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Un nou complex 
produce din plin

funcționare, 1 000 de♦ în 10 zile de
tone extrase suplimentar ♦ Productivitatea 
muncii a fost depășită, în această perioadă, 
cu 1 000 kg /post.

Am ajuns la l.M. Lu
peni doar la cîteva zile 
după ce a avut loc .in e- 
veniment. semnificativ în 
viața colectivului de aici: 
montarea și punerea în 
funcțiune a unui nou 
complex mecanizat. Pen
tru a face cunoștință cu 
oamenii care mînuiesc a- .. numai o cunoaștere mai 
ceastă ^izițlă subterană" ' aprofundată a utilajului, 

-'ne-am deplasat, turtiseră c:
firesc, in subteran la sec- o, lntrc ti 
torul IV. Pe Valentin To- - petrecut 
fană, șeful de^ brigadă, scurtată conuucia «e aei 
l-am găsit trebăluind ală- ,■ comprimat și cea de apă.

Trifan, Petru Meszaroș, 
lăcătuși. Și nil sînt sin
gurii. Toată formația și-a 
cîștigat un meritat pres
tigiu și prin faptul că 
toți au participat încă de 
la început la montarea 
complexului, Asta în,- 
seamnă pentru noi*' nu

ci și o experiență".
timp în abataj s-au 
. mulțe. A fost 

scurtată conducta de aer 
i, 

s-a făcut revizia combinei 
și a instalației hidrau
lice: La începutul fiecă
rui schimb. 15-20 minute, 
se face revizia generală 
a mașinilor și utilajelor. 
Știe acest șef de briga
dă destul dc tînăr, de alt
fel toți componenții for
mației'știu, că utilajele 
pe care le mînuieSc vor 
asculta numai dacă sînt 
bine îngrijite. Manevrînd 
un distribuitor, minerul

turi de ortaci la.seurtarea 
lanțului de la transpor
tor. înfiripăm o discuție 

f dar nu-i place să vorbeas- 
I că despre el, începe cu 
s-ortacii, eu complexul:

„Sînt oameni cu o boga
tă experiență în minerit, 
curajoși și hotărîți și mai 
ales disciplinați. Printre 
cei ; care au răspuns me
reu prezent la toate soli
citările ■—■. iar acestea au 
fost multe — n.n. — 
sînt Aurel Teeșa, șef de 
schimb. Grigore Po-pa, 
Aurel Baba, mineri, Pe- _ 
tru Gherasim, Alexandru (Continuare in pag a 2-a)

C. GRAURE

.Șeful de schimb Gheorghe Bodescu din brigada 
lui Ion Calotă de la sectorul VII al minei Vulcan, 
discută cu ortacii înainte de intrarea în șut. Voia bu
nă este și ea un rezultat firesc al rezultatelor obți
nute în muncă.

Milioanele
u

Mecanizarea lucrărilor ajutorul unor calcule ele
din subteran, sarcină prio- raentare. în luna decern-
citară a cărei importanță brie a anului 1976, în db-
PȘntru minerit și îndeo- tarea minei Vulcan intră

două mașini cu încărcare 
laterală, din import, care 
nu au funcționat decît în 
prima parte a anului 1977, 
cîteva luni. în anul 1977 
au mai sosit trej mașini 
de încărcat, de același tip, 
dar care au rămas de a- 
c castă dată în... depozit.' 

Ei bine, pentru cete cinei, 
mașini de încărcat, numai 
valoarea cotei de amorti
zare plătită lunar se ridică 
la peste 20 000 lei, în con • 
dițiile în care mașinile eu 
o valoare ce se apropie de 
1,5 milioane lei nu încar
că decît... costurile de 
producție. Motivul pentru 
care stau neutilizate : în
treprinderea nu poate asi
gura aerul comprimat la 
presiunea necesară punerii 
în funcțiune.

sebi pentru mineritul ‘Văii 
este indiscutabilă, a deve
nit o realitate vie, de ne
contestat pentru întreprin
derile noastre miniere. A- 
colo unde mecanizarea a 
găsit „terenul fertil" al 
preocupărilor asidue nu a 
întîrziat să- dea roade. Cel 
mai elocvent exemplu ră- 
mînînd mina Paroșeni, 
mină urmată îndeaproape 
de Lupeni, ca să nu dăm 
decît două exemple. Dar, 
din păcate, la unele între
prinderi miniere preocupa
rea pentru mecanizare se 
.limitează... la procurarea 
utilajelor miniere.

Vă prezentăm în rîndu- 
rile care urmează o situa
ție întîlnită la I. M. Vul
can, situație care își are 
rădăcini mai adinei, de 
5-6 luni. Exemplificăm cu
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491 ml deschideri 
peste prevederi.

DUMINICA, 19 NOIEMBRIE 1978

A

Echipa <1< fierar-belo ni.șii, condusă de Gheorghe Ristea, montează cofra- 
jele metalice ale etajului II al noului bloc K 4 din Lupeni.

Foto: Gh. OLTEANU

Pentru producția 
anului 1979

Colectivul sectorului IV7 
al minei Paroșeni a rea
lizat în cele zece luni ale 
anului in curs un plus 
491 ml lucrări miniere 
deschidere. Rezultatele 
sînt întîmplătoare și în 
ceasta lună sarcinile 
plan au fost depășite 
zi, în proporție de 4 
sută. Demn <le remarcat 
este aportul a două dintre 
brigăzile sectorului, cele 
conduse de Ion Grigorescu 
și Andrei Sandor, plasate 
la execuția viitoarelor ga
lerii de transport vest 1 și 
vest III, lucrări care vor 
deschide noi fronturi de 
lucru pentru producția li
nului 1979.

La orizontul 360 al mi
nei, brigăzile conduse de 
Ion Daniel și Vasile Cer- 
cheza execută lucrări de 
amenajare a unui nou puț 
de extracție, obiectiv care 
urmează să fie pus în 

funcțiune înainte de ter
men. Exemplul minerilor 
de la sectorul investiții al 
minei Paroșeni poate fi 
urinat și de către colecti
vul, sectorului IV al I. M. 
Uricani, care a rămas în 
urmă, numai în luna no
iembrie, cu 33 ml lucrări 
de deschidere, precum și 
de sectoarele de deschideri 
ale minelor Aninoasa. 
Lonea, Dîl.ia și altele care 
înregistrează restante 
lucrările de deschidere.
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Minerii Văii Jiului în preajma 
1918 (II)
în Valea Jiului, unde 

aspectul social-politic al 
mișcării era predominant, 

1 consiliul național , t’omân 
cereual ia ființă Ta 11 no
iembrie 19.1.8, în urma unei 
.întruniri la restaurantul 
Ridval din Petroșani.

Muncitorii din această 
zonă — care, în timpul 
războiului, datorită muncii 
desfășurate de elementele 
revoluționare din aripa 
stingă a Partidului Social- 
Democrat și din sindicatele 
ilegale, . radicâlizîndu-Șe 
din punct de vedere poli
tic — au creat consiliile 
muncitorești. care au pus 
stăpînire pe toate între
prinderile miniere. Astfel 
s-au creat condițiile favo
rabile: ca să se înlăture 
din conducerea politică și 
cea a întreprinderilor car
bonifere tot personalul

Prof. I. FRĂȚILA, 
directorul 

filialei Arhivelor statului 
Hunedoara — Deva

zilei de 1 decembrie
seLa 31 octombrie 1918 

constituie .'Consiliul Națio
nal Român, format pe bază 
de paritate, din 6 repre
zentanți ai Partidului Na
țional Român și din 6 re
prezentanți ai Partidului 
Social Democrat. Statorni- 
cindu-și sediul la Arad, 
Consiliul Național Român 
va exercita timp de o lună 
guvernarea asupra 
riilor locuite de

De 0 importanță deose
bită a fost constituirea 
propriilor organe politico- 
administrative, consiliile 
naționale formate din re
prezentanți ai burgheziei, 
muncitorimii, meseriașilor 
și intelectualilor. < Grijile 
ordinei si bunurilor oame-

ni'.or au fost încredințate 
Consiliului Național Militar 
și gărzilor naționale, for
mate și ele din muncitori, 
țărani și intelectuali,

terito- 
români.

