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cerință esențială a trecerii la o nouă 
activității productivecalitate a

Prespectivele luminoase 
ce se deschid în fața în
tregului popor în acest an, 
ultimul al cincinalului re
voluției tehnico-științifice 
și primul al unui nou de
ceniu de istorie socialistă, 
de însemnate prefaceri ca- , 
litative în întreaga viață - 
economico-socială, ' pers
pective prefigurate cu cla
ritate și cutezanță revolu
ționară de Congresul al 
XII-lea al partidului, își 
găsesc temeiul în gîndirea 
Și concepția originală pri
vind dezvoltarea economi- 
co-socială a patriei la a 
cărei fundamentare, tova
rășul Nicolae Ceausescu a 
ayut o contribuție deter
minantă, 
cumente 
greșului 
neral al 
bliniază
„obiectivul 
al viitorului plan cincinal 
să fie continuarea Pe o 
treaptă superioară, a în
deplinirii Programului 
partidului, creșterea în 
ritm susținut a economiei 
naționale, afirmarea cu 
, \ ■ s-t * . .

NICOLAE 
secretar al
municipal de partid

HANEȘ,
Comitetului

In istoricele do- 
prezentate Con
de secretarul ge- 
partidului se su- 
cu pregnanță că 

fundamental

Cărbune peste

putere a revoluției tehni- 
co-științifiee in toate do
meniile, trecerea la o 
noua calitate a între
gii activități economico- 
sociale".

Programul de dezvoltare 
în profil teritorial, . con
cepție proprie a partidu
lui nostru, include ample 
prefaceri economice și so
ciale determinate de pro
cesul edificării societății 
socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a 
României spre comunism. 
Planul anului 1980 asigu
ră condițiile extinderii 
acțiunii noului 'mecanism 

economico-financiar în toa
te sectoarele de activitate, 
întărirea procesului de au- 
toconducere și autogestiu- 
ne în fiecare întreprinde
re și instituție. Prin' pre
vederile planului pe acest 
an, sprijinite pe realiză
rile din anii preccdențl, 
se va asigura consolidarea 
și mai puternică a econo
miei întregului municipiu,
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în general, și a industriei 
miniere, în special. 
Pentru Valea Jiului, anul 
1980, an de legătură între 
cincinalul actual și cel vi
itor, rolul hotărîțor în 
creșterea bazei tehnico-ma- 
teriaie și a eficienței în
tregii activități — urmea
ză să-l dețină, ca și pînă 
acum, industria minieră. 
In acest context, pentru 
extragerea în acest an a 
peste 11 milioane tone 
cărbune, accentul se va 
pune atit pe extinderea 
capacităților de producție, 
pe includerea în circuitul 
economic a cîmpurilor mi
niere Petrii a-Sud, Iscroni, 
Hobiceni, Cîmpu lui
Neag. Răscoala șl Sălă- 
truc, cîț și pe mecaniza
rea intensivă a lucrărilor 
din subteran. Și, pentru 
că tot este vorba de căr
bune, aș dori să fac o re
marcă cu privire la cali
tatea cărbunelui brut ex
tras: comitetele de partid, 
conducerile Colective din 
unitățile miniere, trebuie 
să aîbă în vedere că și 
pentru extracția cărbu- ; 
nelui de slabă calitate se 
consumă multă energie,

(Continuare în pag. a 2-a)

Utilaje livrate 
minerilor

Senine

In pregătirea Congresului F.U.S.

Constructorii de utilaj 
minier din Petroșani au 
livrat in primele zile ale 
noului an minerilor din 
Lupeni un complex meca
nizat dc mare randament. 
Noul utilaj destinat mine
rilor de aici mărește zes
trea tehnică a întreprin
derii, contribuind din 
plin la mecanizarea pro
cesului de extracție. Au 
mai fost, de asemenea, li
vrate unităților 
Petrila, Aninoașa, 
teni și Lupeni 
transportor TR-2, 
și o gamă variată de piese 
de schimb. In prezent se 
pregătește pentru a fi 
expediat un nou lot de u- 
tilaje la I.M. Voievozi.

miniere
Bărbă- 

cîte un 
precum

Contribuție activă 
la realizarea 

sarcinilor de producție
Sub directa îndrumare a organizațiilor de partid, 

în aceste zile, premergătoare Congresului al 11-lea al 
F.U.S., în cele 11 organizații proprii ale F.U.S. consti
tuite la I.M. Aninpasa? sînt inițiate, diferite acțiuni 
politico-educative în vederea realizării sarcinilor, de 
producție. După cum ne informa tovarășul Eugen Șer- 
bănescu, președintele comitetului F.U.S. pe întreprin
dere, cei peste 600 de membri ai organizației proprii 
a F.U.S. își aduc permanent contribuția la. soluționa
rea problemelor cu care se confruntă întreprinderea, 
manifestă inițiativă, fac propuneri concrete, participă 
activ la desfășurarea întregii activități econoiuico-so- 
ciale.

Trei întreprinderi mi
niere, respectiv Lupeni, 
Petrila și Bărbăteni, ra
portează la jumătatea 
primei decade a lunii 
ianuarie depășiri sub
stanțiale la producția de 
cărbune. Plusul acumu
lat, la zi, de cele trei 
colective depășește 1 550 
tone cărbune. Și în a- 
cest început de an mi
nerii din Lupeni au de
pășit sarcinile de plan 
cu 864 tone cărbune. Me
rită, de asemenea, con
semnat succesul mineri
lor de la Bărbăteni care 
numaj Intr-o singură zi, 
4 ianuarie a.c., au ex
tras peste sarcinile afe
rente zilei respective 
547 tope cărbune. De 
menționat că plusurile 
de producție s-au reali
zat pe seama 
productivității 
planificate cu 
kg/post.

depășirii 
muncii 

1000.

Sâ continuam cu toate forțele 
acțiunea de deszăpezire

Ca urmare 
rii utilajelor 
lele artere rutiere din mu
nicipiu, zăpada a fost în
lăturată. Deși în ritm mai 
lent, circulația autovehi
culelor se desfășoară sa
tisfăcător, inclusiv pe că
ile de acces spre exterio
rul municipiului. Cu mici 
excepții, graficele de cir
culație a autobuzelor des-, 
tinate transportului de că
lători au fost 
Conducătorii 
autobuze au 
vadă încă o dată de ab
negație și conștiinciozitate,.
ADEVARAȚII gospo
dari ACȚIONEAZĂ DIN 

PROPRIE INIȚIATIVA 
Zeci șl sute de cetățeni 

din toate cartierele și lo-

a concentra- 
pe principa-

respectate, 
auto de pe 

dat do-

calitățile Văii Jiului au ac
ționat, spre lauda lor, din 
proprie inițiativă, curățind 
zăpada din fața locuințe
lor, de pe trotuare. Aces
te constatări au fost făcu
te în cursul unui raid în
treprins în ultimele două 
zile. Dar, cu acest. prilej, 
s-au dezvăluit și o serie 
de aspecte nemulțumitoa
re. In cartierul Aeroport, 
unde marea majoritate a 
cetățenilor locuiesc în 
blocuri moderne, nu au 
fost organizate acțiuni de 
curățire a zăpezii. Pe a- 
leile din fața blocurilor, 
cu rare excepții, zăpadă a 
fost bătătorită doar dato
rită circulației pietonale. 
în capătul de jos, în ziua 
de 5 ianuarie, strada Avi
atorilor n-a fost încă cu-

rățită de zăpadă. Pe stra
da Viitorului, cetățenii au 
făcut poteci pînă în caro
sabil, dar pe mijlocul stră-- 
zii a rămas o coamă lun
gă de zăpadă. In fața ce
lor trei mari complexe 
comerciale din cartier, ză-- 
pada a fost înlăturată' în
că din primele trei zile. 
Dar la toate intersecțiile 
s-au adunat adevărate va
luri de zăpadă frămîntată 
de autovehicule.

In zona pieței agroali- 
mentare există doar pîrtii. 
Zăpada a fost înlăturată 
doar din fața magazinului. 
„Alimentara". Pasarela de 
peste liniile C.F.R. din 
centru poate fi străbătută 
cu greu. Aici nu s-a cu
rățit zăpada.: S-ău curățit

Viorel STRAUȚ

Buldozerele sînt la datorie... u

(Continuare în pag. a 2-a)

— Membrii organizațiilor 
F.U.S. participă cu entu
ziasm la toate acțiunile co
lectivului nostru, ne spu
nea președintele comitetu
lui F.U.S. de la sectorul 
VIII electromecanic, lăcătu
șul Nicolae Roncea.

