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REVELION ‘8 0
Viitorul prezent 

al deveniriifilF
Am

Dragi tovarăși șî prieteni,
Cetățeni ai Republicii Socialiste 
România,Anul 1979, pe care îl încheiem peste c-îteva minute, a marcat un nou pas înainte în dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a societății noastre, în sporirea avuției naționale și ridicarea nivelului de trai al poporului, în înfăptuirea obiectivelor edificării socialismului și comunismului pe pămîntul României.La 23 August am sărbătorit împlinirea a 3 decenii și jumătate de la victoria revoluției de eliberare națională și socială, trecînd în revistă victoriile epocale obținute de clasa noastră muncitoare, de întregul popor, sub conducerea Partidului Comunist, în înfăptuirea revoluției și construcției socialiste, în lichidarea înapoierii țării și făurirea unei civilizații materiale și spirituale noi, în afirmarea României ca țară liberă, prosperă și independentă.în acest an a avut loc, de asemenea, Congresul al XH-lea al partidului, care a făcut bilanțul realizărilor dobîndite în actualul cincinal, a analizat stadiul actual al dezvoltării societății românești și a stabilit obiectivele șl sarcinile pentru Următoarea etapă istorică.Toate marile înfăptuiri în transformarea revoluționară a societății, în

creșterea spiritual, dului nostru, care aplică neabătut ideile socialismului științific, adevărurile universal valabile, la condițiile concrete ale României, al elanului întregului popor care înfăptuiește programul partidului ce exprimă interesele și aspirațiile supreme ale întregii națiuni.Aceste realizări pun în evidență superioritatea orînduirii noastre socialiste care asigură , manifestarea plenară a energiei și capacității creatoare a poporului nostru.Pentru succesele de seamă realizate Pe toate planurile în anul 1979, adresez, în aceste momente solemne, cele mai calde felicitări clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului popor care, sub conducerea gloriosului nostru partid, își făurește, liber și demn, propriul destin — destinul socialist și comunist.Noul an în care intrăm este hotărîtor pentru îndeplinirea cu succes a întregului cincinal. Să ne mobilizăm toate forțele pentru transpunerea cu succes în viață a prevederilor planului pe 1980,

la vetrele „focului
a ■

potențialului ei material și sînt rezultatul politicii parti-

nestins" al muncii
An de an zilele de 1 și 2 ianuarie sînt zile de mare 

ărbătoare pentru toți oamenii muncii din țara noas- 
- tră. Totuși și în aceste zile la multe unități economice 

din municipiul nostru am întîlnit oameni la datorie. 
Ei fac ultimele revizii și reparații în vederea unei bu
ne pregătiri a producției anului 
succes, din prima zi, a activității
LA MINA LUPENI, mină fruntașă în întrecerea socialistă ce s-a desfășurat în anul trecut, formația condusă de maistrul Virgil ' Vinciu și Dezideriu Mo- nici de la sectorul IV, sector mecanizat, au făcut revizia la combinele și la transportoarele de la complexele II și III. La sectorul I. ortacii maistrului e- lectromecanic Vasile Mu- reșan au executat, în - zilele de 1 și 2 ianuarie 1980, revizia și repararea fluxului de transport de la sectorul III blocul II cît și reviziile la combinele de abataj. In cadrul sectorului XII echipele de mineri conduse de Ștefan Molnar și Dionisie Andraș au schimbat întreaga linie ferată și macazele din circuitul de la recepție cu o linie nouă. Apoi, tot la acest sector, Alexandru Gherghe cu ortacii au făcut reviziile și reparațiile necesare la puțurile nr. 12, la puțurile „Centru" și „Carolina". O bună activitate au desfășurat la mina Lupeni, și muncitorii Octavian Boco,

1980, începerii 
viitoare.Costea, Iosif Capet, Predoșan, Nicolae și mulț; alți ortaciMihai Petru Guler de*ai lor care au deszăpezit toate căile de acces din întreprindere. Merită a fi consemnate, de asemenea, și formația condusă de Vasile Golea, sectorul VI, care, sub îndrumarea atentă a tehnicianului Mihai Dima au reparat cele două combine din sectorul V, blocul V, au revizuit instalații electrice, au pregătit temeinic fronturile de lucru. Semnificativ este, așa cum ne informa Alexe Furdui, secretarul comitetului de partid de la sectorul IV, ofițer de serviciu, că toate lucrările au fost executate de bună calitate, c« 3—4 ore înainte de termenele planificate.

LA I.M. UBICANI, cadrul sectoarelor desfășurat ultimele pregătiri în vederea reluării în bune condiții, începînd cu data de 3 ianuarie 1980, a
C. GRAURE

în s-au

(Continuare în pag. a 3-a)
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Foto : O. GEORGIANAO noapte de farmec tineresc și veselie
In iureșul dansului s-au 

prins cu frenezie numeroa
se perechi. Instantaneu de 
la revelionul minerilor de 
la Lupeni.

Steluțe argintii prinse*n brad sau pe ghirlande, confetti și serpentine strălucitoare din hîrtie, alunecau în noaptea de cristal a a- nului nou, într-o atmosferă feerică, de basm și poezie. Vlguroși și fericiți, într-o puternică explozie de bucurie, tineri și tinere se prindeau în iureșul dansului, obicei îndrăgit, manifestare a entuziasmului, a vîrstei exuberante.

Semnatarul acestui reportaj din noaptea de revelion, a colindat în lung și în lat străzile o- rașului Lupeni. Din marea majoritate a caselor lumina nu a fost stinsă pînă în zorii zilei.De la tovarășul Aurel Angheluș, secretarul comitetului orășenesc de partid, am aflat că în Lupeni au fost organizate zece revelioane la care au fost prezenți mii de oameni ai muncii — mineri, preparatori, constructori — din oraș împreună cu familiile lor.Titlul reportajului mi-a fost sugerat de minerul pensionar Aron Cristea întîlnit pe strada principală a orașului, admirînd forfota specifică sfîrșltu- lui de an. De la el am reținut următoarele cuvinte : „Sînt unul dintre veteranii Lupeniului, dar parcă niciodată ca în a- cest ân nu am văzut a- tîta bucurie și veselie pe chipul oamenilor orașului nostru". Vorbele lui Aron-baci, sînt întărite și de Teodor Tora, responsabilul celui mai mare magazin alimentar din localitate, care spunea:
Avram MICA, 