60 de ani de la 
formarea statului 
național unitar 

român
Entuziasmul manifestat 

cu prilejul constituirii con- 
. s: I iilor naționale și a găr

zilor naționale a însemnat 
cea mai concludentă dova
dă cu privire la voința u- 
nanimă a poporului român 
de a-și. lua soarta în pro
priile mîini și de a-și ho
tărî viitorul după veacuri 
de opresiune națională și 
socială. Prin preluarea ad
ministrației și asigurarea 
ordinai de către națiunea 
majoritară, 
nedreptate
Se desfășura plenar penul
timul act al unui îndelun
gai proces istoric, împlini - 

căruia se apropia cu 
răbiti.

se repara o 
multiseculară.

VI-

două 
în a

har- 
Văii 

o- 
stațtt le de

alt exemplu, 
complex mecanizat de 
mare productivitate — tot 
din import — după o func
ționare normală de 
luni în acest an, iar m a 
treia cu U n timp de func
ționare sub 50 la sută din 
timpul planificat, este scos 
la suprafață pentru revizii 
și reparații, 
scos, așa a 
opt luni de 
ți oftează și 
în revizii și 
intrat, cum 
s-au

Cum a fost 
rămas. în cele 
cînd nu func- 
nici cel puțin 
reparații nu a 
mai spuneam, 

plătit peste 2.7 mili
oane lei cote de amortiza
re. Se cuvine 
faptul — 
plătite din 
pentru ca 
măcinat de

subliniat 
2 700 00Q, de le. 

banii obștei 
utilajul să fie 
necruțătoarea

Dorin GIIEȚA 
G. CONSTANTIN

(Continuare în pag. a 2-a)

Frezorița Kodica Cornea 
din atelierul mecanic al 
S.S.H. Vulcan, este o mun
citoare care își îndepli
nește cu seriozitate sar
cinile de plan.

Foto: Gh. OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

Control

<Vă in^ortnătn
" , ‘ în „Lui. a preparate-

lof culinare", noiembrie, 
comerțul nostru dorește 

. să- fie cît,ma> ... dulce, țn 
. acest , ș.op, m cofetăriile 
„Carpațî* s- „Scala" din 
Petroșani ay fost orga- 

^nizate ieri, bogate ex-

poziții cu vînzare de pro- 
dusede cofetărie și pati
serie. Astăzi, duțh mica, o 
.astfel de expoziție va fi 
organizată șr la cofetă
ria „Nufărul1'. (T.V.).

Potrivit legii cu pri 
vire . la pensiile 
lor cu gospodării 
viduaîe, cincizeci 
șapte de țărani din

țăran l-
inrli-

Și
ră-

za orașului Petrila pri
mesc deja pensii. S-au 

de
mese deja pensii, 
înai întocmit dosare 
pensionare pentru alți 

gospo- .
din

O aglomerație de 
neri dimineața, da zi 
pentru cumpărături în 
piața mare a Petroșaniu- 
l’Ji. Prin consens, 
nicii locuitori ai 
Jiuluj aglomerează 
dată cil zorii 
autobuz.

După doi nasturi pîer- 
duți la urcare, am ni
merit între desagii unei 
femei coborîte din creș
tetul muntelui, apăsarea 
din laturi a doi tineri 
zdraveni, care nu-mi per
mitea nici să-mi trec 

pe un pi
și grija de 

o femeie

in acel moment, at
mosfera caldă a înțele
gerii și echilibrului din 
autobuz, glumele și rî- 
setele . s-au transformat 
surprinzător.

— Dumneavoastră 
vedeți că 
delele în

— Nu
nu v-am

nu
stăm ea sar- 
cutie ?
mă interesează, 
băgat eu aici !

25 de țărani cu 
dării individuale 
sectorul necoipperați vi
zat. Acțiunea continuă. 
(C.D.). ;

I 
I

<Uă inf&r-tnăni

mitea nici < 
greutatea de 
cior pe altul 
a nu deranja 
gravidă.

Zăpușeală, 
la mișcările bruște 
mașinii, vociferări, 
tne, ce mai, ca intr-un 
autobuz aglomerat ' de 
pasageri...

— _ Diagrama, trimite 
tovarășă diagrama ! Con- ' 
trol !

— Biletul, biletul și . 
lasă vorba, că te amen- ' 
dez !

— Scuzați, nu pot bă
ga mina in buzunar...

— Spune mai bine că 
a- 

Bi- 
au

n-aî. Uf, bine c-ain 
juns la Petroșani !... 
neînțeles, replicile 
fost cu mult mai multe, 

■nteu mult mai j-tari". Odată 
ăie cu VOf-'derăi ile, care s-au 

felii, toP!t într-o cpborîre gră-1
• linn ~ — o.mnn în.-*

înghionteli

bită, una a rămas 
registrată :

— Oare controlul 
elude politețea și se face, 
oricum, numai să fie ?

Ion Dan BALAN

ex
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A trecut mai bine de un an de cînd au 
«reate.. comisiile de pensii și asigurări sociale din 
tățile de stat 'Cum și-au îndeplinit" menirea aceste 
ei^anisme sociale, ce experiență au dobândit, ce re
zultate ? Pe această temă ■ am avut o discuție cu to
varășul inginer Vasile Drăgan, președintele comisiei 
de pensii și asigurări sociale de la I. M. Petrila, pe 
care'0 redăm, sintetic, în .cele ce urmează.în cele. ce

— Care din sarcinile 
prevăzute de Decretul 
Consiliului de Stat nr. 
217/1977 pentru comisi
ile ue pensii și asigurări 
sociale v-au solicitat în 
mod d osebit atenția și 
preocupările in perioada 
trecută ? ■ ' 3c

Am urmărit cu 
atenție sporită.- respectarea 
legislației privind comple
tarea la zi și corectă a 
carnetelor de muncă per
sonale pentru toți oamenii 
mdneii de la întreprinde
rea noastră, precum și în
tocmirea dosarelor de pen
sionare atît pentru cei ce 
an cerut pensionarea pen
tru limita de vîrstă cit și 
pentru cei • cu recomandări 
medicale de a fi încadrați 
în diferite grade de inva
liditate. Pentru sprijinirea 
persoanelor încadrate în 
grade de invaliditate am 
conlucrat în mod curent 
eu comisia de expertiză 
medicală și recuperare a 
capacității de muncă, pre
cum și cu alte organisme 
sociale. Ca titular al com
partimentului de personal, 
învățămînt și retribuire și 
președinte al comisiei am 
eeordonat, împreună cu 
ceilalți membri ai comisi
ei, întocmirea a 61 dosare 
de pensionare 
mită de vîrstă, 
cadi'ăre în

pentru li-
12 de în- 

grade de in-

'NE 'EUMINEAZĂ 
DOAR LUNA?

Marea majoritate a lo
cuitorilor orașului Pețrila 
au înțeleși pe deplin im
portanța economisirii e- 
nergiei electrice. în 
iluminatul public al orașu
lui se observă însă unele 
neajunsuri. Pe strada Ale
xandru Sabia, cit este ea 
de lungă, nu arde pipi un 
bec, nici pe strada . Nicolae 
Bălceseu și încă pe multe 
alte străzi, printre blocuri, 
incit ridica probleme mine
rilor care merg sau vin din 
șut în vreme de noapte.

In vederea remedierii si
tuației sugerăm tovarășilor 
de la Ș.D.E.E. Petroșani 
să verifice iluminatul și să. 
înlocuiască becurile arse în 
timpul nopții pentru a pu
tea constata unde ele sînt 
strict necesare.

Einilian DOBOȘ

fost 
uni-

validitate și 5 pentru...petit 
sii de urmaș. -Ne-am preo
cupat însă și de ’ alic sar
cini.

