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Cărbune 
peste plan

celui *de-al 
_ __  ... cincinalului 

revoluției tehnico-știin- 
țifice, întreprinderea 
minieră Petrila rapor
tează succese deosebite 
De Ia începutul lunii 
decembrie, minerii petri- 
lerii înregistrează un 
plus de 3 572 tone de 

cărbune. Planul produc
tivității muncii la nive
lul minei a fost depășit 
în această perioadă cu 
W Icg/pbst.
1Dintre sectoarele care 

au ihregislrat plusuri la 
extrăcția de cărbune a- 
mintim sectorul IV — 
326.7 de tone, sectorul 
V — U45 tone și, res- 
pecțjv Rectorul ÎI — 
1089' (orie de cărbune, 
înseninatele realizări au 
fost obținute printr-o 
organizare mai judicioa
să /a producției și mai 
ci/ șeaniă prin folosirea 
rațională aW utilajelor 
din dotare. Se eviden
țiază brigăzile conduse 
de Eugen Voicu, Ale
xandru Lazov, Gheor- 
ghe Rotaru, Gheorghe 
Duca, Nicolae Dinescu.
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Eram acolo de câteva cea
suri, între albia Jiului de 
Est și șoseaua națională ce 
traversează Petrila, pe lo
cul unde se înalță o nouă 
fabrică. Este vorba de vi
itoarea fabrică de mobilă 
în care vor lucra în anul 
viitor peste 300 de persoa
ne, aproape toate femei. E- 
ra ora 8 dimineața, o di
mineață friguroasă de de
cembrie cînd pe șantier, în 
ciuda temperaturii scăzute, 
totul se desfășura normal. 
Toți constructorii-montori, 
dulgheri, fierar-betoniști, e- 
rau la posturile lor, acolo 
între pilonii înalți din fier 
și beton, în zgomotul per
manent al mașinilor, în 
dansul plăcilor de prefa
bricate atârnate în aer de 
brațul puternic al macara
lei.

Lucrarea a început în 
luna aprilie, îmi spunea 
maistrul Nicojae Pană, tri
mis aici de la Trustul de 
construcții din Timișoara 
cu misiunea de a construi

o fabrică. Sîntem în avans 
cu lucrările, avem asigura
te toate condițiile pentru 
a încheia anul acesta cu 
planul îndeplinit.

Maistrul Nicolae Pană 
este un om energic și-n a- 
celași timp o gazdă primi
toare. îl priveam și mă 
gîndeam la el, la sarcina 
pe care a primit-o, simplă 
și clară: de a construi o 
fabrică. Dar ce răspunderi 
incumbă această sarcină ! 
L-am întrebat ce înseamnă 
pentru el o fabrică. S-a 
uitat la mine, s-a uitat la 
construcție, la oamenii oare 
mișună pretutindeni și m-a 
invitat să vizităm șantie
rul. Am înțeles și din vor
bele lui că aceasta nu-i o 
sarcină simplă, așa cum 
s-ar crede la prima vedere. 
Construcția unei fabrici în
seamnă oameni, înseamnă 
muncă, înseamnă pasiune, 
sacrificiu și multe altele.

Primul popas l-am făcut 
în hala de fabricație. Aici 
am întîlnit brigada de mon-

tori condusă de comunis
tul Mihai Cojocaru, născut 
în Țara Hațegului. Este un 
om al șantierelor. A lucrat 
la construcția Fabricii de 
zahăr din Timișoara și a 
celei de bere din Hațeg. La 
Petrila a venit împreună 
cu toată brigada sa. Hala 
de fabricație are două ni
vele, este locul unde vor 
fi montate utilajele pentru 
prelucrarea lemnului, fi
nisarea și lustruirea lui. 
Pînă în prezent au fost 
ridicați stilpii de susținere. 
Acum se lucrează la închi
derea halei cu plăci de 
prefabricate și azbociment 
ondulat. De mare ajutor 
este macaraua de tip 
MTA-125 cu o forță de 15. 
tone și înaltă de peste .150 
metri, una din cele mai 
mari macarale din țară. în 
cabina ei, la 50 de metri 
înălțime tînărul Ion Mure- 
șan uită că afară e frig și 
privește atent la manevre. 
Rusalin Stoica și Augustin 
Stăncioiu fac semne de 
jos, de pe pămînt și brațul 
macaralei de 45 metri ri
dică prefabricatele-n aer, 
așezîndu-le cu precizie a- 
colo unde trebuie. Cu răb
dare, cu atenție, cu preci
zie de ceasornic.

Alături de hala de fabrica
ție se construiește magazia 
de produse finite. A fost 
executată fundația, s-a ri-

Valeriu COANDRĂȘ

Se conturează noua fabrică de mobilă din Petrila.
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Filiala O.J.T. Petroșani 
pune la dispoziția amato
rilor bilete pentru odih
nă și tratament pe pri
mul trimestru al anului 
1979, atît în stațiunile re
numite din țară — Her- 
culane, Căciulata, Borsec 
etc — cît și în stațiunile 
de oe malul mării — 
Neptun, Saturn, Jupiter.
♦-------------

Pentru anul nou, gospo
darii I.M. Petrila, care 
patronează cabana Lunca 
Florii ,aduc o surpriză 
înnoirea mobilierului 
pentru 60 de locuri de 
cazare ale cabanei, came
rele fiind dotate cu ca
napele „Dihâm“. (A.H.)

I j,»36 de uteciști dintre cei I mai buni din întreprinde-I rile din Valea Jiului au ment folcloric și artistic,

plecat ieri într-o excursie 
de 4 zile in R.P. Ungară. 
Organizată de către A- 
genția B.T.T. Petroșani, 
excursia va oferi uteciș- 
tilor prilejul de a vedea 
realizările tineretului din 
țara vecină și prietenă. 
(C. Val.)
♦---- ---- -----

La Casa de copii din 
Uricani s-au terminat lu
crările la încălzirea cen
trală a sălii de sport, iar 
vestiarele au apă caldă, 
creîndu-se condiții opti
me de desfășurare a ac
tivității sportive pe timp 
de iarnă. (T. Cornea)

Iubitorii obiceiurilor 
folclorice de iarnă pot 
urmări, în dimineața zi
lei de azi, tradiționalele 
alaiuri ale pițărăilor din 
Popi, Jieț, Livezeni și 
alte sate ale Văii, Eveni-

la care participă toată 
colectivitatea satelor, ce- 
lebrînd de mai bine de 
două milenii, cultul ferti
lității, al tinereții împli
nite și ai încrederii în vi
itorul an. (I.V.)

Zilele trecute, din ini
țiativa Comitetului muni
cipal U.T.C., s-a deschis 
cursul de ghizi. Timp de 
6 luni cei 32 de tineri 
din municipiul nostru vor 
audia, o dată Pe săptămî- 
nă, diferite teme legate 
de dezvoltare,, economică 
a țării noastre,, politica 
internă și externă a par
tidului nostru, noțiuni de 
istorie, geografie etc. și 

: vor efectua o serie de ac
tivități practice.

Străbăteam, într-una 
din zilele acestei ierni 
blîilde, peisajul atît de 
surprinzător al minei Pa- 
roșeni. Mă aflam acolo în 
documentare. Voiam . să 
scriu un poem despre 
ceea ce -este și va fi mine- 
rul și mineritul Văii Jiu
lui. Aftonic Costea, mi
ner acum la Livezeni, 
și-a făcut „ucenicia" aici. 
„Am apucat fistăul și rîz- 
nuța de lemn !" îmi spu
nea el. Am scris poemul. 
Și mă gîndeam, străbă- 
tînd peisajul adîncului 
Paroșenilor £tît de tulbu
rător'în coloritul său, ce 
drum am străbătut noi de 
la FISTÂUL și RÎZNU- 
ȚA de acum 30 de ani și 
pînă la complexul meca
nizat și combină. Ce 
drum impresionant nu ca 
timp, ci ca dimensiuni, ce 
drum șerpuit prin toată 
Valea, de la Lupeni la 
Lonea, de la Petrila la 
Uricani, de la Paroșeni 
spre toate cele patru 
puncte cardinale ale Jiu- 
rilor, ca să îngenunchiem 
trecutul și să ne ridicăm 
pe culmi, ușurînd munca 
omului și mărindu-ne a- 
vuția.

