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Angajamentul minerilor din Valea Jiului 
„SA DAM TARII CĂRBUNE - TOT MAI MULT,

Vulcan — orașul care 
în ultimii ani a cunos
cut o amplă dezvolta
re — continuă situarea 
pe noi coordonate ale 
bunăstării și civilizației.

Foto : Gh. OLTEANU

a rolului Frontului Unității Socialiste

puternic imbold activității oamenilor muncii

pentru

șl-a îndeplinit
32000

IV ai I. M. Petrila 
sarcinile anuale de plan
tone cărbune

• De Ia începutul anului, colectivul sectorului IV 
al I.M. Petrila a extras peste prevederi 32 699 tone de 
cărbune

• Plusul de la începutul cincinalului: peste 
38 800 tone cărbune

• Tn luna decembrie, zilnic, s-au realizat, în me
die, 150 tone peste plan, producînd la nivelul prevede
rilor pe anul 1989

• Productivitatea medie a muncit în abataje este 
depășită în această lună cu 2 tone/post

1 • Avansul în realizarea fttetăritor de pregătiri 
prevăzute pentru acest an este de 350 ml

• Toate brigăzile sectorului — „brigăzi ale înaltei 
productivități" — și-au depășit sarcinile proprii.

Situat mereu în fruntea 
întrecerii minerilor pen
tru materializarea dezi
deratului „SA DAM ȚA
RII CĂRBUNE — TOT 
MAI MULT, MAI BUN, 
MAI IEFTIN!", colectivul 
sectorului IV al I.M. Pe
trila și-a îndeplinit sarci
nile 
fizică de cărbune. Plusul 
raportat de vrednicii mi
neri, ingineri și tehni
cieni, la zi de Ia începutul 
anului, se ridică la 32 000 
tone cărbune. De la înce
putul cincinalului același 

peste 
tone se: putea trece la exploa

tarea concomitentă. cu 
mai multe complexe me
canizate a unui cîmp de 

■ ■ ’ ' • 400
al partidului, . sarcinile.toi. In sectorul IV este 
stabilite industriei mi- promovată eu eonsecven- 
niere, în prima jumătate t® și eu rezultate rodnice 
a lunii decembrie colecti
vul a extras în. plus 2000 
tone de cărbune. S-a a-_ 
tins și depășit astfel ni- Continuare tn pag. a 2-a)

velul producției fizice de 
cărbune planificat pentru 
1980. In același cadru tre
buie consemnat faptul că 
pentru asigurarea eapaci- 

pro- 
ș-au 
pes- 
pre- 
d.in

taților viitoare de 
ducție, în acest an 
realizat suplimentar 
te 350 ml lucrări de 

anuale la producția gătire,. iar ca una 
măsurile tehnieo-organi- 
•zatoriee de bază pentru 
asigurarea cotelor ■viitoa
re ale producției și pro
ductivității muncii. aici 
au fost „nivelate" abata
jele aferente, stratului 3, 
din blocul II, pentru acolectiv a extras, 

prevederi, 38 00O 
de cărbune..

Hotărîți să traducă ne
abătut în viată prevederi
le Congresului al XII-lea exploatare de peste

Zi rodnică ta 
LM. Bârbătenr

Colectivul de oameni,
muncii de la I..M. Hârbă- 
teni a realizat în ziua de 
14 decembrie a.c. un. plus 
de 781 tone de cărbune, 
cei mai marc plus realizat 
în această zi, la nivelul 
întreprinderilor din. com
binatul minier. Acest suc
ces are la origine sporirea 
productivității muncii în 
cărbune cu I960 kg/post. 
Sectorul I a depășit în 
această lună sarcinile de 
plan cu 1 490 tone cărbune.

Dintre brigăzile care și-au 
adus o contribuție însem
nată la aceste realizări a- 
mintim pe cele conduse de 
Pompei Tcmolea, Mihai 
Kovacs, Gheorghe Onofrei.

C. IGNAT,
I.M. Bărbăteni

15 decembrie la
Sectorul II și-a realizat planul 

pe primii patru ani ai cincinalului
+ 20 950 tone de cărbune extras peste preve

deri în primii patru ani ai cincinalului + An de an 
brigada cunoscutului miner specialist Francîsc Fa- 
zakas a extras în medie pe zi cile-12—13 tone de 
cărbune 4) Toate brigăzile din sector aplieă cu suc
ces inițiativa „brigada înaltei productivități".

zat peste prevederi este 
rodul valorificării superi
oare a energiilor creatoare 
ale întregului colectiv. Ex- 
ploatînd un complex me
canizat, brigada condusă 
de Francîsc Fazakas a ob-

Mobilizați de mărețele 
documente ale celui de-al 
XII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, 
minerii din cadrul secto
rului II al minei Paroșeiii 
raportează, ,1a zi, realiza
rea sarcinilor de plan pe 
primii patru ani ai cincina
lului 1976-^1980. Plusul de 
20 950 tone cărbune reali-

C. GRAURE

(Continuare în pag. a 2-a)

ZIUA
TIPOGRAFILOR

scris
Este Ziua tipografilor, o 

zi în care sărbătorim una 
dintre bele mai nobile pro
fesiuni, cu mare contribu
ție la civilizație și cultură. 
Circulația ideilor și infor
mațiilor, cu atît de mare 
valoare participativă la 
modelarea gîndirii, a cu
noașterii umane, la înfăp
tuirea progresului societă
ții omenești, a fost și este 

;posibilă datorită tiparului, 
pentru că orice s-ar spune 
despre actuala epocă 
audio-vizuală, electronică,

T. SPATARU

economico1

Vineri, la Vulcan, în sala 
clubului din localitate, de
legații celor 5 225 de oa
meni ai mun
cii — români, 
maghiari, ger
mani —, con- 
stituiți în 65 
de organiza
ții proprii a- 
le Frontului
Unității Socialiste au 
participat la Conferința o_ 
rășenească a F.U.S. pentru 
a dezbate activitatea des-

fășurată pînă acum 
adopta programul de 
suri privind

Conferința 
organizației 

orășenești Vulcan 
F.U.S.

și a 
mă- 

pregătirea și 
înfăptuirea 

sarcinilor de 
plan în profil 
teritorial pe 
anul 1980 și în 

perspectivă, 
Conferința 

a reliefat 
vibrantul entuziasm cu ca
re oamenii muncii, toți lo
cuitorii orașului Vplcan au 
primit propunerile secre
tarului general al partidu
lui, cu privire la creșterea 
rolului F.U.S. în viața so- 
cial-politică a țării. Con
stituirea de organizații pro
prii cu caracter larg de
mocratic creează multiple 
posibilități pentru fiecare 
cetățean, care nu este 
membru de p; id, de a 
participa nemito/it la via
ța social-politi f a locali
tăților. Aceste noi măsuri 
adîncesc procesul de per
fecționare a democrației 
noastre socialiste, îi con
feră o și mai înaltă efici
ență socială, asigurînd,

C. IOVANESCU

a

enunțului

(Continuize în pag. a 2-a)

Artizanii

IN PAGINA A 3-A

• Neaoș și limpede 
grai românesc (VIII) 
— la rubrica „Din moși 
strămoși";

Mîfni îndemmatrce dau contur paginilor de ziar. 
O muncă ee se cere făcută cu migală de bijutier, cu 
fantezie Și talent de artizan pentru ea rezultatul ei să 
răspundă exigențelor calitative — un ziar eu o gra
fică atractivă, apreciată de cititori.

