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Edificii miniere în lunca Jiului din Livezem.

Creșterea producției materiale 
si a economice

Strîns unit în jurul conducerii înțelepte a partidului 
și statului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, încrezător 
în viitorul ce și-l clădește singur, liber și stăpîn pe 
destinele sale, poporul nostru a trecut pragul noului 
an 1979 cu un plus de experiență în practica cons
trucției socialiste, cu temeiuri trainice s izbînzile re
purtate pînă în prezent, sub conducerea partidului, în 
anii liberi ai Republicii; Toate aceste temeiuri întăresc 
convingerea că înaintarea țării pe calea dezvoltării 
multilaterale va aduce împlinirea idealurilor și năzuin
țelor întregului popor, de viață mereu înfloritoare.

Anul 1979 — an hotărîtor al înfăptuirii obiecti
velor actualului cincinal — a început și în munici
piul nostru într-o dominantă notă de dăruire și ab
negație muncitorească. Animați de cuvintele calde, de 
îndemnurile mobilizatoare ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, transmise în 
pragul noului an, minerii, preparatorii, energeticie- 
nii, .toți ceilalți oamen-j ai muncii, în frunte cu comu
niștii, și-au reluat activitatea — acolo unde pentru 
puțin timp a fost întreruptă — cu gîndul la sarcinile 
majore ale acestui an : creșterea producției materiale, 
a productivității muticii, a calității și eficienței între
gii activități economice, ridicarea pe o treaptă nouă 
a celorlalte activități din domeniile investițiilor, cerce
tării și proiectării, învățămîntului, ocrotirii sănătății, 
comerțului și prestărilor de servicii, transportului și 
gospodăririi localităților. „Sarcina centrală în acest 
an — reținem o idee majoră din Mesajul tovarășului 
Nkolae Ceaușescu, adresat ou prilejul Anului Nou — 
este ridicarea Ia un nivel tot mai înalt a activității 
economico-sociale, realizarea unei calități noi, supe
rioare, în întreaga operă de construcție socialistă". 
Cerința subliniată de secretarul general al partidului, 
impune oa în acest an să se asigure valorificarea tot 
mal eficientă a potențialului material și uman al fie
cărei întreprinderi, promovarea eu fermitate a celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, astfel îneît a-

(Continuare in pag. a 2-a)
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Miercuri, 3 ianuarie 1979, am fost prezenți la 

încheierea primului șut al anului 1979 printre minerii 
întreprinderilor din Valea Jiului. Am consemnat cu 
această ocazie primele 
șut al anului, gîndurile 
târăsc soarta producției.

realizări obținute în primul 
minerilor, ale celor care ho- 
de cărbune.

I. M. LUPENI

VALENTIN TOFANA, 
miner șef de brigadă, a- 
bataj dotat cu complex me
canizat, sectorul IV ; 
„Prima zi lucrătoare a a- 
cestui an o vom încheia cu 
rezultate bune. Sîntem ho
tărîți nu numai să menți
nem ritmul ne care l-am a- 
tins în luna decembrie a 
anului trecut, cînd am ob
ținut o producție suplimen
tară de peste 6000 
și o productivitate 
tantă de peste 15 
post, ci dorim ca 
rile anului., 1979 fie su
perioare celor din 1978. 
Avem toate condițiile crea
te — un utilaj modern, de 
mare productivitate și oa
meni pricepuți. Peste 25 la 
suită din minerii brigăzii 
pe care o conduc sînt po- 
licălificați, iar acum ur
mează cursurile de polica
lificare alții, încă 20 fa su
tă din efectiv. La termina
rea acestui curs vom avea 
peste 50 la sută din mem
brii brigăzii policalificați.

Repet, condiții avem, nu
mai că trebuie, așa cum 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Mesajul a-

dresat întregului nostru po
por cu prilejul Anului Nou, 
să valorificăm tot mai e- 
ficient potențialul material 
și uman de care dispunem, 
să promovăm cu fermitate 
cele mai noi cuceriri ale 
revoluției tehnico-științi- 
fice în toate domeniile.

Acesta este țelul pe care 
ni l-am propus să-l atin
gem în anul 1979".

I.M. DÎLJA

această zi, să raportăm la 
finele fiecărei luni tot mai 
mult cărbune peste plan.

I.M. LONEA

de tone 
cons

ume pe 
reali ză-

VASILE GHIORȚU, 
ner șef de brigadă, abataj 
cameră, sectorul 
„Primul schimb din 
acesta a fost rodnic, 
preună cu ortacii din 
gadă am dat peste preve
deri 25 vagonete de cărbu
ne. De fapt, rezultatele din 
primul schimb al anului 
1979 au fost pregătite încă 
din luna decembrie a anu
lui trecut, cînd brigada pe 
oare o conduc a atons deja 
nivelul producției anului în 
curs. Din prima zi a nou
lui an aplicăm inițiativa 
„Brigada de producție și 
educație socialistă". Suc
cesele brigăzii depind în 
primul rînd de oameni. Sîn- 
tem hotărîți să permanen
tizăm demarajul luat

mi-

UI : 
anul 
îm- 
bri-

DUMITRU COSTINAȘ, 
miner șef de brigadă la 
sectorul investiții: „In pri
mul schimb al anului, or
tacii mei ;1u avansat primii 
2 ml într-o lucrare ce va 
deveni în anii următori 
artera principală de ex
tracție a cărbunelui din cel 
mai mare sector (IV) al mi
nei. Pentru a grăbi pune
rea în funcțiune, înainte 
de termen, a unor viitoare 
capacități de extracție a- 
vem nevoie ca în locul ma
șinilor de încărcat actuale 
să lucrăm cu altele mai 
moderne, de mare capaci
tate, iar aprovizionarea la 
front să fie mai operativă".

zației de bază din sectorul 
IV: „în Mesajul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a- 
dresat întregului nostru 
popor cu prilejul Anului 
Nou, președintele țării a 
accentuat că sarcina cen
trală în acest an este ridi
carea la un nivel tot mai 
înalt a activității economt- 
co-soeiale, realizarea unei 
calități noi, superioare în 
întreaga operă de cons
trucție socialistă. Răspun- 
zînd acestei cerințe, colec
tivul sectorului IV și-a rea
lizat încă din primul schimb' 
al anului sarcinile de căr
bune, superioare în acest 
an față de 
La temelia

cel precedent, 
muncii noastre

realizati de

IM. PETRILA

Anchetă
Dorin GHEȚA 

Anton HOFFMAN 
Constantin GRAURE

VASILE ENE, tehnician 
minier, secretarul organi- (Continuare in pag. a 2-a)

Recent, la mina Vuloan 
a fost dat în folosință un 
nou local pentru pregă
tirea celor înscriși la 
cursurile de calificare. In 
prezent se lucrează la a- 
menajarea unei noi săli 
pentru documentare. A- 
ceasta urmează să fie do
tată cu diferite machete, 
nlanșe, instalații pentru 
proiectat filme pe bandă 
de 16 mm, etc. (C. Val.)
♦---------------

în ziua de 3 ianuarie 
a.c. 26 de schiori de la 
Școala sportivă din Petro
șani, împreună cu profe
sorii de specialitate Vir
ginia Peterfi și Gunter 
Ghedeon au plecat la Po
iana. Brașov. Aici vor 
participa la primul con
curs oficial al anului do
tat cu „Cupa Brașovia*. 
(CJ> ) ' / <
♦---------------

Recent clubul sindicate
lor din Lupeni a fost do
tat cu o nouă și modernă 
aparatură (stații de am
plificare și microfoane). 
Noul tip de stație de am
plificare are o putere de 
100 W și poate „duce" 
șase difuzoare. (Petru
Breben). 1 Foto ; Gh. OLTEANU

chibzuim mai 
ne gospodărim 
Să obținem cît 
cu cheltuieli

Vulcan — amprente ale noului.

Drum spre o viitoare mină, 
ctitorit din împliniri

Î Aveam un soi de rămă
șag cu inginerul Vasile 
Popescu, șeful raionului

■ de exploatare Iscroni, din 
’ cadrul minei Livezeni. Să 
' vin în prima zi de mun- 
l că al celui de-al patrulea 
? an al cincinalului, 
1 constat dacă ortacii

să 
lui 

s-au ținut sau nu da cu- 
vînt. în primul schimb 
al anului 1979, ieri dimi
neață, l-am găsit pe in
giner la locul de muncă

al brigăzii conduse de 
Mihai Gaspar.