Obiectivul principal al a- 
cestui colectiv este execu
tarea în termen și de cali
tate a lucrărilor de repara
ții. Aflăm că în îritîmpina- 
rea Congresului F.U.S., oa
menii muncii din acest sec
tor au reparat un număr 
dublu de ventilatoare, în
trerupătoare, motoare elec
trice, ciocane de abataj etc. 
De asemenea, reviziile e- 
fectuate la utilajele minie
re sînt' de bună calitate, 
ceea ce constituie un aju
tor prețios pentru mineri. 
Un exemplu concret in ca
re membri F.U.S. își înțe
leg menirea este lăcătușul 
Nicolae Neagu, care a pus 
la punct instalația telegri- 
zumetrică, preocupîndu-se 
de buna funcționare a a- 
oesteia.

— La sectorul nostru, ne 
declara Gheorghe Timofti- 
ciuc, președintele organiza
ției F.U.S. de la sectorul III, 
am organizat în această pe
rioadă două acțiuni la care

și-au adus contribuția mem
brii F.U.S, Prima se referă 
la grăbirea lucrărilor de 
pregătire în stratul 13, în 
vederea introducerii a două 
combine, la brigăzile condu, 
se de Vasile Mereuță șj Sa
va Robu. Ceea de-a doua a 
constat în asigurarea unei 
aprov i zionări corespun ză- 
toare cu material lemnos, 
la timpul potrivit, în vede
rea realizării ritmice a sar
cinilor de producție.

Acțiuni asemănătoare atx 
fost organizate și la cele
lalte sectoare ale minei. La 
sectorul II de exemplu, sec
torul cu cele mai bune re
zultatele înregistrate pînă 

. în prezent, datorită condiți
ilor grele de zăcămînt (stra
ie subțiri și intercalați!) a 
fost necesară mobilizarea 
permanentă a tuturor 
menilor muncii pentru 
învinge aceste greutăți.

— Membrii F.U.S de 
sectorul nostru, ne spunea, 
maistrul electromecanic A- 
ristotel Groșăn, președinte
le organizației proprii al 
F.U.S,, au înțeles că reali-

Valeriu COANDRAȘ
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&
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in ziarul de azi :

• Din moși stră
moși - Baba 
Dochia și alte 
surate d ale ei

<| De la o dumini 
că la alta
— Fenomene 
astronomice 
1980

— Cronică 
mată : O zi 
feerie

in

ri
de

Moartea unui brad
Mă plimbam alene pe 

Bulevardul Republicii, 
din retedînța municipiu
lui nostru. Mă gîndeam 
că lumea devine tot mai... 
dulce, auzisem că mais
trul cofetar Iosif Deme
ter, de la laboratorul pe- 
trilean de preparate de 
cofetărie și dulciuri, a 
raportat în luna decem
brie, o producție în va
loare de peste un milion 
lei, dintre care patru to
ne de torturi. Din „dul
cea" reverie, m-a trezit 
însă un prichindel din 
blocul nr. 109, care, cu 

ochii înlăcrimați, mi-a 
dezvăluit necazul, „lea
tului" său. Cu vreo zece

ani în urmă, cînd se mu
taseră în noul bloc, pă
rinții lor, au plantat hlipre- 
jur cîțivâ brăduți. Bră-

duții crescut măes- 
țuoși, împovărați de pro- 
moroaeă alcătuiau un de
cor mirific, parcă des
prinși din paginile unui 
basm. Iată însă că, în 
preajma recentelor săr
bători de iarnă, un „ne
nea" egoist și fără inimă, 
la adăpostul întunericu
lui, a îrnplîn tai securea 
înțr-un brăduț, pentru

a-l face cadou copiilor 
săi. Puștiul mi-a arătat 
mica buturugă de brad, 
Ca o rană dureroasă, în 
peisaj, marginile ei erau 
copleșite de lacrimile ră- 
șihei,

...Și m-a cuprins o je
nă la gîndul 
treaga lume 
dulce. . Iată, 
sesc indivizi 
cund fierea sufletului 
egoist după jucăriile 
dulciurile aninate în bra
dul tăiat și furat din 
mirifica poiană a copi
lăriei orașului, doar pen
tru a-și bucura, efemer, 
progeniturile, Gest pentru 
care și 
ar afla, 
sigur...

meu că în- 
devine mai 
șe mai 
care. își

ga- 
as- 
lor

Și

copiii lui, dacă 
l-ar condamna

8

§

I

Ion VULPE



DUMINICA, 6 IANUARIE 19802
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fce fac cheltuieli materiale, 
care, practic ar putea să 
fie eliminate. In această 
direcție în flecare între
prindere minieră există 
mari rezerve și deci tre
buie acționat cu toată e- 
nergia și responsabilita
tea din partea tuturor fac
torilor ele decizie.

Asigurarea cu utilaje a 
unitățilpr miniere cade în 
Sarcina I.U.M.P. Comitetul 
de partid de aici, condu
cerea întreprinderii trebu
ie să-și organizeze da așa 
natură producția, incit să 
dea minerilor —utilaje la 
timp șl de bună calitate, 
avînd in vedere că ponde
rea producției extrase me
canizat va trebui să fie la 
finele cincinalului viitor de 
■62.8 la sută din totalul 
producției. Semnificativ 
este faptul că în acest an, 
la nivel de municipiu, pro
ducția globală va fi cu 
30,3 la sută mai mare de
cît cea a anului prece
dent. Așa stînd lucrurile, 
este necesar să șe acțione
ze cu mai multă fermita
te pentru sporirea pro
ductivității muncii în toa
te unitățile economice, 
pentru îndreptarea perso
nalului auxiliar către ac
tivitățile productive, a- 
ceștia fiind, de fapt, prin
cipalii factori de creștere 
a eficienței -economice.

De asemenea, elementul 
. esențial al dinamismului 

economic al planului pe 
1980 îl constituie utiliza
rea la parametrii proiec
tați a utilajelor și mașini- 
lor-unelte din dotare, a- 

doptarea de noi soluții teh
nice care sâ vizeze în mod 
direct calitatea produselor 
și realizarea exemplară a 
sarcinilor de producție. Un 
obiectiv major al planului 
pe anul în curs îl constitu
ie calificarea și perfecțio
narea oamenilor, domeniu 
în care trebuie să se ia 
toate măsurile pentru ca în. 
cursul unui cincinal așa 
cutn se , subliniază în do
cumentele Congresului al 
XII-Iea al partidulm, fie
care om al muncii să par
ticipe cel puțin o dată la 
o formă organizată de 
perfecționare a pregă-

Pt
tirii 
nice.
care 
xistă 
suri 
acest scop. Urmărirea 
aplicarea acestora, 
rea rațională a timpului de 
lucru sînt factori care con
duc la îmbunătățirea ca
lității muncii, la creșterea 
eficienței economice și, 
implicit, la realizarea in
dicatorului de bază — pro
ducția netă.

In anul 1980 se va con
tinua realizarea, progra
mului de investiții prevă
zut în actualul plan cin
cinal. Volumul de peste 
2 780 000 lei fiind orientat 
în cea mai mare parte pe 
punerea în funcțiune a 
unor noi capacități de pro
ducție. Se vor pune în 
funcțiune noi hale de pro
ducție la l.U.MJ?., între
prinderea de produse e- 
lectrotehnice Petroșani, 
prima etapă, preparația de 
cuarț Uricani, țesătoria de 
mătase Lupeni și 
altele. Aceste noi obiecti
ve industriale vin să asi
gure îndeplinirea în mod 

'ritmic a planului de pro
ducție la nivel de muni
cipiu, 
trebuie 
pentru pregătirea 
mentațiilor necesare noilor 
obiective, executarea lu
crărilor de construcții- 
montaj, asigurarea livră
rii utilajelor în concor
danță cu graficele de e- 
șalonare a investițiilor. 
Totodată, nu sînt de ne
glijat nici lucrările la ce
lelalte obiective social-cul- 
turale, mă refer, în pri
mul rînd, la construcția 
de locuințe, la magazinele 
universale ce se vor cons
trui îri orașele Petroșani, 
Vulcan, Lupeni, la să- 

de clasă și gra
ce trebuie să fie 

gata în acest an și în anii 
viitori, unde, din păcate, 

In a- 
de
u-

profesionale și teh-
De altfel, in fie- 

unitate economică e- 
programe cu mă- 

speciale întocmite în 
și 

folosi-

Iile 
din ițele

multe

In același timp, 
să se. acționeze 

docu-

unde,
sînt mari restanțe.
cest sens
partid și v
nităților trebuie șă ia mă
suri corespunzătoare de

comitetele 
condei cer ile

suri corespunzătoare 
redresare a situației.