In imagine, paginatorii Gheorghe Cîșlariu și Isaac 
Mendelovits, in plină activitate. (Foto ; I. LlCIU)

(Continuare in pag. a 2-a)

Anton HOFFMAN • Cadran (ehnico-ști- 
ințific;

Varietăți

de lumină
3

De activitatea brigăzii ,de pregătiri condusă de 
Francîsc Kovats (în dreapta), este legat avansul de 
359 mt obținut în asigurarea viitoarei linii de front 
a sectorului IV al I.M. Petrila. (Foto; L LEONARD)

î

Cuvîntul tipărit 
un colb de lumină, 
flecare literă este îngloba
tă gîndire și mancă, să
vârșit® îri ceasuri din zi 
și din noapte, la flacăra 
nestinsă a pasiunii. Mun
ca tipografilor este un 
univers de cuvinte, dic
tate parcă din suflet, ca
re acoperă zăpezile lim
pezi ate hîrtiei, plinea 
noastră caldă din fiecare 
dimineață. Mă gîndesc a- 
cttm- la acești oameni în
flăcărați, tipografii, care 
vînzdfesc cuvintele în 
pîntecul încins al cazanu-

caldă, cuvîntul partidului. | 
Fiecare cuvin t tipărit | 

lumină. | 
Sînt stropi de aur piști- | 
rați din inimile îndrăz- | 
nețe ale acestor oameni, | 
trecînd peste somnul fi- | 

■ țese care ar trebui sa-i j 
răpească, într-o schimba- ș 
re perpetuă a zilei cu. 3 
noaptea. Celor care vor 
strînge în mîini aceste cu- j 
vinte, dind viață și sens |: 
gîndurilor mele, tuturor i 
tipografilor, sincere suc- | 
cese în nobila misiune ; 
pe care o au. ■ |

lui, seăldindu-Ie în cer
neală, ca un cer sărutat 
de buzele vin lului, din- este un, colb de 
du-le lumină și, candoare.;

Scriin.1 aceste rtnduri 
simt miros proaspăt de 
hîrtie și cerneală tipogra
fică. Văd figura concert- ■ 
trată la miez de noapte a 
celor care înlănțuie măr
gelele negre, tipărind lap
tele de muncă și viață a- 
le oamenilor din Valea 
Jiului. Aud zgomotul con
tinuu al rotativei care 
sparge liniștea nopții, ca 
o moară în mijlocul cîm- 
pului, din care se naște 
plinea noastră cea mai Valeriu COANDRAȘ ;
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Clienții așteaptă nu simple intervenții^ 
ci măsuri ferme pentru

ASIGURAREA UNOR SERVICII DE
Cetățeanul Vasile Szabo 

din Lupeni, strada Aurel 
Vlaicu nr. 8, a predat la cerea cooperativei' 
complexul de croitorie, ma
terial pentru trei perechi 
de pantaloni și o vestă. 
Croitorul care lucrează 
chiar în cadrul complexu
lui meșteșugăresc unde-și 
are sediul și conducerea 
cooperativei din orașul Lu
peni, a promis clientului 
că-i va livra comanda du
pă 10 zile. Au trecut de 
mult cele 10 zile. I s-au 
djțt mereu , „noi termene". 
Abia după 45 de zile, cu 
intervenția președintelui 
cooperativei, clientul a re
ușit să obțină confecționa
rea a... două perechi de 
pantaloni. în schimb, omul 
a plătit anticipat întreagaa plătit anticipat întreaga zorul, meșterii de la atelie- 
manoperă prevăzută pen- rul de reparații Ț.V, din 
tru comanda respectivă. Și, 
după, al te nenumărate dru
muri la cooperativă, al că-' 
ror rezultat îl constituie 
doar simplele promisiuni, 
cetățeanul, exasperat, s-a 
adresat redacției...

. Tot dintr-un asemenea 
motiv, cetățeanul Gheorghe 
Axinte, J&n Lupeni, ni se

(Urmare din pagina I) pe care partidul și statul 
nostru, o poartă oameni- 

_____ lor mupeii, s,a .concretizat 
organizatoric adecvat, la Prin punerea î-n funcție a 

, unei întreprinderi de eondezbaterea problemelor, po- lecța. unde își desXășoarâ 
litice și stabilirea deciziilor 
ce angajează prezentul și 
viitorul țării.

■ Conferința a făcut tot
odată și un bilanț al reali- ; 
zărilor. Au fost subliniate, 
rezultatele bune obținute 
de unitățile economice de 
pe raza orașului Vulcan, 
precum și succesele înre
gistrate prin creșterea zes
trei urbanistice și edilitar-: 
gospodărești a orașului. ' 
Numai in acest ăn s-au dat 
în folosința cetățenilor 125 
apartamente, o grădiniță 
eu 225 locuri, 11 îioi spații 
comerciale în cvartalul din 
noul centru Civic, . țotali- 
zînd 1 800 mp, alte unități 
fiind modernizate. Grija

participarea într-un cadru

Artizanii cuvîntului scris llumînatui a fost terminat cu zece 
zile mai devreme

(Urmare din pagina I) 

verba volant, senipta ma- 
nent. Rezultatul muncii ti
pografilor, al acestor ar
tizani ai cuvîntului scris, 
se află sub privirile - noas
tre zi de zi, prin interme
diul ziarelor, revistelor și 
cărților — fundamentale 
mijloace de informare, de 
educație și cultură.

. Cu , o existență dc peste 
o jumătate de secol, tipo
grafia din Petroșani își 
continuă, pe o treaptă su
perioară, cu un colectiv 
harnic și pasionat, tradi
ția de participare la viața 
Văii Jiului.

— Colectivul nostru de 
muncă, ine spunea tovară
șul Traian Boța, șeful ti
pografiei, întîmpină în a- 
eeșt an Ziua tipografilor eu 
rezultate bune în activita
te : planul de producție în 
cele zece luni.a fost reali
zat în proporție de 101,2 
ia sută.
rează 
reșți, 
nue’a
le, în
Viața 
municipiului în această pe
rioadă
litică, 
greșul 
.dului. 

Aceasta se dato- 
conștiinței muncito- 
perfecționării conți- 
pregătirii profesiona. 
deplină armonie cu 
social-economică a

de intensă viață po- 
inaugurată de Con- 
al Xll-lea al parti-

adresează cu rugămintea 
de a interveni la condu- 

pentru 
a-i trimite acasă un meș
ter să-i repare televizorul. 
Fiindcă, din anul 1975 de 
find și-a cumpărat telcvi-

de 
ter-

Lupeni i l-au reparat 
mai piuite ori, după 
mene mereu aminate, dar 
televizorul, a mers bine 
doar țin scurt timp și nu 
funcționează nici în pre
zent. In schimb, cheltuie
lile repetate cu ,„repara
țiile" se ridică la prețul a 
...două televizoare. Și ase-

activitatea peste 900 , de
soții și liiee de mineri. La 
toate aceste realizări se 
vor adăuga pînă la șfîrși- 
tul anului un cinematograf 
eu 350 de locuri, un cămin 
de nefamiliști cu 332 locuri

Munca tipografilor, acest 
drum complex pe care-1 
străbate cuvin tul pînă 
cînd ne este înfățișat în 
textul tipărit, este fasci
nantă. Și se desfășoară zi 
și noapte prin strădaniile 
unor muncitori cum sînt 
Nieolae Trăistaru, Constan
tin Ionașcu sau Ion Lese, 
linotipișli, Dumitru Goanță, 
zincograf, ori Ion lordache 
și Constantin Cornoiu, ste- 
reotipari. Sînt cu toții- oa
meni pricepuți, eu dragoste 
de meseria prin care se 
împlinește această veche, 
dar mereu proaspătă, de
prindere de a citi, de a 
afla informații atît de ne
cesare conștiinței. Și în a- 
ceastă etapă de construire 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, prin 
munca lor, aflată sub seni
nul unei calități noi, su
perioare, tipografii partici
pă eficient la dezvoltarea 
conștiinței omului contem
poran, la procesul de edu
cație.

