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Mecanizare fi Productivitate fi Rentabilitate
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SÎNT SOLICITAȚI

SĂ RĂSPUNDĂ:

1. Ce măsuri ați întreprins pentru 
Introducerea șl exploatarea eficientă a 
utilajelor?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivității muncii planificate ?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia trimestrul I șl anul 1981?

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
plecat, sîmbătă, la Timișoa
ra, unde urmează să se în- 
tîlnească cu tovarășul 
Țvietin Miatovici, președin
tele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugo
slavia, care, va efectua, îm
preună cu tovarășii Stane 
Dolanț, membru al Prezi
diului Comitetului Central 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, și Iosip Vrho.

veț, secretar federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, o vizită de prie
tenie 
listă
1 și

La
rești, 
peni,

r Axi, răspunde-ing* Emil MURU, directorul I.M. Livexeni

Creăm condiții optime 
exploatării eficiente a tuturor 

capacităților de producție
Principala proble- 

8 mă pe care o 'avem 
*" de rezolvat — și 
acționăm intens de o lu
nă pentru rezolvarea ei 
— este crearea condiții
lor optime pentru funcți
onarea și exploatarea efi
cientă a utilajelor pe ca. 
re le avem în dotare. 
După ce această proble
mă va fi rezolvată în în
tregime ne vom orienta 
spre introducerea de noi 
utilaje.

Ce am făcut pînă acum 
pentru crearea condițiilor 
de care aminteam ? în 
primul rînd am acționat 
cu foarte multă hotărîre, 
fermitate și chiar seve-

în prima lună a anului 
și_au reluat activitatea 
normală 5 brigăzi de 
pregătiri cu ajutorul că
rora. printr-o mobilizare 
exemplară a oamenilor, 
ne-am realizat prevede
rile de plan la acest gen 
de lucrări. De asemenea, 
ne-am realizat sarcinile 
planificate pentru luna 
ianuarie și la lucrările 
de investiții.

Ceea ce doresc să evi
dențiez în mod deosebit 
este activitatea formații
lor de lucru și mai ales

Dorin GHEȚA

ritate pentru recondițio- 
narea Și punerea în stare 
de funcționare optimă a 
principalelor căi de ac
ces și fluxuri de trans
port din subteran. Au 
fost recondiționați peste 
4 700 ml de lucrări mini
ere creîndu_se posibilita
tea reluării activității și 
reintrării în funcțiune a 
trei importante capacități 
de producție, deocamdată. 
Este vorba de trej aba
taje frontale: două cu 
susținere metalică indi
viduală dintre care unul 
dotat cu combină, și u- 
nul din abatajele cu 
complexe de susținere și ■
tăiere mecanizată. (Continuare In pag. a 2-a)
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Curajul din... 
umbră
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în ajutor. Este sever, 
dar drept" (Nicolae Vîj- 

„Este 
un maistru devotat între

prinderii, Care nu admite in
disciplina'' (Alexandru An
tal, lăcătuș). „Lucrez 
zece ani cu Francisc 
Nu am observat 

viciul beției

I 
I 
I
I 
I 
I

I
I
«

N-aș fi crezut vreo
dată că și asemenea . , . .
ginduri ascunse de rău- dea, șelul șculăriei). 
tate poț fi intîlnite la 
unii dintre semenii noș
tri. Dacă n-ar fi fast 
scrisoarea, nu aș fi ști
ut că maistrul Francisc 
Soo este unul dintre cei 
mai apreciați maiștri de aibă

să introducă băuturi în 
incinta secției" (Mihai 
Gudasz, maistru prin
cipal), „Pe comunistul 
Soo îl pretcupă întări
rea disciplinei de pro
ducție, nu admite lu
crări de calitate neco
respunzătoare, este un 
om drept. Cele afirma
te in scrisoare sînt ca
lomnie la adresa lui. Soo 
de un... ins obscur, lip
sit de simțul realității". 
(Marin Lazăr, secretarul 
comitetului de partid). 
Ne oprim aici. Ajung 
cele relatate despre mais
trul Francisc Soo, de 
către oamenii muncii ca- 
re-l cunosc foarte bine, 
de la S.S.H. Vulcan. Poa
te și „Micalaie", va înțe
lege și va 
pertoriul 
prins în a 
calomniei", 
vești din 
necinstit.

Teodor ARVINTE

la S.S.H, Vulcan. Să re
latăm injuriile, triviali- 
tățile, insinuările aduse 
la adresa maistrului Soo 
de către un anume „Mi
calaie"...? ar fi prea 
de tot.

Dar 
cine-i, 

că în 
ului nu figurează 
se erijează in
al dreptății și
umane din cadrul S.S.H.
Nu, se află printre ntij
dar își ascunde identi- 
tatea in umbră de unde 
împroșcă cu venin. Pe 
nedrept s-a năpustit a- 
supra maistrului Soo; a- 
supra unui om de alea
să ■ probitate profesio
nală și morală, îndrăgit în 
colectivul S.S.H. „El este 
unul dintre cei mai 
preciați maiștri în 
durile muncitorilor 
țieî; ne consultă 
are probleme deosebite 
în producție și_i sărim.

Micalaie 
lucrează, 

catastifele S.S.H— 
deși 

apărător 
demnității

acest 
unde

a- 
rîn- 
sec- 
cînd

de
Soo. 

să 
sau

I 
I 
I

IN PAGINA A 3-A

De la o duminică

ia alta

Timiș al P.C.R., de alți re- ’ 
prezentanți ai organelor lo. 
cale de partid și de stat.

Numeroși oameni ai mun
cii aflați la aeroport fac o 
entuziastă primire secreta
rului general al partidului. ' 
Ei aclamă îndelung, dînd 
glas bucuriei de a avea din 
nou, la scurt timp, în mij
locul lor pe conducătorul 
iubit al partidului și statu
lui.nostru. Timișorenii și-au 
manifestat în același timp, 
satisfacția față de noua în- 
tîlnire la nivel înalt româ- 

neral al partidului a fost no.iugoslavă, față de carac_ 
întîmpinat de primul secre
tar al Comitetului județean

în Republica Socia- 
România, în zilele de 
2 februarie 1981.
plecarea din Bucu- 
pe aeroportul 

tovarășul
Ceaușescu a 
tovarăși din 
partid și de

La sosirea
Timișoara,

Oto_
Nicolae 

fost salutat de 
conducerea de 
stat.
pe aeroportul 

secretarul ge-

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Țvietin Miatovici, președintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, va efectua. împreună 
cu tovarășii Stane Dolanț, membru al Prezidiului Co
mitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, și Iosip Vrhoveț, secretar federal pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, o vizită de pri
etenie în Republica Socialistă România, în zilele de 
1 și 2 februarie 1981.

terul rodnic al acestui nou 
dialog consacrat dezvoltă
rii și aprofundării în conti
nuare a legăturilor de prie
tenie, solidaritate și cola
borare dintre partidele, ță
rile și popoarele noastre, 
lărgirii și întăririi acestor 
raporturi tradiționale în fo
losul și spre binele celor 
două state socialiste vecine, 
al progresului și prosperi
tății lor, în interesul cau
zei generale a păcii și so
cialismului.

Minerii Uricaniului 
au extras peste plan 

1250 tone de 
cărbune

Cu justificată mindrie 
patriotică, colectivul în
treprinderii miniere Uri- 
cani a raportat în adu
narea reprezentanților 
oamenilor muncii extra
gerea unei cantități de 
832 tone de cărbune 
peste' prevederile de 
plan de la începutul 
lunii. După trei zile de 
Ia adunarea reprezen
tanților, minerii din U- 
ricani au obținut un 
nou succes pe calea în
deplinirii angajamentu
lui asumat pe acest an 
— au majorat cota de
pășirilor la 1250 tone de 
cărbune.

