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Colectivul întreprin
derii miniere Lupeni, 
prin ritmicitatea reali
zării și depășirii sar
cinilor de plan se si
tuează la zi, în acest 
an, în fruntea între
prinderilor miniere 
bazin, confirmînd 
țărîrea fermă de a 
viață obiectivelor 
chemarea la întrecere, 
în ziua de 12 ianuarie, 
planul a fost realizat 
în proporție de 109 la 
sută, ceea ce a făcut 
ca de la începutul anu
lui sporul acumulat să 
se ridice la aproape 
3000 tone. Creșterile 
de producție s-ați reali
zat pe. seama creșterii 
productivității mun
cii cu 174 kg/post Ia 
nivelul întreprinderii 

și a productivității mun
cii „în cărbune" sporite 
cu 617 kg pe post.

Cele mai mari de
pășiri «n cadrul minei 
continuă să Ie aibă 
sectorul IV, cel mai 
mare și mai mecani
zat sector al Văii Jiu
lui, autor al unei che
mări ia întrecerea so
cialistă. Plusul zilei 
de 12 ianuarie se ridi
că la 141 de tone, iar 
cel al lunii la peste 
3000 de tone. Produc
tivitatea muncii plani
ficată pe sector a fost 
depășită cu 1162 kg/post, 
iar în cărbune cu 
2113 kg/post.

• Realizări 
rii au obținut 
ceeași zi — 12 
rie — și întreprinderi
le miniere Petrila — 
plus 367 de tone și Li- 
vezeni — plus 198 
tone.

Hotărîrea unanimă 
a minerilor din sectorul 

de investiții
Sporirea vitezelor de avansare 
Reducerea cheltuielilor materiale

ANGAJAMENTUL SECTORULUI :
Depășirea planului fizic cu 150 ml 
Depășirea productivității valorice cu 2,3 la 
Creșterea gradului de folosire a utilajelor 
nologice, la perforarea și încărcarea rocii, 
10 la sută față de realizările anului 1978 

Creșterea vitezelor medii de avansare la lucră
rile de deschidere cu 5,5 la’sută 

Creșterea indicelui de utilizare a fondului 
timp al muncitorilor cu 1,2 la sută față de 
velul atins în anul 1978

Reducerea consumului la lemnul de mină cu 
la sută 

Creșterea numărului de muncitori calificați 
de cifra de calificare obținută

sută 
teh- 

cu

de 
ni-

0,5

cu

La I. M. Bârbăteni
O condiție esențială a aplicării eficiente
a noului mecanism economico-finanpiar

17 la sută față 
în anul 1978.

Fruntaș an de an 
întrecerea socialistă 

bazinul 
sector

al I.M. 
din 

reali-

în
ce

se desfășoară in 
nostru carbonifer, 
rul de investiții 
Paroșeni, care încă 
luna octombrie și-a 
zat și depășit sarcinile pla
nificate 
trei ani 
adresat 
lor dp, investiții din Va
lea Jiului o însuflețitoare 
chemare la întrecere sta
bilind, prin angajamentul 
care și l-au asumat, 
obiectivele întrecerii.

Realizările anilor 
cedenți (1976 — plus 
ml: 1977 — plus 610 
și plus 140 ml în 1978) con
feră trăinicie acestei deo
sebit de importante ho- 
tărîri. Dotarea tehnică e- 
xistentă în cadrul, secto
rului, ambiția, experiența 
și puterea mobilizare-
a colectivului sînt tot 
atîtea certitudini că do
rința minerilor de a se 
număra și în acest an 
printre fruntași va prin-

pentru primii 
ai cincinalului, a 
tuturor sectoare- 

investiții din

Și

pre-
412 
ml

de viață, se va materializa 
prin rodnicia faptelor lor 
de muncă. •

Printre cei care au 
susținut prin propriile 
angajamente, angajamen
tul sectorului se numără 
formațiile de mineri con
dusa de Alexandru Laszlo
— plus 50 ml pînă la sfîr- 
șituil anului ; loan Gri- 
gorescu —plus 35 ml ; Va- 
sile Cerceza — plus 25 
ml ; Ioan Degi — plus 
20 ml și Nicolae Huluță
— plus 20 ml.

— Ne vom realiza in
tegral angajamentele pe 
care ni le-am asumat. Sîri- 
tem o brigadă de oa
meni hotărîți, ne place să 
ne ținem de cuvînt și ne 
vom respecta cuvîntul, așa

Dorin GHEȚA

INTEGRALĂ,
A PRODUCȚIEI FIZICE DE

Anul trecut s-a înche
iat pentru colectivul I.M. 
Bărbăteni ou realizări si
tuate mult sub sarcinile 
planificate. Producția fizi
că dP cărbune fiind un 
indicator ce stă la teme
lia întregii activități eco
nomice a întreprinderii,

■z •.

REALIZAREA

neîndeplinirea acestui in
dicator dP bază al nou
lui mecanism econOtnico- 
finaneiar a atras 
sine, firesc, cote

după 
scăzute 

de realizări al celui de-al 
doilea indicator — va
loarea producției nete. Pro
ducția fizică a afectat în 
sens ‘negativ și eficiența 
economică a muncii co
lectivului, cheltuielile de

producție raportîndu-se 
de asemenea, la un volum 
redus al realizărilor.
. Pe lingă unele greutăți 
obiective d,, necontestat, 
care au frînat activitatea 
acestei mine — notăm aici 
condițiile de 
constînd îndeosebi 
variații mari și 
tate în grosimea 
apofize, 
trasee de 
ducției 
sc poate spune cu certitu
dine, că doar o parte din 
rezervei^ de muncă 
colectivului au fost 
rificate.
muncii obținută pe 
treprindere s-a situat 
nă de lună sub cea 
nifieată — cu cite 300 
nă la 400 kg/post - 
abataje

tectonică, 
din 

neaștep- 
stratelor, 

laminări, dar și 
evacuare a pro- 

neadecvat^ —

ale 
Valo- 

Productivitatea 
în- 
lu- 

pla- 
pî- 
în 

înregistrîndu-se 
nerealizări și mai mari în

1

expresie fizică. Mina 
este intens i------
doar o serie de utilaje 
locomotive, mașini de în-< 
cărcat, combine de îna
intare — au funcționat la 
indici inferiori. Nu nu
mai că au lipsit piese de 
schimb pentru aceste u- 
tilaje,- dar în anul trecut, 
prin forțele proprii ale 
întreprinderii, au . fost ca
lificați doar 3 (trei) lăcă
tuși și 7 (șapte) electrici
eni care să participe la 
întărirea forței de» mun
că a cărei menire este să 

intervină pentru buna-func
ționare a mașinilor și 
instalațiilor ; în planul 
de pregătire a forței de

_ - t nu
mecanizată,

A, HOFFMAN

(Continuare in pag. a 2-a)

Premieră la mina Vulcan
î

j Brigada minerilor tehnicieni
J • Minerii din brigada lui Ilie Chiron își
J întrețin și repară singuri utilajele • Preocuparea

i și disciplina
unor succese re-

onorează în-

merito- 
în a- 

ianua-

(Continuare în pag. a 2-a)

Aristide Bogheanu, . 
șef de schimb în briga
da cunoscutului miner 
Ilie Chiron, împreună 
cu doj dintre ortaci, 
care mînuiesc cu 
pricepere moderna com
bină de' înaintări în 

steril cu care este dota
tă brigada.

. • > * v.a v v ■ « • y • i wl 1 .** ■ ■ • ■ I M l.« » ’ I t
pentru perfecționarea profesională 
fermă - izvoare nesecate ale unor 
marcabîle • Un angajament care 
treaga formație de lucru.

Pentru minerii din 
brigada lui Ilie Chiron, 
de la sectorul VIII al 
I.M. Vulcan, luna ia
nuarie 1979 are o sem
nificație deosebită. în 
această lună ei au 
juns la jumătatea 
tanței — de peste 
ml 
străbătut pe orizontul 
360, cu o nouă galerie 
în profil dublu, viitoare 
magistrală a minei. Cei 
500 ml de înaintare în 
roca dură, din care în 

. 1978 au. fost: realizați 80 
ml poște Plan au în
semnat pentru oamenii 
din brigadă nu numai

'Vii in form (im

Răspunzînd preferin
țelor consumatorilor tes
tate prin expoziții și în
trebări, în luna decem
brie 1978, fabrica de pîi- 
ne din Petroșani a spo
rit ponderea sbfiimentu- 
hli de pîine albă tip 
franzelă de 1 kg, 4,80 Iei 
bucata și a introdus în

fabricație un sortiment 
nou — franzelă albă 2,40 
lei. A început aprovi
zionarea centrelor 
desfacere cu aceste 
timente Pe bază de 
menzi. (T.Ț.).
♦----------—

de
sor-
eo-

Li- 
din 
se- 

îndruma- 
Sandu 

Stoica.

