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Minerii de la Uricani Premise sigure privind

L

Cu sarcinile de plan, 
pe primii patru ani 

ai cincinalului, îndeplinite
Hotărîți să materializeze cit mai fidel în practică

obiectivele Congresului al XII-lea al partidului, o- 
bîective care prefigurează viitorul luminos al țării, 
minerii de la Uricani raportează realizarea sarcinilor 
de plan pe primii patru ani ai cincinalului 197G—1980:

• 49 500 tone de cărbune a fost extras în a- 
ceastă perioadă peste prevederi. Acest succes are la 
bază creșterea productivității muncii la nivel de între
prindere, in medie, cu 1,5 la sută. S-au realizat, de 
asemenea, in acest timp, peste 12 000 ml lucrări de 
investiții și 40 000 nil lucrări de pregătiri.

• In acest an, ponderea producției extrase
susținere și tăiere mecanizată este de 30 la sută. Prin 
introducerea de utilaje moderne în anul 1980, această 
pondere va ajunge la 55-—60 la sulă. Merită a fi 
menționat faptul că fondurile fixe ale întreprinderii 
au crescut cu 55 la sută față de anul 1975.

C. BUZESCU

cu

(Continuate în pag. a 2-a)

Nou lot 
de utilaje 

livrate 
minerilorIeri, un nou lot de st.îlpi hidraulici și piese de schimb a I.R.I.U.M. tinația : Ixmea și,, de st lipi . sigura o susținere trainică, condiții optime de lucru în abatajele acestor unități. ț"în aceeași zi,/fot de la I.R.l.U.M.P. au plecat spre minele Paroșeni și Lu- peni piese de schimb în valoare de 800 000 lei,destinate utilajelor din dotarea acestor mine. Piesele de schimb sînt livrate suplimentar de către harnicul colectiv ăl întreprinderii din Petroșani.

și pieseieșit pe poarta Petroșani cu des_Lupeni, Vulcan,Livezeni. Cei 450 hidraulici vor’ a-

In aceste zile, un alt .colectiv de muncă din . nicipKil nostru, cel al Autobazei l.T.A. Petroșani, portează îndeplinirea sarcinilor anuale de plan. Caracteristic acestui colectiv este ritmicitatea cu care și-a realizat și depășit lună de lună, în acest an, toți indicatorii de plan. Fină la finele anului se preconizează ca la indicatorul venituri brute să se obțină un plus de 1 500 000 lei, iar ia producția netă-se vor obține, de asemenea, peste 2 700 000 lei. însemnate succese s-au obținut și în ceea ce privește capacitatea de utilizare a parcului, indicator care a fost depășit, în aceeași muncii cu sîrg pășirea.de beneficii îa valoare de peste 1 300 000 lei.
Constantin GRAURE

mu- , râ~.

perioadă, cu 4 la sută. Faptul că oamenii de la Autobaza Petroșani au muncit bine, și responsabilitate, o dovedește nu numai deții turor indicatorilor de plan, ci și obținerea
(Continuare în pag. a 2-a)
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Tinăra confecționeră Veronica Găncean, de ia 
întreprinderea de confecții din Vulcan — o munci

toare a cărei carte de vizită este reprezentată d« ca
litatea produselor executate.

Foto : Gh. OLTEANU

in cadrul larg democratic, creat

prin constituirea organizațiilor proprii

ale Frontului Unității SocialisteParticipare largă, activă,la dezvoltarea socialeconomică a municipiului
O sarcină mobilizatoare pentru constructorii din Vulcan

Lucrările noului cinematograf 
să fie finalizate în aceste zile!Noul cinematograf Vulcan este prevăzut tru darea în folosință la sfîrșitul acestui an. Finalizarea obiectivului este așteptată cu nerăbdare și. interes de eătte miile de locuitori ai orașului,, dornici să dispună de un nou și modern lăcaș de recreere, de satisfacere a unor firești cerințe spirituale, cultural-educative. Deși lucra-

din 
pen- 
pînă

aceste zile ! o sar-conș- mate-
Totuși, obiectivul trebuie terminat înEste un țel prioritar, cină fermă pe care triictorii trebuie s-orializeze. CunosCind importanța : acestui .fapt am fost pre’zenți în ultima săptămî- nă, timp de mai 'multe zile, la acest punct de lucru pentru a urmări cum sînt soluționate, de la o-, zi la alta, cerințele impuse de firtali- rea respectivă, n-a pus pro- zarea obiectivului pînă la blertie deosebite de execuție, prin felul în care a fost organizată activitatea, durata desfășurării lucrărilor de către constructorii șantierului din Vulcan al TCH s-a prelungit peste așteptări, ele fiind tergiversate, nejustificat, astfel că ultimul „asalt" a fost lăsat pentru ceasul al doisprezecelea.