Acum, la toate minele 
la ordinea zilei se află 
problema noului, a me-
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I rnnpei al noului din municipiul nostru.
Foto : Ion LIC'IU
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și-1 în-

Radu Alion închise în
cet ușa și își așeză haine
le într-un cuier rămuros 
din fier forjat. El venise 
primul. Ana mai întîrzia 
la uzină, unde e strungar. 
Vasilică se afla în came
ră. își făcea lecțiile. îl 
îmbrățișa.

— Mala doarme încă. A 
mîncat și acuma doarme. 
Poate iar visează că nin
ge.

Merse la geam, 
ninsoarea albă, 
lent al fulgilor, se 
se spre tatăl său 
trebă :

— De unde ninge, tăti
cule ? Doar afară-i soare, 
zău, uite, e soare. Ninge 
cu soare, tăticule 1

Radu Alion mirosea 
mortar și a cărămidă ; 
dusese cu el izul înțepă
tor al varului stins de pe 
șantier. în ochii lui al
baștri, adinei cum e ce
rul în primăvară, Vasili
că își închipuia cum cresc 
etaj cu etaj, blocurile. în 
vară, își petrecuse cîteva 
ceasuri pe șantier, se ur
case într-un apartament 
din cel mai înalt bloc

a
a-

canizării, Multe din fos
tele activități subterane, 
denumiri de profesii și 
unelte- au început să dis
pară, fiind de neimaginat 
de tinerii mineri de azi. 
în anul 1976 a fost pusă 

. în funcțiune prima com
bină de săpat lucrări mi
niere în steril, în urmă
torul an, 6, iar acum nu
mărul lor s-a triplat. în-*

numeroase locuri 
muncă s-au introdus com,- 
bine de înaintare în căr
bune de mare productivi
tate, capabile să înainte
ze 120 — 190 ml pe lună 
față de 60—70 ml cit rea
lizau 12 oameni lucrînd 
în sistemul clasic, în pa
tru schimburi. Și înlocui
rea lopeții eu încărcarea 
mecanizată e o realitate. 
Tăierea mecanizată în a- 
batăje, susținerea mecani
zată, complexă I Este în- 
tr-adevăr, un drum epo
cal între ceea ce începeam 
cu peste treizeci de ani 
în urmă și între ceea ce 
am realizat azi. E un 
drum care simbolizează 
talentul cu care omul a- 
dîncului și-a însușit a-

SOARE
privise de acolo 
față a Văii Jiului

turn, 
noua 
scăldată în soare. Mereu 
și-1 închipuia pe tatăl său 
sus pe schele, printre zi
dari, așezînd cărămidă 
peste cărămidă și-n ocliii 
tatălui copilul vedea a- 
poi orașele, noaptea, cu 
miile de ferestre lumina
te, strălucind ca într-o a- 
pă de azur. Mai tîrziu, 
după ce mîncară ei doi,' 
bărbații, auziră

Se trezise, 
ursulețul ei 
și alb, cu ochi ce- 
Auzind vorbe, mer- 
bucătărie. Acolo 

tre-

glasul 
stînd 
drag,

Maei. 
lingă 
mare 
nașii, 
se in
„bărbații" discutau 
buri serioase. Maia se -ffr- 
că De umerii tatălui ; a- 
șa-i plăcea ei să stea sus, 
să se simtă mai mare de- 
cît toți ai casei. Bărbatul 
cel mare îi cunoștea do
rințele : o lăsa să se joa
ce cum îi plăcea ei. De 
acolo, de 
zise :

— Tu, 
lămidă.

pe umeri, fetița

tăticule, ești că-

Duini tru Dem IONAȘCU

(Continuare in pag- a 2-a)

(II)
eeastă ultramodernă mă
iestrie de înnoitor, 'forța 
și conștiința sa de crea
tor.

Ceea ce se înfăptuiește 
azi in minerit face parte 
din noua istorie româ
neasca. Din acel peisaj 
in care istoria așează 
motive naționale pe gi
gant! de cărbune, în ca
re acționează torța . celor 
mai noi descoperir', din 
acel peisaj în care super
sonicele străbat azururi
cu freamăt de bucium
carpatin, din acest peisaj 
iu care se înscriu cu alte 
drumuri și 
ani în care 
nesc aspiră 
rate.

Viața . și

anii 1985—90, 
sufletul româ- 
la universali-

5

munca mine
rului de astăzi ne aduc 
aminte de istorie... Aș i 1 
vrea să apuc a scrie cînd i 
numele unor realizări ro- i 
mânești ne vor aduce a- ț. 
minte, peste timp, de a- j, 
nii-lumină în oare am ; 
muncit din greu, și am ț' 
făcut-o cu sentimentul că ți'! 
nimic din ceea ce facem ii 
pentru fiii și fiicele noas- ; ț 
tre nu-i prea mult, fiind- i' 
că niciodată nu vom obo- L 
si pentru ei.

i

Dan IONESCU
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Ion Călina, un jian 
.mititel de vreo 11 ani, 
clin Livezeni, nu vrea să 
adoarmă. Doctorul Iosif 
Eșanu procedează la a- 
nestezie generală. Îmi 
aduc aminte că, acum cî- 
U va zile, în sala de ope
rații a compartimentului 
de oftalmologie, s-a pe
trecut un eveniment grav. 
Contrar așteptărilor și a- 
nalizelor, un puști nu mai 
respira, doctorul Marian 
a intervenit prompt, mul
țumită respirației gură la 
gură copilul a fost sal
vat. Tînăra doctoriță Ma
ria Murariu îl secondea
ză pe decanul de vîrslă 
al oftalmologilor din Pe
troșani, medicul Eșanu 
și-a cucerit laurii de doc
tor în medicină la Paris, 
cu o lucrare științifică 
despre adaptarea la lu
mină a minerilor.

— La 1 noiembrie 1959, 
cînd am venit la Petro
șani, își reamintește doc
torul Eșanu, aici- era o 
mică bucătărie. Mi s-au 
pus la dispoziție trei bis- 
turii ruginite și trei ca
dre sanitare. Colectivul 
nostru numără acum 14 
oameni. Cu sprijinul or
ganelor locale, al condu
cerii spitalului, am fost 
înzestrați cu aparatură 
modernă de investigație 
și tratament.

Doctorița Murariu ne 
mărturisea că a întîl-, 
nit aici o atmosferă 
asemănătoare unei clinici 
de ofltalmologie din Bucu
rești, unde asistenta prin
cipală Ileana Ureche n-ar 
fi avut prea multe con
curente ca profesionistă. 
Ileana Ureche nu se af- 
flă în preajma doctorilor, 
de eurînd a născut un 
băiat. Mi se vorbește cu 
aceeași căldură despre 
alte cadre medii, despre 
sofa principală Peștena
ru. despre Floriea Dzan- 
dzis și. Georgeta Stancu, 
despre îngrijitoarea Ma
ria Barb. Microchirurgia 
ochiului seamănă 
cu munca artizanu
lui, filigranele de vase și 
țesături trebuie protejate

cu multă grijă. „Riscul e mare, un eșec într-o o- 
perație pe ochi nu duce 
la moarte, spunea regre
tatul profesor Manolescu, 
al cărui discipol este doc
torul Eșanu, dar omul or
bește și te urmărește o 
viață". Nu cu privirea, ci 
cu conștiința. Clinica of- 
talmologică din Helsinki 
acceptă un procent de 
risc de pînă la 3,5 la su
tă, englezii și americanii 
admit 5 procente, In mi
ca secție din Petroșani

din ochiul drept al puș
tiului, bulb care-i acope
rise lumina, vălul arun
cat peste lumea înconju
rătoare. Pe masa de o- 
perație se află tînărul 
Ladislau Zercula, munci
tor necalificat la I.M. 
Vulcan. Ochiul său sting 
este afectat de corpi 
străini metalici. Se va a_ 
pela la gigantul electro

