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Cu 3 zile înainte de încheierea primei luni a anului

superioare în
I. M. Lupeni
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Brigadierul Eugen Voicu într-o discuție cu ortacii 
asupra problemelor stringente din abatajele lor.

Foto: Ion LICIU
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Plus 7000 tone
Colectivul minei Lupeni, minerii vrednici care 

au chemat la întrecere minerii țării, raporta azi di
mineață, la încheierea schimbului IV, 7000 DE TO
NE PESTE SARCINILE PLANIFICATE. Această im
portantă depășire s-a obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii cu 201 kg pe post la nivelul în
treprinderii, 215 kg pe post în subteran și 661 kg pe 
post în cărbune.

Cele mai mari realizări la nivelu] întreprinderii 
le-au obținut colectivele sectoarelor IV — plus 5076 
de tone, VI — plus 1168 de tone și III — plus 637 
de tone. Notabile sînt productivități ie obținute de 
sectorul IV, cel mai mare și mai mecanizat sector 
din Valea Jiului: plus 974 kg pe post la nivel de 
sector și plus 1 872 kg pe post in cărbune. Și sectorul 
VI a obținut importante depășiri ale productivității ‘ 
muncii — plus 666 kg pe post depășiri ale productivi
tății muncii pe sector și plus 705 kg pe post în căr
bune.

Sînt rezultate de producție notabile ce confirmă 
adevărul că minerii de la Lupeni, mobilizați de or
ganizațiile de partid, dau cu vigoare și ambiție viață 
obiectivelor economice pe care și le-au stabilit în 
chemarea Ia întrecere socialistă adresată minerilor 
țârii.

I.M. PAROȘENI

Un nou abataj mecanizat produce
Ti tu- Teacenco,- unui dintre „veteranii" 

mecanizării de la mina Paroșeni și din 
Valea Jiului, împreună eu brigada pe 
care o conduce a introdus, montat și 
pus în funcțiune, cu sprijinul formației 
„service" a întreprinderii, un nou com
plex mecanizat. Din blocul VI, stratul 13, 
unde a fost pus în funcțiune respectivul 
abataj au pornit spre ziuă primele 800 
de tone de cărbune. De remarcat pro- 
ductivitățile sporite realizate încă din 
primele zile de funcționare a complexu
lui — plus 1,5 tone/post. Șeful de bri
gadă, comunistul Titu Teacenco, a avut 
sprijin de nădejde, ca întotdeauna, mi
nerii șefi de schimb Constantin Dorobăț: 
Constantin Bodescu, Oprea Țene și loan 
Ghilan.

Dincolo de 
clădirile par 
primitoare ; 
celași duduit ritmic 
motoare. Prin aerul 
căi’cat,

gura minei, 
aspre și ne- 
se aude a- 

de 
în-

printre- vorbele 
dezlînate și sparte, auzim 
destui de clar vocea lui 
Nicolae Boboc, un mi
ner îndesat,cu mîini pu
ternice : „Ni se înțîmplă, 
uneori, să ne gîndim la 
brigada noastră cu trei 
frontale, unul mecanizat 
și două în susținere in
dividuală, chiar să și dis
cutăm. Că de muncit 
toți minerii muncesc, dar 
rămîne de văzut și cum 
o faci, cum te organizezi 
acolo în cdxîtaj". Cînd 
vorbește, ochii îi lucesc 
uluitor de viu.

— Vine țefal de

gadă, și... „Mă, băieți, 
mă ! Acolo trebuie lungit 
craterul, retrasă arma
rea și pe cai !", „Asta în
seamnă „la treabă". Și 
eu, cu Dumitru Panțucu, 
Vasile Herineanu. Mi
hai Gavrilă, Nicolae 
Ciorbă, Iulian Brujan, îi 
știm, „spusele șefului", 
fără să fie lîngă noi. A- 
dică ne-am obișnuit cu 
stilul (rîde minerul) lui 
de muncă. Organizarea 
locului de muncă, disci
plină și... Rezultatele se 
văd. Așa a fost de cînd 
ne știm cu Voicu".

Iscodesc mereu, 
pe unul, cînd pe 
să aflu noutăți, că 
la început de an,
îți pare nou, inedit. ‘Teh
nicianul Vasile Ene, în-(Continuare în pag. a 2-a)
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cearcă o ieșire. „Unii se 
tem de ambiție, că 
biție se cheamă 
colectivul condus 
Eugen Voicu. Să
duci 60 de oameni 
să ai 3 abataje, și să mal 
și depășești sarcinile de 
producție cu 2091 de tone, 
nu-i o treabă simplă. în 
acest an ambițioșii lui 
Voicu au realizat o pro
ductivitate medie, supe
rioară sarcinilor de plan 
cu 2500 de kg /post". 

Priveam chipurile ce 
nu păreau obosite ; zîm- 
betele, ușurința cu care 
se mișcă le întregea ve
selia și satisfacția. Me-
Dumitru Dem IONAȘCU

Alte succese
ale minerilor

Ziua de vineri, 26 ianuarie, a 
marcată de succese și de colectivele mi
nelor Lonea, Petrila, Dîlja și Uricani.

• I.M. PETRILA. Plusul zilei a fost 
de 128 tone. Cu această depășire pro 
ducția suplimentară extrasă de colectivul 
petrilean se apropie de 2 000 tone. în 
întrecerea dintre sectoarele minei, pe pri
mele locuri se află, în ordine, sectoare
le III, IV și II, cu 1653, 1143, respectiv 
110 tone. Semnificativ este faptul că spo
rul de producție s-a obținut pe seama 
creșterii productivității muncii, depășirea 
indicatorului amintit de către cele 
sectoare situîndu-sc între 1-1,4 tone 
post.

INVESTIȚIILE 
realizate in termen, la parametri 

înalți de eficientă

• I.M. LONEA. Și 
cest colectiv a obținut 
portante sporuri la 
ductivitatea muncii. Sec
torul V are un plus la 
producție de 371 tone de 
la începutul anului. In 
fruntea întrecerii pe sec
tor se află brigăzile con-

cînd 
dlitul, 
așa-i 
totul

Adunări generate ale oamenilor munca

Wto-u u ....
Muncitoare iscusită, bobinaioarea Ecaterina Hor

vath din atelierul de bobinaj ai U.E. Paroșenj se 
remarcă prin buna calitate a lucrărilor executate.

Foto: Gh. OLTEANU
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■ Laboratorul interdisci- 
plinar pentru probleme 
social-economice —■ Pe-,
troșani s-a întrunit vi
neri, 26 ianuarie a.c. la 
I.MJP. Cu acest prilej a 
fost analizată 
„Trăsături ale 
lității morale 
lor cu stilul i 
cere", autorul 
asist, univ, Gabriel 
tescu. (V.S.).

♦---------- -
Comisia de 

pretind 
U.T.C. de la 
oan au organizat vi
neri, 26 ianuarie a.c. a 
vizită cu caracter ‘ d<*
schimb de experiență în, 
domeniul muncii politi
co-educative la Fabrica 
de tricotaje din Petro
șani. Au luat parte un. 
-număr de 40 de femei cu 
o bogată experiență în 
muncă precum și tinere 
din fabrică. (T.V.).

♦-------------
Din nou, astă .seară, la 

ora 17, în sala “teatrului 
din Petroșani are Iod 
spectacolul Cu comedia 
„Mireasă fără mire" de 
Bogdan B. Bogdan, în 
prezentarea actorilor de 
la teatrul de stat petro- 
șănean și regia artisti
că, semnată de Florin Fă- 
tulescu. (C. Val.).