forța de niuncă necesară, problemă care a determinat condițiile de realizare a lucrărilor finale.Consemnăm două opinii care pun în evidență ritmul în care s-a lucrat în ultimele zile și hotărîrea constructorilor de a preda și acest obiectiv cuprins în planul fizic de lucrări al acestui an :
A. HOFFMAN

Cu răspundere sporită, în climatul de exigență propriu forurilor larg democratice, conferința municipală a Frontului Unității Socialiste a dezbătut pe larg problemele majore ale dezvoltării le a Văii măsuri pe ganizațiile constituite, masă și obștești componente ale F.U.S., sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, să contribuie e- fectiv la îndeplinirea sarcinilor ce revin municipiului din hotărîrile Congresului al Xii-lea al partidului. In general, lucrările cqnferin-
................................ llO-

economieo-socia-Jiului stabilind baza cărora or- proprii recent organizațiile de

sfîrșitul anului. Am asistat astfel la eforturile pe care •echipele de constructori, maistrul Dumitru Ciobescu, șeful punctului de lucru, și tehnicianul Romică Pora, șei'ul compartimentului programarea producției al șantierului, le-au depus pentru a organiza cit mai bine activitatea, pentru a asigura

Continuare în pag. a 2-a)
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Pupitrul de comandă din cadrul camerei termice — de unde se coordo
nează întreaga activitate Productivă a grupului de 150 MW de la Uzina electri
că Paroșeni. Foto : Ștefan NEMECSEK

țel au fost străbătute de tărîrea particlpanților reprezentanți din. toate calitățile și domeniile activitate — ca în noul dru democratic creat, participarea oamenilor muncii și cetățenilor la viața politică, economică, socială și culturală a municipiului șă dobîndeașcă dimensiuni noi, să se soldeze cu eficiență

lode ca-.

sporită astfel incit fiecare etapă a construcției socialiste să consemneze satisfacții depline și bogate înfăptuiri socialiste î^-viață oamenilor, în cronica municipiului. :Firesc, o atenție deosebită a fost acordată prob'fc- melor economice. Creșterea producției globale industriale a Văii Jiului eu 20 Ia sută în acest an, față de 1978, situează municipiul nostru printre centrele industriale cu un accentuat ritm de dezvoltare. Principala contribuție revine colectivelor, din activitatea de bază, ex_ tracția cărbunelui, domeniu în care producția fizică depășește în 1979, cu peste 540 mii tone cărbune producția anului precedent Consemnăm, de asemenea, din.i același domeniu, faptul că prin introducerea masivă a progresului tehnic și aplica, rea stăruitoare a'Prevederi- lor noului mecanism econo-

(Continuare in pag. a 2-a) 1

REVELION ÎN SUBTERAN !j
Toast pentru indicatorul abnegației îilui s-au bucurat mai întîi, este cînd au primit o combi- ' ■ nă de înaintare în steril, _____  timpu- dar au început necazurile lui". Calendarul indica — se defectat' des, lipseau ziua de miercuri, 19 decembrie, dar aici se pe- . _ „ „---- . .treceau în- fapt, ultimele chiar s-a rămas cu 28 ml ore ale anului 1979, în_ trucît această harnică brigadă a reușit să-și devanseze cu mult sarcinile de. plan. In acest fel, cîmpul minier Iscroni va fi deschis .mai devreme, la lumină va fi scos mai mult cărbune pentru țară. Opera de „pionierat" a minerilor de la deschideri este totuși dificilă, presărată cu multe greutăți, unele nu depind de ei> a- șa că fluturarea frapantă a unor cifre te poate înșela la prima vedere. Mi-o demonstrează, în-, inginerul Vasile Popescu,