magnet, de aceea ne scoa
tem ceasurile. Blefaros- 
tatul îi îndepărtează

Șarja 6000 de lumină

răsărituri de soare. Ion le 
va mînca cu poftă, cînd 
va ieși din spital, fratele 
său, îi va da, așa cum. i-a 
promis, alte mere roșii, 
Pe care le va vedea cu 
amîndoi ochii. Doar, un 
moșneag gorjan Dumitru 
Voinicescu a urcat nevă- 
aînd cele 9 scări spre oftal
mologie, susținut de două 
rude, dar cînd a plecat 
a ținut cu tot dinadinsul 
să-j citească doctorului 
Eșanu ultimele știri din 
„Seînteia". Trăiesc emo
ții deosebite, sînt primele 
două operații pe ochi la 
care particip. îmi aduc 
aminte de albastrul se
nin al ocltilor lui Zercu
la. Ca și cel al ochilor 
doctorului Eșanu, ale că
ror sclipiri le zăream de 
după telelupă... Dintr-un 
album se uită pocit și 
trist la mine sute de pe
rechi de ochi. Apoi ace
iași ochi, dar altfel, ve
seli, încrezători în viață, 
îmi zîmbesc. Sînt opera
ții de strabism, complet 
sau aproape complet vin
decați. Au venit din Pe
troșani, din Deva, din O- 
răștie, din Gorj, din Alba, 
din Vîlcea, din a.lte locuri. 
Păstrează doctorilor și 
cadrelor sanitare de aici
o amintire dulce ca lumi
na ochilor. Vineri am a-

I
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Pentru pomul de iarnă
Sărbătorirea pomului de iarnă va avea loc în 

cadrul unităților economice, șantierelor de construc
ții și instituțiilor din Valea Jiului în perioada 27—30 
decembrie sub egida sindicatelor. în acest scop 
U.GjS.R. a alocat pentru copiii oamenilor muncii din 
Valea Jiului 292 800 lei, jar din acțiuni proprii sindi
catele din municipiu vor contribui cu 78 000 lei. Cu 
acest prilej vor avea loc spectacole din cuprinsul că
rora nu va lipsi tradiționalul Plugușor al copiilor.

tntllnire
La Lupeni a avut loc în- 

tîlnirea activelor pionie
rești din toate școlile ora
șului cu -.secretariatul comi
tetului orășenesc de partid. 
Cu acest prilej pionierii co
mandanți de .grupe, deta
șamente sau unități au pre
zentat cele mai semnifica
tive realizări la învățătu

ră și disciplină pe. primul 
trimestru al anului școlar. 
Ei s-au angajat ca în tri
mestrul următor să ci di 
și mai sus ștacheta reali 
zărilor. întîlnirea s-a în
cheiat cu un reușit pro
gram artistic. (Petru Bre- 
ben)

DE

procentul oscilează între 
2 și 3 la sută, semn al 
unei responsabilități pro
fesionale deosebite. Aici 
se aplică metode noi, mi 
se vorbește, despre opera
țiile fistulizante proteja
te în glaucom, despre un 
instrument spatulă inver
să, gîndit și realizat în 
această sala de operație, 
primit cu multă atenție 
de toți oftalmologii din 
țară.

Cataracta lui Ion Căli
na a fost extrasă, cred 
că așa se numește medi
cal «ceasta operație, doc
torul Eșanu îmi arată un 
mic bulb gelatinos scos

.pleoapele amorțite de a- 
nestezia locală...

Mă uit la modernele a- 
parate din jur : perime
trul cu cupolă, lampă 
specială Wood, electro- 
magnetul gigant.

— Mulțumesc, doctore, 
își ia rămas bun Ladislau 
Zercula. pe coridor ne in- 
tîmpină, în frumoasele-i 
straie momîrlnănești, fra
tele mai mare a lui Ion 
Călina. Are 22 de ani — 
exact vechimea în muncă 
a doctorului Marian — 
și lucrează la mina Live
zeni. A venit să-i aducă 
lui Ion 50 de mere roșii, 
din straiță apar 50 de

sistat la operațiile cu nu
merele 6000 și 6001. Nu
mărătoarea a început la 
1 noiembrie 1959. Deci, 
cum ar zice maistrul oțe- 
lar Peștenaru, de la 
I.U.M.P., soțul sorei șe
fe și prieten al- colegilor l
ei de muncă, șarja 6000, /
șarja 6001 de lumină,. 1
-ș.a.m.l. i

îmi închipui că Ion Că- l
lina mușcă cu multă pof- J
tă dintr-un măr roșu. Și j
se uită cu dragoste la fra- ț
tele său cel mare, la so- l
ra Peștenaru, la ceilalți '
care se perindă prin sa- ț
Ionul său. In vreme ce i
Ladislau Zercula visează ,
optimist să ajungă elec- 7
trician. Să ajungă să stru- ’
nească lumina. >

Ziare 
cat, di 
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dicat scheletul de rezisten
ță. In prezent se lucrează 
da închiderea și acoperirea 
acesteia de către echipa 
ue fierar-betoniș.ți condusă 
de brașoveanul Gheorghe 
Tipica. Aici i-am întîlmt 
pe Ion Rostaș, -Șandbr și 
Elenei- Rezmiraș, toți trei 
originari din Hațeg, cu 
experiență bună în cons
trucții, lucrînd cu multă 
pricepere și dăruire. Tot 
aici, echipa de dulgheri 
condusă de Dumitru Gri- 
goraș, execută cofrajele ne
cesare pentru turnarea ba
tonului. Valentin Biliuz, 
Tudorel Șerban, Ionel An- 
dronache, Emil Micloșoiu 
sînt cîțiva muncitori des
toinici care execută lucrări 
de bună calitate.

Discutînd cu oamenii de 
pe șantier am aflat un 
fapt semnificativ : un tî- 
năr din Petrila, Ilie Vesa, 
a venit cu inițiativa formă
rii unei echipe de 
constructori localnici, pen
tru a-și aduce și 
ei aportul la construcția 
noii fabrici de mobilă. A 
lămurit cîțiva oameni, e 

' adevărat, deocamdată nu 
prea mulți, doar nouă la 
număr, dar foarte harnici. 
Au format o echipă și s-au 
„specializat" în săparea 
fundațiilor și turnarea bu
toanelor, fiind apreciați 
pentru lucrările de calitate 
pe care le execută.

...Trecuse de ora zece și 
înainte do a pleca ne-am 
oprit pe la birourile șantie
rului. Este impropriu spus 
birouri, pentru că, de fa.pt, 
este o singură încăpere,

înjghebată din plăci mela- 
minate, unde își are sediul 
dirigintele de șantier, to
varășul loan Cor.

— în acest an, ne spu
nea dirigintele, am avut 
un plan de 9 milioane lei 
care este aproape realizat. 
Nu avem rămîneri în urmă 
la nici o lucrare și terme
nul de punere în funcțiu
ne al investiției, 31. iunie 
1979, va fi respectat...

Am mai aflat că există 
preocupare stăruitoare pen
tru aducerea utilajtlor, a- 
iît din țară cît și din străi
nătate. Pînă în prezent au 
fost aduse utilaje în valoa
re de 3 milioane lei. Am 
fost informați că s-au luat 
măsuri pentru pregătirea 
prin cursuri de calificare a 
forței de muncă feminine. 
Că s-a stabilit • planul de 
producție al fabricii pen
tru primul an cînd_ va in
tra în funcțiune. Că există 
deja gînduri referitoare la 
calitatea produsului de ba
ză — garnituri de mobilă 
tip „Floriea" — pentru ca 
să fie primit cu interes de 
cumpărători etc, etc.