. După renovări, la eta
jul restaurantului „Mi
nerul" din Petroșani, s-a 
redeschis cofetăria cu 
același nume. (V.S.).
—.......... ....
Dînd curs unui mare 

număr de cereri, la mii 
na Lupeni va fi experis 
montată în următoarele 
luni, depunerea 
ției la C.E.C. în 
rile . ’
tuturor oamenilor mun
cii care doresc să folo
sească această modernă 
cale de economisire. Pen
tru întreprindere, mă
sura va contribui Ia îm
bunătățirea .. sistemului 
de plată a retribuțiilor 
și creșterea coeficientu
lui de prezență pe mină. 
(I.M.).

lucrarea 
persona- 

și relația 
de condu-* 

ei fiind
Cris-

îni-
ou

femei 
comitetul

S.S.H. Vul->

retribu- 
contu- 

personale deschise

vă ut{ortiiătn.
La sfîrșltul anului re

cent încheiat, lotul Petro
șani al T.L.H.S. s-a si
tuat pe un loc fruntaș în
tre unitățile de investiții 
din municipiul nostru. Vo
lumul producției de cons- 
trucții-montaj a fost rea
lizat în proporție de 101,5 
la sută, cele mai bune re
zultate înregistrîndu-se ia 
regularizarea Jiului de 
est. Totodată s-au obținut 
importante economii la 
consumurile de materiale: 
229 tone ciment, 121 mc 
material lemnos. Benefi
ciul total obținut s-a ri
dicat la 272 mii lei.

1 Participanții la discuții 
au scos în evidență toto
dată rezervele care exis
tă în sînul colectivului 
pentru sporirea realiză
rilor. în execuția unor lu
crări, a mai intervenit și 
lipsa unej organizări ire
proșabile pentru aprovi
zionarea cu piese de

schimb. Mecanizarea lu
crărilor nu a fost introdu
să la nivelul cerut. La a- 
cestea s-au referit șoferii 
Matei Glăvan și Nicolae 
Dumitraș, mecanicul Tu
dor Sari ca și maistrul 
mecanic Aurel Coșereanu. 
De asemenea, s-a criticat 
faptul că nu s-a făcut 
totul pentru întărirea or
dinii și disciplinei; la 
cariera Peștera Bolii, du
pă cum spunea maistrul 
Vasile Jitea, mai sînt mul
te abateri care afectează 
realizarea sarcinilor.

După prezentarea cifre
lor de plan pe anul 1979 
de către Florin Străuț, șe
ful lotului, oamenii mun
cii și-au luat angajamen
tul să le îmbunătățească 
și să le depășească. Ast-

C. IOVANESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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(Continuare în pag. a 2-a)

i Discutam cu Emerit
• Nagy, secretarul de partid 
: de la mina Dîlja și ou 
: Victor Negru, președinte- 
’ le sindicatului, cînd pe 
; ușă a intrat un miner 
î între două vîrste.
• — Bilet pentru o- 
: dihnă sau tratament ? — 
; l-a luat „repede" pre- 
; ședințele sindicatului.
; Minerul a dat din cap a 
’ negație. Atunci casă ?
î —- Nu, tovarășe pre- 
> ședințe. Am. Vreau și eu 
: o scrisoare. îmi cere ne- 
i vasta și copiii.
; Scrisoare, mi-am zis 
■ în gînd, ce scrisoare"? 
; Secretarul de partid a 
j scotocit intr-un sertar și 
î i-a întins o hîrtie tipărită

frumos, cu chenar și li
tere . cursive.

— Păi, nu așa, a răbuf
nit supărat minerul în
tre două vîrste. Eu vreau 
prin poștă, semnată de

impresionîndu-mă finalul 
ei : „Mulțumim și fa
miliei care contribuie, 
prin starea de spirit să
nătoasă și armonia e- 
xistentă, la crearea unui

Scrisoare de Ia miriS
directorul minei, de dum
neavoastră amîndoi și 
de secretarul U.T.C.

Președintele sindicatu
lui i-a explicat omului 
că nu de ei doi depinde 
trimiterea scrisorii, ho- 
tărîrea de a se scrie fa
miliilor celor mai vred
nici ortaci este luată în 
consiliul oamenilor mun
cii... După plecarea mi
nerului am aruncat o pri
vire peste scrisoarca-tip,

climat sănătos de mun
că. Urăm întregii fami
lii, sănătate, multă feri
cire și realizarea tuturor 
dorințelor". Sînt lămurit 
că astfel de scrisori au 
fost trimise, pe adresele 
a 200 de familii, mineri
lor fruntași de la Dîlja. 
Acum se pregătește un 
nou text, mai afectiv, în 
plus expeditorii au în 
intenție să aducă mulțu
miri și organelor locale

din orașele și comunele: 
natale ale minerilor frun
tași. Scrisori, care să fie 
afișate la vedere, pen
tru a Se remarca faptul 
că cei care au plecat la ; 
mină din acele locuri au 
ajuns ortaci vrednici de 
prețuire.

Mă gîndesc că, nu pes
te multă vreme, și fa- ; 
milia minerului acela in
tre două vîrste. care a- 
vusese în mîini scrisoa- 
rea-tip, o va primi prin 
poștă, semnată de con
ducătorii minei și va fi 
bucuros de bucuria so- 

. ției și a oopiilor săi. 
Bucuria de a primi o 
scrisoare de la mină, cer
tă dovadă de prețuire, * 
precum cărbunele scos | 
de ei la lumină. j

Ion VULPE j
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Pe urme.’e unor scrisori adresate redacției

Mai multă răspundere pentru asigurarea 
cu căldură a apartamentelor!

V

Pornind de la sesizările cuprinse în scrisorile ce
tățenilor Darie Văcăriuc și Constantin Bondoc de pe 
Calea Brâu — Lupeni, vizînd unele deficiențe în a- 
sigurarea cu căldură a cîtorva blocuri de pe strada 
sus amintită, ne-am deplasat la Lupeni pentru a ve
rifica autenticitatea celor relatate în scrisori. ?.

însoțiți de tehnicianul 
principal Petru Culda, din 
cadrul E.G.C.L. Lupeni, 
om vizitat cîteva aparta
mente. „De o vreme • nu 
prea este căldură — ne 
spunea maistrul electro
mecanic Iosif Materna din 
blocul 6, scara I, ap. 13. 
Programul de apă caldă 
este respectat, în privin
ța asta nu ne putem plîn- 
ge“, „Sîntem nevoiți să 
consumăm energie elec
trică cu radiatoare sau 
reșouri din cauză că nu 
avem căldură suficientă" 
— a adăugat gospodina 
Agneta Milășan de la a- 
partamentul 15. O situație 
similară am întâlnit și în 
blocul vecin, nr. 7. In a- 
partamentul nr. 24 locuit 
de Tiberiu Fazakaș, mercu
rul termometi’ulul indica 
15 grade. „Știți, cînd nu 
este căldură mai punem 
pite un reșou sau consu
măm aragaz, iar asta ne 
.costă în plus" — ne rela
ta soția interlocutorului. 
Sînt toate aceste situații 
de moment, sau au cauze 
mai vechi. Căutăm 
punsul la 
că Braia 
maistrul 
„Faptul

relatate în scrisori.
a cărbunelui care trebuie 
adus la timp și în canti
tăți suficiente. Să fie cur
mate practicile unor ce
tățeni care sustrag căr
bune din curtea centratei, 
profitând de faptul că fo- 
chiștii sînt ocupați". Lu
cruri veridice, observate și 
de noi; în ouirtea centra
lei mai erau aproximativ 
10 "tone de cărbune, care, 
socotind că intr-un schimb 
se consumă trei tone, 
în dimineața zilei 
motoare urmau să 
epuizate.