— După primul trimes
tru de la înființare, ra
ionul nostru, care va de
veni mai întîi sector, apoi 
mina Iscroni, și-a îndepli
nit pianul la înaintări, 
valoric plusul producției 
însumează o depășire de 
peste 700 000 lei. „Ordi
nea de bătaie" a brigăzi
lor fruntașe — Augustin 
Demeter, Mircea Secrie-

ru și Mihai Gaspar. Du
pă cum vedeți, ne-am ți
nut. de cuvînt.

Trei brigăzi fruntașe, în 
h-ej locuri de muncă de 
o importanță vitală pen
tru viitoarea mină. Orta
cii lui Augustin Demeter 
durează un siloz tampon 
pentru cărbune dintre o- 
rizonturile 473 și 300. Mir

lon VULPE
(Continuare in pag. a 3-a)
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• Realizarea investițiilor miniere în 
atenția comuniștilor

• Să acționăm hotărit, peste tot, împo
triva zăpezii și a gheții de pe căile 
de circulație

• In atenția partîcipanților la traficul 
rutier

Calitate
3

noua
mult și mai bine !... 
acest an, anul hotă- 
al înfăptuirii cinci-

mai
In 

rîtor 
naiului, trebuie să trăim 
mai bine. Este țelul poli-

A început un an nou. 
Un an de muncă pentru 
care ne-am făcut planuri, 
avem năzuințe, speranțe.

Vrem ca acest an să
fie un an de calitate nouă, 
în care să ne organizăm 
mai bine și mai eficient’ ticii partidului și statu- 
munca. Un an în care să 
scoatem mai mult cărbu
ne și de calitate mai bu
nă. Să înălțăm mai mul
te blocuri, fabrici și gră
dinițe. Să realizăm mai 
multe confecții, și mobi
lă, și mătase...

Este un ăn nou. an al 
revoluției tehnico-științi- 
fice, în care trebuie să 
fim mai răspunzători fa
ță de noi, față de tot ce 
avem. Să 
mult, să 
mai bine 1 
mai mult, 
cît mai puține! Să fim 
mai receptivi la nou, mai 
creatori ! Să aplicăm cu 
mai mult curaj și îndrăz
neală cuceririle științei 

tehnicii ! Să învățăm

lui nostru, rațiunea noas
tră de a fi. Să ne bucu
răm mai mult de succese! 
Să fim mai demni ! Să 
fim maj fericiți, mai bu
ni și mai 
cum ne-au 
dătorii în
Honului.

Aceasta constituie 
lia succeselor viitoare, 
garanția îndeplinirii anga
jamentele noastre. Prime
le realizări sînt rodul, 
mobilizării noastre ple
nare pentru o nouă ca
litate — a muncii, a vie
ții. Este temelia fericirii, 
a întregii noastre bună- 
stări.

drepți ! 
sorcovit 
noaptea

Așa 
colin- 
Reve-

teme-

5 Valeriu COANDRĂȘ
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Creșterea 
producției materiale

SEMNE BUNE
ANUL ARE

O (Urmare din pag. 1)

în adunarea 
organizației 
din 1 un 
anul trecut, 
sectorul IV, 
la I.M. Ur.cani, au anali
zat modul în care au fost 
îndeplinite sarcinile de 
plan pe anul 1978, au dez
bătut mai ales obiectivele 
n-oi, mobilizatoare, ce stau 
în fața întregului, colectiv 
în anul 1979 .

S-au obținut în anul în
cheiat unele rezultate bu
ne. Dar, atît din materia
lul prezentat cît și din dis
cuții a reieșit insatisfacția 
pentru nerealizarea 

.grală a sarcinilor de 
Au existat, e drept, 
greutăți 
fruntat 
lui, dar 
care au 
plinirea 
nilor. Printre aceste-, din 
urmă se numără neutiliza- 
rea integrală a fondului 
de timp. Sînt grăitoare în 
acest sens cele 659 absen
țe nemotivate, 342 învoiri, 
plus foile de boală. Neîm- 
plinirile nu r>ot însă umbri 
realizările dobîndite de u- 
nele brigăzi cum sînt cele 
conduse de Andrei Tokes, 
Nicolae Mehedinții și alte
le care și-au îndeplinit și 
depășit lună de lună sar
cinile de plan.

Ținînd seama de dinami
ca dezvoltării minei, anul 
1979 pune în fața colecti
vului sectorului de deschi
deri sarcini mult sporite. 
•Potrivit prevederilor de 
plan vor trebui executați 
4130 ml lucrări miniere, 
iar productivitatea muncii 
va crește cu 12 la sută. O- 
biectivele pentru anul 1979

• (Urmare din pag. 1)
generală a 

de bază 
a decembrie 
comuniștii din 
deschideri, de

in)p- 
plan. 
unele
con-cii care s-a 

colectivul seetoru- 
și unele deficiențe 
condus la neînde- 
integrală a sarci-

fiind jalonate, comuniștii 
participant la discuții au 
arătat în cuvîntul lor cum 
trebuie să se acționeze pen
tru ’ îndeplinire^ sarcinilor 
de producție.

„în anul 1979, spunea 
maistrul comunist Filaret 
Ungureanu, avem un plan 
deosebit de mobilizator. 
Pentru realizarea lui în 
mod exemplar e necesar 
să ne strîngem eu toții rîn- 
durile, să asigurăm o a- 
sistență tehnică permanen
tă și competentă, să mili-

VIAȚA DE PARTID

tăm pentru întărirea con
tinuă a disciplinei, o strin- 
să conlucrare și colaborare 
dintre mineri și lăcătuși",

„Prin natura lor, lucră
rile de deschideri sînt de 
folosință îndelungată. Deci 
pe lingă realizarea canti
tativă a sarcinilor de plan, 
avem obligația să acordăm 
toată atenția calității — 
spunea minerul șef 
schimb loan Patrușcă, 
trebui însă să acordăm 
multă atenție calității 
terialelor".

„îndeplinirea sarcinilor 
substanțial sporite pe 1979 
— sublinia maistrul minier 
Mihai 
legate 
nei în 
partid 
bată prompt și cu toată 
fermitatea abaterile de o- 
rice fel de la disciplina 
muncii, jar organizațiile 
de sindicat și U.T.C, să pu-

de
Va 

mai 
ma

Ceucă sînt organic 
de întărirea discipli- 
muncă. Membrii de 
au datoria să com-

na în mod operativ în dis
cuția colectivului cazurile 
de indisciplină".

„Pentru înfăptuirea an
cestor obiective deosebit de 
mobilizatoare, sarcini im
portant 
nilor și
Dumitru Amza, maistru e- 
nergetic.
se introduce un complex 
de mare randament de a 
cărui funcționare depinde 
în bună măsură îndeplini
rea și depășirea, sarcinilor 
de plan. Electricienii și lă
cătușii vor trebui să des
fășoare o muncă plină de 
responsabilitate, să fo
losească integral și cu e- 
ficiență programul de lu
cru, să colaboreze în per
manență cu minerii".

„Spre satisfacția și mîn- 
dria noastră — sublinia în 
cuvîntul său inginerul e- 
nergetic Nicolae Maier 
Voin — prin introducerea 
complexului, efectuăm o a- 
devărată oremieră în ma
terie. Montarea iar apoi 
manipularea acestui com
plex de mare randament 
necesită o calificare și po
licalificare înaltă".

Participanții la discuții 
s-au angajat cu toții într-o 
unitate de voință și ho- 
tărîre, să nu precupețească 
nici un efort pentru înfăp
tuirea sarcinilor de olan în 
noul an fără însă să facă 
nici un rabat calității lu
crărilor, să militeze pentru 
economisirea energiei elec
trice, a materialelor.

e revin și electricie- 
lăcătușilor arăta

La orizontul 100

1). CRIȘAN

Jurnal de vacanță

C ele mai frumoase momente ale vacanței : umblînd 
eu Plugușorul de Anul Nou și urînd <’elor mari și miei 
tradiționalul ,,La mulți ani !".

• La . clubul vacanței 
de la Școala generală nr. 
4 din Petroșani sînt în 
plină desfășurare intre-

. ceri de șah și tenis de 

. masă. Tot sub semnul 
competiției naționale „Da- 
ciada" continuă tradițio
nalele concursuri sportive 
ale vacanței de iarnă, do
tate cu „Trofeul vacan
ței" : handbal, volei.