O contribuție deose
bită și-au adus-o la a- 
cest succes brigăzile 
conduse de minerii Ion 
Nicolae — 290 tone căr
bune plus, Victor Me- 
zambrovschi, cu 200 to
ne de cărbune și Gheor
ghe Scorpie, cu 100 tone 
de cărbune extrase pes
te plan, toate din ca
drul sectorului II. Pe 
lista evidențiaților 
înscriu și brigăzile sec
torului I: Antonie ~ 
du, cu 300 tone și Au
rel Șoșoi, cu 150 tone 
de cărbune extrase pes
te prevederile planului.

mina

se

Ra-

„Dacă pînă la începutul 
anului trecut punctul slab 
al minei Bărbăteni îl cons
tituia evacuarea producției 
— ne spunea sing. Gheor
ghe Moroe, șeful sectoru
lui V transport — anul 1980 
a înseninat pentru colecti
vul nostru un adevărat re
viriment", Argumentele ce 
vin în sprijinul acestei a- 
firmații nici nu mai pot fi 
puse la îndoială pentru că 
era și normal ca, în con
dițiile în care mina Băr_ 
băteni și_a depășit sarcini
le de plan cu 30 000 tone 
cărbune, să se fi produs 
schimbări în mai bine și in 
cadrul acestui sector. Prin. 
tr_o nouă reorganizare și 
repartizare a oamenilor pe 
echipe și schimburi, prin 
ridicarea continuă a nive
lului lor profesional, dar 
mai ales printr-o intensă 
muncă de conștientizare du
să de organizația de partid, 
s-a ajuns la redresare* do
rită de toți, sectorul de 
transport fiind un aliat de 
nădejde ăl sectoarelor pro
ductive.

Punerea la punct, prin re. 
vizii și reparații a liniei de 
cale ferată de Ta orizonturi
le 700 și 783, reviziile Și 
reparațiile de calitate, exe
cutate la locomotivele Die
sel, au condus la eliminarea 
defectelor și, implicit, a 
stagnărilor, brigăzile de la 
fronturile direct productive 
puțind fi aprovizionate la 
timp cu materiale și „goa
le". Ia cadrul acestor ac
țiuni s_au evidențiat Cons
tantin Rotaru și Ruben Moi
se, Teodor Temian și Ion i 
Drilea, echipele de reparat ■' 
vagonete conduse de lăcă- - 
tușii Gheorghe Grigoroaie ' 
și Mircea Pîridaru (200 va
gonete reparate și predai 
te, în 1980, circuitului pro- ' 
ductiv), mecanicii de loco
motivă Marin C. Ion, 
Constantin Sandu, Ion Mo- , 
raru, comuniști de nădejde ! 

' ai sectorului, Stelian Miha- 
lache, Dumitru Lăpușan, ; 
Modest Filipciuc și alții, .

Gheorghe OLTEANU
1

(Continuare în pag. a 2-a}

1
Constructorii de pe șantierul noului centru ci

vic al orașului Vulcan lucrează la finisarea unui nou 
bloc cu 32 apartamente ce va fi dat în folosință în 
cursul lunii martie a acestui an. In imagine, echipele 
de zidari conduse de Marin Ignat și Nicolae Avram 
lucrează la izolația acoperișului blocului.

I

I

Șl 
le 

de

ura- 
grea, 
bune 
avea,

re
al

ei 
lo-

renunța Ia 
injuriilor

sa „arie
E ușor să 
umbră, dar e

FLORILE ORAȘULUI
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I
I

i
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j Dacă se confirmă 
. rea cum că „iarna.i 
* omătul. mare, semne 
| anul are", vom 

prin hărnicia celor 
muncesc pămîntul și 
aduc belșug de roade. Bel. 
șug de flori vor ii 
în parcurile (pe care 
avem...) și rondurile 
pe zonele verzi din orașul 
Petrila. Facem această 
afirmație după vizita în
treprinsă la sera secției 
Petrila a E.G.C.L. Petro-

1 șan/, unde muncesc 
cu s î r g și price
pere Irina Balea, Natașa 
iordan, Elena Lapșanschi 
și Elena Ghirz, sub în
drumarea tehnicienei Ma
ria Dr ăgo i.

Ca urmare a preocupă, 
rii tovarășilor de la Con
siliul popular al orașului Continuare in pag a 2-a’

Petrila și de la secția 
localitate a E.G.C.L. 
troșani în anul trecut 
prafața serei s_a extins cu 

ce 650 metri patrați și 
ne

a. 
ceasta prin forțe și resur
se proprii. Petru Lăză- 
rcscu, lăcătuș Ia secția 
Petrila a E.G.C.L., împre
ună cu un ortac a execu
tat partea metalică, apoi 
pc acoperișul noii sere au' 
fost fixate ochiuri de 
sticlă. Au lost montate 
de asemenea conductele 
necesare încălzirii serei. 
Lucrarea a lost terminată 
la începutul lunii septem
brie. Au intrat în acțiune 
,,florăresele". Terenul a 
fost săpat, îngrășat și a-

D. CRIȘAN

*:
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Concentrarea eforturilor pentru realizarea 
planului înseamnă și condiții mai bune de 

munca și viața asigurate minerilor

A Garanții pentru noi 
sporuri de cărbune 

(Urmare din pag. I)

la pre- 
confe- 

de sin_ 
Vulcan

evidențiat cu preg- 
realizărîle și 

anului care 
Imperativele 
calității și 
fost aborda-

Făcînd bilanțul activită
ții desfășurate de 
cedentele alegeri, 
rinta organizației 
dicat de la I.M.
a
nanță 
neîmplinirile 
s_a scurs, 
cincinalului 
eficientei au
te Prin prisma necesită
ții de a se realiza sarcini
le de plan de către fie
care colectiv de oameni 
ai muncii. Au fost criti
cate acele formații care 
nu-si realizează planul 
lună de lună. Participan- 
tii la dezbateri au subli
niat necesitatea accentuă
rii preocupărilor pentru 
introducerea mecanizării 
în subteran, economisirea 
energiei si combustibilu
lui. reintroducerea în cir
cuitul productiv a unor 
armături metalice, piese 
si subansamble recupera
te.

— Mecanizarea, afir
ma Ilie Chiron, unul din- 
trv cunoscutii brigadieri 
ai I.M. Vulcan, este calea 
principală menită să a- 
sigure creșterea producti
vității muncii si realiza
rea sarcinilor de plan. 
Avem rezerve serioase în 
acest domeniu. O mai

mare grijă trebuie acor
dată si condițiilor socia
le ale minerilor. Propun 
comitetului sindicatului 
ca, împreună cu consiliul 
oamenilor muncii, să ac
ționeze pentru moderni
zarea băii muncitorilor.

Inginer Radu Nicolae, 
director adjunct electro
mecanic : „In anul 1980 
am înregistrat o creștere

maistru
1 : „In

Bunăiașu Ion, 
minier, sectorul 
trimestrul IV 1980 acțio. 
nînd mai bine, antrenînd 
toate formațiile la 
cerea socialistă am 
să dăm în Plus, 
sarcinile de plan,
tone cărbune. Și în anul 
1981 am pornit bine. Pînă 
în prezent înregistrăm un 
plus de 900 tone cărbune

între- 
reușit 
peste 

78(1

Conferințe de alegeri ale 
organizațiilor de sindicat

a sarcinilor cu 37 000 
tone cărbune față de rea
lizările anului precedent.- 
Dar nu ne-am ridicat la 
nivelul cerințelor. Aici, 
un rol mai activ trebuia 
să.aibă 
sindicală 
întrecerii 
sigurarea 
de și munci politice 
la om la om mai active. A_ 
cum nu mai sîntem planifi. 
câți cu subvenții și trebuie 
să acționăm cu toată 
răspunderea pentru a de
veni o unitate eficientă, 
așa cum o cere secreta
rul nostru general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu“.