Cele constatate pe 
ren le-am adus la 
tin ța tovarășului 
al E.G.C.L. Lupeni, i.ng.
Nicolae Ionașcu. „E a- 

devărat că în acest început 
de an am întâmpinat gre
utăți în asigurarea 
căldură a blocurilor, 
cest lucru se datorează 
de o parte faptului că

re, neputîiidu-se asigura
i a 
bună 

în ca- 
Cen- 

venti- 
a a-

o temperatură ridicată 
apei. Peritru o maiî 
ardere a cărbunelui 
zone vom instala la 
trala termică nr. 2 

de insuflare 
Personalul de can

al întreprinderii 
este repartizat 

pentâ-u a face controale i- 
nopinate la centralele ter
mice. Defecțiunile 
te Ia inslațiile

latoare 
erului. 
ducere 
noastre

Un nump aproape cla
sic al cinematografiei 
niversale garantează, 
întreaga sa autoritate, 
pentru succesul necondiți
onat al filmului „Princi
piul dominoului" : Stan
ley Krammer, regizor al 
unor pelicule de neuitat 
cum sînt „Lanțul", „Pro
cesul maimuțelor", „Pro
cesul de la Nurenberg". 
Lista de titluri ar mai 

. putea continua. „Principiul 
dominoului" este ancorat 
în solul unei problematici 
de acută 
.canăcterizînd

LI-
CU

Tucker, care a trăit ex
periența cumplită a războ
iului din Vietnam și care 
— printr-un concurs de 
împrejurări tipie atmos
ferei politice americane 
contemporane — „reintră 
în arenă", grație calității 
sale de trăgător de elită. 
Revenirea lui, nu de ori
unde, ci dintre' zidurile . îh- 
chisorii, în viața cotidiană 
este facilitată de o orga
nizație teroristă interesa
tă in comiterea unui o- 
sasinat politic. De - aici in
trăm în domeniul supozi-

0
i

UNDE ȘI CUM
PARCAȚI MAȘINA

I
I

I

pînă 
ur- 
fie

te- 
cunoș- 

director

răs- 
centrala termi- 
II. Discutăm cu 
Nicolae Maior, 

că azi noapte și 
dimineață nu a fost 
dură în apartamente 
datorează unui defect 
ventilul de alimentare 
centrală. Defectul a 
remediat și acum ne 
gătim pentru programul de 
apă caldă" — ne-a relatat 
maistrul.

Dar pînă acum care a 
fost situația ? La această 
întrebare a încercat să ne 
răspundă președintele aso
ciației de locatari Braia 
II, Tiitu Mischie: „Știm 
că la centrala termică se 
întâmpină unele greutăți și 
ou defecțiuni la 
țic. Pentru o mai 
asigurare 
blocurilor,

cai
se 
la 

din 
fost 
pre-

CU 
A- 
pe 

. . la
unele centrale se întâlnesc 
cazuri de indisciplină: în
târzieri sau absențe ne
motivate de la serviciu. La 
C.T. Braia II însă nu au 
existat astfel «c ,,
personalul de aici îndepli- 
nindu-și cum trebuie 
cinile de serviciu, 
despre cantitatea de 
bune și calitatea acestuia 
trebuie să subliniez fap
tul că în 1978 combinatul 
minier ne-a rămas în res
tanță cu 3800 de tone. Căr
bunele ce-1 primim este în 
cantități insuficiente și de 
calitate necorespunzătoa-

de cazuri,’

sar-
Cît 

căr-

apăru-
___.. din apar

tamente pot fi anunțate de 
către cetățeni la dispece- 

la numărul 
de telefon 235. Cît 
pre programul pe 
președintele asociației 
locatari Braia II îl 
pune, sîntem de acord, cu 
condiția că el să satisfacă 
cerințele".

Seara, în jurul orei 17,15, 
însoțiți de tovarășul 
eolae Ionașcu, ne-am 
plasat din nou la centra
la termică Braia II. Ins
talația funcționa la în

treaga capacitate. După o 
oră am pășit pragul cîtor- 
va apartamente : calorife
rele erau calde.

Situația blocurilor 
K2, K3 și K4 de pe Aleea 
Viitorului, care de cîteva 
luni n-au primit apă cal
dă, a fost adusă ]a cu
noștința conducerii . șanti
erului nr. 5 instalații. Am 
fost asigurați că 
barea conductei 
sub blocul K4 
liza în cel mai

Rămîne ca 
blocurilor de mai 
ne confirme dacă apa 
dă a ajuns sau nu 
apartamentele lor.

actualitațe
societa- țiilor; importantul .perso-

CRONICA FILMULUI

râtul secției,
des- 
c-are 

de 
pro-

Ni- 
de-

Kl,

schim- 
fisurate de 
se va rea- 
scurt timp, 

locatarii 
sus să

cal
in

tea americană. Acțiunea 
filmului se desfășoară, a- 

deșadar,1 într-un climat 
totală verosimilitate.

Este deajuns să 
dem dosarele (încă incom
plete pentru opinia publi
că cea mai largă) asasina
telor politice, de la uci
derea fraților Kennedy și 
a lui Martin Luther King, 
să realizăm că realul anti
cipase ficțiunea, că violen
ța a luat asemenea 

filmul 
cum să 

în

deschi-

pro- 
nu 
su

pla nul 
fantazări'i. Filmul lui Kram
mer este mai mult 
o aluzie. . „Principiul 
minoului" este, se ) 
spune, radiografia 
sistem social în care crima 
organizată, luptele 
cu mijloacele cele 
Sofisticate, grupările 
interese ce elimină . toate 
adversitățile fără scrupule, 
sînt fenomene la ordinea 
zilei, demons trează insalu
britatea vieții politice di
rijate de forța malefică 
a banilor.

Scenariul foarte ingenios 
al lui Adam Kennedy a- 
duce în prim plan un per
sonaj Interesant, pe Roy

porții îneît 
mai are 
praliciteze

decît 
do- 

poate 
unui

duse
mai 

de

naj politic care trebuie să 
moară nu este precizat. 
Dar liniile generale pe 
care evoluează stratage
ma teroriștilor sînt iden
tice cu ceid cunoscute din 
reportajele marilor gazete. 
Cum înaintăm în desișul 
acțiunii, sub privirile noas
tre se despletesc lucrurile 
după legile coșmarului. 
Suspiciunea și intimidarea 
plutesc deasupra lui Roy 
Tucker, cazul său devine 
cvasitipic. In lumina re-

— ■ e. 

urmărește 
resor- 

u- 
d li

căre 
de 
de- 

mecanism 
să 

sen- 
dar

Este • știut, autovelii- 
culele proprietate de 
stat se parchează: pe 
timpul nopții în locuri 
special amenajate, ' a- 
flate sub pază. Măsu
ra : este luată din mo- 

I țive lesne de înțeles 
I pentru . pricine. Nu și 
pentru Vasile Ion, șo
fer la Ș.-U.Ț, Brașov 
care a binevoit să-și 
găsească singur spa
țiul de parcare pe una 
din străzile diij colo
nia Petroșani. Și-a lă
sat mașina despuiată și... i 
noapte bună. Dar în I 
cabină s-au găsit toate I 
actele șoferului și ale .! 
mașinii. N-a lipsit de- | 
cît un răufăcător. în | 
locul tai a venit...- mi- I 
liția de la care șoferul I 
a aflat unde trebuia I 
să parcheze și... cît îl I 
costă acest act de in- | 
disciplină. Ca să țină i 
minte. I

instala- 
bună 

căldură a 
un 

care
a

redus

prin

eu
am făcut 

nou program 
timpul de distribuire
apei calde să fie 
fa două ore pe șăptămînă. 
Dorim ca acest program 
să fie acceptat de condu
cerea E.G.C.L. și sîntem 
Siguri că vor • dispare ne
mulțumirile cetățenilor. O 
altă problemă ar fi aceea

c
I

■î

(Urmare din pag. I)

5
5

i
I
I

lației dintre cauză și 
feat Krammer 
exploatarea tuturor 
tarilor unui caracter 
man, confruntat cu 
fitatea realității în

Cu mină 
Krammer 
un

care tinde.

trăiește, 
maestru, 
montează 
infernal, 
stăpînească gîndurlle,
timentele, acțiunile, 
înainte de toate conștiin
ța omului. Excelenții 
tori Gene Hackman, 
hard Widmark, 
Rooney, Candice 
și Eli Wallach, 
distribuția acestei pelicule 
de excepție.

ac-
Ric-

Mickey
Bergen 

constituie

C. ALEXANDRESCU

GRABA STRICA...