O veste bună pentru 
iubitorii schiului. Azi, 

lîngă cabana Vîlcan se 
inaugurează un băby- 
schi, Instalația a fost e-

xecutată de elevii 
ceului industrial 
Vulcan de la zi și 
raliști. sub 
ren profesorilor 
Dalea și Dudi 
(Șt. Nemeosek).
♦ —-----—

Personalul restauran
telor. care ne-a asigu
rat, spre lauda sa, buna 
servire în noaptea so
lemnă a revelionului, și-a

defecțiune ivită Pe ne
așteptate". Pe atunci, o- 
prirea combinei însemna 
nu rareori și oprirea 
lucrului. Se trimitea du
pă mecanicii, specialiști, 
care erau puțini la nu
măr, dar foarte solici
tați peste tot. Acum în
să, fiecare șef de schimb 
nu numai că știe să con
ducă și să întrețină com
bina, ci se încumetă și 
reușește s-o repare iară 
să mai aștepte 
mecanicului i _ 
Doar reviziile și 
parațiile periodice, 
văzute în grafic, în 
Iele de repaus, sînt 
cute de mecanici...

Petre Dumitru, Aristi
de Bogheanu, Ludovic 
Pali și Gheorghe Gro-

un succes 
o creștere 
precedent, 
ceputul lucrării, 
oamenii din 
știau doar „din 
cîte ceva despre 
nele combine de 
tare în steril, acum exis- 

pe care o au de tă adevărate mutații în 
calificarea lor profesio
nală., „Greu . ne-a fost 
la început, cînd abia pri
misem combina" — ni se 
destăinuieIlie Chiron, 
șeful brigăzii, pe care 
l-am întîlnit la locul de 
muncă, pe schimbul I, 
preocupat să. înlăture— ............
„o mică, dar afurisită (Continuare în pag. a 2-a) ț

sărbătorit revelionul 
abia sîmbăta seara, 
ianuarie a.c. (V.S.).
♦----------------

Astă seară la 
sindicatelor din 
Filarmonica de 
Cluj-Năpoca va 
spectacolul dP 
populară „Cîntă
cu țara“. Pe lîngă cu
noscutul taragotist Du
mitru Fărcaș își vor a-

a- 
dis- 
1000

’79
13

clubul
Petrila, 

stat din 
prezenta 

muzică 
Someșul

notabil, ci și 
calitativă fără 

Față dp în- 
pe cînd 
brigadă 
auzite" 
moder- 
înain-

■ sosirea 
specialist.

re- 
pre-

21- 
fă-

Viorel STRAUȚ

duce contribuția inter- i
preții: Achim Nica, Ta- ■ 
tiana Mihail, Zeno Tur- i

......  . I
Izicaia este semnata ae >

Gheorghe Mureșari. (C. |

teahu, Dumitru Sopon, 
Maria Maieu și surorile 
Amalia și Valeria 
dreanu Conducerea 
zicală este semnată

Val.),

Co-
mu- 

de

nă informăm

în ziarul de azi:
• înlăturarea zăpezii 

și gheții impune par
ticiparea tuturor fac
torilor, o acțiune bi
ne organizată

• Rubricile „Contraste" 
șl „Stop"

(pag. a 2-a)
• Magazin duminical

(pag. a 3-a)
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ÎNLĂTURAREA ZĂPEZII
Șl A GHEȚII

impune participarea tuturor factorilor, 
o acțiune bine organizată

Ieri, a nins din nou. Zăpada și ghea
ța vde pe trotuare și de pe partea caro
sabilă a străzilor principale ale orașului 
Petroșani a îngreunat, tot din nou, în
deosebi circulația pietonilor. Era de aș
teptat ca gospodarii întreprinderilor și 
instituțiilor, lucrătorii de la cpmparti- 
mentul de salubrizare al E.G.C.L., lu
crătorii din comerț, cetățenii să iasă 

• așa cum sînt obligați — cu 
a îndepărta 

toate căile de

în stradă 
uneltele adecvate pentru 
zăpada și gheața de . pe

circulație. Aceasta și pentru a nu con
traveni prevederilor art. 3 al Hotărîrii 
nr. 8 din 1976 a Comitet ului executiv 
al Consiliului popular județean Hune
doara. Neîndepărtarea gheții sau zăpezii 
de pe trotuarul din dreptul unității ori 
locuinței constituie, așa cum se subli
niază în documentul menționat, 
contravenție car,. se sancționează cu a- 
mendă

Cum
de 60 piuă la 150 lei.
au acționat ieri factorii vizați ?

Lucrătorii unităților co
merciale Hermes, Rustic, 
Viorica, Țăndărică, resta
urantului Minerul, inclusiv 
terasei, Select, de produse 
electrotehnice, galanterie 
și țesături, alimentarei cu 
autoservire, de la Cafoa- 
dulciuri, Zori de zi și arti
cole sportive, toate din 
piața Victoriei, Auto-moto 
și altele și-au curățat dis 
de dimineață trotuarele 
de zăpadă și gheață.

— Aceasta a fost prima 
noastră grijă și acțiune la 
începerea programului de 
lucru — ne-a declarat A- 
ddlf Schreter, gestionarul 
magazinului de țesături.

In contrast cu aspectul 
îngrijit al trotuarelor din 
dreptul acestor unități s-au 
aflat cele aparținînd cine
matografului „7 Noiem
brie", în fața fostei ma
ternități, Școlii sportive, 
judecătoriei 
tului de stat, 
de la nr. 57 (strada 
publicii), Agenției 
trale, Agenției de 
C.F.R., Biroului de 
acte al cooperativei 
firea" 
tului sediu al 
industrie locală, 
de poștă, 
nr. 1, precum

și notaria-
loeuiințelor

Re- 
tea- 

voiaj 
copiat

„U-
și din dreptul fos- 

Fabricii de 
Oficiului 

Școlii generale 
și cele de

i ză-
trebul

a căror curățire de 
padă și gheață ar 
să Se preocupe gospodarii 
Grupului II de șantiere al 
T.C.H., I.C.S.M.I.
I.C.S.A. și A.P. Mai 
buie adăugate Pe această 
listă trotuarele, la fel de

Și
tre-

La ordinea zilei
necurățate de zăpadă 
gheață, din dreptul 
itorului supermâgazin 
flat în construcție de 
strada N. Bălcescu, 
țiunea de la Școala popu
lară de artă pînă în stra
da V. Boaită și altele care, 
după înfățișarea de ieri și 
din alte zile parcă nu au 
stăpîn.

în locul unei acțiuni o- 
perative, bine organizate la 
care să coneure simultan 
toți factorii interesați, spri
jiniți de 
zăpezire 
ne-a fost 
nou cum

a-
pe

por-

utilaje de des- 
și transport, ieri 
dat să vedem din 
lucrătorii comer

ciali măturau zăpada 
pe trotuare pe partea 
rosabilă a străzii, iar 
torul dotat cu perie 
canică o ridica la 
în locul unei acțiuni 
ple și unitar concepute și 
coordonate, care să se

de 
ca- 

trac- 
me- 
loc. 
am-

soldeze cu degajarea 
gheață și zăpadă a părții 
celei mai intens circulate 
cțp populație din centrul 
municipiului, fiecare a ac- 

. ți-onat pe trotuarul lui și 
cum a crezut de cuviință, 

răminind 
înzăpezită, 
.abunden- 
comerciale, 

Și 
zloa-

Iarna pe uliță. Instantaneu de la UricanL

CONTRASTE
unanimă

O
Pi l b - Ie

j- .y.

(Urmare din pag. 1)
strada întreagă 
în continuare 
aliimentînd d'in 
ță unitățile 
sediile întreprinderilor 
instituțiilor cu apă și 
tă.