și organizația 
în organizarea 
socialiste, în a_ 
unei propagan

de

la zi. Mai sînt de rezol
vat unele probleme socia
le. Se mențin unele nea
junsuri în repartizarea 
locuințelor pe sectoare ; 
de asemenea, ar trebui să 
primim si să putem citi 
presa la zi. Comitetul sin
dicatului să acționeze ca 
tovarășa de la difuzarea • 
Presei să-și respecte 
gramul1'.

Balas Szabo, șef 
gadă : „Deși s-au
măsuri pentru aprovizio
narea cu vagonete, locu
rile de muncă mai duc 
încă lipsă de goale. Une
le măsuri stabilite în 
consiliul oamenilor mun

pro-

bri- 
luat

cii nu au fost finalizate 
în totalitate pentru asi
gurarea aprovizionării co
respunzătoare a brigăzi
lor de producție".

In cuvîntul lor, alti de
legați la conferință, ca . 
Sălvina Oargă, Aurel
Costache, Ioan Pașoa,
au subliniat necesitatea 
concentrării tuturor efor
turilor pentru realizarea 
Planului în strînsă con
cordantă cu îmbunătăți
rea .continuă a calității 
cărbunelui, a înfăptuirii 
programului de măsuri 
care să asigure condiții mai 
bune la baia și cantina 
minerilor. Comitetul sindi
catului va trebui să fie 
mai exigent în organiza
rea întrecerii socialiste; 
asigurarea unei propa
gande vizuale mai opera
tive cît si crearea în con
tinuare a tuturor condi
țiilor de muncă si viată 
pentru ca fiecare brigadă 
să-și îndeplinească planul 
de producție. De aseme
nea, la toate nivelele tre
buie să se acționeze mai 
eficient în vederea apli
cării noului mecanism. 
eccnomico-financiar, pen
tru afirmarea în viată a 
autoconducerii și auto- 
gestiunii muncitorești.

Teodor ARVINTE

care au acționat fiind'donș. 
tienți că de calitatea lu
crărilor executate de ei 
depinde scoaterea la ziuă a 
„aurului negru" din sub
teran. Eforturile oamenilor 
sectorului de transport au 
fost orientate și spre înca
drarea în normele specifice 
de consum,- în bilanțul de 
sfîrșit de an fiind consem
nate economii de peste- 200 
1 motorină și 300 1 ulei. In 
urma schimbărilor periodice 
de ulei, o cantitate de 200 
1 a putut fi predată pentru 
regenerare.

Elanul muncitoresc, dorin
ța și_hotărîrea lor de a rea
liza exemplar producția a_ 
njului și cincinalului în ca
re am pășit la un volum și 
nivel calitativ superior au 
fost temeiul de acțiu
ne al colectivului încă 
din luna decembrie a anu
lui trecut, cînd au fost ter
minate lucrările de mon
tare a culbutorului în trails.

versala II, sectorul II, ori
zontul 700, lucrare prin ca
re distanța de transport a 
cărbunelui este scurtată la 
jumătate, producția extrasă 
fiind dirijată pe fluxul de 
transport cu bandă pe ga
leria de coastă, direct spre 
preparația Lupeni.

„Drumul parcurs în 1980 
a fost pentru noi un ade
vărat examen al exigenței 
— conchidea șeful sectoru
lui V transport de la mina 
Bărbăteni — el continuînd 
și acum, avînd în
sarcinile sporite ale acestui 
an și cincinal. Dar abne
gația muncitorească, dărui
rea ce animă colectivul nos
tru pentru ca mina Bărbă
teni să ocupe în continuare 
un loc de frunte în întrece
rea pentru mai mult căr
bune își vor spune cuvîn
tul, sectorul de transport 
aducîndu.și din plin con
tribuția la înfăptuirea a- 
cestei hotărîri a întregului 
colectiv al minei".

vedere

Catrina

Cu dăruire
ziua de 25 ianuarie 

preparația Petrila a 
de recepționat o în-

Tînăra comunistă 
Ciubotaru, de la întreprin
derea ds confecții Vulcan, 
o muncitoare harnică și 
conștiincioasă.
rr- 1 ■ ■1 •" —......

(Urmare din pag. I)

avut
semnată cantitate de căr
bune de la minele Petrila, 
Lonea și Dîlja, dar din 
cauza unei defecțiuni teh
nice — s-a rupt banda în
clinată de bruți — au fost 
necesare mari eforturi ca 
recepția planificată să fie 
și realizată.

Alarma s-a dat 
de dimineață, în schim
bul I. Sub conducerea in
ginerului electromecanic 
Marin Ilcea, maistrului elec
tromecanic Ion Horga, pre

cum și a inginerului prepara
tor Gheorghe Biro, și lui loan 
Toacă, maistru principal, a 
fost mobilizat personalul 
electromecanic și echipele 
de la preparație și cu dă
ruire exemplară banda no

uă a fost transportată și

exemplară 
introdusă în scurt timp în 
locul celei rupte.

O 
rită 
tori 
tul 
dus ... „ , _____  _
schimb prelungit. S_au mai 
evidențiat muncitorii de la 
formațiile de lucru spălă
torie, 1 
cărcare. 
ora 22, 
pusă în 
schimbul 
putut prelua întreaga pro
ducție livrată de cele trei 
întreprinderi miniere. în 
dimineața zilei următoare, 
la ora 6, harnicul colectiv 
de la preparația Petrila a 
raportat cu mîndrie reali
zarea integrală a planului 
pe ziua precedentă.

Ladislau LUPA, 
șef echipă preparația 

Petrila

mențiune specială me- 
echipa de vulcaniza- 
condușă de comun is- 
Ștefan Cazan care a 
tot greul, muncind în

Fabrica de produse 
lactate Livezeni.

Șefa de schimb Geor- 
geta Bucicoiu și rnași- 
nista Săftica Darie ur
măresc circuitul laptelui 
în instalația de răcire. . 
Foto: Șt. NEMECSEK î

separație
Pînă 
banda 

funcțiune, iar în
IIP preparația a

și des_ 
seara, la 
a fost

K? *

■ *

oi
...

Creăm condiții optime
exploatării eficiente a tuturor
capacităților de producție

(Urmare din pag. I)

Răspundem 
cititorilor

! pol pe întreaga suprafață
I>
i
I

<
>
>

»

au fost sădite garoafe, ca
re, îngrijite, înfloresc în 
permanență. Chiar și în ziua 
vizitei noastre, din noua 
seră au fost ,,recoltate" și 
trimise la florăria secției 
200 de garoafe, iar din se
rele mai vechi, multe cale. 
De fapt, prin magazinul 
de desfacere a florilor ce 
aparține de secția Pe
trila a E.G.C.L. se pun Ia 
dispoziția oamenilor mun
cii din localitate în fiecare 
lună Hori în valoare 
7 000—9 000 lei.

Baza activității serei 
mine insă asigurarea 
rilor orașului Petrila. In 
această perioadă, pe Ungă 
îngrijirea calelor, garoa- 
f lor, a diferitelor flori 
din ghivece se muncește

cu hărnicie și pasiune la 
Insămînțatul florilor ce 
vor împodobi părculețele 
și rondurile din localitate.

