă. O trebuie să 
noapte lungă și aspră, ceva grav, 
în care vîntul sufla pe ■_ o intervenție promptă. A 
strunele sticloase ale ză- cerut centrul de comandă 

al S.D.E.E. Petroșani. A 
răspuns tehnicianul Au- 

coordonator 
de manevră. . .' -

,..Nu trecuseră decît cî
teva minute și o mașină 
de intervenție era gata de 
plecare. Au sosit la dato
rie maistrul Petre Dîrzu, 
binecunoscut pentru dă
ruirea și priceperea cu 
care acționează. Un om 
dîrz, precum i se pronun
ță și numele. Alături de 
el au sosit și Ștefan Sas, 
Vioreț Tănăsele, Luci Sa
va și Nicolde Viman, Dat 
încotro s-o apuce ? în
cercările tehnicianului 
Aurel Anghel de a 
legătura cu postul

Valeriu COANDRAȘ

pezii, învolburînd-o. Este 
ora cînd străzile sînt pus
tii, cînd țipenie de om rel Anghel, 
nu-și tulbură somnul. Nu
mai. la stația Fero 
Petrila, electricianul 
serviciu Vasile Rotaru se 
perpelește pe lîngă foc, în 
speranța că nu va avea 
nimic „de furcă" în a- 
ceastă noapte. Dar nu s-a 
gîndit prea mult, căci în 
jurul orei 1, zbîrnîitul te
lefonului a întrerupt li
niștea.

— Alo, stația Fero Pe
trila ?... Sîntem postul de 
transformare Baru. A că
zut la pămînt linia elec- 
trictă aeriană de 20 kilo- 
volți. Anunțați centrul de 
coordonare...

Au urmat cîteva 
secunde de meditație, a- 
poi și-a dat seama

• Șapte întreprinderi 
miniere — Lupeni, Petrila, 
Uricani, Aninoasa, Live- 
zeni, Vulcan și Paroșeni — 
și-au realizat și depășit în 
23 ianuarie sarcinile plani
ficate

• Lupeni, Petrila și Uri- - 
câni sînt minele cu cele 
mal constante realizări — 
zi de zi sarcinile de plan 
au fost depășite — și au 
cele mai mari plusuri de 
la începutul anului : 6251 
de tone, I.M. Lupeni; 1511 
tone I.M. Petrila și 330 de 
tone I.M. Uricani.

• La baza realizărilor 
stă folosirea intensivă a 
mecanizării — la încheie
rea celei de a doua decade 
u' lunii ianuarie, s-au ex
tras peste prevederi 15 000 
tone de cărbune cu 9 com
plexe mecanizate.

• Cea mai mare depăși
re a planului zilei o înre
gistrează mina Lupeni '—• 
plus 518 tone de cărbune 
— care acumulează de la 
începutul anului 6 200 tone 
extrase suplimentar. în ca
drul minei, sectorul IV — 
cel mai mare și mai me
canizat — depășește planul 
la zi cu 5000 de tone și a- 
ceasta pe seama creșterii 
productivității muncii pla
nificate la complexele me
canizate cu pînă la 2550 
kg pe post.

• -Cele mai mari reali
zări cu un complex meca
nizat le-a obținut brigada 
comunistului loan Kacso 
de la sectorul VI ctl minei 
Lupeni — plus 8360 kgzpost

depășire a productivității 
muncii planificate și a- 
proape 7000 de tone în plus 
la producția extrasă de Ia 
începutul anului.

• Alte două 
deri miniere — 
Uricani — s-au 
în acest an și în
sebit în cea de a doua de
cadă a lunii ianuarie prin 
ritmicitatea realizărilor. în 
23 ianuarie, mina Petrila a 
extras peste plan 285 de 
tone, majorînd plusul anu
lui la 1500 tone, iar mina 
Uricani, cu cele 135 de to
ne realizate peste plan în 
aceeași zi, a acumulat un 
plus do 330 de tone pentru 
aceeași perioadă de timp. 
La I.M.. Petrila sînt remar
cabile realizările brigăzi
lor conduse -de cunoscutul 
miner Eugen Voicu —plus 
2091 de tone la prodhcție 
și cu o productivitate su
perioară sarcinilor de plan 
ou peste 2500 kg pe post — 
și Gheorghe Rotaru care, 
exploatînd un complex nou 
introdus în subteran, prin 
creșterea productivității 
muncii planificate cu 3000 
kg pe post a realizat 
plus de aproape 1000 
tone. ?-■

• Producția realizată
minerii Văii Jiului in ziua 
de 23 ianuarie face o do
vadă elocventă a posibili
tăților de care dispun co
lectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderile 
miniere privind realizarea 
și depășirea sarcinilor zil
nice planificate.

în forul suprem al autoconducerii 
muncitorești, minerii propun 

soluții viabile pentru înfăptuirea 
unui deziderat major: 

Patriei, mai mult cărbune!
- PE MARGINEA DEZBATERILOR DIN A- 

DUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚI
LOR OAMENILOR MUNCII DE LA I. M. 
LUPENI

Ieri după-amiază în 
întreaga Vale a Jiului 
au avut loc manifestări 
evocative consacrate 
împlinirii a 120 de ani 
de la Unirea Principa
telor Române. Despre 
semnificațiile istoricu
lui act care se săvîrșea 
la 24 ianuarie 1859 au 
vorbit activiști de par
tid și de stat, reliefînd 
că idealul unirii a în
flăcărat cele mai înain
tate spirite ale pămîn- 
tului românesc care .au 
luptat, cu spada sau 
cu pana, pentru afir
marea dorinței de inde
pendență, a dreptului 
de a fi liberi pe pămîn- 
tul pe care s-au născut 
și au trăit neîntrerupt 
strămoșii noștri, dacii. 
Unirea Moldovei cu Ța
ra Românească a împli
nit o etapă a unei lup
te îndelungate a popo
rului român, desăvîrși- 
rea unității avînd loc 
la 1 decembrie 1918, la 
Alba Iulia, acolo unde 
Mihai Viteazul realiza
se prima unitate politi
că a tuturor românilor.

Expunerile au eviden
țiat mărețele înfăptuiri 
ale României moderne 
la baza cărora se afla 
patriotismul oamenilor 
muncii, prin activitatea

_ cărora se realizează cu 
succes programul de e- 
dificare a societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate . pe pămîntul 
românesc, împlinind î- 
naltele idealuri ale stră
moșilor noștri. Unirea 
de la 24 ianuarie 1859 a 
fost rodul voinței și lup
tei maselor largi ale 
poporului care au lup
tat pentru libertate, u- 
nitate și independență, 
afirmîndu-și dreptul in
alienabil de a-și făuri 
propia soartă, potrivit 
dorinței și priceperii 
sale.

