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în brigada condusă de Ioan Gîrea
o preocupare consecventă

materialelor
promptă,

în subteran

Sectorul II și-a realizat
sarcinile anuale de plan
• Planul anual a fost realizat cu 17 zile 

mai devreme • Producția suplimentară la sfîrși- 
tul anului se va ridica la 18 660 tone • Au fost 
excavați peste prevederi 1 508 mc • Productivi
tatea muncii a fost realizată în proporție de 
104,2 la sută • în cele 11 luni din acest an, 
s-au economisit 460 mc lemn de mină, 400 m 
cherestea, 900 000 kWh

Voia bună care se ci
tește pe chipurile ortaci
lor din brigada lui 
Constantin Sorescu es
te pe deplin justificată : 
anul 1978 se va în
cheia cu însemnate spo
ruri la producția de 
cărbune.

energie electrică.
re întîlnim și la Ștefan 
Karti, miner șei de 
schimb în brigada lui So
rescu. „în brigada noas
tră a devenit de multă

în aceste zile din final 
de an, mîndria și satis
facția sînt sentimente 
care pot fi ușor deslușite 
pe chipul fiecărui miner 
de la sectorul II al minei -vreme o adevărată tradi- 
Uricani. Sentimente fi
rești cărora ave,-n să le cu tone cît mai 
găsim temeiuri în tonele 
de cărbune extrase supli
mentar din adîncuri. Din 
discuțiile purtate cu cîți- 
Va dintre cei mai destoi
nici oameni ai sectorului, 
a reieșit clar că rezulta
tele obținute în acest an 
nu sînt întîmplătoare. 
Brigadierul Gheorghe 
Drănăii, miner cu vechi 
state • în producție, no 
spunea : „Sectorul are mii 
de tone de cărbune ex
trase peste plan în anii 
’76 și ’77. Munca noastră, 
strădaniile neprecupețite 
le depunem pentru socie
tate". Păreri asemănătea- (Continuare în pag. a 2-a)

tie de a încheia anul 
multe 

peste plan". Cuvintele 
șefului de schimb au su
portul convingător al ci
frelor. Brigada din care 
face parte, cea condusă 
de Constantin Sorescu, a 
extras suplimentar în 
primele 11 luni ale anu
lui peste 12 400 tone de 
cărbune.

Dintre brigăzile care au 
fost și sînt întotdeauna, 
prezente la întrecerea pe 
„frontul cărbunelui" a- 
mintim și pe cele conduse

Recordul anului 
la Preparația 

Coroești
De la Coroești ingine

rul Traian Miclea, ad
junctul șefului de secție, 
ne anunță că într-una 
din zilele trecute s-a în
cărcat și expediat către 
combinatele siderurgice 
cea mai mare cantitate 
de cărbune intr-un sin
gur schimb : 2 505 tone 
de cărbune special pentru 
cocs și semicocș, ceea ce 
înseamnă o mare depășire 
a sarcinilor de plan. Este 
pentru prima dată în a- 
eest an cînd preparatorii 
de la Coroești 
asemenea succes, 
lui sînt

Brigada condusă de 
loan Girea, din sectorul 
II al I.M. Lupeni, bine
cunoscută în întreaga 
Vale a Jiului pentru a- 
vansările ce le obține la 
lucrările de pregătiri — 
situate deseori la peste 
100 ml/lună — este una 
din formațiile mereu pre
ocupate de economisirea 
materialelor* De curînd, 
în afara orelor de lucru, 
membrii brigăzii au recu
perat din galerii

120 armături metalice, 
120 m conductă galvani- 
zată, 200 m șină, 50 tu
buri de aeraj și 360 bu
căți bride. Valoarea eco
nomiilor astfel obținute 
se ridică la 130 000 lei. 
O bună parte din econo
mii au intrat în benefi
ciul membrilor brigăzii, 
care au fost premiați din 
fondurile bănești intrate 
în „contul de economii al 
sectorului". (A. MICA).

15 decembrie
23,50. Pe galeria

C. GRAURE

obțin un 
Autorii

. muncitorii din 
schimbul condus de mai
strul Alexandru Buruia
nă și șeful de echipă 
Emil Păcuraru de la 
căroare. O contribuție 
semnată au avut-o și 
menii de la atelierul 
transport, care au asigu
rat la timp vagoanele 
goale și manevrele nece
sare funcționării în plin 
a instalației de preparare.

Ivechi

Sectorul I al I. M. Aninoasa

La temelia realizării producției fizice de cărbune, in 1979,
CREȘTEREA RANDAMENTELOR ÎN ABATAJELE 

CU COMPLEXE MECANIZATE
Prin sarcinile ce-j sînt 

încredințate, sectorul I de
ține la I. M. Aninoasa lo
cul I ca volum de căr
bune extras din abataje. 
Sectorul este reprezentativ 
și în ceea Ce privește me
canizarea operațiilor din 
subteran, respectiv introdu
cerea în exploatare a 
unor noi tehnici și tehno
logii, de mare randament, 
în trimestrul II a.c., de 
pildă, a 
două abataje dotate 
complexe mecanizate 
producție de 
mînd peste 
mai mult de jumăta 
planul sectorului, 
ția extrasă 
mecanizate

fost extrasă din 
cu 

o 
cărbune însu-

44 000 tone — 
din 

Produc- 
cu complexe 
trebuie să

crească continuu, să atin
gă în anul viitor cote mult 
superioare, pe seama creș
terii productivității muncii.

în trimestrul I ’79, peste 
80 la sută din producția 
sectorului va fi extrasă 
din trei abataje mecanizate 
cu complexe. Din acestea, 
două se află deja în func
țiune, iar al treilea în 
.fază de mont'aj. Minerii 
sectorului își pun mari 
speranțe în aceste moderne 
utilaje pentru anul ce vine. 
Organizatorii producției au 
în vedere faptul că în uti
lizarea complexelor aflate 
în funcțiune există mari 
rezerve, insuficient .valori
ficate. Pînă acum nu s-au 
atins nivelele prevăzute

pentru o serie de indica
tori economici calitativi, 
inclusiv productivitatea 
muncii în abatajele cu 
complexe. Se cere precizat 
în acest context că, în con
dițiile noului mecanism 
economico-financiar, utili
zarea la parametri superi
ori a zestrei bogate de 

utilaje a sectorului consti
tuie o cerință capitală în 
vederea- realizării valorii 
producției nete.

Realitatea concretă 
sectorul I Aninoasa 
monstrează că una din 
zer vele esențiale de

cun 
de- 
re- 

crește-

Peste prevederi 
545 ml lucrări de 

deschideri
în prima jumătate a 

lunii decembrie, brigăzile 
sectorului de investiții 
fruntaș pe Valea Jiului în 
acest an — cel al I.M. Pa- 
roșeni — au realizat avan
sări suplimentare în lucră
rile de deschideri, în me
die cu 2 metri liniari pe 
brigadă. De la începutul a- 
nului, colectivul sectorului 
realizează lucrări de des
chideri în plus față de pre
vederi care însumează 545 
ml. Fiecare din brigăzi — 
cele conduse de loan Gri- 
gorescu, Alexandru Las.zlo, 
Mihai Bocos și Ioan Da
niel — participă astfel la 
devansarea punerii în func
țiune a unor noi capaci
tăți de producție, de care 
depinde realizarea sarcini
lor de extracție ale minei, 
în 1979.