— Vă rog să vă refe
riți, pe scurt, la ele.
— Prioritară de rezolvat 

a fost și este încă înca
drarea în locuri de muncă

REZULTATE

lucrări de întreținere la 
locuri de muncă produc
tive în timp ce Florea 
Chiot de la sectorul elec
tromecanic a lost lăsat în 
continuare la suprafață 
unde a lucrat și -ca pensi
onar cu gradul III de in
validitate. Tot ea o pro
blemă prioritară înscrisă 
pe agenda comisiei—a fost 
și sprijinirea compartimen
tului de protecție a muririi 
în realizarea unor sarcini 
vizînd asigurarea microcli
matului necesar la locuri
le de muncă în scopul 
prevenirii accidentelor și a

■ EXPERIENȚĂ

de expertiză medi- 
Nu este un secret 
că mina are un 
limitat de locuri

a -pensionarilor cu gradul 
111 de invaliditate și a de- 
pensionaților, în conformi
tate cu recomandările Co
misiei 
cală.
faptul 
număr
de muncă cu solicitări fi
zice reduse. De aici anu
mite dificultăți în rezol
varea unora din cazurile 
cu care ne-am confruntat, 
împreună cu conducerile 
sectoarelor și ceilalți fac
tori, ținînd seama de po
sibilitățile existente în 
ambele sensuri — la mină 
și la- persoanele 
—, ani rezolvat, 
marea majoritate 
țiilor în mod

în cauză 
zic eu, 

a situa- 
........ ... ___ echitabil. 
Spre exemplu, după depen- 
sionăre, muncitorii Con
stantin Pîrcălăbescu, Pe
tru Burcuș și Gheorghe 
Duca au fost” trecuț i d- la

Cititorii au cuvîntu!
SA NU AȘTEPTAM 

VENIREA IERNII
Unele treburi m-au pur-

tat intr-o seară prin car
tierul Aeroport. La întoar
cere, am așteptat autobu
zul în stația de pe strada 
Independenței. Privind în 
sus, în locul acoperișului 
de la adăpost am văzut 
cerul înstelat. Aceasta de
oarece circa 5 mp din. a- 
coperișul adăpostului sta
ției erau lipsă. Ce vor 
face oamenii așteptînd au
tobuzul în zilele ploioase, 
cu vint, lapoviță sau nin
soare ? Mă gîndesc că ar 
fi mai bine să se repare 
acoperișul adăpostului, 
precum și alte defecțiuni 
ce mai sînt și la alte adă
posturi de călători înainte 
de a veni iarna.

Petru ȘTEFF, 
Petroșani

îmbolnăvirilor profesionale. 
De regulă am preluat a- 
ceste sarcini din analizele 
periodice asupra stării de 
morbiditate care se fac la 
nivelul minei. Conlucrarea 
comisiei cu comitetul sin
dicatului s-a concretizat în 

- repartizarea biletelor 
odihnă și tratament, 
aminti că în 10 luni 
acest an pește 250 de
meni ai muncii de la 
I. M. Petrila au beneficiat 
de bilete de tratament și 
odihnă. Ne preocupăm de 
obținerea unui număr mai 
mare de bilete în stațiuni
le balneiKlimaterice pen
tru tratarea afecțiuniior 
reumatismale și ale 
râtului respirator, 
bilete de odihnă 
ral în perioada 
în care scop am 
comitetului

de 
Pot 
din 
oa-

drepturilor și a obligați
ilor pe care le au ?
— Mina Petrila nu are 

încă juristconsult- și nici 
cabinet juridic. De ăeeca 
multe din aspectele — în
trebări, neclarități perso
nale —, legate de dreptu
rile și obligațiile persona
lului muncitor sînt lămu
rite în mod .competent de 
contabilul șef al întreprin
derii. tovarășul Eustațiu 
Lungu, de membrii comi
siei. de pensii și asigurări 
sociale, precum și prin 
mijloacele de informare, 
prin formele muncii poli
tice desfășurate de organe
le și organizațiile de 
partid, de masă și obștești. 
Comisia s-a preocupat în 
perioada la care ne refe
rim de popularizarea . pre
vederilor actelor normati
ve vizînd în mod expres 
problematica de asigurări 
sociale între care amin
tesc : Legea nr. 3 privind 
pensiile. Decretul nr. 246/ 
1977 cu noile reglementări 
referitoare la alocația de.

copii, a De- ' 
normele și cri-, 

încadrare în 
invaliditate, a 

eu privire la 
pei'sonalului

Instantaneu din biblioteca casei de cultură din 
orașul Uricani. Foto : Gh. OLTEANU

Minerii Văii Jiului 
în preajma zilei de

apa
și de 
lito- 
varâ

stat pentru 
crețului cu 
teriile de 
grade de 
Decretului 
încadrarea 
muncitor în grupele I, II 
și III de muncă. Mni sînt 
totuși cazuri, Puține la nu
măr, cînd unii oameni de 
Ia mina noastră se adre
sează cu probleme de asi- 

org anelor
Este drep- 
oomentăm 

însă afirm 
că factorii

1 decembrie 1918 (II)
(Urmare din pag. I)

ca
Pe 
de 

prez uitat 
sindicatului

propuneri concrete. Urmă
rind înfăptuirea angaja
mentelor reciproce din 
contractul colectiv de 
muncă, membrii comisiei 
efectuează. controale la 
cantinele întreprinderii și 
căminul de nefămiliști.' ve
ghind îndeosebi asupra 
respectării normelor de i- 
gienă și a 
general.

— Ce a 
în privința 
menilor muncii asupra

gurări sociale 
superioare nouă, 
tuj lor și nu 
acest lucru. Eu 
cu certitudine . 
exis ten li la mina noastră, 
între care se numără și co
misia de pdnsiî și asigurări 
sociale, 
asigure răspunsuri și cla
rificări

sînt în măsură să

disciplinei în

făcut comisia 
edificării oa-

documentate, în 
concordanță cu legislația 
în vigoare ,1a aproape toa
te problemele ce le sînt a- 
dresa-t®.

Discuție consemnată de
Toma ȚAȚARCA

vezi, 
roc, 
II-a 
rea i 
lingă 
nopți 
înceț 
„tării 
s-a | 
la 
Cum 
-«nț 
.... -4 
țăpit 
oprit 
trol. 
ne d
repai 
tor 
care 
Seun

c

i

| Un nou
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: Alexandru Pop ne spu- 
i nea : „Am lucrat. mult
: timp cu susținere clasică, 
i dar avantajele mecani- 
î zării sînt evidente. Con- 
f sidef că nu are rost să 
•mai vorbim de efortul 
; fizic care s-a redus sub- 
j stanțial. de securitatea 
î muncii, deplin asigurată, 
j de randamentele fealte. 
4 In plănui acelorași des-
: titre în ascensiune, inte- 
: resantă ni s-a părut și e- 
| voluțîa profesională a lă- 
Icătușului Aurel Horga. 

„De cînd am venit aici, 
la complex, am învățat 
multe, brigada noastră, 
este o adevărată «școa
lă» a mineritului unde 
se învață muncind" — ni 
se destăinuie interlocu
torul.

— Cîteva cifre semnifi-
■ cative pentru a reda 
I clocotul muncii din adîn- 
j curi, dăruirea exemplară 
;| a oamenilor pentru tot 
I inai mult cărbune. în cele 
"i eîteva zile de cînd mer-

complex
ge complexul, exact 10 ri 
zile, la data cînd am fost i 
în abataj s-a obținut o t 
creștere a productivității ; 
muncii cu peste 1000 kg/ î 
post s-au extras peste ; 
plan 1 000 tone cărbune, i 

Alexe Furdui, secretarul ; 
comitetului de partid pe '■ 
sector caracteriza briga- i 
da minerului Valentin 1 
Țofană ca fiind o forma- i 
ție omogenă, care îxKri ; 
de la început a. t&t do- i 
vadă de o atitudine fer- î 
mă, muncitorească, iar Ș 
brigadierului îi plac pu- i 
țin .vorbele și mai mult : 
faptele. ..Multi dintre ei i 
sînt policalificați. sînt [ 
mineri-tehnicieni și asta ; 
contează enorm, în bunul ș 
mers al producției. Mina \ 
și minerul supun oamenii • i 
la multe examene de băr- ș 
băție și dăruire, examene i 
prin care îi poți cunoaște : 
mai bine pe oameni și î 
numai, acolo, jos. în a- ; 
dineuri. Un astfel de exa- î 
men l-au trecut cu suc- î 
ces și frontalisțul Tofană j 
cu ortacii săi. ■

l

Magaziaul co auioser vire nr. 42 din Petrii*, 
condus cu competență de Petru Satmari, răspunde 
solicitărilor cumpărătorilor.

• (Urinar* «lin pag I)

rugină, undeva pe dealuri, 
răbdător (doar de 
I) în bătaia ploi-

unde stă 
fier este 
lor.

Aceste 
probabil 
ne oprim aici și mai dăm 
și altele. Pentru două com
bine de abataj (și din nou 
este vorba de produse de 
import), care stau nelolp- 
site de patru luni, valoa
rea amortismentului este 
de peste 500 000 lei lunar. 
Un complex mecanizat, de 
producție indigenă, din lu
na mai și pînâ în preajma 
celei de a doua decade a 
lunii noiembrie, cînd a în
ceput evacuarea sa. a ră
mas în abatajul unde a 
funcționat. Valoarea amor
tismentului care a trebuit . 
plătit pînă acum ajunge la 
aproape 2 000 000 de lei.