Galeria ortacilor Mircea Secrieru pentru reporter, un adevărat „tunel al 1 piesele de schimb. Tot plusul a fost irosit, ba

I ivii-o| tr-un limbaj lapidar,| șeful raionului Iscroni. .*» .| plus substanțial,— La 1 iunie aveam un băieții

de șase ani e comunist. Pentru el totul e firesc, să mînuiască cu siguranță mulțimea de manete, care dirijează buzduganul, roca din ort (foarte dură — peste șapte pe scara Moss) cade ca o ploaie piezișă de vară. Firesc înseamnă că el sail Vietoi’ Rotaru, Petrii Prodan, Petru Cernescu sau Pavel Someșan să cunoască foarte bine tainele combinei, în vreme ce minerii din brigadă să aducă la timp goalele, să asigure încărcarea lor rapidă. El, ca și Cernescu, poate fi încadrat în categoria descoperitorilor de timp. Cernescu e student la I.M.P., Balint se. în pragul terminării ceului seral.— De unde timpul berechet, de le poți pe toate ?
Ion VULPE

sub plan. S-a luat hotă- rîrea să fie înlocuită combina. Era vremea zilelor de Congres, operațiunea desfășurată sub îndrumarea secretarului de partid pe raion, maistrul Mihai Sandu, s-a desfășurat în- tr-un timp record, oamenii au stat cite două schimburi și astfel s-au cîștigat 18 zile. Era dovada angajării brigăzii și a faptului că ortacii. nu-și pierduseră încrederea în tehnica nouă, dimpotrivă.Mă uit la unul dintre acești oameni, lăcătușul combainier Geza Balint. Fiu de miner Afin Valea Jiului, are 30 de ani, din- —----------------------------------tre care opt de minerit, iUdnlihiiare în pag. a 2-a)
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Steagul roșu

Biologul Angela Georgescu, laboranta Marcela Ocheană și chinusta Lia 
Marcu, de la laboratorul clinic al spitalului municipal Petroșani, conlucrînd 
asupra unor analize care se efectuează în acest laborator dotat cu aparatură 
modernă, de ultimă oră. Foto : I. LICIU

Cu sarcinile 
îndeplinite 

(Urmare din pagina 1)
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• Preocupați de va
lorificarea superioară a 
materiei prime, de fo
losirea chibzuită a ener
giei și combustibilului, 
minerii au economisit 0,6 
mc lemn de mină și 0,5 
mc cherestea la 1 000 to. 
ne cărbune extras, redu- 
cind în același timp, 
consumul de energie e- 
leetrică cu 1,4 kWh/to
na de cărbune.

• Prin măsurile șj so
luțiile tehnice noi aplica
te în procesul de produc
ție, colectivul întreprin
derii a obținut o econo
mie de 40 600 000 kWh 
energie electrică.

• Realizîndu-și sarci
nile de plan în proporție 
de 109,6 la sută, econo
misind peste 1 800 000 lei 
la cheltuielile materiale, 
sectorul Ii a cîștigat lo
cul I in întrecerea pen
tru mai mult cărbune.

In obținerea acestor 
însemnate succese s-au 
remarcat brigăzile • con
duse de Constantin Șer- 
bu, brigadă care exploa
tează un complex meca
nizat și care a depășit 
productivitatea muncii 
planificate cu 2 000 kg pe 
post. Ion Nicolae, Nico
lae Buraga de la secto
rul II. Eaurentiu Kele- 
men de Ia sectorul I, 
Gheorghe Scorpie și Si
mian Budescu de la sec
torul III. La lucrările 
de pregătiri s-au eviden
țiat de asemenea brigă
zile conduse de Dumitru 
Bornoiu și Aurel Soșoi,

Ieri, la „Unirea" formațiile pionierilor generală nr. 7 au prezentat un frumos program- artistic sub genericul „Slăvim Republica", Spectacolul și plugușorul au fost dedicate părinților și minerilor de la I.M, Livezeni, întreprindere ce patronează școala. (R.T.)
★