Considerăm, deci, 
pentru toți factorii, 
mai cu seamă pentru 
ducerea E.G.C.L. 
șani, de Ia sectorul __
nicipal de gospodărire co
munală și locativă tre
buie să fie clar : CURĂ
ȚIREA DE ZAPADA ȘI 
GHEATA A TROTUARE
LOR Șl A ARTEREI CEN
TRALE DE CIRCULAȚIE 
SE CERE MAI BINE OR
GANIZATA ȘI EFECTU
ATA CU SPRIJINUL TU
TUROR ÎNTREPRINDE
RILOR CU SARCINI PRE
CISE ÎN ACEST DOME
NIU, AL INSTITUȚIILOR, 
AL LUCRATORILOR DIN 
COMERȚ 
TENILOR. 
nat operativ pentru a 
ușura condițiile de 
plasare, a îmbunătăți 
pectul gospodăresc al 
rasului în care trăim.

că 
dar 

con- 
Petro- 

mu-

ȘI AL CETA- 
Trebuie acțiu

ne 
de- 
<as- 
o-

Brigada minerilor tehnicieni
(Urmare din pag fl

cum am făcut-o în fie
care din cei trei ani care 
au trecut din acest 
nai. La începutul 
octombrie a anului 
cut aveam 368 ml 
sarcinile planificate

cinci- 
lunii 
tre- 

peste 
pe 

primii trei ani ai cinci
nalului. Prin angajamen
tul care ni l-am luat în 
acest an, și pe care, repet, 
ni-1 vom realiza, vom ma
jora acest plus la cel pu
țin 418 ml, ne spunea 
vorbind în numele orta
cilor săi, minerul șef de 
brigadă Alexandru Laszlo. 

încrederea în 
forțe, în puterea de 
bilizare a colectivului, 
tărîrea și voința de a 
viață obiectivelor 
chemarea la întrecere 
mă și mobilizează 
re șef de brigadă și 
formație de lucru, pe 
care miner din cadrul 
torului de investiții al 
nei. Paroșeni.

Paznicului loan. Răuță 
din Petroșani i-a venit 
într-o seară idoea să-i 
imite pe năzdrăvanii fil
melor western. După ce 
și-a făcut rondul, a in
trat în motelul Gambri- 
nus, a scos pistolul și 
i-a amenințat pe cei pre- 
zenți: . „Sus mîinile !" 
Oamenii au crezut că paz
nicul glumește. Dar Rău-

Drum închis
Marin Marinică îi 

țării.
cir- 

în al- 
admi- 

urbelor

Joaca lui Răuță
ță a răcnit cu furie și 
oamenii, nevinovați, s-au ' 
supus amenințărilor năs
trușnicului Răuță. 
cînd cineva și-a luat 
nima-n dinți și a între
rupt „joaca" paznicului 
„glumeț", dezarmîndu-1. 
Un an și șase luni Rău
ță este... păzit cum tre
buie. Nu în joacă !

Pînă
i-

trecuii 
regim 
șoferu 
intrat 
pentr 

.scape 
agățat 
nă, ci 
acasă 
al în: 
mai
„n-a 
urmă 
miticii 
acea I șe f se I stațiui l cum. r 
cioare 
la ivet 
rea da 
cută c 
le de 
apariți
Ion
o nou ; 
tru inc 
roare c 
■miliție.

I 
I

<

propriile 
mo- 
ho- 
da 

din 
ani-

ffeca- 
de 

fie- 
șee- 
mi-

Lui
Plac
Drumeț înveterat, 
culă dintr-un oraș 
tul. Nu pentru a 
ra frumusețile, 
ci pentru a se înfrupta 
din bunurile agonisite 
de 
deja „experiență' 
condamnări la 
cîteva coniacuri

drumurile

bunurile
alții. Cum ? Omul are 

și 6 
activ. Ia 
la „bord"
10000 și un leu
lipsa de 

paznicilor 
Lupeni, Pe- 

stre-

și prin efracție, pătrun
de
își însușește tot 
pune mină. Nu de 
a poposit în Valea 
tră reușind ca în 
timp să comită 6 
turi pe raza 
Vulcan și Lupeni. 
a nimerit pe un 
închis, unde va 
doi ani dp zile.

în caselp oamenilor, 
pe ce 
mult 
noas- 
seurt 
fur- 

orașelor 
Dar 

drum 
staționa

Că 
să circi 
re tehi 
lumea. 
Hunez 
pornit 
camion1 
aparțin 
ră frînt 
publicâi 
față cu 
circulat 
„cu mt 
a scos 
și a sti 
„Dă-te 
n-am fi 
agentul 
ce se 1 
că in f 
un copil 
La ce i- 
gălul, b 
ne își

A
E 1

Apdi s-a gîndit 
dea în ; .
tacul. Astfel și-a umplut 
punga cu ceva . „mărun
țiș" de la cofetăria „Cri
nul", de la magazinul nr. 
328 din Lupeni. Recent, 
lui Munteanu j s-a făcut 
inventarul și i s-au cons
tatat minusuri mari în 
educație. Totul l-a cos
tat... 2 ani de închisoare. 

Pe merit.

Profitind 
vigilență a 
de la mină 
tru Munteanu s-a 
curat în biroul adminis
trației cantinei miniere. 
Și-a scos „sculele de lucru" 
și... casa cu bani a cedat în 
fața răufăcătorului. A 
luat 10 000 de lei și cînd 
să plece a mai zărit o 
monedă de 1 leu. Lacom, 
cum era, hoțul s-a în
tors din drum și l-a luat.

La plăcinte, înainte...
colae H. a încercat să 

se eschiveze și de la 
plata unor datorii pe ca
re le avea față de I.M. 
Lonea. Pentru aceasta 
a comis falsuri în acte. 
Organele competente l-au 
descoperit și i-au adus 

aminte de obligațiile ce-i 
revin. Și de proverbia
lul „la plăcinte înainte..."

de . _ ț sa mai 
altă, parte'’*, a-

S-au : 
drept, îr 
cazurile 
sub infli 
lor alco 
sînt. Um 
care nu 
pecte leg 
tantin Ic 
o autost 
E.T.P, în 
după ce 
cut dc i 
plecat ci 
toarea 1 

în cabină 
ger. între 
trila, însi 
fața unui 
ticulat d< 
citate. 
Ambele 
avariate i 
a ajuns 1 
pă rezult; 
biologies' 
recoltat ș 
ce sta va 
pundă și 
trebări. A 
vină sau ;

post de miner 
iei...
întrebat pe 
despre ce 
să realizc-

Î

I
I

mai devreme sarcinile 
de plan. p,. cei trei ani 
ai cincinalului. :

Secretul succeselor se 
Ortacii l 

brigăzii „pun suflet" în 
tot ceea ce fac. își spun 
părerea toți, de cite ori. 
se ivește vreo problemă. 
Hotărăsc împreună ce e 
bine să se facă pentru 
bunul mers al produc
ției pe fiecare schimb,
pentru realizarea an
gajamentelor. Majorita
tea sînt ortaci vechi, oa
re și-au întemeiat și fa
miliile în orașul Vulcan.

su, — cei patru șefi de 
schimb din cadrul bri
găzii — pentru îndem.î- află în oameni, 
narea pe care au dobîn- 
dit-o acum în ale 
ritului modern, 
fapt, adevărați 
tehnicieni. De la locul
lor de muncă 
spre puțul 7 vest, în fie
care schimb, o garnitură 
de 60 de vagonete 
cărcate cu piatră, 
crînd în acest ritm, 
anul trecut brigada și-a 
îndeplinit cu trei luni

mine- 
sîjiit, de 

mineri-

pornește

în-
Lu-

în

• (Urinare din pag. I)

con- 
bri- 

ereat 
lu- 

unei 
ul- 
din 
în 

produc-

anul trecut, urmînd să se 
realizeze, în principal, pe 
seama creșterii producti
vității muncii. . Colectivu
lui de oameni ai muncii

muncă din anul trecut, ci
fra totală prevăzută pen
tru cele două meserii era 
dp 85 muncitori. în 
dițiile acestea nici 
găzilor nu li s-au
ia front condiții de 
cru corespunzătoare 
activități rodnice. în 
tem.a parte a anului, 
căiiza indisciplinei, 
fronturile direct 
tive s-a lucrat cu 40 și 
chiar 60 de posturi mai pu
țin decît era planificat. 
Toate acestea au condus 
la o situație nemaiîntîl- 
nită la altă întreprindere 
minieră : nici una din 
brigăzi nu a reușit să-și 
îndeplinească sarcinile a- 
nuale la producția de 
cărbune.