De această dată ne o- 
prim cu exemplificările.

exemple ar fi
suficiente, dar nu

Sperăm că sînt suficiente 
pentru a vă forma o ima
gine, stimați cititori, pri
vind mecanizarea sau mar 
bine zis folosirea mecani
zării. a întregii dotări teh
nice de care dispune I. M. 
Vulcan, 
lei cotă

întregii dotări teh-

Peste 5 000 000 de 
de amortizare în

Do 
mași 
ciom
18 tu 
fost

Iaceet 
văzu

Ibăut 
Chia 
voia

I terni 
să-l

noiembrie 1918, gărzile 
muncitorești din Valea Ji
ului au respins un tren, 
blindat trimis de către 
Ministerul, de război aus- 
tro-ungar pentru a înăbuși 

..acțiunile revoluționare ale 
minorilor, forțindu-1 să se 

vizitat Valea Jiu- retragă. A doua zi după a- 
____ a acțiune, consiliul 
muncitoresc din Petroșani 
a declarat comisarului tri
mis de autoritățile austro- 
ungare că „minerii ver 
să-și hotărască singuri 
soarta".

Alături de masele opri
mate din Transilvania, mi
nerii din Valea Jiului se 
pronunțau pentru unirea 
cp România. Glasul acestui 
puternic detașament al 
clasei muncitoare a fost 
holărîtor în determinarea 
secției române a Partidu- 

‘ lui Social-Democrat din 
Ungaria să publice în zia
rul. „Adevărul" din 24 no- 

:: ierni>rie 1918 următoarea 
luare de poziție : „Am su
ferit destul, am suportat ■ 
veacuri de-a rîndul rușino
sul jug al robiei naționale, 
am fost destul slugile al
tora, am trăit în mizerie.

; neștiință și întuneric.’ am 
adunat destule comori alto
ra, deci vrem să fim li
beri,, vrem să fim singurii 
stăpîni pe destinele noas
tre. Dar mai mult, unul 
din visele noastre cele 
mai frumoase e și unirea 
tuturpr românilor. Vrem 
ca toată suflarea româneas
că să viețuiască într-un 
stat, vrem ca prin un'rea 
tuturor țărilor române să 
devenim un popor mare, 
înaintea căruia să fie des
chise toate căile ce duc 
spre progres și fericire".

vechiului regim. Prin con
stituirea acestor organisme 
se poate spune că puterea 
a trecut de fapt în- mina 
muncitorilor. Un raport al 
misiunii militare franceze, 
care _ _ _____
lui în decembrie 1918, arăta ceastă
că autoritate» direcțiunii 
minelor nu mai exista.

Consiliile interveneau în 
problema repartizării căr
bunelui și a fost intro
dusă 
muncă 
mărite 
mit un 
onării, 
iul asupra întreprinderilor 
comerciale.. Delegați ai

a

peste tot ziua de 
de opt: ore, fiind 
și salariile. S-a nu- 
comisar al aprovizi- 
ce exercita contro-

consiliilor muncitorești au 
inventariat mărfurile din 
magazinele din Valea Jiu
lui,^ âU redus , prețurile și 
au introdus un control ri
guros asupra vînzării măr
furilor la prețuri reduse.

De asemenea, pe iîhgă 
garda națională care ve
ghea la menținerea ordinii 
in centrul și împrejurmile 
orașuțui Petroșani, 'în Ea- 
lea Jiului s-au formai mai 
multe gărzi muncitorești, j 
care numai la Societatea 
anonimă de mine cuprin
deau aproximativ 1 200 de 
muncitori. într-un buletin 
informativ al Marelui Car
tier General Roman, refe
ritor la gărzile muncito
rești, se arăta : ,,.,.în Pe
troșani, ordinea era men
ținută de muncitorii de. la 
minele de cărbuni Co
mandanții gărzilor din Pe
troșani, Aninoasa, Vulcan 
și Lupeni sînt muncitori

Gărzile dispun de 
pnști și mdraliere". La 17

I 
I
I

dacă 
pern 
voia: 
tot 
pern 
și c 
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ful ■
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încarce debit costurile de 
producție, să ridice valoa
rea acestor costuri și mi 
a productivității muncii, a 
producției extrase

Milioane de lei, milioa
nele ftoaștre, ale tuturor, 
milioane care reprezintă e- 
forturi valutare, pentru că

în

Milioanele obștei
tră în valoarea cărbunelui 
extras, dar nu cu utilajele 
pe care le-am amintit și 
pentru care se plătește lu
nar această sumă. Ea a- 
ceastă valoare — 5 000 000 
de Iei — ar trebui adău
gată Și valoarea produc
ției nerealizate, a produc
ției pe, care se sconta 
odată eu introducerea uti
lajelor respective în sub
teran. Stînd. însă neutili
zate, aceste utilaje, de mare 
complexitate nu reușesc să

din utilajele 
din import, 

de rugina 
Ex o d ea ții 

lor

o . bună pai îe 
amintite sînt - 
*înt măcinate 
indiferenței, 
pentru rieutîlizarea 
s-au găsit : , nu putem asi
gura aerul..1 comprimat la 
presiunea hecesară, nu a- 
vern fronturi de lucru care 
să ,s.e preteze la mecani
zare. utilajele sînt scoase 
la revizii și reparații, con
dițiile de zăcământ sin-t 
vitrege ș.a.rn.d.

Față de aceste, justificări

— chiar și în condițiile 
care ar putea fi reale 
apar întrebări ce nu pot fi 
ocolite. .Nu s-au cunoscut 
toate aceste condiții și îna
inte de procurarea titilaje- 

și repar- 
s-a făcut 
studii pe 

concrete 
zăcămînt, 

de care 
Intre- 
’ 9

lor ? Procurarea 
tizarea lor nu 
in urma unor 
baza cunoașterii 
a condițiilor de 
a posibilit-ăților 

colectivul 
miniere Vulcan? 
sperăm. sintem 

că ele sînt pro
ds speciălîști în 

" ’ i și 
Să înțele

gem din justificări că a-, 
ducerea utilajelor nu a fost 
oportună? Or, .atunci, 
a'sta-i soluția la care s-a 
ajuns — să zacă neliolosite, 
împrăștiate în incinte, 
blocheze galeriile sau 
rămînă luni întregi în 
bataje ?

■«dispune
prinderii
Oricum, 
convinși 
curate 
p r obi e me le mineri t u I ui 
nu de oricine.

să 
să 
a-

c
<
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O nonă descoperire arheologică

„Dava“ getică 
de la Sprîncenata

, ce-i drept, 
i ca să nu 
Iheorghe Do- 
a coloana a 
ti. i se pa
nii alta. Pe 
din timpul 

rau și ochii 
le niscaiva 
ciad nici nu 
a fost oprit 

de control, 
exele-j erau 
le n-:r7'i..:- 
> și s . .o-
un tractor 
paatru con- 
irmat e les- 
>ut. Va plăti 
itît la trac

ta mașina 
i ascultat.
face.

DE ZIS

UL?

în aceeași 
Mihai Cio- 
a șantierul 
Brașov. Au 
npreună la

și „nu l-a 
șofer că a 
ș. o bere.

fie ? Dacă 
jute subal- 
nu trebuia 

bea, sau 
jit, să nu-i 
j-carea la 
i la urină, 
i 'plătit. cu 

conducere 
bani. Da 

. de zis șe-
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CADRAN 
tehnico-științific

< RECENT ȘI-A REDESCHIS PORȚILE, RE
ORGANIZAT ȘI ÎMBOGĂȚIT, MUZEUL TEHNIC, 
„Ing. Dimilrie Leonida" din Capitală, care, prin ex
ponatele sale cît și prin vechimea sa, trece printre 
primele instituții de atest gen din Europa, între- ulti
mele achiziții se remarcă macheta în mărime natu
rală a prithuluî modul lunar care a aselehâ^ăt, costu
me originale de cosmonauți, mostre de hrană folo
site de aceștia în spațiul cosmic, diferite tipuri de 
calculatoare românești, automobilul ce a aparținut 
lui Carol Davilla, un automobil de curse „Duesenberg" 
și altele. în acest univers al tehnicii, vizitatorul are, 
totodată, posibilitatea să cerceteze elemente ale teh
nicii din trecut, cum sînt moara cu făcaie, mașina 
cu aer cald, dinamul Edison, rotorul turbinei care 
a funcționat la uzina hidraulică Grozăvești, electro
motorul primelor tramvaie.