Ca o problemă deosebită, 
legată direct- de realizarea 
sarcinilor de producție Ate 
asigurarea forței de mun
că, atragerea și stabilizarea

(Urmare din pagina I)

Steagul roșu

JL 1980 ie activă
cadrelor. Organizațiile de 
partid, Sindicat, U.T.C., ca 
și consiliile oamenilor 
muncii, trebuie să găseas
că noi forme și soluții de 
atragere a oamenilor spre 
activitatea productivă, să 
se ocupe mai insistent de 
calificarea și pregătirea 
lor profesională, de crea
rea la fiecare loc de mun
că a unui climat cores
punzător. Practic, să se 
aibă în vedere mai multe 
forme de stimulare a oa
menilor.

In domeniul cercetării 
științifice, planul acestUi 

' an prevede amplificarea 
concepției proprii la solu
ționarea problemelor pe 
care le ridică dezvoltarea 
economico-soctală a mu
nicipiului și aplicarea în 
producție, la terpaen, a 
rezultatelor acestei acti
vități. De asemenea, un 
accent, deosebit se vd pu
ne în anul care a început, 
pe utilizarea cu maximă 
eficiență a resurselor ma
teriale, mai buna gospodă
rire a energiei și combus
tibilului, pe reducerea 
cheltuielilor materiale. 
Este necesar ca organiza
țiile de partid, conduceri
le colective din întreprin
deri să se gîndească încă 
de pe acum la pregătirea 
producției noului cincinal, 
la aprovizionarea cu utilaje 
și materialele necesare, a- 
ceasta în vederea atingerii 
din trimestrul IV a.c. a 
nivelurilor do producție 
prevăzute pentru primul 
an al cincinalului 1981 — 
1985.

Planul anului 1980 de
monstrează, odată in plus, 
justețea politicii partidului 
și statului nost; u, politică 
orientată spre dezvoltarea 
accelerată și modernizarea 
continuă a economiei, spre 
creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a între
gului popor. Înfăptuirea 
prevederilor acestui plan 
constituie o bază trainică 

■ pentru continua dezvoltare 
eoon.omico-so.’ială a muni
cipiului nostru, ’pentru 
transpunerea în viață a 
Programului partidului de 
făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României 
spre comunism.

zarea producției depinde de 
fiecare dartre noi, că tre
buie să ne aducem contri
buția maximă pentru a de- 
pășj aceste greutăți.

Și la sectorul VI (preșe
dinte Felicia Opre), 
membrii organizației F.U.S. 
au inițiat o serie de acțiuni 
concrete în vederea asigu
rării unui transport cores
punzător al cărbunelui la 

"suprafață. Pe lingă întreți
nerea căilor de acces, s-au 
depus eforturi susținute

los pentru întreprinderea 
noastră, pentru întregul co
lectiv de oameni ai muncii 
care este hotărît să demare
ze în mod corespunzător ac
tivitatea din aces an.

Angajamentul oamenilor 
muncii de la mina Aninoa- 
sa pentru anul 1980 este

pentru creșterea gradului 
de folosire a parcului ru
lant. Un număr important 
de vagoneți au fost repuși 
în circuit, acordînd un spri- _ _______ ____ _
jin esențial minerilor de la realizarea ritmică a sarci-
fronturile de lucru.

— Acțiunile inițiate 
organizațiile' F.U.S. se 
intensifica în această 
rioadă, 
Ion Albescu, secretarul co
mitetului de partid al între
prinderii. besfășurîndu-se 
sub îndrumarea ș; cu spri
jinul comuniștilor, aceste 
acțiuni sînt de un real fo-

de 
vor 
pe

ne relata tovarășul

nilor de producție planifi
cate. Acțiunile întreprinse 
de comitetul de partid și 
conducerea minei, la care 
participă un mare număr 
de membri ai organizațiilor 
F.U.S, sînt menite să de
termine redresarea produc
ției, mult așteptată șl dori
tă la mina Aninoasa.

Acțiunea de deszăpezire
(Urmare din pagina I) suri. Dar numeroasele stră

duțe perpendiculare de-a 
lungul acestei căi rutieredoar treptele, unde s-a

presărat și sare. In spatele sînt încă întroienite. De 
gării, pe linid autobuzului 
spre Dîlja și spre depozite, 
pînă ieri, zăpada nu a fost 
încă înlăturată, autobuzele 
și autocamioanele nu pot 
să circule decît într-un 
singur sens.

Pe strada Alexandru 
Ioan Cuza, s-a deschis o 
pîrtie largă, care permite 
o bună circulație a auto
vehiculelor în ambele sen-

ce nu se dirijează și spre 
această zonă utilajele de 
deszăpezire ?

Ieri, la ora 9, în Piața 
Victoriei, am aflat de la 
tractoristul Lie Izvoreanu, 
al cărui tractor 
pe zona parcării 
autoturisme, câ
te conduce pe 
noapte decît dacă are in 
față un alt autovehicul. De 
trei luni de cînd a intrat 
în dotarea E.T. Petroșani, 
acestui tractor nu i s-au 
pus faruri pentru a putea 
să circule și pe timp de 
noapte. Iar modernul și 
nou-nouțul autogreder, că
ruia nu i s-au făcut din 
timp probele de rodaj, stă 
inutilizabil.
MASURI CARE SE IMPUN

CU PRIORITATE
în urma acestor consta-

staționa 
pentru 

nu poa- 
timp de

tări, citeva măsuri se im
pun cu prioritate. Se cere 
dirijarea utilajelor și spre 
străzile lăturalnice, în ma
re parte improprii circula
ției și întroienite încă. De 
asemenea, în zona inter
secțiilor, utilajele trebuie 
să. acționeze pentru curăți
rea valurilor de zăpadă 
frămîntată, care sțînjenesc 
mult circulația.

Organizațiilor de partid 
din cartiere, celor ale 
Frontului Unității Socia
liste li se cere, așa cum 
s-a stabilit în comanda
mentul municipal, să ac
ționeze cu mai multă ope
rativitate și promptitudine 
pentru mobilizarea tuturor 
cetățenilor la acțiunea de 
deszăpezire. Să participăm 
cu toții, cu toate forțele 
la continuarea acțiunii de 
deszăpezire pentru a asi- 
gura desfășurarea în con
diții normale a întregii ac
tivități economico-sociale.

PROGRAMUL
CURSURILOR UNIVERSITĂȚII POLITICE ȘI DE 

CONDUCERE FILIALA PETROȘANI
• SECȚIA .ȘTIINȚA CONDUCERII ÎE ziua de 

•—7 ianuarie a c., ora 17, după cum urmează . gru
ia sala mică a casei de cultură, iar celelalte 
<B, C, D și E) la Școala generală nr. 1 Petro-

— uite — învățăm să 
escaladăm nămeții de pe 
marginea trotuarelor grație 
celor care nu-i transportă 
de prin intersecții.

In drojdia băuturii, germinează infracțiunea
Adevărurile moștenite în 

expresii gnomice nu mai 
au nevoie de demonstrații, 

. cel care se îndoiește de 
sentința cuvintelor (după 
milenii de necontestare a- 
xiornatică) âre prilejul să 
trăiască, pe pielea , lui, ur
mări Ic nonconform ismulu i
moral. Scriu aceste rînduri, 
gindindu-mă la <> epistolă a 
marelui filozof al antichită
ții Seneca, din care am spi
cuit un citat edificator: 
„Nihil aiiud esse ebrietatem 
quam voluntariam iusa- 
niam", adică' „Beția nu e 
altceva decît nebunie volun
tară**. De fapt, amintirea 
lui Seneca m:-a răsărit în 
minte, tocmai cînd am a- 
flat do trista întîmplare a 
unui (înăr de 21 de ani. Du
mitru J., din cătunul Taia...