• Consiliul municipal 
al organizației pionierilor 
și șoimilor patriei a or
ganizat în această perioa
dă o tabără de schi la 
cabana Straja din Luperii 
unde se desfășoară și
competiția „Olimpiada 

albă" a Văii Jiului.

nul 1979 — care va fi marcat de un eveniment poli
tic deosebit de important în viața societății noastre 
— cel de-al Xll-lea Congres al partidului — să se 
înscrie în bogata cronică a României socialiste ca o 
nouă și rodnică etapă în ascensiunea țării pe drumul 
civilizației și progresului multilateral.

Colectivele de muncă din Valea Jiului, îndeosebi 
cele miniere, dispun de un larg cîmp de afirmare a 
inițiativei și de valorificare a capacității lor creatoa
re, de însemnate resurse și posibilități pentru creș
terea producției fizice și a valorii producției nete. Cu 
aceste obiective în față, organizațiile de partid, cele 
de sindicat și ale U.T.C., organele colective de con
ducere sînt chemate să acționeze fără întrerupere pen
tru creșterea producției și productivității muncii pe 
calea mecanizării și modernizării proceselor de mun
că, pentru aplicarea fermă a principiilor autoeondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii financiare, pentru 
perfecționarea continuă a actului conducerii, a rela
țiilor de producție și sociale. „Realizînd prevederile 
planului producției materiale — a arătat tovarășul 

Nicolae Ceaușescu — vom asigura înfăptuirea integrală 
a programului de creștere a bunăstării poporului. Fă- 
cînd totul pentru satisfacerea cerințelor de viață ma
teriale și spirituale ale maselor, să acționăm pentru 
îmbogățirea continuă a orizontului de cultură al oa
menilor muncii pentru ridicarea conștiinței socialiste, 
realizînd în viață politica partidului — al cărui țel 
suprem este omul, făurirea unei vieți libere, demne 
și fericite pentru toți fiii patriei".

V.

Așa cum am promis în 
cuprinsul însemnărilor ou- 
biicate în numărul de ieri 
al ziarului .nostru despre 
modul în care s-a acționat 
în ziua de marți, 2 ianua
rie a.e., pentru înlăturarea 
zăpezii de pe căile de cir
culație rutieră și pietonală, 
ieri am refăcut, pe o arie 
ceva mai largă, itinerariul 
înzăpezit din Petroșani, 
Ppima impresie plăcută. La 
ora 9 lucrătorii Oficiului 
municipal de poștă și te
lecomunicații îndepărtaseră 
zăpada de pe toate trotua
rele de acces la serviciile 
oficiului. Și, după cum bi
ne știm cu toții, e vorba 
de cîteva sute de metri de 
trotuare. în plină activita
te pe strada principală a 
orașului se aflau și lucră
torii de la sectorul de sa
lubritate al E.G.C.L. oare 
au strîns zăpada în gră
mezi în vederea transpor
tării ei în următoarele ore 
ale zilei sau au depuș-o pe

de pe căile
spațiile 
parcuri, 
trandafiri 
ore ale programului 
lucru au acționat eu lopeți 
și tăietoare de gheață pe 
porțiunile de trotuar în
dreptul unităților ior și
lucrătorii magazinelor de
produse industriale în frun
te cu șefii de magazine în
tre oare tovarășii Ion June 
și Mircea Banciu, Pe ar
terele de transport in co-
IW.VWW.VW/^AWWV

hecircutate, în 
pe rondurile de 

ele. în primele 
de

La ordinea zilei

in anul 1979 — an hotărî- 
tor al cincinalului — stau 
bunele realizări de nînă a- 
cuin, concretizate în anul 
precedent printr-un plus 
de 14 918 tone cărbune — 
de patru ori mai mult de- 
cit se angajase colectivul 
la început de an.

1979 va consemna între 
înfăptuirile saltului calita
tiv spre care se îndreaptă 
mineritul Văii Jiului și in
troducerea unui al doilea 
complex mecanizat de sus
ținere conceput de institu
tul de cercetare și proiec
tare pentru cărbune din 
Vale, realizat de uzina 
constructoare de utilaj mi
nier din’ Petroșani. Briga
da condusă de Eugen Voi-.* 
cu a obținut cu acest mo
dern utilaj productivități 
superioare eu 2,4 tone pe 
post față de cele planifi
cate și a extras peste pre
vederi aproape 25 000 tone 
cărbune pe întregul an. Și 
în lucrările de pregătiri, 
brigăzile din sector au 
depășit sarcina fizică și vi
tezele de avansare planifi
cate.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••
După cum lesne se poa

te vedea, zăpada abunden
tă căzută în ultimele zile 
a creat brusc o serie de 
probleme atît conducători
lor auto cît și pietonilor. 
Cu toată intervenția utila
jelor de deszăpezire, pe ca
rosabil s-ă format un strat 
de zăpadă tasată care, da
torită înghețului, a devenit 
deosebit de periculoasă fa- 
vorizînd derapajul. Este 
adevărat, a fost împrăș
tiat material antiderapant, 
dar cu. toate acestea ținem 
să sugex-ăm conducătorilor 
auto cîteva sfaturi privind 
conducerea pe drumurile 
municipiului. Dintre aces
tea, primul se referă la 
cchiparea mașinilor cu 
pneuri în bună stare care 
să mărească aderența. 
Evitați, deci, pornire., la 
drum cu pneuri uzate. Ve
rificați la ieșirea din ga
raj sistemul de direcție 
jjehtru ea acesta să fie în 
perfectă Stare tehnică știut 
fiind faptul că orice de
fecțiune se poate solda cu 
un derapaj care, în condi
ții de drum alunecos, devi
ne deosebit de periculos 
pentru oarticipanții la tra
ficul rutier.

în vederea evitării peri
colului de derapare 
se recomandă conducători
lor auto să circule cu vi
teză redusă, să folosească 
pentru micșorarea vitezei

..frîna de motor" prin tre
cerea succesivă a manetei 
schimbătorului de viteze în 
treptele inferioare. în con
dițiile de drum existente 
în municipiu^ frîna de ser
viciu trebuie folosită cu 
deosebită atenție și numai 
in condițiile în care vite
za de mers a fost mult re
dusă prin „frina de motor".

Deosebit de periculoase

In această ordine de idei 
este necesară supravegherea 
de către părinți a jocului co- fără să vă asigurați în prea- 
piilor aflați in vacanță.
Copiilor nu trebuie să" li se 
permită joaca pe carosabil 
sau în apropierea Iui.
Ar fi necesar ca 
la capătul de jos al stră
zilor în pantă să se împrăș
tie pe mai mulți metri ma
terial antiderapant — nisip,

poate surprinde pe trecerea 
de pietoni, dacă traversați

A

In atenția participanților 
la traficul rutier

pe carosabilul acoperit cu 
-zăpadă bătătorită sînt exe
cutarea virajelor bruște ca 
și a irînărilor bruște. Ele 
se termină aproape întot
deauna cu derapaje pericu
loase. Sugerăm conducăto
rilor auto' ca în apropierea 
intersecțiilor, a trecerilor 
de pietoni, a zonelor aglo
merate să reducă viteza 
pînă la limita evitări: ori
cărui pericol. De asemenea, 
se impune conducerea cu 
deosebită atenție în apro
piere,, drumurilor laterale 
în pantă, știut fiind că pe 
aceste străzi copiii se joa
că cu săniuțele, patînd a- 
pă'i'ea pe neașteptate în fa
ța mașinii.

'a

cenușă — pentru a împie
dica a.tfel alunecarea să
niuțelor pînâ în 
principal.

In cazul în care 
vehicul a rămas 
el trebuie neapărat scos în 
afara carosabilului deoarece 
staționarea în partea caro
sabilă poate 
dente grave 
în condițiile 
nc-cos.