Tot în anul trecut și tot 
pentru mărirea numărului 
de (lori, arbori 5/ arbuști

orașului

(ie

ra
tio,.

ornamentali au început 
lucrările de amenajare a 
unei noi pepiniere, cu o 
suprafață de 500 mp, un
de se vor produce Tuia, 
Buvșuși, sălcii, precum și 
diferiți arbuști pentru gar
durile vii. Temperatura 
constantă a serei este a. 
sigurată pe două schim-

buri de fochiști, iar di
mineața această operație 
este asigurată de „florăre- 
se". Preocupări există aici 
și în ceea ce privește spo
rirea varietății floricole. 
Acum doi ani s-au adus 
semințe de Beleralia mari
tima tocmai din Banat. 
Acum aceste flori sînl cul
tivate din semințele recol
tate la

Odată 
măverii, 
niie de 
amenajare a zonelor verzi, 
activitatea ilorăreselor se 
desfășoară atît la seră cit 
și în părculețele și zonele 
verzi ale orașului. Miile de 
lobelii, begonii, petunii, 
gura leului, trandafiri și 
alte flori vor Incinta pri
virile trecătorilor.

a celor de la abatajele 
frontale — a celor de la 
pregătiri și investiții am 
făcut_o deja — care in- 
cepînd cu decada a Il-a 
a lunii ianuarie au ex
ploatat în mod eficient 
utilajele din dotare, ce
ea ce ne_a permis ca în- 
cepind cu data amintită 
să ne realizăm ritmic 
sarcinile zilnice planifi
cate.

încă sîntem defici
tari în realizarea 
acestui indicator

pentru că forța de mun
că a două sectoare, care 
era programată pentru a- 
bataje, am foloșit-o și o 
mai folosim încă la re_ 
condiționarea și reprofi
larea lucrărilor miniere, 
pentru a crea condiții op
time exploatării eficien
te a utilajelor, așa cum 
mai spuneam, creării u- 
nor condiții foarte bune 
aprovizionării brigăzilor 
și evacuării cărbunelui

seră.
cu venirea pri
cind încep acțiu- 
înfrumuse(are și

și sterilului din subteran 
dar mai ales necesare re
alizării unor condiții de 
lucru și de securitate a 
muncii deosebite. Prin 
punerea în funcțiune a 
tuturor capacităților de 
producție prevăzute pen
tru trimestrul I, în cel 
mai scurt timp posibil ne 
vom realiza și acest in
dicator.
m Și luna februarie 

va fi afectată re- 
** “ condiționărilor de 

lucrări miniere și intră
rii în funcțiune a celor
lalte capacități de pro
ducție. Odată cu rezol
varea acestei probleme și 
cu stăpînirea mai bună a 
fluxurilor de transport, 
care încă ne mai creează 
greutăți mai ales din ca
uza unor piese de schimb 
care ne lipsesc, începînd 
cu luna martie, sîntem 
convinși că mina Livezeni 
va intra în producție nor
mală. Din decada a treia, 
așa cum mai 
mina a început 
alizeze ritmic 
zilnice de plan.

spuneam, 
să-și re- 
sarcinile

UN GRUP DE CITI
TORI, Crividja : înce-
pînd cu ziua de 23 ianua
rie a.c. s_a efectuat inven
tarul de predare-primire 
așa că mult discutata u- 
nitate de legume și fruc
te din cartier va fi des
chisă. Credem că* vestea • 
este în măsură să vă 
mulțumească.
• UN GRUP DE CE

TĂȚENI, Petrila: Ne
scrieți elogios, și aceasta 
pe bună dreptate, că s-a 
construit un pod peste 
Jiu, cu o deschidere de 
45 m, pod ce face legătu
ra cu cartierul Traian 
Vuia. Relatați de spriji
nul consiliului popular al 
orașului Petrila, inclusiv 
al tovarășului Gavrilă 
David, primarul localită
ții, mai relatați de mun
ca patriotică depusă de 
locuitorii cartierului și, 
mai ales, de pensionari 
la construirea podului. 
Nu amintiți însă nici un 
nume. Dealtfel în ziarul 
nostru, s_a publicat des
pre această realizare. Aș
teptăm noi scrisori despre 
acțiunile gospodărești sau 
de altă natură, întreprin
se de locuitorii din car
tier, dar să ne comunicați 
numele celor ce s_au re
marcat în muncă.

buni croitori. în pri- 
semestru al anului 

noul centru și-a pro-

Ii
II u

• NOI SERVICII. Pre- 
ocupîndu-se de extinderea 
gamei de servicii oferite 
populației din municipiu, 
conducerea cooperativei „U- 
nirea" din Petroșani a ho- 
tărît înființarea unei noi 
unități. Este vorba de un 
centru propriu de creație 
în domeniul confecțiilor, 
care va fi condus de Va- 
sile Ungur, unui dintre cei

mai 
mul 
1981 
pus să creeze 15 modele 
noi de confecții pentru fe
mei și 7 modele pentru 
bărbați.

• PUIUL DE CĂPRIOA
RĂ. Un om inimos, Petru 
Belei de pe strada Coasta 
din Petroșani, a găsit în 
pădure un pui de căprioară 
și îl găzduiește în incinta 
gospodăriei sale. Hrănit și 
îngrijit cu dragoste, puiul 
de căprioară s-a adaptat

noilor condiții de viață și 
crește pe zi ce trece, răs- 
punzînd la numele de „Di
ana" sPre bucuria copiilor 
din împrejurimi.

• IERI a fost sărbăto
rită intr-un cadru festiv 
ieșirea la pensie a șefului 
de brigadă Gheorghe Pîș- 
leag de la I.M. Paroșeni. 
Felieitîndu-l, în numele co
lectivului de oameni ai 
muncii, secretarul comite
tului de partid, Vasile Ne
meș, i-a înmînat tradițio
nala lampă minerească u-

rîndu_i la mulți ani cu fe
ricire si sănătate.

• SEARA CULTURAL- 
EDUCATIVA. în Sala clu
bului cultural studențesc 
din Petroșani a avut loc 
ieri o seară cultural-edu- 
cativă. în cadrul acesteia 
s-a audiat un recital de 
versuri interpretate de stu_ 
denti si muzică ușoară și 
folk.

@ ZIUA SECTORULUI 
Este inițiativa comitetului 
de sindicat și a conducerii 
sectorului XII transport de

Ia mina Vulcan. într-o am
bianță plăcută frumașii- 
sectorului, împreună cu 
soțiile, s-au reunit ieri în 
sala clubului sindicatelor. 
Programul artistic prezen
tat de formațiile clubului 
a fost întregit cu o plă
cută seară de dans.