D.J. era cunoscut ca un 
băiat inteligent, era student 
la I.M,P. S-ar fi putut spu
ne despre el cuvinte de la
udă, un fiu al acestor locuri 
se pregătea să devină spe
cialist în minerit. Din noap
tea de 8 spre 9 noiembrie, 
lumea și-a schimbat subit 
opinia despre el, întrucît 
atunej D.J. și-a dat arama 
pe față. Venea, Ia vreme de 
seară, de la cursuri, s-d în
tîlnit în piața Lonei cu niș
te consăteni : Nicolae M., 
Gheorghe C. șl Gheorghe R. 
.S-au cinstit cu vreo doi li
tri de rachiu superior, au 
pontinuat beția la bufetul

„Cotnari", de astă dată cu 
țuică bătrînă. Aici ar fi bine 
să inserăm o tiradă din 
Shakespeare („Othello"), de
dicată băuturii; „Să pună 
oamenii un dușman in Su
ra lor, ca să le fure min
tea ! Să ne transformăm cu 
bucurie, chef, plăcere în a- 
nimaleh* D.J., ca și prie
tenii de pahar, n-au avut 
cum să mediteze asupra as
prului rechizitoriu între
prins de marele Will, în 
drum spre casă au întîlnit 
o autobasculantă, intrată In
tr-un șanț. Prin parbriz au 
zărit o femeie, care îl aștep
ta pe șoferul plecat după a- , 
jutor.

„O, spirit neștiut al vinu
lui, declară mai departe e- 
roul shakespearian. Dacă nu 
ai un nume, prin care să fi 
cunoscut, lasă-te să te nu
mim diavol". Ei bine, dia
volul beției i-a copleșit ju
decata lui D.J.., care l-a luat 
la bătaie pe conducătorul 
auto. Apoi unul din com
panionii de orgie bahică, 
Gh. C. a smuls-o pe femeie 
din cabină, Nicolae M. a o- 
bligat-o să apuce drumul 
spre Lunca Florii. Nebunia 
voluntară din mintea lui 
D.J. a continuat să acțione
ze. I-a ajuns pe cei doi, fe
meia a fost maltratată în 
lege și, în coliba părinților 
lui D.J., s-a consumat o 
dramă abominabilă, de . o 
astfel de „dragoste** nici în 
regnul animal nu poate, fi

vorba. Nu degeaba scria a- 
celași Seneca: „Conciliari 
nisi turpi ratione amor tur- 
pimri non potest", adică, 
„Dragostea celor infami nu 
Poate fi cîștigată decît în- 
tr-un mod jnfam". Acest a- 
adevăr; de două milenii, ve
rificat de viață, a fost ig
norat de D.J., ignorîndu-1 
și-a atras asupra sa sanc
țiunile exemplare ale legii, 
pedeapsa va repune în 
drepturi moralitatea, ome
nia și bunul simț, adevăra
tele sentimente, admonesta
te și călcate în picioare, în- 
tr-o noapte de inconștiență 
voluntară, cu sălbăticie, de 
cei tulburați de alcool. Dar, 
să revenim la pildele anti
cilor, Aristofan își avertiza 
contemporanii și urmașii 
(„Plutus"): „De vreme ce 
ai găsit cu cale să bei vi
nul, trebuie să sorbi si droj
dia".

Drojdia beției săvîrșite de 
D.J. și prietenii lui este 
foarte amară, vinovății aș
teaptă condamnarea pentru 
faptele lor, dar din păcate, 
drojdia beției are un efect 
nedorit pentru victima com
portării lor inumane. Ceea 
ce este însă, mai grav, cei
lalți doi prieteni de pahar 
nu se află în postură de in
culpați, nu pentru că și-au 
dat seama .de josnicia com
portării imorale a lui D.J. 
și N.M. Dimpotrivă i-au ur
mărit pe cei trei, cu gînduri 
necurate, numai printr-o în-

tîmplare n-au reușit să lăr
gească cercul atentatorilor 
la omenie și „dragoste**. Și 
mai grav este faptul că fe
meia maltratată a fost văzu
tă și auzită de o altă feme
ie, care a adoptat „politica 
struțului" — n-a intervenit, 
n-a cerut ajutor oamenilor, 
n-a anunțat organele de mi7 
liție, deja alertate, în ce 
parte au luat-o agresori: la 
adresa normelor de con
viețuire socială. In timpul 
cercetărilor, acea femeie in
conștientă de culpabilitatea 
tăcerii ei, l-a luat pe „NU" 
în brațe. Dar dacă ea sau 
fiica ei s-ar fi aflat în situa
ția celeilalte femei, cum ar 
fi catalogat gestul ei ? De 
bună seamă, deși n-a fost 
de acord cu comportarea 
huliganică a consătenilor ei, 
în suflet îi va stărui multă 

, vreme sentimentul de vino
văție,, de complicitate, ne
declarată, totuși complici
tate la mîrșavele isprăvi co
mise de D.J. și N.M.

Iată că pentru victimă 
pentru părinții și rudele 
lor, pentru martora abomi
nabilei întîmplări, cît de 
grave sînt implicațiile unui 
pahar în plus. Adesea, 
precum și în acest caz, cu 
repercusiuni care, vor pe
cetlui personalitatea celor 
vinoVați pentru toată viața.

Ion VULPE, 
cu sprijinul căpitanului’ 

de miliție Emil ClMPEANU

luni, ' 
pa A 
grupe 
suni.

(ERE
8 ianuarie a.c., 
troșani.

In toate grupele se organizează dezbatere la tema: 
„Obiectivul fundamental și liniile directoare ale dez
voltării României, stabilite de Congresul al Xll-lea 
ai P.C.R. pentru cincinalul 1981—1985 și în perspecti
vă; sarcinile organelor și organizațiilor de partid în 
înfăptuirea planului de dezvoltare economico-socială 
a patriei".

PLAN DE DEZBATERE :
1) Obiectivul fundamental al planului cincinal 

1981—1985;
2) Orientările și modul în care se va acționa pen

tru înfăptuirea obiectivului fundamental și a liniilor 
directoare ale dezvoltării României, stabilite de Con
gresul al XII-Iea al P.C.R,

3) Sarcinile organelor și organizațiilor de partid
în îndeplinirea planului de dezvoltare economico- 
socială a patriei. • -

UNIVERSITATEA POLITICA ȘI DE CONDU- 
— grupele anilor I, II și UI, în ziua de marți, 

ora 17, la Școala generală nr. 1 I’e-

In dorința de a aduce iu
bitorilor sportului minții o 
veste bună, ne-a vizitat la 
redacție tovarășul Mircea 
Botez, membru în comisia 
municipală de șah. întors 
de la Buenos Aires, unde 
a participat la un important 
turneu, Marele maestru in-, 
ternațional Florin Gheor
ghiu a răspuns cu amabi
litate invitației de a parti
cipa la citeva simultane în 
Valea Jiului. Primul simul
tan de șah va avea loc joi,

i 
II 
u 
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I

I 
|
î

I

i

i
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10 ianuarie, ora 17, la clu
bul sindicatelor . din Lu
peni. In ziUa de 12 ianuarie 
ora 17 are loc un simultan 
la Casa de cultură din Pe
troșani, iar la data de 13 
a lunii, ora 10 la Institu
tul de mine.

Este a patra oară cînd 
Marele maestru internațio
nal Fiorin Gheorghiu răs
punde invitației de a sus
ține simultane de șah in fa
ța publicului din Valea Jiu
lui.

„Cine știe fotbal, eîștigă“
C.M.E.F.S. Petroșani, în 

colaborare cu Casa de cul
tură din localitate, organi
zează miercuri, 9 ianuarie 
a.c., ora 18, un concurs, in
tersecții competiționale, pe 
tema cunoașterii regulamen
tului de fotbal și al orga
nizării activității fotbalis
tice din țara noastră. Con
cursul are loc în sala mare 
a casei de cultură, cu spec
tatori și participarea fotba
liștilor din loturile echipe-

județene •
Minerul
Vulcan,
Minerul 

Paroșeni, 
C.F.R.

lor divizionare și 
— Jiul Petroșani, 
Lupeni, Minerul 
Știința Petroșani, 
Uricani, Minerul 
Minerul Aninoasa, 
Petroșani, I.G.C.L. Petro
șani, Parîngul Lonea și Pre
paratorul Lupeni.

