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în viață, vor spori tezaurul avuției naționale, 

ridicînd pe o treaptă superioară nivelul de 

trai material și spiritual al întregii națiuni* *.

• Bucurii și pro
iecte îndrăznețe 
la cumpăna din
tre ani
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cincinalul în care intrăm vor aduce poporu-

Am deplină convingere că anul 1981,

NICOLAE CEAUȘESCU j
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începutul de an în Valea Jiului

Voință și hotărîre fermă 
pentru înfăptuirea exemplară 

a sarcinilor noului cincinal
Am pășit în 1981 — primul an al no

ului cincinal — optimiști și încrezători 
că în față ni s-a deschis o nouă pers
pectivă de muncă rodnică și împliniri 
socialiste Pe pămîntul patriei. însuflețiți 
de această perspectivă, oamenii muncii 
din Valea Jiului pornesc la muncă în 
1981 animați de dorința și hotărîrea fer
mă, revoluționară, de a da viață nobile
lor idei de progres și pace, chemărilor 
din Mesajul de Anul Nou adresate în
tregului nostru popor de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul ge.

neral al partidului, de a acționa cu ab
negație și răspundere muncitorească Ia 
locurile de producție pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor de plan, înfăptui
rea comandamentelor noului mecanism 
economico-finariciar, ale noii calități. 
Dînd expresie sentimentelor ce.i însu
flețesc în acest moment al demarării ac
tivității productive și sociale din noul 
an, mai mulți oameni ai muncii din 
Valea Jiului ne-au destăinuit proiectele 
lor de viitor, gîndurile angajante cu 
care pornesc în activitatea din noul an.

Nicolae FILIP, ajutor 
miner, I.M. Lupeni: „Pă
șind într-un nou an, în- 
tr-un nou cincinal doresc 
ca în numele ortacilor din 
sectorul 1 al minei Lupeni 
să-mj exprim sentimentele 
de bucurie și optimism cu 
care am primit Mesajul de 
Anul Nou pe care tovară

șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului, ni l-a adresat nouă, 
oamenilor*  muncii, întregu
lui popor român. Vedem în 
conținutul Mesajului, în 
chemările ce ne-au fost a- 
dresiate pentru înfăptuirea 
sarcinilor noului an și 
cincinal — garanția mer
sului nostru neabătut îna
inte pe drumul progresu
lui și bunăstării. Iată 
ce dorindu-le din inimă to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena 
ani mulți și si 
putere de muncă, noi, mi
nerii asigurăm conduce
rea partidului că ne vom 
face fără preget datoria în 
abataje sporind producția 
de cărbune. în anul ce 
l-am încheiat, .brigada în 
care muncesc, colectivul 
sectorului'I al I.M. Lupeni 
au dat în fiecare lună căr
bune peste plan. Din pri
mele zile de lucru din 
1981 vom ține, cu atît 
mai mult, un ritm de mun
că înalt, peste cotele sar
cinilor de plan, Aceasta 
este hotărîrea cu care por
nim Ia drum cu ortacii 
mei, în noul an !“.

a
La ceasul de primenire 
anilor, de 15 ani, intrați 

definitiv in istoria nea
mului sub denumirea de 
ani_lumină, ne_am obiș
nuit să ascultăm cu mîn- 
drie patriotică, cu opti
mism și încredere, cu re
cunoștință și cu senti
mentul angajării, Mesa
jul de Anul Nou adresat 
întregului popor de con
ducătorul. nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescw.

..Intrînd în anul 1981, 
privim cu optimism vi
itorii", spunea secretarul 
generai al partidului. Și 
cum poate fi altfel într.o 
tară a înfăptuirilor măre
țe care a trecut prin 
transformări de-a dreptul 
extraordinare. Cum poate

an 
cu 
ce 
fi
la

Vasile RADU, maistru la 
Fabrica de mobilă Petrila: 
„Am încheiat primul 
de activitate — 1980 — 
rezultate de producție 
ne.a dat curaj, acestea 
ind de la zi la zi; de
lună la lună tot mai bu
ne. Bizuindu.ne pe aceste 
rezultate, ca maistru în 
sectorul tehnologic pregă
tire I presă pot afirma că 
sarcinile anului 1981, su
perioare celor din anul tre
cut, vor fi duse la bun 
sfîrșit de colectivul nostru, 
în noul an chiar de la 
început va intra în fabri
cație o nouă garnitură de (Continuare in

1980 înainte de termm, mineriiParoșeniului au adus.sarcini!c de P'an aîe cincinalului 1976 — I"ă ,lc uc ...
iu ui au adus o importantă contribuție la întărirea economică a patriei.

gîndi și acționa altfel un 
popor care n~a dat nicio
dată înapci în fața greu
tăților, care și_a apărat 
libertatea și demnitatea, 
și-a asigurat independen
ța și progresul, iar astăzi, 
liber și stăpîn pe soarta 
sa, acționează în dubla 
calitate de producător si 
proprietar, spre propria 
bunăstare și fericire.

Aici, în vechea vatră 
a cărbunelui românesc. 
Mesajul a fost primit în 
aceeași atmosferă de an
gajare fermă, muncito
rească. Ii vom răspunde 
cu noi succese pe frontul 
cărbunelui, cu noi fapte 
demne de viața luminoa
să pe care o trăim.
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mobilă tip „Belvedere —1“ 
și „Belvedere — 2“. Hotă
rîrea fermă a tînărului 
nostru colectiv este de a 
ne onora exemplar sarci
nile contractuale, dînd 
mobilă de bună .calitate, 
de a crește productivitatea 
muncii și depune întregul 
efort ca pînă îa sfîrșitul tri
mestrului I 1981 fabrica 
să atingă parametri pro
iectați11. .

Dr. ing. Gheorghe MI_ 
CHE.Ș, C.C.S.M. Petroșani ; 
„Colectivul Centrului de 
cercetări pentru securitate 
minieră din Petroșani a

O FAMILIE DIN MAREA FAMILIE 
A MINERILOR

sint 
care
Ba.ta mina Lonea 

mulți oameni 
s*  poartă numele 
lea. Ei sint veniți de prin 

părțile județului Alba, tn. 
cepînd de acum 25—30 de 
ani. Veniți și rămași, du
pă cum se vede, aci în 
Valea cărbunelui să 
muncească în adîncurile 
acestor locuri dintre Ji- 
uri. Sint rude, consăteni 
sau din sate învecinate. 
Aici însă, la Lonea sint 
• familie, marea familie 
a minerilor,

Balea Simion II. De 
ce se numește așa? 
Pentru că mai e un 

Balea Simion, acela e 1, 
nu pentru o ierarhizare,

Foto: Șt. NEMECSEK...Semne bune anul are.

Din primele zile ale anului, 
— LA DATORIE

ci pentru'că așa sint tre- 
cuți in scripte. Mai de
unăzi, cu o fotografie în 
mină,' l.am căutat pe 
Batea Simion 11 și pe 
fiul acestuia, Viorel, a- 
mîndoi mineri la sectorul 
IV al minei Lonea. Auzi
sem lucruri frumoase 
despre acești oameni des
toinici și ne interesau gîn
durile lor acum la în
ceput de an. Tatăl, Balea 
Simion II, are 46 de ani, 
din care 22 și i-a petre
cut la același sector de 
la mina Lonea. Este de 
17 ani șeful unei brigăzi. 
Conduce 40 de oameni, 
mineri mai în vîrstă sau 
mai tineri, toți dintr-o

Condiții mai bune pen
tru realizarea producției 

de cărbune
Pentru ca munca în a- 

bataje să fie "mai rodnică 
încă din primele zile ale 
noului an, s.au făcut pre- • 
gătiri intense. Zilele de 
sărbătoare pentru unii au 
fost zile de lucru.