In fața expoziției de 
carte tehnică și realizări 
științifico-tehnice ale ca
drelor didactice și stu
denților, deschisă în 
aceste zile omagiale.
Foto : Gh. OLTEANU

I

Vineri, 
a.c., ora 
principală de ]a orizontul 
440 al I. M. Dîlja a apă
rut o acută deformare a. 
căii de transport. A fost 
anunțat imediat dispecerul 
de serviciu, cît și maistrul 
de transport Jan Moșnea- 
gu. Primele solicitări au și 
pornit pe firele telefonului 
din subteran la suprafață.' 
Intervenția pentru înlătu
rarea aVăriei s-a declanșat. | 
La fața locului- au sosit < 
în cjteva minute maistrul j 
de transport Jah Moșnea- - 
gu, muncitorii Gheorgha 
Dîrnea și Ion Alexandres- 
cu, Alexandru Tulbureamt 
și Nicolăe Boța, Janet Hîn- , 
cu și Glieorghe Schiopu, 
toți abia intrati în schim- 1 
bu’l -IV, ' - ' ■* ' '
rămas 
mecanic 
deraiase 
6 metri 
formate, 
grabă traverse 
erampoane, iar alții au ac
ționat cp o pîrg-hie i 
a j u t î n d la bate
rea crampoănelor și fixarea 
liniei. După numai 40 de 
minute dispecerul a fost ■ 
anurițătecă transportul nor
mal al cărbunelui 
lerîe la orizontul 
fost restabilit, 
dintre oamenii participanți 
la înlăturarea 
și restabilirea 
transport nu s-a plîns de 
oboseală, nu a pretins că 
are altă misiune în subte
ran. Toți au acționat ca 
unul, reducînd la maxi
mum timpul avarie) și a- 
ducind o contribuție merii 
torte la realizarea sarcini
lor de producție ale schim
bului respectiv. (Petru GA< 
INA, I. M. Dîlja)

i

și Petru Negoi, ; 
din schimbul III, 
pe locomotiva care 
în porțiunea de 

a liniei ferate de- 
Unii au adus în. 

noi, alții .

pe ga-
440 a 

Nici unul

defecțiunii
ritmului de

Relația de interdependență dintre 
dezarmare, destindere 

și lichidarea subdezvoltării
■s
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Comentariu extern
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Da Galeriile de artă 
ale Fondului plastic din 
Deva a fost vernisată ieri 
o expoziție de grup a ti
nerilor artiști plastici din 
Valea Jiului, Eugen Ben- 
cău, Simonel Bucur, Olga 
Radulescu și Alexandru 
Radulescu. Sint expuse

lucrări de pictură si gra
fică. (T.S.).
e——-—--

Mîine, ]a ora 18,30, în 
sala Casei de cultură din 
Petroșani, Teatrul de es
tradă din Deva prezintă 
spectacolul umoristic 
„Deva cîntă, ride și dan
sează", dupâ un libret 
de Bogdan Căuș și Ioan 
Ruș. (T.S.).

Un numeros grup de 
tineri dg la I, M. Lupeni 
a răspuns la apelul co
mitetului U T.C. din ca
drul întreprinderii de a 
participa la o acțiune a- 
vînd drept 
plății unor 
Tinerij au 
vagoane cu
♦---------

„Legislația locativă pe 
înțelesul tuturor” este

scop evitarea 
locații C.F.R. 
descărcat trei 
bolțari. (A.M.)

tema unei noi și utile 
lucrări apărute în Editura 
politică, și pe care libră
riile din municipiul nos
tru o pun la dispoziția 
cetățenilor. Lucrarea con
ține numeroase precizări 
și îndrumări amplu docu
mentate, folositoare masei 
largi de cetățeni. (T.V.).

IIII 
na utfdrmam J

Rezonanța amplă a ideii 
de destindere în viața in
ternațională se justifică 
prin dorința popoarelor de 
a fi depășite stările de 
încordare postbelice. Prin 
însăși geneza sa ca proces 
al vieții politice contempo
rane, destinderea . implică 
trecerea de la politica 
confruntare din 
„războiului rece" la 
rlo-adă caracteristică 
sporirea încrederii, a 
țel de cunoaștere 
colaborare, . a dialogului . 
deschis, în interes reciproc. 
Salutată.ca un proces po
zitiv, destinderea nu tre
buie interpretată însă, 
în concepția partidului 
nostru — ca rezultat al 
unei „relaxări" - în viața 
internațională, ci ca o con
secință firească a eforturi
lor de pace ale popoarelor, 
a voinței și acțiunii poli
tice. de a se pune capăt 
politicii imperialiste 
dominație Și asuprire, 
dictat, de a se acționa îm
potriva tendințelor de reîm
părțire a lumii. Partidul 
nostru ? sesizat astfel fra-

de 
perioada 

o pe- 
prin 

dorin- 
și de

de 
de

gilitatea acestui proces 
aflat în fazele de început 
care întîmpină încă serioa
se dificultăți pe drumul 
finnarii sale.

Unul din factori) esen
țiali care determină aces
te trăsături negative și ne- 
împliniri îl constituie fap
tul că destinderea nu a cu
prins sfera militară, că nu 
dispune de acel fond, de 
acea bază materială pe 
care o poate da numai în
făptuirea măsurilor de de
zarmare, de încetare a 
cursei înarmărilor. Destin
derea se definește astfel 
ca singura alternativă ra
țională a războiului. Nu 
se poate vorbi însă de des
tindere reală gtîta timp cît 

. arsenalele militare cresc, 
cînd cheltuielile militare 
au atins nivelul fantastic 
de 409 miliarde dolari a- 
nual și există tendința ca 
ele să crească.

Nu se poate considera că 
ne aflăm în fața unui ade
vărat proces al destinderii

Ștefan NICOLAE



Ste

Chiar dacă rezultatele sînt bune,

Comuniștii trec prin filtrul 
exigentei neajunsurile existente

* Adunarea generală a or
ganizației de. partid de la 
sectorul V al minei Lohea 
s-a desfășurat într-o notă 
predominantă de exigență 
și. combativitate revoluție- ■ 
nară. Sectorul a încheiat 

, luna noiembrie eul 300 tone 
cărbune peste plan, reușind 
să acumuleze de la înoepu- 

. tul ateștui an o : depășire 
de 2 500 tone cărbune, în 
luna decembrie situația re
alizării sarcinilor de plan, 
pînă în prezent, este mul
țumi to are. Cu toate ac as tea, 
comuniștii sectorului V au 
adoptat o atitudine exigen
tă față de lipsurile șj det - 

' .cientele cate mai persistă 
la nivelul sectorului. Ast- 
felj din referatul prezentat 
de .'tovarășul Aron Vasiu, 
secretarul, organizației de 
partid, a reieșit : faptul că 
încă nu se face, întreține
rea corespi.i nzătoare a: uti
lajelor (mai ales a trans
portoarelor), nu se respec
tă tehnologiile de lucru 
(fapt ce a determinat în 
această perioadă o serie 
de defecțiuni și avarii), nu 
este folosit la maximum 
timpul de lucru . ș.a.m.d. 
Majoritatea color înscriși 
la cuvînt au arătat că este 
necesar să se întreprindă 
măsuri ferme pentru era
dicarea acestor neajunsuri.

Pentru a menține rezul
tatele bune, a subliniat 
șeful de brigadă Ludovic 
Repaș, trebuie să se acțio
neze și. în continuare eu 
exigență și combativitate,

pentru a determina : con
ducerea sectorului să se 
preocupe mai mult de re
partizarea corespunzătoare 
a forței de,'muncă. Unele 
formații de lucru duc lip
să de efectiv calificat, în 
timp ce. în altele există 
prea mulți calificați. Alți 
vorbitori, continuînd jdeea, 
au arătat că din această 
cauză’ deseorț minerii din 
abataj sînt nevoi ți ' să aș-

tepte orc în șir după un 
electrician sau după un 

. lăcătuș pentru a remedia 
anumite defecțiuni. S-au 
făcut, de asemenea, pro
puneri concrete legate de 
necesitatea ca sectorul să 
ia măsuri pentru înscrie
rea unui număr mai mare 
de oameni la cursurile de- 
calificare și policalificare 
din cadrul minei.

. Un aport deosebit la 
mobilizarea . tuturor oame
nilor sectorului la realiza
rea sarcinilor de plan tre
buie să și-1 aducă organi
zațiile de sindicat și cea 
de tineret, remarca mai
strul Vasile Lungu. Or, 
grupa sindicală nu acțio
nează cu operativitate 
pentru punerea în discuție 
a celor care absentează de 
la serviciu,, care nu respec
tă cele 6 ore de lucru. Iar

organizația de tineret, în 
acest an, a inițiat puține 
acțiuni în 
ducțieij deși 
te mulți tineri 
drul sectorului, 
tul Gheorghe 
cianu a subliniat faptul 
că indicatorul productivi
tății muncii nu este realizat 
lună de lună. O 
cauză principală este 
nefolosirea corespun
zătoare a utilajelor din 
dotare. El a propus ca „oa
menii oare servesc aceste 
utilaje să fie mai bine pre
gătiți profesional, să fie 
mâi mult trași la răspun
dere pentru modul în oare 
își îndeplinesc sarcinile 
serviciu".