Adunările festive au 
fost urmate de monta
je literar-muzicale și 
spectacole evocative 
susținute de actorii Tea
trului de stat din Pe
troșani și formații a- 
le artiștilor amatori, 
pionierilor și elevilor.

în încheierea mani
festărilor dedicate zilei 
de 24 ianuarie, la lumi
na torțelor, la Pe
troșani, Vulcan, Petrila 
și în alte localități,, par- 
tieipanții s-au prins . în 
tradiționala Horă a 
nirii, melodie și 
cu valoare de 
pentru sufletul 
nesc.
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Start promițător pe șantierele din Petroșani
*>, te

Lucrările de construcție 
a obiectivelor ce vor fi pre
date în acest an se află în 
plină desfășurare. Pe șan
tierele construcțiilor de 
locuințe, toate echipele de 
Constructori depun în a- 
ceste zile, eforturi consi
derabile pentru a se în
scrie în graficele de exe
cuție, iar acolo unde con
dițiile permit, să fie chiar 
devansate. La începutul a- 
cestei săptămîni am trecut 
prin șantierele blocurilor 
din centrul Petroșaniului 
cu dorința de a consemna 
preocupările constructorilor 
încă do la începutul pri
mului trimestru al anului. 
Fără a insista prea mult 
asupra greutăților pe care 
ie întîmpină oamenii șan
tierelor acum în plină iar
nă, vom spune totuși că 
ele nu sînt de neglijat. Fa
ță de anii precedenți s-a

lucrat deseori la tempera
turi de minus 18—20 de 
grade. Aceasta însă nu a 
împiedicat colectivul de la 
blocul 69 să continue ne
stingherit lucrările la in
terioare, la tronsonul AB 
fiind terminate tocmai în 
această perioadă tencuieli- 
le la cele șapte nivele. Au 
fost puse șapele pe care 
vor fi așezate covoarele de 
linoleum și s-au început 
lucrările de mozaicare. 
„Fără îndoială, gerul ne-a 
afectat foarte mult — măr
turisea maistrul Constan
tin Albu, șeful punctului 
de lucru —, dar nu , atît 
îneît să ne împiedice. Am 
început să punem mozai
cul, realizînd un ritm de 
două apartamente pe zi. 
Am ajuns deja la etajul al 
patrulea, urmi nd să trecem 
la zugrăveli. Acestea-s mai 
pretențioase, nu se pot fa

ce la o temperatură scă
zută, însă acum, cînd gerul 
a mai slăbit, sperăm să 
mergem într-un ritm cît 
mai avansat".

Tot la blocul 69 a în
ceput și montarea tronso
nului. CD. Din primele zi
le s-a ridicat deja parte
rul la o scară. Totuși nu 
se poate spune că s-a in
trat într-un ritm normal 
de lucru, deoarece încă nu 
s-a terminat montarea ce
lei de-a doua macarale 
turn. Operația se execută de 
specialiștii Stației de uti
laj și transport Livezeni, 
însă peste patru zile pro
blema va fi rezolvată de
finitiv. Concomitent, se va 
ataca și tronsonul EF,
Constantin IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
La Petroșani, în finalul spectacolului, scena Casei de cultura a fost inun

dată de acordurile emoționante din „Hora Unirii". Foto: Ion LICIU
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flin scrisorile sosite la redacție
O valoroasă inițiativă 

a prins viață
O valoroasă inițiativă 

privind raționalizarea pro
cesului de producție în 
.vederea sporirii cdpaaiității 
de însiîozare a cărbunelui 
preparat a fost înregistra
tă lâ . preparațio Petrila. 
Lucrarea constă în cons
truirea. și montarea unui 
nou transportor, însiloza- 
rea'. cărbunelui făcîndu-se 
cu ajutorul unui . jgheab 
complex prevăzut eu clape 
și. maneta Schimbătoare. A- 
ceastă variantă a fost con
cepută de inginerii; Florea 
Sabin .inginerul șef al 
I.P.C.V.J., și Victor Chia
burii, șeful secției Petrila. 
Execuția aparține maistru
lui electromecanic loan

Horgq, împreună cu echi
pele conduse de Sabin 

. 1 tanche.ș și Francisc Lat- 
kulik. La aceasta au parti
cipat și lăcătușii loan Ma- 
cavei, Victor Popescu, Ru- 

. dolf Hajdu, ...Loan itaiasz, 
Alexandru Bodony, Vasile 
Plugar, Traian Ignat etc., 
a căror . pricepere și . iscu
sință au făcut,ca lucrarea 

„să fie terminată într-un 
timp scurt, fiind create 

(condiții optime pentru des
fășurarea fără întreruperi 
a procesului de preparare 
a cărbunelui din partea es
tică a bazinului.

Emilian DOBOȘ,
Petrila In cabinetuj de contabilitate al Liceului economic din Petroșani, elevii deprind 

tainele mânuirii aparatelor de calcul. Foto : Gh. OLTEANU

Noaptea albă 
a dăruitorilor 

de lumină
• (Urmare din pag. 1)

Liftierii se lasă așteptați
De mai bine de o săptă

mână liftul de la scara I 
a blocului nr. 4 strada Șt. 
O. Iosif din orașul Vulcan 
nu mai funcționează. Am 
zis că se întîmplă să mai 
apară și câte o defecțiune, 
așteptând ca liftierii de la 
secția Vulcan a E.G.C.L. 
Lupenj să intervină. Spe
ranța noastră s-a dovedit

însă înșelătoare pentru că 
liftierii Se lasă așteptați, 
iar locatarii- blocului, din
tre care unii bătrâni, urcă 
cu greu scările pînâ la e- 
tajul 9. Oare pînâ cînd ?