... La Petrila, pe locul 
viran altădată, dintre Jiul 
de Est și șoseaua naționa
lă, se naște o nouă fabri
că. Ea este rodul grijii par
tidului și statului nostru, 
personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, pen
tru oamenii muncii din Va
lea Jiului. Este opera hăr
niciei și devotamentului de 
care dau dovadă construc
torii, aceștj oameni minu
nați ai șantierelor.

Chiar și pentru micii 
„maeștri” alegerea bo
cancilor pentru schi e 
o... „problemă".

Foto : Gh. OLTEANU

Popice

Gazdele 
învingătoare 

în medul restantă

Ningea cu soare
Urmare din pag. I)

— Ba e bloc turn ! răs
punse băiatul.

— Ba e ulsul.
— Ba e șantierul, se 

grozăvi băiatul. E orașul, 
înțelegi ?!

— E ulsul, e ulsul, e 
ulsul...

— Numai asta o știi : 
ulsul, ulsul. Nu-i ursul !

E lumea, e globul pămîn- 
tesc, asta-i ! replică băia
tul.

Era jocul lor. Băiatul 
știa mai multe — de-a- 
cum e școlar și o punea 
la încurcătură pe Maia.

— Mîine o să mergem 
să-ți luăm pantofi, o “ro
chiță groasă, de iarnă, și 
un brad pentru pom, spu
se băiatul. Asta am vor
bit noi-nainte.

Maia sări de pe umerii 
tatălui și strecurîndu-se 
printre mobile, fugi la 
geam. Plină de uimire, 
zise :

— Ninge ială ? Tu, ul- 
sulețule, zise ea jucăriei, 
o să stai în bîrlog, să-țî 
sugi unghiile, înțelegi ?

Afară ningea cu soare, 
ca și în case omului.

In zilele de 20 și 21 de
cembrie a.c., pe arena „Pa- 
ringul" din Lonea, s-a des
fășurat jocul restanță din
tre echipa locală Parîngul 
și cea a preparatorilor dii^“ 
Petrila. Jocul .s-a încheiat’ 
cu victoria echipei gaze’ 
care a totalizat 4615 ■ p 
față de 4574 p.d. cît au 
realizat oaspeții.

Cei mai nreciși jucători
aU fost Eduard Tekar 808 
p.d., Constantin Dobrică 
796 p.d. de la Parîngul Lo
nea, Gheorghe Albu 831 
p.d. și Oskar Berki 825 
p.d. de la Preparatorul Pe
trila.

S. BĂLOI
■>••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

HULIGANUL pierde din 
ce în ce tot mai mult te
ren. Dar nu a dispărut de
finitiv. Nu a dispărut pen
tru că, pe ici, pe colo, își 
mai găsește cile un refu
giu, cite o încurajare și 
chiar prieteni. Evident, 
prieteni de aceeași 
speță. Omul cinstit își 
face din cinste o 
dominantă caracteristică, 
îl privește pe huligan cu 
dispreț, nutrește față de 
el repulsie. • *■

Intr-una din zilele săp- 
tămînii trecute, tnai precis 
in data de 14 decembrie 
s-au prezentat la redacție 
două femei — Paraschiva 
Kiss și luliana Evi —, con
troloare pe autobuzele 
E.T.P. și reclamau că în 
timp ce-și făceau datoria 
„au fost bătute de Un hu
ligan". Le-am însoțit pînă 
la miliție, unde împricina
tul fusese adus, după mul
te peripeții, cu ajutorul u- 
nui echipaj de la circula
ție și al cîtorva călători. 
De fapt ee se-ntimplase ?

Huliganul
nalizează și solicită ajuto
rul. Intre timp scandala
giul deschide ușa de la 
mijloc, coboară, cu soția și

La controlul efectuat în au
tobuzul de Aninoasa—Pe
troșani a fost găsit, la Li
vezeni, Gheorghe Colompăr, 
care circula împreună cu 
soția, cu bilete de 1,50 lei 
expirate, la -garajul E.T.P. 
Nu se sinchiseau să coboa
re nici la prima stație, 
nici la a doua, nici la a 
treia .stație, deși G.C. pre
tindea că pină la garajul 
l.T.A. dorea să meargă. E- 
videnl, fiind găsiți în a- 
eeastă situație, trebuiau să 
plătească o amenda de 40 
de Iei. Dar G.C. refuză. 
Face scandal în autobuz, 
lovește pe una dintre cpp- 
troioare, intervin (nu prea 
energic) călătorii, dar hu
liganul continuă nestînje- 
nit. La podul Sălătruc au
tobuzul întîlnește un echi
paj de la biroul de circu
lație al mil-iției. Șoferul 
autobuzului oprește, sem-

o rup la fugă. Inutil. Sînt 
ajunși de mașina miliției. 
Aleargă și controloarele cu 
șoferul cUn schimbul ur
mător și, în plus, cîțiva că
lători indignați de cele in- 
timplate. Este ajuns și in
vitai la miliție. Ripostează 
violent sub pretextul că e 
„nevinovat ". Nevinovat, ne
vinovat, însă nu se sfieșie 
să-1 lovească pe unul din 
milițieni, iar pe celălalt 

să-1 imbrineească, să-i ru
pă epoleții,- ceasul de la 
mină,.. Soția, eare-i ținea 
isonul, o lovește și ea pe 
cea de a doua controloare. 
Șoferul loslf Banyai nu se 
lasă intimidat. 11 imobili
zează și G.C. esie adus Ia 
miliție. Judecat ia urgen

ță, pentru ultragierea lu
crătorilor de miliție, aflați 
în exercițiul funcțiunii', Le
gea șLa SPUS cuvîntul.

■ Dincolo însă de aspectul 
coercitiv al legii, ne între
băm cine este acest om, 
sub ce influențe a ajuns 
un huligan ? De un an 
lucrează la sectorul I ' al 
minei Aninoasa, a urmat 
un curs de calificare în 
meseria de miner. Deci lu
crează într-un colectiv de 
oameni, trăiește între oa
meni. Dar între oameni 
trăiesc doar oamenii nu și 
huliganii. Aceștia nu au ce 
căuta între noi ! Așa au 
gîndit și cei cîțiva călă
tor; care au intervenit în 
aplanarea conflictului din 
autobuz, dar ar fi bine să 
procedăm cu toții la fel, 
să creăm o opinie publică 
severă și intransigentă îm
potriva acestor rămășițe 
care încă mai întinează 
peisajul nostru social.

C.A. VO1NESCU

• Ia î 
|tea orj 

s-a aș,t 
ției d 
Deva, 
subingi 
Dane", 
soțit j 
tul. El 
tovehii

I rodaj,
lae Mi

■ f iscat 
fcă nu 
l Persev 

doua 
brie — 

-aujipve
U.Mi.T. 
de Ni- 
iar a 1 
sigur, 
re iar 
forme 
a fost 
vrea s< 
tigiu s 
sa șefi

..rniio 
'mai m

TOT 1

De a 
ba de 
de bui 
toată i 
Herda 
la l. 
El a f< 
tînd bi 
gați. ■. 
chetul 
la... di 
tățean 
la. Int 
cut-o, 
coperit 
forte : 
te ori 
brînză 
blețea. 
la înci

Zilei 
Nicolai 
șina îr 
tovehii 
cula c 
Cînd 
Pană 
fiola. I 
tă. I-j 
permis 
L-a re 
iembri 
că l-a 
tul. A 
vață î

KwS

circu



gul roșu 3

■s Omenirea se preocupă de economisirea
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energiei și materiei prime
în Suedia — țară care este nevoită să 

impo-rte cantități însemnate de carburanți 
lichizii — a fost primită cu interes știrea 
privind posibilitatea construirii unei fa
brici pentru producerea metanolului. A- 
cest carburant lichid este studiat de mai 
multă vreme de specialiștii suedezi. Unii 
îl consideră chiar drept un probabil suc
cesor al benzinei. In orice caz, după cum 
scrie ziarul suedez „Sydsvenska Dagbla
det", cercetările de pînă acum au arătat 
că motoarele de automobil pot fi alimen
tate — fără să fie nevoie de modificarea 
lor substanțială •— cu un amestec, de 80 
la sută benzină și 20 la sută metanol.