Pentru că în orice pagină 
tipărită este contopită mun
ca unor oameni & căror 
profesiune de marc gingă
șie contribuie la cultura 
românească — tipografii.

32000 tone cărbune

menea întîmplări s-ar mai 
putea enumera;..

Ceea ce trebuie reținut 
este faptul că față de a- 
< este aspecte, care știrbesc 
prestigiul meseriașilor coo
perativei meșteșugărești din 
Lupeni, conducerea coope
rativei nu manifestă exi
gența necesară. Simplele 
„intervenții" — la cererea 
unor clienți nemulțumiți 
— pe lîngă meseriași, pen
tru ca aceștia să-și facă 
datoria, să nu mai poarte 
pe cliaiți pe drumuri nu 
sînt suficiente. Se impun 
măsuri pentru a ridica ca
litatea serviciilor prestate 
la nivelul așteptărilor în
dreptățite ale cetățenilor. - 
Iată de ce sperăm eă mă
car acum la intervenția 
noastră, cerută de cetățeni, 
vor fi lichidate lipsurile 
semnalate, astfel îneît cli
enții să plece întotdeauna 
satisfăcuți de calitatea și. 
de operativitatea cu care 
li se prestează serviciile 
solicitate.

-

și un magazin pentru sub
produse de carne.

Din programul de mă
suri privind pregătirea și 
înfăptuirea sarcinilor de 
plan în 'profil teritorial, 

II

prezentat în fața conferin
ței, reiese că orașului Vul
can i se deschid noi pers
pective în dezvoltarea eco- 
nomico-socială, obiective 
pentru a căror realizare va 
trebui să sporească partiei-

La Preparația cărbunelui 
din Petrila a fost termi
nată cu zece zile mai de
vreme o lucrare cuprinsă 
în planul pregătirilor de 
iarnă — iluminatul elec
tric al macazelor din pid’- 
ța de manevră a prepara- 
ției.

Lucrarea inițiată de teh
nicienii Alexandru Felea.

• ENE OPREA, Vulcan: 
Comisia de expertiză me
dicală stabilește gradul de 
invaliditate. Pînă la atin
gerea limitei de vîrstă le
gală de pensionare, cei ca
re beneficiază de pensie de 
gradul IU sînt obligați să 
se prezinte în fiecare an în 
fața comisiei, pentru a li 
se reactualiza sau, după 
caz, a li se retrage dreptul 
la pensia de gradul III.

• UN GRUP DE FAMI
LII, Livezeni — Sașa : 
Reproducem răspunsul pe 
care conducerea I.C.S.MA. 
și A.P. Petroșani l-a dat 
la scrisoarea ce ați adre
sat-o redacției, 
zeni funcționează un 
gazin alimentar care apro
vizionează corespunzător 
atît populația și colective
le de oameni ai muncii de 
pe platforma industrială, 
cit și locuitorii cartierului 
Sașa. Apreciem că, deo
camdată; un nou magazin 
pentru periferia Sașa nu

„In Live- 
ma-

Mărfuri în sortimente 
bogate, o servire civili
zată Ia magazinul nr. 
303 „Mercerie" din Lu
peni. .

Foto : Gh. OLTEANU

parca noilor organizații 
F.U.S. constituite recent. 
Părticipanții la dezbateri 
— Teodor Mucuță, Ion Da
vid, Virginia Roșea, Va
sile Beteringhe, Maria Iu_ 
ga, Gheorghe Goleanu, Hu
ria Tripon, Petru Eana, 
Constantin Velea, Maria 
Ștaicu, Ștefan Brăican, Ion . 
Epure — au relevat impor
tanța măsurilor privind 
ereșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste, arătînd 
că oamenii muncii din o- 
rașul Vulcan sînt conștienți 
de sarcinile mobilizatoare 
ce le revin și, mobilizați 
de noul cadru organizato
ric, vor depune eforturi 
susținute în Vederea reali
zării integrale a sarcinilor 
de plan și indicatorilor e_ 
eonomici. Numai așa via
ța tuturor va urca pe noi 
trepte de civilizație, iar 
Frontul Unității Socialiste, 
va deveni un adevărat

. front al muncii și hărni
ciei tuturor locuitorilor o- 
rașului.

și Ștefan Cziraky a fost 
dusă la bun sfîrșit de bri
gada condusă de Evi Vla
dimir, brigadă din care 
s-au remarcat în mod de
osebit tinerii Emilian Pir- 
tea, Pipan Gheorghe 
Marian StrateciUc.

Și

Emilian DOBOȘ, 
preparați» Petrila

Răspundem 
cititorilor

ar putea realiza un "volum 
de vînzări care să-l justi
fice din punctul de vedere 
al eficienței economice". 
Pentru justificarea maga
zinului (ca și pentru extin
derea transportului în co
mun pină la Sașa) este ne
cesar să sporească substan
țial populația cartierului.
• N. TARASESCU si V. 

ARDELEANU, Petroșani: 
De la stația PECO din 
Piața Victoriei—Petroșani, 
unde ne-am informat, ni 
s-a comunicat că ați fost 
serviți cu butelii de /ara
gaz la cîteva zile după ce 
ați reclamat. Deci petenții 
să dovedească mai multă 
responsabilitate în afirma
ții 1

• INDESCIFRABIL, Pe
troșani : „A trecut vara și

extras peste prevederi
(Urmare din pagina I)

Valea

tehnologia de exploatare 
cu complexe de mecani
zare fabricate în 
Jiului.