Lupeni

3| 1

jn această atmosferă și-a petrecu* tineretul revelionul, organizat la casa de cultură din Petroșani de către Comitetul municipal U.T.C. Din dorința de a fi alături, fericiți ți voioși, tinerii au pus în valoare fantezia și spiritul lor de inventivitate, calități specifice vîrstei lor, transfor- mînd noaptea trecerii în noul an. într-un timp de bucurie și veselie, care va rămîne întipărit în gîndul

lor se vese- 
în cumpăna 
revistă suc- 

inerentele

Atmosferă sărbătorească la Revelionul minerilor din Lonea, orchestre minei, condusă de virtuozul Enaciie Brînzea, muncitor la sectorul I, laureat, cu ansamblul mineresc „Mîn- dra“, al Festivalului național „Cîntarea României" a- tacă melodie după melodie. Perechile piruetează aidoma fulgilor de nea ee se zăresc dincolo de ferestre. De la mineri pînă la directorul întreprinderii, ing. Gheorghe Feier, ortaci de toate vîrstele, împreună cu familiile lese, toastează, anilor trec In cesele, dar și greutăți, îți comunică aspirațiile pentru 1980. Primul abordat de reporter, mecanicul de locomotivă Ioan Giigor, care are un motiv în plus să păstreze în minte acest revelion,— Acum 20 de ani, du-: pă 37 de ani de muncă, tatăl meu Iosif Giigor a ieșit la pensie de la mina "lihnea. In octombrie 1980, după 33 de ani în aceeași întreprindere, îmi vine mie rîndul. îl las însă în loc pe fiul meu Adrian, dieselist.
Un pahar de șampanie 

pentru noul an și succe
sele viitoare ridică mine
rii din Lupeni, Constan
tin Lupulescu, Ion Gîreă, 
Teodor Boncaio și Grigo- 

' <re Costache cu soțiile.
Foto : OLTEANU

fiecăruia. Un adevărat a- lai sărbătoresc, colindătorii au adus în fața tinerilor obiceiuri străvechi, u- rîndu-le viață lungă și îmbelșugată. La trecerea dintre ani, tovarășul Ion Cărăimăneanu, prim-se- crstar al Comitetului municipal U.T.C. a adresat tinerilor urări de multă sănătate și fericire, îndemn care s-a transformat într-o puternică explozie de bucurie, în clinchetul pa-

' să 
l în 
Petru

Ne îndeamnă apoi luăm parte la toastul cinstea inginerului j Bălănescu, șeful sectorului investiții, pentru că dinsul ya fi ortacul de... pensie al motoristului. La un,., pahar de vorbă, avem să a- flăm lucruri memorabile.— Muncesc de 31 de ani la Lonea. Familia Bălănescu din Cimpa are deja trei frați pensionați de la această mină, pe Ilie, Aurel și Ion, acum mă pregătesc să fiu și eu de tih- - na pensiei. Am bucuria de a fi trăit era mecanizării, saltul important petrecut în minerit și în viața minerilor. Am satisfacția de a fi participat la soluționarea unor probleme tehnice, la obținerea u- nor rezultate deosebite. Voi mai lua parte la finalizarea unor obiective, între care noul orizont 350. In sectorul nostru sînt oameni de nădejde, ca ing. Vasile ȘîmOn, maiștrii Eugen Țif, Ioan Sevastru, șefii de brigadă Dumitru
Ion VULPE

(Continuare în pag. a 2-M 

harelor, al tradiționalului „ta multi anii" intonat de către toți cei prezonți. Au toastat pentru noi succese Gheorghe Stoica, secretarul organizației U.T.C. de la I.M. Dîlja, Lucian Efti- mie, lăcătuș la I.R.I.U.M.P., Alfred H&mel, Mihai Barbu, Ioan Văduva și alți tineri aflați la revelionul ti-Valeriu COANDRAș

(Continuare în pag. a 2-a'



Revelionul ’80, sărbătorit de oamenii muncii du
Ca intr-o mare familieLa restaurantul „I’a- rir>gul“, din noul earlier 

al orașului Petroșani au petrecut revelionul, împreună cu familiile lor, peste 160 constructori de mașini din cadrul I.IJ.M. Petroșani. Totul în jur era încibtător! Bradul împodobit ce revărsa seînteieri de argint, feeria de lumini multicolore, mesele încărcate cu tot felul de bunătăți îndemnau la veselie. Pretutindeni domnea o atmosferă sărbătorească. Ce
le 12 bătăi ale ceasornicului i-au găsit rostind un cuvint de bun sosit Anului Nou. In aceste clipe de interferență între ani i-am cunoscut pe Gheorghe Mi- trea, laolaltă cu Gheorghe Buzdugan și l’rno Tokan, ciocnind pahare cu vin rubiniu. La una din mese, loan CHIRAȘ

O noapte
, de farmec

tineresc
si veselie

(Urmare din pag. 1)familiileși răvașele completat at-Și
neretului cu prietenii lor.Plugușorul cu adresă au moșiera de entuziasm veselie, în timp ce lumini de artificii străbateau . î- nălțimeă sălii, a bradului împodobit. Au urmat jocurile distractive. Cei. mai buni dansatori ș-au. dovedit a fi soții Emil și Constanța Carofeteanu, iar . tî- năra Lenuța Stoica s-a clasat pe primul loc între in- terpreții amatori de muzică populară românească. In schimbul unei sticle de șampanie oferite ca premiu, tînărul Vasile Staros- lav a savurat ciorba cu... lingurița, situîndu-se în fruntea celorlalți cinci eon- eurenți.Un moment aparte l-a constituit alegerea „Miss 
’80“, în persoana tinerei II- diko Carmen Nytray, care purtînd însemnele frumoa
sei revelionului, a invitat 
la dans pe toți cei prezen
ți, un dans al bucuriei, e- xuberanței și voioșiei. Cu nimic n-a fost mai prejos (în ce privește organizarea) tombola tineretului, cu multe obiecte ispititoare între care cel mai important — curcanul „Gioni“ care a intrai în posesia tî- nărului Ion Petrache de la C.F.R. Petroșani.Revelionul tineretului <t;r Petroșani a continuat pînă n zorii zilei. < înd pri
ma zăpadă a noului an că
dea alene, cernită din văzduhuri.jiului, 
nef ici at tribuit 
torul Corvin Alexe, wmtator vivace. formația „Acustic" in continuă ascensiune artistică, care vom mai scrie prilej, cînd timpul și spațiul ne va permite.