La Filiala din Petro
șani a O.J.T. au fost pu
se în vînzare bilete de

cinematograful din Petroșani, artistice ale de la Școala

Utilizarea mijloacelor de transport
(Urmare din pagina I)O altă direcție în care colectivul de aici a acționat cu înalt spirit gospodăresc este valorificarea superioară a combustibilului și energiei. Prin aplicarea u- nor măsuri tehnico-orgă- nizatorice specifice activității de transport, s-au e- conomist în acest an 132,3 ■tone motorină, 19,7 tone benzină, 11,2 tone diferite uleiuri, economii cu care Autobaza Petroșani își poate desfășura activitatea timp de 50 de zile. Demne de remarcat sînt măsurile luate de comitetul de partid și conducerea unității în ceea ce privește folosirea chibzuită a energiei e- lectrice (economișindu-se pînă în prezent peste 2 900 kWh) și recuperarea Uleiului (predîndu-se la depozi tul PECO 16,3 tone ulei pentru a fi regenerat). Dintre cei care și-au adus o contribuție substanțială la obținerea acestor succese amintim pe conducătorii auto Nicolae Cristocea, Ștefan Codescu, Florea Bețiu, Constantin Tacea, Ion Din- că, Aurel Pop, Mircea A- lexandru și multi alții, care prin folosirea autovehi-

culelor în relația plin-plin, prin eliminarea mersului în gol al motoarelor au economisit cantități însemnate dc combustibil.De asemenea, prin îmbunătățirea calității reviziilor și reparațiilor, făcute do mecanicii Ștefan Chi- riac, Nicolae Blendea, loan Petrie, Crăciun Costea, nu numai că a sporit siguranța în exploatare a autovehiculelor, ci s-a ' redus și consumul de combustibil pe kilometri parcurși. Și, pentru că tot este vorba de revizii și reparații, merită a fi amintit faptul că acestea se lac in flux tehnologic în atelierul unității, atelier dotat cu aparatură modernă de diagnosticare tehnică. Reparațiile curente sînt un alt domeniu care oamenii munciiaici au obținut succese remarcabile. Prin reducerea termenelor de revizii și reparații s-a reușit să se satisfacă pe deplin cerințele impuse de beneficiari.Realizările din această lună sînt la nivelul anului 1980. Ele atestă totodată faptul că sporirea în anul următor a producției nete cu 7 la sută, a indicatorului venituri brute cu 2,2 la sută, vor putea fi îndeplinite în mod exemplar. Pregătirea producției anului 1980 a început la a- ! ceasta unitate din semestrul II a.c. Succesele obți-

în de

activă

mico-financiar, întreprinderile miniere au obținut, pe ansamblu, o producție netă superioară,, concomitent cu un însemnat volum de economii la costurile de producție. Deși n.u se situează încă la nivelul posibilităților și al cerințelor, aceste rezultate mobilizează puternic colectivele din întreprinderile miniere angajate în acest final de an într-o amplă întrecere pentru creșterea producției zilnice, pentru pregătirea corespunzătoare a activității anului viitor. Au fost subliniate în acest context, creșterile de plan prevăzute pentru 1980 și pe întregul cincinal, iar dezbaterile conferinței au reflectat tocmai preocupările colectivelor de a consolida și întări potențialul e- conomic al întreprinderilor, de a contribui tot mai'

mult, sub conducerea ganizațiilor de partid, obținerea unor realizări superioare. Preocupări asemănătoare există, practic, în toate domeniile de activitate, în extracția și prepararea cărbunelui, cercetarea științifică, investițiile industriale și social-culturale, transporturi, aprovizionarea populației -șj prestările de servicii, în activitatea edi- 1 itar-gospodărească. Pretutindeni oamenii muncii, cetățenii sînt pătrunși de conștiința că acționînd cu stăruință pentru a obține noi creșteri cantitative și calitative, contribuind zi de zi la înfăptuirea deciziilor, rezultatele ce vor fi obținute pe ansamblu în viața economică și socială a muni- răsfrînge bunăstării spirituale, măsurilor
cipiului se vor pozitiv asupra lor materiale șiPrin aplicarea adoptate din inițiativa se-

cretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, cu privire la creșterea rolului Frontului Unității Socialiste și îmbunătățirea organizării sale, în municipiul nostru au fost constituite 337 organizații proprii ale F.U.S. — din care 242 în întreprinderi economice șj pe șantiere, 34 în instituții, școli și 51 în cartiere și satele a- parținătoare comunelor. Noul cadru organizatoric asigură posibilități reale de valorificare a potențialului masei largi de oameni ai muncii și cetățeni, care nu sînt membri de stimulare creatoare și înaintate în voltării activității economi- co-sociale și creșterii bunăstării tuturor celor ce muncesc și trăiesc în așezările Văii Jiului.

ai partidului, a energiilor iniția ti vel oi’ vederea dez-

Lucrările noului cinematograf să fie
finalizate în aceste zile!