Mircea VICTOR, 
pensionar, blocul nr. 4 sc I 
ap. 58 strada Șt. O. Ios'f 

Vulccm

Start promițător pe șantierele din Petroșani

Practici străine comerțului
în ziua de 18.. ianuarie 

o.c., pe la ora 17,30, m-am 
dus la magazinul alimen
tar nr. 12 din Petroșani — 
Aeroport să cumpăr cîteva 
kilograme de făină dc mă
lai. .Vînzătoarea d® la ra
ionul de cereale, Ețelca 
Louran mi-a spus că are 
făină de mălai cu 2,50 lei 
kilogramul dar că nu este 
bună, e din aceea pentru 
•porci. Știind că făina de 
mălai cu 2,50 lei kilogra
mul este destinată consu
mului populației, am ru
gat vînzătoarea să-mi ara
te și mie făina pe care o 
are. Sigur că făina era 
foarte frumoasă, bună. Am 
întrebat atunci de ce spu
ne că nu e bună, că e din 
aceea pentru porci. „Pen
tru că ești dumneata deș
tept" — mi-a răspuns vîn
zătoarea. Bineînțeles că

am adus această compor
tare obraznică la cunoștin
ța responsabilului de uni
tate care însă nu s-a ară
tat hoțărît s-o corecteze pe 
vînzătoarea comodă și 
străină de respectul pe ca
te lucrătorii din comerț îl 
datorează cumpărătorilor. 
Dumneaei preferă să vîn- 
dă făina de mălai cu sacul 
Această practică întâlnită 
de altfel; și la alte maga
zine ca și comoditatea și 
obrăznicia nu au ce căuta 
în comerțul nostru socia
list. Iotă de Ce mă adresez 
factorilor ce conduc co
merțul din Petroșani, ce- 
rîndu-le să ia măsuri seve
re pentru eradicarea lor.

Constantin BURSUC, 
pensionar, blocul 15, sc. II, 
ap 26, strada Independenței 

Petroșani

• (Urmare din pag. 1)

Rămânând tot în același 
perimetru am mai con
semnat faptul că pînâ la 
sfârșita) lunii vor fi termi
nate toate finisajele inte
rimare la scările 6 și 7 de 
la blocul 50A. „începutul 
lunii februarie — arăta 
maistrul Ilie Catilina — va 
trebui să găsească toate e- 
chipele în alte puncte de 
lucru. Totodată, am înce
put montarea panourilor 
ia blocul 51C din comple
xul Hermes". La sfârșitul 
săptămînii trecute, echipa 
condusă de Dumitru Posto- 
loche a așezat primele 
plon.șee peste subsolul blo
cului, începând și montarea 
parterului la două scări.

Blocul care va avea patru
scări va fi realizat din 
panouri prefabricate PA2 
(scările interioare) și PA8 
(scările de pe colțuri). Du
pă ritmul înregistrat pînâ 
în prezent, constructorii 
șîhț convinși că vor reali
za un nivel pe o scară în 
trei zile ,ceea ce înseam
nă un ritm destul de in
tens, ritm ce va permite 
ridicarea blocului intr-un 
timp relativ. scurt. Mai 
greu a fost începutul, e- 
chipa care execută monta
rea nefiind experimentată 
în folosirea acestei tehno
logii. Ni s-a părut demn 
de reținut, faptul că la a- 
ceastă lucrare este folosită 
o echipă formată doar din 
4 oameni, ceea ce înseam

nă o productivitate ridica
tă .. .

Am surprins. în rândurile 
de față doar câteva din 
preocupările constructorilor 
de locuințe, în această pe
rioadă cînd condițiile cli
matice au afectat multe 
domenii de activitate. Cu 
toate acestea, după cum 
am constatat frigul nu i-a 
împiedicat pe oamenii șan
tierelor din municipiul 
nostru, obișnuiți să învin
gă greutățile, să-și conți
nute nestingheriți <K:t: vi ta
ica. Eforturile lor vor fi 
concretizate la sfârșitul lu
nii ianuarie, după cum am 
fost asigurați în realizarea 
unei producții de aproape 
două milioane lei .

Cronica filmului

Electricienii Gheor- 
ghe Suciu și Andrei Be- 
cheanu de la Stația „Da- 
cia-service“ Paroșeni tes
tează funcționarea mo
torului unui autoturism 
„Dacia 1300".

Foto : O. GEORGE

„Acel blestemat tren blindat14
Cronica celei de-a doua 

conflagrații mondiale 
este atît de plină de ce
le mai fantastice întâm
plări (necpnsemnate, de
sigur, în tratatele de is
torie, din lipsă de spa
țiu), îneît ceea ce narea
ză EnZo G. Castellari în 
„Acel blestemat tren blin
dat", din această lumină, 
pare un film total vero
simil. De altfel „Acel ( 

-blestemat tren blindat" 
este un film interesant, d;.
regizorul său nu e necu
noscut, el s-a recoman
dat, producând impresii 
favorabile, prin „Poliția substanța umană primea

ză și-și păstrează trăsătu
rile perene. :

Reconstituind cu fideli
tate documentari® tică at-
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■f ________ , ................
( acuză, legea achită"
' „Pentru un pumn
' ceapă",

Deși factoldgiq
■' palpitantă, la fol 

palpitantă ca 
film de aventuri, trebu-

, ie remarcată ■...------
, regizorului, încununată 

de succes, de a imprima 
peliculei Un strat de

, nificații care este 
presus de aspectul

, senzațional. Astfel,
, Castellari pare să-1 _
; reseze implicațiile psilio-

lor de a transporta, cu 
un tren blindat, o armă 
secretă. Conflictul se ins
talează, de fapt, în mo
mentul în care cei cinci 
realizează consecințele 
„acțiunii" lor. Ttecunoaș-

iroata îngăduie regizoru
lui să examineze îndea
proape niște caractere 
pine delimitate, 1 indivi
dualizate, precum și fe
lul în care cele întâmpla
te, se reflectă în planul 
conștiinței tor. Pe par- terea adevărului este pri- 
cursul acțiunii, complica- inul moment al unui pro
to, prcsupunînd nenumă
rate . situații impfevizibi - 
ie, ni se oferă prilejul de 
a cunoaște câțiva, oameni, 
avînd temporar statutul 

oștean, ..gîndurile și 
sentimentele lor ce con
verg spre o singură con
cluzie : în orice condiții,

‘TraiiSfoimarc Boru păredii 
zadarnice. Aici, in fața 
pupitrului de comandă, 
întreaga atenție este con
centrată spre depistarea 
defectului. Timpul se 
scurgea pe nesimțite. So
sește la sediu și al doilea 
coordonator de manevră, 
Francisc Argint. Pînâ la 
urmă defecțiuunea este 
localizată, se primesc 
primele amănunte. Date-' 
ri'tă căderii masive de 
zăpadă, la linia aeriană 
de 20 kilovolți se produ
sese un scuft circuit;.. Die- 

. selul a amuțit pe ' calea 
ferată. Fuseseră între- 
rtipți și alți consumatori 
de la rețea. A fost nevo
ie să se treacă pe grupul 
electrogen. Dar asta în
mod. provizoriu, pînâ la
remedierea defecțiunii.