Concursul este dotat cu 
premii, iar concurenții, re
prezentanții secțiilor de fot
bal, sînt jucători fu t.vi în 
actualul campionat.
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Baba Dochia și alte surate
In aceste zile’ cinci tro

ienele de zăpadă copleșesc 
obîrșiile Jitilui, mi-aș fi 
dorit să privesc din prispa 
unei colibe jienești din 
Șurean și să jinduiesc, din 
anumite motive... toponi
mice, după... primăvară. 
Din perspectiva toponimi
că familială a acestui ma
siv muntos, pe firul legen
delor vom demonstra, din 
nou, continuitatea vieții 
materiale și culturii spiri
tuale românești în vatra 
Carpaților. In acest sens 
să reluăm poveștile despre 
isprăvile Sfîntului Patru 
(vă mai aduceți aminte, 
din precedentul articol al 
serialului de toponimia și 
legendele apocrife legate 
de acest inostol, comune 
într-un orizont păstoresc 

românesc, sfîntul moște
nind trăsăturile fizice și 
morale ale unui zeu dac). 
Ei bine, de Mărțișor și de 
zilele babelor sînt legate 
întîmplările mitice ale 
Dochiei, comemorată la 1 
martie, (alte babe: Todo- 
ra, Todoria, sau Lunica, 
Mărțica, Mărcurana, Joia
na, Virița. Sitița și Dom- 
niea sau Barbara, Sava, I- 
leana, Gosîmdeana, Mă- 
riuța, Salomie, Nie și Af- 
tinie sau Sofia, Sîia, Lina, 
Rebi, Lucia, Frăsîna, Cătă
lina și Jofica). In alte va
riante Dochia apare ca Da- 
ehia, fiica lui Deeebal. a- 
tît în literatura folclorică, 
cit și în cea cultă, în spe
ță la Asachi. Adesea Do
chia este numită Chirdo- 
sia sau Marta, prin ea sînt 
semnificate pe lingă trăsă
turile morale ale soacrei 
rele și debutul capricios al 
primăverii', evident prin 
prismă mitologică. In evi

denta legătură mitologică 
cu Dochia se află forme
le antropomotice ale unor 
stînci din Rarău, Ceahlău, 
Ciucaș, Bucegi, Făgăraș, 
Sibiu, Sebeș, Vîrciorova, 
Semenic, Apuseni (Piatra 
Capri, Cheile Turzii și 
Țibleș), pe Rîul Doamnei 
(Valea Rea), la izvoarele 
Gilortului, în satele mehe- 
dințene Balta Șl Gornovi- 
ța, în Vama Buzăului, în 
Piatra Craiului etc. Dochia, 
nume preluat din calenda
rul bizantin (în ziua de 1 
martie este pomenită mar
tira Evdochia), evocă tot

odată întîlnirea dintre le
genda populară autohtonă 
de origină dacică și mi
tul creștin. Această babă 
are un fiu Dragomir, nu
mit și Dragobete sau Iovan 
(erou mitic care se inter
ferează în Retezat cu le
gendarul Iovan Iorgovan, 
după cum am demonstrat, 
urmașul unui... zeu dac și 
a lui Hercule). Ca soacră 
rea își trimite nora, la 
începutul lunii martie, să 
spele o anumită cantitate 
de lină neagră pînă ce va 
deveni albă (alteori culori
le sînt inversate). Dispe
rată, fata plînge, dar apa
re stăpînul cerului cu 
Sîmpetru care comit mi
nunea ba chiar îi dăruiesc 
un buchet de flori. Alteori, 
nora e trimisă de Dochia 
să-i aducă fragi, tot în 
ziua de Mărțișor. Intervine 
din nou, deus ex machina, 
și Sîmpetru, îi umplu poa
la cu cărbuni, care se pre

Zor o dumînțcajo olița

fac în fragi. In unele va
riante poienile înzăpezite 
sînt acoperite cu fragi. In- 
trînd în posesia florilor 
sau fragilor, Dochia vede 
semnele primăverii, plea
că în munte cu oile sau 
caprele, însoțită sau nu 
de fiul ei. In munte, da
torită căldurii sau ploii, își 
aruncă pe rînd cele nouă 
sau 12 cojoace (în care 
trebuie să vedem semnifi
cația trecerii timpului, du
pă unii lunile anului). A- 
junsă în cămașă, baba e 
prefăcută în sloi de un ger 
năpraznic, apoi în stană 

de piatră, împreună cu oi
le.

Demn de luat în seamă 
este faptul că în zonele li
mitrofe ariei românești, 
aflate pe traseele păstori- 
tului transhumant, apar 
legende similare, sînt a- 
mintite în acest sens o va
riantă cehă, atestată încă 
din șec. XIV și alta polo
neză. Acest tip de legende 
susțin cercetătorii datini
lor și eresurilor populare, 
sînt răspîndite, de aseme
nea, în Balcani și în rîn- 
dul popoarelor romanice, 
adică tocmai acelea înru
dite sau influențate mito
logic. lingvistic, cultural și 
istoric de străromâni. Bog
dan Petriceicu llașdeu cre
de chiar că izvorul legen
delor despre Dochia ar fi 
frigian, adică tracic, argu- 
mentînd prin marea asemă
nare cu legenda olimpiană 
despre Niobe, zeitate pre
luată de greci de la daci.

dale ei
Să luăm în considerare și 
alte argumente toponimi
ce — cele nouă babe pie
trificate datorită frigului, 
despre care se crede că 
atunci cînd își scutură co
joacele se schimbă vremea. 
Le întîinim atestate lingă 
Rîul Doamnei sau pe Va
lea Urlătoarei, de lingă 
Vama Buzăului. In Ceah
lău o babă de piatră se 
numește chiar Dochia. Le
gat de acest fond mitologic 
al Mărțișorului să nu ui-' 
tăm faptul că femeile pur
tau în acea zi un soi de 
talismane, legate de gît, 
pentru a proteja, prin su
perstiție, viitoarele roade 
ale cîmpului. Erau de fapt 
niște monede sparte care se 
numeau mărțișor. In fine, în 
acea zi prin invocația 
„Marta în casă“ se prac
tica un cult de purificare 
a casei („Mart în casă, pu
rici afară14).

Există însă și alte babe 
în folclorul nostru. Dintre 
cele rele, impresionează u- 
na care îl bagă în răcori 
și pe încornoratul iadului, 
cicălindu-1 într-o noapte 
în așa hal încît l-a încă
runțit. Sîmpetru, care are 
adesea responsabilitatea 
de a curma răutatea pe 
pămînt, decapitează atît 
baba cît și pe dracu, dar 
cînd să le reașeze capetele 
le încurcă și, de atunci, 
unele babe ar avea cap de 
drac.

Toponimic însă sînt a- 
testate și alte întîmplări 
legendare, despre babele 
mai mult sau mai puțin 
rele. Asupra lor vom stă
rui în articolul următor.

Prof. Ion VULPE

Fenomene astronomice în 1980
Dintre fenomenele as

tronomice ale anului 1980 
amintim, în primul rînd, 
cele 5 eclipse: 2 eclipse 
de Soare și 3 de bună. 
Din țara noastră vor fi’ 
vizibile doar cele 3 e- 
clipse de Lună.

Prima eclipsă a anului 
o eclipsă totală de Soare, 
va avea loc la 16 februa
rie. Zoha totalității trece 
prin centrul Africii, stră
bate Oceanul Indian, in- 
trînd în India, și se ter
mină în R.P. Chineză. La 
nord și sud de această 
zonă, și anume din în
treaga Africă, Peninsula 
Arabică, India, sudul 
U.R.S.S. și al R.P. Chine- 

! ze, Indochina și Indone- 
| zia, eclipsa va putea fi 
■ observată ca o eclipsă 
: parțială; suprafața discu

lui aparent al Soarelui a- 
pare acoperit de discul 
întunecat al bunii, într-o 
proporție cu atît mai ma
re cu cît regiunea din ca
re se fac observațiile es
te situată mai aproape de 
zona totalității.