La mina Vulcan, s-a lu
crat la schimbarea căptu
șelilor doagelor de la ma
șina de extracție a puțu
lui 4 și schimbarea supor
tului lagărelor, consolida
rea traverselor de la ra
ma . culbutorului din circu
itul puțului principal. La 
sectorul VII, s-a terminat 
montarea unui transpor.

bucată, cu dragoste de 
muncă. Dintre toți, cu 
cea mai mare exigență, 
brigadierul se poartă 
cu.., fiul său, Viorel, un 
tînăr ieșit abia de un 
an de pe băncile Grupu
lui școlar minier din Pe
troșani. Are doar 18 
ani și jumătate, dar „șe
ful" de la șut și tatăl de 
acasă nu-l „iartă ușor“ 
— lucrează pe schimburi 
și execută cu sfințenie 
ordinele primite de la 
brigadier.

Mircea BUJORESCU 

(Continuare in pag. a 2-a)
—___________ _ J 

toi- de mare capacitate, 
primul de acest fel montat 
la mina Vulcan, care va 
scoate producția noului a- 
bataj din stratul 15 blocul 
IV Nord , unde va lucra 
brigada lui Gheorghe Bu- 
huțan.

Aceste lucrări, ne-a asi- 
'gurat directorul adjunct 
Electromecanic, ing. Ni
colae Radu, au fost efec
tuate de meseriași pri- 
cepuți, cadre tehnice care 
au asigurat o asistență 
tehnică 
Francislc 
Stoica,

corespunzătoare ; 
Pop,

Aurei
Reportaje de 

D. GIIEȚA, A. HOFFMAN, 
T. ARVINTE

Nicolae 
Chetroiu,

(Continuare în pag. a 2-a)
..... .
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și hotărîre fermă 
pentru Înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor noului cincinal

&

(Urmare din pag, U

/Urmare din pag. I) mă perfecționez în conti
nuare în meseria aleasă, 
să urmez treapta a II-a 
de liceu. Brigada noastră 
artistică a ocupat locul I 
la fazele orășenească și 
municipală: ale Festivalului 
național „Cîntarea Româ
niei" și, in prezent, ne 
pregătim pentru faza ju
dețeană. Dorința noastră 
mare este să ajungem cu 
brigada artistică, în acest 
an, la faza pe țară".

Prof. Lucia DANIEL, di. 
 __ Școlii generale 

•- nr. 6 Petrila, „în aceste
complexă și automatizare zj|e început ale anului 

1981 prind contur ideile 
și gîndurile care ne vor 
coordona munca. Pentru un 
educator viața se confundă 
cu procesul de instruire și 
educație a atitor și atîtor 
serii de copii ai minerilor, 
preparatorilor, constructo
rilor din Petrila. In Noul 
An, împreună cu pasiona
tul colectiv de cadre di
dactice, voi munci, pentru 
o continuă perfecționare 
metodică, pentru a realiza 
un învățămînt cu bogat 
conținut științific, eficient, 
prin metode active, de 
stimulare a gîndirii și in
teligenței copiilor. Numai 
astfel învățămîntul este e- 
ficient pentru societate, 
pregătind tinerele genera
ții pentru viață, prin și 
pentru muncă".

pășit in noul an și cinci
nal propunîndu-și pentru 
viitoj cîteva direcții de 
acțiune prioritare ; munca 
de cercetare științifică să 
conducă la idei și soluții 
noi, filăj eficiente ; prin 
valorificarea rezultatelor 
cercetării să se realizeze o 
creștere maj accentuată a 
gradului de securitate și. 
confort al muncii; să ne 
aducem contribuția în mă-

Lascu
Și 

săr- 
hai-

fost 
res

zile ale anului, la datorie

sură sporită la realizarea reetdarea 
programului de mecanizare 

a proceselor tehnologice din 
subteran".

Florența I’ALALOGA, 
muncitoare la Întreprinde, 
rea de confecții Vulcan i 
„Anul pe care l-am înche
iat a coincis cu începutul 
carierei mele ca munci
toare calificată. Am absol
vit școala profesională din 
Timișoara Și nu-mi închi. 
puiam căldura cu care am 
fost primită de acest co
lectiv. Mi-am dat seama 
de încrederea celor din 
jur, cînd am fost aleasă 
locțiitoare a secretarei or. 
ganizației nr. 5 U T.C. și 
am primit sarcina de a 
răspunde de problemele 
cultural-artistice din în. 
treprindere. Cu ce gînduri 
și proiecte am pășit în 
noul an ? Să dau numai 
confecții de calitate, să

Constantin Coroi, 
Boris, Marin Soreanu 
alții care in zilele de 
bătoare au îmbrăcat 
na de lucru.'

La mina Petrila, a 
aceeași preocupare
ponsabilă pentru executa, 
rea unor revizii și repara.

■ ții de calitate, care să asi
gure o bună desfășurare a 
procesului de producție. 
Dintre acestea amintim t 
revizia complexului și a, 
combinei din stratul 13 
sectorul II ; a complexa, 
lui SMA.2 și a combinei 
din sectorul IV. Aceeași 
atenție s-a acordat și asi. 
gurării condițiilor pentru 
efectuarea transportului 
cărbunelui prin schimba
rea covorului de la banda 
nr. 12, vulcanizarea benzii 
principale, spre puțul prin, 
cipal cu schip. Oamenii 
care au fost prezenți la 
datorie sînt Gligor Oltea
nu, Ioan Domokoș, Nico
lae Trifan, Vasile Butuza, 
loan Lugoja, loan Mirău. 
tă și multi alții care au 
răspuns chemării secreta
rului general, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, adre
sată întregului popor în 
Mesajul de Anul Nou, de 
a munci mai bine, mai 
spornic pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Pregătind realizări și
mai bogate

Fruntașii Văii din anul 
pe care l-am încheiat, mi.

nerii din Bărbăteni, și-au 
început activitatea în noul 
an prin importante acțiuni 
de revizii și reparații ale 
utilajelor din" subteran. Cu 
sentimentul mîndriei tră
ite prin succesele obținurt? 
în 1980 și a] responsabili-, 
tății față de producția no
ului an, în zilele de 1 și 
2 ianuarie au fost efectu
ate vulcanizări ale ben. 
zilor de pe magistrala de 
cărbune din galeria de 
coastă de la orizontul 650 
al minei. In același timp, 
în blocu! 10, stratul 15 al 
minei, unde va fi concen
trată în acest an cea mai 
mare pondere din produc
ția minei, s-au desfășurat 
lucrări de raționalizare a 
transportului. Din 
zonă se va extrage 
producția a două 
frontale de mare 
tate dotate cu 
pentru tăiere. Sub coordo
narea directă a maiștrilor 
Teodor Avram și Grigore 
Popescu au participat la 
lucrări formațiile de elec. 
trolăcătuși conduse de 
loan Bojică — cea mai 
puternică echipă de mon
taj de la T.M. Bărbăteni 
— Leon Mureșan și Mar
cel Mănescu.

