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uri nei etape
Cu încredere în forțele 

proprii, organele și organi
zațiile de partid, colecti
vele de muncă din întrea
ga țara au „început acti
vitatea în acest an sub 
semnul exigențelor majo
re reieșite din istoricele 
hotărîri ale Congresului al 
Xll-lea, din îndemnurile 
cuprinse în Mesajul de A- 
nul Nou adresat întregii 
națiuni de tovarășul 
Nieolae. CeaușeScu. Prac
tic, în majoritatea unități
lor economice bazele acti
vității pentru luna în ca
re ne aflăm au fost așe
zare încă din luna prece
dentă cînd, la chemarea 
Congresului au fost inten
sificate preocupările îiț 
vederea înscrierii realiztP 
iilor zilnice la nivelul in
dicatorilor prevăzuți pen
tru 1980. Avem la înde- 
mînă, în ? acest sens, exem
plul de înaltă 
muncitorească a 
lective din Valea 
cum sînt cele de .. 
prinderile miniere Lupeni, 
Petrila, Uricani și altele 
— care în zilele Ce au ur
mat înaltului forum al 
comuniștilor au ridicat 
ștacheta realizărilor la co
te superioare, dînd expre
sie hotărîrii de a face to
tul pentru . obținerea unor 
importante realizări, la ni
velul sarcinilor de plan 
ale anului 1980.

In colectivele fruntașe, 
luna decembrie a dat mă
sura angajării plenare, a 
înaltei răspunderi munci
torești atît în privința în
cheierii anului 1979 cît și în 

„cCCa ce privește pregătirea 
activității actuale. Nu se 
poate spune însă că s-a 
făcut totul, că întregul po
tențial al formațiilor 
lucru este mobilizat 
maximum, că sînt puse 
valoare toate resursele

exigentelor
de activitate

de

dăruire 
unor co- 
Jiului — 
la între-

de 
la 
în 
de

care dispun sectoarele 
producție și întreprinderile 
economice. înscriem aceas
tă constatare știind că la 
ora actuală organizațiile 
de partid sînt real preo
cupate de intensificarea 

. activității economice, de 
impulsionarea ritmului de 
lucru astfel îneît primele 
zile ale acestui an să a- 
ducă și cele dîntîi succese, 

în domeniul minier, sar
cinile ce revin organiza
țiilor de partid pentru a- 
cest an — ultimul al cin
cinalului 1976—1980 —
sînt deosebit de mobiliza
toare. Fără pretenția unei 
cuprinderi totale, amintim 
ca prioritare 
cu privire la 
tehnologiilor 
ment înalt,
de noi utilaje moderne și 
adaptarea lor la condițiile 
specifice de zăcămînt, ge
neralizarea inițaitivelor 
înaintate, utilizarea cu 
maximă eficiență a dotă
rii tehnice, a forței de 
muncă și timpului de lu
cru. O analiză atentă a- 
supra activității și rezulta- 
telor obținute de colecti
vele fruntașe în anul pre
cedent scoate în evidență 
tocmai eficacitatea acestor 
căi.

Pe această linie își re
găsesc sarcini specifice și 
colectivele de cercetători, 
proiectanții și constructo
rii de utilaj minier, toate 
cadrele de specialiști, che
mate să soluționeze un șir 
de probleme tehnice de 
mare importanță pentru 
formațiile de Ia fronturile 
direct productive. Conco
mitent, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, va 
trebui să se acționeze stă
ruitor pentru optimizarea

îndatoririle 
extinderea 

de randa- 
fn’troducerea

(Continuare in pag. a 2-a)

Creșterea eficienței economice, 
cerință de bază a activității pro
ductive în anul 1980.
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Debutul noii etape a întrecerii și hărniciei

Semne bune anul are
jelOr, încă din 
de lucru s-a 
înalți parametri ai extrac
ției. Majoritatea brigăzilor 
de mineri, așa cum arătau 
bilanțurile primului 
schimb, au reușit să pro
ducă peste prevederile zil
nice. O notă semnificati
vă a știrilor care ne-au so
sit este aceea că printre 
fruntașii noului an se află 
numeroase brigăzi situate 
în fruntea întrecerii și 
hărniciei minerești îh a- 
nul care a trecut.

Ieri, după primul schimb 
de lucru din noul an, re
zultatele activității produc
tive a minerilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii 
din economia Văii Jiului 
confirmă ceea ce înseși 
ninsorile apărute odată cu 
noul an 1980 — simbol al 
naturii rodnice — caută 
să ne convingă: „semne 
bune anul are!“. Pretu
tindeni în subteran, ca ur
mare a intenselor acțiuni 
de pregătire tehnico-mate- 
rială, de revizii și repa
rații a complexelor, utila-

I, M. LUPENI
COMPLEXELE MECANIZATE LUCREAZĂ LA 

PARAMETRI SUPERIORI

Cele mai puternice trei 
sectoare de producție ale 
I.M. Lupeni — IV, V și VI 
— raportau ieri, după pri
mul schimb de lucru, de
pășirea sarcinilor de plan. 
După cum ne-a transmis 
tehnicianul Alexe Furdui, 
secretarul comitetului do 
partid al sectorului IV, 
brigăzile conduse de Con
stantin Lupulescu, Teodor 
Boncalo și Valentin To-

primele ore 
produs la

I. M. PETRIEA

SECTORUL IV —
De la I.M. Petrila, dis

pecerul Victor Cotoară 
ne-a făcut cunoscut că în 
competiția rodnică cu ce
lelalte sectoare ale minei, 
colectivul de la „IV“, frun
taș în anul încheiat, a ob
ținut și în primul schimb 
al noului an cele mai bo- 

. gate realizări. Din nou,, 
ortacii cunoscutului șef de 
brigadă Eugen Voicu s-au

■ "i • -X

I.M. URICANI

DIN NOU ÎN FRUNTE

situat la înălțime. In cele 
două abataje dotate cu 
combine ale „brigăzii 
înaltei productivități" s-a 
efectuat tăierea, iar în cel 
de-al treilea s-a încărcat 
Cărbunele. în total, plusul 
de cărbune realizat peste 
preliminar de către cei 
ortaci din schimb s-a 
di cat la peste 60 tone.

15
ri-

COTE SUPERIOARE DE REALIZĂRI

fană au produs din aba
tajele mecanizate ale sec
torului 650 tone de Cărbu
ne — cu 150 tone peste 
preliminarul zilnic. Pro- 
ductivitățile muncii cu ca
re s-a lucrat în aceste
bataje au fost cuprinse în
tre 14 și 15 tonc'post, a- 
vansîndu-se în fiecare 
bataj cu cite un „făgaș", 
respectiv 0,40 ml, față de 

1 ml cît este planificat.

a-

a-

Debut rodnic în primul 
schimb al anului nou au 
înregistrat și minerii din 
Uricani. După cum afirma 
dispecerul de serviciu pe 
mină.. Ion Bolea, minerii 
din sectorul II, cu cele 250 
tone de cărbune extras ■ 
într-un singur schimb, au 
dovedit o 
xemplară 
sarcinilor 
noul an. Un alt fapt sem-

mobilizare e- 
în
sporite

realizarea
din

a-nifisativ a avut lix: în 
bațajul de mare capacitate 
din stratul 15, dotat cu 
complex mecanizat. Aici, 
brigada condusă de mais
trul Gheorghe Șerbii a 
extras 150 tone de cărbu
ne, celor 13 ortaci 
schimb 
medic, 
muncii 
ne/post 
rioară

din 
revenindu-le, în 

o productivitate a 
de aproape 12 to- 
— cotă? net supe- 
celei planificate.