A fost o noapte de bucurie, plină de farmec tineresc, o noapte de basm în 
care tinerii au trecut 
noul an animați de 'duri înalte, purtați de timentul angajării lor «are la îndeplinirea aces
tor țeluri. 

La reușita revelio- de caretinerii,pe lingă

înconjurat de colegii de muncă, se afla Martin Ani. bruș, șef de brigadă in secția mecanică I. fruntaș în producție și Ion Predoi, maistru la aceeași secție, secretarul comitetului de partid pe întreprindere, împreună ciocnind pahare și disculînd despre planurile și perspectiva Noului An. Pe fețele lor sc citea încrederea și optimismul. Devenind pentru eiteva clipe oaspetele lor, am a- flat cu cită pasiune dăruit muncii, plenare pentru roadelor anului întîmpinat Noulpreună, Mariana Pasternak', frezor la sc-ția me- canieă-freză Teodor Ștefă- nuț, maistru instructor I.C.M.M. Petroșani.

s-au bucuriei întregirea trecut. Au An îi li

Maistrul Ion Predoi de la I.U.M.P. împreună cu 
colegii și familiile toastează la hotarul dintre ani, pen
tru noi izbînzi in munca lor care înseamnă țoț mai 
multe utilaje pentru mineri.

Foto: I. LEONARD

Atmosferă sărbătorească, entuziastăam( notat pe șefii de brigadă Constantin Nicola, Nieolae Dinescu, Gheorghe Zaharia, Carol Csibi, artificierul Iosif Demeter, inginerii Ion Mîrlogeanu, Aurel Marhan, Eugen Ro- țik, Ioan Penu, președintele comitetului sindicatului I.M. Petrila, Stere Pădurarii, maistru principal, Marin Bîrsănescu, maistru minier și mulți alții.

In sala sporturilor din orașul Petrila, . îmbrăcată în straie de sărbătoare, specifice revelionului, și-au dat întîlnire mineri, preparatori și alți oameni ai muncii din localitate. Aici pestȘ^130 de familii și-au petrecut noaptea trecerii în Noul An 1980 într-o atmosferă plăcută, marcată de optimism și veselie. Printre cei aflați la petrecerea din această noapte

despre cu alt

Petre GAlNA, 
corespondent

Minerii Vaslle Avarvarei Minaiși Țigăieru de >n mina Livczeni, împreu
nă cu soțiile închină Ia cumpăna anilor pentru succesele viitoare, pentru fericire 
și sănătate. Foto : I. LICIU
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Mult aplaudate de prezenți au fost melodiile Populare interpretate de tînărul și talentatul solist Ovidiu Litean. din cadrul Ansamblului folcloric alCasei de cultură a sindicatelor din Petroșani. Acontribuit la reușita revelionului și, orchestra de muzică ușoară ,.Atlas“ condusă de solistul vocal Botogcl, precum și componenții acesteia State, Tlie Țabrea și dolf Copil.Dansul și veselia au tinuat pînă în zoriiPerechi, perechi, . dansau în ritmul muzicii. Mulți adepți a avut înflăcărată sîrbă, vesela învîrtită, dar l’erinița le-a întrecut pe lo.ite.

X »ia bună a dominat noaptea de la confluența anilor.

zilei. Foto : I.

(Urmare din pagina I)

colin- la trei reveii-cultu- „C.taa“

„De cînd mă știu comerciant, niciodată nu s-au vîndut atîtea produse a- limentare ca în această ultimă zi a anului 1979“. Ajuns la capătul dului m-am oprit edificii gazde ale onului — Palatul ral, restaurantulși Casa pensionarilor.La Palatul cultural, a fost organizat revelionul minerilor de la I.M. Lupeni. Cei de la I.M. Barbă teni au sărbătorit revelionul la ei acasă — a- dică în incinta întreprinderii. Printre cele 220 ■ de persoane din sala palatului i-am întîlnit pe Constantin Lupulescu, Teodor Boncalo, Ioan Gî- rea, Grigore Costache, Gheorghe Toma, Gheorghe An ița, loan Sulnmc- te, mineri șefi de briga-. dă în ale căror abataje se lucrează eu complexe me- caniz de.La cumpăna dintre
A fost .multă voie bună, belșug în toate. In clinchet de pahare participanții la Revelionul '80 și-au urat sănătate, succese în creșterea producției de cărbune, în întreaga activitate. în noul care au intrat.

noi

ani, cei prezenți, ]a revelionul organizat de mina Lupeni au ascultat cu deosebită mîndrie patriotică Mesajul de Anul Nou adresat întregii națiuni de secretarul general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, tovară-
• • ■ ■

sul Nieolae Ceausescu, ce reprezintă pentru noi toți un îndemn la obținerea de rezultate superioare în anul 1980, succese în muncă și viață, bucurii și satisfacții, pentru progresul și prosperitatea României socialiste.Cînd acele ceasornicului arătau ora zero, vestind sosirea Noului An 1980, celor prezenți le-au fost adresate de către tovarășul Nicolay Hanes, secretar al comitetului, municipal de partid Petroșani, calde cuvinte de felicitare pentru succesele obținute și urări de noi izbînzi în sporirea pro.r ducției de cărbune. După cum se știe I.M. Lupeni
(Urmare din pagina I)

IV au să fie AndreiAurel amîndoi tineri, că,
alîn de- de to~

Costinaș, Gh. Halaszi, Ștefan Molnar, Teodor Flutur.Cei din sectorul motive deosebite mîndri. Inginerul Loy și lăcătușul Zgripcea, ne readuc în minte pentru ei, este al doilea Revelion 1980. Pe cel muncii l-au sărbătorit dimineața zilei de 27 cembrie, plusul anual cărbune depășind 3600 ne. intre fruntașe numă- rîndu-se brigăzile lui Iosif Clamba, Ioan Mielea III. Pintilie Zorilă, Viorel Cor- cheș și alții. Ne vorb'se apoi despre bucuriile lor familiale. Aurel Zgripcea, spre exemplu, e fericit că în căminul lui a apărut Ionel Dorel, anul acesta și-ar dori o fetiță.Andrei Colda, secretarul organizației de partid pe mină, sintetizează experiența anului deja trecut.— 1979 a fost un an al confruntărilor, cu un bilanț al activității economice mai slab pentru noi. U- 

a realizat planul pe anul 1979 la 20 decembrie, dînd economiei naționale peste prevederile planului 60 000 tone de cărbune cocsificabil. Pe fețele tuturor celor prezenți în sală mineri, meseriași, tehnicieni, ingineri, cadre de conducere