In noaptea de 1 spre 2 
martie se va produce o 
eclipsă parțială de Lună 
prin penumbră, adică Lu
na va trece doar prin co
nul de penumbră al Pă- 
mîntului, fără ca întrea
ga sa suprafață să fie a- 
coperită de penumbră. în
ceputul eclipsei va putea 
fi observat din Groenlan
da, Europa, Africa, Asia, 
Australia, Antarctica, O- 
ceanul înghețat de Nord, 
Oceanul Indian și partea 
vestică a Oceanului Pa
cific. Sfîrșitul se va ob
serva din Europa, Asia, 
Africa, Antarctica, estul 
Americii de Sud, Groen
landa, Oceanul Atlantic, 
Oceanul înghețat de 
Nord și Oceanul Indian. 
Intrarea Lunii în penum
bră va avea loc la 1 mar
tie ora 20 și 44 de minu

te și ieșirea imediat du
pă miezul nopții, la ora 
0 și 48 de minute, în ziua 
de 2 martie. In momentul 
fazei maxime, de la ora 
22 și 46 de minute, 
diametrul discului lunar, 
0,68 va fi acoperit de pen- | 
umbră.

Un același tip de eclip- | 
să va avea Ioc și la 27 iu- | 
lie. începutul va fi vizi- ’ 
bill din estul Europei, A- ! 
fricii, din Asia, Australia, ■ 
Noua Zeelandă, Antarcti- ț 
ca, vestul Oceanului Pa- î 
cific, Oceanul Indian și I 
sud-estul Oceanului A- ; 
tlantic, iar sfîrșitul din f 
Europa, Africa, Asia (cu î 
excepția regiunii extre- : 
me nord-estice), Austra-, ; 
lia, Antarctica, Oceanul i 
Indian și partea estică a î 
Oceanului Atlantic. Eclip- i 
Sa va începe la ora 19 și 
59 de minute și se va ter
mina la ora 22 și 21 mi
nute. Deoarece la faza 

maximă doar 0,28 din dia
metrul Lunii va fi acope
rit de penumbra Pămîn- 
tului, fenomenul abia va 
putea fi vizibil cu ochiul

■ liber.
Cea de-a patra eclipsă 

a anului, de la 10 august, 
va fi o eclipsa inelară de 
Soare. Regiunea din care 
discul Soarelui va apă
rea acoperit de discul în
tunecat al Lunii, cu ex
cepția unui inel subțire 
pe marginea sa, va fi si
tuată în centrul Americii 
de Sud și cea mai mare 
parte ’ în Oceanul Pacific. 
De pe întreaga suprafață 
a Americii de Sud, din 
America Centrală și su
dul Americii de Nord se 
va,.putea observa o eclip
să parțială de . Soare.

4 Condiții favorabile obser
vării eclipsei, atît sub 
formă parțială, cît și ine
lară, se găsesc în regiu
nea centrală și sudică a 
Oceanului Pacific.

• — CRONICA RIMATA —

I O zi de feerie ’
I Neaua așteptală-atîta a picat din abundență. ț

Noul An ne demonstrase că dispune de... clemență, J 
Căci seinnăsfi-a lui sosire într-o „haină triumfală ’ I 
Căptușită-n vată rece de steluțe și beteală... '
Asta ca . un dar al iernii al cărui medalion |
Să sclipească-n reveria nopții de... Revelion. I
Și atuncea, cerul parcă s-a Înfuriat pe noi "
Hotărîndu-se s-astupe orice pată de... noroi! ț
Astfel zile-n șir trimis-a la zăpadă cu... găleata 
Sperînd că pe toți cu-aceasța ne va da, de-a dreptul. I 

gata ! ’
Noi, insa, eu mic cu mare-am ieșit cu toții afară ■
Și buldozere și pluguri toate-au prins să se înșire *
Pe străzi și pe magistrale, astfel că iubita iarnă { 
Poate în continuare fulgii reci ca să și-i cearnă... I 
Oricum, dacă pînă-acuma iarna fost-a... ireală I
Azi o cam simțim cu toții, cit e de... materială!
Ieri, în schimb avut-am parte de o mare bucurie ■

ICe-o prilejuiește iarna cu-a ei rară feerie. 2
In cor, fiii mă rugară să le fac și eu un dar:

. Să mă duc cu ei, aproape, pînă la... patinoar! »
| Le-am satisfăcut -dorința și pe dat' ne-ăm echipat | 
IAm luat și eu patine (doar de-o zi le-am cumpărat) 

Și în următoarea oră toți valsam pe gheața fină 
I Desenată pe ici-coio cu mici dire de făină...

După multe piruete cu toții ne-am îndreptat 
Spre un mic chioșc ce anume aici fuse-amenajat 

ISă servim cite-o ceașcă de ceai cald, bine venit, 
Ce-a reconfortat pe dată corpul nostru... uluit ! 

I Uluit! de bună seamă, uluiți eram de-a dreptul
-De realizarea aeeasta-n care am pășit, cu dreptul 

| Și-mi plimbam privirea peste chipurile celor care 
IAu pus cile o mină forte, in această — organizare 

Celor de la clubul Jiul, sportivi-drganizatori, 
Gospodari și dascăl; care... fuseră animatori. 
Mindria și bucuria se'puteau citi pe fețe...
Asistau la acest spectacol delegați veniți să-nvețe 
Cum se poate întreprinde, doar cu... inițiativă, 
Conlucrare sănătoasă și colaborare-activă

IUn patinoar de clasă ce... de ani a fost dorit -
Și-uite-acum, ca prin minune, el există, în sfîrșit! • 
Cînd amurgul se lăsase, lampioane colorate 5
S-au aprins pe luciul gheții cu patine presărate !
Undeva, un „mag" azvirle în eterul înghețat I
Ritmuri ce... patinatorii le iau apte de... dansat |
Totul e o reverie... cîte-un ceai noi mai gustăm |
Fiii mei mă-ndeamnă-ntr-una doar un ceas ca să mai | 

stăm! ■ 
Stăm, firește .această stare care-o ai făcând mișcare I 
Este foarte sănătoasă și plăcută pentru-oricare! I

IDupă-un somn în toată legea, dimineața, așadar, ■
îmi întreb copiii dacă... deseară mai mergem iar I
La un „ceai cu piruete pînă la... patinoar?" ‘
Fiul meu cel mare, însă, mă privi-anesteziat
Și îmi zise, fără glumă: „Măi tăticule — ai visat?" *

Ion LICIU

4. Profesorul •
— Jean, ce faci? înțelegi

ceva din cele ce am spus?
— Nu domnule, dar vă

ascultăm.
★

— John, răspunde Ia
următoare^, întrebare: în
propoziția „O mașină a
lov.t un pieton", unde este
complementul direct?

— La spital, răspunde e- 
levul, fără' să stea mult 
pe gînduri.,

...... ★
— Ei, ce mi neam în sea

ra asta? întreabă soțul 
distrat.

— Ah, dragă, în seara 
asta n-o să mă mai cri-, 
tici pentru felul în care 
gătesc.

— Da ? Și de ce, mă rog?

Cronică
f

nerimată
; Și totuși sînt acri, zise 
; vulpea,
; gustîhd niște struguri
■ de aprozar.

★
: Mare nenorocire,
î se văietă căruțașul.
: Noaptea trecută calului 
; meu l-au crescut aripi.
i . *i Spre bucuria copiilor,
: pisicilfe au fost prevă

zute cu cozi.
★

■ Pacifistul împarte
oamenii în două

; categorii: frumoși
î și nefotogen ici.
? ★ :
ț O, sfîntă naivitate ! i 
E Și eu care credeam ;
? că Matusalem a fost
! un mare doctor... j

★
: Un munte se cutremură ■ 
: numai dacă i
: este lovit de un alt
: munte, i

Valeriu UUTULESCU i

U M O R
■— Pentru că...n-am gătit 

nimic.
★

Profesorul :
— Toto, dă-mi un exem

plu de patruped!
— Masa, domnule, răs

punde Toto.
★

La o clinică particulară:
— Cum așa, spune me

dicul, vă cer onorariul și 
dumneavoastră ridicați 
din umeri ?

— Și de ce nu, răspunde 
pacientul. Eu cînd vă în
trebam . cum evoluează 
boala mea nu făceați la 
fel ?

★
— Ce femeie n-ar dori 

să fie mai degrabă fru-

ST RĂ IN
moașă decît inteligentă, îi 
spune o doamnă, într-o zi, 
lui Bernard Shaw.