• ACTIVITATEA DIVI
ZIONARELOR. La Deva a 
avut loc ședința de birou 
a C.J.E.F.S., care a anali
zat stadiul pregătirii e- 
chipelor divizionare A. B 
și C din județ pentru în-

ceperea campionatelor din 
acest an. Antrenorilor și 
conducătorilor de cluburi 
din Valea Jiului li s-au 
trasat sarcini privind mă
surile ce trebuie întreprin
se pentru cîștigarea de 
locuri superioare în între
cerile divizionare.

h
u •I

I
I

Rubrică redactată de
Viorel STRAUȚ
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De la odumîntcâ la alta

t

Aurel DUCĂ

(or fi la congelat, 
are ochii triști !) 
zărești lume multă 
că toți ascultă

Siluetă caracteristică, profilata pe fundalul maiestuos al crestelor alpine, 
i acesta este veșnicul hoinar al munților!

a devenit a doua 
n-am

Hoinarul munților

5

u s

Mijloc Propunem casarea

1) In mie- 
început și
2) Făcu...

i

ț

ț
ț
i 
ț 
ț 
ț

Realitate plăcută și ne
cesară, în permanentă 
dezvoltare pe întregul 
mapamond, turismul con
tinuă să rărnînă pentru 
foarte mulți o necunoscu
tă. O bună parte dintre 
locuitorii planetei nu îl 
pot practica din motive 
obiective. Alții preferă 
alte activități, într-o oa
recare măsură echivalen
te ca beneficiu asupra 
sănătății și destinderii. E- 
xistă și e categorie indi
ferentă față de turism, 
cel puțin pînă la proba 
contrarie.

Curios însă, există și 
oameni... ostili turismu
lui, „Ce poate fi frumos 
pe munte?" — își spun 
ei. „De ce să mă obo
sesc, de ce să pierd timp 
și să cheltuiesc bani ?“ 
— se aude pe alocuri. Ba, 
uneori, se fac și afirma
ții de genul „Să-mi plă
tească și tot nu m-aș du
ce... !“. Nu este întîmplă- 
tor faptul că acești oa
meni, din fericire tot mai 
puțini, nu sînt preocupați 
nici de alte activități ex- 
traprofesionale. Avînd 
astfel de prejudecăți, —ei 

. își răpesc singuri un 
drept al lor. Dreptul la 
destindere, la sănătate, la 
cunoaștere, dreptul de a 
trăi o viață complexă, bo-

...italianca Magdalena 
Granalla, dintr-0. așezare 
de lîngă Neapole, a fost 
o campioană al cărei re
cord nu a fost încă egalat? 
A născut 62 de copii — 59 
băieți și 3 fete. De 11 
ori a născut cîte trei ge
meni, de 3 cri cîte patru 
băieți, o dată cinci băieți și 
o fată, celelalte nașteri fi
ind normale. In 1905, la 
vîrsta de 57 de ani, abia 
în urma jalbei cetățenilor 
din localitatea ei natală, i 
s-a alocat o pensie viageră.

...pe malul lacului Mi
chigan, s_a construit recent 
o clădire care în momentul 
încheierii lucrărilor, bătea 
trei recorduri mondiale ? 
Este considerat ca cel mai 
înalt bloc de locuit (167,7 
m, cea mai înaltă clădire 
construită in întregime din 
beton armat și, în fine, o 
premieră în domeniul cons
trucțiilor — la betonarea 
pereților și stilpilor de la 
etajele inferioare s-a folosit 
cimentul marca 525, 
sortiment care nu se 
folosise pînă acum în 
ceste -scopuri.

■■■cea mai veche profe
siune medicală este cea de... 
stomatolog ? Afirmația se 
bazează pe o recentă des
coperire arheologică pe te
ritoriul Egiptului : trei
dinți de om legați cu o 
sîrmă de aur. Oamenii de 
știință, care au examinat 
această descoperire, susțin 
că „lucrarea” nu este alt
ceva decît o punte dentară 
executată de specialiști 
stomatologi de acum 4500 
de ani ! 

un 
mai 

a_

gata din punct de vedere 
spiritual, o viață echili
brată fizic și psihic. Pen
tru că, în ultimă instan
ță, toate acestea se pot 
obține, experiența o do
vedește, și prin practica
rea consecventă și rațio
nală a turismului, in 
primul rind a drumeției, 

■ care reprezintă cea mai 
autentică latură a turis

mului.
Din fericire există și 

reversul plăcut al pro
blemei, există, cu alte 
cuvinte oameni — > cei 
mai mulți — care fac tu
rism din plăcere. Nu tre
buie deci să surprindă 
faptul că, uneori, turis
mul se transformă în pa
siune. Sînt contaminați 
de o asemenea „boală" 
oameni cu o anumită 
constituție interioară, ca
re nu trebuie neapărat 
să dispună de o constitu
ție fizică deosebită, dar 
oameni care „simt" și 
„trăiesc" muntele pînă 
în adîncul ființei lor.

Am încercat să găsim 
un cuvînt românesc, e-

ORIZONTAL : 
zul iernii — La 
sfîrșit de galop!; 
„iarna" în culori — A strim. 
ba ; 3) Pe... rupte ! — Ară
tare — întrebare de... preț; 
4) Lătrat de cline —• Mun
te în Rep. Botswana — 
Pe... sus I ; 5) înghețat —
înghețată ; 6) îmbrăcăminte 
zdrențuită — Fulg ; 7) A 
trage — Noul în miezul 
iernii — Prenume ; 8) Mari 
la... careu — Haină de săr
bătoare la Ainoși ; 9) Bis! — 
Stațiune pentru schiori; 
10) Roți întoarse 1 — în
ghețate ; 11) Cu vorba în
ghețată pe... buze ; — Nă
vală.

VERTICAL : I) Din nou... 
iarnă I — Alto... iarna ; 2) 
înghețată — A-avea în cap 
ceva ; 3) Iarnă I — Dez
ghețată — Ființă fără... 
suflet iarna ; 4) Punct de 
vedere — Cu...-, sufletul în
ghețat; 5) Dese I — Vi
ne iarna iar 1 ; 6) Culoare 
la îngheț (mase.) — Pe tal
pa săniuței I — Albi în 
sfîrșit! ; 7) înghețată;
8) Sub pled ! — Apărător 
de îngheț (pop ) — A în
lemni ; 9) Peceu ! Dezghe
țat ; 10) Alunecate — Li
tere din alfabetul copt ! 11) 
Zăpadă la... pămînt — A- 
lunecare.

Dicționar, TAH, 
IMI, ITOR. 

UET,

"'fetru CRIȘAN
* ' < MW t f!* * »

ventual un echivalent al 
unor expresii străine, ca
re să caracterizeze cit 
mai aproape de realitate 
pe acești fideli pasionați 
ai muntelui. Din păcate 
dicționarele nu ne.au 
fost de mare preț. Cel 
mai apropiat de adevăr 

ni s-a părut cuv'mtul „mon_ 
taniard", dar acesta provi
ne din franceză. Germa- 

nii folosesc adesea ex
presia „Bergvagabunde", 
ceea ce s-ar traduc^ „Va
gabondul munților", evi
dent nepotrivit în limba 
română, deși sensul ori
ginalului nu este cel ce 
ar putea să pară după 
traducerea cuvînt cu cu- 
vînt.

In ceea ce ne privește 
am optat pentru „hoinar 
al munților", acceptând 
că, în definitiv, cel ce 
merge pe munte, de fapt... 
hoinărește. Nu este obli
gat să o facă și totuși o 
face, avînd în final un 
punct-cabană, vîrf, lac, 
munte — unde trebuie să 
ajungă, după ce, în prea

s

ș
î

s

«

Comisia se întrunise 
la fața locului. Problema 
trebuia privită cu toată 
răspunderea. Numai va
loarea amortismentelor 
plătite pentru utilajele 
aflate in stare de ne
funcționare, în ultimii 
cinci ani, depășea pe cea 
a producției realizate în 
anul respectiv, 
dintele comisiei 
bătu cu privirea 
re poziție din fișa teh
nică și își opri degetul 
în dreptul numărului cu
rent șase, exclamînd :

— Mijloc fix... înre
gistrat sub ,nr.._ propu
nem transferarea la în
treprinderea... Toți hol
bară ochii spre gospodă
ria anexă, în țarcul de 
alături, unde „mijlocul 
fix" grohăia alături de 
ceilalți confrați.