Deși sectorul V. de 
I. M. Lonea a obținut 
continuă să obțină rezul
tate bune, cei 81 de comu
niști din cadrul organiza
ției de partid n-au slăbit 
exigență, fermitatea și 
combativitatea revoluțio
nară. Ei au adoptat o ati
tudine intransigentă 
de lipsuri, au stabilit mă
suri concrete pentru înlătu
rarea acestora și s-au an
gajat să Dregătească toate 
condițiile pentru a demara 
în noul an Cu rezultate 
bune și foarte bune.

Valeriu COANDRAȘ

sprijinul pro- 
sînt foar- 

în ca- 
ComUnis- 

Rădu-

Bobinatoarele Ioana Do-rnik și Viorica Tucu de la 
I. F. A. Vîscoza obțin lunar depășiri ale planului 
de 10-15 la sută.

de

la 
și

față

întors din cursă, condu
cătorul auto Iosif Ham 
și-a parcat autocarul pa 
strada Institutului. Fiind 
în jurul orei 23, din co
moditate, nu s-a mai dus 
să se odihnească acasă. A 
lăsat în. funcțiune instalația 

încălzit și s-a culcat 
autocar. După 3-4 ore 
funcționare neîntrerup- 

și nesupravegheată, ca 
urmare a unui șcurt-cir- 
cuit, instalația de încăl
zire a produs un incendiu 
care s-a extins în interio-

de 
în
de 
ță

Tineri fruntași 
în muncă
și sport

șiFruntași în producție 
în activitățile sportive 
așa sînt eunoscuți la mina 
Lupeni tinerii Gheorghe 
Cotorogea, Vasile Grad, 
Ignat Fazcițas, Ion Iri- 
miaș, Gyula Varga, Mihă- 
iță Popescu.și mulți alții. 
Din cei numiți, primii 
trei au cîștigat recent 
faza de masă la șah, iar 
ceilalți la tenis de masă, 
la întrecerile desfășurate 
pe întreprindere. (Maree-; 
la PREDOȘAN).

Neglijență scump plătită
rul autocarului. Fiind de 
serviciu la căminul studen
țesc nr. 2, Ana Bolți, de 
cum a văzut autocarul în
văluit în flăcări și fum, a 
telefonat la pompieri, apoi 

cămin. credem, 
Oprișă, 
Tudor 

cu 
instinctoare chimice și un 
furtun de la gura de incen
diu din interiorul 
lui și, împreună 
Bolți, au localizat 
diul, salvînd

a dat alarma. în 
Studenții Mihai 
Mircea Maladia și 
Domșa au acționat

viața șoferului, 
sînt evaluate 
5 000-6 000 lei pe 
înțeles, 
ferul, 
șoferul

căniinu- 
cii Ana 

incen- 
to to dată

I

Răspundem cititorilor
• TEODOR SIREAN, 

Vulcan: în industriile con
strucțiilor de mașini, me
talurgică, minieră, extrac
ția petrolului și gazelor, 
geologie, de exploatare și 
întreținere din domeniul 
energiei electrice, unitățile 
de construcți i-montaj și 
proiectare a obiectivelor 
de investiții, precum și în 
alte unități stabilite de 
Consiliul de Miniștri, pot 
fi încadrați muncitori cali
ficați, maiștri, tehnicieni 
și alt personal tehnic pro
ductiv, din rîndul pensio
narilor pentru' munca de
pusă și limita de vîrslă. 
Ei vor fi încadrați tempo
rar, pe o perioadă de cel 
mult 2-3 luni. Retribuția 
lor se va face în acord, 
în raport de munca pres
tată, primind totodată și 
pensia integrală și celelal
te drepturi pe care le au 
în calitate de pensionari. 
(Decretul 445/1978).

• ROMULUS CIUTA, 
Lupeni : Prevederile artico
lului nr. 7 (1) al Decretului

elare': 
pentru 
se mo- 

___ ______________ ÎNCE- 
PÎND DIN LUNA URMĂ
TOARE CELEI ÎN CARE 
SÎNT ÎNDEPLINITE CON
DIȚIILE 
LEGE", 
ducerea 
necesare 
iembrie, 
îndeplinind, în cazul dv. a 
doua condiție (prima fiind 
vechimea minimă în mun
că de 3 luni), veți primi 
alocația pentru copii în- 
cepînd din luna următoare, 
adică din decembrie 1978. 
Și . încă o precizare : .dacă 
ultimul contract de muncă 
pe durată nedeterminată 
l-ați încheiat după înceta
rea celuj anterior în con
diții în care, potrivit le
gii, vechimea dv. în mun- 

■ că s-a întrerupt, atunci 
cuantumul alocației pentru 
o perioadă de 6 luni de la 
f.edobîndirea dreptului este 
redus cu 50 la sută.
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nr. 246/1977 sînt 
„Alocația de stat 
copii SE’ACORDA, 
difică sau încetează

PREVĂZUTE DE 
Depunînd la con- 
șantierului actele 
în ziua de 7 no- 
cu alte cuvinte

I
"H

I
■ ' K

I
*<

I
■ *»•

I
•w

I
l

I
■ 4

I*
I

I 
I
I
*

I
*

I
i

•# <*

• (Urmare din pag. 1)

I-,

de Procopie Moater și 
Ion Nicolae. De aseme
nea, se cuvin menționate 
brigăzile de la pregătiri 
conduse de Aurel Șoșoi, 
Dumitru Bornoiu, Ște
fan Nagy, Alexandru Bo- 
tezatu, Victor .Mezam- 
brovschi, care au excavat 
peste prevederi în acest 
an 1 508 mc.

Alături de mineri, la 
obținerea acestor rezultate 
au participat și electro- 
lăcătușii Mihaly Matei, 
Bela Veres, Ioan Ppsto- 
lache, Jenică Bălan, 1 
Miclăuș, ",—_
van, Ludovic Pl.eșa. Prin 
calitatea reviziilor și re
parațiilor ei au făcut ca 
utilajele să nu staționeze. 
Maistrul principal Miron 
Belgun ne-a vorbit des
pre montarea 
din stratul 15, 
montarea unui 
portor de mare 
tate pe planul 
din blocul I,

Sectorul II și-a 
realizat sarcinile 
anuale de plan

lucrări complexe 
pus la încercare 
rea și iscusința 
lor. Fiecare dintre aceste 
lucrări au fost realizate 
înainte de termenul pla
nificat.

„Succesul, ne spunea 
> jăcătușul Felix Ceavolo-
Victor' Moldo- vi«- ?ef de echjpă nu 

poți spune niciodată ca-i 
numai al tău. Că ai con
tribuit la el, da. Izbînda 
aparține colectivului în 
care muncești". Din spu
sele lăcătușului, îți dai 
seama ușor eît spirit de 
colectivitate există la a- 
cești oameni minunați.