Gheorghe OLTEANU

'V'' '' ■ ' -J *- |

canizarea e sufletul re
zultatelor noastre", spu
ne tânărul minei- Wil
helm Ruțeli, proaspăt 
primit în rîndurile co
muniștilor. „Și disciplina. , 
Asta-i maj imptortant în .. 
colectivul nostru. Dis- ; 
ciplina și punctualitatea . 
în muncă..." încearcă să 
ne convingă Ștefan Ro- 5 
taru, unul din cei 15 ti
neri ai brigăzii, care, du
pă orele de. muncă în
vață la școala de poli
calificare a minei Petri- 
la. Și el și Dumitru Pu- 
țărea, Simion Erman, Dâ
rei Bdța, Petru Andneș, 
Ioan Erdos și ceilalți, 
știu că fără o bună cu-

i 
î
î noaștere a meseriei, nu-i 
: posibilă stăpînirea corn
ii- binelor și a complexelor 
‘ mecanizate din abatajele 
; lor. Și maiștrii Mircea 
î Lehaci, Constantin Oprea, 
• Constantin Marchidan sau 
Ș Dimitrie Liteanu, știu 
; că omogenitatea brigă- 
î zii lui Eugen Voicu, ho- 
; târăște succesele de zi cu 
Ș zi. Un fel de 
: care nu mai

pe nimeni. Fețele negre 
nu le cunoști cît ai bate 
din palme, nu le pă
trunzi gîndurile atât de 
lesne. In cazul ~ interlo
cutorilor noștri însă, în
cercarea nu pare teme-
uwuiiHmtiHMuuufrM/

Ambițioșii
rară. Adînoul, în noile 
condiții de înnoire, ., cînd 
meseriile și uneltele fo
losite capătă valențe ne
bănuite, cere încanitații 
bărbătești pentru că băr
bătesc și aspru e ritmul 
muncii aici, încordat și 
avid efortul brațelor" ăl 
minții. Marin Domniță, 
Gheorghe Rad și Gri- 
gore Gheorghe, ultimii 
ieși ți din adine, sînt ve
seli și satisfăcuți.

în schimbul rios- 
om adăugat la plu- 
de 2091 de tone încă 
de tone de cărbune, 
știm dacă 11 tone 
cască" e mult, dar

dem rodul munci i pe dru
murile țării, în rest... în
vățăm mereu.

Și au pornit spre baie. 
Citisem undeva tulbu
rătoarele cuvinte „Eroii 
au curajul să rămînă a- 
nonimi !" Conștiința în
crederii oamenilor în for
țele lor, în stăpînirea teh
nicii noi, pe care o înțe
leg și o asimilează cu 
trudă și răbdare nu apar
ține decît oamenilor tari, 
puternici — âscunzîndu- 
și timiditatea proprie 
celor modești, ce știu să-si 
așoundă calitățile. Iată 
printr-o judecată porni
tă dintr-o experiență de 

.arii întregi, ce înseamnă, 
-pentru coleativul condus 
de Eugen Voicu de la 
l.M. Petrila ambiția, cum 
au înțeles și înțeleg sen
sul exact și profund al 

de 
în

NU-
care

I

„tradiție" 
surprinde

tru
sul
140
Nu
„de
e mai mult decît în anul 
1977, rîde Rad. Să ne ve-

acestei dăruiri atât 
prezente și eficace 
viața minerului, 

mai așa, colectivul 
a trimis la ziilă supli
mentar, in primele 22 
de zile din această lună 
peste 2100 tone cărbune, 
a înțeles că va fi „bel
șug" și-n progresul țării. ;

Aspect din punctul a- 
limentar, recent 
chis în incinta 
Lupeni,

des- 
I.M.

Foto : Gh. OLTEANU

• (Urmare din pag. I)

fel .producția de construe- 
ții-montaj va fi depășită 
cu 1 la sută, cifră scon
tată și la indicatorul pro
ductivitatea muncii. De 
asemenea, va fi extins a- 
cordul global în proporție

TINERI CERCETĂTORI ' 
CLASAȚI PE LOCUL

ÎNTIÎ PE ȚARĂ ț
Printre cei premiați 5 

ia sesiunea națională de 
referate și comunicări 
științifice ale elevilor, 

l reuniune care a avut 
/ loc la Iași (21—24 de- 
J cembrie 1978), se află și 
ț elevii Brie Vasile și Ba- 

dea Ion, din clasa a X-a 
,c Liceului industrial mi- 

ț nier din Petroșani. Ei 
i au partcipat la sesiune 
J (secția chimie) cu Iu- 
) crarea „Studiu teoretic 
ț si experimental privind 
i controlul gazelor de mi- 
i nă", distinsă cu pre- 

I. Cei doi tineri 
fac

de chimie, 
de

| „Graba strică trea- 
I ba" zice o înțeleaptă
I zicală a poporului nos
tru. Viața a țonfirmat-o 
nu odată. Nu mai era 
nevoie și de „serviciile"

' lui Mare Gheorghe. Dar I 
I dacă omul tot a fă-’j 
I eut-o, „experiența" tre- , 
buie cunoscută. In șea- I 
ra zile; de 24 ianuarie, ! 
aflîndu-se la volanul I 
propriului autoturism ] 
s-a „grăbit" prin Petâ’i-

'la eu 70 de kilometri 
' pe oră, în loc de 50 cît . 
I este permis prin Pei 
I trilă. Asta era graba 
I și trebuia stricat ce- 
' va. I-afU stricat-o or- 
l ganele de control care 
I l-au oprit și în loc să 
ajungă mai devreme, a

I ajuns mai târziu, a- 
: viind asupra sa și o 
j chitanță de 250 de lei.
De unde si o altă vor
bă, de astă dată șo- 
fereaseă : „grăbește-te
încet, că ajungi de
parte".

I 
I 
I

I 
I
I
I I
I

I

I

I 
j 
i

prof.
ca- l 

arui cărui a eievu adîn- ? 
cesc și își extind cUnoș- 1 
tînțele de specialitate.

nă", uis 
miul I. 
cercetători 
din cercul 
îndrumat 
Gybrgy Elsa, în ’ < 
drui căruia elevii adîn-

parte

Investițiile
•

de 83 la sută, față de 80 
cit era planificat, cît’ 
și obținerea unor econo

mii de 2 la sută la chel
tuielile la 1000 lei pro
ducție, de a economisi o 

- cantitate de 10 tone ciment 
și 20 mc material lemnos.

ALTE SUCCESE
• (Urmare din pag. 1)

duse de „cameriștii" An
drei Antal și Ludovic Re- 
paș. Cea mai mare depă
șire însă o are brigada 
condusă de Ioan Cojoca- 
riu de Ia sectorul III — 

. • un plus
post —, 
mentairă 
na de la

• I.M. DÎLJA.

de 4,5 tone pe 
producția supli- 
fiind de 2500 to- 
îneeputul anului. 

Tot pe 
seama creșterii productivi-

tații muncii ș-a obținut 
ia această întreprindere 
plusul de 215 tone, în ul
tima zi înregistrîndu-se 
plusuri la toate sectoare
le minei. La sectorul III, 
consemnăm succese în fie
care zi din ultima decadă.

• l.M. URICAN1, cu 
195 tone extrase peste 
plan în ziua de 26 ianua
rie totalizează un plus 
de 834 tone de la începutul 
lunii.

CUM POȚI RAMINS
i ară permis

Cit de dificipe să pro
movezi examenul 
tru obținerea pen 
lui de conducere 
ține minte fiecare 
fer. Cite emoții, 
griji ! De ce oare

pen- 
•misu-
auto

so
ci te 

•se

I
I

uiță atât de, ușor ? Da, 
se uită pentru că unii 
„renunță" la permisul 
de conducere în cîte
va secunde, fără să 
gîndească măcar. Iată 
un exemplu : în ziua 
de 24 ianuarie, Alexan
dru Voinea s-a angajat 
pe strada Republicii 
din Petroșani într-o de
pășire în timp ce din • 
sens opus venea un alt 
autovehicul, 
întâmplarea
de la un accident gata 
făcut. Și, în Cîteva se
cunde de imprudență, a 
pierdut pentru două 
luni permisul de con
ducere. Nu era mai bi
ne dacă aștepta tot...
cîteva secunde, din
prudență ?