— Bine, bine ■— inter-

Preșe- 
stră- 

fieca-

labil, acasa, a „hoinărit" 
pe hartă și a stabilit, ne
obligat de cineva sau de 
ceva, că vrea să meargă 
în cutare sau cutare loc. 
Sigur că „hoinar", în 
sensul uzual al cuvîntu- 
lui, înseamnă un om ca
re merge fără un rost și 
fără o țintă, dar a 
nări pe munte este 
totul altceva.

Hoinarul munților 
noaște dinainte atît 
titatea de „materie 
mă" pe care o va investi 
— efort fizic, timp și 
bani, cit și „producția fi
nită" pe care o va obți
ne : sănătate fizică, vi
goare morală, putere de 
muncă, poftă de viață ! 
El este deci conștient că 
în această ecuație, dinco
lo de semnul egalității, 
obține — paradox mate
matic, confirmat aici de 
viață — ® valoare prac
tică iAfinit mai mare, 
spre binele lui și al co
lectivității din care face 
parte.

Nu vrem să absoluti
zăm ideea pentru care 
am pledat în rîndurile de 
lață. Așa cum am spus-o, 
nu toată lumea poate fa
ce turism. Dar, să nu ui
tăm că ne aflăm într-o 
regiune montană cu po
sibilități extraordinare 
de a practica turismul. Și 
dacă cei din deltă, să zi
cem, practică canotajul, 
care 
lor natură, de ce 
putea noi, cei din Valea 
Jiului, să practicăm tu
rismul în mod consec
vent, plăcut și util ? Să 
devenim, cu alte cuvinte, 
fiecare dintre noi, un 
hoinar al munților, în'
sensul bun al cuvîntului, 
cel pe care am dorit să-l 
relevăm în aceste rîri- 
duri.

veni cineva — nu putem 
renunța la acest mijloc 
fix. Și apoi este în per
fectă stare de funcționa
re...

necorespunzătoare, dete
riorat, cu defecțiuni la și 
la... Propun casarea — în

cearcă președintele comisiei 
să hotărască definitiv

- Nu plătim nici un soarta porcului cu prici- 
de amortisment..., în- na.fel

FOILETON

cercă să argumenteze alt
cineva.

— Nu contează asta ! 
replică președintele. A- 
vem sarcina să-l transfe
răm.., Nu funcționează 
cum trebuie... Dar tocmai 
cînd se părea că fusese 
pe deplin acceptat de 
confrații săi patrupezi, a- 
păru din nou comisia. De
sigur, o altă comisie, dar 
tot atît de exigentă, ho- 
tărîtă să nu se... împace 
cu lipsurile,

— Mijloc fix în stare

CRONICA RIMATA

IARNA PS ,,CORSO"
Iată iarna iarăși ne-nsoțește viața 
Cu mantia albă War la noi nu prea) 
Ninge noaptea, ninge dimineața 
Ninge cum numai în basme se poate vedea 
Pe Paring domnește Ducele De Nea ! 
Iar aici, la poale, toate ar fi bune 
Dacă-ar scîrțîi doar sub tălpi zăpada 
însă pe ici-colo întîlnim lacune
— Mai sînt și nereguli, sînt chiar cu grămada. 
La I.U.M.P., de pildă, un strat de zăpadă 
A acoperit și gropi și noroaie
— Dar la primăvară, cum treci prin ogradă? 
Că de-aia-i zăpadă să se și... înmoaie ! 
Mai venind încoace, pe la magazine 
Vezi că vînzătorii n-au habar de nea 
O lasă pe stradă și stau merși-bine 
O string numai seara, dar... de pe podea ! 
Lîngă „fierărie" rămîi consternat 
Cînd citești afișe, vezi poze de-artiști 
Puse de-astă toamnă 
că pînă și Narghita 
în colț, la „Minerul" 
Dacă-te apropii vezi 
La un puști ce-arată-n stradă-o baltă mare 
Și argumentează : „Nu-s patinoare" ! 
Treci cum poți de baltă. Ah, gogoșeria !
îți privești amicul. Propui bucuria : 
„Luăm, dragă vere, două gogoșele?" Dar aici o soră (!) 
(n-avea ecuson, ce putea să fie ?) 
îți răspunde prompt: „N-avem ! Peste-o oră !" 
Și te ocărăște... Poftim bucurie I 
Te împaci cu gîndul și cobori la Vale 
Pînă pe la parc (așa i se spune !) 
însă și aici mare jale mare...
(Gospodarii noștri chiar sînt puși pe glume !) 
S-a făcut orașul pentru bebeluși 
Frumoasă idee, dar... s-a terminat 
A rămas o casă, cu geamuri și uși 
O lăsăm acolo pîn-la... dezghețat ? 
în sfîrșit, problema cea mai dureroasă 
Dar care denotă-o neglijență rară 
Cît mai stau sub gheață (nimănui nu-i pasă ?) 
Lucrările-n lemn puse de-astă-vară

. Nu ne gîndim oare că prind umezeală ? 
Nu-i păcat de munca unor sufletiști ? 
în două-trei ore (e mare scofală ?j 
Pot fi curățate, dragi egeceliști...
Cam aceasta este (în mare, cum se spune) 
Ce putem 
Sigur că-s 
Care ne

vedea noi iarna pe „Corso"
și aspecte bune, foarte bune
fac cinste Vedeți că am întors-o ?

Mircea BUJORESCU

— Nu se poate să ca
săm mijlocul — se încon- 
tră un membru al comi
siei.

— Nu funcționează și 
gata, spuse categoric 
președintele comisiei. Vă 
propun să votăm. Cine 
este pentru casare ?..,

Cineva zise în șoaptă 
că dacă s-ar vota în u- 
nanimitate s-ar alege 
fiecare cu cîte o... piesă. 
Vestea se răspîndi repe
de. Un adevărat cor de 

voci sparse liniștea: 

„da,da!..." în timp ce de
asupra capetelor celor 
prezenți crescu ca din se
nin o pădure de mîini.

— Sîntem de acord I 
Porcul este defect... Să 
fim exigenți... Să dove
dim fermitate!

Nu trecu o jumătate de 
oră și un guițat prelung, 
puternic — semnul casă
rii mijlocului fix — cris- 
pă figurile celor prezenți. 
„Mijlocul fix" fu pîrlit, 
rumenit, demontat pînă la 
ultima piesă, în timp 
ce o masă era întinsă în 
sala cantinei, tn capul 
ei se așezară președintele 
comisiei de casare și cei
lalți. Rîdeau bucuroși, 
satisfăcuți că scăpaseră 
de amortismentele pe 
care, chipurile, le plăteau 
lună de lună.

t
i

Val. CODREANU
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O.N.U.

Dezbateri in problema Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 31 

(Agerpres). — în cadrul 
dezbaterilor Consiliului de 
Securitate, reunit la cere
rea grupului statelor afri
cane pentru a examina 
problema namibiană, regi
mul rasist sud-african a 
fost din nou condamnat 
pentru subminarea planu
lui O.N.U. privind accesul 
la independență al Nami
biei și pentru faptuUcă a 
provocat eșecul conferin
ței de Ia Geneva. în cursul 
conferinței de Ia Geneva

a devenit clar că guvernul 
sud-african nu este dis
pus să semneze un acord 
de încetare a focului și să 
treacă la aplicarea rezo
luției Consiliului de Secu
ritate în problema namibi- 
ană, a arătat secretarul ge
neral ai O.N.U., Kurt 
Waldheim. El a chemat la 
depunerea de eforturi spo
rite, în continuare, astfel 
încît să se treacă la a_ 
plicarea planului O.N.U, 
care să ducă Ia indepen
dența Namibiei.