’ Efort șî dăruire pentru cu sacoșele plme trec de
---------  --------------- L------- la un raion la altul, de 

lă o tejghea la alta. Din 
zori și pînă în seară, lu. 
crătorii comerciali, intr-un 
du-te-vino continuu de la 
rafturi la cumpărători, din 
magazii in raioane, se stră. 
duiesc să satisfacă gustu. 
rile fiecăruia.

această 
în 1981 
abataje 
capaci- 

combine

asigurarea ritmicității 
extracției

in zilele de 1 și 2 ia
nuarie, animați de dorința 
de a asigura ritmicitate 
extracției în noul an și• • • • • o • • • • • • • • • • ® •

u familie din 
marea familie 

a minerilor
'Urmare dm pag. I)

. ată și fiu, doi din. 
I tre miile de munci. 
" tori aparținind ace. 

leioși familii, dar care a- 
parțtn deopotrivă marii 
familii a minerilor, oa. 
menii care.ți impun ges
tul ridicării pălăriei, res
pectul pentru munca lor 
aspră, pentru ceea ce 
constituie rezultatul mim, 
cii ei — cărbunele. ? In 
abatajul frontal cu susți
nere individuală nr. 64— 
65, alături de șefii de 
schimb Vasile Olteana, 
Joan Barbălată, Vasile An
ton și Aurelian Alecu lu. 
creată mineri cunoscuți la 
Lonea pentru vrednicia 
lor— Gheorghe Miron,' Jon 
Scînteie, '-Aurel Baltarlu și 
Balint Dienisie. In febru
arie ortacul lor mai ti. 
năr, fiul brigadierului, va 
merge să.și satisfacă sta
giul militar, dar se va în. 
toarce sigur în formația 
de lucru a tatălui său. 
,iDoar trebuie să-l las in 
locul meu, peste patru 
ani cînd o să merg în 
pensie", ne spunea cu 
mîndrie Balea Simion 11.
f».espre rezultate, briga» 
| J dierul ne vorbește 

mai puțin și nu din 
falsă modestie. E normal, 
din moment ce, in condi
ții clasice, fără mică me
canizare, formația de lu
cru pe care o conduce re
alizează productivități cu 
1000 de kilograme pe post 
mai mult față de sarcina 
planificată. Cîștigul — pe 
măsură — peste 200 de lei 
pe post în fiecare lună.

Ginduri la început de 
an și cincinal,? „Să mear
gă bine treaba in abataj, 
să avem ce ne trebuie, să 
dăm cărbune țării. Și... 
să-l văd pe fiul meu șef 

- de brigadă'.
^s^înduri sincere, mun- 
ț ■st citorești. La mulți 

ani, familia Baleg, 
ia mulți ani, mare familie 

minerilor !

Bucurii și proiecte îndrăznețe
la cumpănă dintre ani
familii de 

I.M. Vulcan 
de la Coro- 
intilnire : in

devreme, se felicitau,, iși 
aoresau tradiționale tirari 
de Anul Nou.

Tinerii ingineri Livia și 
Dorin Adam din cadrul a- 
ceiuiași sector nuntaș, în
cep un nou an cu intenții 
șt proiecte demne de con
semnat ; „Deși 6>niem ti- 
teri, aflîndu-ne La înce
putul carierei noastre, fa
cem parte dintr.un colec. 
tiv harnic, cu multă ex
periență de la care putem 
învăța multe lucruri. Do
rim ca anul 1981 să fie 
anul afirmării noastre. Nu 
ne vom precupeți nici un 
efort pentru a ne achita 
eu cinste: de sarcinile ce 
ne revin ca tineri ingineri".

Peste tot, In sala clubu. 
Iui frumos împodobită pe
rechi, perechi dansează, se 
felicită. Antrenul muzical

. de la cumpăna dintre ani 
a fost susținut de forma
ția de muzică ușoară a

și .veselie consemnăm 
cpinia ing. loan Dumitr

Numeroase 
mineri de la 
și preparatori 
ești și-au dat 
sala mare a clubului sin
dicatelor din Vulcan pen
tru a petrece Revelionul. 
La cumpăna dintre ani, au 
ridicat paharul printre 
mulți alții, cinstind suc. 
cesele anuluj încheiat, 
maiștrii minieri Aurel Za. 
haria, Ilie Stan, llie Bo. 
gheanu, minerii Gheorghe 
Sasu, Mircea Bălțătescu, 
Constantin Lupu, Alexan
dru Anghel, lăcătușii Ion 
Lazăr, Dan Vpicu, ingine
rii Ioan !. Dumitraș, direc
torul întreprinderii, Endre 
Fodor, Nicolae Vucan, ti. 
nerii ingineri stagiari Li. 
via și Dorin Adam, prepa
ratorii Ion David, Nicolae 
Bălăceanu etc- ---------

La una din mese își pe. al nopții pline de feerie 
treceau Revelionul compo. 
nenți ai sectorului VIII in
vestiții, sector care și-a .. -------- _
îndeplinit planul valoric al minei Vulcan. în aceste 
anului trecut cu o lună mai minunate clipe de bucurie

Revelionul tineretului. Casa de cultură Petroșani.

S.au remarcat, de aseme
nea, unitățile specializate 
în desfacerea cărnii între 
care amintim pe cele con. 
duse de Arpad Jarto și 
Pavel Covaci.

Despre unitățile corner, 
ciale din orașele Petroșani, ' 
Petrila, Lupeni și Uricani 
numai cuvinte de laudă, 
în Petroșani și Petrila 
s_au evidențiat în mod de
osebit unitățile conduse de 
Maria Burlec și Eva Ra- 
koezi, Aurelia Gheviza și 
Maria Croitoru, Maria Băr- 
can și Irina Stuparu, Ma. 
ricica Iacob și Constantin 
Anghel, Viorica Nicoarăși 
Victor Popescu, Dumitru 
Cepeliuc și Romică Do- 
bru, toți din Petroșani iar 
din Petrila — Lonea no. 
minalizăm: Petru Satmarl, 
Dumitru Lulache, ’ Ion Bu. 
șoniu și Constantin Ber. 
becăru.

Dintre unitățile de des. 
facere a cărnii din ace. 
leași orașe îi amintim pe 
Iosif Simonfi, Eugenia Po- 
troca, Mihai Mătușoiu, A. 
lexandru Gyura, Nicolae 
Mureșan, Constantin Ceau. 
reanu și Mircea Munteanu. 

La loc de cinste în ie. 
rarhia hărnicie; lucrători, 
lor comerciali amintim co. 
lectivele laboratorului de 
cofetărie și patiserie din 
Petrila, condus de Iosif 
Demeter și ai laboratoru
lui de preparate reci din 
Petroșani, condus de Ion 
Ilieș.

Nu putem încheia aceste 
rînduri dedicate celor ca
re în aceste zile s.au stră.