La riadul său, ingine
rul Iacob Stoica, șeful 
sectorului, afirma : „Am

benzilor 
despre 
trans- 

capaci- 
înclinăt 

stratul 17,
n »

• (Urmare din pag. 1)

Program folcloric pentru |
sărbătorile

Datinile și obiceiurile 
populare de iarnăj prile
juite de Anul Nou, expre
sii ate originalității fol
clorului nostru, s-au ini- 
pus de-a lungul timpului 
prin optimismul lor ro
bust, izvorît dintr-o încre
dere nestrămutată în va
lorile perene ale spiritu
alității româneșth „Plu
gul", simbol al fertilității 
pămîntului, „bradul", 
semnifieînd viața veșnică, 
grupurile de mascați cu 
caracter isțorico-eroic — 
haiducii, jienii, bungherii, 
căluții, capra, ursul ș.a, 
— vor da și a-cestui sfîrșit: 
de an o notă specifică. 
Artiștii amatori, antre
nați în cea de-a Il-a e- 
diție a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
pregătesc, în prezent, 
programe folclorice ce vor 
constitui, la sfîrșitul lu- ' 
nit, substanța unor mani-

de iarnă
festări 
menite

cui tu ral -ar ti sti ce
_____  să valorifice în 
contemporaneitate / fru
moase datini Și obiceiuri 
populare românești de 
iarnă. In . cîteva zone fol
clorice 
dețele 
Buzău, 
doara,

ale ■ țării din ju- 
Bacău, Botoșani, 
Dolj, Gorj. Hdne- 
Sălaj, se vor des- 

exemplu, 
„alaiuri" 

de iarnă.

uoaia, 
fășura, spre 
festivaluri 
ale obiceiurilor
La Sighetu Mărmațieî for
mații și grupuri folclorice 
din partea locului și din 
județele învecinate vor 
participa, între 20 și 28 
decembrie, la cea de-a 
X-a ediție a Festivalului 
de datini și obiceiuri 
laice de iarnă. Vor fi 
reactualizate cu acest pri
lej forme străvechi ale 
unor obiceiuri populare 
maramureșene și din aria 
de nord a Moldovei.

(Agerpres).

sau

re a producției fizice și 
productivității muncii este 
asigurarea 
continue, 
normală a 
dotare. O 
constituie eliminarea defec
țiunilor tehnice. In acest 
sens minerii clin sector 
ne-au reliefat numeroase 
stagnări ivite în funcționa
rea utilajelor, soldate cu 
nerealizări la sarcinile zil
nice. Am abordat aceeași 
problemă cu maistrul prin
cipal electromecanic diri 
sector, Dionisie Sopol. A 
reieșit că reviziile și repa
rațiile efectuate de per
sonalul electromecanic al 
sectorului, în zilele de du
minică, nu sînt de calitate. 
Din această cauză chiar 
din primele zile ale săptă- 
mînii următoare se produc 
defecțiuni. O astfel de de- 
fecțiune la transportoare 
în abatajul mecanizat con
dus de Simion Moraru a 
afectat producția unei zile 
întregi. O alta, pe fluxul 
de la orizontul de bază X 
— mediu a stagnat produc-, 
ția întregului sector timp 
de două zile. O a treia de
fecțiune la combina din 
abatajul mecanizat condus 
de Traian Cerna a pro
vocat oprirea tăierii pe par-

funcționării 
la capacitate 
utilajelor din 
primă oale o

care au 
pricepe- 
oameni-

obținut rezultate bune 
numai Organizând temei
nic munca în abataje, fo
losind judicios capacită
țile de producție și 
timpul de muncă. Dar 
nu ne vom opri aici. Noi 
am atins deja nivelul pro
ducției anului viitor. Mai 
mult chiar, ne gîndim și 
la mecanizare și nu avem 
liniște și astîmpăr pînă o 
vom înfăptui". Iar de la 
tovarășul Cornelia Bolo- 
loi, secretarul comitetului 
de partid al minei, mai' 
aflăm că sectorul și-a 
îndeplinit și angajamen
tul asumat în adunarea 
generală 
muncii.

Despre 
de la 
muncesc 
adîncuri 
nă bogăția miilor de tone 
de cărbune s-ar putea 
spune multe alte apre
cieri frumoase. Le me
rită cu prisosință 
faptele lor de 
vrednice de toată lauda.

cursul a cîtorva schimburi. 
Să notăm efectul nefast al 
acestora exprimat în canti
tăți de cărbune : numai în 
două zile de la începutul 
lunii sectorul 
un minus < 
deși în luna 
ca o reflectare a posibili-

acumulase 
de 1000 tone, 

i precedentă,

a oamenilor

vrednicii m
Uricani, 

cu hărnicie 
scoțînd la lumi-

Pagubele 
la circa 

care, bine
le va suporta șo- 
Internat în spital, 
Iosif Ham a avut, 

timp să-și dea 
seama că o asemenea ne
glijență se. plătește scump 
și dacă nu erau Ana Bolți 
și cei trei studenți l-ar fi 
costat poate viața. Intîm- 
planea relatată se vrea un 
avertisment și pentru alți 
șoferi care sînt tentați să 
procedeze la fel.

Plut. maj. Ioan JITEA, 
compania pc pompieri 

Petroșani

REC 
Șoferii 

ca să c 
Și dacă 
șină pro 
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transport 
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mion — 
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115 deceir 
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tul de r 
aceea re 
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pe tihăp 
circule 
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numai 
cum o 
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de pieto 
stațiilor 
reduceți 
ceți cu i 
nu stroj 
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Nu uitaț 
carosabi. 
mîzgă, < 
frînarea 
dificilă.

Pieto 
numai 
special 
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este mu 
Respect: 
vă feres 
accident;

I

prin 
muncă |

I Dimineață de decembrie.

Doar o treime din efecti
vele celor două complexe 
aflate în funcțiune în sec
tor sînt policalifioați. A- 
ceastă situație reduce sub
stanțial din capacitatea de 
intervenție în cazul defec
țiunilor electromecanice. Să 
remarcăm totodată că anu-

Creșterea randamentelor 
in abataje 

cu complexe mecanizate
^ZAVAW.VAW.V.VAAV.’.W.W.W^AWAV.WA

' taților reale 
dispune, planul 
deplinit.

Deci acestea sînt conse
cințele calității slabe a re
viziilor în abatajele dotate 
cu complexe I

Calitatea slabă a revizi- 
producerii 

tehnice este 
de efective- 
electricieni. 
întârziere a

de care se 
a fost in

ilor in cazul 
unor accidente 
determinată și 
le restrînse de 
Organizarea cu
celui de-al doilea curs de 
policalificare pentru mun
citorii din abataje mecani
zate iată deci că a avut 
efecte nedorite la Anlnoasa.

mite lucrări miniere pe 
care este așezat fluxul de 
benzi sînt puternic, presio- 
nate, ceea ce defectează 
utilajele. în această con
junctură, organizatorii pro
ducției și-au permis, to
tuși, să retragă, timp de o 
săptămână, echipa de mi
neri care execută reprofi
larea traseului. Cum și-au 
îngăduit o astfel de „ori
entare" ? Nu-i de mirare 
atunci că fără a exista 
cauze strict obiective care 
să justifice rămînerile în 
urmă, după prima- decadă 
a lunii decembrie sectorul

are o restanță la cărbune 
de peste 2500 tone, iar 
productivitatea .muncii re
alizată în cele două abataje 
dotate cu complexe meca
nizate a fost inferioară 
prevederilor pe aceeași pe
rioadă în medie cu 2 și, 
pespectiv, 3 tone p° post. 
Discuția Cu șefi de briga
dă și mineri, cu cadre din 
conducerea sectorului I ne 
confirmă totuși că în rîn- 
d urile colectivului se ma
nifestă totuși încredere. — 
justificată — în posibili
tatea realizării sarcinilor 
și în această lună. Luînd 
însă în considerație sarci
nile deosebite ce revin co
lectivului în sporirea pro
ducției de cărbune pe sea
ma tehnologiilor avansate, 
în perspectiva trimestrului 
I și întreg anul 1979, se 
impun cu maximă strin
gență să fie rezolvate ma
rile probleme de natură 
organizatorică și tehnică 
cu care se confruntă încă 
brigăzile din ' abatajele 
cu complexe mecanizate, 
mai ales cea a deselor de
fecțiuni electromecanice. 
Este singura cale în mă
sură să asigure atinge
rea nivelelor planificate la 
producția fizică de cărbune 
și la productivitatea muncii 
în anul viitor.