I

I

I

I

Am intrat intr-un an 
nou. După ce ne-au urat 
colindătorii, după ce am 
ciocnit paharele pentru 
succesele obținute, ia- 
tă-ne din noii în activi
tate, cu sarcini noi, spo
rite, pe Care sîntem ho- 
tărîți să le îndeplinim 
exemplar din primele zi
le ale anului.

Nu este un început oa
recare, ci un început ge
neros, trasat la marele 
forum al comuniștilor, 
născut din gîndul și do
rința noastră pentru a 
urca mai repede și mai 
sus. Este lupta pentru o 
nouă calitate — a mun
cii ^și a vieții — în care 
vom birui numai dacă 
știm să ne implicăm per
manent în prima linie,

într-un an nou
acolo unde este mal greu. re. „De felul în care de- 
Și vom
găsim în
acea forță
tru a crea

reuși să re- 
ființa noastră 
nesecată pen- 
și a construi.

- i «a .r .Q

Este un an în care vom 
face din timp prietenul 
nostru, de maximă tre
buință, rodind în adine, 
pe șantiere, în amfitea
tre, acoio unde semănăm 
semințele gîndului nos
tru. Acest început de an, 
după cum am desprins 
și din Mesajul rostit de 
tovarășul N i c o 1 a e 
Oeaușescu, în 
noaptea Anului Nou, are 
o importanță covîrșitoa-

pu
și 

în- 
ni

colecti- 
muncii 
— mi- 
și con-

Poemul
abnegației
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(Continuare în Pag. a 3-a)

Citiți în pagina a IlI-a relatările noastre 
despre desfășurarea și cerințele acțiunii de 
deszăpezire în municipiul nostru.

Salvamontiștii, acești 
oameni simpli, dar de 
mare caracter, s-au a- 
flat la datorie chiar și 
în cumpăna dintre ani. 
Acolo, sus, în Paring, 
gata să intervină în ori
ce clipă pentru salvarea 
unor vieți omenești, mai 
ales că unii iubitori ai 
muntelui depășesq, cîte- 
odată limitele temerită
ții admise.’ Din fericire, 
în prima zi â anului nu 
s-au întîmplat aseme
nea „vitejii", dar, la vre
mea prînzului cabanierul 
de la I.E.F.S., Macarie 
Țipțer, s-a simțit rău. 
Pe fondul unei mai vechi 
hipertensiuni arteria
le s-au ivit complica
ții, soldate cu hemoragie 
cerebrală, epistaxis ma
siv și encefalopatie hi
pertensivă. Starea gra
vă, excludea transpor
tul cu akia sau tele-

ț scaunul, în plus drumul 
i pînă la poalele Parîn- 
: gului era înzăpezit. S-a 
j dat alarma prin stația 
: centrală de radio a Sal- 
î vamontului. Chirurgul 
ș Emil Lăpădatu, medicul 
: formației Salvamont din 
: Petroșani, s-a urcat i- 
: mediat în elicopter, echi- 
i pajul alăcătuit din pl- 
i lotul Florin Păun și me- 
i dlcul Ga vrii Manea s-a 
i comportat la... înălțime, 
i A aterizat pe platforma 
i amenajată și marcată 
î cu crenguțe de brad, în- 
i tr-un termen record, de 
j salvamontiști. Motorul

Ion VULPE

murăm depind succesele 
viitoare, menținerea 
terii noastre, fizice 
morale, în acțiunile 
drăznețe Pe care
le-am propus. Ne gîn- 
dim la primele succese 
înregistrate în aceste zile 
ale noului an de 
vele oamenilor 
din Valea Jiului 
neri, preparatori 
structori, energeticieni, 
textiliști, chimiști. Un 
început promițător, care 
deschide noi posibilități 
de acțiune. Este exem
plul pe care trebuie să-l 
urmăm, cel mai concret, 
pentru a ne face datoria 
de comuniști, de cetățeni 
ai țării.

Val. COANDRAȘ

Comandamentul municipal pentru 
deszăpezire face un apel călduros că
tre toți cetățenii din localitățile Văii 
Jiului să acționeze ferm și in mod ener
gic pentru curățirea de zăpadă a căi
lor de acces din întreprinderi și șan
tiere, a trotuarelor, a spațiilor din fața 
blocurilor, clădirilor instituțiilor, maga
zinelor, pentru a asigura o bună cir
culație pietonală, funcționarea norma
lă a unităților economice, comerciale 
și de prestări de servicii.
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eficientei economice-
a activității productive în anul 1980

Note de lectură

In prima zi lucrătoare a anului 1980, am între
prins o arichetă de opinie în rînd urile unor muncitori 
fruntași din cîteva unități economice din Valea Jiului, 
care ne-au vorbit despre realizările lor din 
eedenți, dar mai ales despre ■ gînd urile și 

acest an.
ILIE 1TLICHE,

șef de brigadă la I.M. Pa

anii pre- 
sarcinile

miner,
ce le au de îndeplinit în

GHEORGIIE ȘERBU, 
maistru. șeful unei brigăzi 
ce ex> loaiează un complex 
mecanizat la I.M. Uricani:

..Mecanizarea lucrărilor 
din subteran este o treabă 
bună. Pe lingă faptul că 
nu ridic nimic cu umărul, 
toate operațiile se execută 
printr-o dpăsare pe mane
tă. însă răspunderea este 
mare, dar toți ortacii sînt 
po icalificați și știu că de 
modul cum funcționează 
complexul depinde cîte to
ne de cărbune extragem 
zilnic. Brigada pe care o 
conduc extrage în medie, 
Pe zi, cite 600 tone căr
bune. Chiar din prima zi 
lucrătoare a anului 1980 
am depășit productivitatea 
muncii planificată cu 1000 
kg.'post. Avem create toate 
condițiile ca și în acest dn 
să ne realizăm în mod e- 
xemplar sarcinile de plan. 
Dînd țării cărbune mai 
mult și mai ieftin, ortacii 
mei sîht conștienți că vor 
contribui din plin la reali
zarea independenței ener
getice a țării, la materiali
zarea în fapte a obiective
lor înscrise în documen
tele celui de-al XlI-lea 
Congres al partidului, a 
îndemnurilor cuprinse în 
Mesajul de Anul Nou, al 
tovarășului N i c o 1 a e 
C e a u ș e .s c u“.

roșeni:
„Am extras peste sarci

nile aferente primilor pa
tru ani ai cincinalului ac
tual 32 000 tone de cărbu
ne. Poate fi interesant, 
cum e firesc, să știți cum 
cum s-a ajuns. la aseme
nea succese. Plusul amin
tit este rezultatul mecani
zării, introducerii de noi 
tehnologii în subteran, e- 
fectuării în timp și la timp 
a lucrărilor miniere. Din
colo de aceste precizări 
sînt ortacii cu care lucrez, 
energia lor creatoare, do
rința de a da mai mult 
cărbune. în etapa viitoare,

mai precis în acest an, bri
gada noastră, dre sarcini 
mobilizatoare, dar sîntem 
convinși că le vom înde
plini. Front de lucru avem, 
iar măsuri de pregătire a 
producției acestui an s-au 
luat din timp, așa că avem 
create condiții pentru ca 
anul 1980, ultimul an al 
cincinalului revoluției teh- 
nico-științifice, să îl înche
iem cu noi succese în 
muncă, să adăugăm la plu
sul acumulat pînă în pre
zent încă cîteva mii de 
tone de cărbune".

a colectivului nostru, iar 
noi sîntem hotărîți să o 
ducem la îndeplinire".