......... duit din răsputeri să ne
- Nu-mi amintesc să fi asigure belșugul meselor 

de Anul Nou, fără a-i ă- 
minti pe cei ce în noap
tea Revelionului erau pre- 
zenți la datorie, colectivele 
de ospătari. Ii reamintim 
pe. lupenenii Vasile Ser- 
bu și Ioachim Albescu, 
Dorina Dochițu și Ioana 
Braha, ROmeo Dragomir, .. 
Maria Popa, Iacob Ioana, 
Maria Cîmpean și Maria 
Fizeșan, Ana Albescu, Ma. 
ria Luca și Elena Macarie, 
pe loan Mojdatcă, Matil. 
da Bendea și Matilda Ji*  
anii din Uricani. La Vul-- 
caii, la unitatea „Perla" o 
servire de înaltă calitate a 
asigurat colectivul condus 
de Ghizela Fieraru, colec
tiv dintre care s-au rfiptar. 
cat Viorica Aîexa, Păras- 
chiv Dincfi și Maria Ne*  
îiadov. De la Petroșani și 
Petrila—Lonea s^iu “evi
dențiat colectivele unită, 
ților de alimentație publii i 
că conduse lie Vintilă Bor. '*  
lilnă, Dumitru Bărbuță și 
Maria Cătuț, Ana Szabo și 
Dumitru Drăgan, Valeriu 
Marcău, Constantin Bon. 
can, iar de la „Trei brazi'1 
din Bănița, Aurel Vladis. 
lav.

afirmarea colectivului IM. 
Dîlja între colectivele, 
fruntașe ale Văii, forma- 
țiile de lucru de la a te, 
lierul mecanic al mine, și 
din separație, coordonate 
de maistrul Cornel Iștfan, 
și din care, au făcut parte 
lăcătușii loan Ionică, Er
nest -Kecsedi, Viorel Băl- 
taru, Alexandru Vad, Gli- 
gor Onuț, Emil Pohl și Ion 
Brîndău n-au precupețit . 
efort și dăruire pentru a 
încheia într.un timp cît 
mal scurt montarea noului 
ciur cu bare al separației. 
Ieri, la prima oră a zilei, 
probele tehnologice ale 
instalației au dovedit că 
oamenii din cele două e. 
chipe au lucrat cu conști
inciozitate și pricepere, a- 
sîgurînd prin lucrăr; de 
calitate mersul neîntrerupt 
al fluxului de extracție.
Abundență de mărfuri,
solicitudine și prompti-

tudine în servire
Zile de sfîrșiț de ăn, de 

început de an nou —• zile 
de sărbătoare. Magazinele 
comerțului au cunoscut 
forfota, animația dinam, 
tea marilor sărbători. Gos. 
podinele, și nu numai ele.

Și
.....,.roireciorul ■ minei Vulcan : 
„Sînt nespus, de fericit și 

. bucuros aflîndu.ma aici în 
mijlocul minerilor, cărora 
le adresez un cordial si 
călduros «La mulți ani !»■ - 
Tuturor le doresc din ini- 
mă multă putere de mun. 
că și noi 6uccese pe toate 
planurile activității. Sin. 
tem hbtăriți ca in anul 
1981 să ne unim forțele, 
pentru a realiza producții 
superioare, pentru a răs. 
punde chemării secretaru. 
Iui genera! al partidu. 
iui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a da patriei 
tot mai mult cărbune".

Revelionul .minerilor din 
Vulcan a constituit încă 
un prilej de cimentare a 
colectivului, de întărire ă 
hotărîrii sale de a obține 
„1 realizări în anul și 
cincinalul în care am pășit.

Ștefan NEMECSEK

Zăpada căzută în primele . 
zile aie noului an- a creat 
diiicuități țraiicuiui rutier 
de pe arvereie oe circulație 
am zona municipiului. Ca- 
rosabilui a ioșt acoperit 
cu un strat de zăpada bă» 
tatorită intre Peuoșani — 
Baru și Petroșani — Ig. 
Jiu, ingreuriind circulația. 
In aceste condiții s.au în
registrat, din păcate, și cî
teva. accidente. Cițiva con
ducători auto care au cir
culat cu viteză, „din. grabă’', 
au derapai. Unele eveni
mente rutiere s.au soldat 
cu accidentări, care au 
dat de lucru -personalului' 
sanitar aflat la datorie, la 
urgență, la spitalul muni
cipal... '' -

Pentru evitarea derapă
rilor, a accidentelor ruti
ere de multe ori cu Con
secințe grave, conducăto
rilor 'auto li se cere in a- 
ceste zile să dovedească o 
responsabilitate sporită, 
înainte de plecare la drum 
se recomandă evitarea cu 
desăvîrșire a consumului 
de băuturi alcoolice, veri
ficarea temeinică a stării 
tehnice a autovehiculelor,

avut în vreun an așa bel. 
sug de mărfuri ca in a. 
cest sfîrșiț. de cincinal. Au 
crescut vînzările vertigi. 
nos de la o zi la alta, dar 
și solicitările — ne spunea, 
într-una din ultimele zile 
ale anului 1980, tovarășul 
Constantin Ciolofan, di. 
rectorul Direcției corner, 
ciale a municipiului.

Numai în perioada 25—31 
decembrie la o singură în. 
treprindere comercială mix. 
tă din Valea Jiului, cea 
de la Vulcan, s-au vîndut 
mărfuri în valoare de 
8 109 000 iei, din care măr
furilor alimentare le-au re. 
venit 4 197 000 lei. Față 
de sarcinile de plan s.au 
desfăcut suplimentar măr. 
furi în valoare de 890 000 
lei prin unitățile alimenta, 
re și de 942 000 lei la măr. 
furi industriale. La nive. 
Iul unităților comerciale 
realizări deosebite în des. 
facerea mărfurilor înregis. 
trau unitățile nr. 58, con. 
dusă de Dumitru Stefcane 
și Anghel Ivănuș și nr. 43 
condusă de Vasile Maier.

.*-.1 >•

a instalației de frînă, lu. 
mini și climatizare. îna. 
inte de plecarea la drum 
se rece, „andă, de aseme. 
nea să fie curățite de ză
padă și brumă parbrizul 
și, luneta, astfel incit să 
se asigure o vizibilitate

perfectă. Și, desigur, este 
necesară adaptarea vitezei 
de deplasare a autovenicu- 
le,or la condițiile carosa
bilului acoperit de zăpa
dă. Circulind cu viteză 
redusă, folosind cu precă. 
dere irina de motor și 
respectind cu strictețe ce
rința de a reduce viteza 
înainte „de orice curbă, m 
apropierea stațiilor de 
autobuz și a trecerilor pen
tru pietoni, conducătorii 
auto pot și trebuie să tie 

, gata în orice moment să 
evite accidentele. Pentru 
cei ce au de străbătut dis
tanțe mari este recoman
dabilă oprirea pentru o-

dihnă după fiecare 100—150 
km parcurși, programarea 
călătoriei astfel mcit să 
fie evitată circulația pe 
timp de noapte, cmd pe. 
ricoîele sînt mult ;..ui mari. 
Avind in vedere eventua. 
litatea unor noi ninsori, 
celor ce pornesc la drum 
li se mai recomandă la 
urcarea la volan să-și pu
nă centurile de siguranță, 
să aibă la indemina, în 
portbagaj, un săculeț cu 
nisip, lopată, lanțuri care 
pot fi montate la roți, iar 
dacă ninge sau e ceață să 
folosească luminile faruri, 
lor aprinse pe poziția de 
intilnire, pentru a-și sem. 
naliza din timp prezența 
față de ceilalți participant 
la traficul rutier.

☆ <
Astăzi, 4 ianuarie 1981,- - 

este permisă circulația tu. 
turor autoturismelor pro
prietate personală, indife. 
rent de numărul de iii. 
matriculare, cu soț sau 
fără soț.