Situația din Salvador
SAN SALVADOR 31 

(Agerpres). — Guilermo 
Ungo, președintele Comite
tului Executiv Național al 
Frontului Revoluționar De
mocratic, alianță a orga
nizațiilor politice, sindica
le și profesionale din Sal
vador care se opun Juntei 
de guvernămînt din țară, a 
declarat că forțele insur-

gente populare vor conti
nua lupta sub toate for
mele posibile. El a anun
țat că Frontul Revoluțio
nar Democratic continuă 
pregătirile în vederea de
clanșării gelci de-a doua 
etape a ofensivei genera
le împotriva Juntei mili
tare de guvernământ.

MAPUTO 31 (Agerpres). 
— Postul de radio Maputo 
a difuzat un comunicat al 
Statului Major general al 
forțelor populare de elibe
rare a Mozambicului care 
denunță cu vehemență a- 
tacul lansat de trupe ale 
regimului rasist de la Pre
toria împotriva unei tabe
re de refugiați din R.S.A., 
membri ai Congresului 
Național African (A.N.C.), 
organizație politică a 
populației sud-africane in
terzisă de autoritățile mi- 
noritare de la Pretoria. In 
urma acestui atac și-au 
pierdut viața 13 persoane, 
s_au înregistrat răniți și 
au fost distruse mai multe 
clădiri. Condamnînd cu 
fermitate politica agresivă 
a regimului din R.S.A., co
municatul subliniază că a- 
semenea acțiuni constituie 
o gravă violare a suvera
nității și integrității teri
toriale. a Mozambicului, o 
încălcare flagrantă a nor
melor internaționale.

Sfidînd aceste norme ca 
și protestele repetate ale 
opiniei publice internațio
nale, regimul rasist din 
Africa de Sud întreprinde 
asemenea acțiuni crimi
nale împotriva Mozambi- 
culuî — ca și împotriva 
altor' state africane din 
prima linie — cu scopul 
vădit de a frîna procesul 
reconstrucției naționale și 
de a determina guvernul 
mozambican să-și înceteze 
sprijinul acordat Congre
sului Național African, 
conducător al luptei po
porului sud-african împo
triva regimului rasist de la 
Pretoria și a politicii de 
apartheid promovată de 
acesta.

Din
CANBERRA 31 (Ager

pres). — Potrivit unui stu
diu dat publicității recent 
la Sydney, peste două mi
lioane de australieni trăiesc 
sub limita de sărăcie stabi
lită oficial. Cel mai puter
nic afectați sînt în pri
mul rînd populația băștina
șă și imigranții, precum 
și șomerii, în special tinerii 
care nu au găsit niciodată 
un ioc de muncă perma
nent. Șomajul afectează în 
prezent aproximativ 500 000 
de persoane, cea mai înal
tă cotă din utimii 40 de ani, 
o rată anuală de 11 la sută.

In același timp, contri
buabilul australian este ne
voit să finanțeze un pro
gram de inarmări care cos
tă zilnic 10 milioane de do
lari. Anul trecut, cheltuieli, 
le militare ale Australiei 
s-au ridicat la 3,9 miliarde 
de dolari, fapt care a stîr- 
nit o deosebită îngrijorare 
și nemulțumire în rîndul 
majorității populației.

STOCKHOLM 31 (Ager
pres). — Din decembrie 1979 
pînă în decembrie 1980, nu
mărul persoanelor care și-au 
pierdut locurile de muncă

• în branșa construcțiilor din 
Suedia a crescut cu 60 la 
sută. Comentînd datele pu
blicate de Biroul central de 
statistică, ziarul „Arbe-

lumea capitalului 
te" arată că acest nivel 
înalt al șomajului în rîndul 
muncitorilor constructori re
prezintă consecința scăderii 
constante a ritmului cons
trucțiilor de locuințe în Su
edia.

WASHINGTON 31 (Ager
pres). — Primarul din A- 
t lan ta (capitala statului 
Georgia), Maynard 'Jackson, 
a anunțat impunerea de res
tricții asupra deplasării co
piilor sub 15 ani, după ora 
21. Decizia a fost adoptată

în urma unei serii de a- 
tentate cărora le.au căzut 
victime copiii de culoare din 
aces oraș. Agenția France 
Presse amintește, în acest 
context, că 17 copii de 
culoare în vîrstă între 7 și 
15 ani au fost asasinați sau 
au dispărut în ultimul an și 
jumătate la Atlanta în sub
urbiile sale. In pofida cons
tituirii unei forțe speciale 
de poliție și a unor echipe 
de voluntari, pînă în pre
zent nu au fost descoperiri 
autorii acestor crime.

★
LUSAKA 31 (Agerpres). 

— într-un interviu acordat 
agenției Prensa Latina, 
președintele Zambiei, Ken
neth, Kaunda, a denunțat 
acțiunile agresive lansate 
de Republica Sud-Africa- 
nă împotriva statelor afri
cane independente vecine. 
El a condamnat, de ase
menea. regimul rasist sud- 
african pentru refuzul său 
de a pune în aplicare re
zoluțiile O.N.U- în proble
ma Namibiei. Șeful statu
lui zambian a arătat că 
țările nealiniate, alte state 
ale lumii trebuie să-și u- 
nească forțele pentru a 
sprijini lupta poporului'na- 
mibian împotriva agreso
rilor săi pentru autodeter
minare și independență. 
Totodată, el s-a pronun
țat pentru intensificarea e- 
forturilor în vederea elimi
nării ultimelor rămășițe ale 
colonialismului în Africa.

A

întreprinderea 
de construcții Deva

încadrează urgent pentru șantierul de 
montaj panouri pentru locuințe din Lupeni, 
următoarele categorii de personal:

— șef șantier (grad I)
— șefi loturi (grad II)
— subingineri constructori
— tehnicieni constructori
— maiștri constructori
— tehnician normator
— inspector personal
— merceologi
— contabili.
De asemenea mai recrutează :
— montatori panouri
— betoniști
— zidari
— fierari betoniști
— sudori
— macaragii
— dulgheri.
întreprinderea asigură ;
— spor de șantier pentru personalul 

nelocalnic
— regim de lucru prelungit
— cazare și masă contracost
— retribuția în rețeaua de construcții 

montaj A.

materialelor
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Relații suplimentare, la biroul personal 
al I.M.C. Deva, telefon 13930, interior 116.

CRIZA CURTOAZIEP

I 
)

GUVERNUL DANEZ a 
prezentat Folketing.ului 
(forul legislativ unicame
ral) trei proiecte de lege 
privind naționalizarea con
cesiunilor din Marea Nor
dului aparținînd concernu
lui „A.P. Muller '. Ele pre
văd preluarea de către sta
tul danez a drepturilor de 
foraj în cea mai mare par
te a perimetrelor încă ne
explorate din platoul conti
nental al Mării Nordului, 
deținute în prezent de com
pania amintită și de „Ro
yal Dutch Shell", „Texa
co" și „Standard Oil".

PRODUCȚIA MONDIA
LA DE GRÎU a fost în 
cursul anului trecut de 444 
milioane tone metrice, cu 
6 milioane tone mai puțin

decît în 1978, dar cu 11 
milioane tone mai mult 
decît se prevăzuse în lu
na noiembrie a anului pre
cedent. Consiliul Național 
al Griului, cu sediul la 
Londra care a publicat 
aceste date, a arătat că, 
în pofida acestei recolte 
destul de mari, stocurile 
principalilor producători 
au scăzut în mod sensibil 
pentru sezonul 1980—1981. 
Recoltele de grîu au fost 
diferențiate pentru diverse 
regiuni ale lumii în func
ție de condițiile de climă.