< O INGENIOASA INSTALAȚIE DE CURBARE 
A LEMNULUI, bazată pe ultrasunete, a fost concepu
tă și realizată de un grup de cercetători din Bucu
rești. Specialiștii au pornit de la premisa că interac
țiunea energiei sonice cu fibrele lemnoase ridică tem
peratura în așa măsură îneît aceasta stimulează pro
cesul de curbare, reducînd în același timp frecările 
interioare care produc ruperea materialului. Această 
instalație complexă are avantajul de a realiza toate 
fazele tehnologice ale curbării, simplificând astfel o 
serie de procese complicate. Utilizarea acestei insta
lații in întreprinderile de prelucrare a lem
nului a dus la creșterea cu circa 30 la sută a -pro
ductivității muncii.

> LA INSTITUTUL DE EXPERTIZA SI RE
CUPERARE A CAPACITĂȚII DE MUNCA din Ca
pitală s-a profilat un nou compartiment unde se a- 
plică frecvent o metodă modernă de recuperare a 
bolnavilor cardiovasculari (sechele de infarct, cardio
patie ischemică dureroasă etc.). Ea constă în testarea 
prealabilă, cu aparate moderne, a capacității de efort 
a bolnavului, după care urmează reantrenarea fizică 
a acestuia cu ajutorul unui covor rulant' sub o 
supraveghere strict monitorizată. Această mișcare 
zilnică se execută contribuind la scăderea greutății 
corporale, a colesterolului și lipemiei din organism.

4 ■ »
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Cu un miracol coborit din vreme 
Ne împresoară frunze de castan 
Vin amintiri frumoase 
în fiecare toamnă, an

să ne cheme, 
de. an...

Foto : I. LICIU

Recentele săpături în
treprinse de Institutul de 
arheologie din București, 
în colaborare cu Muzeul 
de'istorie din Slatina, au 
școs la iveală o intere
santă așezare getică pe 
valea inferioara ă Oltului 
— de tipul cunoscutelor 
„Dava" — în satul Sprân
cenata. Investigațiile în
treprinse pînă în prezent 
oferă informații prețioa
se cu privire ,1a viața șî 
cultura comunităților ge
tice din această zonă. 
Din punct de vedere cro
nologie, ele confirmă că 
această așezare era în 
plină dezvoltare în epoca 
marelui Burebista, înce
puturile ei urcînd către 
mijlocul secolului' II - 
î.e.n., iar faza finală de
pășind pragul secolului I 
e.n. Rezultă de asemenea, 
că locuitorii „Davei" de 
la Sprîncenata au utili
zat, deopotrivă, atât: așe
zările de la suprafață — 
identificate prin vetre, 
urine de podini bătăto
rite și chirpic, cit și bor
deiele. , în preajma lor, 
au fost găsite gropi eu 
provizii, neobișnuit de 
mari, în cadrul cărora au 
fost depistate materiale 
arheologice ' de interes 
istoric și muzeistic. Ce
ramica geto-dacică, bună

oară, este reprezentată 
prin oale lucrate cu mînă 
și la roată, fiecare cate
gorie avînd forme și ti
puri de ornamentație 
specifice. în rîndul obi
ectelor se mai remarcă 
de asemenea, vase de im
port elenistice țîrzii. Au 
fost deseoprite, de ase
menea, unelte casnice, 
monezi, și alte vestigii.

Descoperirile din satul 
Sprîncenata7’ fac dovada 
existenței în acest punct 
a unui centru tribal, sau 
mai degrabă unidnai-tri- 
bal, a precizat dr. Con
stantin Preda, șef de sec
tor la Institutul de arhe
ologie din București. Pe 
acest temei, se poate a- 
firmg că , geții din zona 
menționată se ocupau in
tens cu agricultura, creș
terea vitelor, vânătoarea, 
pescuitul și cu unele meș
teșuguri la nivel casnic. 
De asemenea, ei. întreți
neau legături culturale 
și de schimb cu lumea 
elenistică și romană. „Ce
ramica grecească, mone
da dlistriahă și denarii 

romani republicani repre
zintă dovezi directe ale 
unor astfel de legături 
cu marile civilizații ale 
antichității".

(Agerpres)

n a fost 
.' Petroșani, 

și a con- 
17 noiem- 

ionul 21- 
atunci nu-1 

și nu va 
oede prile- 

mîna Pe 
mulat per- 

că a fost 
1 la volan 
a alcoolu- 
_din nou“ 
acest an a 
rmisul r.’-^ 

abaterea
a pierdut 
icat ! Nu 
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RE...
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■ de auto- 
eă mași
ni fi păr- 
moale — 

na verde, 
iț de luni 
loturismul 

cartierul 
r fi dacă 
pitar" ar 
iare cu 
•e a dis- 
parcheze 

il ei, pe
— poate 

străzii.
rășină nu 
. Și nici

De multe ori, și mai ales 
vara, am luat pieptiș dea
lul Grădiștii. Semnele apro
pierii cetății, puternice blo
curi desprinse din zid, apoi 
fragmentul bine știut — fus 
de coloană — întâlnit . la 
marginea cărării m-a făout 
de multe ori să gîndesc 
la timpul cînd, asemenea 
apropiere de cetate, paș
nică și nevinovată era de
mult prinsă în ochiul scru
tător al strajei... Figuri 
bărboase și dure cu chip, 
parcă ' dăltuit din piatra 
atâtor ziduri m-ar fi pri
vit uimite: n-aș fi avut 
nici coiful, nici scutul, nici 
sabia scurtă a celor tălăzu- 
iți la Dunăre, ostașii Ro
mei. Mâinile mele purtau o 
carte, obiect straniu pen- 

I tru cei de sus... Acum, 
taina oamenilor de ale:, 
prinși cu întreaga lor fi
ință de vîrfurile munților, 

' apoj acelor ajunși tot aici, ■ 
sub semnul vulturului im- 

! perial este înconjurată de 
liniște... o liniște căre-și 

Ș face loc printre fagi uriași, 
I ale căror rădăcini își trag 
I seva din pământul istoriei- 
i și o ridică pînă la ultima

(Agerpres)

ramură din vîrf, pînă la 
ultima frunză, îndreptată 
spre soarele dacilor și al 

Ajung în cetate 
în mînă — iată 
bine păstrate 

templu burebis-

nostru... 
cu cartea 
rămășițele 
ale unui

Drumul.
tan, mai încolo 
și misteriosul

celebrul 
sanctuar 

mare rotund, dincolo plin- 
tele unor coloane, care în
scriau în spațiu un alt tem
plu — eram la rîndul meu, 
pătruns de sentimentul ine
fabil al istoriei... Acum 
nici două veri printre mă
rețe vestigii și-au făcut 
din nou apariția .săpători 
și cercetători. Astfel 
au apărut la capătul de 
sud-est al‘ terasei X-a trei 
încăperi juxtapuse, care 
au fost .considerate drept 
anexe ale unui sanctuar 
mai vechi...’ Tulburător 
mi-a părut însă altceva, 
între spațiul incintei sacre 
și cel al fortificației

lizată 
iiroului 
Miliției
I.
11

Winetou în pastile
• Șeriful intră în bar și comandă ceva tare, 

diat i se aduse un șnițel.
• Apașii aruncau săgeți și priviri filine de
• Comanșii , se . prezent au pe rînd : ochi ,de 

tur, privire dîrză, ureche crestată... Mai la urmă 
unul „mînă lungă"... „Sînteți gestionar?", îf întrebă 
Old Shaterhand. „Da, da de ce întrebați ?", răspunse 
acesta după ce parcă piroga din lemn de jad cu 
patru locuri in față și'vîsle portative.

• în prima noapte cu lună plină, indienii se 
gîndiră să dezgroape securea de război, dar nici unul 
nu-șimai amintea dip ce loc.

• Old Shaterhand îi spuse încântat barmanului : 
„Excelent, văd că dumneavoastră n-ați uitat să afi
șați, în locul ăsta, vizibil, anunțul — Na primim 
bacșiș*. „O, nu vă impacientați, răspunse acesta, 
nici un fermier nu știe să citească".