Dorim să 
mod deosebit pietonii asu
pra modului <le traversare 
a străzii, știut fiind că în 
condițiile de drum existen
te oprirea autovehiculelor 
devine dificilă, iiijid posi
bilă deraparea care vă

dr am ui

provoc,., aeci- 
de circulație 

drumului alu-

atenționăm in

labil. Dacă așteptați auto
buzele în stație, nu cobo- 
rîți de pe trotuar decît 
după oprirea autobuzului 
deoarece în timpul frînârii 
autovehiculul poate derapa 
și vă poate surprinde. 
Respectați regulile de ur
care și coborîre din auto
buze. Nu traversați strada 
prin spatele autobuzelor o- 
prite in stații, așteptați 
plecare,, mașinii, după ca
re asigurați-vă că nu vine 
nici un alt autovehicul și 
abia apoi traversați cu a- 
tenție pentru a nu aluneca 
și cădea pe carosabil. 
Circulați numai pe trotua
re, nu icșiți pe partea ca
rosabilă a drumului pentru 
a nu vă expune accidente
lor.

Facem aceste recoman
dări ca și apelul călduros 
pe carc-1 adresăm tuturor 
cetățenilor pentru a preve
ni pericolele de accidente 
sporite din timpul iernii, 
pentru a asigura desfășu
rare., normală atît a trafi
cului rutier cit și a celui 
pietonal. Este în interesul 
dumneavoastră «ă respec
tați regulile la ea>’e ne-a 
referit.

WAV.V.AW.VAWAV. 

mua și de trafic rutier în 
general a continuat împrăș- 
tierea materialului antide
rapant, . fapt care a favo
rizat desfășurarea normală 
a acestor activități atît în 
Petroșani cît și în celelal
te localități ale Văii Jiu- 
iui.

Au acționat pentru înlă
turarea zăpezii de pe tro
tuare și alte căi de acces, 
recuperind „restanțele1' 
iernatele 
și de 
C.M.V.J., 
teazui).

Am mai întîlnit, totuși, 
destule puncte din oraș, în
deosebi trotuare, dar și al
te căi de acces, care con
tinuau să aștepte interven
ția lucrătorilor unităților 
respective,, a cetățenilor. E- 
numerăm cîteva din aces
tea: trotuarul din dreptul 
magazinului alimentar, a 
unității de cafea-dulciuri 
și bodegii „Zori de zi 

după cum se

in-
Lieeului economic 
drept, I.C.M.M., 
(strada Mihai Vi-

într-un punct de intensă 
■ ' circulație pietonală. Intr-o 
: postură de „fără ștăpîn" se
; înfățișau ieri la ora 10 și

singurul trotuar pietonal 
al străzii Crișan, trotuarul 
din fața -noii oase de oas
peți a C.M.V.J. din strada 

s 23 August, trotuajail din
jurul Notariatului de stat, 
incinta stației PECO din 
Piața Victoriei, trotuarul 
din dreptul depozitelor 
I.C.S.M.I. din strada Fr. 
Engels, pasarela C.F.R., 
toate intens circulate de 
populație. Stăruim din nou 
asupra aspectului pasare
lei C.F.R. Deși am subliniat 
cu alte prilejuri necesitatea 
curățirii ei în general ori 
de cile ori este nevoie și 
de zăpadă și gheață în 
special, ieri pasarela C.F.R,, 
îndeosebi scările de la ex
tremitățile ei, erau aproape 

■ impracticabile. Un mare 
număr de călători,. pentru 
a evita pericolul de alune
care și accidentare pe pa
sarelă au traversat în 
cursul silei de ieri liniile,, 
ferate din gară Dînă în Pia
ța Victoriei producînd e- 
moții mecanicilor de loco
motive și expunîndu-se în 
realitate, unui și mai mare 
pericol de accidentare. .

Insistăm deci asupra ne
cesității ca lucrătorii în
treprinderilor și instituți
ilor, lucrătorii sectorului 
de salubritate și cetățenii 
să înlăture grabnic zăpada 
și gheața de pe toate căile 
de circulație pentru a asi
gura populației condiții de 
deplasare în deplină sigu
ranță, pentru a feri oame- 

accidente.

BIROUL DE CIRCUL VF1E 
AL MUNICIPIULUI 

PETROȘANI

luate,

pe artera principală din Petroșani. 
Foto : Ion LICIU
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Satisfacții firești
Dacă la întreprinderile 

miniere și alte unități e- 
conomice ce aparțin de 
C.M.V.J. utilajele, piese
le sau materialele nece
sare sosesc la timp, me
rite au nu numai șoferii
autobazei S.T.R.A., ci și 
muncitorii de diferite 
profesii care asigură bu
na funcționare a mașini
lor. Printre aceștia se nu
mără și sudorul Nicolae 
Jurca.

Pentru comunistul Ni
colae Jurca munca este 
adevăratul sens al vieții. 
Din cei 44 de ani ai săi, 
28 i-a petrecut în Valea 
Jiului, exercitîndu-și me
seria pe care și-a ales-o. 
Pe lîngă sarcinile profe

Drum spre o viitoare mină, ctitorit din împliniri
• (Urmare din pag. 1)

cea Seerieru, cu vredni
cii săi mineri, sapă și 
betonează viitoarea ma
gistrală pe care vor a- 
lerga benzile transportoa
re, în vreme ce 12 oa
meni conduși de Mihai 
Gașpar înaintează în ste
ril .pentru a contura o 
galerie de cap. Maistrul 
Mihai Sandu, secretarul 
organizației de bază cu
noaște bine brigada lui 
Gaspar.

— Pînă la 1 decembrie 
anul trecut, brigada avea 
un loc de muncă dificil, 
un suitor vertical, într-un 
strat cu o tectonică foar
te capricioasă. Aici au 
învins cu brio „șocul de 
descurajare14, într-o sin
gură lună înaintând a- 
proape 40 ml, A u prins de 
acum „gustul" depășirii

U. E. PAROȘENI

Activitate normală. De la 
ora zero și pînă la ora 15 
a primei zile a anului, pri
mele 2 000 000 kWh au por
nit prin*păienjenișul de a- 
ramă spre sistemul ener
getic național. I>a datorie 
în această zi alături de 
directorul uzinei electrice, 
ing. Alexandru Aruncutea- 
nu, se aflau maiștrii șefi 
de tură Gheorghe Arde
lean, Mircea Șerban, Iosif 
Petrescu, Alexandru Csoto 

sionale, le îndeplinește 
cu conștiinciozitate și pe 
cele obștești. Este preocu
pat mai ales ca în cadrul 
autobazei să crească su
dori tineri, de nădejde, 
stăpîni pe meserie, oa
meni demni. Prin munca 
plină de pasiune și res
ponsabilitate, a cîștigat 
stima și prețuirea co
lectivului. Bucuria mun
cii este împletită cu ace
ea de soț și părinte. Edu
cați în spiritul dragostei 
față de muncă, cei doi bă
ieți ai săi — Daniel, în 
clasa a IX-a și Cristian 
în clasa a V-a, îi aduc 
numai bucurii prin note
le bune obținute la învă

substanțiale a planului, îmi 
spunea Gașpar că ortacii 
vor să sape în luna asta 
cel puțin 60 ml.

Cînd au început galeria, 
îmi povestește șeful de
schimb, Petre Băoală, un 
oltean cu multă sămînță 
de vorbă, el cu Mihai Car
pen, cei din schimburile 

lui Martin Vincze, Hara- 
lambie Negrea și Samoilă 
Lorincz, (majoritatea cu o 
experiență deosebită în mi
nerit, unii chiar peste 20 
de ani) lucrau din colivie, 
în condițiile în care trans
portul pe puț nu trebuia 
întrerupt. Locul de muncă 
arată ca o oglindă.

Mașina aceasta ro
mânească de încărcat, pu
să la punct și bine repara
tă de lăcătușii raionului 
Vaier Duncea și Pavel 
Samson, este o adevărată 
bijuterie pentru ei. Lucrul 

Oameni la datorie
și muncitorii secțiilor și
atelierelor — electric, ca
zane, combustibil și turbi
ne —, dintre care amintim 
pe Nicolae Aribășoi, Iosif 
Rad, Constantin Nicoară 
și loan Drăgoi. Formația 
de lucru de la energomon- 
taj București și-a continuat 
fără întrerupere reparațiile 
la grupul IV. Celor peste 
2 000 000 kWh, le-au urmat, 
în prima zi, alții 3 000 000 
kWh.

țătură și comportare e- 
xemplară.

Comunistul, sudorul și 
tatăl are deci multe sa
tisfacții. Sînt satisfacții 
firești ce ți le aduce 
munca responsabilă în 
patria noastră socialistă.