se citea hotărîrea ca și anul 1980 să se afle înla fruntea Văii Jiu- extracția do căr-
mulți ani, bătrî-

cI1

m tot lui bune.„La nețe !“. Cu această urare și mese încărcate cu bunătăți a întîmpinat Casa pensionarilor pe cei 100 ’ oaspeți găzduiț ir noaptea Revelionului 1980. Am întîlnit aici pe Alexandru Poboreni, E- mil Nicoară, Dezideriu Feder, Diana Chițu, Octavian Tomșa, Teodor Guzgă. Eduard .' Muller, Ioan Blaj și bineînțeles pe nelipsitul Victor Bra- șov/eănu, care ă pus eu multă însuflețire umărul la amenajarea cochetei

case a pe re cil ii z ‘-e- fia are cîte și pus la toți ceipensionar se simtă„La mi rețe !“. «cuvintele noaptea. . cei 200 i nere, cari cumpăna frumosul taurant formații < ră și pop fără pau și veselia retului a toare. în i-am zări da cu sc Silviu Nc comitetul mina ;>u cu, mur* coza“, S lectr dar, secta,... penj ș neri. Ferch Nicoleta responsal și Gheor fost la ' viciul, d. au avut r pania și vă, spec lui, care solicitate...Lupe sporurile fost în selie, la lionului
nele sectoare și brigăzi cu cele conduse de Cornel Țîr (sectorul 1), Gh. Poe- nâru (II), Ion Cojocariu (III), Iosif flamba (IV), Andrei Antal (V), Dumitru Costinaș (VI) și altele și-au depășit însă cu mult sarcinile încredințate. In noiembrie am avut înalta cinste de a-i reprezenta pe ortaci la marele forum al 

sii noastrePrezent narilor, p tovarășul fost miner vorbit des transpusei mărețelor Congresul partidului— Min sarcina di
Viitorul prez

comuniștilor români, am avut prilejul să. exprim în numele lor hotărîrea de a asigura mai multă eficiență mecanizării complexe, încă din .ultimul an al cincinalului revoluției științei și tehnicii. Organizația noastră de partid își propune să inițieze acțiuni largi, permanente, cu un conținut calitativ superior, menite să conștientizeze toți oamenii muncii, să a- sigure, cum 'ne învață secretarul general al partidului . nostru, tovarășul Nieolae Ceaușescu, formarea omului nou al socictă-

mină în a tone cărb fi materi program dustriale, depășește preparați adevărat sigurînd mai mul anterior.120 de a dispensar matograf căminul Cimpa e înfrumusi rire a ori sini sigu
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Petroșam, 1 Ianuarie 1980. Impiegatul Viorei 
Lăz.ăreanu inmînează foaia de parcurs pentru accele
ratul 242 mecanicului Constantin Tescan împreună 
cu urările de drum bun în noul an.

Valea Jiului cu optimism și încredere în viitor
Carnavalul zăpezii 

în Paring

rilcr, cade Jungă tot2 aranjat pentru ca 3000oraș de să

Șalvamonttștii au stabilit cu mut timp înainte, idifi t î "c ti np, ca își vor petrece revetio- " nul la modesta, dar primitoarea lor cabană din poiana unde se află și „Căsuța din povești” șî stația' meteorologică din Paring. Cu privire la zăpadă părerile erau împărțite. Optimiștii susțineau cum că noul an va veni cu o „sanie cu zurgălăi"' pe un covor de omăt tocmai bun pentru schi at. Alții se gîndeau chiar să transporte _ niscaiva zăpadă pe pîrtie... N-a fost însă nevoie.A nins din belșug și în ajunul. Anului Nou, dar mai ales în noaptea revelionului. Iubitorii muntelui, ai schiului au de ce să fie mulțumiți.- Sălvamontiștii Dumitru Bîrlida, Emerik Szuha-

Din bră- confeti■ dansatorilor. • eînd, cetinile cerneau de ned peste dan-Un " magneto fon melodii de

La vetrele „focului nestins"
(Urmare din pagina I)

ii, tine- 1 au fost auzite în eelion de eri și ti- petrecut .• ani în antul res- Două zică ușoa- au cîntat ? bucuria ifică tine- ; copleși- 1 dansului loan IIu- i Marcela, secretarul •G. de la . ara Sai- la „Vîs- ipean. e- Ka- de la M. Lu- alți ti- Susana Sbora, jș, cei doi aria Popa rchițiu, au ie cu ser- mai mult ■u cu șam- nul la ta- ;a .localu- ost multruntaș ărbune,și la venea Reve-
iste, jlpcjjl, mi- -1 PetrîlSi,1 Gavrilă, erețe, ne-a mportanța

aale alv iată :tivfe XlI-lea

șii eînd în zilor argintii sâtori.râspîndea dans săltărețe, , specifice, atît de îndrăgite de „oamenii muntelui". „Responsabil" cu glumele a fost, ca de obicei, Carol . Lauran, eăruia j s-au a- tașat și alți hîtri buni de glume. Preparatele culinare au Jost pregătite din timp- 'de acasă de soțiile salvamontiștilor și transportate împreună cu „udătura“ în rucsacuri încăpătoare. N-au lipsit din meniu tradiționalele sărmăluțe, cîrnăciorii a- fumați și alte bunătăți ce deschid pofta pentru un păhărel de vin rubiniu, Exces de băutură nu s-a făcut, deoarece iubitorii muntelui au urcat nek, Carol Lauran, Ale- să schieze și să respire xandru Dobay și ceilalți aerul ozonat al munților s-au gîndit să facă celor ce și-au petrecut revelionul pe înălțimi o surpriză. Au organizat Un frumos „Carnaval al zăpezii". Un brad uriaș a fost împodobit feeric. Și-au făcut urări reciproce de viață lungă, sănătate ș.i fericire, de noi succese în muncă și pe tărîmul sportului alb. Zăpada din jurul bradului a fost bătătorită de pa-

dar și pentru a fi gata să intervină orieînd... pe pîrtiile înzăpezite. Insă spre satisfacția tuturor n-a fost nevoie de asemenea intervenții. Revelionul iubitorilor muntelui a conținut și în zilele de 1 și 2 ianuarie in același cadru feeric înălțimilor împodobite alb cu atîta dărnicie natură.
D. CRISAN

întregii, activități de extracție.. De pildă, la sectorul III. Firache Angheloni, Ion Cîmpeanu și Ion Pri- cop au executat revizia complexului mecanizat del abataj, a combinei și a / transportorului din stratul J 17—18 orizontul 500. For- î mațiile de lucrători eondu- 
i se dc Costică Maxer și Ion Balaș, de la sectorul 
I V au schimbat cablul de i la puțul Vest. Peti Bu n I rescu cu cei' 23 de ortaci ’ ai săi au revizuit întregul l flux. de transport de la o- rizontul 400, sectorul VI.