GHEORGHE CIOARCA, 
maistru, I.U.M. Petroșani:

„Anul 1980 este hotărî- 
tor pentru realizarea sar
cinilor întregului cincinal. 
Constructorii de utilaj 
s-au mobilizat cu succes 
pentru transpunerea în 
viață a indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, cu prile
jul vizitelor de lucru în 
uzina noastră, indicații ca
re du deschis o nouă epo
că în dezvoltarea atît a 
uzinei cît și a mineritului 
Văii Jiului. Complexele 
mecanizate, combinele de 
abataj pe care le-am exe
cutat pînă în prezent sînt 
o mărturie a^ materializă
rii în fapte a programului 
prioritar de mecanizare. 
Conduc o formație de 
muncitori care confecțio
nează utilaje moderne de 
mare tehnicitate și randa
ment. în prezent, de pildă, 
lucrăm la un nou comnlex 
mecanizat cire urmează să 
fie curînd livrat minerilor, 
Ceed ce ne preocupă pe 
noi, constructorii de • utilaj 
este calitatea utilajelor. 
Depunem eforturi susținu
te atît pentru îmbunătăți
rea calitativă a utilajelor, 
cît și pentru valorificarea 
cît mai judicioasă a meta
lului și energiei. Sarcina 
cc ne revine în acest an de 
a da tot mai multe utilaje 
și de bună calitate unită
ților miniere este pe mă
sura puterii de mobilizare

AMARIEI, munci
toare, Întreprinderea de 
tricotaje Petroșani:

„Am pornit în noul an 
cu gîndul de a ne înde
plini sarcinile de plan. Re
zultatele obținute sînt o do
vadă în plus a faptului că 
tînărul colectiv este ferm 
hotărît să acționeze pentru 
depășirea, lună de lună, 
a indicatorilor de plan. 
Am reținut din lucrările 
Congresului al XlI-lea al 
partidului, din Mesajul de 
Anul Nou adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu 
întregului popor, ceea ce 
avem de făcut în anul 1980 
și în continuare si de a- 
ieea exprim hotărîrea una
nimă a colectivului de a 
face totul pentru a ne 
aduce o contribuție sub
stanțială la ridicarea Ro
mâniei pe noi culmi de 

progres și civilizație".
Anchetă realizată de 
Constantin GRAURE
Foto : Ion I4CIU si

Gh. OLTEANU

BILETE DE TRATAMENT PENTRU PENSIONARI

De la Oficiul pentru 
probleme de muncă și 
ocrotiri sociale Petroșani 
am primit vestea cum că, 
în perioada primului tri
mestru ah anului 1980, pu
ne la dispoziția pensiona
rilor și familiilor acesto

Esența comună a noilor 
obiective stabilite de Con
gresul al XUlea al parti
dului este mutația calita
tivă a tuturor proceselor 
productive din aria dezvol
tării extensive în cea a 
dezvoltării intensive. A- 
ceastă schimbare radicală 
este urmarea firească a 
înfăptuirilor ele pînă acum 
și. deopotrivă, o cerință 
fundamentala a progresu
lui țării noastre. Transfor
mările prin care d trecut 
pînă acum, și prin care va 
trece și de acum înainte 
structura economică a so
cietății noastre, reclamă 
din partea întregii rețele 
a instituțiilor de educație 
și învățămînt de toate gra
dele formarea omului de 
tip nou. Adresîndu-se ți
nui public format fn pri
mul rînd din tineret, dar 
și din părinți și educa
tori, Dumitru Ozunu :. și 

Emil Pop, autorii volumu
lui „Educație și profesiu
ne* *',  prezintă cîteva din 
consecințele și sarcinile ca
re, în cadrul general ofe
rit de transformările- eco
nomice și sociale care se 
petrec la noi, se ridică în 
fața activității de educa
ție și formare a tinerei 
generații.

raportului dintre persona
lul productiv și cel auxi
liar, pentru aplicarea de 
noi elemente ale organiză
rii științifice d producției 
și a muncii, precum și 
pentru intensificarea pro
cesului de .perfecționare a 
forței de muncă prin 
cursuri de calificare și 
policalificare. Practica a
-confirmat pe deplin că stă- 
pinirea multiplelor pro
blems tehnice ivite în ur
ma procesului de mecani
zare a mineritului o asi
gură acele formații în 
structura cărora acționea
ză muncitori cu o temeini
că și multilaterală pregă
tire profesională.

Nu spunem desigur,' lu
cruri noi amintind înda
torirea organizațiilor de 
bază de a milita consec
vent pentru întărirea or
dinii și disciplinei. Reve
nim iarăși la rezultatele 
anului 1979 : în munca pă
trunsă de ordine, marcată 
de un pronunțat spirit de 
disciplină, ce a caracteri
zat activitatea fruntașilor, 
regăsim toate argumentele 
care-pledează pentru nece
sitatea de a întrond și 
menține climatul de mun
că necesar afirmării înal
tei profesionalități mine
rești. Pe de altă parte, 
rezultatele slabe obținute

Progresul științific-o-teh- 
nic extrem de rapid al so
cietății noastre, procesul 
de modernizare a econo
miei, susțin autorii, au ca 
o primă consecință evi
dențierea rolului social de
osebit, de primă importan
ță al muncii omenești, re
abilitarea sa totală ca 
valoare de câpătîi în de
terminarea condiției omu
lui zilelor noastre. In con
cordanță cu nevoile de 

ra bilete de tratament 
balnear în ‘ stațiunile 
Amara, Căciulata, Geoa- 
giu Băi, Govora, Eforie 
Nord, Lipova, Slănicul 
Moldovei. Herculane, So- 
vata, Buzias si altele. 
(CD.) 

progres general ai socie
tății socialiste, revoluția 
științifico-tehnică, vine cu 
noi cerințe față de muncă. 
Este vorba de cerințe de 
ordin cantitativ și calitativ 
mai cu seamă. Din punct 
de vedere cantitativ, revo
luția tehnieo-științifică im
pune o diversificare, neîn- 
tîlnită înainte, a formelor 
muncii, ca urmare a apa
riției continue a noilor 
profesii și meserii.

Pornind de la aceste 
considerații, autorii se re
feră pe larg la un întreg 
șir de probleme particula
re privind rolul și meni
rea școlii în contextul cre
at de transformările și 
schimbările economieo-so- 
ciale ca urmare a revolu
ției științifico-tehnice. în 
esență, sarcinile școlii se . 
pot concentra în două di
recții principale ^rienfcșz- 
rea în vederea ’ alegerii 
profesiunii și apoi forma
rea elevilor pentru profe
siunea aleasă. Se dezbat 
pe larg probleme de spe
cialitate, de un larg inte
res social privind descope
rirea înclinațiilor profesio
nale, selecția ș; aprecierea 
lor riguroasă după cele mai 
optime criterii, însușirea 
de către elevi a unei mo
tivații psihologice .în ve
derea prestării la un înalt 
nivel calitativ a profesiunii 
alese, relația profesor-eiev 
examinată din unghiul de 
vedere al educației în ve
derea profesiunii, mijloa
cele de care dispune școa
la în vederea realizării de
zideratului social pe care e 
chemată să-1 înfăptuiască, 
contribuția, în acest sens, 
a organizațiilor de tineret, 
mutațiile din interiorul 
conceptului de cultpră ge
nerală și raportul aces
teia cu cultura profesio
nală.

Scrisă alert, pe baza u- 
nei experiențe bogate și 
lecturi bine selectate, car
tea este o lucrare meto
dică valoroasă în procesul 
complex de educație și o- 
rientare profesională.

loan UIFALEAN

Producția materială, 
cercetarea științifică

VACANTA
(Urmare din pagina I) de colectivele care au în

registrat rămîneri în urmă 
au fost tot timpul aiiului 
asociate cu racile binecu
noscute : absențele nemo
tivate, nefolosirea integra
lă a timpului de lucru, ne- 
respectared disciplinei teh
nologice, o atenție scăzu
tă față de calitatea lucră
rilor de revizii și reparații.