I
I
I
I

Rubi 
cu spr 
circula

Miliț
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Mineritul biologic
Bacteriile pot deveni ajutoare preți

oase pentru mineri. In acest sens este 
de semnalat că un grup • de cercetători 
de la Baia Mare a efectuat o serie de

iecte și tehnologii elaborate de specia
liștii unității. Noua mașină, care asigură 
mecanizarea completă a operațiunilor de 
secționare a panourilor din beton celu
lar autoclavizat și a plăcilor de azboci
ment, atinge în exploatare o producti-

studii pentru folosirea bacteriilor ' în uvitate de aproape 10 ori mai mare față 
scopul valorificării materiilor prime. 
Astfel, prin „colaborarea" cu bacteriile 
s-a putut extrage cuprul din unele mi
nereuri cu conținut de numai 0,30 la 
sută. Rezultate bune au dat și expe
riențele efectuate în vederea recuperării 
.unor metale din substanțele metalurgice

. secundare. Pe această cale, specialiștii 
au recuperat circa 43 la sută cupru și 
aproximativ 65 la sută zinc. După apre
cierile specialiștilor, mineritul biologic 
va deveni o tehnologie de bază în de
ceniile viitoare.

„Geotermometrul"
Specialiștii Institutului de geologie și 

geofizică au realizat recent un termo
metru electronic, cu citire directă, por
tabil, destinat prospecțiunii geotermice 
de mică adîncime — denumit „Geoter- 
mometrul" — GET-4 D. Utilizarea apa
ratului a dat rezultate bune în investi
garea directă a zonelor geotermale 
prospectarea geofizică.

Mașină de tăiat materiale 
de construcții din beton

La întreprinderea „6 Martie" din Ti
mișoara a fost omologată, pentru pro
ducția de serie, o mașină de tăiat ma
teriale de construcții din beton și azbo
ciment, utilaj cu înalte performanțe codificarea imaginii de televiziune sau 
tehnico-funcționale, realizat după pro- memorarea imaginilor.

de vechiul procedeu de tăiere.
Polenolicitin

Polenolieitin---- este Un nou produs
natural pe baza, de licitină vegetală, 
polen recoltat de la albine. Granulat, 
cu gust plăcut, ușor de administrat, este 
indicat în. cazurile de scădere a randa
mentului intelectual si fizic, surmenaju
lui, <' '
tîrzieri în dezvoltarea 
copii, în convalescență 
hepatice.

Preparatul se găsește la punctul far
maceutic' al Centrului medical de api- 
terapie.

denutriției proteice, anemiilor, în- 
intolectului la 
după afecțiuni

în

Minicalculator
Un colectiv de specialiști de 

din Cluj-Napoca a Institutului 
țări pentru tehnica de calcul a 
și construit un

la filiala 
de cerce 
concepuț 

nou minicalculator 
SMP-80 cu utilizări în proiectarea echi
pamentelor periferice bazate pe micro
procesoare. Cu ajutorul acestui micro
calculator, se poate elabora un sistem 
de trasat curbe plane folosit în pro
iectări automate, precum și în realizarea 
unor terminale. în plus, microcalculato
rul respectiv poate fi utilizat și în re
zolvarea unor probleme de gestiune.

soțul tău ?
— La un 

torie...

— Totul 
tine, mărturisește

Fizicul,

Pastel de iarnă sau invitație Ia drumeție pentru 
petrecerea sfîrșitului de săptămînă în decorul mirific 
și deconectant al muntelui.

Foto : Aurel DULA

Anecdote
— Frumos cîine 1 

rasă e ?
— E un cîine polițist.
— Aiurea ! Asta nu sea

mănă deloc.
— Dragă, e din serviciul 

secret.

ele ? ; ,
— Nouă lei.

•— Tovarășe ospătar, am 
cerut două fripturi, nu una.

— Iertați-mă, am uitat 
s-o tai în două.

— Cind l-ai cunoscut pe

an dună căsă-

îmi place Ia 
tînărul 

soț, soției. Fizicul, inteli
gența, farmecul... Dar ia 
spune-mi, tu ce prețuiești 
mai mult la mine ?

— Faptul că ai gust!
Culese de 

N. ȘTEFAN'

âw.-.:-.- •••

dE (OlO.
EVAZIUNILE FISCALE 
ALE FAMILIEI PONTI
în cadrul unui proces 

judecat în absența incul- 
paților, procurorul unui 
tribunal din Roma a cerut 
aplicarea unei amenzi, de 
aproape 20 .milioane do
lari; actriței Sofia Loren

Rebus » Rebus
Tipărituri

ORIZONTAL: 1) Strîns
legate de... tipografi 2) 
Se face, de obicei, la ti
pografie ; 3) în tipare ! — 
Populație din partea cen
trală a Saharei ; 4) Buni
pentru cules.,, litere — Nu 
e exprimat, dar se subîn
țelege ; 5) Pentru pictură
— în arhivă I ; 6) Literele 
rele ! — Trustul de lianți 
Ploiești (abr.) — O cîntare 
tipărită ; 7) Istria ! — Țe
sătură ; 8) Se înscrie prin
tre contagioase — Compri
mat pentru calandru ; 9) 
A legăna după Un tipar 
anume — Gata tipăritura!; 
10) Bătătură.

VERTICAL ; 1) Strînși
legați de... tipărituri ; 2)
Cîmpul DentrU oile negre ! ; 
3) Pe pește ! — începe
harta !... — Scrisă de Ver
di ; 4) Interpret al unor
tipărituri... —• ...găsit în 
pagină; 5) Apă scrisă pe... 
cămașă — Caracter de... 
litere ; 6) Nămolit rebusis- 
tic... — ...se ocupă în ge
neral de tipărituri ; 7) Ma
șină de curățat... impurită
țile — Aldine corp 12 ! ; 
8) Marele iepure... ; 9) ...și 
„micul", leu (pl.)... — ...în 
persoană ! ; 10) Rută chiar 
și pentru tipăriri.

Tipărituri
ORIZONTAL : 1) Strîns

legate de... tipografi ; 2)
Se face, de obicei, la ti
pografie ; 3) în tipare ! 
Populație din partea cen-
irală a Saharei ; 4) Buni
pentru cules... litere — Nu
e exprimat, dar se subîn
țelege ; 5) Pentru pictură

în arhivă I; 6) Literele
rele ! Trustul de lianți
Ploiești (abr.) — O cîntare
tipărită
satură

5 7) Istria ! - Țe-
8) Se înscrie prin-

tre contagioase — Compri
mat pentru calandru ; 9)
A legăna după
anume

Un tipar

10) Bătătură.
Gata tipăritura!;

VERTICAL ; 1) Strînși
legați de... tipărituri; 2)
Cîmpul DentrU oile negre ! ;
3) Pe pește !
harta !...
di ;
tipărituri...

începe
Scrisă de Ver-

4) Interpret al unor

pagină
.găsit în

cămașă
5) Apă scrisă pe.

Caracter de.
litere ; 6) Nămolit rebusis-
tic.,, ...se ocupă în ge
neral de tipărituri ; 7) Ma
șină de curățat...
țile

impurită-

8) Marele iepure.
Aldine corp 12 I

.micul". leu (pl.).
J 9) .și

.in
persoană ! ; 10) Rută chiar

ului 
idrul 
ani

și pentru tipăriri.

și de circa 35 milioane do- 
soțului său, producă- 

Carlo 
transfe- 
bani și 
străină- 
judecați 

proces, 
în care 

acuzare. și 
alte personalități ale lumii 
cinematografice occiden
tale.

CEL MAI ÎNALT
Cel mai înalt om din 

lume trăiește în Mozam- 
bic. Cel puțin așa susține 
Gabriel Monjane, cetățean 
al acestei țări care măsoa
ră în înălțime 2,60 m. Pri- 
vindu-și semenii și tot ce 
este în jur „de sus", Ga
briel Monjane nu se simte 
handicapat de diferență, 
ba dimpotrivă...

lări,
’ torul de film 
Ponti, acuzați de 
ruri ilegale de 
obiecte de artă în 
tate. Cei doi sînt 
în cadrul unui 
vechi de un an, 
sînt puse sub

Fără chestii din astea. Știi că detest servilii ! ! !
Mihai MATEI

Semințe de bostan
Arbitrul a acordat o lovitură de colți. 
Birou de scris și căpiat acte. '
Originar, inculpatul era din Mangălița.
Din chitanțier au rămas doar vârfurile ; co

toiul a dispărut.
• Au plecat cu mașina și. s-au întors pe dos,
• Arată bătrîn Ia fată.
• N-am făcut nimic ! Mă amuzi, degeaba.
• Imobilizat la pat, a cerut ciorbă pe burtă și 

ochiuri la copac.
Fii ,sincer măgar o dată.
Și-a făcut studiile în Franța la Pen's. 
Considerîndu-se mătură în gîndire, a pornit 
făraș greșit.
E os în materie de artopedic.
Locuința umoristului are încălzire cu haz 

natural. : /
• Licențiat în litre.