Productivitatea 
cii, indicator pe 
căruia au fost 
realizările la producția 
fizică de cărbune, a fost 
depășită lună de lună pe 
sector și în abataje. In 
luna decembrie plusul la 
acest indicator. în abata
je, este de 2 tone pe post. 
Una din căile cele mai 
eficiente în atingerea u- 
nui asemenea rezultat 
este promovarea tehnolo
giilor moderne de ex
ploatare și generalizarea 
uneia din inițiativele cele 
mai răspîndite în Valea 
Jiului, lansată în acest 
sector de către ortacii cu
noscutului șef de brigadă 
Eugen Voicu — „brigada 
înaltei productivități". 
Toate brigăzile de abataj 
din sector — conduse de 
Eugen Voicu, Leon Deac, 
Gheorghe Tampa. Dinu 
Panait, Stelian Maftei și 

mun- 
seama 

posibile

Sectorul II și-a realizat planul 
pe primii patru ani ai cincinalului
(Urmare din pagina I)

Francisc Bartha — apli
că această inițiativă și 
depășesc sarcinile proprii 
de plan. Alături de ele 
lucrează cea mai bună 
brigadă complexă de pre
gătiri, pe mină,. condusă 
de Francisc Kovacs, care 
asigură, de fiecare dată, , 
intrarea în funcțiune în 
avans a noilor capacități 
productive ale sectorului, 

Mobilizat de sarcinile 
stabilite industriei carbo
nifere și, mai ales. Văii 
Jiului prin documentele 
Congresului al Xll-lea al 
partidului, oamenii mun
cii de la sectorul IV al 
I.M. Petrila cu prilejul 
constituirii organizației 
proprii a Frontului Unită
ții Socialiste, s-au anga
jat să extragă și în conti
nuare, pînă la finelepa
nului, producții de căr
bune superioare preve
derilor zilnice cu 100 
tone. Este un. angajament 
spre care colectivul își 
concentrează cu rodnicie 
toată energia de muncă 
și de creație de care dis
pune. .

alt brigadier de la Paro- 
șeni al cărui nume, datori
tă prestigioaselor realizări, 
a devenit repede cunoscut 
atît de colectivele de mun
că din întreprindere cît și 
din întregul bazin al Văii 
Jiului. Numai în acest tri
mestru, brigada condusă de 
Dineu a realizat, peste 
prevederi, 1 500 tone căr
bune. Realizări deosebite 
s-au obținut și la lucrările 
de pregătiri unde brigăzile 
conduse de Ion Istrate și 
Kalman Geza au depășit, 
în medie, lunar, cu 25—30 
ml sarcinile de plan, con
tribuind astfel la plusul 
de 3 000 ml lucrări de pre
gătire realizați la nivelul 
întreprinderii în acest cin
cinal.

Un aport substanțial la 
obținerea acestor succese 
au avut și' eleetrolăcătu- 
șii Alexandru Barna, Va- 
sile Mureșan, Viorel Mese- 
sian, Teodor Eftimie, Io- 
van Bure și mulți alții ca
re, prin calitatea reviziilor 
și reparațiilor, au preve
nit opririle accidentale fă- 
cînd ca utilajele să func
ționeze fără întrerupere. 
Acționînd în continuare în 
direcția organizării superi
oare a producției și a 
muncii, aprovizionării rit
mice cu materiale și piese 
de schimb a tuturor for
mațiilor de muncă, folosind 
integral timpul de lucru 
în abataj, colectivul secto
rului II are certitudinea că 
va obține și în anul 1980 
însemnate succese în ex
tracția de cărbune, își va 
aduce o contribuție subs
tanțială la crearea bazei e- 
nergetice a țării, la inde
pendența energetică a 
României socialiste.

ținut însemnate creșteri ale 
productivității muncii, a- 
tingînd în unele zile vîr- 
furi de 15—16 tone. Carac
teristic acestei brigăzi este, 
de asemenea, destoinicia și 
priceperea cu care harni
cii mineri de aici mînuiesc 
utilajele moderne. Experi
ența acumulată timp de 
un deceniu de mecanizare 
este materializată nu nu
mai în întreținerea și bu
na funcționare a utilaje
lor, ci și în tonele de căr
bune extrase suplimentar, 
pe seama unei productivi
tăți a muncii înalte.

Gheorghe Dineu este un 

nu am mîncat varză" — 
ziceți dumneavoastră. Ci
ne v-a oprit, pentru că pe 
piața Petroșaniului a fost, 
este și în prezent varză 
berechet?! Adevărat că mai 
multă la producătorii par
ticulari decît la unitățile 
C.P.V I.L.F., dar de varză 
nu s-a dus lipsă.

• IOSIF P. BOSTAN,
Petroșani ; Ni s-a preci ’at 
de către E.G.C.L. Petro
șani că sesizarea dv. a fost 
urmată, in ziua de 5 no
iembrie a.c., de o interven
ție soldată cu rezolvarea 
problemei. Acordăm cre
ditul cuvenit informațiilor 
primite. * * ■

• GYULA SZUCS, Vul
can : Am adus la cunoștin
ța conducerii I.C.S. Mixte 
Vulcan și Centrului de co
lectare a animalelor și in
dustrializare a cărnii din 
Petroșani cuprinsul sesiză
rii dv. insistînd să se ia 
măsurile adecvate;
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grai romanesc CADRAN
tehnico-științificS?. constituie seria topo

nimică din Șurean și îm
prejurimi, • alcătuită din 
termeni de înrudire, într-o 
excepție ? Dintr-un punct 
de vedere, da .Adică nici
unde, după părerea noas
tră, în întreaga romanitate 
nil există Osferă toponi
mică atît de compactă se- 
mantie, din precedentele 
seriale ne-am dat seama 
că fiecare toponim fami
lial, poartă în sine aminti
rea miturilor dacice,, a te
zaurului spiritual româ
nesc, dai țl- suuvvuia? vi- 
ganizat'orică a obștii țără
nești străromâne. Anali- 
zînd însă, diacronic și sin
cronic, seriile toponimice 
similare din meleagurile 
românești și împrejurimi, 
o remarcă se reliefează de 
Ia prima vedere. Seriile to
ponimice se interferează, 
cantitativ și calitativ sînt 
păstrate cu deosebire în 
munți: Porțile de Fier,
Valea Jiului, Poiana Rus- 
că, Piatra Craiului, Mara
mureș, Ciucaș etc., ca niș
te străji de cuvinte ale 
neamului românesc. Tot
odată, aceste zone montane, 
ferite din calea stihiilor is
toriei, păstrează cuvinte 

• vechi, cu un conținut fo
netic arhaic, în cîmpie to
ponimele dacice s-au pier
dut de timpuriu sau au

fost traduse în latină, sla- Peștera Bătrînului, satul 
vă, în alte limbi. Ceica*  (cu sensul' dc cum- ‘

Pentru a oferi .. . _ . . _
concrete în. acest sens, să Copilului. Spre Crișul Re- 
procedăm' la o scurtă tre„ 
cere în revistă care să ur
mărească o radiografie dia
cronică a toponimului 
Aușel. Substantivul comun 
aușel s-a păstrat doar în 
aromână, ca. toponim este 
înțîlnit însă nu numai în

dar și structura or- ’ r

I 
I
I 
I
I 
I

tuția sa fonică precară l-a 
__  ____ , _...... eliminat de timpuriu din 

dovezi nată), hidronimul Valea limba comună, se pare 
'  *_ doar că în Muscel se mai

utilizează cu sensul de băr
bat. Toponimia l-a păstrat 
totuși, ca pe o relicvă 
scumpă a strămoșeștei 
noastre limbi. Pentru a i- 

pîrîurile lustra această afirmație, să 
aducem la lumină un do
cument semnat de străluci
tul domnitor moldovean 
Vasile Lupu, care întărea 

i \ orășenilor din-tîrgul Oșor- 
hei, dreptul „să țină mun
tele Ilaoșelu și să-și puie 
stînile pe acel munte". Din 
păcate, informațiile noastre 
sînt sărace, nu putem lo
caliza acel munte din Mol
dova sau aflat la granița 
provinciei noastre istorice.
Aușelul, Haoșelu, Aușeu 
s-au păstrat în toponimie 
pentru că și-au „dilatat" 
corpul fonetic (din neates. 
tatul au) prin sufixare. Tot 
astfel s-a întîmplat și în 
limbile romanice occiden
tale : în franceză întîlnim 
avelet, în dialectul napoli- 
tan vavone, în friulană 
(a)von, în dialectul piemon- 
lez avo. Româna îl are în

singurai. să conservat și în alt com
partiment al limbii, în 

, onomastică : Aușel, Aușeu, 
Aușoancă etc.