Lt. maj. Ilie RUS, 
șeful biroului circulație 

al miliției Petroșani
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„Pasul Vîlcan cabana schiorilor trăi

fan Murarek, ia veșnic 
tînărul Vizi Bela, la neo
bositul Deak Lali, Ia Po. 
lixcnia Vass, Victor Ilies
cu, Alfred Imling, Maria

I 
I

Amplasată pe versantul 
nordic al masivului Vil- 
can, cabana „Pasul Vîl
can" prezintă pentru a. 
matoriT de schi avantajul 
de a.și putea prelungi se- Suciți, Iosif Marta, Vito, 
zonul sportului preferat 
pînă tîrziu în primăvară, 
Deloc de neglijat, aceas
tă particularitate îi con
feră cabanei de care ne 
ocupăm în aceste i 
atributul de a fi 
rată mai ales de 
schiori, fără a 
prin aceasta că ea 
ocoli'“ ' - •

rio Losso, Lidia Kelț, Pa
vel Kovflcs și la atîția al-

atit pentru începători cit 
și pentru avansați. Mai 
mult chiar, prin eforturi, 
le susținute ale celor 
ma; apropiați de cabană, 
montaniarzi nedesmințiți 
care au muncit în tim
pul lor liber, s-a montat

rînduri 
prefe. 
către 

spune 
i este 

ocolită în celelalte se
zoane. înșiși amfitrionii 
ei, în persoana cabanie
rului Alexandru Vass și 
a soției sale Maria, recu
nosc plusul de aglomera- 

• țîe pe care Iarna îl pune 
în evidență duminică de 
duminică.

Mergînd mai departe 
cu aprecierile noastre, 
constatăm cu satisfacție, 
că la „Pasul Vîlcan*  se 
face remarcat un început 
de tradiție, similar celui 

i întîlnit pe pîrtiile de la 
I Straja Lupeni și chiar 

Paring, tradiție care nu 
înseamnă neapărat apari
ția unei școli de schi, 
dar înseamnă, în orice 
caz, existența unui cen
tru de emulație, al schiu
lui de agrement practicat 
uneori în raport de ma. 
să, de la care saltul spre 

. performanță ar putea fi 
apropiat.

Există aici Un nucleu 
de sufletiști, oameni de 
munte sută la sută, a 
căror prezență permanen
tă, plină de inițiative, 
optimism și voie bună dă 
un aer aparte atmosferei - 
molipsitoare, destinse și 
relaxante pe care noul 
venit o înregistrează cu ik. 
xurpriză, dar. și cu satis. ”* 
facție. Ne gîndim ia ve- I 
teranii Petru Stoica, Ște. &

Turism, drumeții, excursii

ții, ca să ne referim doar 
la o parte dintre ei.

Ej bine, acești entu. 
ziaști au făcut aici ade
vărate minuni. Cabana se 
prezintă în bune condi. 
țiuni, este curată, îngriji
tă, proaspăt vopsită- Ca
merele oferă bune con
diții de locuit, iar sala de 
mese a devenit o încăpe. 
re intimă, plăcută, unde 
cej sosiți de pe pîrtii sau 
de pe*  traseele învecinate 
sînt bine primiți și în. 
tîmpinați cu tradiționalul 
ceai fierbinte.

Pantele din împrejurimi 
oferă bune condiții pen. 
tru schi alpin și de fond,

pe una din pîrtii un 
schi-lift, la realizarea că-

schimb, numeroasele că
rări ciobănești și turisti
ce, bine călcate, conduc 
Spre multe obiective tu. 
ristice ca Vf. Straja și 
cabana Straja Lupeni, Vf. 
Drăgoiu, Vf, Cîndetul, cu 
posibilități de coborîre la 
complexul Gambrinus, 
apoi spre vest, Lacul și 
cabana Valea de Pești, 
Valea și complexul tu
ristic Sohodol — în ju. 

chiar 
. .... i și

localitatea Schela peste 
pasul Vîlcan.

Toate acestea ar fi mai 
bine puse în valoare da. 
că, printr.un efort con
jugat al turiștilor, evi
dent cu sprijinul organe
lor de resort de lâ Con. 
slliul popular orășenesc 
Vulcan, s-ar efectua o 
acțiune de reînnoire a 
marcajelor sau chiar de 
efectuare a unor marca
je noi, într-un masiv 
montan atît de atrăgătoi

. ............      dețuj Gorj — sau 
raia prot^Leon Stoica și........................ ^Tiynana
ing. Alex Dalea, de la 
Liceul industrial Vulcan, 
au avut un aport subs
tanțial.

In timpul verii, drume
ții care se stabilesc aici 
pentru cîteva zile pot e. 
fectua multe trasee mon
tane, pe întreg lanțul 
munților Vîlcan. Din 
păcate, masivul este sărac 
în marcaje turistice sau, 
dacă acestea există, sînt 
prea vechi și fiu prezintă 
o garanție sigură pentru 
cel ce s.ar hotărî să se 
folosească

I

...in 24 ore (14—15 apri
lie 1921), ia Silver Lake
— S.U.A. zăpada nevisco-' 
liță a atins grosimea de 
192 cm 7 Nici pînă azi a- 
cest record de ninsoare n-a 
fost depășit,

.„formula S.O.S. (Salvați 
sufletele noastre) a fost 
adoptată de conferința in. 
ternațională întrunită la 
Berlin în 1906? Apelul 
S.O.S. se lansează pe Iun. 
gîmca de undăxde 600 me. 
trj care este o frecvență 
internațională de veghe și 
care are prioritate absolu. 
tă asupra tuturor emisiu
nilor.

...morsa 
greutatea 
Morsa în 
alb iese adesea învingătoa
re. Lupta începe în mo
mentul cînd ursul alb în. 
cearcă să răpească prada 
morsei. In luptă ursul alb 
se bizuie pe gheare, iar 
morsa pe colți.

...cea mai adincă
— 2810 metri 
India ? Din 
se extrage 
de demult 
numai aur.

...Cea mai largă stradă

siberiana atinge 
de 1500 kg ? 

luptă cu ursul

" ~ mină
— se’ află în 

această mină 
din vremurile 
șt pînă astăzi

orașul
ei —

280

din lume se află în capi, 
tala Braziliei — 
Brasilia ? Lungimea 
2,5 km, lățimea — 
metri.

...crocodilul poate
fără hrană timp de 700 de 
zile, broasca țestoasă — 
500, iar broasca obișnuită 
numai 400 zile ? Toate a- 
ceste date se referă la a. 
cele animale care, avind 
capacitatea de a adormi, 
consumă extrem de puțină 
energie. - ■ -

...la unul din cele mai 
recente congrese ale ling, 
viștilor, desfășurat în Spa
nia, 3-a semnalat că în lu. 
mea întreagă se vorbesc 
actualmente 2967 limbi ? In 
această cifră se includ șl 
cele 1200 limbi vorbite de 
indienii din America.

...influența nocivă a su
netelor chitarei electrice a_ 
supra organismului onie- 
nsc este egală, după pă
rerea 
ea a 
și a 
lor ?

specialiștilor, cu ace_ 
ciocanului pneumatic, 
turbinelor reactoare-

Culese de
ing Ilie BREBEN

Aurel DULA

EP I GRAM E
MUSAFIRII MEICUPLU FORTUIT

Ii observ, astfel încît 
Trag concluzii cu folos :
El H ține de urît
Ea îl ține.,, '„de frumos”.

CUPLU DE REVELION
Ii cunosc cu altă cale ■ 

., Pe Ionel și Sevastița
Ea da buzna la sarmale
El prefera să bea... vita.

Mircea ANDRAȘ

Vă 
de 
să

In ultimul timp, de două de vin și zece sticle 
sărbători, am avut par. r de bere. Curată eficiență! ■ 

■ te de musafiri, nu glu. 
mă. După ce ne.au vizi. 
tat rudele mele, au ve
nit ale nevesti.mi. Cînd 
s.au terminat ți ale ei ' 
(odată cm oala de sar. 
male și damigeana de 
vin), a apărut soacră, 
mea. Nu singură. • Era 
însoțită de.o „gardă", ci. 
că niște rude de la țară, 
din spița noastră, e ade. 
vărat, mai îndepărtată.