Sporurile de producție 
prevăzute la I.M. Bărbă
teni pentru acest an sînt 
de 42 Ja sută față de băteni pentru

îi revin, așadar, 
deri cu totul 
asigurarea de 
mei nice care 
la realizarea 
pe 1979 la producția 
că de cărbune, la toți in
dicatorii tehnici, și eco
nomico financiari. Iată 

. de . ce l-am invitat pe di
rectorul întreprinderii, 
ing. Dimitrie Simota, 
să ne prezinte cîteva din 
acțiunile tehnico-organi-
zatorice aflat,-, în curs de 
materializare la mina Băr- 

redresarea

răspun- 
deosebite în 
măsuri te- 
să coneure 
prevederilor 

fizi-

De luni de zile în bri
gadă nu s-a pomenit ca 
vreunul să absenteze ne- 
motivaț din . frontul de 
lucru. Cțsi mai tineri, 
Gheorghe Morariu, Ma
rian Gîrju, Gheorghe 
Bîrsan, Petre Pal, Ște
fan Holoi au fost re
partizați la început șă - fn adunarea 
lucreze pe schimburi, îm
preună cu cei mai vîret- 
nici și s-au integrat pe 
deplin în exigențele mi
neritului, al întregii bri
găzi. Și cîștigă toți bi
ne, pe măsura eforturi
lor depuse. Media cîș-

ze 
în 
l-a 
sta . _
consultat deja cu toți din 
brigadă și am hotărît să 
ne luăm angajamentul, 

generală, a 
oamenilor muncii, care 
va avea loc în curînd, 
să realizăm pînă în luna 
octombrie sarcinile pre
văzute pentru cel de-al 
patrulea an al cincina
lului și să depășim cu 
100 ml planul pe 1979.

tigului pe 
este de 185

Cînd l-am 
Hie Chiron 
și-a propus

împreună cu brigada 
anul 1979, răspunsul 
dat imediat, fără a 
pe gînduri: „Ne-am

...spune un proverb ro- 
mînesc. Nu știm dacă 
Nicolae Homprodeanu s-o 
fi gîndit la asta cînd 
a uitat de obligațiile ce-i 
revin în calitate de tată 
a doi copii. După ce 
s-a despărțit de soție, 
n-a uitat să încaseze (pe 
nedrept) în fiecare lună 
alocația ce se cuvenea 
celor doi copii. Ba mai 
mult, desfăcîndu-i-se con
tractul de muncă pentru 
acte de indisciplină, Ni-

Rubrică redactată de
Valeriu COANDRAȘ

producției, și crearea 
dițiilor necesare 
zării sarcinilor pe

— Deși volumul

con- 
reali- 

1979. 
pro

ducției a fost diminuat 
în ultima vreme și de

alte cauze — transportul 
greoi al producției, 
sențp nemotivate, 
gurarea materială 
citară a fronturilor 
lucru —una din i
rile cele mai urgente 
esențialp 
nalizat pentru 
prodpcției în 1979 . este 
crearea de noi capacități 
productive. Sub acest 
aspect, linia de front ă 
sectorului I este corespun
zătoare. La sectorul II 
capacitatea va fi mărită 
prin intrarea în funcțiu-

ab- 
asi- 
defi- 

de 
măsu- 

Și 
necesare de fi- 

creșterea

do-
ce

zil-

în această lună a 
noi abataje, ceea 
însemna un spor 
de 200 tone cărbune.

np
uă
va 
nic
în continuare, pînă în luna

martie, vom termina pre
gătirea unui nou abataj 
frontal, iar pînă la fi
nele trimestrului I vom in
troduce 
dinții 
zat în 
mieră ...___
I.M. Bărbăteni. 
cu trimestrul II al 
lui, 0 treime din 
ducția minei va fi 
trasă cu ajutorul
logiilor moderne, de ma
re randament. Ca să eli
minăm condițiile preca
re de transport ce ne frî-

în exploatare cel 
complex mecani- 
stratul 15 — pre- 
abșolută pentru 

Începînd 
. anu- 

pro- 
ex- 

tehno-

nează în mare măsură pro
ducția și reduc producti
vitatea muncii, în abataje 
vom concentra in acest an 
extracția sprP galeria de 
coastă, unde se lucrează 
intens, eu ajutorul com
binelor de înaintare, pen
tru deschiderea unei noi 
căi de evacuare a cărbu
nelui. Odată cu asigurarea 
capacităților de producție, 
atenția noastră se va în
drepta spre asigurarea 
forței .de muncă necesa
re atît numeric, dar mâi 
ales calitativ. Sînt ini
țiate cursuri de califica
re și policalificare. Una 
din rezervele de bază in
suficient' valorificate pînă 
acum este Întronarea spi
ritului de ordine și disci
plină în 
lui, prin 
sențele 
baterile

îm- 
presu- 
o mo-

atît

CINE Nl
O'

î'îndul : colectivu-
ab-
a-

f aptul că 
nemotivate,

de la disciplină

reduc mult din posibilită
țile de plasare a forma- 
țiiilor direct productive. 
Totodată îndeplinirea pla
nului de către fiecare bri
gadă reprezintă un 
perativ major care 
pun.» acțiuni ferme, 
bilizare exemplară
a minerilor din brigăzi cît 
și a maiștrilor, inginerilor 
din sectoare, organ izafo-
rilor producției din toa
te compartimentele minei. 
Răspunsurile la probleme
le, ce. nu și-au găsit încă 
soluții le vor da fără în
doială lucrările adunării 
generale a oamenilor mun
cii pe întreprindere care 
vă avea loc în curînd. Es
te o obligație pentru noi 
toți să ridicăm propria 
activitate la nivelul 
gențelor, a sarcinilor 
rite c© ne revin prin 
nul de extracție pe 
1979.

exi- 
spo- 
pla- 
anul

Seninei^ 
ie vorbea 
limbajul 
Lui Silvia 
S.T.R.A. r 
mic, sînt 
te de dec 
intra cu 
Pe strada 
accesul est 
turor 
Așa i 
cine 
chii, 
Așa 
Onea.

arată 
nu df
descb
a făc

Rubrică r 
sprijinul 

circulație 
Peti
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Un episod puțin cunoscut al Isteriei noastre vechi:

NA . 
JARE 
E

i
i 

ini-ca I 
„în I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

- »

duminic 
ta 
netru" c-ă 
Vlad a

- interzis 
ne. Ca să 
ndere s-a 

minciu- 
r fi adus 
.abilul șef 
i’ii. Nu- 
rgumentul 
pînă la 

edit a fi 
tru că la 
contabilul 
a băi
IC.

are
a ...
verif ief- 

rebuia fă- 
organe- 

îrțaints de 
Acum 

a£gge 
une, 
în

elor 
l-a pus ?

în 
Și, 
Pi- i 

ieșit.

e- 
de

OI
le trebuie 
bună sta
ție toată 
Pantilimon 
>ar s-a 
n cu auito-
HD 346 

T.R.A. fă- 
strada Re- 
>omenit în 
gent de
Știindu-se 

■c căciulă" 
pe geam 

ca la 
parte, 

. S-a 
parte, 
Hunez
lui apărea 

; un bătrîn. 
[ajutat stri-' 
flu. mai bi- 
I a frinele ?
OLUL

Rina?

oi :
ca 

dat 
dar 
da-

i

2050 de ani
de la crearea

primului stat dac

știe.

și
centralizat
independent

u- 
comandanții ar

in 
a 

Laberius 
Acesta s-a e- 

sîngeroasa
A- 

for- 
a- 

sta- 
eu 

roxo- 
ma-

ținat, e 
imul timp 

conducere 
băuturi- 

mai 
cei 

res-

I
I

ii
. Dar

I intre
să 

ste și Cons-
li, șofer pe 
Itoare a 

ianuarie, 
te, i s-a fă- 
bare și a 
autostrppi- 
!rum Ibind 
un pasa- 

mea și Pe- 
intrat în 

autobuz ar- 
tiare capa- 
nsecințele ? 
lutovehicule 

pasagerul 
spital. Du- 
I \ probelor

,i 
rului. 
.-bui să 
cîteva 

toiul e 
erul ?

s-au
a-

de

DESCHIDE
III...

I
le circulație 

șoferilor în 
>r specific. 
Onea de la 
-1 spun ni- 
mple obiec- 
■, Altfel nu 
utocamionul 
sirii unde 
interzis tu- 

•yehi culelor, 
emnul. Dar, 
ehide o- 
le punga, 
t și. Silviu

După cum se 
nul din 
matelor romane 
primul război dacic 
fost Manius 
Maximus, 
vidențiat în 
bătălie de ia Tapae. 
menințat serios de 
țele romane ajunse 
proape de capitala 
tului său, Decebal, 
ajutorul aliaților 
lani recurge la o

• nevră care în condiții 
normale dp desfășurare 
ar fi prins armata 
mană într-un imens > 
te.