Prof. Ion VULPE

pede, lîngă Dealul Spînzu- 
ratului, ne întîmpină o iii- . 
florescență toponimică re
feritoare la înțelesul " de 
frate tradus în" slavă — 
este vorba de ț__
Bratca și Brătcuța, de Iz-, 
bucul Brătcanilor, în acest

Microcentrală eoliană

£
«--------................ —t  ............................

sudul Dunării, ci și în Șu
rean, cine n-a auzit sau 
n-a fost în ospeție la ca
bana din Vîrful Aușel, 
imortalizînd pe pelicula su
fletului mirificele imagini 
din Dosul Aușelului, Valea 
Aușelului, de pe malul pî- 
rîului Aușel. în masivul 
Piatra Graiului se află o 
mică așezare rurală Aușeu, 
evident denumirea este 
păstrată tot de o zonă 
străromână. Ca argumente 
în plus, relevăm faptul că 
în același masiv comple
tează seria toponimică fa
milială oronimul Dealul 
Bunesc, alte toponime ca

ultim hidronim trebuie să> 
vedem omogenizarea pînă. 
la identitate a toponimelor 
cu numele proprii ale oa
menilor care sălășluiesc a- 
colo de milenii. în sud- 
vestul masivului, probînd 
teoria lingvistică a valuri
lor — ariile lingvistice mai' 
îndepărtate sînt cele mai 
conservatoare — ne este 
semnalat satul Brătești.

Să revenim însă la Aușel,, 
reamintindu-i sensul de bă- 
trîn, moș, bun,
său derivat în daco-româ- 
nă fiind neaoș adică (întoc
mai titlul serialului nostru) 
din moși-strămoși. Consti-

Varietăți • Varietăți • Varietăți • Varietăți

Oricum, iarna e aici...
— Cronică rimatâ. —

A venit așa, deodată, deși cam... întîrziată
Nici nu.,, a bătut la ușă (știa EA .că-i... așteptată I) 
Și, după o zi călduță însă foarte... pluvială 
Zi, în care cerul sumbru-și scutura fără sfială 
Toată umezeala ce se... înmagazinase-n nori 
Și, odată-aici ajunsă ni s-a infiltrat și-n pori... 
Deci, după o zi în care TOAMNA cocheta obraznic 
Iarna-și instala hlamida garnisită-n frig năprasnic. 
Toate înghețat-au bocnă, de... mai mare bucuria 
Să le vezi înțepenite : balta, tina, bălăria , 
Gospodarii, fericiți că... au scăpat de-o canonadă, 
Au primit cu vii ovații gerul și... prima zăpadă ! 
Doar noroaiele trăiră o stare... mirifică (!) 
Că nu își schimbară locul, numai... starea fizică ! 
Iar pe trotuar, de-a lungul, „durduliile" canale 
Iernii, de curînd sosită, îi înalță... osanale!
Imn de slavă-n cor înalță și prin stații, călătorii ! 
Așteptările, de-acuma, deveniseră notorii.
Astfel, undeva-n Petrila (nu știu unde și-n ce loc). 
Călătorii, pur și simplu au „inițiat" un... foc !
Dar, mirarea n-a fost asta. Faptul că s-au încălzit 
N-a-ncălzit și-autobuzul care, totuși, n-a venit! ! 
De atita frig de-afară, noaptea poți să o petreci 
Pe lîngă calorifere să le-ntrebi de ce sînt reci ? ! 
O ocazie propice-a... meșterilor cojocari 
Să-și mai condenseze și ei pauzele-atît de mari ! 
Apa ce băltea degeaba toată vara din vreo țeava 
A prins și ea un prilej de... a-ngheța, un bob-zăbavă! 
Că oricum, cine mai știe, cît va dăinui răceala 
Că, de se-ncălzește vremea, iar începe... fleoșcăiala ! 
Să ne bucurăm cu toții, deci, de frigul ce-a sosit 
Să-i urăm toți „cu căldură" un sincer „bine-ai venit!". 
Să ne bucurăm cu toții, de la mie și pîn’ la mare 
C-o să facem piruete, iarăși, pe... patinoare !! 
în curînd vine vacanța și, se pare, fiecare
Vede că-n acest domeniu nu se face vreo... mișcare ! 
Ori se... intenționează la un vechi „stil" de păstrare 
A... „tradiției" din anii ce-au trecut, ori că se are 
în vedere, de-a se face tot posibilul s-apară 
Un ștrand în această iarnă și-un patinoar... la vară ! 
Oricum, iarna e aicia, am simțit-o dintr-o dată, 
Ne-a ..zîmbîl" cu dinții-i aspri deși e... întîrziată ! !

Ion IACII
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N-are rost să mergiUnui „Arhimed 
de la „Zori

La ieșirea din bodegă
Zise, clătinîndu-1 vîntul:
Ori îmi dați un punct de 

sprijin, 
Ori voi răsturna pămintui.

Unuia de Ia 
„Aprovizionări"

La pomul lăudat, măi frate
Ne-o spune sincer nea

Anton ;

cu 
sacul 

Toți să iei un camion.

Un răvaș pentru 
IREHAȘ (S.D.E.E.) 
pom, de Anul Nou 

s-aprindeți 
Luminări, de vreți și-o mie, 
Dar să mai opriți vreo 

două... 
Pentru că... nu prea se 

știe !...

In

V. BUTULESCU

La ședința cercului din"’ forțele oamenilor mult c- 
_ , j- puizate. în jurul orei 22,20, 

am; ajuns la cabană unde 
ceilalți colegi veniți mai 
tîrziu pregătiseră totul 
pentru a ne reface. Știam 
cu toții că la Rostoveanu 
era mult de lucru.

A doua zi dimineața s-a 
plecat la Rostoveanu. Aici. 

- ... s-a lucrat, mult în căutarea
peșterii unor noi formațiuni, ga

lerii sau diaclaze. Timpul

săptămîna trecută s-a sta
bilit o ieșire cu tot efec
tivul disponibil la Cîmpu 
lui Neag, regiune care a 
oferit cercului speologie 
multe satisfacții.

Profitînd de vremea 
foarte frumoasă pentru o 
zi de decembrie, am ple
cat pentru a ne atinge țe
lul : cartarea 
Stanciu pe care am explo 
rat-o în septembrie și ten- se scurge repede și cpn- 

tativa de decolmatare a dițiile nu erau din cele mai 
unei probabile galerii în prielnice. La ora cînd s-a
peștera Rostoveanu care se ieșit din peșteră, se întu-
constituie una din cele mai necase Era timpul să ne 

întoarcem spre casă, cu 
la noi gîndul că duminica viitoa

re vom reveni. -
Ce poate fi mai frumos 

decît să participi cu ceva 
la punerea în valoare, a 
unor frumuseți inestimabi
le ale pămîntului străbun!

atractive din punct de ve
dere speologic de 
din țară.