A trebuit refăcut pr«. 
cesul, fluxul de „fabrl. 
cat" sarmale, a fost ne. 
voie să dau fuga la aii. 
mentara și să mă aprovi. 
zionez cu cîteva „bem. 
be". Ce.i adevărat e ade. 
vărat; de pe urma aces
tor musafiri ani „benefi. 
dat" și eu. Căci rudele 
soacră-mi n.au venit cu 
mina goală. Au adus b :

Mp „ « p n nian, însărcinați oficial cu
ll.i III LIII II catalogarea stelelor, s-au
IVI, VL vvlv dovedit foarte sceptici la

' ' ~~ aflarea veștii: „Dacă bo-
STELE CONTRA DOLARI tează o stea Martha Smith

O societate din Toronto 
(Canada) a anunțat că va 
constitui un „registru in
ternațional al stelelor". 
Cum cea mai mare parte 
dintre cele 2a0 000 de 
stele cunoscute in prezent 
nu sînt înregistrate in ca. 
taioagele de specialitate cu 
nume, ci cu cure, societa
tea canadiană invită dorito. 
rii să dea stelelor numele 
lor sau un alt nume la a- 
legere. Bineînțeles, nu gra. 
tis, ci pentru suma modică 
de... 30 de dolari. Imbie-

este treaba lor. Pe noi nu 
ne interesează cîtuși \de 
puțin". Ceea ce înseamnă 
că Martha Smith va rămî. 
ne în cataloagele astrono. 
mice cu vechiul ei număr. 
In fond, nu e decît o stea 

de pe

vă este urît singuri, acum 
cind mai e un pic pînă 

: la sărbătoare...". „Știți... 
am bîiguit, eu, e era... 
copiilor le e somn..." 
„Nici-o problemă" — ve. 
ni răspunsul de la celă. 

____ -r__ _ lalt capăt al firului. „Cînd 
Tocmai ne hotărîsem «ă vă colindăm, dacă nu

‘ In noaptea de ajun ‘
Am pus din nou masa. 

Cu toate tacimurile nece. 
sare. Cu flori, cu șerve. 
țele, cu scobitori și alte, 
le. Prietenii noștri colin, 
dători n.au stat decît pl- 
nă la două noaptea. S-au 
scuzat și ei că nu mai 
pot intîrzîa... Și-au plecat, 
urîndu.ne „somn ușor". 
Ah, ce somn!,..

A doua zi , de.abia 
ne.am trezit. Cînd 
tocmai ne hotărîsem să. 
nu mai primim pe ni
meni, sună din nou tele. 
.' !. f,N'd nțai răspund,
nu vreau să aud", am 
zis. Totuși am răspuns. 
Era maică-mea. Ne invi
ta la masa de prînz. Am 

plecat cu primul autobuz... 
Val. CODREÂNU 

P.S. Închei cu prover
bul : cine face ca mine, 
ca mine să pățească !

Dar... trebuie pus la so. 
coteală cind e vorba de 
rude apropiate ?!

să adunăm vasele și să fa. 
cem curat, cînd țirrr, so.

FOILETON

de pe cer, nu una 
ecran,
PERCEPTORII LA

In Italia, frauda
a atins astfel de proporții, 
încit guvernul a decis să 
recurgă la metode forte; 
patronii de localuri 

—js”. -- —sînt obiwțif Să dea fie.
toăre propunere mai ales căfui client copia notei de
pentru îndrăgostiți; hota. piață, după care li se va
rîțî să dea iubitei... steaua stabili nivelul impozitului
de pe cer- Cu condiția să datorat statului. Ieșind din
aibă cei 30 de dolari. Nu- restaurant, clientul trebuie
mai că cercetătorii de la. ; să remită respectiva co- i 
Observatorul astronomic de inspectorului fiscal
renume mondial Smithso- ... ; .postat la Intrare. In caz . 

contrar, riscă o amendă ■ 
de 5 000—20 000 de lire 
italiene. ’

„ '
REBUS

neria. Mă duc să deschid; 
Cine credeți că era ? „La 
mul ți ani, vecine I Iți 
dorim multă sănătate !.." 
mi.au spus — ați ghicit — 
vecinul și veeinaj trans, 
fermați ad.hoc în colin
dători. l.am poftit in 
casă. Ce să facem ? Am 
întins masa din nou. S-a 
făcut ora douăzecișidouă, 
simțeam că mă ia som. 
nul, cînd, în sfîrșit, ve- fonul,
cinii s-au scuzat că ,/iu 

au 
dtn 

rață și un litru de țuică. nou de pe masă, arii in. 
Spun că am „beneficiat" 
deoarece 
n-am mîncat decît două 
găini și un curcan și-am 
băut trei litri de țuică,

intirziat puțin..." și 
plecat, Am string

PÎNDA
fiscală

® T. ȘTEFANUCA, Vul. 
can : Careul „Toamnă 
nu prea" nu prea a 
la... anotimpul ploilor, 
așteptăm cu noutăți 
sezon, care, sperăm, 
ajungă la noi la timp.
• N. MIHAI, Vulcan: 

Reținem „Hibernală4'. Vă 
recomandăm însă mai mul
tă atenție la așezarea gri. 
lelor, care la dv, face a- 
proape imposibilă dezlega-

ceput să desfacem așter- 
în' două zile nulul cind țirrr, telefonul.

„Sînt eu, Petrică, vrem 
să venim la Voi cu colin, 
da... Ne primiți ? Știm că ——-------- -—9---- ■----

rea. Bun și careul „Urări 
românești", ’ cu mențiunea 
că necesită oarecari inter- 
venții, îndeosebi in pri- 
vința semnificațiilor.

• O. BURDUF, Vulcan : 
Careul „Pe teme fotbalis
tice" pierde din temă, din 
cauza intenției dv. de a 
face economie de grile. Fo
losirea verbului „a toci" la 
persoana a Ill.a singular 
este forțată și nerecoman. 
dată in Rebus. Aveți insă 
unele specificații, care, 
bune fiind, ne determină 
să vă rugăm, să reveniți.

ORIZONTAL: 1) Umblă 
Ia bibliotecă (fem.); 2) A» * 

"lean ffig.) — SțcoatS la 
lucru; 3) Administrație
(abr) — Din... densitate I; 
4) Ploaie în neștire; 5) • 
Cum alta... nu-j —. Tors 
întors!; 6) Mame la învă
țătură ; 7) La „Medeleni" 1
— Muntean ; 8) Cade de la 
mijloc I — Tact. încurcat!

Pe... loc!; 9) A nu.i ; . 
mai trebui (pop) — Vas de 
inimă ; 10) Măsuri de via. i 
ță —■ Plin bine (fig-).

VERTICAL: 1) Sustrasă;.
2) Dintr-o piftie! — 234 
de tone 1 — Prepoziție la 
scădere; 3) Margini (fig)
— Pe pisc! ; 4) Ieșit de
rău din comun (fem); 5)
La vîrsta a doua (fig); 6) 
Ore !— Mai mare pe ța. 
rină ; 7) Iertată de lege ; 
8) Cardinal din dreapta — 
In cursă !; 9) R ! — Cre
dincioși ; 10) Stat francez
— Scos acum din fabrică 
(Diminutiv).