Potrivit proiectelor, viitoarea fabrică 
ar urma să folosească drept materie pri
mă reziduuri de la prelucrarea lemnului, 
turbă și chiar gunoi menajer.

★
Exploatarea intensivă a cărbunelui în 

țările occidentale ar putea contribui la 
reducerea substanțială a deficitului ener
getic — consideră experții Agenției In
ternaționale pentru Energie (AIE), în- 
tr-un raport dat publicității la Paris.

AIE, din care fac parte majoritatea ță
rilor occidentale industrializate, cu excep
ția Franței, consideră că utilizarea mai. 
eficientă a cărbunelui ar putea ameliora 
aprovizionarea cu energie a lumii. înlo
cuind în special folosirea petrolului în. 
numeroase sectoare de activitate.

Sursele de cărbune sînt, potrivit rap»’-- 
tului, uriașe : 10 000 miliarde tone, din 
care 63 la sută în Asia, 26,6 la sută în 
America de Nord și 5,8 la sută în Euro
pa. Rezervele de cărbune exploatabile 
din punct de vedere tehnic' și economic* 
se ridică la 640 miliarde tone, cantitate 
suficientă pentru a asigura consumul

în.

mondial, la nivelul său actual, timp de 
250 ani.

Cercetători de la Institutul tehnologic 
din Massachusetts, angajați într-un pro
gram de cercetări menit să ducă la mic
șorarea consumurilor de energie la cor
purile de iluminat, au pis la punct o 
nouă tehnică de construcție a becurilor, 
care ar putea revoluționa tehnologia ac
tuală. Astfel, suprafața interioară a becu
lui este acoperită cu o 'peliculă transpa
rentă, care are calitatea de a reține căldu
ra pe care o degajă filamentul incandes
cent. Aceasta duce la reducerea pînă la 
60 la sută a energiei consumate, fără ca 
luminozitatea sursei să fie cîtuși de puțin 
afectată. La becurile folosite actualmente, 
90 la sută din energia 
formă în căldură.

Pelicula transparentă 
cului reține căldura și 
fraroșii spre filament, 
reducerea substanțială 
energie. Astfel, un bec 
truit după noua tehnologie conăumă 
cantitate de energie necesară unui bec 
„normal" de 40 de vațiWați. In același 
timp, durata de funcționare se 
de la 1 000 la 2 500 de ore.

★
Luna trecută, energia electrică 

gine nucleară a reprezentat în 
12,9 la sută din totalul electricității pro
duse în această țară. în actualul an fi
nanciar, alte patru reactoare nucleare au 
fost date în exploatare, făcînd astfel ca 
numărul total al centralelor atomoelec- 
trice să ajungă la 18, capacitatea lor totală 
fiind de 1 500 megawați. Centralele ter
mice au produs 6,9 la sută.

electrică se trans-

iHiată cu 
biroului 
1 Miliției 
jani |

ORAȘE ÎN PERICOL I

din interiorul be- 
reflectă razele in- 
Aceasta permite 
a consumului de 
de 100 Wați cons- 

o

mărește

de ori- 
Japonia

Oriunde te-ai mișca în 
marele complex fortificat 
al puterii dacice, de la stîn- 
ca prăpăstioasă a Baniței 
pe vârful căreia există o 
cetate ale cărei contururi 
și funcționalitate rămîn în 
bună parte ascunse 
pămintul și copacii 
rii, pînă la cetatea 
ru — o construcție 
piu de raționalitate 
la tăcerea ce
tății Piatra 
Roșie pînă sus 
departe la 
tainica Sarmi- 
zegetusa, te 
impresionează 
masivitatea zidurilor.

La Grădiștea Muncelului 
un deal întreg — și poate 
nu se va cunoaște vreo
dată exact cantitatea pă
mîntului dislocat — a fost 
transformat într-un platou, 
apoi spațiul astfel obținut, 
înconjurat de uriașe zi
duri. Așa cum stau și as
tăzi, ele aveau un dublu 
rol: pe de o parte aPărau, 
iar pe de alta se opuneau 
scurgerii pămîntului din 
incintă pe abruptele pante 
din jur. Partea de est a 
spațiului astfel obținut, 
prezintă dispuse pe terase
le X și XI rămășițele unui 
mare număr de elemente 
constructive cu sigure re
zonanțe de ordin religios,

sub 
pădu- 
Blida- 
exem- 
— de

I
mai întîi

Omul practic nu cajută 
confortul. El, știe întotdeau
na unde se găsește acest 
lucru.

Căsătoriții n-au proble
me cu concediul. Șeful le 
stabilește cînd, iar nevasta 
unde.

Din păcate, în. școala 
vieții nu se dă vacanță ni
ciodată.

face carieră fără a-ți face 
loc cu coatele.

— •

în conversație. tăcerea 
este și ea o artă.

Aforisme

mă rog,

Mircea ANDRAȘ

vulpea 
pești nu

pescu- 
coada, dar cum 

urmările, își 
o undiță «și se 
malul lacului,

„Ursul păcălit de vulpe în pastile
Vulpea însă îl repezi 

cît colo, zicîndu-i :

•— Tu nu știi că gestio
narii nu prea au somn ?

în cele din urmă, ur
sul fu trimis să 
iască cu 
cunoștea 
cumpără 
duse pe
ceea ce îi aduse pînă la 
urmă o amendă substan
țială pentru pescuit fără 
permis, -a.

Iubind întreaga omenire 
este greu să te aștepți la 
reciprocitate.

— • —
Venus din Milo este o 

dovadă elocventă eă poți

Se lungi vulpea în mij
locul drumului și cînd a- 
junse căruța în dreptul ei, 
calul îi spuse căruțașului:

•— Ce zici, o luăm pe 
roșcata asta cu autosto
pul ?

Vulpea, după ce se vă
zu în căruță strâmbă din 
nări și zise :

— Hm, credeam că vi
ne o Dacie, dar, 
merge și așa...

Și cînd văzu 
căruța plină cu . 
se putu abține să nu în
trebe ;

Deseori iertăm pe 
care ne plictisesc, dar nu-i 
iertăm pe cei pe care-i 
plictisim noi.

Deseori oamenii cu 
trecut minunat nu-i înțe
leg pe cei cu un viitor mi
nunat.

Culese de 
Fr. MORARU

Și dumneavoastră 
«ți aflat că astăzi se fac 
propunerile pentru a- 
vansări ?!...

M. MATEI

dar ale căror rosturi și ar
ticulații mai clare, mai fi
ne ne scapă încă. Cine știe 
cite alte urme care ar da 
sprijin unor interpretări 
mai ferme nu zac încă sub 
pămintul secolelor... La 
circa 100 m în nord-estul 
incintei sacre se întâlnește 
un alt zid care închidea 
un spațiu de aproximativ 
3 hectare. Rămîne o minu

ne de efort 
transportul de 
la o 
tată 
unui 
măr

curi, apoi ridicarea cons
trucției după tehnica bine 
știută: între cele două 
fețe ale zidului solidarizate 
cu bîrne de prindere s-a 
turnat piatră spartă și pă- 
mînt.

Zidul te emo
ționează, îți inspiră respect 
prin venerabila-i vechime, 
prin tot ce aduce el din 
zorii devenirii noastre, mar
tor al creșterii : puterii da
cilor, a setei lor de libertate. 
Amarnica și secetoasa. vară 
a anului 106 i-a găsit pe 
dac; bătîndu-se pas cu pas, 
ținînd cu disperare piept 
celei mai puternice armate 
a lumii în cel mai bun 
moment al istoriei sale. în
cet, încet — și marele zid 
poate să ne-o spună — 
zgomotul luptelor s-a a- 
propiat iar fumul incendi
ilor a întunecat cerul. Sce
ne înfățișate pe columna 
traiană se petrec în spate
le lui. De-a lungul ceasu
rilor dramatice care au 
urmat el a fost apărarea 
luptătorilor retrași în ce
tate.