în acea seară 
bată am terminat 
tat peștera Stanciu,

de sî.m- 
de car-

.... . . , Peș
teră activă care a creat di
ficultăți grupei de încer
cați speologi; la ieșire, fu
niile erau ude, salopetele 
îmbibate cu apă și noroi,

Dorin IANC'U, 
student

Pe vîrful Ceahlăului a 
fost pusă în funcțiune o 
microcentralâ eoliană ca
re 
periență românească 
materie de energie pro
dusă, în munți, cu aju
torul vîntului. Mierocen- 
trala este compusă din- 
tr-un stîlp pe care sînt 
montate, în rozetă, 8 pa
lete de aluminiu. Rozeta, 

' cu' diămetrul de 3,2 me
tri, este pusă în mișcare 

■ de forța vîntului, aritre- 
nîrid, prin rotire, axul u- 

nui alternator, aseifnănător 
celui de la automobile. 
Curentul produs de al
ternator estă transmis la 
două baterii de cîte 12

volți fiecare. Deocamdată, 
microcentrala servește 
numai pentru alimentarea 

a 
cabanei „Dochia", aflată 
la 1 830 m altitudine. Re
alizarea, modestă acum, 
deschide largi perspective 
cercetărilor viitoare. De
altfel, însuși realizatorul 
microcentralei, inginerul 
Anton Rusu, unul din pi
onierii Breazului energe
tic, are în proiect mai 
multe „moriști de vînt“, 
cu ajutorul cărora speră 
să alimenteze cu energie 
stația meteo de pe vîr
ful Toaca, precum și ca
banele turistice și foresti
ere din masivul Ceahlăii.

constituie prima eX--’cU energie electrică 
în

Ciment de un nou tip
Ca urmare a finalizării 

unor studii de cercetare 
științifică, cimentiștii din 
Bicaz au asimilat în pro
ducția curentă, un nou 
tip de ciment, denumit 
,,PZ-500“, utilizat cu ma
re eficiență în construc
țiile care necesită deco- 
frări foarte rapide ale e-

lementelor turnate. Noul 
tip de ciment se bucură 
de aprecieri deosebite din 
partea beneficiarilor din 
tară și de peste hotare.- 
Pînă acum, de pildă, au 
fost livrate suplimentar, 
la export, cantități 
valoare de peste 2 
lioane lei-valută.

„Audiotester*  medical
. —>,trul medical de fo- 

noaildiologie și chirurgie 
funcțională ORE al Mi
nisterului Sănătății a re
alizat un valoros aparat 
„audiotester", destinat 
constatării din vreme a 
deficiențelor de auz pe 
care le prezintă unii co
pii nou născuți și de 
vîrstă școlară. Cu ajutorul 
sunetelor prestabilite e- 
mise de acest aparat, spe
cialiștii apreciază gradul 
afectării auzului la cei 

. consultați, avînd posibili
tatea să-i îndrume spre

în 
mi*

• 7 .*>

ca-*medici de specialitate 
re precizează cauzele și 
tratamentul potrivit.

Realizat în cadrul acti
vității de cercetare știin- ' 
țifică medicală întreprin
să în Anul internațional 
al copilului — 1979, audio- . 
testerul a fost multipli
cat, recent, în 800 exem
plare care au intrat în 
dotarea unor spitale, po
liclinici, dispensare' și că- 
binețe medicale școlare 
din București și alte cen
tre din țară.

(Agerpres)

Aurel DUI.ADecor „sur... decembrie. Foto :

•
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Acesta este titlul cărții Bușteni, Harghita, autorul 
apariției editoriale aminti
te păstrează un respect 

Salva- 
echipă 
cotată

apărută de curînd la Edi
tura Sport-Turism, sub 
semnătura lui. Nicolăe Ti- 
ron, un îndrăgostit al mun
telui care și-a propus o 
trecere în revistă a marilor 
echipe Salvamont din țară, 
reunite sub același nobil 
simțămînt — de a-și salva 
■semenii, aflați în pericol pe 
munte, de ai apăra de im
prudențe, de intemperii, 
pentru că, așa cum spunea 
decanul alpiniștilor 'din 
România, Emilian Cristea, 
muntele nu iartă. Acest a- 
devăr îl știu cel mai bine 
salvamontiștii —, „bărbați 
arși de soare, aspriți de 
vînt și în încercări, oameni 
între oameni, căliți să în
dure greul, care nu cunosc 
refuzul, care nu știu ce-i 
oboseala, pentru care un 
minut cîștigat înseamnă u- 
neori salvarea unei vieți". 
Prima atestare documenta
ră oficială a echipelor 
Salvamont din țară datea
ză din 1969, cu statut de 
acțiune pe lingă consiliile 
populare ale orașelor de 
munte. Alături de echipele 
din Brașov, Sibiu, Hune
doara, Baia Mare, Predeal,

binemeritat echipei 
mont din Petroșani, 
binecunoscută și 
pe plan național, inimosu
lui Emerie Szuhanek, „una 
din figurile proeminente

Am intrat din nou în iar
nă și ne amintim că la se
minarul Salvamont din 
1977, desfășurat la Poiana 
Brașov, Emerie Szuhanek 
a prezentat un referat des
pre un original sistem de 
prevenire a accidentelor 
provocate de avalanșe, prin

SAIVAMONTISTII
oameni între oameni

ale Salvamontului româ
nesc", după cum afirmă 
autorul, în dialogul purtat 
cu Nicolae Tiron, Szuhanek 
amintește de acțiunile de 
salvare întreprinse la peș
tera Șura Mare de la Oha
ba de sub Piatră, unde ră
măseseră blocați speologii 
de la cercul „Focul-Viu" 
din București, în Retezat, 
cînd într-o iarnă dispăru
seră 12 studenți, acțiune 
în care Dumitru Birlida, 
șeful echipei Salvamont din 
Petroșani coordonase jonc
țiunea cu Salvamontul din 
Hunedoara, toate încheiate 
cu bine de echipa noastră.

sonde electronice traducă
toare,care să perceapă miș-' 
carea și temperatura stra
ielor de zăpadă, declanșînd 
un sistem de alarmă vi
zual sau fonic, la deplasă
rile de anvergură a ma
selor de zăpadă, proiect re
alizabil cu concursul Cen
trului de cercetări pentru 
securitate minieră din Pe
troșani.

Iată dar că înțelegem, 
din paginile acestei cărți, 
cit este de importantă ac-^ 
tivitatea echipelor Salva
mont, constituite din oa
meni ai munților — buni 
schiori, buni âlpiniștl, pre-

gătiți ca la nevoie, orieîrid 
să fie gata să prevină ac
cidente, să salveze vieți, 
luptîndu-se cu muntele și 
cu cerbicia unor oameni 
imprudenți. Actual, nu e- 
xistă o federație Salva
mont. Și nu întotdeauna 
activitatea Salvamontului 
este încununată de suc
ces, prin patrulări regula
te în masiv, sau prin 
promptitudinea la alarme, 

. cînd . membrii echipelor 
sînt scoși din producție. 
De aceea, se vorbește tot 
mai mult de reconsidera
rea Salvamontului, prin 
promovarea de la amato
rism ia profesionism, prin 
grupări stabile în masive, 
în preajma cabanelor sau 
a punctelor cheie die tra
seelor
tonei,
cînd
tatea
tiști,
tr-o ascensiune, bine cehi. 

. păți, respectând legile scri
se și nescrise ale muntelui.

alpine. Dar, pînă a. 
să reflectăm că ori- 

putem ușura activi- 
i nimoșilor salvamon- 
plecînd pregătiți în-

Doru CHICET, 
student
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Consultări intre ministerele 
de externe ale României 

și Marii Britanii
LONDRA 15 (Agerpres). 