Mircea ANDRAȘ

Epigrame
UNUI BRUTAR

Pe el nu sînt supărat,' 
Dimpotrivă,

chiar îmi place 
Doar atuheea cînd constat 
Că într-adevăr... v.

mi-o coace !
LA MUZEU

Cînd o limbă-nveni na tă 
Văzu, în spirt conservată, 
Se întrebă un turist:
— N-o fi de epigramist ?

M. MIRCEA

rost militar se dezvelea
un drum... La vremea
prânzului uneltele săpători
lor se odihneau lingă gră
mezi de pămînt proaspăt 
răzuit de pe suprafața da
lelor... Maiestuos, 

a din 
Marile <

„ de piatră,
mișcate din locul lor 
•— se arătau din nou 
relui. Cu absolută 
titudipe, pe- acest < 
și-a purtat pașii 
Buși D'ecebal — de la cei 
măsurați și calmi ai pă
cii, pînă la cei apăsați și 

ai războiului...
Lespezile mari, acum pe 
alocuri ridicate sau cobo
râte de la suprafața solu
lui, cioplite cândva într-o 

ai ei 
ca
lul 

sub

drept pleca 
sacră...
ghiuri

larg și 
incinta . 

dreptun- ■ 
, unele ;

soa- 
cer- 

drum 
în-

hotărîți

carieră au fost aduse 
trudnic, pas ca pas de 
meni uniți sub 
Decebal...
soarele și
veri.
pornit de aici din incin
ta sacră, un drum nu în
totdeauna ușor de găsit 
sub valuri de popoare și 
stăpâniri... Un drum cu po
pasuri... Podul înalt. Călu- 
găreni, PleVna, Mărășești,' 
Alba Iulia, 23 August...

mîna
Un drum 
umbrele' unei 

Un drum sub secole.

cerere sau.., 
mai

adu-, 
ful- 
le-a 
îm- 

, . ,, , — bine
£ ziș solicitanta, la cunoș- 
ț tiriță le-a adus ce avea 
l pe suflet, și le-a spus: 
! „De ce să fie leul regele 
I nostru? Nu-1 văd ros- 
i tul I Are o voce de se 
1 cutremură pădurea, dar 
| e destul ? Eu, dacă 
| vreți, vă spun, cinstită 
i adunare,,, am făcut do- 
I vada că sînt mai tare, 
r Deunăzi, am făcut din- 
ț tr-o consoartă o arătare 
f cu ochii vineți și nasul 

mare. Am bătut-o de i 
s-a dus buhul și era 
gata-gata să-și dea du- 

: hui. Apoi, dacă-i nu-
J mărăm puii, primăvara, 
1. leul are doar unul, iar 

suratele mele cu duiu-

Năravul din fire...
Fabulă sau... mai bine povestire
Avînd de soluționat o

sesizare, o
ăutorecomandare 
marii pădurii s-au 
nat într-o ședință 
gef- Și nu mieă 
fost mirarea 
pricinata, sau

cînd 
mai

mul".
Și a primit răspunsul 

ce nu l-ar fi dorit: 
„Cumătră vulpe, par-. 
don, vulpoi, rămâne 
vorba între noi, el pa 

zic șidoar unul are,
eu, dar uiți că acela-i 
pui de leu ? Așa este, 
au suratele-ți pui cu 
duiumul, dar de matale 
nu . mi-amintesc să fi 
avut vreunul. Cît des
pre cel mai tare, las-o 
moale ! N-ai ce șă 
faci, mai bine taci. Că 
toți, aici de față, au în 
gînd proverbul vechi 
de nu știu cînd — nă
ravul din fire, n-are le
cuire. Așa că voi, vul
pițe sau vulpoi, oricât 
de sus puși veți fi, tot 
nu renunțați la găinării.

Și chiar. dacă vremea 
lui Esop s-a dus, stru
gurii tot „acri" sîrit, 
acolo sus. (D. VOICHI- 
TA). ?

tII
I
It4
I
*
i i 
i 
i
i

Metale : sau mase pîâs- 
. tice ? Pentru industria zi

lelor noastre s-ar părea că 
aceasta este o dilemă ■—
și metalele, și masele plas
tice 
tare.

Și 
mai
— energia 
pentru folosirea, tot mai 
intensă, a maselor plasti-

devin tot mai defiei-

totuși... Ceea ce este 
deficitar decât toate 

pledează

Metale sau
mase
'UllIllllllltUIHHHUIHHHMl

ORIZONTAL: 1) Să în
cepem ! — Ce urmează ! ; 
2) 52 ! — Alege ; 3) Se în
scrie încă un coș — A luat 
apă ; 4) Doborît la ’ mare
de căldură (mit.) — Pro
duc necazuri ; 5) Flori la 
buchet — Interior scump !;
6) Nu e loc pentru joacă 
— Se face de ziuă (pi.) ;
7) Se duce prin spate —
Sfîrșit monden!; 8) O zi 
cu Robinson ! — Alta mai 
scurtă ! ; 9) S-a sfîrșit un 
mit 1 — Ram gol ! — Te

ce, în. special ca înlocui
tori ai oțelurilor speciale, 
neferoaselor, sticlei și 
chiar a... hîrtiei.

Specialiștii elvețieni fur
nizează date elocvente: 
dacă pentru producerea și 
prelucrarea unui centime* 
tru cub de aluminiu, cele 
mai moderne instalații in
dustriale consumă 158 
K cal energie, pentru ace
eași cantitate de polisțiren, 
de pildă, se consumă nu
mai 34-38 K.cal ; urmea
ză, în ordine, polietilena, 
policlorura de vinii, poli- 
propilena ș.a. cu consumuri 
numai de 22-30 K cal. în 
același- timp, un centime
tru cub de cupru necesită 
112 Kcal, iar un centi
metru cub .de oțel — 82-100 
K cal.

Și un exemplu practic 
publicat de revista „Tech- 
nica” : fabricarea din fon
tă a. unei conducte de 100 
km, pentru canalizare, ne
cesită un consum de 1 970 
tone echivalent petrol și 
numai 360 tone echivalent 
petrol dacă o facem din 
policlorura de vinii. Ceea 
ce, în condițiile creșterii 
prețurilor petrolului și al 
altor combustibili, spune 
ceva !

cheamă la plimbare ; 10) 
Ultima Ia muncă ! — Abia 
iese !

VERTICAL: 1) Nu stă ' 
bine (fem.) — îl recunoști 
cu ochii închiși ; 2) Tras 
din tun ! — âe trag de 
degete ; 3) Ținută la frig ; 
4) Pantaloni strîmți — Ac
ționar ; 5)' Ricin! — Te.
face atent ; 6) Numărul
trei 1 ; 7) A-și face vînt — 
Din omăt! — Te desparte;
8) Părere ! — E locul nos
tru -
9) E 
Vine 
final,

în

cr

- Sfîrșește o șarjă ! 
lemn - la desen 
rar la timp ; 10) 
finalul !
loan BOAR,

cercul rebusist IRIS

DE SEZON
(Criplografie : 3, 6, 4. 4, 4)

Viorel MORARU

veni

*on LEONARDi
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Acordurile 
cooperare *rromâno^> 

mozambicane

O. N. U

ATENA 18 (Agerpres).— 
Delegația Consiliului Na
țional al Frontului Unită
ții Socialiste, ■ condusă de 
1 osif Banc, membru 
Comitetului Politic 
xecutiv, secretar al 
al P.C.R., secretar al 
silfului Național al F.U.S. 
aflată 
Grecia, 
tîlnire 
Stephanopoulos, 
la Președinția 
de Miniștri, membru 
Consiliului de conduce
re al Partidului Noua’ 
Democrație, și cu Ahileas 
Gherokostopoulos, vice
președinte . al partidului. 
S-a procedat.Ia. o infor
mare reciprocă asupra 
preocupărilor actuale ale 
F.U.S.. Și ale Partidului 
Noua Democrație, rde gu- 

con- 
dez- 
pla- 

prie- 
___ .... din

tre România și Grecia.
Conducătorul delegației

al
E-

C.C. 
Con-

cu 
mi- 

exter- 
cursul 

loc 
satisfacția 

ascen- 
româ-

într-o vizită în 
a avut o în- 

cu Constantin 
ministru 

Consiliului 
al

vernămînt, asupra 
tribuțiej acestora la 
voltarea pe multiple 
nuri a relațiilor de 
tenie și. colaborare

F.U.S. ,s-a întîlnlt 
Gheorghios Rallis, 
nistrul afacerilor

. ne al Greciei. în 
discuției ce a avut 
s-a exprimat : 
pentru evoluția 
dentă a relațiilor 
no-elene pe multiple pla
nuri și hotăfîrea celor 
două țări și popoare de 
a-și intensifica eforturile 
pentru transpunerea în 
practică a obiectivelor con
venite cu prilejul întîlni- 
rilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și pri
mii], ministru ■ Constantin 

. Karamanlis.
. Tovarășul Iosif Banc 
s-a întîlnlt. de asemenea, 
cu Emmanuel Kafeloyan- 
nis, ministrul marinei co
merciale, și Nicolaos Zar- 
dinides. ministrul lucrări
lor publice, cu care a fă
cut un schimb de opinii 
-asupra posibilităților de 
lărgire ă cooperării ro- 
mâno-elene în domeniile

... respective..