— Aveți dreptate, răs
punde acesta. Și știți de 
ce ? Pentru că dacă ma
joritatea bărbaților nu sînt 
decît parțial inteligenți, 
foarte puțini la număr sînt 
cbmplat orbi.

★
— Jimmy, iată niște no

te care ar merita drept 
răsplată o bătaie bună.

— Ai dreptate, tată. Nu
mai că profesorul de ma
tematică e campion la 
karate.

★
Intre două prietene :
— Cred că îl iubești pe 

Jacques, dacă te căsăto

rești cu el ?!
— Nu, dar dintre toți 

bărbații pe care nu i-am 
iubit, cl îmi este cel mai 
drag.

★
Un crescător de porum

bei e-xplică unui vizitator:
— Iată, aici am încruci

șat un porumbel cu un 
papagal.

— Bine, dar în ce scop?
— Vedeți, dacă se rătă

cește, cel puțin poate să 
întrebe pe unde s-o ia !

★
— Jack, astăzi ai fost 

foarte rău. O să te spun 
tatălui tău, să vedem, el 
ce o să zică!...
. '— O să spună că femei
le nu știu niciodată să ți
nă un secret.

— Socoteala 
de acasă nu se 
potrivește întot
deauna cu cea 
de la... restau
rant.

— Și nu uita 
că eu ți-am fă
cut din țînțar 
armăsar.

— Pentru, mi
ne nu există 
greutăți de ne
ocolit.

Ing. Zoltan 
KIRALY jr.

Caricatură de

Mihai BARBU

1



4 Steagul roșu DUMINICA, 6 IANUARIE 1989

OTJMMiarE* ÎN LU/Mf
Colunibia Proiect de lege privind 

noul regim al exploatărilor carbonifere
TEI. AVIV 5 (Agerpres). 

Delegația Partidului Co
munist Român la cel de-al 
VIH-Iea Corigres al Parti
dului, Mapam a fost' pri
mită la 4 ianuarie de 
Menahcm- Begin,., pritn-mi- 
nistru ar guvernului statu
lui Israel.

Cu acest prilej, tovarășul 
Mihai Gere, membru .su
pleant-al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. 
P.C.I!..

■ tea
Cemseseu președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, un salut primului mi
nistru israelian și urări 
de sănătate, iar poporului - Orientul Mijlociu,

al
a transmis din par- , 

tovarășului Nieolae

S.U.A. — O nouă anchetă în legătură cu 
asasinarea fostului președinte 

John Kennedy
ide a fi exiștat un al doileaWASHINGTON 5 (Ager- 

pres). — Ministerul Justi
ției al S.U.A. a făcut cu
noscut că va deschide o 
anchetă pe cont propriu 
în legătură cu asasinarea 
fostului președinte al 
S.U.A., John ■ Kennedy, s-a 
anunțat la Washington. 
Ancheta va studia. în pri
mul rînd, eventualitatea

SOICHI NAKAJIMA, 
instructor de înot la un 
club din Tokio, a devenit 
primul om din lume care 
a traversat, înotînd sub 
apă, ștrîmtoarea Magellan, 
ce separă Țara de Foc de 
continentul latinp-ameri- 
can. Performanța a fost: 
realizată înțr-un timp de 
două ore și zece minute.

UN AL TREILEA MEM
BRU al juntei de guvernare 
did Salvador, Mario An
dino, șl-a prezentat demi
sia. Aceasta — menționea
ză agenția Reuter — fu
sese cerută de mai multe 
zile de membrii cabinetu
lui. ca urmare a vederilor 
și tendinței politice de 
dreapta ale lui Andino. 
•Formată inițial din cinci 
membri, junta de guver
nare mai cuprinde, în 
prezent, doar doi membri, 
ambii militari.

„Kfanul din nou in aluni îi:"
î In mai multe stal..- a- 
| merieane s-a constatai, in 
ț ultimele lum, o intensi- 
ț licăre a acțiunilor orga- 
: nizației ce are ca ernble- 
; mă cei „trei K“ de tristă 
i faimă. Relatările
: și reportajele’ televiziunii 
i .înfățișează grupuri de 
: persoane cu măștile — 
; cagulă atît de oiiiecunos- 
j cute prin aspectul lor 

înfricoșător, defilări cu
i torțe la adăpostul nop- 
i ții, depozite de arme de 
î foc și de explozibili.
■ Klu-Klux-Klanul anu- 
î lu: 1979 nu mai are multi 
; aderenți, însă cei care aii 
i rămas „fideli" precepte- 
: lor sale sînt îndrăzneți 
î și au trecut la aplicarea 
; în practică a noi meto- 
i de de racolaj. în prezent 
; — după cum estimează 
; săptămînalul „Time" — 
î „Klanul" are cam 10 000 
ț de membri și nu se mai 
; poate lăuda cu aderenți 
: numărînd sute de mii, ca 
: în trecut. Dar, în primele 
5 luni ale anului 1979, 
: membrii organizației au 
Ș provocat peste 40 de in-
■ cidente, față de numai 

. i opt — anul precedent.
: Dar Klanul și-a extins 
; activitatea în peste 20 de 
î state. Dar —și aici inter- 
; vine cel de-al treilea

israelian succese pe calea 
. păcii și progresului.

Primul ministru al Isra
elului a mulțumit pentru 
urările primite și a rugat 
să se transmită președin
telui Nicolae Ceaușescu 

: cele măi bune urări de 
sănătate si fericire perso
nală și de noi succese în 
activitatea dedicată bu
năstării și progresului po
porului 'român, colaborării 
și înțelegerii internaționale.

Intîlnirea a prilejuit un 
schimb de păreri privind 
relațiile bilaterale, precum 
și în legătură cil unele 
probleme ale situației in
ternaționale, îndeosebi din

trăgător la Dallas, eventu
alitate sugerată de o înre
gistrare sonoră făcută în 
momentul asasinatului. A- 
poi, va fi studiat minuțios 
un film din care ar rezulta 
prezența a două persoane 
la fereastra de unde Se 
presupune. că ar fi tras 
Lee Harvey Oswald.

REPREZENTANȚII SIN
DICATELOR din siderur
gia britanică și cei ai com
paniei „British Steel" au 
avut vineri seara o nouă 
întîlnire, la nare a parti
cipat și Len Murray, secre
tar general al Congre
sului sindicatelor britani
ce (T.U.C.). Revendicările 
celor aproximativ 100 000 
de greviști din acest sec
tor de muncă nu au fost 
satisfăcute, astfel că acți
unea grevistă a acestora 
va continua. O nouă. întîl
nire între sindicate. și. 
conducerea firmei este 
programată pentru luni.

PREȘEDINTELE P.S.D., 
Willi Brandt, s-a pronun-

s 
j

5
>

„dar", asupra căruia a- = 
trage în mod deosebit a- i 
tenția publicația ameri-, : 
cană — K.K.K.-ul, deve- > 
nit și mai agresiv, în- ■ 

cearcă să recruteze tineri, :
presei îndeosebi pe cei cu ținu

tă ce amintește de stilul. : 
„hippie", asortat, însă, 
cu obiectele contondente j 
necesare pentru a nu fi j 
alungați d,e cetățenii di- i 
feritelor localități unde j 
se manifestă provocator, i 
Membrii Klan-ului, rele- : 
vă „Time", au distribuit ; 
manifeste în Ohio, Caii- ț 
fornia, Alabama, Louisi- : 
ana, căutînd rioi adepți., ; 
Din nefericire, unii s-au i 
lăsat atrași de propagan- • 
da făcută în favoarea în- ; 
scrierii în „Corpul de ti- i 
neret al Elanului", care î 
îi învață pe noii adepți j 
nu numai preceptele ra- i 
siale mai demult cunos- •• 
cute, ci și minuirea ar- 
melor de foc. . ;

Toate aceste fapte stir- ; 
nese îngrijorare, lucru ■ 
dovedit chiar de artico- : 
Iul din revista america- : 
nă, care, chiar sub ti- • 
tiu, scrie textual : „Sub : 
o mască modernă se a- i 
flă vechiul rasism și vi- i 
olența". " .. j

Mitrică MINODOR \

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

BOGOTA 5. Trimisul A- 
gerpres, Leonard Mehe
dinți, transmite: Congresul 
Național al Columbiei a 
aprobat proiectul de lege 
prezentat de guvernul pre
ședintelui Julio Cesar Tur- 
.bay Ayala privind noul 
regim al exploatărilor car
bonifere, în baza căruia ză
cămintele neexplorate de 
cărbuni intră în proprieta
tea statului. Totodată, se 
creează Fondul Național al 
Cărbunelui — organism de 
stat cu patrimoniu propriu 
— a cărui activitate este 
îndreptată in direcția fi
nanțării proiectelor și pro-_ 
gramelor de explorare, ex
ploatare si comercializare a 

.cărbunelui, se asigură un 
puternic control asupra u- 

,neia . dintre cele mai im
portante bogății naturale a 

. Columbiei.