Iarna ușoară a 
lui 101—102 nu a 
de partea 
care miza și pe 
țul Dunării, astfel 
masiva cavalerip 
lână să poa>tă trece 
Dobrogea, apoi 
pe malul drept al 
viului să taie 
cațiâle armatei 
aflată în Dacia, 
rea trupelor daco-roxo- 
lane a avut totuși loc, 
ou o seamă de pierderi.

ro-
cleș-

anu- 
f ost 

lui Decebal, 
înghe- 

ca 
roxo- 

în 
ureînd 

flu- 
comuni- 
romane 
Trece-

s-au
Du- ;

calea 
bătălie 
și acel

Trupele romane 
mișcat ușor pe 
năre, ieșind în 
inamicului. La 
participă din nou 
Laberius Maximus de
ja amintit. Unul din 
sclavii, ori apropiații 
lui, pe nume Callidro- 
mus, cadp prizonier în 
mîinile comandantului 
Susagus — după unii 
șef al trupelor roxola- 
ne, după alții ■—și poa- , 
te mai probabil — co
mandant al trupelor da- 
Cp subordonat direct lui 
Decebal.

în acei ani de dușmă
nie și încleștare între 
daci și romani, Decebal 
a căutat aliați și prie
teni din rîndurile ina-- 
micilor Romei. Ajunge 
așadar să gîndeaseă la 
o alianță ou îndepărta
tul stat iranian al 
ților în fruntea < 

al îl-lea. în acest 
trimite regelui un 
în persoana 1-ui 
dromus. Chiar dacă 
mâterea unui

par- 
. _ căruia
se găsea atunci Pacorus 

scop 
dar 

Calli- 
tri- 

prizonier

Crăiasa Zăpezii... in pastiie
Undeva, într-un ținut 

îndepărtat, unde ningea 
și de Revelion — nu nu
mai după aceea — trăia 
o vrăjitoare care avea do
uă fete : fata cea mare 
și fata cea mică.

★
în acel ținut ciudat 

zeai foarte des : „vino 
pede că au băgat la 
pozitul din colț două 
goane de zăpadă". Aici

mos, care i-a spus într-o 
zi fetei cele mSei: „De, 
rentează, ce să-i faci, mar-

au- 
re- 
de- 
va- 
era 

gestionar unul Făt-Fru-

fă perisabilă".
★

Arrăjiitearea nu vedea 
cu ochi buni legătura din
tre cei doi pentru că — 
susținea ea —„pe apă 
vin și pe'apă se duc" (era 
vorba de contravaloarea 
zăpezii).

Mircea ANDRAȘ

REBUS «REBUS
1)

ORIZONTAL :
Sînt 'tot

2)

Se
3)

Cînd se

patru :
în tot anul 

face-ntre
doi tineri

tot aleanul

2)
3)

4)

face cu
E un rîu în Uniune 
Cîteodată se mai spune 
A scris cugetări, o mie 
Agenție-aici se scrie !

5) Poate fi de praf sau fum 
Și-o-ntîlnești mai mult

în drum
— întreprinderi ce-ți 

repară
Iute... cam din vară-n 

vară (sing.) 
Un diftong .

care respinge 
Sechele pe la... meninge 
Tot ee-i vechi

îți colectează
Asta rage, nu nechează
— Pe din două eu dispun
8) Te-ndoaie... (ca un

nebun)
— Stațiune de mașini
9) Scrise-alăturat, peșini 1
— Cînd cărarea a greșit
10) Trasă la.., desprăfuit.

6)

7)

VERTICAL :
1) înălțimi zîmbesc

în soare 
E ghinionist, se pare 
Slabi, dar fug

de rup pămîntul
—• Ager a-nceput cuvîntul!
4) Cînd. posezi să scrii aici
— Meridianul din

Greenwich
— E pîrlit, așa deodată
5) Nu se schimbă

niciodată 
Pentru cap dar

fără cap ! 
Doar în amintiri încap! 
E demonstrativ plural 
Anvelopă-n general 
E și-n timp

și-n matematici
8) Idealul la dogrhatici
— Intrare-n... academie!
9) Calculează mie-n mie
— Risipit e în sfîrșit !
10) E infinitiv ivit

Și-n sfîrșit e un...
sfîrșit.

6)

7)

ca dar nu iese din ti
parele timpului, sem
nificativ este altceva și 
anume încercarea lui De
cebal de a constitui p 
alianță a dușmanilor Ro- 
moi, un front comun al 
celor amenințați de ex
pansiunea romană. De
cebal l-a socotit pp mo
narhul part drept prie
ten, iar acceptarea da
rului i-a confirmat a-
ceastă supoziție. Bazat 
pe o scrisoare a Iui Pli- 
niu, biograful lui 
ian, Francke trage 
cluzia că Decebal 
o alianță cu părții, 
Rawlinson, istoric 
regatului Parției, 
mă 
legături prietenești 
Decebal... care a 
în mod succesiv

Tra- 
con- 
are 
iar 
al 

afir- 
„Pacorus întreținea 

ou 
fost 

adver
sarul lui Domițian și al 

Referin- 
spune: 

a- 
roman, 

imperiu...

lui Traian", 
du-se la Parția, 
„Statul părților avea, 
semenea celui 
caracter de 
Nu-i lipsea o organiza
ție aspră, dar solidă. 
S-a spus că statul păr
ților era Imperiul oto
man al antichității".

Interpunerea unor
spații vaste — chiar la 
scarn timpului nostru
— nu l-a împiedicat pe 
Decebal să caute < ‘ ‘ 
ța monarhului part 
car,, s-a apropiat Pe 
meiul luptei comune 
potriva dominației 
mane.

Viorei MORARU

alian- 
de 
te- 

îm- 
ro-

Anecdote

I

• Einstein călătorea cu 
trenul. Simțind că-i este 
foame, se îndreptă 
vagonul restaurant, 
înd de pe masă 
meniul 
să-și caute 
găsindu-i, 
tarul să-i citească cu glas, 
tare lista respectivă, 
pătarui, cu adîncă 
pătimire, privi la 
cărunt și spuse :

— Scuzați-mă, îmi 
foarte rău, dar nici 
nu știu să citesc 1

• Renumitul fizician rus 
P.I. Lebedev era un mare 
inamic al erudiției' 
rile. „Biblioteca mea 
obișnuia el să. spună 
știe mult maj multe 
cit mine. Totuși ea 
este fizician, în timp 
eu

spre 
Lu- 

lista ou 
savantul începu 

ochelarii, Ne
el rugăx ospă-

Culese de 
Hie BREBEN

s z

r

alizată cu 
biroului 

miliției 
ișani

Ion GREU
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STINGEREA USCATA A COCSULUI
Energia termică existentă în cocsul proaspăt elabo

rat nu se va mai pierde. în sprijinul acestei afirmații 
vine o recentă informație, potrivit căreia, la Combina
tul siderurgic din Galați a fost pusă în funcțiune prima 
instalație din țară pentru stingerea uscată a cocsului. 
Această instalație, care funcționează la nivelul parame
trilor. proiectați, deservește două baterii de cocsificare, 
fiecare cu o producție anuală de 660 000 tone.

Spre deosebire de procedeul clasic de stingere cu 
apă a cocsului, noua instalație folosește ca agent dfJ stin
gere gazul reciroulat. Un schimbător de căldură inter
calat în circuit recuperează căldura care servește pen
tru obținerea aburului tehnologic necesar uzinei cocso- 
chimice, cît și pentru realizarea unor importante can
tități de energie electrică. Noua instalație, reprezentînd 
un prim pas pe calea recuperării resurselor secundare 
de energie în industria metalurgică rate propusă spre 
generalizare în toate cocseriile din țară.