Culese de Ștefan NEMECSEK

•••••••••••••••••••••••••••••••o <»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Autorul articolului. 

„S.O.S. Terra se îneacă" 
afirmă că : „acoperirea Pă- 
mîntului cu ape este un 
adevăr demonstrabil". De 
asemenea, autorul precizea
ză : „Se știe că Pămîntul 
este rotund". Eroare ! Ro- 

■ tund este un ban, un cerc, 
un inel, dar Pămîntul nu ! 
Este o sferă ! Mai mult 
decît atât, are o formă 
deosebită cu 
mită GEOID.
mație asupra căreia doresc 
să mă refer : 
rini și oceanici transportă 
la rîndul lor substanța us
catului spre gropile de AL
TITUDINE ZERO" (subli
nierea ne aparține — n.a.). 
Altitudinea ZERO este con
siderată ca fiind suprafața 
mărilor și oceanelor. Or, 
„gropile" în oare trebuie 
să depună sedimentele cu
renții marini și oceanici, 
fiind sub suprafața mări
lor și oceanelor, și. mai 
ales fiind vorba de gropi 
nu pot avea nicicum alti
tudinea zero.

O altă eroare : „...dacă 
cineva ar desprinde un 
bloc de piatră din vîrful 
unui munte, acesta s-ar 
rostogoli pînă ar cădea în 
groapa cea mai adîncă 

unde ar rămîne definitiv, 
nefiind o altă forță care 
să-I ridice din nou". Pentru 
a clarifica și această afir
mație, face apel la „Mic 
dicționar enciclopedic", a- 
părut în 1972. La pagina 
661 este definită orogeneza, 
ca fiind : „Totalitatea pro
ceselor tectonice care se 
produc în zonele mobile

trei axe nu- 
O altă afir-

„curenții ma-

ale scoarței terestre (geo- 
sinclinale, și care au ca 
rezultat formarea unui 
lanț muntos", iar la pagina 
407 este definit și geosin- 
clinalul: „Regiunea mo
bilă a scoarței terestre, care 
în decursul timpului geo
logic suferă o scufundare 
intensă însoțită de acumu
larea unor depozite sedi-

eialitate ci amintim doar 
că în momentul instalării 
recifului de corali, adînci- 
mea apej trebuie să fi fost 
de aproximativ 20 de 
metri. Prin urmare, depo
zitele sedimentare care, eu 
cîteva milioane de ani în 
urmă se aflau sub nivelul 
mării, la 0 adîncime de 
circa 20 de metri, acum

vegetal și detrițic care a 
dat naștere cărbunilor. Ul
terior, acest bazin a fost 
ridicat de mișcările tecto
nice, dovada fiind că la 
altitudini de 700-800 m gă
sim resturi de animale la
custre și marine — cochilii 
de gasteropode (melci) și 
resturi de lamelibranchiate 
(scoici).

Să revenim însă la pre-

Fii liniștit, omule!

7ERRA NU SE ÎNEACĂ

mentare (inclusiv bolovanul 
cu pricina — n.n.) de mare 
grosime și de o intensă ac
tivitate magmatică, și 

care, datorită mișcării tec
tonice orogenice se trans
formă, ulterior, într-un 
lanț muntos, cutat".

Prin urmare, blocul
piatră nu are cum rămî.ne 
„definitiv" în groapa în 
care a căzut.

Dar ca să nu teoretizăm, 
aducem și cîteva argumen
te concrete privind evolu
ția Scoarței terestre.

Spre exemplu, în
brogea, pe malul Dunării, 
în dreptul localității Topa- 
lu sînt straturi 
calcare în care 
lează un. recif
Nu intrăm în 
care vizează studii de spă

de

Do-

groase de 
se interca- 

coraligen. 
amănunte

sînt deasupra acestui nivel 
cu cîțiva zeci de metri.

Un alt exemplu, creta 
din Europa Centrală și de 
Est — ’dezvoltată pe în
tinderi mari în Anglia, 
Franța, Germania de Nord 
și peste toată jumătatea 
de Sud a platformei ruse, 
conține resturi de silico- 
spongieri (bureți de mare) 
ai căror genuri, azi, se gă
sesc între 200 și 600 m 
adîncime. cu frecvență ma
ximă la 350 m sub nivelul 
mării. O nouă dovadă că 
pămîntul în această regi
une s-a ridicat.

Cel mai simplu și la în- 
demînă exemplu îl găsim 
în bazinul nostru carboni
fer. Fost odată, cu milioane 
de ani în urmă, „o groa
pă", s-a sedimentat treptat, 
s-a acumulat materialul

zent, pentru că altfel s-ar 
putea crede că aceste miș
cări au avut loc într-un 
trecut prea îndepărtat și 
acum nu s-ar mai mani
festa. Asemenea mișcări 
pe verticală a'J loc și în 
timpul nostru. în primul 
rînd s-a constatat, în urma 
măsurătorilor de precizie 
executate, . că lanțul mun
tos Alpino-Carpato-Himala- 
ian se ridică și în zilele 
noastre de la cîțiVa mili
metri la cîțiva centimetri 
anual. în regiunea Pozzu- 
oli din Italia templul lui 
Jupiter Serapis are mai 
multe coloane verticale 
care, pe o porțiune de 
3-3,30 m de la suprafața 
apei, sînt ciuruite de scoici 
litbfage, încă o dovadă că 
înainte se afla sub nivelul 
mării. Situația actuală da

tează din 1538, regiunea 
aflîndu-se • acum, într-o 
nouă scufundare. Orașul 
Ys de pe coasta Bretagne 
din Franța a fost acoperit 
de apele mării. în secolul 
V e.n. Exemplele ar putea, 
continua cu terasele insulei 
Cuba și fiordurile Norve
giei unde, la altitudini ri
dicate, se găsesc bancuri 
de scoici, recifi de corali 
etc. — dovezi elocvente 
ale ridicării acestora de 
sub apele mărilor și ocea
nelor. Să ne oprim însă 
aicț cu exemplele, sufici
ente, sperăm, pentru a de
monstra că Pămîntul nu 
va fi inundat într-un vi
itor îndepărtat (autorul 
nu spune și cam cît de în
depărtat este 
lăsîndu-1 pe
să-și apropie 
îndepărteze a 
itor cît crede 
ință).

Oricum, Planeta noastră 
durează de 4,5 miliarde 
ani, interval de timp 
în care scoarța terestră a 
suferit numeroase modifi
cări — sînt cîteva milioane 
de ani între formarea mun
ților Dobrogei și Carpăți 
— fără să fi trecut vreo
dată printr-o fază de ni
velare totală. Pămîntul a 
fost, este și va fi o pla
netă activă care a generat 
și Vg genera forme de re
lief atît 
gative.

Așa 
omule ! 
îneacă !

acest viitor, 
fiecare om 
sau să-și 
c e‘s t vi
ei de cuvi-

că... fii liniștit,
nu seTerra

Dumitru
geolog — I. M. Vulcan

BRABOVEANU,
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Miting 
al prieteniei 

româno- 
portugheze
LISABONA 16 (Ager

pres. — La încheierea vi
zitei în Portugalia a dele
gației Partidului Comunist 
Român, condusă de tovară
șul Virgil Cazacu, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv, secretar al 
C.C. al Partidului 
Comunist Român, la 
Clubul feroviarilor din Li
sabona a avut loc un miting 
de prietenie organizat de 
Comitetul Central al Par
tidului Comunist Portu
ghez. -

Mitingul a fost des
chis de. Sergio Vilarigues, 
membru al Comisiei Po
litice, secretar al Comite
tului Central a Partidului 
Comunist Portu
ghez, care, în nume
le Comitetului Central al 

Partidului Comunist Portu
ghez, a salutat delegația 
Partidului Comunist Ro
mân.