Potrivit unei subtile dia
lectici a istoriei, romanii 
înșiși au reparat acest zid 
după 
turie 
țiuni 
unor 
pitelurj etc. Cetatea a de
venit sediul unui detașa
ment din legiunea IV Fla- 
via Felix. Cuceritorii se 
temeau de cei învinși... 
Furtunile timpului au tre- 

. cut, istoria ne-a așezat aci 
drept fii ai zidului Grădiș- 
tei. El a fost piatra te
meinic clădită pe dealul ce 
îi poartă numele și întoc
mai ca o ființă vie a ză
mislit pe vechea vatră a 
Daciei pină în zilele noas
tre cetăți, orașe, fabrici, u- 
zine...

L îndepăr- 
oarieră a 
uriaș nu
de blo-

cucerirea Daciei. Mar
ne sînt acele por- 
refăcute cu ajutorul 
fuse de coloane, ca-

Viorel MORARU
— Nu vă supărați, era 

coadă la pește ?

După un timp, vulpea 
începu să arunce la peș
te din căruță, numărînd : 
unu, doi, trei, patru... 
pînă ajunse la etc.

Apoi îi strînse pe toți 
într-un coș, și așezîn- 
du-se la o margine de 
drum afișă la loc vizibil: 
„Avem pește oceanic", și 
se apucă să-i vîndă.

Intr-un tîrziu trecu pe 
acolo ursul care vroia să 
cumpere somn pentru pe
rioada de hibernare.

La o conferință naționa
lă privind salvarea orașe
lor italiene amenințate da 
procesele geologice evoluti
ve s-a făcut inventarul tu
turor centrelor urbane 
menințate. Astfel, 
levat scufundarea 
a orașelor Veneția 
unde procesul de 
dare înaintează cu 
an, Ravenna, unde marea 
înaintează spre oraș cu 
120 km.p....

Italia se află într-o re
giune geologică unde se în
registrează o scufundare

*- 
s-a re- 
treptată 
și Pisa, 
scufun- 

1 cm pe

rapidă a scoarței terestre. 
Și, așa cum s-a relevat la 
conferință, procesul nu se 
datorează numai naturii, ci 
și activității omenești ; fac
torii industriali din aceas
tă regiune folosesc excesiv, 
apele freatice golind solul. 
Acesta, uscîndu-se nu mai 
poate susține greutatea 
construcțiilor și se scufun
dă.

CIMPANZEI SAU 
HEPATITA ?

Vaccinul contra hepati
tei, această
boală a civilizației, 

poate fi testat decît 
cimpanzei, 
cimpanzeii 
inteligente primate și nu
meroși zoologi protestează 
împotriva folosirii lor drepl 
cobai.

CÎND ALPINISMUL 
DEVINE UN VICIU

Sute de locuitori ai o- 
rașului Tokio priveau cu 
îngrijorare un „alpinist" 
amator, în vîrstă de 23 de 
ani, care escalada clădirea 
de 210 m înălțime aparți
nând concernului „Sumito
mo". După ce escaladarea 
a luat sfîrșit, temerarul al
pinist a fost luat în pri
mire, pe terasa clădirii, de 
către secția de poliție care 
l-a' obligat să coboare cu 
liftul. întrebat la poliție 
oare a fost motivul 
periculoasei încercări, el a 
răspuns, pur și simplu, că 
nu putea trece pe lingă a- 
ceastă „înălțime" fără s-® 
cucerească.

periculoasă 
nu 
pe 

Din păcate, 
sînt cele mai

ORIZONTAL : 1) Ciucu
rii mărunți ai iernii...
2) ... cînd acesta-și intră-n 
drepturi 3) In nopțile 
iarnă vine 
—... chiar 
dă, tot la
Necesar... —- ... Dar lacomi 
5) Vreme din ultimul etaj 
al cretacicului — Gene 1 6) 
Meserie în munți — „A- 
prins" iarna pe... uscat! 7) 
In neant !... — ... servește... 
— ...cum ieși de pe defileu 
8) Alb și dur ! — A învin
ge... — ...o rocă metaforică 
(și albă) — Ninge pe cen
tru ! 10) A fost și una gla
ciară ~ La sănătoasa !

de 
mai devreme... 
de-i sub zăpa- 
moară este 4)

VERTICAL : 1) E fictiv, 
dar e Un nume (pl.).,. 2) ... 
și rupt (cu dinții)... — ...o 
suprafață din iarnă ! 3) A- 
cizi grași — Fracțiune de 
vreme 4) Mese scurte ! — 
Ține de sentiment o) Mij
loc de ASTOR anagramat!
— Aceea — Omăt pe mar
gini 1 6) Taehinări... — ... 
cînd începe bruma ! 7) Fie- 
cum — Cămașă (de aproa
pe 100 km grosime) a pă
mîntului... 8)...în acest loc..,
— ...ninge ici, colo... 9) ... 
în cușmă !... — ...înghețat 
(fig.) 10) Păsări ale întin-

«derilor albe din sud.

Ion LEONARD

Materia din Univers 
se află într-un cîmp 
gmvific, ceeace-i conferă 
o energie potențială. 
Pămintul poate fi con
siderat ca un sistem fi
zic însoțit de un cîmp 
gravific propriu, prin 
urmare fiecare particulă 
materială posedă o anu
mită energie potențială.

Acestei energii îi co
respunde un factor de 
intensitate.’ Pentru gra
vitate factorul de inten
sitate este înălțimea. Va
riațiile într-un sistem 
rezultă din diferențele 
factorilor de intensitate, 

î ’ in cazul gravitației dife
rențele de înălțime. în- 
tr-un sistem lăsat 
voia lui, calitatea ener
giei tinde în mod firesc 
să se degradeze. Astfel, 
dacă o minge este uitată 
pe o scară, ea are ten
dința de a coborî, pen
tru a nu se opri decît 
la cel mai 
punct.

Această stare 
libru reprezintă 
fizicienii numesc 
maxim al „i 
Entropia permite de
scrierea cu exactitate a 
variațiilor de stare pe

care le suferă un sis
tem, astfel dacă un corp 
primește căldură, entro
pia sa crește, dacă pier
de căldură, entropia sa 
scade. Conform celei

IN REPLICĂ

Cibernetica
are

cuvintu!
în

* 
I 
ț
ț

4

inferior

de echi- 
ceea ce 

nivel 
, entropiei".

de-a doua legi a termo
dinamicii, care dirijea
ză fenomenele fizice, ale 
Universului, într-un sis
tem izolat, energia tinde 
să se degradeze, iar , 
tropia să crească, miș
cările sfîrșesc prin a se 
opri, diferențele de po
tențial se anulează, 
temperatura se unifor
mizează. Fără un afluent 
de energie externă, ori
ce sistem fizic se dete
riorează. El evoluează 
spre inerție totală. La

prima vedere, diferitele 
mișcări locale care 
crează structuri ale 
scoarței (se ridică mun
ți noi), pare a sfida cea 
de-a doua lege a termo
dinamicii, care face ca 
Universul să se deterio
reze fără încetare (î~ 

. cazul Pămîntului să se 
niveleze scoarța teres
tră). Termodinamica im
pune o direcție genera
lă a unui sistem, însă 
ea nu exclude excep 
ile locale. Ea nu inter
zice anumitor elemente 
de a urca în cOntracu- 
rent pe seama elemen
telor învecinate, 
SISTEMUL în 
este cel care 
dează.

Din acestea, 
prinde logic 
eă în anumite 
le Pămîntului, 
loc ridicări locale 
scoarței, dar 
generală a TERREI este 
nivelarea cu consecințe
le arătate în articolele 
precedente.

dar 
ansamblu 
se degra- .

se des- 
concluzia 
locuri a- 
pot avea 

ale
tendin

Sef lucr. ing.
MIRIȚA I. ION 

Doctorand în sisteme 
cibernetice I
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Plenara C.C. al P.C. Chinez FILME

I
. “ NAȚIUNILE UNITE 23 

(Agerpres). — După cum 
s-a anunțat, lucrările celei 
de-a XXXIIl-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
au fost întrerupte la 21 
decembrie și urmează a 
fi reluate la 15 , ianuarie 

. 1979, pentru o perioadă de 
7-10 zile........................