P. CRIȘAN

de Petru CRISAN
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FILME
4 ianuarie

Lucrările 
plenarei

C. C. al Frontului 
Patriei 

din Vietnam
HANOI 3 (Agerpres). — 

La Hanoi s_au desfășurat 
lucrările plenarei C.C. al 
Frontului Patriei din Viet
nam. care reunește toate 
partidele politice șl orga
nizațiile obștești din Re
publica Socialistă Vietnam. 
Participanții au făcut 
bilanțul activității organi- 
zațiilcr Frontului pe anul 
trecut și au trasat princi
palele sarcini pentru 1981, 
primul an al celui de-al 
treilea plan cincinal viet
namez — transmite agenția 
TASS.

Din țările
întreprinderea iugoslavă 

constructoare de autovehi
cule „Țrvena Zastava" a a_ 
similat în producție două 
noi modele de autocamioa
ne — „Zastava 624“ și 
„Zastava 659". Cele două 
noi vehicule, de 2,5 și, res
pectiv. 5 tone, sînt destina
te transportului urban. In 
1981, urmează să fie pro
dus aici și un model de 3 
tone. Astfel, programul de 
producție al întreprinderii 
va cuprinde autocamioane 
de la 1,5 la 5 tone.

In anul în curs. „Țrvena 
Zastava" va produce circa 
235 000 autoturisme și auto
camioane.

soare, ceea ce va spori 
competitivitatea acestora 
pe piața externă.

Producția de microcom- 
putere poloneze la centrul 
„Meraster", din Katowice, a 
început în urmă cu un an, 
timp în care a fest pusă la 
punct producția a o sută 
de microprocesoare. Pen
tru anul 1981, se prevede 
asimilarea în producție a 

150 de microcompu-încă 
tere. w -

1985, producția de 
urmează să ajungă în

I

I

KURT WALDHEIM, se. 
cretarul general al O.N.U., 
va lua parte la deschide
rea, la Geneva, Ia 7 ianua
rie, a reuniunii pregăti
toare consacrate problemei 
Namibiei, s-a anunțat ofi
cial Ia O.N.U. Conferința, 
relatează agenția France 
Presse, va trebui să stabi
lească dacă este posibil să 
se treacă fără întîrziere la 
aplicarea planului O.N.U. 
Pentru accesul Namibiei la 
independență pe calea unor 
alegeri libere, desfășurate 
sub egida și 
O.N.U.

controlul

SECRETARUL 
al Organizației 
ței islamice,

Specialiștii de la centrul 
de cercetări și producție 
din Katowice au proiectat, 
în ultima perioadă. trei 
microccmputere utilizabile 
pentru dirijarea mașinilor - 
unelte sau ca microproce-

In 
gaze 
U.R.S.S. la 600—640 mili
arde metri cubi, față de 
407 miliarde în anul 1979,

Industria de extracție a 
gazelor 
dezvolte 
pectivă 
Siberia 
produce 
te jumătate din întreaga 
cantitate de gaze.

va continua să se 
în perioada res- 

cu precădere 
de vest, care 
în anul 1985 pes-

în 
va

I

PETROȘANI — 7 No. 
iembrie : Drumul oase
lor ; Republica: Rocky 
II; Unirea: Familia 
Barcley de pe Broadway.

PETRILA : Țara cai
lor sălbatici.

LONEA: Stop cadru 
la masă.

ANINOASA: Burebis. 
ta, I—II.

VULCAN — Luceafă. 
rul: Siberiada . I—II; 
Muncitoresc: Adîncuri- 
le, I—II.

LUPENI — Cultural 
Proba de microfon 
Muncitoresc : Deznodă 
mint la frontieră.

URICANI ! Ultimul 
sentiment.

TV

întreprinderea de utilaj 
minier Petroșani 

strada Republicii nr. 1, telefon 42820-42821

încadrează

- traducător (absolvent cu studii supe
rioare) din limbile germană și engleză, 

încadrarea se face in conformitate cu 
Legea nr. 4/1974.

Informații suplimentare se pot obține la 
biroul personal al întreprinderii

pen.

mecanica

strada Aleea C.F.R. nr. 9,

un inginer, specialitatea mecanică 
(electromecanică)

un inginer, specialitatea electroteh
nică

Solicitanții trebuie să aibă domiciliul sta* 
bil in Petroșani.

Informații suplimentare se primesc la 
biroul personal-învățămînt-retribuire (telefon 
33970, interior 117 sau 160).

Mica publicitate

4 ianuarie
8,30 Toț înainte ! 
9,05 Șoimii patriei.
9,15 " ’ “ ' ’Film serial pentru 

copii : „Contele de 
Monte Cristo“ (4). 
Omul șj sănătatea. 
Viața satului.
Concertul de A- 
nul nou al Filar
monicii din Viena. 
De strajă patriei. 
Telex.
Album duminical. 
Noi aventuri în e- 
poca de piatră.

15,50 Telesport. Fotbal 
1980 (partea I).

16,55'Documentar TV.
17,15 Ecranizări — Ca- 

ragiale. „D’ale car
navalului".

18,40 Micul ecran 
tru cei mici.

19,00 Telejurnal.
19,25 Creații noi 

„Antena „Cîntării 
României".

20,30 Film artistic: „Co
piii și marea". 
Producție a studio
urilor americane. 
Telejurnal. Sport.

LA CENTRUL de ex. 
perimentări al Facultății 
de farmacie din cadrul U- 
niversității din Cairo a 
fost cultivată o plantă ca. 
re se apreciază că are pro
prietatea de a servi drept 
substitut al insulinei, ne
cesară în combaterea di. 
abetului. După cum preci
zează agenția MEN, ex
periențele făcute pînă în 
prezent pe animale au de
monstrat că planta respec
tivă contribuie la asigura
rea echilibrului în proce. 
sul de secretare a insu. 
linei.

MEXICUL are o popu
lație de 67,4 milioane de 
locuitori (33,5 milioane 
bărbați și 33,9 milioane 
femei). Din 1970 pînă în 
1980, populația Mexicului 
a crescut cu 19 milioane 
de locuitori.

LUCRĂRILE celui de-al 
X-lea Congres al Federa
ției Naționale a Femeilor 
din India, care numără în 
rîndurile „sale circa 600000 
de memlft-e, s-au încheiat, 
în orașul Trivandrum, cen
tru) administrativ al sta- 

. tului Kerala. In rezoluțiile 
adoptate de participante 
se exprimă necesitatea des
fășurării unei lupte ferme 
pentru lichidarea rămășițe
lor trecutului, pentru ca 
femeilor să li se acorde 
dreptul de a participa Ia 
viața socială și la adopta
rea legilor, în vederea asi
gurării unei depline egali, 
tăți pe plan economic și 
social.

încadrează urgent pentru activitatea de 
service și asistență tehnică la produsele fa
bricate de întreprindere și în exploatare la 
unitățile miniere din Valea Jiului.

UN NOU guvern senega- 
lez a fost format, la Dakar, 
de către Habib Thiam, 
primul ministru numit de 
președintele țării, Abdou 
Diouf, s_a anunțat într_un 
comunicat oficial în capi_-- 
tala Senegalului.

Noul cabinet este format 
din 28 de membri, dintre 
care opt secretari de stat. 
21 de miniștri și-au păstrat 
posturile.

AFLAT în vizită oficială 
în India, Knut Frydenlund, , 
ministrul afacerilor exter
ne al Norvegiei a fost pri
mit de primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi. Cu 
acest prilej, au fost anali
zate stadiul relațiilor din
tre cele două țări, ți pro
bleme ale actualității in
ternaționale.