Numai 
l-a salvat

I

Rubrică redactată cu 
sprijinul biroului 

circulație al Miliției 
Petroșani

I
I
I

I

I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I
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„Nobila" dacă
mama împăratului roman

Mulțimea mărturiilor 
grăitoare despre fenome- . 
nul de profundă întrepă
trundere a civilizației și 
culturii romane cu cea 
dacică este astăzi, datori
tă, în primul r'tnd, cercetă
rii arheologice recente, 
impresionantă. : Rezultatul 
acestei îngemănări a 
poporul român. Sînt 
noseute și pe larg .

ment dat despre Galerius, 
. împărat din vremea sa, pe 

oare Dioclețian (Caius 
Aurelius Valerius Diocle- 
tianus) și-l alesese ca gi
nere. Mama sa, originară 
din regiunile de dincolo de 
Dunăre, eu prilejul inva- 

, ziei carpilor, a trecut fhi-
fost . . , ,cu. . viul și s-a refugiat la sud 

dezbă- de Dunăre.

Cadran fehnico-șfiinfiîic
Tehnologie de implantare ionică

2050 de ani 
de la crearea 

primului stat dac 
centralizat 
independent.Șl

a-tute mărturiile scrise 
testând prezența strămoși
lor noștri daci în armata 
și administrația romană, 
fie în fosta provincie cu
cerită în 106, fie răspîn- 
diți în alte zone ale im
periului. între aceste iz
voare apar și consemnă
rile a trei scriitori despre 
viața împăratului Galerius 
(Claius Galerius 
Maximianus), care 
teresează în chip

Primul, izvor ne 
de la Lac-tantîu 
Caelius Lac tanti us 
nus), scriitor de 
istoriei de început a 
tinismului, născut 
mijlocul secolului al 
e.n., numit, datorită 
sei sale culturi și stilului 
ales, „Cicero ăl creștini
lor". în lucrarea sa „De 
mortibus persecutorum" 
(„Despre moartea perse
cutorilor"), în care prezin
tă portretele și sfîfșitul 
împăraților care i-au per
secutat pe creștinii din 
Imperiul roman, de la De- 
eius pînă la Maximinus 
Daia, vorbește l,i uin mo-

Valerius 
ne in

spectai, 
parvine 
(Lucius 
Firmia- 

seamă al 
creș- 

pe la 
IlI-lea 
întin-

Alt izvor, datorat lui 
Eusebiu (Eusebios), istoric 
grec (c, 260 — c. 340), pre
cizează că împăratul a- 
mintit s-a născut undeva 
în Dacia. în sfîrșit, un al 
treilea izvor, „Epitome de 
Caesaribus" a lui Sextus 
Aurelius Victor, din seco
lul al IV-lea e.n., ne pre
cizează c.ă mama 
lerius se numea 
și era originară 
nordul Dunării.

Care este 
faptelor ?

Deși amintitele știri 
se contrazic în nici 
fel, unii cercetători 
zintă numai ea o probabi
litate originea dacică a 
Romulei, iar alții confun
dă pur și simplu datele. 
Se știe din numeroase iz
voare că în anii 245—247 
a avut loc'un puternic a- 
tac al carpilor asupra li
mesului roman din Dacia, 
care a necesitat interven- 

. ția directă a împăratului 
roman Filip Arabul (Mar
cus Iulius Philippus). Ro- 
mula, mama viitorului îm-

lui Ga- 
Romula 

de la

succesiunea

nu
un 

pre-

părert, s-a retras atunci 
din calea primejdiei la 
sud de Dunăre, ia Serdi- 
ca (Sofia), ea fiind o no
bilă deja romanizată. Nu 
cunoaștem amănuntele, dar 
presupunem că aici, în no
ua reședință, a încheiat o 
căsătorie din care curînd 
avea să se nască Galerius. 
Chiar numele său, 
la ,pare a fi atribuit 
terior venirii sale la 
dica, cunoscut fiind 
biceiul de a da numele lo
calității de origine unor 
bărbați sau femei adoptați 
de lumea romană. Numai 
dintr-o astfel de familie 
nobilă se putea ridica un 
tînăr care să străbată a- 
tît de repede treptele ie
rarhiei romane, ajungînd 
la vîrsta de circa 40 de 
ani să îndeplinească func
ția supremă: în anul 293, 
la 1 martie, este numit 
Caesar de către împăratul 
Dioclețian și însărcinat 
cu administrarea Penin
sulei Balcanice și a re
giunilor de ]a Dunărea de 
Jos ; în 303 administrează 
Orientul; cu aceaistă oca
zie obține o strălucită vic
torie împotriva unui con
glomerat de populații care 
se răsculaseră. punînd în 
pericol provinciile răsări
tene ale imperiului; cins
tind acest eveniment, a ri
dicat un arc de triumf în 
apropierea Salonicului 
astăzi, monument pe care 
apar și soldați daci, 
steagurile lor 
între anii 305 și 311 este 
împărat al romanilor. Du
pă cite spun izvoarele, a- 
junsese la o asemenea pu
tere discreționară, îneît 
„el a declarat că este duș
manul numelui de roman 
și că vrea să schimbe ti
tulatura Imperiului roman 
eu cea de Imperiu dacic" 
(Lactantius. De mortibus 
persecutorum, 15, XXVII,

Agregat complex 
de sudură

Rornii-
ui-

Ser-
o-

de

cu
specifice ;

Pastile
...cu doctori!
— Spune 33..., s 

doctorul ascultînd ou 
toscopul.

■— Eu mă gîndeam 
chiar 100, 

de trei

spuse 
i ste

spun 
mai 
voie.

că
zile am

să
nu
ne-

merge înapoi ?

— Dar nu aveți deloc
temperatură. Privi ți ter-
mometrul, arată doar
36,8.

— Sînteți sigur 1.ă nu

— Știu bine, 
mie toate mi se trag de 
la ficat.

— Da ?
— Da... L-am mîneat în

totdeauna prea crud și 
fără ceapă.

doctore,

*
*
i
ț
ț

i1 
I 
I

i
*
I

— Inchippiește-ți, docto
rul meu s-a însurat cu o 
soră...

— Soră bună ?
— Nu prea... era cam 

neatentă cu pacienții.
• —

— Bine, dar dumnea
ta n-ai absolut nimic !

—| Ba am doctore, 
o damigeana plină 
cu tulburel, dar nu 
lăsat cu ea înăuntru.

am
ochi

m-au

Mircea ANDRAȘ

Specialiștii Filialei din 
Cluj-Napoca a Institutu
lui de cercetări și pro
iectări pentru tehnica 
de calcul au obținut re
alizări deosebite în 
tivitatea de 
în producție a 
teh n’ico-ș t ii n ți f i ce, 
dintre cele mai 
și mai valoroase 
în această privință cons
tă în punerea la punct a 
tehnologiei de implantare : 
ionică — procedeu mo
dern folosit pentru cons
truirea structurilor 
mi con duet oare, care 
la bază principii

ac-
promovare 

creației
Una 

recente 
reușite

se-
are
noi,

originale. Atît tehnolo
gia. ca atare, cît și mij
loacele tehnice de apli
care au fost • soluționate 
de un colectiv de, cerce
tători clujeni în colabp-. 
rare cu specialiști de iâ': 
întreprinderea de piese 
radio și 
Băneasa 
fizică și 
leculară.
ză au și fost omologate 
două componente’: dioda 
varicap și un detector 
de radiații, eliminîndu-se 
astfel importul de licen
ță și instalații.

tranzistoare . — 
și Institutul de 
inginerie m-o- 
Pe această ba-

Specialiștii din secto
rul de autoutilări al în
treprinderii de autoca
mioane din Brașov 
conceput și realizat 
agregat complex de 
dură prin puncte 
întreprinderea de 
trucții industriale 
taj. Noul agregat 
destinat fabricării 
selor din sîrmă 
la producerea 
lor spațiale necesare ..fa
bricii de case" din Bra
șov și contribuie la spo
rirea substanțială a pro
ductivității muncii în a- 
cest sector.