Direcțiunea P.C.I. despre situația 
economică a Italiei

ROMA 5 (Agerpres). 
Reunită la Roma, Direcțiu
nea Partidului Comunist I- 
talian a examinat măsurile 

țat într-un interviu acor
dat cotidianului „Kolner 
Stadt Anzeiger", pentru 
continuarea coaliției guver
namentale dintre partidele 
social-democrat și liber- 
democrat.

PRODUCȚIA MONDI
ALĂ DE PETROL BRUT 
a atins, anul trecut, un 
record absolut — 22,84 mi
liarde barili, ceea ce re
prezintă o producție zilni
că medie de 62,59 milioane 
barili (un baril este egal 
eu 159 litri), informează 
publicația de specialitate 
„Oii and Gas Journal",

Reglementări noi privind anunțurile 
de mică publicitate 

începînd cu I ianuarie 1980
Incepînd cu data de 1 liază in alte localități se 

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

Pentru locuitorii din 15 zile lucrătoare înain- 
municipiul Petroșani a- te de data cînd solicită 
nunțurile se primesc la publicarea în ziar, 
sediul ziarului (adminis- Odată cu primirea a- 
trație) în strada Republi- nunțurilor, oficiile
cii nr. 90, în zilele lu- P.T.T.R. încasează și ta- 

.erătoare, de la orele 8— rifele cuvenite pentru pu- 
10 și 14—16. blicarea anunțurilor res-

Cetățenij care dornici- pective.

TARIFE PENTRU MICA PUBLICITATE:

Rubrica Tarif pe 
cuvînt

Chenar Literă 
distinctă

Pierderi 1.50 7.50 3.75

Cereri de serviciu 2,00 10,00 5,00

Oferte de 
Schimburi 
închirieri 
Anunțuri 
Decese și

serviciu
de locuință

de familie 
comemorări 2,50 12,50 6.25

Diverse
Vînzări, cumpărări 3 15 7,50

Tariful minim al unui anunț se percepe pentru
10 cuvinte.

Referindu-se la importan
ța adoptării acestei legi ca
re s-a bucurat de o primire 

-deosebit de favorabilă în 
rîndul . opiniej publice co
lumbiene, datorită impor
tanței ei în politica de re
dobândire a controlului sta
tului asupra principalelor 
resurse naționale, președin
tele Julio Cesar Turbay 
Ayala a arătat: „Statul dis
pune acum de posibilitatea 
utilizării raționale, în con
cordanță cu interesele eco
nomiei naționale, a bogatu- 
tului potențial carbonifer, 
ceea ce, în condițiile crizei 
energetice mondiale, pla
sează Columbia într-o si
tuație favorabilă pe termen 
mediu șj într-o perspectivă 
mai îndepărtată".

adoptate recent de guvern 
în domeniul economic și, în 
special, energetic. In ca
drul reuniunii — a declarat 
senatorul Gerardo Chiaro- 
nionte, membru al Direc
țiunii P.C.I. — a lost ex
primată cea mai vie în
grijorare cu privire la si
tuația economică și socială 
a țării, care s-a agravat în 
ultima perioada.

Direcțiunea P.C.I. a esti
mat, pe de altă parte, ca 
importantă și pozitivă po
ziția celor trei mari centra
le sindicale italiene — 
CGIL, CISL Și U1L — prin 
care se cere constituirea 
unu; guvern de largă con
vergență democratică pen
tru soluționarea probleme
lor țării — menționează a- 
genția citată.

FILME

6 IANUARIE;
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Teatrul cel 
Mare; Republica: Anti
chități; Unirea: Moartea 
unui ghid;

PETRILA : Te oblig 
să trăiești;

LONEA: Frumoasă șl 
bestia;

ANINOASA: Omul pă
ianjen; ,

LUPENI — Cultural 1 
Hoțul din Bagdad; Mun
citoresc: Cadavre de
lux;

URICANI: Omul cu 
masca de fier.

7 IANUARIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cobră; Repu
blica: Rodeo; Unirea : 
39 de trepte;

PETRILA : Te oblig 
să trăiești;

VULCAN: Leii saloa
nelor;

LUPENI — Cultural : 
Zb urați în înaltul ceru
lui; Muncitoresc: Revan
șa;

URICAN I : Omul cu 
masca de fier.

TV

6 IANUARIE

9,00 Tot înainte! 
,9,25 Șoimii patriei.

9,35 Film serial: Dick

Mica publicitate
INSTITUTUL DE MINE PETROȘANI

anunță

In ziua de sîmbătă, 12 ianuarie 1980, Ia orele 9 
și 11, în Aula institutului au loc susțineri publice 
de teze de doctorat.

Ora 9, teza: STUDIUL REGIMULUI DE PRESIU
NE IN VEDEREA ALEGERII ȘI DIMENSIONĂRII 
SUSȚINERII LUCRĂRILOR MINIERE PRINCIPALE 
ORIZONTALE DE LA E.M. ȘUIOR, elaborată de:. .

ing. Adrian Teodorescu;
Ora teza: CONTRIBUȚII LA STABILIREA 

SISTEMELOR DE REFERINȚE ȘI PROIECȚIE DIN 
BAZINELE MINIERE ȘI CORELAREA LOR CU SIS
TEMELE DE PROIECȚIE UTILIZATE PENTRU 
ÎNTOCMIREA PLANULUI DE BAZA AL ȚARIf, 
elaborată de

ing. Ioniță Pădure.

Pe traseul autobuz Pe
troșani —> Tg. Jiu — Tur- 
nu Severin schimbai gean
tă voiaj. Adresați: stradă 
Aleea Viitorului, bloc 16, 
scara II, ap. 14 Vulcan sau 
telefon 43 517. (14)

SCHIMB apartament două 
camere, strada Independen
ței bloc 9 scara II ap. 22 
Petroșani cu apartament cu. 
3 sau 4 camere. (11)

PIERDUT legitimație de

ANUNȚ DE FAMILIE

FAMILIA Filip cu adîncă durere aduce la cunoș
tință încetarea din viață, după o lungă și grea sufe
rință, a celei ce a fost scumpă soție, mamă, soră, 
bunică, cumnată

FILIP MARIA
în vîrstă de 71 de ani. Inmormîntarea va avea loc azi, 
6 ianuarie 1980, la Ohaba Ponor. (13)

Turpin. Episodul 9.
10,00 .Viața satului. ;
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex;
13,05 Album duminical. 
13,05 Umor și muzică 
14,00 Woody, ciocănitoa- 

rea buclucașă;
Cîntece de voie 
bună;

14.30 Reportaj de scri
itor.

16,35 Film serial: Paul
Gauguin, Episodul

17.30 Micul ecran pentru 
cei mici.

17.50 Pe gheață șl pe»
.■■■;' zăpadă. ' ;

19,00 Telejurnal,
19,15 In întîmpinarea 

Congresului Fron
tului Unității So
cialiste.

19.30 Film artistici Vlad 
Țepeș. Premieră 
TV. O producție a 
Casei de, filme 
cinci.-

21.50 Telejurnal.

7 IANUARIE

16,00 Emisiune în lim
ba maghiară.

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.
19,25 împliniri și pers

pective.
19.40 Noi, femeile!
2.0,20 Cadran mondial.
20.40 Roman-foileton |

Gustav cel de fier.
Episodul 2.

21.40 Telejurnal.

serviciu pe numele Boneea 
Florica, eliberată de Fabri
ca de confecții Vulcan. Be 
declară nulă. (8)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Napro- 
dean Ioana, eliberată , de 
Spitalul municipal Petro
șani. Se declară nulă. (9)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gergely 
Andrei, eliberată de I.M. 
Paroșeni. Se declară nulă.

(10)
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