ÎNTR.O DECLARAȚIE 
făcută 
Preșse, 
lider al 
cane din 
satelit al Johannesburgu- 
îui —. a afirmat că popu
lația de culoare din Repu
blica Sud-Africană va a- 
junge să înfrîngă actua
lul sistem de apartheid da
că va refuza să colabore
ze la propria oprimare. 
Motlana, care este unul 
dintre puținii lideri ai

I

I

9,40
10,00
11,45

12,30
13,00
13,05
14,00

< general 
Conferin- 

Habib 
Chatti. a declarat că 
itoarea conferință islamică 
la nivel înalt, programată 
pentru 24 ianuarie în A- 
rabia Saudită, va analiza o 
serie de probleme de inte
res pentru țările islamice, 
printre care problema Ie
rusalimului. Totodată, vor 
fi discutate mai multe su
biecte de ordin economic.

PREȘEDINTELE Pakis- populației de culoare aflați 
încă în libertate, și-a ex
primat scepticismul în le
gătură cu trecerea R.S.A. 
pe calea unei dezvoltări 
democratice prin mijloace 
pașnice.

. # r ggg^g g g

al 
vi—

agenției France 
Ntatho Motlana, 
comunității afri. 
Soweto — orașul

i

1
I
I

"22,10

16,00
5 ianuarie

Emisiune în lim
ba maghiară. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Actualitatea . eco
nomică. 
Orizont 
științific.

20,30 Roman
„Trecea 
reț".~ Episodul 4.

21,25 Cadran mondial.
21,40 Armonii de iarnă. 
22,05 Telejurnal.

19,40 tehnico-

- 5 electricieni, categoria 3-6

5 lăcătuși, categoria 3-6

Condițiile de încadrare și retribuire con
form Legii nr. 12/1971 si respectiv nr. 
57/1974.

tanului, Mohammad Ziă_ 
Ul-Haq, urmează să între
prindă o vizită oficială în 
Turcia între 12 și 15 ianua
rie, s-a anunțat ia Islama
bad. I

t g ~gg g. g^^g g g g. g^^ g

foileton : 
un călă. I

I
I

Asasinatul în S. U. A.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ceuță 
Iancu, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se cleclară nulă. 
(1032)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marcu 
Constantin, eliberată de 
I.G.C.L. Petroșani. Se de
clară nulă. (1033)

FAMILIILF Pomană și

Meister mulțumesc pe a. 
ceasta cale medicului spe
cialist urolog Ianos Daro. 
czyi, colectivului de Ia sec. 
ția chirurgie, precum și 
medicilor Ion Samoilă, Ra
du V. Radu și întregului 
personal pentru îngrijirea 
competentă, acordată tată
lui nostru Meister Daniel, 
și Ie urăm „La mulți ani!“,

(Un bărbat în vîrstă de 15—44 de ani din New 
York este astăzi mai susceptibil să fie asasinat decît 
să moară din oricare altă cauză)

(The Sunday Times)

Asasinarea Iui John Len
non în fata casei sale este 
o întâmplare deloc neobiș
nuită în schema statistică 
a vieții și morții în Ame
rica modernă. In orașul 
New York principala cau
ză a mortalității la' -băr
bații de 15—44 de ani nu 
este, astăzi, accidentul de. 
mașină, cancerul sau boa
la de inimă, ci... asasina
tul. In Los Angeles, oa
menii se omoară între ei 
într-un ritm atît de ne_ 

aproape șa- 
— îneît 
de spa
de la 
Intr-un

nului. La New York, acest 
total se anticipă că putea 
să fie de 2 000 față de 1 733 
anul precedent.
In Miami — numărul 
omorurile a crescut cu 
70 la sută, față de 1979, iar 
la Washington — cu 80 la 
sută. . i

măcel este faptul că un nu
măr crescînd de omoruri 
sînt făptuite de asasini ca
re nu-și cunosc victimele, 
omoruri total nemetivate. 
între străini care n-au 
absolut nimic de împăr
țit. In trecut. omorurile 
Se produceau de obicei în
tre oameni care se cunoș
teau — familie, prieteni, 
cunoscuți sau parteneri de 
afaceri — și erau provo-

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL Spitalului orășenesc Lupeni anun
ță cu profunde regrete încetarea prematură din viață, 
în ziua de 1 ianuarie 1981, a medicului.

dr. LUCIA BOCȘA'
Ii vom păstra neștearsă amintirea în inimile 

noastre.

Din presa străină

cu 
circa

an, 
tot

A- 
în

maipomenit 
se pe zi, în medie 
se resimte o „lipsă 
tiu“ în pivnițele 
morga orașului, 
spațiu proiectat pentru 150 
de cadavre sînt îngrămă
dite 300.

Omorurile din distric
tul Los Angeles se anti
cipase să ajungă la 2 500 
înainte de încheierea a-

Insă măcelul nu se limi
tează numai la marile ora
șe. El este de dimensiuni 
naționale. Cifrele din 1979 
indică un asasinat la fie
care 24 de minute, 
zonele rurale nu mai sînt 
imune. In Missouri, Kan
sas:, Illinois și Iowa, omo
rurile (multe dintre ele le
gate de stupefiante) au de
venit fapt obișnuit.

Ceea ce-i alarmează pe 
multi eriminaliști în acest

Nici

pasiuni, mînie sau 
etc. Insă în pre- 
după cum scria O 
newyorkeză — o_

cate de 
gelozie 
zent —■ 
revistă 
rașele Americii*  adăpostesc
,.o specie virulentă de cri
minali incredibil de vio
lent: și lipsiți de orice fel 
de conștiință, bărbați și 
femei dereglați mental1'.

Omoruri multiple, odată 
raritate senzațională, 
devenit fapt curent.

Sînt, de asemenea,

au

în

creștere omorurile de poli
țiști. Intr-o singură lună, 
la începutul anului” 1980 la 
New York au fost omor îți 
patru polițiști și alți șase 
au fost grav răniți în 
schimburi de focuri cu in
fractori. In ultimii doi ani, 
in New York au fost uciși 
16 polițiști.

70 la sută din toate o_ 
morurile sînt comise 
pistoale. Din cele
10 000 de sinucideri pe 
65 la sută sînt comise 
cu pistoale.

In statele Unite ale 
mericii există astăzi
posesiunea particularilor 50 
de milioane de pistoale, 
și numărul armelor. vîn_ 
dute persoanelor particula
re crește în fiecare an cu 
aproape 3 milioane.

Cauza directă a multor 
omoruri este si consumul 
și traficul de stupefiante. 
Comandantul Departamen
tului de luptă împotriva 
tâlhăriilor și omorurilor al 
poliției din Los AQgeles, 
căpitanul William Cobb, 
consideră că de vină este 
societatea „total apatică".

FAMILIA Geangă mulțumește tuturor celor care 
au participat la marea durere pricinuită de moartea 
scumpului nostru soț, tată, ginere, precum și condu, 
cerii minei Lonea și sectorului II pentru sprijinul 
acordat- . .

SOȚIA Ileana, fiul Nelu, fiica Eugenia, ginerele 
Alexandru, nora Susana și nepoții Claudiu 
rențiu anunță cu adîncă durere încetarea din 
iubitului lor soț, tată și bunic

CARASCA MIHAI — 74 ani,

și Lau. 
viață a

aur (50care a ajuns să sărbătorească și nunta de 
de ani de căsnicie).

Inmormîntarea va avea loc azi, 4 ianuarie 1981, 
ora 14, din Lonea- (2)
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