I.M. ANINOASA. Sectorul I. Maistrul Socol De- neș, împreună cu echipa lui Iosif Baney și Constantin Ciocolan au schimbat covorul de cauciuc de la banda nr. 4, orizontul 10 mediu. Tot aicj Andrei Bo- hoța împreună cu formațiile conduse de Vasile Ena- che și Ion Bolsescu au făcut revizia și întreținerea complexului mecanizat, a combinei și a ^transportorului. Alimentarea cu e-

i se de Costică Maxer 
I Ion Balaș, de la se

Foto : Gh. OLTEANU.Sorcova vesela
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1 nergie electrică a transpor- I tului de la același orizont 
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de Adalbert Arus. înlocuirea pîlniilor colectoare de la dozatoare, lucrare de mare complexitate tehnică, la încercare pricepe- hărnicia electrolăcă- conduși deVasile Olteanu, lucrare terminată înainte de
AurelGrădinaru,ce

a pus rea și tușilor Vulc, Florin a fosttermenul prevăzut de grafic.
MINA VULCAN. O parte din lăcătușii sectorului IX electromecanic au fost în zilele de 31 decembrie 1979, 1 și 2 ianuarie 1980 prezenți la datorie făeînd revizii șl reparații la puțul „7 Noiembrie". Schimbarea doagelor de pe tamburii mașinii de extracție . și schimbarea cablului, lucrare complexă, de mare precizie și exigență a fost executată de lăcătușii Constantin Doica, Francisc Pop,

l Alezandru Tomuș, Aurel 
1 Boată, oameni cu o bogată 
J experiență în producție. 
I Merită a fi consemnat că î de desconges- „munții" de ză- către oamenii con- Alexandru Tres-.

trileni■atejij. lu-au

Aindcă petrilenii vor fie, în acest an, fruntași în acțiunile patriotice pe județ și, de ce nu, chiar pe țară. Mecanizarea lucrărilor din subteran, necesitatea sporirii productivității muncii au mobilizat colectivele de mineri din Petrila și Lonea, au condus la lansarea unor prețioase inițiative muncito-
al devenirii

1, 2 550 000 ) 1980 va un vast ’estiții jn- ;r valoare ) 000 lei, ■egistra un litativ, a- ; procente .'oes decît construite ;nte, un un cine- de locuri, i Hle la irărilc de gospodă- or depăși, 0 000 lei,

rești, între care demnă de relevat este „Să trăim șl să muncim in chip comunist", emanată din cadrul brigăzii conduse de Eugen Voicu, de la I.M. Petrila. In fața organizației orășenești de partid stă acum sarcina permanentizării a- cestor inițiative, îmbunătățirea continuă a calității muncii, „indicatorul" activității noastre fiind exprimat de calitatea muncii, de calitatea vieții.Dansul, toasturile, veselia au continuat tîrziu după zori. Minerii Lonei, ca de altfel toți minerii din Vale, știu să muncească cu spor, dar să se și dis-

treze. In cumpăna dintre ani și-au îndreptat gîndu- . rile spre satisfacțiile și împlinirile viitoare ale lor, ale familiilor lor și implicit ale întregului popor. Cu puțin înainte de despărțire, minerul Nicolae Stanciu, din brigada lui Ludovic Repaș, sintetiza gîndurile lor de bun augur și vocația lor de a se autodepăși, de a conjuga verbele împlinirilor, la un timp nou, specific socialist „viitorul prezent al devenirii".— Am doi băieți și două fete. Pentru ei muncesc, dar știu că interesul meu este și al țării, Mai mult cărbune înseamnă mai multă lumină și căldură în casele tuturor cetățenilor patriei, dar și a mea. Iată de ce mă declar nu prea mulțumit de activitatea depusă în anul 1979, puteam raporta rezultate Și mai bune. In numele ortacilor mei îmi exprim ho- tărîrea de a ne situa printre cei mai buni, îneît la revelionul viitor să fim priviți cu invidie, cum sînt priviți astăzi cei din sectorul IV, de către ceilalți tovarăși de muncă, de oamenii muncii din orașul și municipiul nostru.

întregii activități, la toate sectoarele verificarea instalațiilor și A fost, de asemenea, vizuit întregul flux transport, iar la „O“ da nr. 4, lucrare de o importanță deosebită pentru evacuarea din abataj a cărbunelui, care a fost coordonată de ing. Marin Radu, șeful sectorului VIII și ing. Ioan Lapsansky, șeful sectorului VII. Lucrări de întreținere și reparații au mai avut ioc și la minele Bărbăteni, Livezeni, Dîlja, Lonea, Paroșeni, I.U.M.P. și I.R.I.U.M.P.Asemenea minerilor preparatorii de la Lupeni Vulcan și Petrila, au întreprins în aceste zile de început de an numeroase acțiuni, care și în zilele următoare vor duce la buna desfășurare a procesului de producție. La preparația Coroești, dc exemplu, maiștrii Vașile Gonciulea, vul- canizațorrâ, Ion Mărginean, lăcătușur'Oumitru Geană, sudorul Nicolae Stanciu și mulți alții au fost antrenați în executarea diverselor lucrări, dintre care amintim pe cele mai importante,

Astfel, s-a făcut și repararea utilajelor, rede orizontul a fost prelungită ban-

anume, repararea capitală a elevatorului nr. 57 / 3, schimbarea covorului de bandă și repararea transportorului G.S.l.
DE LA I.F.A. VISCOZA 