Vasile BELDIE 
corespondent

cel mai de preț în această 
brigadă, ca și în altele de 
altfel: se folosesc armături 
răpite după betonările de 
la orizontul 300, de unde 
iau și bandaje vechi. Cu 
alte cuvinte,: materialul es
te folosit cU chibzuință, 
înseamnă mult ?

— Trebuie să avem în 
vedere că o armătură cu 
bandaj costă mai bine de 
1000 de lei. Și le-om mai 
folosi odată, după betona- 
rea porțiunii de galerie de 
lîngă puț, îmi explică, mîn- 
dru, maistrul Constantin 
Miță, cel oare are mai pu
țin cu 8 luni vechime de 
minerit decît Mihai Car
pen, adică... numai 21 de 
ani...

Doisprezece ortaci, în 
patru schimburi, o familie 
a muncii, alcătuită din oa
meni din diferite locuri 
ale țării, români și ma

ALO, 09?
Felicitările și urările cu 

prilejul sărbătorilor de iar
nă le-am putut transmite 
către cei dragi chiar' dacă 
aceștia s-au aflat în alte 
localități. Aceasta pentru 
că ne-au ajutat telefonis
tele de serviciu de la toate 
oficiile municipiului. La 
pupitru în noaptea de la 
cumpăna dintre ani s-au

Mo! Poftiți restul
Intr-una din zilele dina

intea sărbătorilor de iarnă 
o femeie cu părul nins de ani 
cumpărase cîteva produse 
de la raionul zaharoase al 
unității nr. 42 cu autoser
vire din Petrila. Buna 
servire din partea vînză- 
toarei de după tejghea a 
satisfăcut-o. După ce bătrî- 
nica a făcut cîțiva pași 
spre ușă, se aude vocea 
vînzătoarei Emilia Moldo
van. Alo ! bunicuță, poftiți 
restul. Deși era vorba doar 
de 5 lei, oinstea și corecti
tudinea ei au o valoare 
mult mai mare. Luîndu-și 
restul bătrînica a mulțu
mit, spunînd : „Intr-adevăr, 
maică, ești cinstită și co
rectă, ferice de părinții 
tăi". (B. VASILE) 

ghiari, familie care ține 
pasul cu celelalte brigăzi 
fruntașe din sectorul de 
investiții. Pînă la termi
narea galeriei de cap mai 
au de săpat și betonat 1750 
de metri. Au însă ambiția 
de a scurta cît mai mult 
termenul de execuție. Și ei 
nu primesc, ca ortacii lui 
Mircea Seerieru o combină 
de mare productivitate. Vor 
trebui să se mulțumească 
cu MlP-ul, deși ar fi vrut 
să fie înzestrați și cu alte 
utilaje perfecționate .teh
nica prinde deci teren și 
,în rîndul „bătrînilor". 
Prin munca lor se contu
rează un obiectiv impor
tant, pentru industria 
noastră socialistă, în toam
na acestui an din viitoarea 
mină Iscroni, vor fi scoase 
la lumină primele sute de 
tone de cărbune prețios.

aflat telefonistele Melinda 
Jekel, Rozalia Nlstor, Ana 
Medrea, Magdalena Zlăg- 
nean, Maria Myilas, la Pe
troșani, Mariana Luca, Iu- 
liana Silvester, Valentina 
Rogociu, Ioana Mogofan, 
Edith DragOș la Vulcan și 
Rozalia Ciulea, Aurora 
Szabo de la Lupeni.

Tradiționala urare „La 
multi ani 1" a ajuns la 
timp, prin fir, datorită a- 
cestor tovarășe care, pe tot 
parcursul anului, ne-au fă
cut la timp legătura.

ATITUDINI Opinci, uitate in cui
Nu, nu-i transcriu nume

le, se va recunoaște și așa, 
ba alții vor crede că des
pre ej este vorba. La fie
care avans și plată, mais
trul acesta își îmbia subal
ternii la circiumă. „Șeful11 
se simțea onorat, subscria...

: verbal la fiecare rînd de 
pahare, trona în capul me
sei și, de fiecare dată, își 
depăna, printre sughițuri 
și sorbituri hulpave de 
alcool, biografia.

— Bă... eu,-., am purtat 
opinci pînă la 12 ani. Și 
uite unde am ajuns.

îl bătea apoi pe umăr 
pe comeseanul ce] mai a- 
propiat, de parcă își para
fa vorbele. Ceilalți îl as
cultau docili, deși povestea 
îi plictisea teribil. A doua 
zi, mahmuri, constatau că 
povestea asta îi costa des
tul de scump, plus cicălea
la nevestelor, supărate eă 
au dijmuit așa de mult re
tribuția... De o vreme nu-i 
mai văd însă împreună. Un 
ospătar care-i cunoștea și 
îi servea mi-a risipit mira
rea:

Semnificații
Sînt clipe din viața noastră care nu se șterg ni

ciodată, clipe ce rămîn ancorate în noianul de întâm
plări, prin care am trecut tocmai prin puritatea lor, 
prin semnificația lor.

Mă opresc cu amintirile tocmai la educatoarea 
mea. De ce o fac ? Pentru că ochii ei mă privesc, par
că mereu, dindărătul unor ochelari negri, cu ramă 
mare, cu vivacitatea Și acuitatea, cu bunătatea ei mo- 

1 ipsitoare care , se transmite cQPUlor și celorlalți deopotri
vă. Pentru cei mici, educatoarea rămîne pentru tot
deauna „tanti Anișoara, tanti Lenuța, sau tanti Ma
ria", o femeie cil zîmbetul veșnic pe buze, bună și 
odihnitoare, cu sufletul pufos ca miezul de pîine cal
dă, cu inima largă și cuprinzătoare. și pe care obiș- 
nuiam s-o salutăm cu „săruț-mîna". Acest salut, care 
înainte de toate, voia să adune în el toată recunoș
tința de care poate fi în stare un suflet de copil.

După ani de zile am întîlnit-o pe fosta mea e- 
dueatoare și am salutat-o cu „bună ziua". Atît. Două 
cuvinte simple, dar imense, de fapt, prin semnifica
ția lor, prin încărcătura lor sentimentală. Prin ceea 
ce două cuvinte pot, de fapt, să apropie sau să dis
tanțeze doi oameni. Doi oameni din care eu' eram cel 
care ni-am transformat în timp. Zilele trecute am 
întîlnit-o din nou. Era aceeași femeie cu zîmbetul veș
nic pe buze, cu aceeași ochi vioi, dulce la privit, doar 
la tîmple avea — ca din întimplare — fire argintii. 
Acea amprentă nemiloasă a timpului. Am spus, cu e- 
moția copilului de altădată „sărut-mîna" 1

Alexandru TATAR

— într-o sîmbătă se în-' 
trecuseră cu băutura. Era 
unul mai nou, care le-a 
stricat cheful. Cînd mais- 
strul n început iar cu sche
ma aia biografică, ăsta tî- 
năru’ i-a spus să-și lase o- 
pincile în cui și să baga 
mîna în buzunar și să scoa
tă banii. Că opinci poartă 
și acum și tatăl lui și 
frații lui în Gorj, zicea tii 
nerelul, dar cînd tatăl lui 
bea un pahar la bufet și-l 
plătește singur, cinstit. Și 
dacă vrei să fii demn, resi 
pectă-i pe ceilalți, nu piw 
fita de funcție. Și cîte 
mai cîte. Dar, curios, de. 
vreo cîteva zile, îi văd doar 
pe maistrul șî pe ăsta mai 
tînăr — la meci, după cum
părături, la o bere. Sincer 
să fiu nu știu cine face 
cinste, că amîndoi bagă 
mîna în buzunar și banii 
nu se deosebesc.

„.înseamnă că maistrul a 
urmat sfatul tânărului, și-a 
lăsat opincile în cui, cînd 
merge eu ortacii la o bere.