Intre 12 și 14 decembrie, 
la Londra au avut loc 
consultări între ministere
le de externe ale României 
și Marii Britanii. Delega
ția română, condusă de to
varășul Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Ex
terne, a avut înțîlniri și 
discuții .cu sir Ian Silmour, 
lord al sigiliului privat, se
cretar de stat adjunct, Pe
ter Blaker, ministru de 
stat, și cu alți membri ai 
conducerii Ministerului A- 
facerilor Externe și Com
mon wealth-u lui, precum și 
cu Cecil Parkinson, minis
tru de stat la Ministerul 
Comerțului.

In cadrul întîlnirilor au 
fost abordate probleme ale 
dezvoltării raporturilor ro- 
mâno-britanice Pe multiple 
planuri și s-a efectuat un 
schimb de păreri în proble
me internaționale actuale.

In cursul vizitei Ia Lon
dra, tovarășul Aurel Du
ma, membru al Comitetu
lui Central al'Partidului 
Comunist Român, minis
tru secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Exter-

Comunicatul 
plenarei C.C. al 

P.S.U.G.
BERLIN 15 (Agerpres). 

Comunicatul plenarei C.C. 
al PSUG, desfășurată la 
Berlin la 13 și 14 decem
brie, relevă că a fost a- 
probat raportul Biroului 
Politic al C.C. al PSUG, 
prezentat de Erich Honec
ker, secretar general al 
C.C. al PSUG, raportul cu 
privire la planul economiei 
naționale pe 1980, precum 
șl proiectele de lege pri
vind planul economiei na
ționale și bugetul de stat 
pe 1980.

ne, a fost primit de Joshua 
Nkomo, președintele Uniu
nii Poporului African Zim
babwe (ZAPU), și de Ro
bert Mugabe, președintele 
Uniunii Naționale Africa
ne Zimbabwe (ZANU).

J. Nkomo și R. Mugabe 
au rugat să se transmită 
tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu cele mai calde 
urări de prietenie, sănăta
te și fericire personală, iar 
poporului român urări de 
noi realizări pe calea dez
voltării patriei sale.

In cursul convorbirilor a 
fost exprimată dorința 
comună de a dezvolta ra
porturile de prietenie și 
colaborare dintre Partidul 
Comunist Român și Uniu
nea Poporului African Zim
babwe (ZAPU) și Uniunea 
Națională Africană Zim
babwe (ZANU).

EXPOZIȚIA „CHIMIA 
ROMANEASCA IN ANII 
SOCIALISMULUI", care a 
fost deschisă timp de o 
săptămînă la Complexul 
expozițional „Sokolniki", 
din Moscova, s-a bucurat 
de un succes binemeritat. 
Cele peste 1000 de produ
se au întrunit aprecieri e- 
logioase din partea specia
liștilor și a publicului so
vietic.

LA LAGOS A AVUT 
LOC o ceremonie în cadrul 
căreia, guvernul Nigeriei 
format de președintele Al- 
haji Shehu Shagari, lider 
al Partidului Național, cîș- 
tigător al scrutinului pre
zidențial din august a.c., a 
depus jurămîntul. Cabine
tul, în componența căruia 
intră reprezentanți ai Par
tidului Național și Partidu
lui Popular, este format 
din 24 de membri.

ORGANIZAȚIA UNITĂ
ȚII AFRICANE a proles-

Reglementări Mi privind anunțurile 

de mică publicitate 

incepind cu I ianuarie 1980
Incepînd cu data de 1 liază în alte localități se 

ianuarie 1980 intră în pot adresa oficiului 
vigoare noi regiemen- P.T.T.R., pentru depune- 
tări privind anunțurile de rea de anunțuri de mică 
mică publicitate. publicitate, cu cel puțin

Pentru locuitorii din 15 zile lucrătoare înain- 
municipiul Petroșani, a- te de data cînd solicită 
nunțurile se primesc la publicarea în ziar, 
sediul ziarului (adminis- Odată cu primirea a- 
trație) în strada Republi- nunțurilor, oficiile
cii ’ nr. 90, în zilele lu- P.T.T.R. încasează și ta- 
crătoare, de la orele 8— rifele cuvenite pentru pu- 
10 și 14—16. blicarea anunțurilor res-

Cetățenij care dornici- pective,
TARIFE PENTRU MICA PUBLICITATE:

Rubrica Tarif pe 
cuvînt

Chenar Literă 
distinctă

Pierderi 1,50 7,54) 3,75

Cereri des serviciu 2,00 10,00 5,00

Oferte de 
Schimburi 
închirieri 
Anunțuri 
Decese și

serviciu .
de locuință

de familie 
comemorări 2,50 12,50 6,25

Diverse
Vînzări, cumpărări 3 15 7,50

Tariful minim al unui anunț se percepe pentru
10 cuvinte.

.. ..........

Hotărîrea C.C. al P.C.U.S. 
cu privire la cea de-a 110-a

aniversare 
V. I.

MOSCOVA 15 (Agerpres). 
Ea Moscova a fost dată 
publicității Hotărîrea C.C. 
al PCUS cu privire la cea 
de-a 110-a aniversare a 
nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin. In hotărîre se evi
dențiază rolul excepțional

Lenin
al lui Lenin în dezvoltarea 
marxismului, în crearea 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice, în organi
zarea și înfăptuirea Marii 
Revoluții Socialiste din Oc

tombrie, în construcția 
primului stat socialist.

Președintele Jimmy Carter și senatorul 
Edward Kennedy și-au depus candidaturile 

pentru alegerile prezidențiale
WASHINGTON 15 (Ager

pres). Președintele Jimmy 
Carter și senatorul Edward 
Kennedy șj-au depus ofi
cial candidaturile pentru 
alegerile preliminare din 
New Hampshire din partea 
Partidului Democrat, iar 
fostul guvernator al Ca

liforniei, Ronald Reagan, 
din partea Partidului Re
publican.

Alegerile preliminare din 
New Hampshire constituie 
primul test electoral im
portant în vederea scruti
nului prezidențial din 1980.

taj. energic împotriva ares
tării de către autoritățile 
sud-africane a lui Victor 
Matlaw, membru al Parti
dului Congresul Național 
African, interzis de autori
tățile de la Pretoria. A- 
cesta a fos răpit din a- 
vionul în care se afla în 
cursul unei escale în ora
șul Bloemfontein din R.S.A.

ADUNAREA GENERA
LA A O.N.U. a aprobat 
crearea unei Universități a 
păcii în Costa Rica, în ur
ma unei inițiative a pre
ședintelui acestei țări, Ro
drigo Carazo.

GUVERNUL ITALIEI A 
ADOPTAT o serie de mă
suri împotriva terorismului.

Premierul Francesco Cos- 
șiga a anunțat că a fost 
creat un Comitet național 
pentru ordinea publică și 
securitate, care are meni
rea de a asigura coordo
narea factorilor care par
ticipă la asigurarea ordi
nii publice.

TREI TERORIȘTI AU 
FOST ARESTAȚI ieri la 
Roma. Poliția a descoperit 
totodată u.n depozit clan
destin de arme și explozi
bil.