...Mașina cu oamenii de 
intervenție plecase spre 
locul în care era semna
lată defecțiunea. între 
timp prin radio-telefon 
se primeau tot mai mul
te informații despre de
ranjamentul produs. A- 

junsă la fața locului, e- 
chipa de intervenție a 
început cercetările. Cu. 
răbdare, cu atenție, deși 

. gerul năprasnic (minus 
20 de grade) le strângea 
mîinile ca într-un clește. 
Pe o porțiune de 30 km 
a fost verificat stâlp cu 
stâlp, instalație cu insta
lație, ore întregi de mun
că încordată pînă ce de
fectul a fost depistat. în 
punctul numit Valea 
Muncolului,, datorită 
scurtcirciiittflui, cablul 
se carbonizase, A fost^ în
locuit imediat, s-au făcut 
verificările necesare și 
s-a cuplat. în sala cen
trului de comandă de la 
S.D.E.E. Petroșani, s-a 
auzit din nou vocea co
munistului Petru Dîrzu: 

„Defecțiunea a fost reme
diată 1“ După care co
ordonatorul de manevră 

. Francisc Argint ,a răs
puns prin radiotelefon. : 
„Am înțeles, reveniți la 
bază !“

...Era dimineață și ge
rul mușca din obrajii oa
menilor. Un tren alerga 
vijelios pe drumul de 
fier dueînd țării cărbu
nele din Vale. Mașina 
de intervenție rula p. 
panta de la Peștera Bo
lii, dueînd spre casă 
cinci oameni harnici și
devotați pe care reporte
rul i-a denumit „dărui- 
tori de lumină".

ces de maturizare, ce va 
continua — nu fără im
portante sacrificii — pînâ 
la dovedirea atașamen
tului față de cauza păcii. 

Castellari derulează în 
așa fel firul povestirii, 
îneît nu lasă I niei un du
biu : lucrurile s-ar fi 

'putut petrece în film ai-, 
doma celor din realitate. 
Accentul cade de fiecare 
dată pe reliefarea pro- 

slt, - __ . ... coșului de conștiință de-
mosfera anului care-1 pre- etanșat de tumultul eve- 

' într-un cecle Pe ce^ ce înseamnă nimentului. S-ar putea 
finele războiului, Caste- spună că, deși într-o for- 

străda'nia llnr' ne Plaseâză în Fran-

Șl
de

este
S-ar putea • 

sptiuv -,VM/:: XiJtVT ’VJ
mă foarte atractivă, fil
mul promovează ideea 
necesității opțiunii corec
te atunci cînd imperati
vele istoriei o cer; Se 
poate spune, de asemenea, 
că „Acel blestemat tren 
blindat", asumînd etiche
ta vag compromisă a fil
mului de aventură, vor- 

u‘3 germană pe care o lichi- bește despre fațetele ne- 
'■* Ij , dează. Doar mai tîrziu cunoscute ale războiu-

află că actul lor a pus în lui, realizate de eroi ră- 
pericol o misiune specia- mașl în anonimat.

camarazi. lâ, menită să zădărniceas- 
hițleriști-

cede pe cel ce înseamnă nimentului. 
finele războiului,

SPORT ’SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

întreceri de schi viu disputate

sem- 
mai 
pur 

Pe 
inte-

ța anului 1944. Cinci sol
dați americani, cam ne
supuși disciplinei milita- 

i re, profită de circumstan
țele unui bombardament 
și încearcă să dezerteze, 
vrînd să ajungă în Elve
ția. în drumul lor aven-

logice și morale ale fata- taros intîlnesc o patrulă 
lei neînțelegeri în ~ ~ ’
protagoniștii, în locul vie- ■ 
ților dușmane, siting 
cele ale unor
Situația — limită astfel că încercările

- care
lui, realizat® de eroi ră-

C. ALEXANDRESCU

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
t

Comisia de schi a 
C.O.E.F.S. Vulcan a orga
nizat etapa municipală a 
campionatului republican 
de copii. Au participat re
le vii Clubului sportiv șco
lar din Petroșani și,ai clu-» 
bului de schi „Pionierul" 
din Eu peni. Numerosului 
public prezent la întreceri; 
i s-a oferjț un frumos spec
tacol sportiv. Iată
și rezultatele înre
gistrate : Schi fond: co
pii II: 1. Voică Amza, C.S. 
Șc. Petroșani, 2. Gabriela 
Pop, C.S.Șc. Petroșani, 3. 
Livia Buliga, C.S. „Pionie
rul". Copii I: 1. Lucia Scur
ta, C.S.Șc; Petroșani, 2. Me
tania Cziihbalmoș, C.S:Șc. 
Petroșani, 3. Paulina Frân- 
cu, C.S.Șc. Petroșani. 
Copii III : 1. Dionisie Ia- 
cob, C.S.Șc. Petroșani, 2; 
Alexandru Matișan, C.S.

„Pionierul", 3. Ilarie Stan, 
C.S. „Pionierul". Copii II: 
lț Adrian Flaidăr, 2. Er
nest Czimbalmoș, 3. Petre 
Buică, toți de la' C.S.Șc Pe
troșani. Copii I : 1. loan
Crișu, 2. Gheorghe Coșo- 
veanu, 3. Florin Mqreu, 
toți de la C.S.Șc. Petroșani.

Prof. Imling ALFRED 
corespondent

Micii schiori
Pe piftiile din preajma 

locului de agrement „La 
Brazi" din orașul Vulcan 
a avut loc un concurs de
monstrativ de schi alpin.. 
Și-au dat concursul micu
ții schiori ai Clubului spor
tiv „Pionierul" din Lupeni. 
Pe podiumul de premiere 
au urcat următorii concu- 
renți : 1. Gabriel Ungur,;2. 
Mihqiță Csiki, 3. Alexan-

PRIMA LECȚIE 
PRACTICA DE 

ORIENTARE
Membrii tînărului cerc 

de turism alpin de pe lin
gă clubu] muncitoresc din 
Lonea au făcut prima ieșire 
în teren, la cabana Lunca 
Florii pentru a pune în 
practică lecțiile teoretice 
de orientare în teren, pe 
jos și cu schiurile.

Nicolae GOGELESCU 
corespondent

în concurs
dru Rad ; 1. Elișabeta
Szasz, 2. Camelia Szigyar- 
to, 3. Mariana Mondoca ; 
1. Ramona Beke, 2. Cristi
na Fildan, 3. Tiberica Rad.