LA SFÎRȘITUL anului

Organizația proprietari
lor de magazine din Ma
rea Brilanie obișnuiește de 
multă vreme să decerneze 
anual vînzătorilor de ma
gazin și altor categorii de 
lucrători din comerț „Me
dalia curtoaziei și bună, 
voinței". Anul acesta, lau
reatul a tost... un papagal 
cacatoes, instalat la ma
gazinul de animale din 
Londra încă din anul 1925. 
Are ceva vechime în co
merț 1 Probabil că zbură
toarea ar ii toarte uimită 
afljnd că printre oameni 
nu există o persoană mai 
politicoasă și mai binevoi
toare decît ea. In timpul 
ceremoniei de premiere, 
papagalul premiant nu a 
tăcut decît să repete: 
„Hello !... Hello l" — ceea 
ce a convins încă o dată 
juriul că-și merită pe 
plin medalia.

FAPTUL DIVERS

„TOD DE ORO"

de-

San
nu-

Legendarul Jtezaur 
Teodoro, cunoscut sub 
mele de „Tod de Oro", a 
fost găsit de. pompierii ca-

re participau la operațiu
nile de salvare întreprinse 
în mica localitate San 
Mango sul Calore, la 3 km 
de Avellino, greu afectată 
de recentul cutremur de 
pămînt din Italia. Tezaurul 
a lost descoperit din în- 
tîmplare, după ce fusese 
căutat cu înfrigurare timp 
de mai bine de un secol.

Celebrul „Tod de Oro" 
era ascuns într-o ladă cit 
se poate de banală, plină 
însă de monede și diverse 
obiecte de aur. Atît de 
plină, încît oamenilor le-a 
fost imposibil să o miște 
din loc cu mîinile goale. 
Tezaurul a fost descoperit 
între ruinele bisericii .din 
localitatea amintită, de 
unde a fost transportai cu 
ajutorul unui elicopter.

o luna fără 
TELEVIZOR

Locuitorii Islandei 
consimțit, în cadrul

au
unui

sondaj, să renunțe pentru 
o lună la emisiunile tele
viziunii. Este vorba de 
luna iulie, cînd personalul 
televiziunii pleacă în con
cediu. In anul 1980, luna 
iulie a tost toarte ,,plină" 
în distracții pentru islan
dezi : teatre, petreceri în 
aer liber, plimbări în 
munți și nimeni nu a sim
țit lipsa televizorului. 
Dealtel, în această țară 
televizorul nu a acaparat 
complet viața culturală ; 
emisiunile la televiziune 
durează doat 26 ore săptă- 
mînal, iar sîmbăta și du
minica nu există program 
pe micul ecran.

CEAI ÎMPOTRIVA 
FUMATULUI

In Japonia a început co
mercializarea unui ceai 
destinat celor ce vor să se 
lase de fumai. Consumat 
într-o cantitate mai mare 
— dealtfel ceaiul are un 
gust foarte plăcut — el îi 
tace chiar și pe cei mai 
înveterați turnători să piar
dă' interesul pentru țigară.

trecut numărul șomerilor 
din Japonia era de 1 140 000, 
reprezentînd 2 la sută din 
populația activă. Pe de al
tă parte, s_a anunțat că 
totalul locurilor de mun
că
Ia 
te 
re 
s-a _________
tură și silvicultură numă
rul angajaților a scăzut cu 
360 000, respectiv cu 6,3 
la sută — cel mai pronun
țat declin din 1974 și pînă 
în prezent.

ÎNTRUNIȚI vineri 1* 
V i e n a, miniștrii de 
finanțe ai țărilor 
membre ale O. P. E. C. 
au stabilit ca în anul 1981 
să acorde un ajutor finan
ciar de 500 milioane de do
lari țărilor în curs de dez
voltare neproducătoare de 
petrol, față de 260 mili
oane de dolari în 1980. 
Totodată, s-a hotărît ca în 
1982 acest ajutor să se ri
dice lâ 700 milioane de 
dolari.

se ridica, anul trecut, 
55 360 000. In ce priveș- 
repartizarea pe sectoa- 
economice a acestora, 
constatat că în agricul-

FILME

Familia

Londra ; 
Ultimul

1 februarie
PETROȘANI — 7 

iembrie: Rețeaua 
Republica : Bizonul 
Unirea î Al treilea 
mortal.

PETRILA : Singur
printre prieteni.

LONEA : Labirintul.
ANINOASA : . Mitul 

Fedorei.
VULCAN — Luceafă

rul : Al treilea salt 
mortal ; * Muncitoresc :
Mireasa din tren.

LUPENI — Cultural : 
Colombo la 
Muncitoresc : 
sentiment.

URICANI :

COOPERATIVA „STRAJA" LUPENI 
încadrează de urgență 

— responsabil unitate cizmărie. 

Condițiile sînt cele prevăzute de Legea 
nr. 22/1969.

Informații suplimentare se primesc la 
serviciul personal al cooperativei sau prin 
telefon 112 și 140.

Mica publicitate
SOȚUL, copiii și nepoții 

felicită călduros pe scumpa 
lor Mioara — Rozalia cu 
ocazia împlinirii vîrstei de 
50 ani și-i urează multă 
sănătate si „La multi ani“. 
(51)

FAMILIA Breaz Ioan, 
mulțumește dr. Haiduc 
loan, medic specialist 1* 
Spitalul Petroșani și ca
drelor medicale auxiliare 
pentru îngrijirea acordată 
soției sale. (110)

anunț de familie

SOȚIA Măriuca, fiica Elvira, nepoțica Cristina, 
mulțumesc tuturor celor care au fost alături de ei 
la greaua încercare pricinuită de pierderea timpurie 
a celui mai iubit soț, tată și bunic

FICIOR VALER — 47 ani
din Petroșani. Amintirea lui va rămîne veșnic în ini
mile noastre. (114)

Barkley de pe Broad
way.

2 februarie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : &u_mi furați 
copilul ; Republica: Clo
pote de toamnă ; Uni
rea : Roiul.

PETRILA: Singur
prientre prieteni.

LONEA : Interviuri 
despre probleme perso
nale.

VULCAN — 
rul: Tînăra
Muncitoresc : 
din tren.

LUPENI — Cultural! 
Libera, dragostea mea ; 
Muncitoresc : 
sentiment.

URICANI :
Barkley de pe 
way.

Luceafă- 
soție ; 

Mireasa

Ultimul

Familia 
Broad-

TV
1 februarie

8,30 Tot înainte 1 9,05 i 
Șoimii patriei. 9,15 Film 
serial pentru copii t 
„Contele de Monte 
Cristo". Episodul 8. 9,40 
Omul și sănătatea. 10,00 
Viața satului. 11,45 
Bucuriile muzicii- 12,30 
De strajă patriei. 13,00 
Telex. 13,05 Album du
minical. 16,35 Telesport.
17.40 Ecranizări — Ga- 
ragiale. 18,35 Micul e- 
cran pentru cei -mici. 
19,00 Telejurnal. 19,20 
Călătorie prin țara mea.
19.40 Șlagăre în ' deve
nire. Emisiunerconcurs 
de muzică ușoară — e- 
diția a 2_a. 20,50 Film 
artistic 3 „Oamenii ră- 
mîn oameni". Produc
ție a studiourilor ame
ricane. 22,20 Telejurnal.
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