(Urmare din pagina I)

Gheorghe SAVIN, șeful echipei de dulgheri : „Adevărul este că la cinematograf nu s-a muncit la vreme, forța de 'muncă fiind concentrată spre alte obiective prioritare. Încercăm însă să facem totul spre a-1 da în folosință pînă la sfîr- șitul anului. Noi, dulgherii, am încheiat toate operațiile ce ne revin, ultima fiind montarea panourilor decorative ale tavanului. Am lucrat -Zilnic cu program prelungit pentru a compensa lipsa forței de muncă. In

plus, am preluat și operația de lăcuire a lemnului care decorează sala cinematografului".
Gheorghe RADEȘ, șeful echipei de zidari : „Lucrăm 

ia „umbrela" ecranului. Tot ce mai rămîne de făcut de acum înainte, la pereți și tavan, sînt zugrăvelile. In dorința ca lucrarea săîncheie pînă la sfîrșitul lunii, oamenii din echipa care ră a mulO
sepe fă-o conduc au lucrat ține seama de prograde îucru".asemenea hotărîre dovedește prin fapte că toți . constructorii sînt prezenți

de fini- o zi, a- făcut-o

bal- țară ăl
din

odihnă în stațiunile neo-clisnalcriee din pentru trimestrul 1 anului 1980. (V.S.)
★. Pe pîrtiile de schiParing au fost verificate tehnic, pentru asigurarea bunei lor funcționări în sezonul alb, instalațiile de baby-schi „Troița" și de sub telescaun. Stratul de zăpadă existent constituie o invitație în plus la drumeție și odihnă în ambianța fortantă(V.S.) tonică, recon- a Parîngului.
★Restaurantul „Perla" din Vulcan întîmpină A-

în haină de săr-' In această săp- prin grija Vulcan, interio-
nul Nou bătoare. tămînă, I.C.S.M.rul restaurantului a fost reanîenajat. Au fost realizate zăgrăveli, reparații instalații și o mai bu- împărțire a spațiului servire. In acest local, un interior intim și organiza
lanădecuplăcut, se va revelionul tineretului dinVulcan. (R.T.)

nule pînă în prezent sînt o dovadă grăitoare în a- cest sens.Referitor la pregătirea producției anului 1980, la sarcinile ce le revin din documentele celui de-al Xll-lea Congres al partidului, tovarășul Alexandru Ilristea, șeful unității, ne spunea : „Intr-adevăr în acest an, dar mai cu seamă în această lună am obținut substanțiale depășiri ale indicatorilor de plan. Asta nu înseamnă insă că am făcut totul. Am ■ avut și mai avem, din păcate, și unele neajunsuri în ceea ce privește aprovizionarea cu piese schimb, în general, și anvelope, în special, preocupăm de întărirea dinii și disciplinei, de minarea la maximum transportului înColectivului de Autobaza Petroșani revin în anul viitor cini deosebite, sarcini care este hotărît să le depliriească în așa fel, cît să poață raporta, la fi
nele actualului cincinal, noi succese în muncă. Angajat plenar în materializarea o- biectivelor prevăzute de documentele Congresului.» al Xll-lea al partidului, colectivul nostru va contribui din plin ca deceniul următor să devină cu adevărat deceniul științei, tehnicii, calității și eficienței".

de cu Ne or- eli- 
a got

laîi șarpe in-: în-

Indicatorul
(Urmare din pagina I)— Cind îl agonisești cum trebuie, găsești întotdeauna rezerve. Am timp •s-o ajut pe Suzana (soția sa, frezoriță la I.U.M.P. — n.n.) la gospodărie, să îngrijim împreună de cei doi băieți, să-mi pregătesc lecțiile și chiar pentru distracție. -Găsesc astfel explicația faptului că în acest „tunel al timpului" oamenii îmi par mai tineri decît în realitate, de timpul de bine prețuit îl întreb pe Secrieru de ce