Viitorul concurs va avea 
loc duminica viitoare — 
dacă timpul va fi prielnic 
— la locul de. agrement 
din orașul Lupeni.
Prof. Angela ZAMFIRESCU 

corespondent
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în îorul suprem al autoconducerii 
muncitorești, minerii propun 

soluții viabile pentru înfăptuirea 
unui deziderat major:

mac /
— Pe marginea dezbaterilor din adunarea generala 
a reprezentanților oamenilor muncii de la I.M. Lupeni — Aspect din timpul dezbaterilor adunării generale 

a reprezentanților oamenilor muncii de la I.M. Imperii.

Constantin Păunescu, șef de brigadă la sectorul I.

De Ia 
maistru minier la 
torul IV, Dumitru

stingă la dreapta : Petre 
sectorul
Marin,

Constantin, maistru minier la sectorul IV, Mihai Doroftei, 
V, Mircea Șuba, șeful sectorului XII — transport,loan Sălăgean, șef de brigadă la see- 
maislru minier la sectorul V, ~

Din propunerile 
participanțilorla dezbateri

de con-■ Organul colectiv ... _.. 
ducere de la mina Lupeni 
s-a prezentat în fața adu
nării generale a reprezen
tanților oamenilor muncii 
cu o dare de seamă pe ba
ză de bilanț cuprinzătoare, 
străbătută în mod pregnant 
de un spirit constructiv, 
critic și autocritic. S-a 
prezentat, de asemenea, 
ou un program minuțios 
care denotă o largă parti
cipare a minerilor și maiș
trilor cu experiență, a in
ginerilor, economiștilor și 
tehnicienilor din întreprin
dere la fundamentarea mă
surilor necesare înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor de 
plan. Pe această bază, dez
baterile au căpătat un ca
racter concret de lucru, 
fiind orientate spre găsirea 
și punerea în valoare a 
noi resurse interne și posi
bilități care să conducă la 
creșteri cantitative și ca
litative în activitatea în
treprinderii.

Preocuparea unui mare 
număr de oameni ai mun
cii care au contribuit la 
elaborarea programului de 
măsuri a fost îndreptată 
spre o problematică majo
ră : realizarea la timp a 
lucrărilor de investiții și 

“-menținerea liniei de front 
active, continuarea concen
trării producției pe strate 
și blocuri, introducerea de 
noi utilaje moderne, cu 
parametri tehnici superiori, 
în abatajele de mare capa
citate, îmbufiătățirea teh
nologiilor de lucru și o 
seamă de alte îmbunătă
țiri aduse unor utilaje, în 
vederea adaptării la con
dițiile specifice de zăcă- 
mînt, realizarea prin efort 
propriu a unor asimilări 
de piese și dispozitive, dis- 
pecerizarea minei și intro
ducerea televiziunii cu cir
cuit închis, mecanizarea 
lucrărilor de pregătire, 

perfecționarea forței de 
muncă. Prin minuțiozitatea 
măsurilor ce le cuprinde, 
programul minei Se înscrie 
înltr-o perspectivă care de
pășește dimensiunile 
singur an, ilustrând 
punderea cu care a
gîndit, profunzimea cu că- 

untri 
răș- 
fost

• De la o medie zilnică de 5337 tone, in 
primele opt luni ale anului trecut, producția mi
nei a înregistrat importante creșteri ; 5996 tone 
extrase in medie în luna noiembrie, 6247 tone, 
în decembrie, 6400 tone extrase, în medie, de la 
începutul acestui an * La ordinea zilei este în
scrisă preocuparea pentru găsirea de noi căi și 
direcții ale creșterii producției fizice și a valorii 
producției nete.

re minerii, inginerii 
tehnicienii. întreprinderii 
privesc dezvoltarea conți-' 
nuă a activității acestei 
mari . unități economice, și 
chiar dezvoltarea economi- 
co-șocială a orașului.

Dezbaterile au dat, de a- 
semenea prilejul evidenție
rii .unor noi propuneri. Do
vadă că interesul pentru 
perfecționarea continuă a 
activității întreprinderii 
este deosebit. Primul fapt 
pozitiv pe care îl consem
năm privește conținutul a- 
cestora : orientarea fermă 
spre promovarea progresu
lui tehnic. Cel de-al doilea, 
privește modalitatea între
văzută pentru realizarea 
lor : fiecare vorbitor s-a 
angajat în fața adunării 
să contribuie efectiv la în- . 
făptuirea propunerilor, 
să-și sporească efortul de 
gîndire și acțiune pentru 
ca dotarea .tehnică deose
bit d® bogată a întreprin
derii să fie utilizată eu 
maximum de randament, 

. eu o eficiență economică 
sporită.

Adunarea generală a

scos în evidență posibilită
țile reale pe care le are 
mina Lupeni pentru reali
zarea exemplară a sarcini
lor acestui an și angaja
mentului asumat în chema
rea la întrecere. Pentru a- 
eeasta, consiliul oamenilor 
muncii, conducerile sec- 

și . toarelor, întregul colectiv, 
sub conducerea organizației 
de partid, vor trebui să 
militeze cu fermitate pen
tru întronarea unei disci
pline ferme, fără de care 
nu poate fi concepută ac
tivitatea în domeniul mi
nier. Insistând asupra a- 
cestui deziderat, adunarea 
generală a . însărcinat or
ganul Colectiv de condu
cere să adopte măsuri e- 
fieiente, - capabile să con
tribuie la întărirea ordinii 
și disciplinei în toate locu
rile de mancă, Ia creșterea

De la stingo la dreapta : Cornel Hurneniuc, șeful sectorului X I— investiții, loan Kacso, 
șef de brigadă la sectorul VI, Anton Duban, șef echipă Ia sectorul XIII — electromecanic. Silviu Năstcise, secreta
rul comitetului U.T.C. pe întreprindere, Titus Costache, director tehnic cu pro bleme electromecanice, loan Gîrea, șef 
de brigadă la sectorul II.

răspunderii fiecărui mem
bru al obiectivului față de 
îndatoririle profesionale. O 
referire aparte s-a făcut 
la adresa corpului tehnic, 
chemat să soluționeze eu 
mai multă promptitudine 
problemele ivite în abataje 
și la celelalte lucrări mi
niere, să asigure o asisten
ță tehnică superioară fie
cărei brigăzi și formații 
de lucru. O altă măsură 
expresă se referă la nece
sitatea îmbunătățirii mun
cii de selecționare, după 
criterii științifice, a forței 
de muncă, în vederea bu
nei integrări în activitatea 
minieră.