MAPUTO 18 (Agerpres). 
—■ La Maputo s-au înche
iat lucrările celei de-a 
III-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale ro- 
mâno-mozambicane de co
laborare economică și teh
nică. '

Cu acest prilej, au 
semnate un acord 
cooperare economică 
tehnică pe termen lung, un 
acord privind cooperarea 
în acordarea de asisten
ță tehnică, un. acord co
mercial și unul de colabo
rare în domeniile învă- 
țămîntullii, științei și cul
turii, precum și un acord 
privind pescuitul.

Delegația română 
lucrările 
condusă 
Gheorghe 
muncii.

fosl 
de 
și

la
comisiei a fost 
de tovarășul 

Pană, ministrul

NAȚIUNILE UNITE 
(Agerpres). 
urgență la măsuri 
tifc.e de încetare’ a 
înarmărilor și, în 
mul rînd, a inarmă-'.lor 
nucleare a constituit fac
torul comun al tuturor in- 

. fervehțiilor reprezentanți
lor statelor care au luat 
cuvîntul, vineri, în ca
drul Comitetului .pentru 
probleme politice și de 
securitate al Adunării Ge
nerale a O.N.U. 
rile din acest 
supra ansamblului 
15 teme dm 
zarmării se 
paralel cu 
proiectelor 
asupra dif 
te ale problematicii 
zarmării. Pînă în

Trecerea de
prac- 
cursei 

pri-

Dez ba te- 
comi te t a- 

celor 
domeniul de- 
desfășoară în 

prezentarea 
rezoluție 

aspec- 
de-

pre-

. de 
'eritelor

Orientul Mijlociu
secretarul‘de stat al S.U.A., 

. Cyrus Vănce. „Noi căutăm 
,Q:;.sdluție cuprinzătoare, nu 
un acord separat". . a 
adăugat ilușni Mubarak.

BEIRUT 18 (Agerpres). 
—: Două persoane au . fost 
Ucise, iar alte trei răni
te în cursul tirurilor de 
.artilerie și mprtiere.. căre 

l... ' ’ l di-
în cartierele de 

sud ale Beirutului, între 
Forță Arabă de Descura
jare (F.A.D.) și milițiile 
„Falangelor libaneze".

WASHINGTON 18 (Ager- 
pres). — Egiptul conside
ră „foarte important" 
negocierile de pace 
gipteano-israeliene

..legate de viitoarele 
gocieri privind o 
mentare de ansamblu în 

'Orientul Mijlociu —.a de- 
. clarat vicepreședintele- e- 
giptean, Husni Mubarak, 
după convorbirile avute cu

ca 
e- 

să fie
ne-

reglfe-

au avut loc, sîmbătă 
mineața,

-------------------£----------------------;-----------

Programul noului guvern 
iranian

pune menținerea de re
lații bune cu toate țările, 
în special cu statele veci
ne.

TEHERAN 18 (Agerpres). 
— DUpă cum informează 
agențiile internaționale de 
presă, primul ministru al 
Iranului, Gholam Rez:l Az- 
hari, a prezentat, sîm- 
bătă, în Parlament, pro
gramul noului guvern și 
a cerut un vot de încre
dere. Potrivit declarației 
șale .actualul guvern, are 
ca obiective principale : a- 

independenței și 
asi-
<41- 
sti- 
<:o- 

și stabilizarea

zeii! aa fost întocmite de
ja 23 asemenea documeiy- 
te, care privesc, printre 
altele, încheierea 
tratat referitor ia 
rea completă , a 
țelâr cit armele 
re, reducerea 
militare, 
ceanului Indian zonă a I 
păcii, măsuri pentru creș- | 
ferea încrederii între sta - |
te. La o serie dintre a- i 
ceste proiecte țara noas-' 
tră este coautoare, sub- 
linilndu-se, astfel odată | 
mai mult interesul Româ
niei pentru declanșarea 
mecanismului de negocieri ; 
în vederea ajungerii la i 
măsuri practice de de- | 
zarmare, și în primul rîhd, | 
de dezarmare nucleară.

Vineri, un grup de nouă 
state, printre ' care și I 
România, a prezentat un I
proiect „de rezoluție pri
vind declararea anilor ’80 I 
„Deceniu «1 dezarmării". |
Un alt proiect de rezolii- . 
tie, înaintat vineri, șe .
referă la noile arme de 
distrugere în masă și a 
fost prezentat de un grup 
de opt state.

unui 
înceta- 

experien- 
nuclea- 

bugetelor 
declararea O-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Podul ; Re
publica : iți dăruiesc 
un trahda'fir ; Unirea : 
Cianura și picătura de 
Ploaie.

PETR1LA : Avaria.
LONEA: New York, 

New York,: senile l-II.
ANINOASA : O fată 

aproape cuminte.
VULCAN : Corsarul

din insulă.
LUPENI — Cultural: 

Soțul meu, seriile I-II; 
Muncitoresc 
pe cer.

URICANl 
din munți.

Trepte

Capcana

Luni, 20 noiembrie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Onoarea pier
dută a Katerinei Blum; 
Republica Mateaș 
carul ; Unirea : 
Fetei Palide.
: PETRILA : Avaria.

LONEA : Schmidt
tace si nu face,

VULCAN : Gluma.
LUPENI — Cultural: 

Haiducul cu ochii ca 
stelele; Muncitoresc: 
Trepte pe cer.

URICANl : Capcană 
din munți.

Gîs-
Fiul

COOPERATIVA „DESERVIREA" LUPENI
ÎNCADREAZĂ

TV.

Duminică, 19 noiembrie
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Apartheidul — un grav 
pericol pentru pacea 

lumii
NAȚIUNILE UNITE 1« 

(Agerpres). — Raportul a- 
nuai ; dat publicității la 
Națiunile Unite de: Comi
tetul special al O.N.U. 
împotriva apartheidului 
cheamă țoale guvernele și 
opinia publică internațio
nală să acționeze pentru 
eliminarea politicii ra
siste, a regimului din Re
publica Sud-Africană.

- raport se subliniază 
politica regimului 
R.S.A. generează „Un grav, 
și iminent pericol pentru 
escaladarea conflictului 
din Africa de Sud“.

în

din

I
i
£

părarea
securității Iranului, 
gurarea disciplinei și 
minarea dezordinii, 
mularea activităților 
merciale, 
economiei.

în d&neniul politicii ex
terne, guvernul își pro-

doi tehnicieni principali 
un 
un 
un 
un
un

merceolog
fochist sau lăcătuș întreținere 
operator centrale
pompagiu compresor
conducător auto

Componența noului
LISABONA 18 

preș). — Sîmbătă _ 
dată publicității la Lisa
bona lista oficială a nou
lui guvern portughez pre- 

Alberto 
mem- . de interne.

sînt 
Nunes, 
însăr- 
econo- 

fî- 
și planului, lt. 

Jose Loureirp dos

(Ager-
a fost

zidit de Carlos 
Mota Pinto. Printre 
brii noului cabinet 
Manuel Jacinto 
viceprim-rni nistru 
cinat cu afacerile 
mice și ministru al' 
hanțelor 
col. Jose Loureii’o 
Santoș, ministrul apărării

cabinet portughez
Alvaro Mopjardino, mi
nistru adjunct pe lângă pri
mul ministru, Freitas da 
Cruz, ministrul afacerilor 
externe, coi. Antonio Gon- . 
calves Ribeiro, ministrul .