LUPENI, unitate economică unde activitatea se desfășoară în „foc continuu" consemnăm că în a- ceste zile de sărbătoare tradițională, munca s-a desfășurat sub impulsul sarcinilor mobilizatoare ale Noului An. Chiar din prima zi, 1 ianuarie nicul colectiv de

l la mina Vulcan căile ? acces au fost descc ț tionate de padă de duși de tian.
MINA colectiv încheiat i semnate 1 tatea de 

l în aceste i la finalizarea ultimelor lu- nicul colectiv deJ crări care vizează în mod realizat peste 60— primul succes an pe care îl înregistrează. Interesant de arătat este faptul că toate mașinile și instalațiile au funcționat i- reprbșabil. S-au remarcat în mod deosebit schimbu-

t

PETRILA, un alt de mineri care a anul 1979 cu insuccese în activi- extracție, a trecut zile de sărbătoare la finalizarea ultimelor lu-’ •v-xvaax V M.X V. nț. uiyuț direct producția de cărbu- i ne, la pregătirea temeinică ■ a fronturilor de lucru, la e- fectuarea reviziilor și reparațiilor necesare desfășurării în bune condiții,' chiar din < prima zi de lucru a
i
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1980, har- aici a tone fire al noului

rile conduse de maistrul Iosif Goșa și Gabriela Ghi- leanu.
ANUL NOU I-A GĂSIT 

LA DATORIE SI PE FE
ROVIARII din cadrul Complexului C.F.R. Petroșani. Așa cum ne informează corespondenta noastră, ing. Rodica Ardelean, primul tren de marfă al anului 1980, trenul nr. 22553 a fost temeinic pregătit din punct de vedere tehnic și al siguranței în circulație. La plecarea din gara șani, lăcătușii deIon Hurâaciu, Ion Sorea, șeful de tură Ion Florescu, impiegatul de mișcare Eugen Bloss, mulțumiți rezultatul muncii lor, misiunea încredințată, le-au urat 11 ii ■!-ardeilor de locomotivă Ștefan Aiogi și

Petro- revizie
de de

Gheorghe Pgtroescu, „drum bun!“ în anul 1980,In rîndul oamenilor la datorie, prezenți la locurile de muncă se aflau enefge- ticienii, lucrătorii de la E.T.P., de la întreprinderii# comerciale ș, poștă, medici, precum și alte categorii d« oameni ai muncii din Valea Jiului, care au ținut să-și aducă o însemnată contribuție, chiar din prima 4 a lunii ianuarie la realizările noului an, la traduce- rea în fapte a obiectivele» prevăzute de istoricele do cumente ale Congresului al XlI-lea al partidului Atit lor cit și celor care» începînd de astăzi își de» fășoai'ă activitatea în dife» rite domenii, le urăm spoi la muncă și tradiționalul „La multi ani !“.
OAMENII ÎN ALB. AFLAȚI LA DATORIEminute după anului 1980 soția unui lăcătuș de I.M. ‘ ță tntîiului născut al a- nului, un băiețel „sănătos tun". Nașterea a decurs normal, sub supravegherea atentă a medicului ginecolog Sanda Popa, a- sistată de surorile Oprea și Ceaureanu. Echipa h-a /Cunoscut odihna. După încă zece minute s-a născut o fetiță, care a adus fericire în casa familiei muncitorului Sîngeorzan de la I.M. Petrila. la șfîrșitul primei a Noului An în registrul

Printre unitățile eu „foc continuu" în noaptea Revelionului ’80 s-a aflat și noul și modernul spital municipal. Aici au fost prezenți Ia datorie cei ce au nobila misiune, de a veghea necontenit la. apărarea bunului “ celui mai de preț -- viața o-, râului. La urgență și-au „petrecut revel nul din fericire fără nici solicitare urgentă — Monica Burde, asistatăpersonalul mediu sanitar compus din Eva Chiș, Angela Vîlceanu și Mihai Șțelescu. După ce au ascultat cu emoție Mesajul
o dr. de

de. Anul Nou transmis poporului româ-i de tovarășul Nicolae Ceausescu secretarul general alpartidului, președintele Republicii SocialisteRomânia, s-au felicitat și și-au urat un Nou ricit.Fără probleme bite la locul de și-au făcut medicul la interne, chirurgul Popescu și medicul diatru Elena Suciu, secției pediatrie.In schimb au avut de lucru, nu glumă, cei de la maternitate. La cinci

ora zero a Ana David, la Aninoasa a dat via-
An fe-dense muncă datoria și Mircea GhemeșDan pe- șefa Pînâ zile

t

de evidență a nașterilor au maj fost înscrise numele a încă doi Cu mențiunea „naștere normală, complicații". Atît tele mame cît și noii năs- ț cuți sînt sănătoși, expre- > sie elocventă a grijii deo- l sebite a partidului șj sta- » tului față de viața și să- ț nătatea oamenilor muncii. îSpre lauda lor, oamenii I în alb, cei ce au nobila j misiune de a veghea la |. căpătîiul celor -suferinzi ’ și de a apăra sănătatea | semenii or lor, au fost pre- * zenți la datorie. J
V. STRAUȚ |

băieți. laconică fără ferici-
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MESAJUL DE ANUL NOU
(Urmare clin pagina I)ridicând la o calitate nouă, superioară, activitatea din industrie, agricultură, transporturi, construcții, din știință și învățămînt, din toate domeniile construcției socialiste. Să aplicăm ferm noul mecanism eco- nomico-financiar, întărind continuu autocon ducerea și autogeștiunea economică și ridicînd eficiența întregii producții materiale. Să /Menținem mereu viu spiritul revoluționar în muncă și creație, să milităm neobosit pentru ridicarea nivelului de conștiință al maselor și promovarea în toate sferele de activitate a principiilor eticii și e- chității socialiste.■Pregătirea și desfășurarea alegerilor de deputați în Marea Adunare Naționa

lă și în consiliile populare, ca și crearea organizațiilor proprii ale Fron- 
talui Unității Socialiste, 
vor trebui să determine dezvoltarea și mai' puternică a democrației noastre socialists, participarea tot 
mai activă a poporului la conducerea societății, la 
făurirea propriei sale istorii.Realizînd obiectivele de plan în anul care începe peste cîteva clipe, să asigurăm pregătire^ temeinică a trecerii la noul cincinal, la înfăptuirea concretă î« viață a Directivelor Congresului al XU-lea și a celorlalte programe- directivă adoptate în înaltul forum al partidului.Strîns uniți în jurul 
Partidului Comunist Ro
mân — nucleul vital al în
tregii noastre națiuni — să 6 nu precupețim nimic pentru a zidi în România, cea maț dreaptă și mai umană orinduire cunoscută ‘a istorie — orînduirea socialistă și comunistă.