Colectivul minei 
a dobîndit în anul 
o vastă experiență 
meniul mecanizării 
jelor frontale și aplicării 
tehnologiilor avansate. Pe 
această bază, dată fiind și 
dotarea tehnică deosebit 
de bogată de care dispune, 
o dotare de altfel în conti
nuă îmbogățire ,adunarea 
generală a exprimat con
vingerea că în anul 1979 
activitatea desfășurată de 
colectiv se va situa pe noi 
trepte de progres tehnic și 
economic, iar rezultatele 
minerilor vor fi la înălți
mea bogatelor tradiții 
muncitorești ale întreprin
derii. (I. MUSTAȚA)

Lupeni 
trecut, 
în do
ct bata-

• PETRE CONSTANTIN, maistru minier la sec
torul IV: „Dotarea sectorului nostru cu cei de-al 5-lea 
complex mecanizat, astfel îneît, printr-o bună core
lare, sectorul să dispună în permanență de 4 fron
turi active de mare capacitate" • MIHAI DOROF-' 
TEI, maistru minier la sectorul V ; „Intensificarea 
acțiunii de calificare și policalificare a cadrelor, în
deosebi a celor_ tinere, pentru formarea lor așa cum 
ni s-a indicat, 'ca adevărați tehnicieni mineri" •' 
MIRCEA ȘUBA, șeful, sectorului XH-transport ! „Re- 
condiționarea benzilor din fluxul de transport conti
nuu prin vulcanizare, pentru creșterea rezistenței si 
a siguranței în funcționare" • IOAN SAlAGEAN, 
șef de brigadă la sectorul IV : „Extinderea experien
ței pozitive dobîndite prin adaptarea combinelor de 
abataj la complexul mecanizat, și în alte strate și 
blocuri" • MARIN DUMITRU, maistru minier la. 
seotorul V : „Generalizarea, în toate sectoarele, a ini-- 
țiativei „Contul țolector de economii" care s-a dove
dit prielnică aplicării noului mecanism economico-fi- 
nanciar, creșterii valorii producției nete" • CONS
TANTIN PĂUNESCU, șef de brigadă la sectorul XI 
— investiții i „îmbunătățirea lucrărilor de investiții,, 
creșterea duratei lor de folosință, creșterea, vitezelor 
de avansare la pregătiri prin mica mecanizare" •' 
CORNEL HUMENIUC, șeful sectorului de investiții ! 
„Devansarea termenului de execuție la cel .puțin două 
obiective din planul sectorului" • IOAN KACSO, 
șef de brigadă la sectorul VI : „Instruirea brigadie
rilor pentru a asigura o organizare temeinică, rigu
roasă a producției și a muncii, îndeosebi la abatajele 
dotate cu complex mecanizat" • ANTON DUBAN, 
șef de echipă la sectorul XIII — electromecanic : ,,E- 
xecutarea prin efort propriu a unor piese de schimb 
și dispozitive ; înființarea unei secții la I.R.I.U.M.P. 
care să execute comenzile întreprinderii ; extinderea 
monoraiului autoîncărcător cu acțiune pneumatică fu
nie în țară), realizat la Lupeni, la pregătiri" 
• TITUS COSTACHE, director tehnic cu probleme e- 
lectromecanice : „Mecanizarea lucrărilor de pregătire 
în vederea creșterii vitezelor de avansare și reducerii 
efortului fizic ; intensificarea acțiunilor pentru afir
marea concepției tehnice proprii a întreprinderii" • 
ION GÎREA, șef de brigadă la sectorul II : „Dotarea 
brigăzii cu un monorai ; intensificarea acțiunii de 
recuperare a armăturilor metalice ; realizarea de 
către fiecare brigadă de la pregătiri, dotată cu utilaje 
pentru tăiere mecanică; a cel puțin 150 mVlună în 
vederea asigurări! permanente a liniei de front active".

OBȚIN UTA LA NUNA LUPENI 
PPlN ADAPTAREA COMBINELOR 
OE ABATAO Ui COMPLEXUL 
NECfiNIZAT DE SUSȚINERE
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FILME
Manifestări peste hotare consacrate 

RomâneUnirii Principatelor
Expoziție 
de carte 

românească
în diverse capitale și 

. orașe ale lumii continuă 
seria manifestărilor consa
crate împlinirii a 120 de 
□ni de 1a Unirea Principa
telor Române,

La Ambasada României 
din Belgrad a fost organi
zată o conferință de pre
să, la care au participat 
oficialități iugoslave, re
prezentanți ai corpului di
plomatic, redactori de la 
ziare și radioteleviziune, 
corespondenți de presă. 
Despre importanța istorică 
o evenimentului de ta 
ianuarie 1859 a vorbit 
basadorul român la 
grad, Nicolae Mihai.

La lectoratul de limbă și 
literatură română de la 
Universitatea din Liublia- 
na a avut loc o masă ro
tundă cu tema „Latinita
tea limbii române — ele
mente autohtone'*, ia care 
ou participat cadre didac
tice și numeroși studenți.

Ziarul „Borba" publică, 
în numărul din 23 ianua
rie, un articol redacțional 
intitulat „Jubileul Unirii**, 
care relevă, pe lîngă sem
nificația evenimentului, 
succesele înregistrate de 
țara noastră în anii socia
lismului.

Cu prilejul conferinței 
de presă de Ia Ambasada 
României din Berlin, a 
vorbit ambasadorul român, 
Gheorghe Take.

24 
atn- 
Bel-

Ambasada țării noastre 
dip. Japonia _ a organizat, 
la „International Frater
nity Club“ din Tokio, o 
seară culturală.

La Școala superioară de 
administrație, de limbă sue
deză, de ta Helsinki, a a- 
vut loc o seară culturală 
românească.

în capitala Suediei a 
fost deschisă o expoziție de 
fotografii care evocă prin
cipalele momente ale isto
riei țării noastre și popo
rului român de la origini 
și pînă în zilele noastre, 
lupta sa neîntreruptă pen
tru libertate, independență 
și înțelegere între popoa
re.

în sălile Bibliotecii poli
tice din Montreal a fost 
deschisă „Decada româ
nească", manifestare ca
re va cuprinde o expoziție

de carte, o expoziție inti
tulată „Monumente , de ar-_ 
tă și cultură din România", 
precum și standuri cu fo
tografii înfățișînd aspecte 
legate de evenimentul U- 
nirii.

în orașul danez Alborg 
— înfrățit cu Tulcea — a 
avut loc, sub auspiciile pri
măriei municipale, deschi
derea expozițiilor „Momen
te din istoria poporului 
român" și „Aspecte din 
creația contemporană a 
pictorilor din Tulcea". Ex
ponatele înfățișează lupta 
seculară a poporului român 
pentru unitatea națională, 
independență și progres so
cial, marile înfăptuiri ale 
României în călii construc
ției sooialismului.