și e ei. cea

abnegației

acum la operațiile sare. In urmă cu ceeași afirmație a și inginerul șef al Grupuluide șantiere din Petroșani, ing. Florian Lazea, chemat să sprijine activitatea constructorilor din Vulcan :— Deși în aceste zile ne spre din i de- . din din împreună cu șeful lor de e- chipă, Marin Dragu. In sprijinul lor, consiliul popular al orașului a repartizat alți cîțiva zugravi de la întreprinderile din localitate. Se lucrează concomitent, în ritm susținut, la ultimele mozaicuri și la parchetare. Pînă la finele anului lucrările vor fi încheiate.Așadar, constructorii cinematografului din Vulcan dispun de o săptămînă lucru — timp mai mult cit suficient pentru ca crările să fie încheiate, ceasta hotărîre a lor i susținută în ultimele zile și prin fapte. Ea trebuie respectată, cu atît mai ferm CU cît oamenii muncii din Vulcan, inclusiv constructorii, doresc ca unul din darurile noului an să-l constituie noul cinematograf al orașului.

concentrăm interesul i finalizarea locuințelor Lupeni și Petroșani, am cis ca la cinematograful Vulcan să fie aduși, Lupeni, cîțiva zugravi,

de de- lu- 
A- este

altfel lucru deMiri sînt atît de puțini oameni împrejurul benzii. Rîde cu înțeles cel mai tînăr dintre cei doi frați șefi de brigadă de la I.M. Livezeni, după o clipă de tăcere, parcă s-ar scărpina anume după ureche, pare dispus la destăinuiri.— Ne-am dat seama că din 22 de oameni, șase ar putea lucra în alt front, dacă ne organizăm bine. Așa au zis și Ion Cioloca și Ion Ciritel și Ilie Manole, șefi de schimb, așa au gîndit a- jutorul de miner Constantin Ghiga, mezinii Ioan Rusu și Vasile Pop și toți ceilalți, Ne-am sfătuit cu șeful raionului și-apoi am pornit la treabă. In două schimburi, cîte trei oameni muncesc la circuitul puțului orb nr. 6 din același orizont 300.' Pînă astăzi am reușit o avansare, de la 1 decembrie, de 25 m. E drept că la sfîrșitul șutului și ceilalți mai trag 2—3 lopeți, mai perforează în noul ort.„Acolo" bîzîia melodios o mașină românească de încărcat. Gheorghe Simo- ta, nu-mi vine să cred că șeful de schimb are 52 de ani, îmi explică faptul că cei trei oameni din șut sînt un soi de indicator al abnegației, numit de el plastic „e- conomia de oameni a brigăzii".— Se face treabă . cînd e disciplină și înțelegere între ortaci, conchide el.— Ce credeți despre șeful de brigadă ? .— . E în primul rînd un om politic, ne reprezintă în comitetul municipal de