PRIN TRANSPLANT DE EMBRIONI
Un colectiv de specialiști de la Stațiune^ de

cetări zootehnice din Tg. Mureș, condus da med. vet. E- 
miil Silvaș, directorul stațiunii a obținut, pentru prima 
oară în țară, un vițel viu prin transplant de embrioni. 
Transferul, efectuat pe cale chirurgicală, a inclus două 
momente importante și anume : recoltarea de embrioni 
de la vaca donatoare — din rasa Bălțată românească și 
transferul 1a- vaca receptoare — o metisă din Băl țața 
românească cu Pînzgau. Realizarea, aflată în studiu în 
prezent în mai multe unități d(, cercetare și producție 
din țară, are o deosebită importanță științifică și eco
nomică, constituind o direcție importantă de ameliorare 
a efectivelor de animale în general și a taurinelor 
special.

cer-

românești
• Prima femeie din 

lume care a devenit 
medic legist a fost ro
mânca Maria Ropală- 
Ceeherschy din 
Născută în anul 
ea a urmat liceul 
poi Facultatea de 
dicină din Iași, 
care

Iași. 
1881, 
și a- 
me- 

după 
a fost trimisă la 

specializare în Paris. 
Revenită în țară ețste 
numită medic legist'pe 
lîngă Tribunalul din 
Dealul Copouilui.

• La uzinele chimi
ce din Copșa Mică s-a 
realizat, încă din anul 
1941, pentru prima 
dată în lume, fabrica
rea formaldehidei 
oxidarea directă a 
t an ului.

• Cel mai lung 
etajat din Europa 
„Podul prieteniei" 
unește cele două 
luri ale Dunării, 
tre Giurgiu și Russe. 
Inaugurat în anul 1934, 
podul are o lungime 
de 2 200 metri, are 
șosea la etajul de sus 
și linie ferată la cel de 
jo6. în partea centra
lă a podului, ridicat în 
timp record (2 ani și 3 
luni), se află o deschi-

e mobilă de 87 îne
care se poate înăl- 

cu circa zece me- 
pentru a lăsa libe- 

trecerea vapoarelor 
mare tonaj.

• De mai mulți ani 
s-au întreprins. minu
țioase cercetări pri
vind aclimatizarea Ia 
cîmpie a florii dp colț 
— minune a muntelui, 
monument al naturii. 
După îndelungi stră
danii s-a reușit să se 
cultive floarea de colț 
ca pe orice floarP de 
grădină. Ba mai mult, 
prin încrucișări . repe
tate 
mai puțin de 6 varie
tăți 
acum în flora de spe
cialitate.

B 1LIE

prin 
me-

pod 
este 
care 
ma- 
în-

pare 
eu

Os- 
eom- 
omul

necur. ascute pînâ

s-au realizat nu

Mihai BARBU

Fără cuvinte.

în loc de fabulă

Supărarea albinelor
Intr-o zi, pp urdinișul 

stupinei a intrat o al
bină străină. Celelalte 
au rămas de-a <’ 
stupefiate văzînd în
drăzneala și ’ 
ția noii venite. Tîriăra 
doamnă, frumoasă și gă
tită ca pentru sărbătoa
re, venise la 
șefului trîntor. 
o clipă se liniștiră 
zînd că-i vorba doar 
vizită. Dar zilele 
ceau și albina cu 
cina nu catadicsea 
plece. Din contră, 
luă atribuțiile în 
ribs. Și ce 
vea frumoasa 
Dimineața, la 
servea șefului 
la 10 desertul, 
aducea țigările 
te, la 13 îi plătea 
fonul, la 14 îi făcea le
gătura cu nu știu ce loc 
din țară unde șeful avea 
relații cu diferiți... trîn-

tori. Toate acestea, 
timp ce celelalte < 
alergau din floare 

dreptul floare, de dimineața pî-
2 nă seara, culegînd nee-

vestimenta- tarul. Seara, cînd
' întorceau obosite

la muncă,

, în 
albine, 

în

Ș 

ț 

€
C

invitația
Pentru 

cre- 
de-o 
tre- 
pri-

atribuții a- 
albiniță !'... 

ora 8 ii 
cafeluța. 
la 11 îi 
prefera- 

tele-

se 
de 

iiiuiivă, tînâru și fru
moasa albiniță, proteja

ta
Doar cîte- 

și pu
iet

ta șefului, le lu;
la întrebări, 
va zile trecuseră 
sese stăpînire pe 
stupul.

Povestea n-a 
prea mult pentru 
binele n-au mai 
rezista. S-au supărat foc 
pe albina evlavioasă ce 
zumzăia într-una la u- 
rechea șefului. Au 
prins-o, aii eiufulit-o 
zdravăn și-au zvîrlit-o 
afară din stup. Peste 

. cîteva zile și-a luat zbo
rul și șeful. Adică trîn- 
torul.

■serios

durat 
că al-
putut

Valeriu COANDRAS

Asta=i iarna pe la noi
— Cronică, rimată —

Mai alaltăieri, spre seară, cum stăteam așa pe gînduri 
Vroiam să discut cu iarna, sau să-i scriu

vreo două rînduri...
Și încalțe luai iute peste umeri un palton 
Să aspir puțin... fum proaspăt, de acasă, 
(Știți, chiar vis-a-vis de mine e centrala 
Ce-mi afumă sănătatea spre-a mi-o face... 
Cum priveam (aspirind fumul), lumea ce

din balcon 
termică 
veșnică !) 
trecea 

pe stradă
Aveam presimțiri că ploaia se va transforma-n zăpadă 
Că oricum, capricioasă, cum e iarna pe la noi 
Nu se limitează numai... tot la bălți și la noroi (!) 
Că zăpada ce căzut-a în urmă c-o săptămînă 
Și-a propus, se vede treaba, să nu vrea să mai rămină. 
Nu știu dacă în intenții a avut o țintă-anume 
De-a mai dezveli odată-a... gospodarilor lacune 
Sau, dorit-a pur și simplu să ne-ncerce opțiunea i 
între zloată cu funingini sau un ger, așa, ca lumea. 
Cert e că-ncepuse să ne... mai încerce nervii-odată 
Presărînd imagini negre Pe zăpada-imaculată... 
Și, că sînt doar negre ele, n-ar fi chiar așa dezastru 
însă cînd te mai stropește vreo mașină... vezi albastru 
Faci apoi mărunt din buze neavînd cui să te plîngî 
Că ești ud pînă la piele sau prin groapă-ai

dat vreun b linii.. 
Deh, gindeam, așa e iarna, are și ea,, ca oricare 
Anotimp, cîte-un capriciu (cîți din noi nu avem, oare, 
Stări la fel!?) Și-apoi, nu-i bine 
Ca să judeci tu natura. Că oricum, nu se cuvine ! 
însă Pe confrații noștri ce-au lăsat la „mușuroaie" 
De zăpadă, la doi metri, să rămînă-așa, în ploaie 
Merită să le zici, două, trei, patru povețe 
Ce n-au știut anul ăsta, măcar în ’80 să-nvețe,! 
Nu de alta, dar... natura cît ar fi ea de curată 
Mai necesită ici, colo, să fie și ajutată...
Și-uite-așa vorbind cu mine, pus cu cei vizați pe sfadă 
Din înalt, ușori, pornit-au, spre pămint, fulgi de zăpadă!

Ion LICIU
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AFRICA AUSTRALAPreședintele Mexicului 
despre necesitatea stabilirii 

unor relații noi între națiuni 13 (Agerpres). — 
anunță că

CIUDAD DE MEXICO 
13 (Agerpres). — „Nici de
pendența politică, nici sub
ordonarea economică nu 
sînt compatibile cu rațiu
nea și demnitatea popoa
relor" —a declarat la Ciu
dad de Mexico președinte-, 
le Mexicului, Jose Lopez 
Portillo. El a subliniat ne
cesitatea depunerii
noi eforturi, inclusiv în ca
drul O.N.U., pentru 
bilirea unoi’ relații noi în
tre națiuni, care să con
solidez,» principiile respec
tului față de suveranitatea,

unor

sta-

integritatea Și independen
ța statelor, care să preîn
tâmpine apariția unor noi 
conflicte pe arena mondia
lă. „Rațiunea, bunăvoința, 
vocația pentru pace, res
pectarea demnității națio
nale — a spus șeful statu
lui mexican — sînt con
diții de bază pentru înlătu
rarea pericolului declanșă
rii unor noi războaie, pen
tru vindecarea rănilor unor 
stări conflietuale 
chi, înlăturarea 
mentelo-r, crearea

. viitor omenirii".

lui L. I. Brejnev 
în Bulgaria

SOFIA
Agenția B.T.A.
L.I. Brejnev, secretar ge
neral al C 
președintele 
Sovietului
U.R.S.S., a sosit 
în Bulgaria, într-o 
vizită de prietenie, 
viitațîa lui Todor 
prim secretar 
P.C. Bulgar, 
Consiliului de 
Bulgaria.