Sever NOIAN ]

Vasile Popescu, din Lu
peni, are 25 de ani. Vîrstă 
a zborurilor temerare, a 
împlinirii unor temeiuri de 
Vis. Firesc un tînăr la 
25 de ani stă pe picioarele 
sale. Dacă a întâlnit cum
va în viață adevărata iu
bire, și-a clădit deja un 
cămin trainic, are poate 
și copii. Din acest punct 
de vedere Vasile Popescu 
ar fi un tînăr ideal, este 
căsătorit ,are deja doi co
pii; A visat desigur și 
zboruri temerare, dar nu a 
pus ia baza definirii per

sonalității sâle munca, cins
tea, spiritul de întrajuto
rare cu ortacii săi de la 
mină. Dimpotrivă, vorba 
cîntecului, „a rătăcit al vie
ții drum" — un drum gre
șit, nechibzuit, de vreme 
ce tînărui cap de. familie, 
in loc să fie exemplu pen
tru copii săi, și-a pus in 

.valoare nedorite apucături 
de hoț. Or, hoția nu face 
casă bună cu normele e- 
ticii noastre socialiste, cu 
legile țării. In consecință, 
prins, in aprilie, s-a „ales" 
cu o Condamnare de doi 
ani...

Acționând în spiritul pro
fundului umanism al so
cietății,: noastre, oferindu-i-. 

se astfel posibilitatea să 
se reabiliteze ca om în fa
ța colegilor săi', oamenii 
legii au decis ca Popescu 
să execute pedeapsa la lo
cul de muncă. A fost re
partizat la sectorul XIV al 
minei Lupeni. Ortacii l-au

Cînd i s-a întins, cu încredere, mina, el 
a băgat-o pe a sa în buzunarele ortacului
înțeles, i-au iertat greșea
la, i-au întins, cu încrede
re mîinile pentru a rede
veni un tînăr prețuit de 
societate, de propria-i fa
milie.

O vreme, cam aceasta a 
fost și impresia tuturor, 
pînă cînd, prin luna au
gust, a ajuns la ștrandul 
din Lupeni, Acolo, a pro
fitat de neatenția unui a- 
mator de „bronzare", și-a 
dovedit „iuțeala de mînă“ 
și i-a. furat ’ pantalonii 
blugi. A fost repede desco

perit și după cercetările de 
figoape, a urmat procesul...

Recidiva nu mai înseam
nă greșeală sau întimplare, 
dimpotrivă — premeditare, 
gravitatea abaterilor anti
sociale sporind, în această 
situație în , balanța zeiței 
dreptății atârnă. o povară 

mai grea, în defavoarea ce
lui vinovat — circumstan
țele agravante. Așadar, Va- 
siie Popescu aștepta ver
dictul judecătorului.. Nor
mal, ai fi trebuit să dea 
dovadă de spășire, să re
grete gestul său necugetat, 
prin care a compromis în
cercarea de a se îndrepta, 
dar, mai ales încrederea 
tovarășilor de muncă. Ar 
fi fost normal, dar Vasile 
Popescu simțea o deosebi
tă „mîncărime" de palmă 
și a... acționat și de aceas

tă dată, dar deciziile sale 
au fost dictate de creierul 
înfierbîntat de aburii al
coolului.

în ziua de 26 noiembrie 
1978, în timpul orelor de 
program, și-a găsit amici 
de pahar (nu i-a văzut ni- 
meni cbnsumînd alcool în

: incinta întreprinderii?). A 
ajuns șf ia bufetul „Rete
zatul", cel căruia în ar
goul închinătorilor lui Ba- 
cfius i se zice „Portocala 
albastră" ; s-a întors cu o 
sticlă de monopol pe care 
a consumat-o împreună cu 
un ebleg Silvestru, în... ba
ia minerilor. Și, din nou, 
n-au fost văzuți de nimeni.

Alcoolul, deși i-a tulbu
rat mințile, s-a dovedit un 
combustibil, excelent pen
tru „trezirea'1 nesănătoasei 

pasiuni a lui Vasile Popes
cu. A forțat un lacăt și 
am dulapul lu. aenica Ghe- 
nadie a furat o scurtă îm
blănită, plus alte articole 
de îmbrăcăminte. Acasă, 
disperată, soția și-a. dat 
seama de regretabila fap
tă comisă, l-a îndemnat să 
ducă lucrurile furate îna
poi. Soțul a refuzat, ba 
chiar le-a dosit într-un du
lap. Apoi urmează altă ti
căloșie. După ce că-n ziua 
următoare lipsește de la 
serviciu, în 28 noiembrie 

“se prezintă ia cantina mi
nerilor cu cartela furată 
de la colegul său și soli
cită să fie servit. Hoțul își 
arogase deci ȘÎ anumite 
drepturi, care, „mulțumită" 
isprăvilor sale, îi erau re
fuzate.

La începutul lunii de
cembrie 1978 Vasile Po
pescu a fost condamnat la 
un an închisoare pentru 
furtul eomis în luna au
gust, urmînd să petreacă 
după-gratii și perioada pe 
care trebuia s-o execute 
la locul de muncă, întru- 
cît prima pedeapsă i-a fost 
comutată în închisoare, Va 
apare, din nou, în fața oa
menilor în robă pentru a 

da seamă și pentru furtul 
din baia minerilor.

Vasile Popescu a „petrei 
cut14 Revelionul „dincolo". 
Departe de copii și soția 
sa, datorită propriilor sale 
fapte. Hoția l-a îndepărtat 
de societate și familie. Deși 
tovarășii de muncă j-au în
tins mîna, la nevoie, cu în
credere, încercînd să-1 re
aducă în mijlocul oamenii 
lor, Vasile Popescu și-a rei 
fuzat, cu premeditare a- 
ceastă șansă unică. Și fap
tele sale l-au readus aco
lo unde ajung toți aceia 
care nesocotesc legile țării. 
Legi care apără cinstea, 
munca, demnitatea oameni
lor, împotriva unor atenta
te de soiul celor comise de 
Vasile Popescu.

Va avea destul timp de 
meditație — să deslușeas
că temeinic care este ade
văratul său drum în via
ță, pentru a fi stimat și 
demn cap de familie, fami
lie care acum îi . duce lipsa. 
Pentru a intra cu fruntea 
sus pe poarta minei, pen
tru ca ortacii să-i strîngă 
mîna bărbătește, cu toată 
cinstea, trebuie să redevină 
din nou OM.

Ion VULPE
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R. P. Chineză ORIENTUL MIJLOCIU
Mesaj către compatricții din Taivan

taivaneză 
suferit.

Noi ne 
le atît în

Republicii’ Populare Chine- neză de aproape 17 milioane, 
ze a trimis, cu prilejui A-" 
nului Nou, un mesaj com- 
patrioților din Taivan. în 
mesaj se. arată că prin reu- 
nificare se va realiza nu 
numai aspirația comună a 
întregului popor chinez, ci 
și a tuturor popoarelor și 
națiunilor care iubesc pa
cea. Conducătorii noștri de 
stat au declarat deja că în 
procesul realizării reunifi- 
cării patriei se va ține sea
ma de condițiile concrete 
din Taivan, statutul provin
ciei va fi respectat, iar 
mijloacele și măsurile poli
tice adoptate vor fi rezona
bile, astfel îneît populația

PEKIN 3 (Agerpres). —■
Comitetul Permanent al 
Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a

șă nu aibă de

punem speranțe- 
popuiația taiva-

cît și în autoritățile din 
Taivan care au susținut, de 
asemenea, că nu există de- 

ceea
gu
re

cit o singură Chină, 
ce coincide cu poziția 
vernului R.P, Chineze 
prezentînd o bază pentru o 
eventuală cooperare.

„Apreciem — arată me
sajul — că trebuie să se 
pună capăt oricărei situa
ții de confruntare militară, 
trecîndu-se la negocieri 
între guvernul R.P. Chi
neze și autoritățile din Tai
van, în scopul creării pre- 
miselor favorabile și a ți
nui climat de securitate, 
indispensabile schimburilor 
dintre cele două părți".

CAIRO 3 (Agerpres). — 
„Egiptul este gata să conti
nue eforturile pentru sem
narea unui tratat de pace 
cu Israelul, pronunțîndu-se 
pentru o pace globală 
justă, pentru ca ea să 
durabilă" — se arată 
tr-un comunicat publicat la 
Cairo după o ședință 
Consiliului de Miniștri,

Egiptul, se spune în 
municat, consideră necesa
ră stabilirea unei legături 
între tratatul de pace e- 
gipteano-israelian și instau
rarea unei autonomii în 
Cisiordania și Gaza, con
form unui calendar conve
nit între cele două părți 
și în cadrul .unei scrisori 
anexe la textul tratatului 
de pace bilateral, .