DUPĂ CUM RELEVA 
„ZIARUL POPORULUI", 
R.P. Chineză a hotărît ca, 
începînd din anul 1980, să 
ia parte la ședințele și ac
tivitatea Comitetului pen
tru dezarmare de la Ge
neva. Această hotărîre a 
fost adusă la cunoștință 
printr-o scrisoare adresată 
secretariatului Comitetului 
pentru dezarmare.

întreprinderea de reparații 
și întreținere a utilajului minier 

Petroșani
ANUNȚĂ CONCURS

pentru ocuparea postului de

- ȘEF BIROU APROVIZIONARE.

Condițiile de pregătire și vechime con
form prevederilor Legii nr. 12/1971. Retri
buirea conform prevederilor Legii nr. 57/ 
1974 și Decretului 280/27 iulie 1979.

Informații suplimentare se primesc la 
Biroul personal, învățămînt, retribuire. Petro
șani, strada Republicii nr. 7, telefon 43962.

Mica publicitate
VIND calculator 42 ope

rații, Căminul studențesc 
nr. 4, ap. 47, Aeroport. 
(1050)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele. Enciu 

Nicolae. eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nulă. 
(1046)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cocolan 
Dumitru, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nulă. 
(1017)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Oprișani 
Maria, eliberată de Prepa- 
rația Lupeni. Se declară

nulă. (1045)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Suhati- 
te Gheorghe, eliberată de 
l.M. Petrila. Se declară nu
lă. (1048)

ANUNȚ DE FAMILIE

FIII și ginerele mulțu
mesc tuturor celor ce 
au participat și au fost 
alături de noi la des
părțirea grea de cel ce 
a fost bunul om

MIRON LASCU
Amintirea lui va fa

mine veșnic în aminti
rea noastră. (1049)

FILME
16 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie < Operațiunea 
Monstrul; Republica : Pa
tima; Unirea : Omul pă
ianjen;

PETRILA : Ora zero;
LONEA r La cinci zile 

de casă;
ANINOASA : Valsul 

solvenților; »
VULCAN: Ora;
r ieni

In nu.'Ne papei 
Muncitoresc: Atac 
triva lui Rommel;

URICANI: Tînăr 
ber.

lucru; 19,40 Cadran mon
dial; 20,00 Muzică ușoa
ră; 20,15 Prezent și viitor 
în știința românească —» 
documentar; 20,40 Romatî- 
foileton i „Cei din Moga- 
dor" ultimul episod.. 21,35 
Telejurnal.

RADIO
16 DECEMBRIE

ab.

Cultural:
rege; 

împo-

Și li-

17 DECEMBRIE

I 
I 
I

I
i
I 
l
i
l
iI
I
II

I

I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Stepa; Republi
ca : Război și pace, seri
ile I-II; Unirea 1 Mihail, 
cîine de circ;

PETRILA : Ora zero;
LONEA : Omul păian

jen;
VULCAN : Fiecare moa

re singur;
LUPENI — Cultural : 

Vise de dragoste, seriile 
I-II; Muncitoresc: Atac 
împotriva lui Rommel;

URICANI : Tînăr și li
ber.

6,00 Buletin de știri. 
6,05 Concertul dimineții. 
Actualitatea în 60 de mi
nute. 7,00 Radiojurnal.
7.30 Revista presei. 7,45 
Duminica meteo-rutieră. 
8,00 Radioprogramul sate
lor. 9,30 Magazin dumini
cal. 12,00 De toate pentru 
toți. 13,00 Radiojurnal. 
13,15 Muzică
13.30 Unda veselă. 
Portret pe portativ. 
Top 6 
muzică 
Clubul
Album sonor 17,00 Muzi
că populară. 17,30 Melodii 
de pretutindeni, 18,15 Din 
creația lui Ion Vidu. 20,00 
Radiojurnal. 20,30 Turneul 
melodiilor. 21,15 J_azz.
21.30 Consemnări. 21,35 
Seară de romanțe. 22,00 
Radiojurnal. 22,10 Panora
mic sportiv. 22,30 Muzi
că de dans, 23,00 Buletin 
de știri. 0,05—5;00 Nop 
stop muzical nocturn.

— interpreți 
populară, 

pasionaților.

ușoară.
' 14,00
14,15 

de
15,00
16,00

17 DECEMBRIE

16

8,45

TV

10,00 Buletin de știri. 
10,05 Rapsozi. ai plaiuri
lor noastre. 10,30 Din ță
rile socialiste. 11,00 Bule
tin de știri. 11,05 Formații

DECEMBRIE -- artistice de amatori. 11,20
Avanpremieră Radio-TV 
,11,35 Discoteca ,,U“. 12,00 
Buletin de știri. 12,05 
Din comoara folclorului 
nostru. 12.45 Poeme pen
tru țară. 13,00 De la 1 la 
3. 15.00 Clubul adoles
cenților. 16,00 Radiojur
nal. 16,15 Piese corale de 
Marțian Negrea. 16,25 Co
ordonate economice. 16,40 

I Pe marea scenă a tării. 
* 17,00 

17,05 
18,00 
18,15 
19,00 
peste 
radiofonic.

JLf - ZiVjXV ■ - ' ' . ’ -s-

.Viața lui semnări.
'remiera pe 
Telejurnal.

Gimnastica la do
miciliu; 9,00 Tot înainte; 
9,25 Șoimii patriei; 9,35 
Film serial : Dick Turpin. 
Episodul 6; 10,00 Viața
satului; 11,45 Bucuriile 
muzicii; 12,30 De strajă 
patriei; 13,00 Telex; 13,05 
Album duminical : Umor 
și muzică; 14,00 Woody, 
ciocănitoarea buclucașă; 
16,00 Telesport; 17,50 Film 
serial : „Timpuri grele". 
Ultimul episod; 18,40 Mi
cul ecran pentru cei mici: 
Prietenii muzicii; 19,00
Telejurnal; 19,25 Pe ma
rea scenă a țării; 20,10
Film artistic : „T 
Henry VIII". Pi 
țară; 21,35

Buletin de știri. 
Antena tineretului. 
Orele serii. Știri. 
Magazin sportiv. 
La zi — în țară și 
hotare. 20,00 Teatru 

21,30 Con- 
21,35 Melodii 

de Ileana Toader. 22,00 
O zi într-o oră. 23,00 Bi
juterii muzicale. 23,30—
5,00 Non stop muzical 
nocturn.

16.00 Emisiune în limba 
maghiară; 18,50 1001 
seri;
19,25
Congresului pe masa

17 DECEMBRIE

de
19,00 Telejurnal; 
Cu documentele

de

M. I. C. M.
Centrul de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică pentru 

utilaj minier Satu Mare 
FILIALA PETROȘANI 

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU 
OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI :

— ingineri, subingineri și tehnicieni cu 
profil electromecanic, constructori de mașini 
și electroniști

— desenatori tehnici
— strungari, lăcătuși, electricieni
— șofer pentru autoturism
Concursul are loc în data de 22 decern 

brie a.c.
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

conform Legii nr. 12/1971 și 57/1974. Ce
rerile de înscriere la concurs se pot depune 
zilnic la secretariatul CCSITUM Satu Mare 
— Filiala Petroșani, strada Lunca nr. 153 
(clădirea l.M. Livezeni) telefon 42964.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA 4 Petroșani, sir. Republicii, ar. 90, le eloane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARULI Tipografia Petro, t* 111» »**>  Republicii, or. 61.
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