Sub semnul exigențelor 
majore stabilite de hotărî- 
rile Congresului al XlI-lea 
al partidului, în lumina 
angajamentelor asumate 
pentru acest an, organiza
țiile de partid, conducerile 
colective, muncitorii cu 
înaltă pregătire și o boga
tă experiență practică a- 
flați la conducerea forma
țiilor de lucru, cadrele de 
maiștri, ingineri și tehni
cieni din toate domeniile 
de activitate trebuie să ac
ționeze cu pasiune și dă
ruire muncitorească pen
tru a imprima activității 
economice ritmurile cerute 
de sarcinile acestui an, să 
militeze permanent pentru 
o calitate nouă, superioară 
în procesul muncii, să pu
nă pe deplin în valoare 
resursele de care dispun 
unitățile economice astfel 
îneît anul 1980 să încunu
neze cu succese cît mai 
mari activitatea unui cin
cinal, să asigure pregăti
rea corespunzătoare a cin
cinalului următor.

Ieri

Abundența zăpezii din 
aceste zile de început de 
an face într-adevăr de 
iarnă această ultimă par
te a vacanței elevilor. 
Potrivit unui obicei ve
chi și sănătos, taberele 
autofinanțate, organizate 
în decorul de basm • al 
cabanelor din Valea Jiu
lui, sînt așteptate de 

copiii care se odihnesc, se 
reconfortează și își că
lesc organismul în at
mosfera muntelui, 
au plecat mai multe gru
puri de pionieri și elevi 
în tabere, la cabanele 

. Rus u ’(școlile generale nr.
1, 4 și 5 Petroșani), Lun
ca Florii (Școala genera
lă nr. 5 Petrila), Voievo- 
du (Școala generală nr. 
2 Petrila), Vulcan (Li
ceul industrial din Vul
can) și Cîmpu lui Neag 
(Școala generală nr. 4 
Vulcan).

CERCURI PEDAGOGICE

înainte de începerea 
trimestrului al H-lea au 
loc cercurile pedagogice 
pe materii, cadru în ca
re se realizează un 
schimb de idei, opinii și 
experiență, destinat spo
ririi eficienței procesului 
instructiv-educativ din 
școlile Văii Jiului. Cercu-

rite pedagogice sînt or
ganizate mîine (ora 9) în 
„două centre și pe ma
terii, după următorul 
program : limba română 
(gimnazii) la școlile ge
nerale nr. 6 Petroșani și 
nr. 4 Vulcan ; pentru 
profesorii din licee la Li
ceul industrial Petroșani; 
limbi moderne — Școala 
generală, nr. 6 Petroșani; 
•matematică (gimnazii) — 
școlile generale nr. 6 Pe
troșani și nr. 3 Lupeni ; 
pentru licee — Liceul in- 

Vacanța cu bucuriile

dustrîâl Petroșani ; isto
rie — Școala generală 
nr. 6 Petroșani ;. fizică, 
chimie, biologie — la 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani ; desen — la Școa
la generală nr. 4 Petro
șani ; geografie — la 
Școala generală nr. 1 
Vulcan ; educație fizică 
— Școala sportivă ; mu
zică (vocală) — la Școala 
generală nr. 4 Petroșani 
și (instrumentală) la 
Școala generală nr. 1

Petroșani ; învățători — 
la Școala generală nr. 1 
Petroșani; educatoare 
(cămine) — Căminul nr. 
2 Petroșani și (grădinițe) 
— căminele nr. 9 Petro
șani și nr. 6 Vulcan; 
maișțri-insl’rucfori — la 
Liceul industrial Petro
șani, pentru naaiștri-in- 
structori femei cercul pe
dagogic are loc astăzi la 
Școala generală nr. 5 
Petroșani.

I 
I 
I
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Toate forțele la acțiunea
de

După un scurt răgaz de 
la masiva cădere a primei 
zăpezi din acest an, ieri a 
început din nou să ningă. 
Zăpada s-a așternut într-un 
strat gros, iar pe alocuri 
a fost viscolită. Pe defileul 
Jiului s-au semnalat ava
lanșe care, în prima parte 
a zilei de ieri, au blocat 
circulația rutieră. Spre ri
nele puncte de lucru mai 
izolate ale I.F. Petroșani 
și I.C.M.M., circulația a 
fost blocată de zăpada. Ca 
urmare a lipsei de mijloace 
de transport și a accesului 
greoi al acestora, în gara 
C.F.R. Petroșani . se află 
imobilizate zeci de vagoane 
Încărcate cu diferite măr
furi. Pe traseele transpor
tului în comun s-au înre
gistrat rămîneri în urmă 
față de graficul de circu
lație, provocînd justificate 
nemulțumiri în rîndul oa
menilor muncii. In pofida 
indicațiilor clare de a nu 
se arunca sare pe partea 
carosabilă a drumurilor pu
blice, aceste indicații n-au 
fost .respectate. La Petrila 
s-a aruncat sare pe șosea, 
fapt care a provocat deni
velări și greutăți în circu
lația auto.

In primele două zile ale 
anului au fost puse în 
mișcare cîteva utilaje de 
deszăpezire, dar, nefiind 
puse la punct din timp, u- 
nele dintre acestea n-au 
funcționat chiar în momen
tul e’nd era mai mare ne
voie de ele. In Petroșani 
există- două autogredere de

j Poemul
I abnegației
i tUrmare din pagina IY

J elicopterului n-a fost o- 
f prit, exista pericolul ca, 
j la înălțime, în condiții 
ș de frig, să nu mai por- 
j nească. Intr-un singur 
î minut, bolnavul a fost 
ș îmbarcat, fiind apoi in- 
- iernat în secția interne 
| a Spitalului municipal. 
: Am aflat, a doua zi, că, 
i după tratamentul admi- 

nistrat și Îngrijirea a- 
Ș cordată,, starea sănătății 
I- bolnavului s-a ameliorat 

simțitor. Am scris 
de atîtea ori despre ab- 

, negația echipajului eli- 
■ copierului cu care a fost 
| înzestrat, prin grija con- 

: ducerii de partid, perso
nal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, spitalul mi
nerilor din Petroșani. 
Multi oameni salvați își 
îndreaptă cu recunoștin
ță gîndurile spre ei. 
Ei oferă adevărate i 
pilde de omenie,; 
și nu în dorința de a se = 
căpătui sau de a li se ; 
pune pe Urmerj epoleții j 
celebrității, ci fiindcă '■ 
realizează practic faptul î 
că omul este suprerna i 
valoare a societății : 
noastre socialiste, care • 
merită orice . sacrificiu. î 
Confruntările lor cu na- ; 
tura, uneori vitregă, de- i 
monstrează încă o dată i 
convingător că omul este ■ 
adevăratul stăpîn al u- î 
ni verso lui. dar nu omul ; 
solitar, egoist, ci. omul i 
angajat în spirit de echi- i 

pă cu semenii săi. Iată i 
de ce avînd prilejul să, i 
mai consemnăm o ; 
promptă intervenție a ■ 
lor. simțim că Slovele ; 
nu ne ajută să ne măr- i 
turisim emoția, iată de : 
ce trăim acest poem al ; 
abnegației cu toată ..ini- ■ 
ma. ;

deszăpezire!
mare capacitate, unul din 
ele nou-nouț. Cel vechi a 
fost pus la dispoziția ora
șelor Vulcan și Lupeni pen
tru a asigura curățirea ză
pezii pe arterele de circula
ție din zona de vest a mu
nicipiului, iar celălalt a ră
mas la Petroșani. Pînă ieri 
nici unul n-a fost pus în 
funcțiune! Noroc cu singu
rul autogreder,. al... Hațe
gului, care a descongestio
nat D.N. 66 pînă la triajul 
C.FJl. Petroșani. Oare 
cum au reușit gospodarii 
județului Gorj să curețe 
atît de exemplar — tot în 
aceste două zile — șoseaua 
de pe defileu pînă Ia Po- 
latiște, la porțile munici
piului petroșani?