De-a lungul celor peste mult organizația de cerin
ța obiectivă a universalită
ții sale. . A

La dezbaterile generale 
s-a înregistrat participarea 
a 10 șefi de stat.-și de.gu- 
vern și 131 miniștri de ex
terne, ceea ce denotă spo
rirea . interesului statelor 
de a folosi cadrul oferit de 
O.N.U. pentru indentifica- 
rea și căutarea unor, solu
ții adecvate problemelor 
vieții internaționale.

trei lunj de la deschiderea 
. sesiunii, în plenara adună- 
. rii. generale și în cele 7 

comitete principale au fost 
examinate numeroase as
pecte din diverse domenii, 
cuprinse în. cele '129 de 
puncte înscrise Pe ordinea 
de zi.

Alte cifre și fapte în
registrate la această sesiu
ne sînt ilustrative pentru e- 
voluția organizației și a
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MASURI DRASTICE

vieții internaționale 
ansamblu. De exemplu, 
acest an, prin intrarea 
O.N.U; a încă două state
— Insulele Solomon și Do
minica — numărul statelor 
membre a crescut la 151, a- 
dică cu 100-mai mult decît 
în momentul creării O.N.U.
— ceea ce apropie și mai

PEKIN 23 (Agerpres). — 
Agenția China Nouă anun
ță că între 18—22 decem
brie 1978 a avut loc, la Pe
kin, cea de-a treia plenară 
a celui de-al Xl-lca Comi
tet Central al P.C. Chinez.

Plenarea 
cepînd din anul 1979, 
munca de 
să fie pus 
socialistă.

Au fost 
ma accelerării creșterii pro
ducției agricole și. măsurile 
privind planurile economi
ce naționale pentru anii 
1979 și 1980, adoptîndu-se, 
în principiu, documentele 
corespunzătoare.

Plenara l-a ales pe Cen 
Iun nou membru aI Birou
lui Politic al Comitetului 
Central, membru al Comi
tetului Permanent al Birou
lui Politic al Comitatului 
Central și vicepreședinte al 
Comitetului Central.

a hotărît ca în- 
în 

partid accentul 
pe modernizarea

discutate proble-

Faptul divers 
pe glob

în R.F.G. a fost adop
tată hotărîrea de a sanc
ționa pe conducătorii au
to care își încălzesc mo
toarele automobilelor pe 
loc și nu în mers. Con- 
travenienții vor fi amen
dați sau li se va ridica 
permisul de conducere. A- 
ceste măsuri drastice sînt ra nl
adoptate, mtrucit specia- marime mijlocie», 
liștn au stabilit, ca încăl
zirea motorulu; în timp 
ce mașina stă provdacă 
nu numai poluarea at- ’ 
mosferei, ci face să creas
că considerabil și consu
mul de benzină.

DISPARIȚIA UNOR
OBIECTE DE ARTĂ

1966—1976, aproape 6 000 
de obiecte de artă, 
ceasta, scrie ziarul 
Stampa", din Torino, 
te ca și cum din cele 
de muzee de stat ar 
fost răpite zece muzee de

MERCUR

Din patrimoniul artistic 
al Italiei au „dispărut'1 
fără urmă, între anii

„ A- 
„La 
es- 
142 

fi

„Dacă nu este o 
frumoasă, este totuși una 
dintre cele mai fasci
nante, marcată cu o' fi
zionomie proprie, inclusiv 
„riduri" cu o lungime de 
peste -2 000 kilometri". 
Descrierea de mai sus 
prezintă peisajul planetei 
Mercur și a fost făcută 
de astronomul american

R. P. Polonă

Metalurgia
Importanța social-eeo- 

.nomică a metalurgiei a 
găsit o pregnantă expresie 
în direcțiile de dezvolta
re a industriei încă din 
primii ani ai Poloniei 
populare. După război, a- 
proape întreaga produc
ție metalurgică a fost 
realizată în • combinatele 
metalurgice ale voevoda- 
tului Katowice. Intensi- 
ficînd producția, colective
le lor (cu o mică contri
buție a metal urgiștilor 
din voevodatele Kielce și 
Rzeszow) au produs în 
anul 1947 1 579 mii tone 
de oțel și au furnizat e- 
conomiei naționale- 1 125 
mii tone de produse la
minate și țevi. Prin a- 
ceasta s-a depășit nivelul 
cel mai înalt care a fost 
atins- în 1937 în Polonia 
interbelică (.1468 mii to
ne de oțel și 1 124 mii to
ne de produse laminate 
și țevi).

Cu toată creșterea pro
ducției în vechile combi
nate siderurgice, aceasta 
nu a fost suficientă pen
tru a asigura un ritm 
înalt de industrializare a 
țării. De aceea, chiar în 
în scurt timp s-a luat ho-, 
tărîrea construirii combi
natului siderurgic „Le- 
nin", de la Cracovia, care 
a fost cea mai mare in
vestiție a anilor 1949-1955. 
Apoi a fost construit 
combinatul siderurgic do 
la Varșovia, iar la Czes- 
tocliow dintr-un mie cen
tru metalurgic s*a năs
cut combinatul „Beirut", 
în același timp s-au ex
tins cîteva combinate din

față

Robert Kraemer, în ou- 
vintul introductiv la at
lasul publicat la Washing
ton de către N.A.S.A., ca
re conține 400 de imagini 
ale planetei ascunse Dri-. 
virilor terestre de strălu
cirea orbitoare a razelor 
Soarelui. Imaginile au
fost luate de sonda spa
țială „Mariner-10“, în

’1974, care a transmis, tot
odată, noi date despre a- 
ceastă planetă puțin cu
noscută.

IARNĂ GREA

Cea nmi mare parte a 
teritoriului columbian a- 
re de suferit rigorile unei 
ierni deosebit de grele. 
19 persoane și-au pierdut 
viața și șase au fost date 
dispărute ca urmare a 
inundațiilor Și alunecări
lor de teren.

Hala turnătoriei din Combinatul metalurgic Katowice

Den În-Ciao, Hu Iao-pan 
și Uan Ceri au fost aleși 
noi membri ai Biroului Po
litic.

Dezbătând situația inter
națională, politica externă 
a R.P. Chineze, plenara a 
apreciat că activitatea in
ternațională a partidului și 
guvernului este corectă și 
încununată de succes.

MEMORANDUM 
PALESTINIAN REMIS 

SECRETARULUI 
GENERAL AL O.N.U.

POTRIVIT unui acord 
GENERAL intervenit între 
întreprinderea națională 
de import tehnic din China 
și firma japoneză „Nippon
Steel Corporation", semnat 
vineri, la Sanghai, partea 
chineză va achiziționa de 
la întreprinderea japoneză 
uzine complete pentru un

nou și mare combinat si-t 
derurgic a căror valoare se 
ridică la două miliarde de 
dolari.23NAȚIUNILE UNITE 

(Agerpres). — Reprezentan
tul Organizației pentru E- 
liberarea Palestinei (O.E.P.) 
la Națiunile Unite, Zouhdi 
Tarazi, a remis secretarului 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, un memoran
dum privind „recentele rai
duri israel iene împotriva 
sudului Libanului", relatea
ză agenția palestiniană de 
presă WAFA, reluată de 
agenția France Presse.

„Aceste raiduri, sublinia
ză documentul, care erau 
îndreptate numai împotri
va populației civile din ta
berele palestiniene, s-au 
soldat cu morți și răniți".

MAJORITATEA MUNCI
TORILOR DE CULOARE 
de la exploatarea de ura
niu de la Rossing, din Na
mibia, au început vineri o 
acțiune grevistă, în semn 
de protest împotriva con
dițiilor de muncă .și a dis
criminării rasiale practicate 
împotriva lor — a declarat 
unui corespondent al agen
ției France Presse un pur
tător de cuvînt al Orga
nizației Poporului din A- 
frica de Sud-Vest (SWAPO).