C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului 

Suprem al 
sîmbătă 

scurtă 
la in- 
Jivkov, 

al C.C. al 
președintele 
Stat al R.P.

mai ve- 
resenti- 

unui nou

Guvernul britanic confruntat cu o criză 
crescîndă socială și economică

LONDRA 13 (Agerpres). 
— Guvernul laburist al pri
mului ministru James Cal
laghan este confruntat cu 
o criză crescîndă socială 
și economică care ar pu
tea să-l facă să piardă vi
itoarele alegeri generale, 
relatează agenția Reuter 
referindu-se la amploarea 
mișcărilor revendicative în 
cura de desfășurare în 
Marea Britanie. Peste 
100 000 șoferi de autoca
mioane sînt în grevă, iar 
în Irlanda de Nord, unde a 
fost instituită starea ex
cepțională, la grevă parti
cipă și șoferii de pe auto
cisterne, în zona orașului 
Manchester, lucrătorii 
la serviciile edilitare

încetat lucrul. Totodată, 
sindicatele muncitorilor de 
la căile ferate au anunțat 
că vor declara grevă na
țională marți și joi, ca 
urmare a suspendării nego
cierilor cu administrația 
căilor ferate, din caiuza re
fuzului acesteia de a satis
face revendicările prezenta
te.

Negocieri 
egipteano-sudaneze

KHARTUM 13 (Ager
pres). — La Khartum au 
început sîmbătă lucrările 
Comisiei superioare mixte 
egipteano-sudanezp pen

tru complementaritate, sub 
președinția vicepreședinte
lui și ministrului sudanez 
al afacerilor externe, Al 
Rashid Al Tahir Bakr, și 
respectiv a primului minis
tru egiptean, Mustafa Kha
lil. Sînt examinate 
domeniile de colaborare 
dintre cele două țări.

în prima rundă de nego
cieri, precizează MEN, au 
fost examinate, de aseme
nea, ultimele evoluții ale 
situației din Orientul A- 
.propiat.

NAȚIUNILE UNITE 13 
(Agerpres), — Intr-o con
ferință de presă organizată 
înaintea plecării sale spre 
Africa de Sud, Martti Ah
tisaari, reprezentantul spe
cial pentru Namibia al se
cretarului general al O.N-U,, 
a declarat că noua sa mi
siune are la bază ipoteza 
că regimul de Ia Pretoria 
este dispus să coopereze 
cu Națiunile Unite pentru 
punerea rapidă în practi
că a planului privind ac
cesul la independență al 
teritoriului sud-vest-af rican. 
El a menționat că procesul 
electoral stipulat de plan 
urmează a reîncepe de la 
zero, O.N.U. declarând nul 
și neavenit scrutinul des
fășurat, în condițiile con
trolului forțelor regimului 
de la Pretoria, în Namibia.

SALISBURY 13 (Ager
pres).' — Teama minorită
ții ..rasiste rhodesiene că se 
va putea menține din ce 
în ce mai greu la conduce- . 
r<> în Condițiile intensifi
cării continue a luptei de 
eliberare a forțelor patrio
tice, sporește neîncetat, 
demonstrație elocventă 
acest sens o reprezintă 
hotărârea autorităților de 
Salisbury de a include

O 
în 
Și 
la 
în

cadrul forțelor lor armate, 
pe anumite perioade, rho- 
desienij albi în virată de 
la 50 la 60 de ani, însăși 
motivația adusă de regimul 
lan Smith în sprijinul a- 
cestei hotărâri — intensi
ficarea acțiunilor ofensive 
ale forțelor de ©liberare — 
constituie un indiciu al in
securității crescânde pe 
care o resimte minoritatea 
rasistă.

Dejucarea unei lovituri de stat 
în Bolivia

LA PAZ 13 (Agerpres). 
— Un comunicat al Minis
terului de Interne bolivi
an, dat publicității la La 
Paz, a făcut cunoscut că 
în localitatea Cochabamba 
a fost dejucată o lovitură ’ sat un apel la 
de stat plănuită de o serie 
de elemente de 
conduse de fostul 
general al țării, 
Soriano, și cîțiva

superiori ai armatei btfli- 
viene. Autorii loviturii de 

au fost ares-stat eșuate 
tați.

Centrala 
Boliviană

de 
au

Programul noului 
cabinet iranian 

prezentat în Senat
TEHERAN 13 (Agerpres). 

— Primul ministru irani
an, Shahpur Bakhtiar, a 
prezentat, sîmbătă, în Se
nat — Camera superioară 
a Parlamentului — noul 
cabinet civil și programul 
guvernului său.

Universitatea din Tehe
ran și alte 5 instituții de 
învățământ superior și-au 
redeschis porțile pentru 
prima dată în ultimele șase 
luni.

BĂUTORII DE BERE 
POT SA NU FIE 

ÎNGRIJORAȚI
După cum relatează a- 

genția D.P.A., oamenii de 
știință finlandezi au ex
primat serioase îndoieli 
în legătură cu discuțiile 
care au izbucnit recent în 
R.F.G. în jurul problemei 
dacă berea este sau 
cancerigenă. Astfel, 
fesorul Tor Magnus 
nari, ■ de la Centrala 
cercetări 
Helsinki,

Faptul divers
■ pe glob

DE CE BOALA A 
SUFERIT „HOMO 
NEANDERTHALIS" ?

a

I

I

I
I

dreapta, 
procuror 
Eduardo 

ofițeri

în 1856 în regiunea Dus- 
eldorf (R.F.G.).

TRAVERSAREA 
OCEANULUI PACIFIC 

INTR-UN BALON

Muncitorească 
(C.O.B.) a lan- 

organiza- 
rea, la 18 ianuarie, în prin
cipalele orașe ale țării,, a 
unui „marș național al uni
tății sindicale" consacrat 
afirmării sprijinului oame
nilor muncii față de pro
gramul guvernamental 
revenire a țârii la un 
vern civil și la o viață 
litică parlamentară.

de 
gu- 
po-

I 
I

FILME
14 IANUARIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Mark polițistul 
la Genova. Republica; 
Transamerica . expres, 
serlil© I-II. Unirea : Au
rul lui Makenna, seri
ile I-II.

PETRILA : Gustul și 
culoarea fericirii.

LONEA : Star, seriile 
I-II;

ANINOASA: Obelis
cul. :

VULCAN : Orașul fan
tomă.

LUPENI — Cultural i 
Din nou împreună ; 
Muncitoresc :. Polițistul 
pilot de burse.

URICANI: Mînia, se
riile I-II.

15 IANUARIE
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Cîntă pentru 
mine. Republica : Visul 
roz. Unirea: Albinele 
sălbatice.

PETRILA: Gustul și 
culoarea fericirii.

LONEA : Ultima esca
padă a lui Olsen.

VULCAN : Sărbătoa
rea sălbatică.

LUPENI — Cultural: 
Umbra păsării în zbor. 
Muncitoresc : Polițistul 
pilot de curse.

URICANI : Mînia, se- ! 
riile I-II. !

I TV.
14 IANUARIE

8,00 Gimnastica

i. 
I 
I II 
I

nu 
pro-

E- 
de 

din.tehnice 
și dr, Kalervo 

Eriksson, de la laborato
rul central al societă
ții df, stat „Alko" 
Helsinki, referindu-se 
cercetările 
R.F.G,, au 
trosamina 
sorturi d© 
cantități atît de miei incit 
ea nu prezintă absolut nici 
un pericol. „Pericolul 
real care rezidă în bere
— au declarat cei doi oa
meni de știință finlandezi
— rămîna tot... alcoolul".

din 
la 
în 
ni-

efectuate 
declarat că 
găsită în unele 
bere este în

Omul din Neanderthal 
nu a fost un bolnav min
tal și decesul său s-a da
torat unor cauze natura
le, a apreciat antropologul 
vest-german Alfred Czar- 
netzki la încheierea unui 
studiu aprofundat al cra
niului fosil al lui „Homo 
Neandertalis", aflat la 
Landesmuseum din Bonn. 
El a declarat că acest 
strămoș al omului a su
ferit dp o atrofie senilă, 
datorată vîrștei înaintate 
și subalimentației.

Calota craniană exami
nată de antropologul vest- 
german, avînd o vechime 
de aproximativ 150 000 
de ani, a fost descoperită

Un grup de aeronauți 
japonezi au început pre
gătirile pentru traversa
rea Oceanului Pacific în- 
tr-un balon. După opinia 
lui H. Hymura, profesor 
la Universitatea „Nihon", 
inițiatorul acestui zbor, 
traversarea Oceanului 
Pacific, pP o distanță de 
8 000 de kilometri, este 
mai dificilă decît traver
sarea Atlanticului în 
Ion. pe o distanță 
5 000 de km, realizată 
nul trecut.