O scurtă și oportună e- 
valuare a acestei situații 
deloc mulțumitoare, precum 
și a posibilităților de inter
venție pentru deszăpezire, 
a avut loc ieri. In urma a- 
nalizei s-a constatat că e- 
xistă multiple posibilități 
de a se acționa mai ferm 
pentru deszăpezire. Au fost 
stabilite sarcini precise, în 
funcție de mijloacele e- 
xistente. Toate întreprin
derile care dispun de buldo
zere Și de alte utilaje au 
fost solicitate să acționeze 
ferm în incinta unităților, 
pentru a asigura bunul 
mers al producției, iar pe 
măsură ce utilajele devin 
disponibile, să fie puse la 
lucru în orașe, fără depla
sări inutile.

Conducerea l.G.C.L. tre
buie să acționeze cu toate 
forțele disponibile pentru 
impulsionarea lucrărilor de 
deszăpezire, pentru stabili- 
i-ea cu promptitudine a mă
surilor care se impun în 
vederea utilizării tuturor 
utilajelor. In scopul asigu
rării aprovizionării cu căr
bune a centralelor termice, 
ale căror stocuri-tampon 
sînt pe alocuri pe termina
te, a fost destinat un trac
tor cu lamă care a trecut 
imediat la curățirea cailor 
de acces. Un important rol 
în asigurarea bunuluj mers 
al acțiunii de deszăpezire 
revine dispeceratelor.. In 
gospodărirea comunală, în 
întreprinderi, trebuie să se 
asigure la orice oră din zi 
și din noapte serviciu per
manent, care să fie infor
mat în legătură cu stadiul 
lucrărilor de deszăpezire.

Spre lauda lor, mulți ce
tățeni, lucrători din rețeaua

Acum, cînd iarna își 
spune răspicat cuvîntui, 
problema prevenirii in
cendiilor se impune cu 
toată tăria. Izbucnirea in
cendiilor la gospodăriile 
cetățenilor poate fi preîn- 
tîmpinată, dacă populația 
cunoaște și respectă eu 
strictețe regulile și măsu
rile de prevenire a incen
diilor. Dacă fiecare cetă
țean cunoaște și respectă 
cu strictețe aceste reguli 
și măsuri vom avea mai 
puține pierderi de bunuri 
materiale, de vieți ome
nești. Dar, din păcate, mai 
există cetățeni care încal
că reguli elementare de 
prevenire a incendiilor, 
folosind tot felul de im
provizații a instalațiilor e- 
leetrice, sobe amplasate 
necorespunzător. Jocul co
piilor cu focul, sobele su
praîncălzite și nesuprave
gheate, afumătorile im
provizate etc., .sînt tot a- 
tîtea cauze de incendii. Ia
tă numai cîteva întîmplări 
petrecute în ultimul timp.

Familia Șuba din Petrila 
(strada Luminii nr. 18/5) 
a folosit de mai mult timp 
o sobă necorespunzătoare 
din cauza căreia în ziua 

comercială, care și-a re
luat programul normal, au 
început din proprie inițiati
vă să curețe zăpada din fa
ța magazinelor și clădirilor. 
Dar, nu s-a acționat peste 
tot cu aceeași promptitudi
ne. Au mai existat și ieri 
unități în fața cărora ză
pada nu a fost. curățată de 
către personalul acestora. 
Utilajele ușoare care cură
ță străzile din Petroșani, 
un buldozer și un tractor 
pe șenile cu lamă acțio
nează din plin curățind 
chiar și trotuarele , de ză
padă. Dar rămîne ca o în
datorire firească pen
tru fiecare conducere 
de instituție, respon
sabil de unitate comer
cială, a cooperației să mo
bilizeze personalul lucră
tor din subordine și pentru 
asigurarea servirii, dar și 
la curățit zăpada, fără să 
stea să aștepte „interven
ția" altora.

Organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialis
te le revine îndatorirea de 
a iniția acțiuni de mobili
zare a tuturor cetățenilor 
la acțiunea de deszăpezire, 
în toate localitățile, în toa
te cartierele pentru a-și a- 
duce astfel aportul în mod 
concret la asigurarea bunei 
desfășurări a activității e- 
conomico-sociale, în ciuda 
intemperiilor acestei ierni.

Ca urmare a intervenției 
energice a comandamentu
lui municipal și a celor o- 
rășenești, ieri, acțiunea de 
deszăpezire s-a desfășurat 
mai intens decît în zilele 
precedente. Se impune însă 
sa continuăm lucrările cu 
aceeași intensitate, să par
ticipăm cu toții la desfășu
rarea normală a activității. 
Dispeceratele care dirijează 
circulația autobuzelor pe 
traseele transportului în 
comun trebuie să asigure 
cunoașterea în fiecare mo
ment a situației de pe tra
see, pentru a dirija autobu
zele în funcție de solicitări, 
mai ales în orele de vîrf.

Există toate condițiile 
pentru desfășurarea ime
diată a acțiunilor de desză
pezire. Să acționăm cu toții 
în mod ferm pentru cură
țirea căilor de acces, a stră
zilor și trotuarelor în vede
rea desfășurării*  normale a 
activității economico-so- 
ciale în întreg municipiul.

Viorel STRAUȚ 

de 13 decembrie 1979 și-au 
pierdut viața doi copii, în 
timp ce ambii părinți (ta
ta fochist la E.G.C.L. Pe
trila, iar mama vînzătoa- 
re de loz în plic) se aflau 
la serviciu. Din cauza so
bei defecte, Cristina și 
Cristian, de 2 și respectiv

Prin măsuri de prevedere
Incendiile pe timpul iernii 

pot fi prevenite
3 ani, au decedat prin as
fixiere.

Un caz asemănător s-a 
întîmplat în aceeași zi, în 
strada 23 August nr. 40 
din Lupeni, unde, locuiește 
familia Gorgan Pavel. Ta
tăl a fost la serviciu, iar 
mama după cumpărături. 
Dar, înainte de plecare, ea, 
a alimentat soba pînă ia 
refuz cu combustibil. în
tre .timp copilul de doi 
ani și jumătate a adormit. 
Mama a întîrziat cam 
mult. Combustibilul din

Creșele de cartier — locuri unde copiii își petrec în mod placul și util timpul în 
care părinții lor sînt la serviciu. In imagine: moderna creșă din cartierul 8 Mar
tie — Petrila. Foto: O. GHEORG1IE

Din scrisorile oamenilor muncii
Drumul a fost reparat

Drumul de acces spre 
casele răsfirate în eăturiul 
denumit Coasta a necesi
tat unele reparații. Pentru 
aceasta am solicitat spri
jinul secției de gospodărie 
a Consiliului., popular mu
nicipal Petroșani. Și am 
găsit. aici multă înțelege
re. Au fost aduse mate
rialele necesare, iar harni
ca echipă condusă de to
varășul Stoica a amenajat

Vă mulțumim
Locuiesc în blocul 4 de 

pe strada Șt. O. losif din 
orașul Vulcan; Deoarece ca
loriferele apartamentelor 
din blocul nostru n-au prea 
dat căldură ne-am adresat 
cu o scrisoare redacției. A- 
cum revenim din nou, mul
țumind redacției pentru o- 
perativitatea cu care a in
tervenit pentru remedierea 
neajunsurilor semnalate. Cu

O atitudine
La unitatea nr. 58, com

plex alimentar din orașul 
Vulcan, cu toate că se cu
noaște dispoziția de a achi
ziționa de la cetățeni sticle 
și borcane goale, această 
dispoziție nu se respectă. 
Cetățenilor li se răspunde 
invariabil : „Nu primim așa 
ceva".