și 
fie 
în-

a

co

Componența noului
LUSAKA 3 (Agerpres).

— Președintele Zambiei, 
David Kenneth Kaunda, a 
anunțat componența nou
lui guvern. în funcția de 
prim-ministru a fost numit 
Daniel Lisujo. Portofoliul 
Ministerului Afacerilor Ex
terne a fost încredințat lui 
Wilsdn Chakulya. De ase
menea, a precizat președin
tele republicii, a fost creat 
Secretariatul de stat al a-

FILME

în 
de-

I 
I

guvern al Zambiei 
parării și securității, 
fruntea căruia a fost 
semnat Grey Zulu.

Tot la Lusaka a fost a- 
nunțată noua componen
ță a Comitetului Central al 
Partidului Unit al Indepen
denței Naționale (UNIP.). 
Președintele partidului este 
Kenneth David Kaunda, iar 
în funcția de secretar ge
neral al UNIP a fost numit 
Mainza Chona.

Desemnarea noului prim-ministru al Iranului
TEHERAN 3 (Agerpres). 

*— Senatul iranian și Maj- 
lisul — cele două camere 
ale Parlamentului Iranului 
■— și-au dat miercuri acor
dul, în cadrul uno„ reu
niuni separate, pentru de
semnarea lui Shapur 
Bakhtiar în calitate 
prim-ministru al unui 
vern civil, a anunțat 
tul de radio Teheran.

Potrivit procedurii 
lamentare urmate în

de
gu- 

pos-

oar- 
acest

caz, președinții Senatului și 
al Majlisului vor fi primiți 
de șahinșahul Iranului că
ruia îi vox* prezenta deci-

INSULA SAINTE—LUINSULA SAINTE—LU
CIE, autonomă din 
împreună cu alte 5 
colonii britanice din 
raibi, va dobîndi indepen
dența totală la 22 februarie 
a.c. Confirmarea acestei 
date stabilite de guvernul

CIE, autonomă din 1967,
împreună cu alte 5 foste
colonii britanice din Ca-
raibi, va dobîndi indepen
dența totală la 22 februarie 
a.c. Confirmarea acestei 
date stabilite de guvernul 
de la Londra a fost făcu
tă de către primul minis
tru al insulei, John Com
mon, care a precizat totoda
tă că țara sa va deveni 
membră a O.N.U. rămînînd 
în continuare în cadrul 
Commonwealth-ului.

INTR-UN ARTICOL PU
BLICAT IN ZIARUL „U- 
NITA", președintele Parti
dului Comunist Italian, 
Luigi Longo, a atras aten
ția asupra pericolului reac
ționar în Italia. El a rele
vat că forțele reacționare 
din țară întreprind în pre
zent totul pentru a reali
za o cotitură în favoarea 
tor.

a.c. Confirmarea acestei

zia membrilor celor două 
camere ale Parlamentului, 
asupra desemnării unui 
nou prim-ministru, d-upă 
care va fi emis un decret 
numind oficial pe ' Shapur 
Bakhtiar, în funcția de 
prim-ministru.

TEL AVIV 3 (Agerpres). 
— Primul ministru al Isra
elului, Menahem Begin, a 
declarat că guvernul său 
„este gata să continue ne
gocierile cu Egiptul11 în ve
derea încheierii unui tra
tat de pace al cărui pro
iect a fost prezentat în no
iembrie la Washington. Pe 
această bază, cabinetul is- 
raelian se declară gata să 
negocieze cu Egiptul textul 
unei scrisori anexe privind 
Cisiordania și Gaza.

Iarnă grea
Valul de frig care s-a a- 

bătut în ultimele zile asu
pra Europei de nord a con
tinuat să se deplaseze marți 
lent spre sud: La Marsilia, 
semnalează agenția France 
Presse, erau marți dimi
neața minus 5 grade, iar 
în Alsacia (estul Franței) 
sub minus 12 grade.

Frigul 
secințe 
preciază 
vinerea 
de persoane și-au pierdut 
viața în Europa — 15 în 
Franța, 5 în R.F.G., 3 în 
R.D.G., 5 în Portugalia, 15 
în Marea Britanie, 5 în El
veția etc. în R.F.G., în a- 
propiere de Kiel, 11 sate 
continuă să fie complet i- 
zolate de restul lumii.

Numai Spania continuă

a avut deja con- 
dram atice: se a-
că, începînd de 

trecută, peste 60

în Europa
să se bucure de o climă 
blîndă — între 10 și 22 gra
de... plus.

(Agerpres)
★

LONDRA 3 (Agerpres). 
— Valul de frig care s-a 
abătut asupra Europei a 
făcut în Marea Britanie cel 
puțin 15 victime, a anun
țat poliția britanică. „în
treaga țară este pentru pri
ma dată din 1963 acoperi
tă de zăpadă", relevă Aso
ciația auitomobili.știlor, pre- 
cizînd că șoselele sînt în
că, în cea mai mare parte, 
blocate de zăpadă și auto
mobile abandonate. Se în
registrează dificultăți în 
asigurarea combustibilului 
necesar pentru încălzirea 
locuințelor, a apei și curen
tului electric.

i

Noul curs al vieții internaționale trebuie 
să fie ireversibil

I 
I

ji

PETROȘANI — 7 No
iembrie i Start, . seriile 
î-II; Republica : Mînia, 
seriile I-II; Unirea: Din 
nou împreună ;

PETRILA : Ultima es
capadă a lui Olsen ;

LONE A : Gustul și cu
loarea fericirii ;

ANINOASA’. Cu stele 
în păi' și lacrimi în 
ochi ;

VULCAN : Trenul de 
Benares ;

LUPENI — Cultural: 
Ecaterina Teodoroiu;

URICANI : Nora.

TV.

17,00 Telex. 17,05 
Ieș-coală. 17,25 Curs 
limbă rusă. 17,45 Album 
coral. 18,05 Publicitate. 
18,10 Reportaj pe glob î 
Birmania. 18,30 Pentru 
timpul dv. liber, vă re
comandăm... 18,45 Con
sultații juridice. 19,05 
Film serial pentru co
pii : Sindbad marinarul. 
Episodul 19. 19,30 Tele
jurnal, 19,50 Incursiune 
în cotidian. 20,05 Ora 
tineretului. 20,55 Teatru 
scurt: „Gîlcevile din Chi- 
oggin1* de Carlo Goldoni. 
21,55 

nești.

Te- 
de

Pe plaiurile româ-
22,15 Telejurnal.

RADIO

I
I 
I
I

I 
I

I 
I

Este un fapt incontesta
bil, subliniat în repetate 
rînduri în lucidele și pro
fundele analize ale situa
ției internaționale a mo
mentului actual făcute de 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, că sîntem 
martorii unor evoluții po
zitive ale scenei mondiale, 
caracterizate în primul rînd 
prin eliminarea în bună 
măsura a rămășițelor „răz
boiului rece“ de tristă fai
mă, prin realizarea unei a- 
numite normalizări în re
lațiile dintre state cu o- 
rîn<iuiri social-politice di
ferite, care își amplifică 
contactele pe multiple pla
nuri, prin tendința de ins- 

‘taurare a unor relații noi, 
progresiste și democratice 
între statele lumii. Acest 
curs nou, spre destindere și 
spre soluționarea probleme
lor litigioase pe calea tra
tativelor, a dialogului, se 
explică prin faptul că rea
lizarea coexistenței pașni
ce nu reprezintă un dezi
derat subiectiv, de moment, 
ci la ora actuală este o exi
gență a însăși supraviețui
rii omenirii, o cerință im
perioasă a înfloririi paș
nice a tuturor popoarelor,

singura alternativă raționa
lă pentru progresul omeni
rii și salvarea ei de catas
trofa unui nou război mon
dial. Acest curs nou al vie
ții internaționale se află în 
cea mai deplină consonanță 
ou dorința fierbinte a tu
turor popoarelor, care au 
îmbrățișat cu căldură ideea 
promovării și transpunerii 
lui în fapt, idee sprijinită

Ie și pentru întreaga ome
nire.

în viziunea realistă a 
partidului nostru, destinde
rea și coexistența pașnică 
pretind nu niște simple 
declarații — indiferent de 
ce ar fi ele animate — ci 
o muncă asiduă, perseve
rentă, concretă pentru 
asigurarea ireversibilității 
cursului spre pace și cola-

suveran 
spune 
națiu-

Notă externă

pe larg de cercuri condu
cătoare, de oameni politici, 
de cultură, de artă din lu
mea întreagă.