în continuare, a luat cu- 
vîntul tovarășul Virgil Ca
zac u.

formalizarea relațiilor 
intre R. P. Chineză și S. II. A.
PEKIN — WASHING

TON 16 (Agerpres). — La
Pekin și Washington a fost nai militar al S.U.A. va fi 
dat publicității simultan, la 
16 decembrie, un Comuni
cat comun chino-american 
in care se arată că Republi
ca Populară Chineză și 
Statele Unite ale Ameri- 
cii au căzut de acord să se 
recunoască 
stabilească 
matice cu
1 ianuarie

Statele Unite ale 
mericii recunosc Guvernul 
Republicii Populare Chi

neze oa singurul guvern 
legal ăl Chinei. în acest 
context, cetățenii Statelor 
Unite vor menține relații 
culturale, comerciale și al
te relații neoficiale cu ce
tățenii Taivanului.

Republica Populară Chi
neză și Statele Unite 
Americij vo- face 
de ambasadori și vor 
ființa ambasade la 
martie 1979..

Intr-o declarație a 
vern ului american se 
rată că, de la 1 ianuarie 
1979, S.U.A. încetează re
lațiile diplomatice cu Tai
vanul. Declarația arată, tot
odată, că Tratatul american 
de apărare reciprocă cu

Taivanul _își încetează va
labilitatea. întregul perso-

Pe scurt
IRLANDA A HOTARIT 

să adere la sistemul mo
netar vest-european, care 
va intra în vigoare la 1 
ianuarie 1979, dar va men
ține legătura care există

R. P. Polonă
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reciproc și 
relații d 
începere d 

1979.
A-

ale 
schimb 

în-
1

gli

ei-

între moned.a națională și 
lira sterlină britanică.

DOI AGENȚI DE POLI
ȚIE ITALIENI au fost 
eiși, vineri, la Torino, 
membri aț organizației te
roriste „Brigăzile Roșii**.

u-
de

După atentatui terorist din Ecuador
QUITO

Atentatul

retras din Taivan.
La Pekin și la Washing

ton s-a comunicat că, la 
invitația guvernului ameri
can, Den Siao-pin, vicepre- 
mier al Consiliului de 
Stat «al R.P. Chineze, va în
treprinde 
în S.U.A.

o vizită oficială 
în ianuarie 1979.

★

declarației S.U.A.,Potrivit
la 1 ianuarie 1979 Statele 
Unite vor notifica Taivanu- 
lui „încetarea relațiilor di
plomatice Și a tratatului de 
apărare reciprocă dintre 
S.U.A. și Taivan**. S.U.A. 
declară, de asemenea, că 
își vor retrage în următoa
rele patru luni personalul 
militar rămas în Taivan.

Urma că- 
viațâ li- 
Radical 

Calderon 
F.R.A.

16 (Agerpres). — 
terorist de la

29 noiembrie, în 
ruia și-a pierdut 
derul Frontului 
Alfărist, Abdon
Munoz, candidatul 
la președinția Ecuadorului 
în alegerile de la 16 iulie 
a.c. , a fost condamnat cu 
hotărîre de cercurile poli-
t

}

Faptul divers
EXOD SPRE CAPITALA

Și 
în
oți
Și 

mi
se 

mută în capitală 1 000 de 
persoane, iar în localită
țile satelit alte 1 000.

DONAȚIE
Un purtător de cuvînt 

al guvernului suedez a 
făcut cunoscut, la Stoc-

Capitala mexicană 
zonele suburbane vor 
cepe anul 1979 
14 000 000 de locuitori 
îl vor sfîrși cu 14,73 
lioane. în fieoare zi

tice și guvernamentale e- 
Ouadoriene. Astfel, Pedro 
Saad, secretarul general al 
Partidului Comunist din 
Ecuador, a afirmat că a- 
eest act reprobail se îns
crie printre acțiunile a- 

celor forțe care doresc să 
împiedice înfăptuirea pro
cesului de revenire la o 
guvernare civilă în țară.

kholm. că Victor Hasel- 
blad, inventatorul camerei 
de luat vederi eu același 
nume, care a decedat în 
vara acestui an, a desti
nat o parte din averea sa 
instituirii, unui premiu si
milar cu premiul Nobel, în 
valoare de aproximativ 
3 000 000 coroane suedeze, 
pentru realizări deosebite 
în domeniul științelor na
turii. Premiul va fi a- 
cordat anual de fundația 
„Erna și Victor Hassel- 
blad“.

1

Interdependenta dintre dezarmare, 
destindere și lichidarea subdezvoltării

• (Urmare din pag. t)

atît timp cît negocierile 
pentru dezarmare gînt ste
rile, iar înarmările 
portă riscul 
armate. în 
cursei pentru 
„echilibrului terorii**, 
conflictelor cu armele con
venționale și ale primej
diei și neliniștii generate

com- 
conflictclcr 

condițiile 
menținerea 

ale

î

Preocupări pentru folosirea rațională
a

Nu este indiferent unde 
se amplasează un nou 
cartier, Unde se pune în 
funcțiune o nouă fabrică, 
sau chiar unde se înfi
ințează un parc, se fi
xează un garaj. Este vor
ba despre faptul că, in
diferent ce obiectiv nou 
se creează, trebuie să se 
încadreze între celelalte 
care deja sînt construite ; 
în al doilea rînd trebuie 
să îndeplinească cît mai 
bine scopul ales, iar în al 
treilea rînd să constituie' 
un pas înainte- în dezvol
tarea social-eeonomică.

Folosirea rațională a 
spațiului a fost recu
noscută în general ca 
fiind un factor important 
în dezvoltarea țării. Un 
astfel de scop are și pla
nul de . perspectivă a fo
losirii spațiilor pentru 
voievodatul Katowice, care 
cuprinde măsuri pînă în 
anul 1990, în mod spe-. 

. cial pentru apii . 1981— 
1985, adică viitorul cinci
nal.

Este primul plan de 
perspectivă a dezvoltării 
raționale a voievodatului 
Katowice ea un total. 
Cele de pînă acum se re
fereau numai la anumite 
domenii sau 
glomerate.

Directivele 
voltări sînt

de rolul și locul voievo
datului Katowice în via
ța țării, precum și da 
ponderea funcțiilor eco
nomice care rezultă din 
potențialul său industrial 
și rezervele de materii 
prime. Voievodatul Kato
wice ocupă o 
de 6 649 kmp, 
trînd 3 488 000 
tori, ceea ce 
că aici locuiește fiecare

porțiuni â-

acestei dez- 
determinate

suprafață 
concen- 

de locui- 
înseamnă

I

spațiilor urbane
al 10-lea polonez. Poten
țialul industrial însumea
ză aproape 13 la sută 
din mijloacele fixe ale 
Poloniei, și 17 la sută din 
producția industrială a 
țării. Aici se extrage 
97,8 la sută din produc
ția de cărbune a țării, 
întreaga producție de 
plumb și zinc, se produce 
40 la sută din oțelul țării 
31,2 la sută din energia 
electrică. Aici sînt con
centrate 92 de centre de 
cercetare științifică. în 
sfîrșit, la Katowice se 
intersectează căile prin
cipale de comunicație in
ternă și internațională.

Tocmai din cauza imen- 
' sului potențial industrial 
de aici, apare cea mai 
complicată structură
funcțională a spațiilor ce 
se reflectă în mod nefa
vorabil asupra condițiilor 
de existență și de mediu 
al locuitorilor. Poluarea 
mare a atmosferei, daune 
miniere, dificultăți de 
comunicare, suprasolicita
rea șoselelor, aglomerație 
în magazine, lipsă de lo
curi la spitale, insufici
ente locuri de cultură și 
agrement în raport CU 
numărul de locuitori, ce
rințe mar; de locuințe 
— toate 
caracteristice pentru o 
regiune puternic indus
trializată.

Organizarea spațiilor 
voievodatului Katowice 
este o oroblemă asemă
nătoare cu potrivirea 
une; mobile noi, într-un 
interior vechi. Nu ne 
poate scăpa nimic din 
vedere, -sînt importante 
atît perspectivele demo
grafice, aspirațiile cres- 
cînde ale oamenilor 
muncii, cît și cerințele

de muncă, 
în economia 

alimentare, 
cuvînt, totul.