Ambasada I.omâniei de 
la Brazzaville a organizat 
o conferință de presă.

MEXICO 
La A- 
„Prime- 
capitala 
inaugu- 

de carte 
expuse

CIUDAD DE
24 (Agerpres). — 
sociația de presă 
ra Plana", din 
Mexicului, a fost 
rată o expoziție 
românească. Sînt
cele 14 volume apărute în 
limba spaniolă din lucra
rea „Nicolae Ceaușescu — 
România pe drumul cons
truirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate", al
te cărți publicate în edi
turile mexicane despre via
ța și activitatea șefului sta
tului român, printre care 
volumele „Nicolae 
Ceaușescu — România în 
fața lumii contemporane", 
apărut sub patronajul pre
ședinției republicii, 
„Nicolae Ceaușescu — 

de ani de viață și 
luptă".

Și
60 
de

în legătură cu situația
TEHERAN 24 (Agerpres). 

— Intr-o declarație făcută 
în Majlis, una din cele do
uă camere ale Parlamentu
lui iranian, care s-a în
trunit miercuri la Teheran, 
primul ministru al Iranu
lui, Sliahpur Bakhtiar, a 
arătat că guvernul său 
poartă convorbiri cu aya- 
tollahul Khomeini, lide
rul opoziției religioase 
șiite, aflat în exil în Fran-

ța— relevă agenția Reu
ter. Fără a furniza detalii 
asupra acestor convorbiri 
premierul a precizat că nu 
s-a ajuns la rezultate con- 

. crete.
Primul ministru a pre

zentat Majlisului primele

din Iran
proiecte de lege ale guver
nului pe care îl conduce. 
Unul dintre ele prevede 
ridicarea imunității în fa
ța justiției a foștilor mi
niștri și altor oficialități 
arestate în ultimele luni, 
în conformitate cu preve
derile legii marțiale.

TEMPERATURA CEA 
MAI SCĂZUTA

Aspecte ale destinderii, dezarmării 
și păcii: efectele înarmărilor

5il

LA DELHI s-a deschis 
Conferința țărilor în cura 
de dezvoltare pentru pro
blemele învățămîntului. 
Timp de două zile, delegați 
din 30 de țări vor dezbate 
probleme ale dezvoltării 
învățârpînțului; mijloace^, 
lor de lichidare“ '«“"tffllBlfSr 
betismului, pregătirii ca
drelor naționale de specia
liști.

PARTIDUL PROGRE
SIST AL OAMENILOR 
MUNCII DIN CIPRU 
(AKEL) a dat publicității 
un document, cuprinzător 
care se pronunță, printre 
altele, pentru naționaliza
rea principalelor ramuri e- 
conomice ale țării, transmi
te agenția Taniug. Partidul 
pornește de la cererea sa 
privind formarea unui gu
vern multipartit în Cipru, 
care să constituie cea mai 
bună modalitate de realiza
re a obiectivelor politice și 
economice ale dezvoltării 
țării.

ÎNCEPÎND CU LUNA 
IANUARIE, în componen
ța Confederației Elvețiene 
a apărut un nou canton — 
al 23-lea. Situat la grani
ța dintre Elveția, și Fran
ța, cantonul Jura are o 
populație de 68 000 locui
tori.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Orchestra am- 1 

Ibulantă. Republica: Doc- I 
torul Poenaru. Unirea : I 

t Acel blestemat
'h;;j r.’.O-t. —" - - -----

PETRILA: Star,
ile I-II.

LONE A: Vremea 
batilor.

ÂN1NOASA: 
de Benares.

VULCAN: Soțul meu, 
seriile I-II;

LUPENI — Cultural: 
Pasiențe.

URICANI: Aurul lui 
Mackenna, seriile I-II.

tren

sen-

bâr-

Trenul

I 
I
II

TV.

Intr-o epocă dominată 
de afirmarea tot mai vi
guroasă a aspirațiilor po
poarelor spre dezarmare, 
destindere, securitate și 
pace, cursa înarmărilor a 
devenit un principal factor 
poluant al relațiilor inter
naționale, generatorul unui 
profund sentiment de ne- 
k'taiște și îngrijorare pen- 
t.'U prezentul și viitorul o- 
menirii. Numai numărul 
încărcăturilor nucleare 

strategice existente pe glob 
a crescut de la 1670, 
1963, la aproximativ 11000 
în 1975. Sau un alt exem
plu edificator ; după cal
culele unor specialiști, în
corporate în documente ale 
Adunării Generale a 
O.N.U., statele semnatare 
ale Actului final de la 
Helsinki dispun de un to
tal de 94 submarine pro
pulsate nuclear : un ase
menea submarin este dotat 
cu 16 rachete purtătoare 
a cite 14 încărcături nu
cleare de 50 kilotone fie-

de
G-

care. O singură salvă 
rachete nucleare de pe 
ceste submarine echivalea
ză cu puterea explozivă a 
52 640 bombe nucleare de 
cite 20 kilotone, de tipul 
celei lansate la Nagasaki. 
Aceasta înseamnă că nu
mai una dintre multiplele 
salve ce pot fi trase de pe 
cele 94 submarine nuclea
re este capabilă să distru
gă simultan 52 640 de lo
calități de mărimea unul 
oraș, cu alte cuvinte să 

în transforme trei continente 
de mărimea Europei în- 
tr-un deșert radioactiv.

Armele nucleare și vec
torii purtători au atins de 
mai mulți ani pragul su
prasaturației, iar efectele 
utilizării ior, într-un even
tual conflict sau prin acci
dent, depășesc orice grani
ță, astfel încît întreaga o- 
menire este silită să tră
iască sub amenințarea gra
vă pe care o reprezintă u- 
țjașele arsenale atomice.

sI

i 
s
i î
i

1

Cercetătorii de Ia 
laborator finlandez 
Otaniemi au anunțat că 
au înregistrat temperatu
ra cea mai scăzută din 
lume : 30 miliardimi de 
grad deasupra tempera
turii de minus 273,16 gra
de C, care constituie ze
ro absolut.

Potrivit celei de a tre
ia legi a termodinamicii, 
zero absolut este imposi
bil de obținut, dar cerce
tătorii au declarat că au 
atins cea mai apropiată 
temperatură, 
0,00000003 deasupra 
zero absolut.