Progresele certe interve
nite în ultimul timp în di
recția destinderii, a făuri
rii unor relații de tip nou 
între state nu trebuie să 
ne facă, însă, să pierdem 
din vedere fragilitatea ee 
mai caracterizează încă a- 
ceastă tendință, faptul că 
este suficient ca undeva, 
în vreo regiune a globului 
unde există încă stări con- 
flictuale, să izbucnească o 
scînteie pentru a se declan
șa o „conflagrație locală" 
dar cu urmări jmprevizibi-

borare. Se impune, deci, 
cu prioritate absolută, o 
activitate concretă, ataca
rea frontală, neîntârziată și 
eficientă a celei mai strin
gente sarcini a contempo
raneității — oprirea defi
nitivă a cursei înarmărilor, 
înfăptuirea dezarmării, eli
minarea poverii uriașe pe 
care o reprezintă pentru 
popoare această monstru
oasă competiție a mijloa
celor de distrugere, făuri
rea unor relații bazate pe 
încredere între state. în a- 
celași timp, conceptul ro
mânesc asupra consolidării 
păcii și colaborării,

a coexistenței pașnice, su
bliniază că aceasta reclamă 
lichidarea inegalităților Do- 
litice și juridice în relați
ile internaționale, impune
rea dreptului fiecărui stat, 
indiferent de mărimea sa, 
de a-și conduce 
destinul și de a-și
cuvîntul în concertul 
nilor.

Animat de aceste 
idealuri, Partidul Comunist 
Român, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, a adresat, de 
la tribuna sesiunii solemne 
comune a C.C, al P.C.R., a 
Consiliului Național al 
F.U.S, și M.A.N. consacra
tă sărbătoririi a șase dece
nii de la făurirea statului 
național unitar român, tu
turor popoarelor din Eu
ropa, tuturor națiunilor 
semnatare ale Actului de 
Ia Helsinki chemarea de 
a intensifica eforturile pen
tru asigurarea ireversibili
tății cursului nou spre pa
ce și destindere la scara 
întregului glob.

înalte

S. GRIGORIU

SPORI • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

O atractivă competiție
PARING 78

REZULTATE • CLASAMENTE

școlară de schi
Mraz, Școala generală nr.
5 Petroșani ; II — Carmen 
Gașpar, Școala generală nr.

Sub egida „Daciadei", în organizarea Consiliului 
municipal al organizației pionierilor, în zilele de 26—29 
decembrie, s-a desfășurat, pe pîrtia din apropierea 
cabanei „Straja" Lupeni, competiția de schi alpin și 
fond „Paring ’78" la care au participat peste 70 da 
pionieri și școlari din școlile municipiului Petroșani.

Rezultatele tehnice înregistrate la cele două pro
be, pe categorii de vîrstă, sînt următoarele:

SCHI FOND
10—12 ani: I — Petru 

Timișan, Școala generală 
nr. 6 Lupeni; II — Marcel 
Tărcar, Școala generală nr. 
4 Lupeni ; III — Adrian 
Feier, Școala generală m'. 
1 Petrila.

12—14 ani, BĂIEȚI : 
I — Nicușor Boca, Școala 
generală nr. 3 Lupeni; II
— Adrian Bușcă, Școala 
generală nr. 3 Lupeni ; III
— Gelu Piroșca, Școala ge
nerală nr. 1 Petrila.

FETE: I — Mariana

2 Lupeni ; III — luliana 
Gașpar, Școala generală 
nr. 2 Lupeni.

SCHI ALPIN
Fină 1., 10 ani, BĂIEȚI:

I — Cristian Popescu, Școa
la generală nr. 1 Lupeni ;
II —‘ Mihai Timar, Școala 
generală nr. 3 Vulcan ; III 
— Nicolae Szabo, Școala 
generală nr. 1 Petrila.

FETE: I — Carmen Gaș
par, Școala generală nr. 2 
Lupeni; II — luliana Gaș
par, Școala generală nr. 2 
Lupeni.

10—12 ani, BĂIEȚI : 
I — Eduard 1-oșa, Școala

generală nr. 6 Lupeni; II 
— Daniel Stepa, Școala ge
nerală nr. 6 Lupeni ; III — 
Cristian loșa, Școala gene
rala nr. 6 Lupeni.

FETE: I — Mariana 
Mraz, Școala generală nr. 
5 Petroșani ; II — Tiberica 
Rad, Școala generală nr. 
2 Lupeni; III — Cleopatra 
Varga, Școala generală nr. 
5 Petroșani.

12—14 ani, BĂIEȚI : 
I — Mircea Țărmure, Ca
sa de copii Uricani ; II — 
Marian Beza, Școala ge
nerală nr. 3 Lupeni; 111 — 
Nicușor Boca, Școala gene
rală nr. 3 Lupeni.

Categoria peste 14 ani, 
BĂIEȚI: 1 — Dănuț Rus 
Liceul industrial nr. 1 Lu
peni ; II — Gigi Pancu, 
Școala generală nr. 1 Pe- 
trila.

FETE: I — Ildico Gaș
par, Școala generală nr. 2 
Lupeni.

Prof. Leon STOICA

5,00 Buletin de știri. 
5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 7,00 Radiojurnal.
8,00 Revista presei. 8,IC 
Curierul melodiilor. 9,00 
Buletin de știri. 9,05 
Răspundem ascultători
lor. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Radiomagazi- 
nul femeilor. 10ț35 Inter- 
preți ai șlagărului ro
mânesc. 11,00 Buletin de 
știri. 11,05 Coruri mun
citorești. 12,00 Buletin 

co-
nos- 

in- 
De

| de știri. 12,05 Din

I moara folclorului
tru. 12,35 Repere

I 
I

terpretative. 13,00 
la 1 la 3. 15,00 Tehnic- 
ol-ub. 16,00 Radiojurnal. 
16,25 Coordonate econo
mice, 16,40 Interpreți ai 
cîntecutaî popular. 17,00 
Buletin de știri. 17,05 U- 
ni versul familiei. 17,30 
Instantanee solistice. 
18,00 Orele serii. 20,00 
Viers de doină, ritm de 
joc. 20,30 Reflexele 
timpului. 20.40 Cadențe 
sonore. 21,00 Buletin de 
știri. 22,00 O zi într-o 
oră. 23,00 Jazz forum. 
21,00 Buletin de știri. 
00,5—5,00 Non st'>n mu
zical nocturn. i

I
I
I
I

I
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Mica publicitate
SCHIMB apartament con

fort I două camere, strada 
Vasile Aleesandri, bloc 67, 
ap. 19, sc. I, et. IV, Baia 
Mare cu similar în Pe
troșani. Informații la Stan 
loan, strada Aviatorilor, 
bloc 34 J, sc. I, et. I, ap. 1, 
cartier Aeroport — Petro
șani. (3)

PIERDUT legitimație de 
serviciu oe numele Pascale 
Andrei, eliberată de I.M. 
Lonea. Se declară nulă. (2)

PIERDUT foi de parcurs 
serie BC nr. 44343, 44344, 
44345 pe numele Sândiță 
Marin, eliberate de S.U.T. 
Lupeni. Se declară nule. 
(817).

PIERDUT cățelușă pe- 
kineză, de culoare brun-roș
cat, Petroșani, strada In
dependenței, bloc 2/15, te
lefon 42384. Aducătorului 
mare recompensă. (1)

ADUC mulțumiri pe a- 
ceaștă cale directorului dr. 
Aldica Nicolae, dr. Iosif 
Feldman, dr. Ana Rosnai 
și asistentei Letiția Dobrea- 
nu pentru îngrijirea acor
dată tatălui meu VUC DU
MITRU. Mulțumim, d© ase
menea, întregului personal 
mediu sanitar al secției in
terne a Spitalului Lupeni. 
(818)

ANUNȚ DE FAMILIE
FAMILIILE VENCZEL ȘI 

KOMSA mulțumesc celor 
care au luat parte la în- 
mormîntarea dragei noas
tre mamă, soacră și buni
că

DAN LUCREȚIA
De asemenea, mulțumesc 

colectivului Fabricii de pli
ne și magazinului de mobi
lă din Vulcan. (816)
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