,au 
un 
sa-. 

pentru 
cons- | 
moș

ește 
pla- 

folosite
elemente-

Idee novatoare vizînd transformarea materialelor secundare 
în resurse utile producției

O singură idee tehnică poate să con
ducă la transformarea 
cundare în resurse utile producției. în 
acest sens, specialiștii Institutului de 
cercetări pentru pielărie și încălțăminte 
oferă cîteva exemple deosebit de e- 
locvente. Astfel, dintr-un. material con
siderat, mult timp, și nu numai la iroi, 
dar și pe plan mondial, inutilizabil, 
anume părul de bovine și de porc cu 
dimensiuni sub 4 milimetri, cercetăto
rii institutului amintit au realizat o 
materie primă deosebit de prețioasă — 
părul caueiucat Noul produs este un 
bun înlocuitor al spumei de poliuretan 
și al bureților din latex întrebuințate în 
industria mobilei și autovehiculelor. Pă
rul caueiucat este, totodată, un bun 
izolator termic și fonic. Ca atare, el 
poate fi folosit cu succes și ca material 
pentru filtratul prafului, fiind " 
tal de întreprinderile producătoare de 
motoare si instalații industriale. Circa

1000 de tone de astfel de materiale se-
■ materialelor se- eundare, cit se acumulează în timpul 

proceselor- de fabricație, pe parcursul 
unui an, devin, prin prelucrare, înlocu
itori prețioși ai unor produse importa
te, asigurînd o economie în valoare de 
circa 2 milioane lei. La rîndul său, 
fibrotextul, un material care se acu
mulează în fabricile de încălțăminte s 
care era considerat, pînă nu demult • 
inutilizabil, în urma soluțiilor funda
mentate în cadrul fructuoasei colabo
rări dintre specialiștii din industria u- 
șoară și cei din unitățile constructoare 
de mașini, a devenit Un material deo
sebit de util. Astfel, fibrotextul este 
astăzi utilizat pentru o producție anua
lă de 1000 de tone garnituri de „frînă, 
asigurînd, în acest fel, 

soliei- murilor de cauciuc și
reducerea consu- 
azbest.

(Agerpres)

re
in 
o

n

In loc de fabulă

nu 1 se ridică 
cu post de 

în ierarhia 
ce-a eontri- 
la realizarea

A

împărțeala primelor între viețuitoarele codrului
Pădurea fremăta. Era 

vremea primelor.
Leul, împăratul „de 

facto" al tuturor jivine
lor, se ridi’că, își drese 
glasul și nu începu calm 
ca toți leii, ci o luă pri
pit ca un iepuraș.

— Propun, să îndrăz
nească cineva să se o- 
pună / să primească pri
mă pe această lună / 
struțoaica. dovedind o 
comportare foarte bună 
— are cineva ceva să 
spună ?

— Mărite împărate, 
îndrăzni un vulpoi, care 
sînt meritele acestei păr. 
sări greoaie, cu gît lung 
venită de curînd printre 
noi ?

— Păi nu știați că stru
țul, soțul struțoaicei 
botește de curînd, 
marginea pădurii, la 
crescătorie de pui frăge- 
zei și oi rumenele ? Deci

trebuie să-j recunoaștem 
meritele. Optsprezece gla
suri plus 1/2 se ridica
ră împotrivă :

■— Propun atunci, se 
pripi din nou leul, să 
acordăm o primă jupîne-

sei leoaice, soția dinții 
a leului ce domnește în 
pădurea vecină.

—. A, nu, 
lupul, și e] 
răspundere 
pădurii. Cu 
bui.t dînsa 
planului ?

-- Atunci, răcni scos 
din blană, leul propun la 
primă pe ursul Mortă- 
nici, care deși se mai 
înfruptă deseori din stu
pinele „Zori de zi",. „Pa- 
rîngul" sau „Straja" are

telefon...

ORIZONTAL : 1) Tre
cătoare, efemeră... 2) ...dar 
persistă pește unul tropi
cal ; 3) Repausul absolut...
— ... Susține o mișcare de 
rotație ; 4) în U.R.S.S. ,e 
un rîu... — ...venit prin
centru — ... posesiv 1 

o) Se numără în Japonia...
— ...Cu toate punctele T 
egală depărtare de centru 
6) Luat de stat... 7) ... în 
caiet !... — ...fac aidoma...
— ...cură 1 8) Face abstrac
ție de experiență.., 9) A- 
fectează tot timpul păsări
lor... 10) ...un soj de tipic...
— ...unge la vreme rece...
— ...din vreme !

VERTICAL : 1) Răcoros- 
te pe vreme caidă... 2) 
...rămase în bătaia timpu
lui.., — .. azi pentru inli
ne 3) Prezintă fel de fel de 
vremuri... — ... și te poar
tă peste hotare 4) Rin 
în Etiopia — Apariții pe 
orice timp 5) Trage 
nord — ,A se zăpăci 
tr-uri timp scurt.., 6) ...și 
calmat 7) Pan și-a-ncurcat 
notele ! — Arde în timp 
8) Venit la urmă !.., 
... ea prefix la jignirea 
gelui — Vine și trece 
patru... voci 9) îți face

ște merite deosebite.
—• Care ?
— Păi, la ultimul con

trol in ramură, a chel
tuit foarte multi laguri 
< u inspectorii... Prin ur- ț 
mare il propun la o pri
mă de 3—400 de faguri. 
Aprobați odată, fără co
mentarii I Ce vă apărați 
otita blănurile ?! Că doar 
eu îs leu în pădurea as
ta...

...Asistența amuți du
pă care aprobă în unani
mitate. Morala fu pecet
luită de un iepuraș ciu
fulit ce-și zise în mustăți: 
„păcat că la noi în ră
muriș n-a venit nici un 
control. . în ultimul 
timp... !“

Radu ȚEPOSU
P.S. Orice asemănare 

cu realitatea din unele .
întreprinderi este qbso- '
lut întâmplătoare. Fabula ( 
e... fabulă I

nel... — ...în deget !
Timp de neliniște (pl.).

DICȚIONAR 
NPA.

A n e c
primi 
tine- 
daeăGREUIon

• Anatole France 
într-o zi vizita unei 

care îl întrebă
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plînge
Telefonul din 

imaginea 
turată 
montat la 
dial i 
can 
luna 
brie, 
listul

aid
es te 

se- 
Vul- 
din

I.M.
încă 

octom- 
Specia» 

care a e- 
fectuat monta
rea s-a gîn- 
dit să aplice si 
inscripția „De
fect I" — ast
fel îneît apa
ratul să nu fie 
„încercat" de 
doritori pînă 
nu vor fi făcu
ta legăturile în 
centrală — și... 
a plecat. Tot <* 
bun de ceva: 
să „înghită" 
orice inoportu
nă monedă de 
25 • de bani 
(C.I.),

do te
nu avea nevoie de ajuto
rul. unei stenografe.

— Pot‘ să stenografiez 
peste 150 cuvinte pe mi
nut, se recomandă tână
ra. - f -

— Bine, bine, dar de un
de să iau eu atâtea cu
vinte ?

• Un amic i-a dedicat 
lui Jean Cocleau o carte 
iar sarcasticul poet i-a tri
mis . o scrisoare de... mul
țumire : „Dragă amice, ci
tind cartea ta am ador
mit. Dormind, am visat 
că citesc cartea ta. A- 
ttinci m-a cuprins o plic
tiseală așa de marc îneît... 
in-om deșteptat".