La experiment vor par
ticipa 2-3 aeronauți, prin
tre car,, unul din vetera
nii niponi ai zborului cu 
balonul Sharah Itiishi.

MINISTRUL AFACE
RILOR EXTERNE AL R.D. 
GERMANE, Oskar Fischer, 
l-a primit, sîmbătă, la 
Berlin, pe Hans-Juergen 
Wischenwski, ministru dc 
stat la Cancelaria federală 
a R.F. Germania, cu care 
a examinat probleme pri-

■>.

ba
de 
a-

„Violența in America"
(„U.S. NEWS AND WORLD REPORT")

Zece zile de veritabi
lă oroare, la „sfîrșitul a- 
nului trecut, au zguduit 

• întreaga națiune ame- 
■ ricana și, pe tot cuprin- 
j sul Statelor Unite, oa- 
I menii sfl întreabă dacă 
i valul tragediilor nu sem- 
i nifică o mutație înspăi- 
i mîntâtoare în domeniul 
I tipologiei crimei. Ceea ce 
i americanii au simțit în 
i aceste zece zile seamănă 
, cu un .adevărat coșmar 
! național. în jungla gu- 

ianSză, în urma unui ma
sacru în masă, au murit 
un membru al Congre
sului și alți peste 900 de 
americani. Chiar mai î- 
nainte ca trupurile vic
timelor să fi fost .ridica
te, două înalte oficiali
tăți alp orașului San 
Francisco, au fost îm

pușcate în birourile lor. 
Și mai înainte, o tînără 
fată a fost găsită 
pîrțită la Las Vegas.
așa mai departe.

Seria continuă

cio-
Și

a tra-

pro-
a

Oa-
o

gediilor a ridicat 
bleme grave în fața 
numeroși americani : 
re violența cunoaște 
escaladare primejdioa
să în această țară ? Care 
sînt cauzele reale ale

Potrivit statisticilor 
Biroului Federal de In
vestigații, în 1977 au fost 
anunțate 19120 de 
sasinate, 63 020 
404 850 tîlhării și 522 510 
atacuri înarmate. Acte-

Din presa străină

cri-
.. fi
să
fe-

nu
răspunsuri

acestei proliferări a 
mei ? Și care pot 
mijloacel,-. capabile 
frâneze un asemenea 
nomen?

Se pare că nimeni 
a găsit încă 
satisfăcătoare.

In orice caz, statisticile 
sînt 'elocvente. în pre
zent, s-a ajuns la * me
dia de 1 milion acțiuni, 
viole 
Iar rata 
calculată în raport 
numărul de locuitori, es
te cu mult mai mare 
decît în majoritatea ce
lorlalte țări ale lumii.

n t e a n u a 1. 
acestor delicte, 

cu

a-
violuri,

orga- 
u- 

reli- 
gru-

Spo- 
nu-

s

le de terorism au crescut, 
de asemenea, într-un ritm 
rapid în ultimii ani. De 
la 2 044 în 1974, numă
rul exploziilor provoca
te de bombe ;s-a ridicat, 
în 1977, la 3 177. în 1977, 
în urma unor asemenea 
explozii, au fost ucise 
127 persoane și alte 374 
au fost rănite.

Numeroase 
tăți ale vieții 
mericane vorbesc 
o mutație în ceea 
vește tipologia 
Se observă, astfel 
afirmă ei — o tendință 
spre intensificarea vio-

personali- 
politice a- 

despre 
ce pri- 
crimei.

lenței provocată de mo
tive ideologice sau po
litice, creșterea număru
lui de crimp legate de 
activitățile unor 
nizații subversive, a 
nor secte așa-zise 
gloa.se sau a altor 
pări antistatale, 
rește, de asemenea,
mărul acțiunilor violente 
ai căror autori sînt .ti
nerii. în plus, ceea ce 
reprezintă o adevărată a- 
larmă pentru populația 
americană, proliferează 
crimele gratuite și fără 
sens, fără înoți vp și care 
sînt, 
sebit

în 
cauzele 
lenței, se amintesc, 
deosebi, ostilitatea 
cîndă a celor care 
îndepărtați de 
prosperității 
poluarea valorilor mo
rale, atitudinea de ne
păsare a părinților, a 
autorităților, a societă
ții în ansamblul ei față 
de un asemenea 
men cu grave 
siuni în viața 
contemporane.

cei mai adesea, deo- 
de atroce.
ceea ce 

escaladării.
privește 

vio- 
în- 

cres- 
sînt 

roadele 
naționale,

feno-
repercu- 
Amerioii

î
2

Ă
■■3

3

i

1
31
i

vind normalizarea relați
ilor dintre R.D.G. și R.F.G. 
După cum menționează a- 
genția A.D.N., părțile au 
fost de acord cu faptul că 
cele două state germane 
poartă o mar© răspundere 
pentru pacea, securitatea 
și destinderea în Europa, 
precum și pentru progre
sele pe calea dezarmării 
și limitării înarmărilor.

COSTUL VIEȚII a cres
cut în medie cu 73,68 la 
sută, în anul 1978, în Pe
ru — s-a anunțat oficial 
la Lima. Biroul Național 
de Statistică din Lima a 
precizat că scumpirile cele 
mai mari au fost înregis
trate la alimente (77,73 la 
sută), serviciile medico-sa- 
nitare și de recreere (75,63 
la sută) și la capitolul con
fecții (72,46 la sută).

--------- la 
domiciliu. 8,15 Tot îna
inte.. 9,10 Șoimii patriei. 
„Prietenul la nevoie se 
cunoaște", 9,20 Film se
rial pentru copii: „Căr
țile junglei". Episodul 
21. 9,45 Pentru căminul 
dumneavoastră. 10,00 
Viața satului. 11,15 De 
strajă patriei. 13,15 Te
lex. 13,20 Album dumi
nical. 16,35 Bl Mundial 
retrospectiva Cam
pionatului mondial 
de fotbal 1978.----17,50
Film serial : Will Shea- 
kespeare. Episodul 2. 
18,40 Micul ecran pen
tru cei mici. 19,00 Te
lejurnal. 19,15 File de 
istorie „Flacăra vie a 
luptei muncitorești". 
19,35 Varietăți pentru 
toate viratele. 20,55 Film

22,15
! artistic: „Autograful". 
•Film american.
Telejurnal.

15 IANUARIE
16,00 Telex. 16,05 E- 

mișiune în limba ma
ghiară. 19,05 Efigii li
rice : Versuri de Mihai 
Eminescu. 19,20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Panoramic, 20,20 
Roman foileton: „Putere 
fără glorie". Episodul 
20. 21,10 Mai aveți o 
întrebare ? Planeta pă
mânt la timpul viitor. 
21,40 Uniți pe veci sub 
tricolor. Program de 
cîntece susținut de co
rul și orchestra de stu
dio ale Radioteleviziu- 
nii. 21,55 Cadran mon
dial. 22,15 Telejurnal.

Mica publicitate
PIERDUT 

de serviciu 
Scraciu loan, 
d© I.M. Petrila. Se 
clară nulă. (23)

PIERDUT 
serviciu pe 
senyi Iosif, 
I.M. Lupeni. 
nulă. (22)

PIERDUT legitimați^ de 
serviciu pe numele Boer 
Elvira, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. Se declară nu
lă. (25)

legitimație
Pe numele 

eliberată 
de-

legitimație de 
numele Be- 
eliberată. . de 
Se declară

ANUNȚURI DE FAMILIE
ANUNȚAM pe această 

cale că la 4 ianuarie a în
cetat din viață la vîrsta 
dt, 56 ani, după o lungă și 
grea suferință, cel care a

II
I
I
I
I
I

fost tată, soț, bunic; fra
te si cumnat

BUTUZA GUSTAV 
FRANCISC

Amintirea lui va rămî-, 
ne vie veșnic în inimile 
noastre. înmormîntarea a 
avut loc la 6 ianuarie 1979, 
la Tg. Mureș. (28)

FAMILIA amintește 
că s-.au împlinit zece 
ani de la dispariția din 
mijlocul nostru a celei 
care a fost o minunată 
soție și mamă

BOGDAN SOFIA
Un gînd pios în a- 

mintirea ei. (24)
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