Dovedind o atitudine de 
netolerat față de preocupa
rea pentru valorificarea am
balajelor, tovarășul Mitică, 
responsabilul unității, a- 
tunci cînd am încercat să-i 

apropierea sobei, supraîn
călzit, a avut tot timpul 
să aprindă casa. La sosi
rea F.C.P. a I.M. Lupeni 
s-au mai putut salva clădi
rea și unele bunuri. Jumă
tate din pătuț, a ars, iar 
copilul a suferit arsuri 
grave. Deci, încă o fami

lie îndoliată și pagube de 
mii de lei.

in ambele cazuri s-a dat 
dovadă de neglijență din 
partea părinților. ISă re
latăm un caz din Petroșani 
(strada Independenței, bloc 
nr. 19) din ziua de 23 no
iembrie 1979.. Lingă acest 
bloc au fost depozitate 
circa 10 butoaie eu izo- 
plast, care urma să fie fo
losit la izolarea planșeu- 
lui de la blocuri. Deși 
personalul care lucra cu 
el cunoștea că este un 

un drum bun și trainic. A 
mai rămas, e drept, o mi
că porțiune de drum încă 
neterminată, dar sîntem 
convinși că de îndată ce 
timpul va fi favorabil, vor 
reîncepe lucrările, iar cu 
sprijinul nostru, al locui
torilor de aici, drumul va 
fi complet terminat.

Dumitru NEAG, 
cătunul Coasta

pentru sprijin
sprijinul lucrătorilor de la 
E.G.C.L. Vulcan, aparta
mentele noastre au din nou 
căldură. Dar n-ar trebui să 
apelăm la ziar pentru re
zolvarea unor asemenea, 
probleme, ele trebuie re
zolvate operativ, aici, la 
noi acasă, fără intervenții 
din afară.

Mircea VICTOR 
Vulcan

de netolerat
argumentez că în presă, la 
radio și televiziune se fac 
apeluri către populație în 
acest sens mi-a răspuns cu 
nepăsare : „La radio și te
leviziune se anunță mul
te..." Cerem conducerii 
I.C.S. Mixtă Vulcan să inter
vină pentru a-1 determina 
pe acest „responsabil" să-și 
facă datoria, să se asigure, 
așa cum e nomal, primirea 
sticlelor și borcanelor goa
le la magazin.

Adrian GAVRILIU, 
corespondent

material inflamabil, to
tuși, cu mare ușurință 
l-a depozitat în aer li
ber, la îndemîna oricui. 
Așa s-a întîmplat ca ele
vii de la Școala generală 
nr. 6 Petroșani, Doru Gîr- 
ban, Traian Horean, Ma
rin Aldea, Daniel Focșă- 

neanu au încercat să va
dă... cum arde acest izb- 
plast. Au reușit să aprin
dă două butoaie, iar dacă 
nu interveneau pompierii 
militari ar l'i explodat toa
te cele opt butoaie și ar 
fi incendiat întregul bloc.

Pentru a preveni aseme
nea întîmplări, facem cîte
va recomandări :

— Nu amplasați sobele 
de metal la o distanță maj 
mică de 1 m față de pere
ții din lemn sau din alte 
materiale ce se pot aprin

Acțiunile gospodărești 
nu au perioade de 

repaus
Unii membri de partid 

din organizația de bază 
cartier nr. 6 din Petroșani, 
au primit sarcina să se o- 
cupe de inițierea unor ac
țiuni gospodărești pe stră
zile unde locuiesc. O ase
menea sarcină revine și 
comuniștilor de pe. strada 
împăratul Țraian. La în
demnul lor și din inițiati
va unor locatari, în anul' 
care a trecut, locuitorii 
au plantat arbori orna
mentali, au curățit coroa
nele celor existenți, in 
partea de sus a străzii au 
fost aduse 4 basculante de 
piatră roșie de Bănița, iar 
în partea de jos s-au 
plombat gropile. La 
acțiuni, cetățenii Etna- 
noii Henzel, Dionisie 
Coroian, Adrian Ar- 
ghinghe, Ileana Gaboș, Io
sif Latkulik, Carol Vereș, 
Cornel Codreanu, Maria 
Iacob, Eugen Toth, Ileana 
Jitea, loan Moraru, Gheor- 
ghe Pirțac, Dumitru Bun- 
duc și alții au participat 
cu entuziasm și hărnicie.

Zăpada care a căzut dirt 
abundență i-a mobilizat 
din prima zi a noului an 
Ia treabă pe locuitorii 
străzii. Dotați cu mături 
și lopeți ei curăță ori de 
cite ori este nevoie zăpada 
de pe trotuare. In- 
trînd în noul an, biroul 
organizației de bază urea
ză locatarilor un călduros 
„La mulți ani“.

loan Radu,
Str. Împăratul Traian, 

Petroșani

de ușor. Nu puneți la us
cat la mai puțin de 1 m, 
haine, rufe sau alte obi
ecte casnice care se pot, 
aprinde ușor.

— Nu lăsați focul în so
be fără supraveghere sau 
în grija copiilor.

— Nu suprasolicitați în
călzirea sobelor de metal.

— Nu lăsați copiii să se 
joace cu focul sau chibri
turi.

— Nu folosiți instalații 
electrice improvizate.
• — Nu racordați mai 
multe aparate electrice la 
o singură priză a instala
ției electrice. Se creează 
pericolul de încălzire și 
producere de incendii.

— Nu apelați la folosi
rea afumătorilor improvi
zate și necorespunzătoare, 
nu lăsați focul în ele pe 
timp de noapte. Deci, a- 
tenție ! Experiența anilor 
trecuți a dovedit că acolo 
unde nu se iau măsuri și 
nu se respectă aceste in
terdicții, incendiile pot a- 
pare cu multă ușurință.
Plut. maj. loan JITEA 
Compania de pompieri 

Petroșani
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Ședința Comisiei de supraveghere 
a încetării focului In Rhodesia FILME

SALISBURY 3 (Ager
pres). — Comisia pentru 
supravegherea încetării fo
cului în Rhodesia s-a în
trunit pentru prima clată 
la Salisbury, a anunțat 
președintele acestui orga
nism, generalul britanic 
John Acland. '

Comisia este formată din 
reprezentanți ai forțelor 
britanice șl ale Common- 
wealthului venite în Rho
desia, ai Frontului Patrio
tic și ai așa-nuinitelor for
țe de securitate rhodesi- 
ene, ■' /' h.

AFRICA DE SUD
Avîntul mișcării de eliberare națională

LUSAKA Trimisul
Agerpres, C. Alexandroaie,

rîndurilor partidelor și 
organizațiilor democratice

transmite : In cadrul unei 
conferințe de presă orga
nizate în capitala Zam- 
biei, președintele Congre
sului Național African din 
Republica Sud-Africană, 
Oliver Tambo, a subliniat 
avîntul luat de mișcarea 
de eliberare națională din 
Africa de Sud în anul ca
re s-a încheiat, sporirea

care se opun politicii in
umane de apartheid, între 
care Congresul Național 
African și Partidul Comu
nist din R.S.A. Și în rîn- 
durile albilor au loc di
verse acțiuni de protest 
contra politicii oficiale, ca
re s-a dovedit de mult a fi 
falimentară — a spus 
Tambo.

Campania electorală din Canada
OTTAWA 3 (Agerpres).

— In perspectiva 1 alegeri
lor generale anticipate 
programate la 18 februarie 
â.c.. în Canada se inten
sifică campania electorală.

Astfel, primul ministru 
demisionai’, Joe Clark, a 
prezentat în cadrul unei 
reuniuni a reprezentanți
lor Partidului Conservator- 
Progrțcist, pe care îl con
duce, principalele orien
tări ale partidului- El a

reafirmat necesitatea a- 
doptării unui „buget de 
austeritate", asigurarea cît 
mai urgentă a independen
ței energetice a Canadei, 
efectuarea de economii în 
domeniul energetic și, pa
ralel, identificarea și uti
lizarea surselor alternative 
de energie, precum și de- 
naționalizarea parțială a 
companiei petroliere na
ționale „Petro-Canada".