Profesorul F. Șchmidt 
de la Clinica Univei-sită- 
țîi din Heidelberg, preșe
dintele „Cercului de lu
cru al medicilor împotri
va'fumatului și pentru 
sănătate", din R.F.G., a 
apreciat, la un congres de 
specialitate, că cel mai 
mare pericol, pentru orga
nism și pentru viață îl 
constituie „fumul albas
tra" la locul de muncă.

„Cercul de lucru" a 
propus, pentru stimula
rea luptei Împotriva fu
matului, organizarea unor 
manifestări. între care 

, seri culturale și activități 
în aer liber. Cei peste 100 
.de participant lâ congres 
au organizat, pentru în- 
cepuț, un bal la care fu
matul a " ’

COPII
Copii 

condiții 
vie au 
în căpitala Tailandei, ca 
urmațre a unei anchete 
întreprinse de poliție la 
sesizările părinților unei acoperite 
fetițe decedate In împre
jurări suspecte. Intr-o fa
brică de bomboane, poli-

PERICOLUL 
REPREZENTAT DE 

,FUMUL ALBASTRU"

ția a descoperit 58 de 
copii supuși la o muncă 

șaptespre- 
și hră- 
necesar 

copiii 
doarmă 
pământ, 

l'e-

extenuantă — 
zece ore pe zi 
niți sub minimul 
vieții. îndeosebi, 
erau obligați să 
pe jos, direct pe 
într-o încăpere fără 
restre-

Presa tailandeză, cita
tă de ziarul belgian „Le 
Soir", a relevat că acești 
copii erau „închiriați", pe 
timp, de un an, la prețuri 
derizorii, de la familiile 
sărace, care nu-i mai 
teau hrăni.

pu-

fost interzis.
„INCHIRIAȚI" 

care muncesc în 
amintind de scla- 
fost. descoperiți

Primul ministru 
semnat Mota Pinto a 

. clarat, sîmbătă, după: 
audiență la Palatul 
zidențial, 
va fi
miercurea

de- 
de- 

o 
pre-

că noul guvern 
investit oficial 

viitoare.

poți și strănepoți, rude 
apropiate, prieteni și cu
noștințe din satele înve
cinate din ținutul Talîș.

Cioban din moși-st'ră- 
moși, Agaev și-a păstorit 
turmele mai bine de 
de ani. El a fost 
mai vîrstnic deputat 
Sovietului sătesc. .

DINOZAURII
Dispariția dinozaurilor 

în urmă cu 65 milioane 
de ani este reziliatul 
schimbărilor de mediu 
provocate de explozia u- 
nei stele, se arată în- 
tr-un studiu al unui 
grup de cercetători ai 
Admin is trâți.eî naționa
le de studii oceanice, și 
atmosferice din S.U.A. 
Specialiștii apreciază că 
în perioada respectivă 
Pâmîntul a ’suferit 
fectele: radiațiilor 
vacate de explozia
stele de mari dimensi
uni (supernova).

Radiațiile, spun spe- 
caliștii, ar fi fost sufi
cient de puternice pen
tru a distruge multe 
forme de viață terestră 
prin reducerea cu peste 
80 Ja sută a ozonufhi și 

___ t creșterea razelor ultra- 
ia un ultim violete pe suprafața Pă-

120 
cel 
^al

e- 
pro- 
unei

TEHNICIAN PRINCIPAL :
♦ Absolvenți ai liceelor de specialitate cu 

profil tehnic și 5 ani in funcții tehnice ;
♦ Absolvenți ai școlilor de maiștri, 5 ani în 

funcții tehnice;
♦ Absolvenți ai școlilor de specialitate 

postliceale cu profil tehnic și 5 ani în funcții 
tehnice.

MERCEOLOG :
♦ Absolvenți ai liceului de cultură genera

lă și 2 ani în activitate ;
♦ Absolvenți ai liceului economic - fără 

funcții cu vechime.
FOCHIST:
♦ Activitate în meseria de lăcătuș între

ținere, operator centrale, pompagiu compresoa- 
re. Act de calificare sau autorizație.

CONDUCĂTOR AUTO :
♦ Permis de conducere B, C.
Informații suplimentare se primesc la tele

fon 112 și 140 Lupeni. •

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

Praia 
de 

s d.e-

Ti-

DECEDAT LA...
144 DE ANI

în satul de munte 
kiaband din Azerbaidjan
a încetat din viață, în 
virstă de 144 de ani, cel 
mai vîrstnic cetățean al 
Uniunii Sovietice, Med- 
jid Agaev. în pofida di
ficultăților drumurilor, 

'■ ! de straturi 
groase de zăpadă, au 
venit să-și i„ _
rămas bun numeroșii ne- mîntuluî. ■

PIERPUȚ portmoneu 
. maro cu acte și o verighe

tă. Ofer' recompensă ma
re. Telefon 41745, Pe- 
iroșanii (698).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Măr- 
cuș Alexe, eliberată 
preparația Corcești, 
declară nulă (707)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele 
der Anghei, eliberată 
l.M. Paroșeni. Se 
nulă. (691)

PIERDUT în trenul per
sonal Petroșani — Sime- 
ria, din 15 noiembrie -1978, 
ora 6,30. geantă „Diplo
mat" cu diverse acte. A- 
dresați-vă la telefon 41571 
Nomicos. Găsitorului 
compensă. (696).

PIERDUT ștampila 
63 I.C.M.M. Petroșani, 
declară nulă. (697).

de
Se

de
Van- 

de 
declară

re-

nr.
Se

serviciu pe numele 
Florin, eliberată 
E.G.C.L.. Petroșani, 
clară nulă. (699). t

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Negru 
Terezia; eliberata de Pre
para țiu Corcești. Se decla
ră; hulă. (707)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numefe Grigo- 
raș Mihai, eliberată dă 
I.U.M. Petroșani. Se decla
ră nulă. (702)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Vass 
loan, eliberată de l.M. Lu- 
peni. Se declară nulă. (705)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Borbei 
Andrei, eliberată de l.M. 
Lupeni. Se declară nulă. 
(706)

Sc

de

8,00 Gimnastica 
domiciliu. 8,15 
înainte 19; 10 Șoimii pa
triei. 9,20 Film serial 
pentru copii : „Cărțile 
junglei". Episodul 13. 
:9,45 Pentru căminul 
dumneavoastră.., : 10,00
Viața satului, 11,55. Bu
curiile muzicii. 12,30 
De strajă patriei. 13,00 
Telex, 13,05 Album du
minical — Ora veșclâ.

I 14.00 Woody, ciocăni-, 
Itoarea buclucașă — de
sene animate. 15,00 

I Fotbal: Chimia ț Rîm-
nicu Vâlcea Dinanio 
București (repriza

I Il-aj. Transmisiune
I rectă de la
i Vîlcea. 15,50
I de scriitor — 
Dumbrăveanu. „ _
ghiață ‘ și pe zăpadă -— 
partea a II-a a 
pecii vei mari lor 
cursuri de patinaj

la 
Tot

I

I
I
I
I

a
dl-

Rîmnicu
Reportaj 

Anghei
16,15 Pe

retros- 
cbn- 

ar - 
tistic și schi din anul 
1978. 17,00 Film serial: 
„Linia maritimă O- 
nedin". Episodul 65. 
17,50 Cutezători 
viitor (emisiune-concurs) 
19,00 Telejurnal. 19,20 
Antologii artistice ” —
Gala muzicii tinere (li). 
20,40 Film artistic : 
„Piesă neteripinată pen- 
tru pianină mecanică". 
Premieră TV. Producție 

studiourilor sovieti- 
22,20 Telejurnal — 

închiderea

spreI
I
I
I
I
Ia

I
CC. . AC

sport. 22,30 
programului.

I
II
I
I
I
I
I
I

Luni, 20 noiembrie

I 16,30 Telex. 16,35 
I misiune în limba
I ghiară. . 19,20 1001
I seri. 19,30 Telejurnal.

19,45 Vizita de prie
tenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în 

'Republica Socialistă 
'Federativă Iugoslavia.
20,05 Panoramic. 20,30 
Roman-foileton : „Pute
re fără glorie". Epi
sodul 13. 21,20 Orizont 
tehnico-științific., 21,50 
Ani de auf/ — Program 
de cîntece patriotice 
22,05 Cadran mondial 
22,20 Telejurnal,

I 
I
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