* în mod special un loc 
mare în planul de, pers
pectivă a .-1- . : 
Katowice îl ocupă 
sțruîrea de locuințe, 
presupune că pînă

3
5

de forță 
schimbările 
produselor 
Cu un

1

de existența blocurilor 
militare și menținerii tru
pelor și bazelor pe terito
riile altor state nu poate 
fi vorba decît de o „destin
dere pe muchie de cuțit".

Destinderea încorporează 
componente politice, eco
nomice. militare, juridice 
care se află în raport de 
interdependență. Transpu
nerea lor practică în viață 
ar asigura împlinirea aspi
rațiilor de Dace ale po
poarelor. Climatul politic 
internațional este viciat 
însă și de existența și a- 
dîncirea disparităților eco
nomice, a decalajelor între 
țările industrializate și cele 
sărace, în curs de dezvol
tare. Viața a arătat că e- 
xistența acestei deosebiri 
flagrante reprezintă un pe
ricol potențial de tensiune, 
de conflicte, ajungînd pînă 
la războaie. Practica inge
rințelor prin intermediul

companiilor transnaționale 
în economia țărilor sărace, 
presiunile economice, boi
cotul, aplicarea discrimină
rilor în schimburile eco
nomice și comerciale cu a- 
ceste state, protecționismul 
comercial sînt tot atîția 
factori care înveninează 
relațiile internaționale. Iată 
de ce realizarea destinde
rii înseamnă, în același 
timp, întronarea de relații 
economice noi între state, 
sprijinirea eforturilor de 
dezvoltare ale țărilor să
race, înfăptuirea noii or
dini economice și politice 
internaționale. Iar acestea 
nu pot fi realizate decît 
prin eforturi permanente 
din partea popoarelor, a 
forțelor iubitoare de pace 
în direcția dezarmării și 
destinderii internaționale 
autentice.

a voievodatului 
con- 

Se 
__ x _ în 

anul 1990 trebuie să apa
ră peste un 
locuințe noi. 
propun înființarea 
complexe mari, lo—- 
la periferia orașelor,^

milion de 
U rbaniștii 

t. de 
locative, 

Și 
sub’ această formă să se 
facă integrarea diferite
lor ansamble urbane. în 
con dițiile voievodatului 
Katowice o problemă de
osebită este dezvoltarea 
sistemelor de comunica
ție. La 100 km traseu re
vine un număr de 33 
autobuze, pe cînd în alte 
locuri aglomerate din 
țară revin 150 autobuze. 
Din nou apare întrebarea 
— unde și cum să se 
construiască, ce este mai 
rentabil — complexe 
mari comune cîtorva 
orașe sau obieetiVe mai 
mici ?

Fiecare din aceste teme 
cere o analiză amănunți
tă. Construcțiile viitoare 

aceste trăsături " trebuie să formeze un' tot 
unitar, închegat și armo
nios. în aceasta constă 
sensul și țelul planificării 
spațiale 
în aceste lucrări este 
glindită scara imensă 
transformări, ce se fac 
Polonia.

de perspectivă.
o- 
de 
în

Alfred MAJEWICZ, 
ziarist 

la Trybuna Robotnicza, 
Katowice
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Grupul școlar minier
Lupeni

angajează urgent

UN MUNCITOR CALIFICAT CONDU

CĂTOR AUTO

Condițiile de încadrare și retribuire con

form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Mica publicitate
PIERDUT brățară aur, 

bijuterie de familie. Ofer 
recompensă. Comunicați în
tre 9-13 la telefon 41284.

(780)
* PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tamba 
Gabri.1, eliberată de I. M. 
Uricani. Se declară nulă.

(787) 
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Voichi-

de Mihail, eliberată de 
U. E. Paroșeni. Se declară 
nulă. (788)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Matiuș 
M i h a i, eliberată de 
1. R. I. U. M. Petroșani. 
Se declară nulă. (790)

PIERDUT foaie de par
curs seria 554225, eliberată 
de T. C. I. Crăiova pe nu
mele Casian Nicolae. 
declară nulă.

■ Se
(790)

ANUNȚ DE FAMILIE ■

GABOR Zoi tan și fami
lia anunță cu adîncă du
rere dispariția fulgerătoa
re din viață a mamei, so
ției și bunicii

GABOR MAGDA

FILME
17 DECEMBRIE

Zbor
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PETROȘANI — 7 
iehibrie : Urmăriți 

I vină ; Republica : I varia ; Unirea:
mortal;

. PETRILA: Aventuri
le lui Don Juan ;

1 LONEA : Ghinionis-
I tul;
I ANINOASA: Haidu- 
Ioul cu ochi ca stelele;

VULCAN : Fiul Fetei 
.Palide ;

[ — Cultural : 
înainte de tăcere; Mun
citoresc : Aventurile lui 
Robin Hood ;

URICANI : Cianura 
picătura de ploaie.

18 DECEMBRIE

și
..

I 
I
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ultima esca
padă a lui Olsen ; Re
publica : Sub luna răs
turnată ; .Unirea : 
nul de Benares ;

PETRILA : Aventurile 
lui Don Juan ; .

LONEA: Cu stele în 
păr și lacrimi în ochi ;

VULCAN : Cheamă-mă 
în depărtarea luminoa
să ;

LUPENI — Cultural: 
Al treilea jurămînt, se
riile I-II ; Muncitoresc : 
Aventurile lui Robin 
Hood ;

URICANI : Cianura și 
picătura de ploaie.

Tre-

I
I

I

I
TV.

17 DEC EMBRIE 1978

8,00 Gimnastica Ia do
miciliu. 8,15 Tot înain
te ! 9,10 Șoimii patriei. 
9,20 Film serial pentru 
copii : Cărțile junglei. E- 
pisodul 17. 9,45 Pentru 
căminul dumneavoastră. 
10,00 Viața satului. 11.15 
De strajă patriei. Ra
port ostășesc la sârbă-

I
I

,___ _____________:rba- i
toarea Republicii. 1X15 ț

' I 
I
I
I

1 Telex. 13,20 Album du
minicali. Mic concert de 

i’prînz. Republica în cîn- 
tec și în vers. Oameni 

de omenie. Film docu- 
Imentar. Pagini din u- 
morul clasic. Desene a- 

I râmate. Drumuri euro
pene j „Jurnal din O- 

Ilanda". 15,00 Finala cam
pionatelor internaționale 

Ide tenis ale României 
pe teren acoperit. Șlagă
re, șlagăre. Replici cele- 

Ibre — pagini de umor.
De la plumbul literei la 

I.aurul cuvîntului. Făclia 
tipografului. Șahî mat 
în... 15 minute 1 17,45
Publicitate. 17,50 Film 
serial: Linia maritimă 
Onedin. Episodul 69. 
18,40 Micul ecran pen
tru cei mici. Fiul mun
ților. 19,00 Telejurnal. 
i9,15 Documentar TV. 
Ziua tipografilor. 19,35 
Antologii artistice., Gala 
obiceiurilor și datinilor 
populare (II). Spectacol 
realizat la Suceava. 
20,45 Film artistic: „Di- 

......................22,15

I

I.
I Ierna doctorului".
i Telejurnal. Sport.

I
I

18 DECEMBRIE

16,00 Telex. 16,05 
„ misiune în limba 
jghiară. 19,05 Țară 
i de.. Triptic r

I

E- 
ma- 
de

S dor. Triptic poetic. 
| 19,20 1001 de seri. 19,30 
J Telejurnal. 19,50 Anul 
.1978 —sub semnul noii 
lealități. 20,05 Roman foi- 
“ leton : Putere fără glc- 
! rie. Episodul 17. 20,55
8 Mai aveți o întrebare ? 
I Prognoză, prevedere,
știința viitorului. 21,25 

i Armonii pentru nai și 
lorgă. 21,55 Cadran mon- 

22,15 Telejurnal.
Convoiul funerar va 

porni în data de 17 de
cembrie a.c., ora 15, de la 

’locuința din Lupeni, str.
Spiru Haret, nr. 7. (789)
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