I PETROȘANI — 7 No- 
Iiembrie : Petru

re ; Republica : 
lăți; Unirea : 
unui ghid. ■

PETRILA : .
galbene.

LONEA : Frumoasa’ki 
bestia.

ANINOASA : Toți sau 
niciunul..

LUPENT — Cultural :
Hoțul din Bagdad; Mun- 

Icitoresc; Cadavre de lux.
URICANI: Pe ciocăni- 

j toare nu o doare capul. 
I 

I 16,00 Telex; 16,05 Mati

neu dș vacanță; 16,30 E- 
misiune în limba germa
nă; 18,25 Tragerea loto ; 
18,35 La volan; 18,50 1001 

Ide seri; 19,00 Telejurnal;
19,20 In întîmpinarea 
Congresului Frontului 

I Unității Socialiste; 19,30 
I Debut -80 pe șantierele 
Ide investiții; 19,40 Film 

artistic: In apărarea
dreptății. Producție a 
studiourilor franceze.
Premieră pe țară; 21,25 
Atelier de creație lite
ra r-artistică; 21,45 Tele
jurnal.

cel Ma-
Antichi-
Moartea

Jachetele

TV

I 1

Prognoza
In intervalul 4—6 ianua- 

i ie, vremea va . continua 
să se răcească, cerul va 
fi variabil, cu innourări 
mai accentuate în sudul și 
estul țării, unde vor cădea 

, ninsori temporare-. In rest, 
ninsorile, vor fi locale. Vîn
tul va mai prezenta inten
sificări pînă la tare în 
Muntenia, Dobrogea șj Mol- ___ ,
dova, la începutul interva- dul și "estul țării, 
lului cînd va viscoli zăpa- ....... țc-u- j
da. Temperaturile minime viscolită, ‘vîntuf 
vor fi cuprinse între —14 - tînd intensificări pînă Ia 

. și —4 grade, local mai co-■ tare (50—70 kilometri pe 
horite în nordul țării, iar Oră) în aceste zone Tem- , - - ■- - • 
un. grad.

In preioada‘7—11 ianua
rie, vremea va fi rece mai 
ales în ultimele zile. Cerul' 
va-fi mai mult noros și 
vor cădea ninsori locale. 
Vîntul va sufla moăerat cu 
intensificări în ’ sudul și 
estuî țării, predominînd din 
sectorul nordic. Tempera
turile minime Vor fi cu
prinse între —15 și —5 gra
de, mai coborîte în Tran
silvania și Moldova,- în 
timp ce maximele vor fi 
între —10 și 0 grade.

Intre 12 și 15 ianuarie, 
vremea va continua să se 
răcească ușor. Cerul va fi 
maj mult noros. Va nin
ge ; local, iar în sud-estul 
țării precipitațiile vor fi 
și sub formă de lapoviță. 
Vîntul va sufla potrivit cu 
intensificări pînă la 
în sudul și estul țării, 
dbmlnînd din .sectorul

vremii luna ianuarie
die, Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 
—16 și —6 grade, iar cele 
maxime 
grad.

De la
Vremea
să noaptea ______  , —

, nordul și vestul țării. Ce
rul va fi temporar noros. 
Va ninge slab, iar în nor- 

, pentru 
scurt timp, zăpada Va fi 

l prezen-

între —11 și —1

16 la 20 ianuarie 
va fi rece, geroa- 

îndeosebj în

maximele între —9 și plus , paraturile minime vor fi 
: cuprinse între —16 și —6 

grade, local mai coborî
te, iar cele maxime în
tre —8 și plus 2 grade. A 

In perioada- 21—25 ia
nuarie, vremea va fi re
ce la începutul interva
lului, apoi în curs de în
călzire. Cerul se va înnoura 
treptat. In a doua parte 
a intervalului, vor cădea 
precipitații atît sub for-

tare 
pre- 
nor-

De la Inspectoratul General
3

mă de ploaie, de IapovI- 
ță și ninsoare. Local vor 
fi condiții de polei. Vîn-y 
tul va sufla slab pînă la 
moderat predominînd din 
sectorul sudic. Tempera
turile minime vor fi cu
prinse între —10 și 0 grade, 
izolat mai coborîte la în
ceput, iar cele maxime în- i 
tre —4 și plus 6 grade. 
Ceață dimineața" și seara,

Pînă la sfîrșitul lunii, 
vremea va fi în general 
umedă, cu cerul maț mult 

vor 
local, atît 

cît

noros. Precipitațiile 
avea caracter 
sub formă de ploaie, 
și de lapoviță și ninsoare. 
Vîntul va sufla moderat cu 
unele intensificări pînă la 
tare. . Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse în
tre—9 și plus 1 grad, lo
cal mai coborîte, 
maxime
5 grade. Ceață locală 
mineața și seara.

(Agerpres)

iar cele
între —5 și plus

di-

Mica publicitate
PIERDUT legitimație 

serviciu pe numele 
Rafila, eliberată de 
Petrila. Se declară

de
Cioca

I.M. 
nulă.

(1081)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Groza 
Marcela, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă.

(1082)
serviciu pe numele 
Cornel, eliberată de prepa- 
rația Petrila. Se declară 
nulă. (3)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Serei 
Arpad, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară hulă.

(1083)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mercas 
Grigore, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nulă.

(D
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Nicolae 
Ionel, eliberată de I.M. A- 
ninoasa. Se declară nulă. (2)

PIERDUT legitimație de
Vitez

JOSHUA NKOMO, pre
ședintele Uniunii Poporu
lui African Zimbabwe și 

copreședinte al Frontului 
Patriotic Zimbabwe, a a- 
nunțat, într-o conferință 
de presă organizată la 
Lusaka, că va reveni la 6 
ianuarie în Rhodesia pen
tru a participa la pregăti
rea alegerilor.

ÎN MAREA BRITANIE 
a început, așa cum ș-a a- 
nunțat, greva celor peste 
100 000 de muncitori din 
industria siderurgică. Din 
primele ofe ale zilei de 
miercuri, la intrările tutu
ror uzinelor aparținînd 
lui „British .Steel Corpo
ration" (B.S.C.) au fost in
stalate pichete de grevă. 
Sindicatele muncitorilor 
feroviari și cele,..ale do
cherilor s-au solidarizat cu

greviștii, hotărînd să îm
piedice sosirea în țară a 
oțelului de import.

PLOILE TORENȚIALE 
și furtunile care s-au a- 
bătut asupra unor zone 
din sudul . Braziliei au 
provocat inundații soldate 
cu importante pagube ma
teriale și pierderi de vieți 
omenești.

MAGISTRATURA ITA
LIANA a cerut punerea 
sub acuzare a unui grup 
de 21 de persoane învinu
ite de participarea la ră
pirea și asasinarea lui 
Aldo Moro, fostul prim- 
minlstru al Italiei, de uci
derea a cinci membri ai 
escortei acestuia, de par
ticiparea la alte acte te
roriste.

RATA INFLAȚIEI A 
CRESCUT ÎN CHILE cu 
38,9 la. sută în 1979, față 
de 30.3 la sută în anul 
precedent, a anunțat In
stitutul național, de statis
tică din Santiago de Chile.

Inspeetoratul General al Miliției — Direcția cir
culație transmite următoarele recomandări:

Date fiind condițiile atmosferice nefavorabile, 
deținătorilor de autovehicule proprietate personală, cu 
precădere începătorilor, li se recomandă să nu se de
plaseze jn aceste zile cu autoturismul. Se impune, 
de asemenea, scoaterea autovehiculelor de pe partea 
carosabila a drumurilor pe arterele Unde circulă mij
loace de transport în comun, faeilitend astfel circu
lația mijloacelor’ de deszăpezire și a celor destinate 
aprovizionării populației.