DUMINICA 24 
DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : înainte de tă
cere ; Republica : Corsa
rul ; Unirea: Gustul și 
culoarea fericirii ;

PEȚRILA : Cianura și 
picătura de ploaie.

LONEA: ~
Palide;

ANINOASA 
rile lui Don Juan ;

VULCAN : , Ghinionis
tul.

LUPENI — Cultural: 
Zbor mortal; Muncito
resc i Desfășurarea.

URICANL: Al treilea 
jurămînt, seriile I-II

Fiul Feței

Aventu-

LUNI 25
DECEMBRIE

PETROȘÂNI — 7 
iembrie : înainte de tă
cere; Republica : Corsa
rul ; Unirea : Orașul fan
tomă ;

PETRILA : Cianura și 
picătura de ploaie.

LONEA : Zbor mortal.
VULCAN : înainte de 

tăcere.
LUPENI — Cultural; 

Ulttma escapadă a tai 
Olsen. Muncitoresc: 
Desfășurarea.

URICANI : Al 
jurămînt, seriile!

No-

organizează concurs pentru ocuparea 
postului de

- BIBLIOTECAR

Concursul va avea loc în data de 29 de
cembrie ora 14. Condițiile de participare 
conform Legii 12/1971 și Legii 47/1974.

TV.
DUMINICA

Mica
publicitate

în plină dezvoltare

cadrul regiunii industria
le ale Sileziei Superioare, 

în deceniul al 6-lea, și 
ma; ales în a doua jumă
tate au fost limitate in
vestițiile pentru metalur
gie și siderurgie, fapt ce 
a slăbit dinamica crește
ri; producției, urmat de 
scăderea 
ritmului-- ------- ....__ „
întregi; economi; națio
nale.

La cel de-al VI-lea 
Congres al P.M.U.P. s-a 
luat decizia de construi
re a Combinatului side
rurgie ..Katowice" (inves
tiție a cărei realizare a 
început deja după patru 
luni) și totodată de' , creș-• 
tere.a participării în- pro
ducția siderurgică a pro
duselor- laminate cu un 
grad înalt de prelucrare - 
—• printre altele prin re
construirea și moderniza-

considerabilă a 
de dezvoltare a

■rea vechilor uzine side
rurgice din regiunea in- 

'dustrială a Sileziei Su
perioare.

Realizarea acestui pro
gram a avut primele e- 
fecte în cincinalul prece
dent: producția de oțel a 
anului 1975 a ajuns la 15 
milioane tone anual, iar 
a produselor laminate și 
țevi la 12 625 mi; tone a- 
nual. Investițiile pentru 
industria metalurgică nu 
sînt numai imense, dar și 
durează mult. Deși ritmul 
de construire a Combina
tului siderurgic „Katowi
ce'' este un succes pe 
plan mondial, totuși pri
ma. linie tehnologică s-a 
putut .pune în mișcare de 
abia în acest cincinal.

Din anul 1975 situația 
a început să se schimbe 
— importul produselor 
metalurgice a scăzut în

acest timp cu aproxima
tiv 500 mii tone. O schim
bare fundamentală a si
tuației a adus Combina
tul siderurgic Katowice 
care anul trecut a pro
dus 2 milioane tone de 
oțel, iar în acest an; ci
fra Se dublează. Cel de-al 
VH-lea C o n g r e s al 
P.M.U.P. a arătat înaltul 
rol social-economic al si- 

: derurgiei și a trasat pen
tru anul 1980. o sarcină 
de producție de 22 mii. 
tone de oțel anual, prin 
creșterea rapidă a prelu
crării • siderurgice, a pro
ducției de produse supe
rioare qalitativ. în acest 
scop se prevede continua
rea construcției Combina
tului siderurgie Katowi
ce, progresul în continua
re în realizarea progra
mului de reconstruire și 
modernizare a vechilor 
centre siderurgice din 
raionul industrial al Sile
ziei Superioare, precum și 
dezvoltarea altora (Lenin, 
Nowatko și Beirut).

Investițiile în metalur
gie absorb o cantitate 
mare din buget, dar a- 
ceasta se fructifică prin 
crearea uneia din bazele 
de creștere proeminentă • 
a venitului național, prin 
realizarea programului de 
creștere a bunăstării. Su
portând cheltuielile dez
voltării metalurgiei, în
treaga societate poloneză 
obține rezultate care sc 
fac simțite din zi în zi.

Alfred MAJEWICZ, 
Ziarul

Trybuna Robotnicza 
Katowice, R.P. Polonă

COLECTIVUL magazi
nului nr. 22 Aeroport II 
urează clienților să; și mun
citorilor din acest sector cu 
ocazia sărbătorilor de iar
nă „LA MULȚI ANI și 
multă fericire !". (804)’

; VÎND convenabil, urgent, 
^Volkswagen — 1200. Tele
fon 41453 Petroșani.

VÎND casă, ocupabilă 
mediat Deva, Cloșca 
Tel. 12792.

PIERDUT legitimație

i-
1.

de 
serviciu pe numele Marin 
Mapa, eliberată de Fabri
ca de tricotaje Petroșani. 
Se declară nulă.( (801)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Suciu 
loan, eliberată de I.M. Pe
tri la. Se declară nulă. (802)

PIERDUT autorizație de 
comerț eliberată de: Consi
liul popular județean Hu
nedoara seria A nr. 113318 
pe numele Bădoiu Gheor- 
ghe la 4 ianuarie 1973. Se 
declară nulă. (803)

PIERDUT cîine 
galben (Buldog). 
Bruno, fiind lovit 
șina 1 1ID 5032 in 
de 21 decembrie. Bulevard
Vulcan. Aducătorului, in
formatorului, recompensă. 
Vulcan, Republicii 6-1 bloc 
E4. (805)

Boxer 
Numele 
de ma

scara
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24
DECEMBRIE

I 
I 
I

8,00 Gimnastica la do- I miciliu ; 8,15 Tot înain- 
Ite ! 9,10 Șoimii patriei.

9,20 Film serial pentru 
copii : Cărțile junglei. 
Episodul 18. 9,45 Pentru 
căminul dumneavoastră. 
10,00 Viața satului. .11,15 
De strajă patriei. Oma
giu Republicii. 13,15 Te
lex. 13,20 Album dumi
nical. Mic concert de 
prînz. Cînt țara și oa
menii ei. Aur pentru 
hărnicie. Desene ani
mate. Drumuri europe
ne ; „Valsurile Dunării". 
15,00 Anul sportiv 1978. 
Retrospectivă îri imagini.
Premieră' în largul I 
mării. Slalom printre > 
melodii. Șah mat în... 15 | 
minute ! 17,30 Film se- | 
rial : Linia maritimă O- g 
nedjn. Ultimul episod. 

18,40 Micul ecran pentru i 
cei. mici. 19,00 Telejur-I 
nai. 19,15 Reportaj de | 
scriitor : Cu fața . spre | 
viitor. 19,35 Varietăți.

: „No- 
Pre-

Producție 
. . . 22,15

19,35
20,30 Film artistic 
tre Dame de Paris' 
mieră .TV. 1 
franco-italiână. 
Telejurnal.

LUNI 25 
DECEMBRIE

E-
ma-

I 
I

16,00 Telex. 16,05 
misiune îh limba 
ghiară. 19,05 La Mălini 
— lingă apa Moldovei. 

119,20 1001 de seri. 19,30 I Telejurnal. 19,50 întrece
rea socialistă la orele bi- 

I lanțului. 20,05 Reportaj I 
ITV. 20,25 Roman foile- 
!ton : Putere fără glorie. 
I Episodul 18. 21,15 Ori
zont tehnico-științific.
21,35 O artă pe măsura 
timpului nostru (IV).
21,50 Muzică populară.
22.15 Telejurnal.

f

PIERDUT legitimație de 
servicii! pe numele. Miclă- 
ușoiu Ionel,, eliberată de 
Ministerul Muncii Bucu
rești. Se declară nulă. (806)
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