METODĂ DE 
CONGELARE A 

ȚESUTURILOR VII
Un cercetător de la U- 

niversitatea Georgetown, 
David Robinson, a pus 
la punct o metodă de 
congelare a țesuturilor 
vii care evită distrugerea 
celulelor la revenirea la 
o temperatură pozitivă. 
Robinson a declarat că 
descoperirea sa nu duce 
la o apropiere a zilei în 
care ființe vii vor fi con
gelate în vederea reînvie-

un 
din.

adică 
lui

organizează concurs

pentru ocuparea postului de

șef birou administrativ

Concursul va avea loc în ziua de 5 fe
bruarie 1979, ora 10, la sediul unității. Con
diții de participare la concurs și retribuire, 
ponform Legii nr. 12/1971 și 
188/1977. ~

Decretului nr.

întreprinderea încadrează de asemenea:

lăcătuși subteran 
electricieni subteran

rii lor ulterioare, întrucît 
omul nu stăpânește nici 
măcar tehnologia conser
vării prin îngheț a unor 
organe. Totuși, adaugă 
el, pentru prima dată s-a 
realizat congelarea unor 
aglomerări de celule, su
ficient de mari pentru a 
fi considerate țesut viu, 
și readucerea lor la tem
peratura inițială cu dis
trugeri de celule minime.

cluzia că o intervenție 
chirurgicală pentru ex
tracția glonțului este im
posibilă. El s-a consolat 
cu această situație, cu a- 
tît mai mult cu cît nu a 
avut niciodată de suferit 
din cauza ei.
VÎRSTA FAIMOSULUI 

POPEYE

Faptul divers

pe glob

54 DE ANI CU... UN 
GLONȚ IN INIMA

Emile Saufflet, locuitor 
din Elinoy — localitate 
situată în nord-vestul 
Franței, trăiește, de 54 de 
ani, eu... un glonț în ini
mă, La virata de 10 ani, 
el a suferit un accident 
în cursul unei întreceri 
de tir cu carabina, glon
țul pătrunzîndu-i în cavi
tatea toracică și oprln- 
du-i-se în mușchiul car
diac .

După ce a fost supus 
mai multor radiografii, 
medicii au ajuns la con-

Popeye, faimosul ma
rinar" care iese întotdeau
na învingător din con
fruntările cu adversari 
ce-1 întrec cu mult în ga- 

■ barit, a împlinit în a- 
ceastă săptămînă 50 de 
ani. Creatorul său, Fo
rrest Sagendorf, declară 
însă că Popeye ce are 
mereu un ochi închis (a- 
ceasta nu se datorează 
însă vreunei vătămări, ci 
este... o clipire permanen
tă) nu-și arată virata — 
așa cum nu și-o arată 
nici Michey Mouse, mai 
tîhăr cu numai opt luni 
— și este- sortit unei vieți 
veșnice. Numele pe care 
l-a primit eroul scurt-me- 
trajelor de desene anima
te nu are o origine prea 
clară. Se apreciază că ar 
proveni de la expresia 
„1’11 be popeyed“ (Mă 
surprinde aceasta) la mo
dă la vremea respectivă.

țț ■

Centrala pentru valorificarea 
ambalajelor 

Unitatea Petroșani 
încadrează urgent pentru 

DEPOZITELE PETROȘANI Șl LUPENI:

- MUNCITORI NECALIFICATI
- COLABORATORI CU PLATA CU BU

CATA

Condițiile de remunerare conform Legii 
nr. 57/1974,

Informații suplimentare la sediul unității 
din strada Cloșca nr. 2, telefon 41023 și 
43712.

Mica
publicitate

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Fiilop 
Maria, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară hulă. 
(56) |

de

ANUNȚ DE FAMILIE

REAMINTIM celor care 
l-au cunoscut că ieri s-au 
împlinit 3 ani de cînd

VASILE VLĂDULESCU

17,00 Telex. 17,05 
leșcoală. 17,25 Curs 
limbă rusă. 17,45 La 
lan —emisiune pentru 
conducătorii auto. 18,00 
Repere australiene. Pro
ducție a studiourilor de 
filme documentare din 
Sidney. 18,25 Pentru 
timpul dumneavoastră 
liber, vă recomandăm... 
18,40 Forum cetățenesc. 
19,00 Publicitate. 19,05 
Film serial pentru copii: 
„Sindbad marinarul". E- 
pisodul 22. 19,30 Tele
jurnal. 19,50 Partidului 
— omagiul tinereții 
noastre. 20,20 Slăvim 
patria și partidul. Pro
gram de muzică și po
ezie patriotică și revo
luționară. 20,40 Film ar
tistic: „Arun Pradep" —■ 
producție a studiourilor 
indiene, programat cu 
prilejul Zilei naționale 
□ Indiei. Premieră 
22,15 Telejurnal.

RADIO

Te- 
de 

vo-

TV.

știri.5,00 Buletin de
5,05 Ritmuri matinale.
6,00 Radioprogramul di
mineții. 8,00 Revista 
presei. 8,10 Curierul me
lodiilor. 9,00 Buletin de 
știri. 9,05 Răspundem 
ascultătorilor. 10,00 Bu
letin de știri. 10,05 Ra- 
diomagazinul femeilor. 
10,35 Interpreți ai șla- 

* * A-
10,43 
11,00 
11,05

I

I
I
I

gărului românesc: 
drian Romcescu.
Atlas folcloric. 
Buletin de. știri.
Spre comuniste zări — 
cîntece muncitorești. 
12,00 Buletin de știri. 
12,05 Din comoara fol-. 
clorului nostru. 13,60 
De la 1 ia 3. 15,00 Teh- 
nic-club. 16,00 Radiojur
nal. 16,15 Cîntece pio
nierești. 16,25 Tehnică 
și organizare în agricul
tură. 16,40 Melodii con
certante. 17,00 Buletin 
de știri. 17,05 Opinia 
publică. 17,30 Instanta
nee solistice. 18,00 Orele 
serii. 20,00 Interpreți ai 
cîntecului popular: Ma
ria Ciobanu, Aneta 

.Stan și Ion Redu. 20,30 
Reflexele timpului. 20,40 

i Cadențe sonore. 22,00 O 
- zi într-o oră. 23,00 — 
J Non stop muzical noc
turn.

I
I

I
PRONOEXPRES

Rezultatele tragerii
Pronoexpres din 24 

ianuarie 1979
Extragerea

II

I : 22 20 31
10 13 29

Extragerea
15 17 41 7 9.

FOND de
1 036 4Q4 lei,

REPORT la categ. I: 
238172 lei.

a H-a : 21

cîștiguri i

mare admirator al naturii 
a pișcat dintre noi. Un 
gînd pios pentru sufletul 
său bnn, (57)
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