Dragi tovarăși și ' 
prieteni,
Congresul al XII-lea, a- nalizînd în spiritul concepției materialismului dialectic și istoric marile schimbări și mutații care au loc pe arena mondială, a pus în evidență atît intensifi

carea tot mai puternică a luptei maselor populare, a forțelor progresiste, a popoarelor pentru o viață liberă, independentă și prosperă, cit și amplificarea crizei economice, petroli
ere și financiare, adîncirea 

unor contradicții, agravarea conflictelor existence și apariția altora noi, ivirea unor momente de încordare și accentuarea instabilității în viața internațională. Pornind de la aceste realități, partidul nostru a apreciat și apreciază că singura alternativă la agravarea continuă a situației mondiale este renunțarea la politica de forță și dictat, la amestecul în treburile interne ale altor state, la politica sferelor de influență și hegemonie, și promovarea unei politici noi de colaborare egală în drepturi și reciproc avantajoasă între toate statele. în acest spirit, Congresul a definit cu claritate pozițiile internaționale ale României, liniile directoare ale politicii sale externe în perioada următoare.în anul pe care-I încheiam, patria noastră a continuat să se afirme pe plan internațional oa un puternic detașament revoluționar în lupta pentru progres social, destindere si pace.Vom promova și în viitor, c? toată hotărirea, o politică de prietenie și colaborare cu toate țările socialiste — de care ne leagă idealurile și țelurile comune ale noii orînduiri — de relații multilaterale cu popoarele ce pășesc pe calea propășirii economico- sociale independente, lărgind, totodată, în spiritul coexistenței pașnice, raporturile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Și în viitor vom situa consecvent, la l>aza întregii noastre politici externe, principiile egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, ale ncre- curgerii la forță și la a- menințarea cu forța, — mi- litînd neabătut pentru generalizarea lor în întreaga viață internațională.Ca și pînă acum, ne vom aduce întreaga contribuție la cauza înfăptuirii Securității pe continentul nostru. împreună cu celelalte popoare europene vom participa activ la buna pregătire a reuniunii de la Madrid, astfel încît aceasta să dea un puternic im

puls înfăptuirii unitare a documentelor de la Helsinki, colaborării între toate statele continentului și, în , mod deosebit, trecerii la măsuri concrete și eficiente de dezangajare militară și dezarmare, fără de care nu ,șe pot concepe pacea și securitatea în Europa și în întreaga lume. Considerăm că este în interesul vital al tuturor popoarelor Europei să împiedice amplasarea de noi rachete și arme nucleare pe continent, făcîndu-se totul pentru diminuarea înarmărilor, pentru reducerea uriașelor arsenale militare concentrate în a- ceastă regiune a lumii.O importanță hotărîtoa- re pentru cauza păcii ara renunțarea la forță și la amenințarea cu forța în relațiile dintre toate statele, soluționarea problemelor litigioase dintre ele numai pe cale politică, pașnică, prin tratative între părțile interesate, în a- cest context, apreciem că trebuie intensificate eforturile pentru realizarea în Orientul Mijlociu a unei păci globale, trainice și juste care să ducă la retragerea Israelului din teritoriile ocupate și la asigurarea dreptului la autodeterminare pentru poporul palestinian, inclusiv constituirea unui stat propriu independent.Imperativul cel mai arzător al timpurilor noastre, dezideratul vital alv tuturor popoarelor, este realizarea dezarmării, și în primul rînd a dezarmării nucleare. Asigurîndu-se un echilibru care să nu pună în pericol securitatea nici unei părți, trebuie făcut totul pentru reducerea sistematică a cheltuielilor militare, a efectivelor militare și armamentelor, retragerea trupelor străine în granițele naționale, lichidarea bazelor și a blocurilor militare și făurirea unei lumi fără arme și fără războaie. U- riașele fonduri ce se cheltuiesc astăzi pentru înarmare să fie îndreptate numai spre asigurarea progresului economico-social al popoarelor, spre îmbunătățirea continuă a vieții • pe planeta noastră.Se impune, totodată, să se acționeze mai ferm pentru lichidarea subdezvoltării în care se mai află o mare parte a omenirii, pre

cum și a oricăror forme de inegalitate și asuprire a altor popoare, pentru instaurarea unei noi ordini e- con ornice internaționale bazată pe relații echitabile, de deplină egalitate, care să asigure progresul tuturor țărilor și, îndeosebi, al celor rămase în urmă, să înlesnească accesul neîngrădit al tuturor națiunilor la cuceririle civilizației moderne. ,rSoluționarea constructivă a marilor probleme ce confruntă omenirea ‘impune mai mult ca pricing, participarea actîVă aș tuturor statelor — fără deosebire de mărime sau orînduire socială — la viața internațională, democratizarea largă a relațiilor interstatale, întărirea rolului Organizației Națiunilor Unite în promovarea colaborării, păcii și securității mondiale. Realitatea demonstrează că .stă în puterea popoarelor ca, acționînd unite, cu fermitate ș; consecvență, să împiedice agravarea climatului internațional, izbucnirea unui nou război și să impună un curs nou în politica mondială, de destindere și colaborare, să asigure triumful cauze; și independenței, pacea și securitatea pe planeta noastră.Dragi tovarăși și prieteni, Să facem totul pentru a realiza cu deplin succes planul pe anul 1980 șj pe întregul cincinal, pregătind, totodată, temeinic trecerea la cincinalul 'viitor, asigu» rînd traducerea în viață a istoricelor hotărîri aleCongresului al XII-lea al partidului, a mărețuluiProgram de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism!Fie ca noul an să aducă tuturor popoarelor iz- bînzi tot mai însemnate în realizarea aspirațiilor lor de progres ș; bunăstare, de dezvoltare liberă, de colaborare și pace!Cu prilejul Anului Nou, vă urez tuturor, dragi tovarăși și prieteni, succese, satisfacții și bucurii cit maj mari în muncă și viață, realizarea dorințelor și aspirațiilor de mai bine, multă sănătate șl fericire!In aceste clipe sărbătorești, vă adresez, dragi concetățeni, urarea tradițională : „LA MULȚI ANI!“.
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Presa kuweitiană despre personalitatea 
prestigioasă a președintelui 