Culese de
Ilie BREBEN
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Binefaceri pentru omenire 

dacă s-ar reduce 
cheltuielile militare I

£

=
J

DATELE FURNIZATE 
RECENT DE U.N.E.S.C.O. 
SCOT IN RELIEF irați- 
onalitatea alocării unor 
uriașe fonduri pentru 
înarmări, în condițiile în 
care un mare număr de eliberate pentru lichida- 
state, în principal țările 
în curs de dezvoltare, 
sînt confruntate cu mul
tiple dificultăți econo
mice și sociale. Datele 
publicate de U.N.E.S.C.O.
relevă marile avantaje cest sens :

• producerea unui tanc modern, care a ajuns ... 
coste peste 500 000 dolari, este echivalentă cu fondu
rile necesare pentru echiparea a 520 de clase primare 
a cîte 30 de elevi fiecare ;

: • un distrugător modern, al cărui preț se ridică
’«Ia 100 000 000 de dolari, înghite fonduri care ar per- 
jmite electrificarea a 13 orașe și a 19 zone rurale cu 
• o populație de circa 9 milioane locuitori ; *-*
i ® un bombardier strategic de cel mai recent tip 
■ a ajuns să coste 90 milioane dolari, sumă cu care s-ar 
; putea construi o mare întreprindere modernă (de 
; exemplu, o mare uzină de cauciuc) sau 30 de clădiri 
■j de școală, sau două spitale de mare capacitate com- 
jplet echipate;
î • un avion de vînătoare supersonic, bireactor, 
■produs de firma americană Mc Donnel-Douglas (vite- 
'za 1,5 Mach, altitudine de zbor 13,5 km, rază de ac- 
Ițiune 720 km) costă 5,6 milioane dolari bucata ; alte 
; avioane de vînătoare costă 10 milioane sau chiar 20 
: milioane dolari. Prețul mediu al unui avion de vînă- 
; toare supersonic este egal cu ce] al 170 000 tone po- 
; runib sau 50 000 tone zahăr.

s
i

9

care ar decurge pentru 
omenire din reducerea, 
fie și numai cu cîteva 
procente, a cheltuielilor 
militare mondiale și a- 
locarea sumelor astfel

rea analfabetismului, ca
re afectează circa 
milioane de locuitori, 
planetei noastre.

Se menționează în

800
ai

a-

sa

I

i

s
i

Congresul partidului F. E. N. 
din Algeria

ALGER. 27 (Agerpres). — 
Sîmbătă s-au deschis la 
Alger lucrările celui de-al 
patrulea Congres al parti
dului Frontul de Eliberare 
Națională din Algeria, la 
care participă delegați re
prezentând toate păturile 
sociale.

des- 
des-

cuvântarea de 
congresul ■ își 
lucrările ou ușile 
Cei 3100 de dele- 

prezenți 
să

După 
chidere, 
fășoară 
închise, 
gați prezenți Ia congres 
urmează să desemneze 
candidatul pentru alegerile 
prezidențiale, care vor o- 
vea loc la 7 februarie.

Italia Se prevedea nouă criză de guvern
Situația politică din Ita

lia este din nou la ordinea 
zilei. în urma 'anunțării de 
către secretarul general al 
P.C.I. a retragerii sprijinu
lui Partidului Comunist 
Italian pentru guvernul 
monocolor demoorat-creș- 
tin, premierul Giulio An
dreotti a convocat dezbateri 
parlamentare pentru luni 
după-amiază, iar marți se 
prevede prezentarea demi
siei guvernului. Agenția a- 
preciază că aceste eveni
mente vor deschide oficial 
criza de guvern din Ita
lia.

în expunerea de motive 
privind hotărârea P.C.I. de 
a se retrage din majorita
tea parlamentară, Enrico

Berlinguer, a amintit că 
■ P.C.I. a acceptat să acorde 
sprijin guvernului Andre
otti în luna martie a anu
lui trecut, dar comuniștii 
—- a arătat Berlinguer — 
consideră activitatea gu
vernului inadecvată, în 
primul rînd în ce privește 
problemele ordinii publice, 
ale politicii economice și 
financiare, ale situației din 
Mezzogiorno.

După ce comuniștii itali
eni au anunțat că reintră 
în opoziție, Partidul Socia
list a făcut cunoscut că, în 
aceste condiții, va vota și 
el, din nou, împotriva gu
vernului.

Urmările incidentelor 
din Liban

FILME

ANGLIA

Revendicările 
continuă

în cadrul convorbrilor 
dintre secretarul general al 
Congresului Sindicatelor 
Britanice (TUC), Lionel 
Murray, și conducătorii sin
dicatelor din transporturile 
feroviare, cei 26 000 de me
canici de locomotivă au 
acceptat să șu mai declan
șeze noi greve de 24 de 
ore și să înainteze reven
dicările lor unui tribunal. 
Hotărârea a survenit după 
organizarea, în două săp
tămâni, a patru greve de 
câte 24 de ore fiecare.

De asemenea, unele orga
nizații locale ale celor 
100 000 de șoferi de autoca
mioane oftați în grevă de 
trei să.ptămîni au reluat 
lucrul după satisfacerea 
revendicărilor lor de către 
companiile respective'. Con
tinuă însă acțiunile reven
dicative ale majorității șo
ferilor de autocamioane, 
precum și ale unui mare 
număr dintre cei 1,5 mili- 

' oane de angajați ai servi
ciilor publice.

Be ce datorează America 2 miliarde
a treia

Ca urmare a incidentelor 
care au avut loc în ultimii 
ani în Liban, din ce 700 000 
de salariați cit număra a-' 
ceasta țară, 200 000 au e- 
migrct și 146 000 sînt în 
prezent fără lucru, ceea 
ce reprezintă 21 la sută din 
populația activă dinainte 
de 1975, scrie cotidianul 
„Le Monde“. Produsul na
țional reprezenta anul 
trecut 65 la sută din nive
lul atins în 1974, iar ex
porturile industriale 70 la 
sută.

Baia de aprovizionare Petroșani
ÎNCADREAZĂ urgent

merceologi-voiajori

— buldozeriști categoria VI

— fochiști

— excavatoriști categ. IV-V

Duminică, 28 ianuarie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Orchestra am
bulantă. Republica: Doc
torul Poenaru. Unirea i 
Acel blestemat tren 
blindat

PETRILA : întoarec- 
Irea proscrișilor.

LONEA : Rocco și

I frații săi, seriile I-Il.
ANINOASA: Mînia,

(seriile I-II.-
VULCAN: Aurul, tai 

Mackenna, seriile I-IL I LUPENI — Cultural:
Pasiența. Muncitoresc: IO fată aproape cumin
te.

URICANI: Star, se-' 
rule I-II.

Luni, 29 ianuarie |
PETROȘANI — 7 No- I 

iembrie : Dantelâreasa. J 
Repubkaa i Concediul I 
ccu'e n-a avut lac; U- I 
nirea i Principiul do- I 
minoului. |

PETRILA i întoarce- ■ 
rea proscrișilor. Ș

LONEA: Obeliscul. ’
VULCAN : Hipopata- I 

mul Hugo. j
LUPENI .— Munciifca- I 

resc : O fată aproape I 
cuminte ; Cultural: | 
Ciuma dip. strada Piat- | 
nitkaia. ■

URICANI : Stor, seri- I 
ile I-II. ... !

încadrarea și retribuirea conform Legii nr. 
57/1977 și nr. 12/1971.

Informații suplimentare la biroul retribu
ire, din strada M. Eminescu nr. 22.

Cooperativa Deservirea
Lupeni

executa pentru sector particular și socialist 

LUCRĂRI DE ZUGRĂVELI SI VOPSITORII

Toată lumea știe că a- 
merieanii și europenii se 
bucură de o viață lungă, 
ajungînd să-și vadă 
în deplină maturitate. în 
cealaltă parte a lumii, via
ța este scurtă, moartea es
te brutală, iar părinții să
raci privesc nea j uitarăți 
cum jumătate dintre copiii 
lor sînt decimați de boli 
ce nu mai constituie nici 
Un mister pentru medici
na modernă.

Boala cea mai ucigă
toare în lume astăzi nu 
este nici atacai de cord 
și nici cancerul. Diareea 
reclamă mai multe vieți 
decît oricare altă boală, 
în special cînd ea este 
combinată cu mqlnutriția 
sau cu una din frecvente
le boli respiratorii, con
tribuind, într-o proporție 
de două: treimi, la cifra vic
timelor din rîndul copiilor 
lumii.