Conducătorii unităților deținătoare de parcuri au- 
ș to, șefii de garaje trebuie să se informeze asupra 
î condițiilor’ meteorologice de pe traseb, permițând numai 
|. deplasarea autovehiculelor aflate în perfectă stare teh- 
I
«
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i

nică și dotate cu materiale antiderapante.
Este necesar, de asemenea, să se respecte întocmai 

indicațiile agenților de circulație și ale echipelor de 
deszăpezire cu privire la devierea circulației de pe 
traseele acoperite cu zăpadă abundentă.

Direcția circulației recomandă, totodată, să se evi
te, în această perioadă, deplasarea pe timp de noapte 
în sectoarele de drum unde,:, temporar, se circulă pe 
un singur fir, să se respecte cu strictețe regulile de 
prioritate, să se evite manvrele . bruște ale mașinii 
pentru a evita deraparea. ‘■’.y

(Agerpres)

J 
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Familia Munteanu cu adîncă durere aduce Ia cu
noștință încetarea din viață a celui care a fost bun 
soț, tată, frate, bunic, cumnat

MUNTEANU ALEXANDRU
în vîrstă de 67 de ani. înhumarea va avea loc sîmbă- 
tă, 5 ianuarie 1980, ora 14. Cortegiul , va porni din 
strada Ștefan cel Măre nr. 39, Petroșani. (4)

Familia Marian Clement, soț, Gabi, Sandei, copii, 
părinți, frați, surori, socri, cu profundă durere anunță 
încetarea din viață a celei ce a fost scumpa si draga 

ANI MARIAN
decedată în ziua de 2 ianuarie 1980. Inmormîntareu 
va avea loc vineri, 4 ianuarie, ora 14, din strada 
Păcii, bloc 12, Petroșani. (5)

Colegii de muncă din cadrul Complexului legume 
fructe Petroșani îș: exprimă regretul față de dispari
ția prematură a celei care a fost

ANI MARIAN
și transmit familiei condoleanțe. (6)

Colegii de muncă din cadrul Complexului de le
gume Și fructe Petroșani sîrit alături de colega lor 
Csakasy Maria, la ireparabila pierdere a tatălui ei, 
care- a fost, -■.I■ . - ■

CS AK AS Y SIGISMUND
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. .(?>

DUMINICA, 6 IANUARIE

9,00 Tot Înainte.
9,25 Șoimii patriei.
9,35 Film serial. Dlk Tur

pin. Episodul 9. ,
10,00 Viața satului.
11.45 Bucuriile muzicii, 

Selecțiunî din con
certul de Anul Nou 
al Filarmonicii din

- . Viena. j .
12.30 De strajă patriei.
13.00 Telex. Album durni- 

riieâl.
13,05 Umor și muzică.
14,00 Woody, ciocănitoarea 

buclucașă, i . i
14.30 Reportaj de scriitor. 

Spectacolul lumii. E- 
pisodul XIV. Caracas. 
Verticale și orizon
tale. Caleidoscop mu- 
zical-distractlv.

16,35 Film serial. Paul 
Gauguin. Episodul 3,

17.30 Micul ecran pentru 
cei mici.

17,50 Pe gheață și pe ză
padă.

19,00 Telejurnal.
19,15 în întîmpinarea Con

gresului Frontului U- 
nității Socialiste.

19.30 Film artistic. Vlad

Țepeș. Premieră TV.
O producție a Casei 
de filme; cinci.

21.50 Telejurnal. .
■ LUNI, 7 IANUARIE

16,00 Emisiune în limba 
maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 împliniri și perspec-

19.40 Noi. femeile 1
20.20 Cadran mondial.
20.40 Roman foileton. Gus» 

tav cel de fî®l RPi_
. sodul 2,

21.40 Telejurnal.
MARȚL 8 IANUARIE

10,00 Album de personaje.
11,00 Film serial. Dallas 

compania petrolieră 
Ewing. Reluarea e- 
pisoadelor 17 și 18,

12.40 Telex.
16,00 Telex.
16,05 învățămînt-educație.
16.25 Curs de limbă en

gleză. ■.
16,55 Din țările socialiste.
17.20 Almanah pionieresc.
17.40 Desene animate.

Sindbad marinarul.

18,00 îndrumări pentru 
lucrătorii din. agri
cultură.

18,30 Revista social-politi- 
. - .că TV. , ' ./
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal.
19,25 în întînîpinarea Con

gresului ■ Frontului

1/7,55 Atenție la neatenție. 
Emisiune de protec
ția muncii. -

18,20 Tragerea pronoex- 
pres.

18,30 Itinerare turistice,
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 în întîmpinarea ale

PROGRAMUL Țy
.WWVAW.WAV.W.W.V«*.VAJW

, " ș Unității Socialiste.
1-9,45 La ordinea ^ilei in 

economie.
20,00 Seară de teatru. Boi- 

. navul închipuit de 
Moliere.

21,40 Telejurnal.
MIERCURI, 9 IANUARIE

16,00 Telex.
16,05 Colocviile țeleșcoală.
16,30 Curs de limbă rusă.
17,00 Cîntece de viață 

nouă.
17,20 Corespondenții jude

țeni transmit...
17,35 Arii și duete din 

opere.

gerilor. Opinia pu
blică are cuvîntui.

19,45 Dosarul energiei,
20,05 Telecinemateca. Fiul 

lui Napoleon; Premi
eră pe țară,

21,40 Telejurnal. '
JOI, 10 IANUARIE

10,00 Țeleșcoală.
IliOO Film serial: Paul 

Gauguin. Reluarea e- 
. ‘ pisodului 3.
11,55 Telex.
16,00 Telex.
16,05 Școli și profesii în 

agricultură.
16,30 Curs de limbă fran

ceză.

17,00 Reportaj pe glob. 
Costa Rica. Țara
primăverii.

17,20 Viața culturală.
18.30 Cronica în piatră.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 în întîmpinărea Con

gresului Frontului 
Unității Socialiste.

19.40 Ora tineretului.
20.30 Selecțiunî diti con-

1 certul concurs de 
muzică ușoară ro
mânească „Melodii 
’79“.

.20,55 Lumea materiei vii.
21.40 Telejurnal.
VINERI, 11 IANUARIE

16,00 Telex.
16,05 Școală ia școald noii 

calități.
16.30 Emisiune în limba 

■,i germană,
18.25 Tragerea loto.
18,35 La volan. Emisiune 

penti-u conducătorii 
auto.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19.25 în întîmpinarea Con 

gresului Frontului 
Unității Socialiste.

19.40 Film artistic : Corpo
rația Parallax. Pre-

mieră pe țară,
21.20 Revista literar-artis- 

tică TV.
21,45 Telejurnal.
SÎMBAtA, 12 IANUARIE
10,00 Țeleșcoală.
10.20 Curs de limbă ger

manA
10.40 Curs de limbă spa- 

niolă.
11,00 Roman foileton:

Gustav cel da fier. 
Reluarea episodu-

. lui 2. : -. ■
12,00 Telecinemateca (re- 

h luară), i
13.35 De la A la... infinit. 

Reportaje, documen
tare, muzică, poezie, 
sport.

17.50 Clubul tineretului.
18.35 Săptămîna politică.
18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 Tineri în Frontul (J- 

nității Socialiste.
19.40 Teleenciclopedia.
21,15 Film serial. Dallas 

— Compania petrolie
ră Ewing. Episo
dul : 20.

21,05 Varietăți de simbătă 
seara.

21.40 Telejurnal.
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