Nicolae Ceaușescu șl politica României
KUWEIT 1 (Agefpres). — Revista kuweitiană „Al- Yaqza" publică, sub semnătura cunoscutului politolog și om politic, dr. Bashir Aridy, un nou articol privind personalitatea prestigioasă a președintelui Nicolae Ceaușescu, politica internă și externă, realistă și novatoare a partidului și statului nostru. „Congresul al XII-lea al P.C.R. — arată articolul — a reunit un mare număr de partide și organizații politice din lume în jurul idealurilor păcii, dezarmării, combaterii politicii de blocuri militare și asigurării drepturilor popoarelor la autodeterminare — idealuri cărora le-a dat expresie cu putere președintele Nicolae Ceaușescu. Prin glasul președintelui său — se arată în continuări— România și-a exprimat sprijinul deplin și efectiv față de țările în curs de dezvoltare, în lupta lor împotriva exploată

i ■ea campaniei electorale în India
DELHI 2 (Agerpres). — Marți seara s-a încheiat campania electorală în a- cele regiuni ale Indiei unde votul din cadrul alegerilor legislative generale se Va desfășura joi, ur- mînd ca vineri seara să ia sfîrșit campania în regiunile unde scrutinul va a- vea loc duminică, 6 ianuarie.Corpul electoral indian urmează să desemneze 542 de membri ai noii Camere a Deputațllor, care să c

DUPĂ CUM S-A ANUN
ȚAT la Lisabona, din noul guvern portughez format, de primul ministru Francisco Sa Carneiro, fac parte 15 membri. Postul de vice-premier și de ministru al afacerilor externe a fost atribuit lui Diogo Freitas do Amarai, iar portofoliul apărării a fost încredințat 

rii economice și domina- ției" poJitîC®*»După ce prezintă pe larg poziția României socialiste față de soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu, — considerată ca principală și constructivă — autorul arată, între altele, că țara noastră contribuie în mod substanțial la pregătirea de specialitate a peste zece mii de cadre din diferite state a- rabe, precum și a mii de tineri palestinieni, pentru ca, în perspectivă, aceștia din urmă să poată fi folositori viitoarei lor patrii independente. „Nicolae Ceaușescu — se subliniază în acest context — a demonstrat de multe ori că ne dorește binele și, așa Cum a menționat și Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, a fost primul oare a sprijinit conceptul statului palestinian independent".
înlocuiască pe cea dizolvată la 22 august 1979, ca urmare a crizei guvernamentale declanșate prin sciziunea intervenită în cadrul Partidului Janata, aflat la conducere.La urne sînt chemați peste 360 milioane alegători, numărarea voturilor urmînd să înceapă duminică 6 ianuarie, iar rezultatele oficiale fiind așteptate în jurul datei de 9 ianuarie.lui Adelino Amaro da Cos

tă;-. •'
SECRETARUL general 

AL O.N.U., Kurt Waldheim, a sosit îți Iran. La sosire pe aeroportul din Teheran, Kurt Waldheim a fost în- tîmpinat de ministrul iranian al afacerilor externe, Sadegs Ghotbzadeh.
PREȘEDINTELE PARTI

DULUI SOCIALIST ITA
LIAN, Pietro Nenni, a încetat din viață la Roma, în noaptea de luni spre marți, în urma unui atac cardiac. Pietro Nenni era în vîrstă de 88 de ani.
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Startul activității productive, desfășurarea normală a vieții sociale a municipiului cer

Să acționăm energic pentru curățireaSărbătorirea tradițională a Anului Nou a avut loc într-un cadru feerie de iarnă. Zăpada și-a făcut a- pariția din abundență. încă din primele ore ale zilei de început de an, pe arterele rutiere din municipiu circulația a fost considerabil îngreunată. Utilajele și echipajele care au avut îndatorirea să acționeze pentru deszăpezire au intervenit cu prioritate pe șoseaua națională, în vederea asigurării circulației normale a autovehiculelor aflate în tranzit. Cu mari întreruperi, comparativ cu graficul stabilit inițial, autobuzele destinate transportului în comun au circulat în Petroșani, Petrila, Vulcan ți Lupani. Datorită „lipsei" de autobuze, pe ruta Uricani — Petroșani au exist** mari întîrzieri, care au provocat justificate nemulțumiri^ în rîn- dul cetățenilor.în a doua zi a anului, autobuzele au început să 

circule normal, cu rare excepții conform graficului și... promisiunilor făcute de conducerea E.T.P.Spre lauda lor, sute de cetățeni au dat dovadă de inițiativă, de spirit gospodăresc, descongestionînd trotuarele, curățind zăpada din fața imobilelor și des- chizînd pîrtii pînă în șosele. Au mai rămas țotuși multe locuri necurățate de zăpadă. Pe drumul spre cabana Rusu și instalația teiescaun Paring, atît de solicitat în aceste zile de odihnă, utilajele de desză
pezire ad și**u făcut apariția deed* în a doua zi a anului nou, cele trimise de S.T.R.A., în urma mai multor insistențe.'

tn orașele tupeni, Vulcan, Petrila șl Uricani, co
mandamentele de deszăpezire au stabilit primele măsuri pentru asigurarea desfășurării întregii activități economico-soc-iale în condiții normale. Începînd 

de astăzi, cînd se reia activitatea în toate unitățile economice, ■ comerciale și de prestări de servicii, se impune să se acționeze energic, cu toate forțele, peste tot, în vederea curățirii zăpezii și gheții de pe’ aleile de acces, din incinte, de pe trotuare din fața tuturor clădirilor pentru asigurarea accesului spre locurile de muncă, a unei circulații normale a pietonilor în localități. Conform previziunilor buletinelor meteo, în următoarele zile se așteaptă noi căderi de zăpadă însoțite de viscol și ger. Se impu
ne să acționăm cu toții 
pentru deszăpezire, în ve
derea asigurării bunului 
mers al întregii activități 
economico-sociale. Un rol important în înmănunche- rea eforturilor tuturor cetățenilor, revine comandamentelor orășenești, care sînt chemate să ia toate măsurile ce se impun. Or-

zăpeziiganizațiile F.U.S„ îndeosebi la nivelul cartierelor și comunelor sînt chemate, de asemenea, să participe la organizarea și desfășurarea lucrărilor necesare, la mobilizarea tuturor cetățenilor. Deși, există, desigur, destule dificultăți generate pe șosele de stratul de zăpadă, conducerea E-T.P., serviciul transport în. comun cu autobuzele, dispeceratele de 
la capătul traseelor autobuzelor trebuie să ia toate măsurile pentru punerea la dispoziția cetățenilor a autobuzelor, pentru a asigura desfășurarea ritmică 
a transportului în comun, 
îndeosebi îr orele de vîrf, 
de maximă solicitare;

Se impune să fie dirija
te și spre străzile secun
dare, din cartiere, utilajele mari destinate deszăpezi
rii, imediat după ce de
vin disponibile de pe marile artere de circulație.

V. stbAuț

^REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr; 67.