Cele mai obișnuite 
în lumea de astăzi 
schistosomiasis (300 
lioane de cezuri), ascaria- 
sis (600 milioane) și, înre- 
gistrînd o tragică revenire 
în timpurile noastre „mo
derne", malaria.

Povara, aproape a 
furor bolilor, este 
tă de săracii lumii 
ia. Singura boală 
țiită egal de toți, 
Sau albi, bogați sau 
raci, este variola. Această 
boală este împărțită în 
mod egal numai pentru că 
ea nu mai există pentru 
a fi împărțită. Cu ex
cepția tragicului accident 
de laborator de la Bir
mingham, nimeni nu a mai 
murit undeva de variolă.

Organizația Mondială a 
Sănătății (O.I.M.) estimea
ză că economiile anuale 

copiii din eradicarea variolei 
sînt de peste 2 miliarde de 
dolari. Ce se întîmplă cu 
aceste economii ? Econo
mia politică fascinează; în 
timpul campaniei de . un 
deceniu împotriva varto-
v.w.waw.w.v.wa

mi

tu- 
purta- 
a tre- 
împâr- 

negri 
să-

Din presa străină
(„The Guardian*’)

AWUWVWWWWWWV,
lei, S.U.A. au contribuit 

. cu 26 milioane dolari, sau 
aproximativ 2,6 milioane 
pe an, fără a calcula con
tribuțiile anuale 
pentru agenții ale O.N.U. 
ea O.I.M. Astăzi, 
ile din eradicarea 
lei sînt numai
S.U.A. de peste 300 milioa
ne dolari anual; bazate pe 
costurile provenite din 
cheltuielile pentru proteja
rea S.U.A. împotriva va
riolei în 1968, cînd a fost 
lansată campania globală. 
S.U.A. datorează mult a- 
celor țări care au dat 
bătăliile finale împotriva 
acestei foarte ușor trans
misibile boli.

Nu toți americanii pri
vesc lucrurile din acest 
unghi. Mulți congresmeni 

privesc contri- 
de 
în

.. ..... ____ unor
boli ca simple ajutoare de 
caritate, care pot fi tăia
te cînd țările sărace „s 
poartă rău*'.

directe
•J..'

economi- 
vario- 

pentru

ai S.U.A.
buțiile pentru astfel 
eforturi internaționale 
vederea controlului

Am rfștigat din lupta 
pentru eradicarea - variolei 
un modei de acțiune, de 
dăruire și un efort inter
național de cooperare fără 

mulți 
este
pe 

listă, dar nu există nici o 
boală care să constituie o 
problemă atît de mare pen- - . 
tru țările în curs de dez
voltare ca necesitatea de 
a asigura o aprovizionare 
cu hrană și o nutriție 
respunzătoare, apă 
tabilă adecvată și 
ții elementare de 
un sistem de îngrijire și a- 
sistență pentru mame și 
copii, imunizare, trata
rea și controlul bolilor lo
cale. Publicul larg 
țările bogate nu are 
măcar o idee despre 
ferințele celor săraci, 
orice caz, el nu 
preocupat, 
ward Kennedy, care a re
prezentat S.U.A, la o re
centă conferință interna
țională a O. I. M. / 
UNICEF, la Alma Ata, 
a mărturisit că america
nii sînt aproape indife
renți față de mizeria co
piilor din lumea a treia. 
„Care părinte nu înțelege 
oroarea faptului că 15,6 mi
lioane de copii — 15,1 mi
lioane în țările 
de dezvoltare — 
ri în acest an ? Nu 
tolera războaie 
bilanț ar fi cel pe

• îl au bolile ce pot fi pre
venite în țări în curs de 

șe dezvoltare. De ce tolerăm 
această enormă tragedie ?"

precedent. Astăzi 
se întreabă care 
,boala următoare"

co- 
po- 

condi- 
igienă,

din 
nici 
su
in'" 

pare 
Senatorul Ed-

în curs
vor

cii

mu- 
am 

căror 
care

Doritorii se pot adresa la sediul coope
rativei „Deservirea" Lupeni, strada 23 Au
gust nr. 9, telefon 112-140.

Duminică, 28 ianuarie | 
8,00 Gimnastica ta ‘ 

domiciliu. 8,15 Tot îna
inte. 9,10 Șoimii pairi- I 
ei, 9,20 Film seria1! pen- j 
tru copii : „Cărțile jun- | 
glei" Episodul 23. 9,45 
Pentru căminul dv. 
10,00 Viața satului. 11,15 
De strajă patriei. 13,15 
Telex. 13,20 Abum du
minical. 15,40 Tenis-Ma- 
gazin. 16,40 Mictlj ecran 
pentru cei mici i O în
tâmplare cu... tîlc. 17,00 
Film serial : „Will Sha- 
kespeare**. Episodul 4. 
17,50 Handbal masculin: 
Dinamo București —

I Calpisa Alicante în

ANUNȚ
Absolvenții școlilor profesionale 

U.C.E.C.O.M. din localitățile Ploiești, Cra
iova, Timișoara, Arad, lași, Galați, Brăila, 
Breaza care au fost recrutați și trimiși pen
tru calificare la școlile de mai sus de către 
Cooperativa Deservirea Lupeni, sau de fos
ta cooperativă Parîngul Vulcan și care nu au 
ridicat diplomele de absolvire pînă in pre
zent sînt invitați de urgență a se prezenta 
la secretariatul școlii unde au absolvit, în 
vederea obținerii diplomei. Vor prezenta 3 
fotografii 6/4.

Mica publicitate
Vi ND casă cu două ca

mere, bucătărie, baie și 
cămară. Petroșani, Aleea 
Treptelor nr. 3. Informații 
telefon 42937, între orele 
17—21. (62)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele ' 
Cornel, eliberată de 
parația cărbunelui 
la. Se declară nulă.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lukacs 
Elisabeta, eliberată de I.M, 
Petrila. Se declară nulă. 
(59)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Andre-

Vitez
Pre-

Petri- 
(58)

evici Alexandru, eliberat 
de I.U.M. Petroșani. Se de
clară nulă. (60)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Beke loan, 
eliberat de I. M. Petroșani. 
Se declară nul. (61)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cio- 
botaru Petru, eliberată de 
I.M. Paroșeni. Se declară 
nulă. (63). '

anunțuri de familie

FAMILIA amintește ea 
s-a împlinit un an de la 
dispariția din mijlocul 
nostru a celei care a fost

I „Clipa Campionilor Eu
ropeni". Transmisiune 
directă: de la Palatul 
Sporturilor. 19,00 Tele
jurnal. 19,15 Reportaj 
de scriitor: Zimnicea. 
19,35 De toate pentru

Itoți. Spectacol de varie- I 
tați, 20,25 Film artistic : |

I „Agonie și extaz". Pre- j 
mieră TV. Coproducție j

Iamericano-italiană. 22,30 ’ 
Telejurnal. Sport, I

I Luni, 29 ianuarie ș 
* 16,00 Telex. 16,05 E- I
I misiune în limba ma- I 
I ghiarâ. 19,05 Versuri în | 

lectura autorilor. 19,20 ■ 
1001 de seri. 19,30 Te- | 
lejurnal. 19,50 Panora
mic. 20,20 Roman foile
ton :• „Putere fără glo- 
rie“. Episodul 22. 21,10
Mai aveți o întrebare ?
21,55 Cadran mondial. I 
22,15 Telejurnal. I

I _ _ _ __ _ _ _____ _J

o minunată soție, mama și 
bunică

ANUȚA OPRIȘ
Amintirea ei va rămî- 

ne veșnic în inimile noas
tre. (55).

VICTORIA, soție, a- 
mintește rudelor și cu- 
noscuților că ou trecut 
6 luni de la decesul 
dragului și neuitatului 

NICOLAE HROȘTEĂ
Pentru veșnică a- 

mintire lacrimi, flori, 
și. dor la tristul lui 
mormînt. (54).
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