partid, dar și în front îi recunoaștem această calitate. Apoi e un bun organizator și își iubește tovarășii de muncă.Ni-i arată^pe însoțitorii lui Ilie Manole, care se grăbesc spre combină, loan Rusu și Vasile Pop, mezinii brigăzii, au cîte 20 de ani, iar în minerit doar zece luni. Despre ei îmi vorbise șeful de raion, despre modul cum s-au integrat în i brigăzii venite cu ani în urmă de la la, pentru că aici,' vezeni, era nevoie deschizători de drumuri... Schimburile se încruci- . șează în grabă, îl recunosc pe tînărul speolog Ladislau Somodi, are în el patima dragostei pentru subteran. Gheorghe Dumitriu, veteran între mineri, are 46 de ani, ține neapărat să-mi spună că aici, în. mijlocul ortacilor, a înțeles ce în- , seainnă adevărata ome-■ nie. Are un caz grav în familie, un copil bolnav. 
A fost ajutat să se îngrijească de el. în ochi îi; citesc emoția celui care mulțumește din inimă...Așadar, prima lună cu noua combină s-a dovedit fructuoasă. Pînă ~ la sfîrșitul anului vor ‘ mai avansa încă 50 ml, în total 140 pe lună, recordul la ei la mină fusese pu-■ țin peste suta de metri, la Lițcăn în brigadă. S-a hotărît să nu se oprească la acest rezultat. Tineri’ și bătrîni, majoritatea co- ‘ muniști șl uteciști, împreună la bine și la rău, ' descoperă resursele „e-■ conomiei de oameni", cum zice Simota, în fapt’ folosirea cît mai efieien- ' tă a timpului de lucru. ’ La 20 decembrie au sărbătorit anticipat revelionul. Galeria lor nu este deci un „tunel al timpu_ ‘ lui", ci locul de muncă, ' în care dau dovadă de ’ abnegație și pricepere, lată de ce mă emoționează gîndul la acești vrednici i ortaci ai lui Secrieru, ca- ‘ re mi-au urat primul „La mulți ani!" pentru 1980. Le răspund cu bucuria celui care încearcă să descopere omenia și l bucuria muncii.: . — La mulți ani, ortaci 1

nucleul c-îtiva Petri- 
la Li- de
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C A D R AN■Stăruind asupra itinera- riului nostru toponimic din Șurean, alcătuit din termeni de rudenie, ne-am a- dus aminte că un oronim, 
Vîrful lui Pătru a provocat discuții între geografi și etnografi, cu privire la localizarea sa. G. Vîlsan îl descoperea în regiunea Porți
lor de Fier, I. Conea (originar din Clopotiva Hațegului) susținea cu tărie : „Noi știm că Vîrful lui Pătru, a- mintit într-un document din 1520, se găsește în Munții 
Sebeșului, la nord-est de Parîngu". La aceste înălțimi, am adăuga noi, Vîrful lui Pătru din Retezat aflat la sud de... Clopotiva. Revenim însă la oronimul de pe malul Dunării care se numește, de fapt, după cum a precizat regretatul profesor severinean Constantin 
D. Ionescu, Crucea lui Sîm- 
petru. Profesorul Liceului „Traian" semnalează în a- propiere toponimele Moșul și Baba (de fapt Babele, dar unele stînci au fost dislocate, la sfîrșitul veacului trecut, cu prilejul construirii drumului de fier), inse- rînd variantele unei legende apocrife despre purtăto
rul cheilor raiului. Bolnav, sfîntul, care locuia în acele 
meleaguri, a trimis cîteva babe, peste Dunăre, după buruieni de leac. Babele au întîrziat, de durere, bolnavul le-a blestemat „să se facă steiu de piatră, acolo unde s-or afla. Cîteva au împietrit deja pe drum și

îrltr-o vreme se vedeau stanele de piatră, în rînd, de lă Dunăre în sus pînă în dreptul vîrful ui". Relevînd interferența toponimică din Banat, Oltenia și Transilvania, I. Conea semnala totodată unitatea vieții economice' și culturale a acestor provincii legate de un drum care șerpuia de pe Muchia Orșovei, „tot din
«&>

cum Titerlești (Mehedinți), a... timpului liber pe plajă,se organiza sărbătorirea lui, înainte ca ciobanii să urce cu turmele în munte.In repertoriul poveștilor românești, Sf. ’ Pătru este patronul lupilor (să punctăm toponimic în Vale:
Lupeni, Vîlcan-vîlk = lup 
în slavă, Valea Lupului);din sîngele lui s-ar fi născut porumbelul ; datorită

KiSmunte'în munte", pînă în Țara Hațegului.Legendele apocrife legate de apostolul creștinismului, care de fapt moștenește noianul de trăsături biografice și chiar fizice ale unui zeu dac, în strînsă Ier îtură cu mitologia popoarelor mediteraneene, ne .ajută să punem în valoare valențele mitice ale seriei toponimice familiale din Șurean, știut fiind faptul că Aușelul, Bă- 
trîna Boșorogul, Diudiul sînt oronime Și hidronime în apropierea Vîrfului lui Pătru, pe piscul căruia, în copilărie, marele nostru po
et Lucian Blaga își păștea mioarele. Pătru, la români, este un sfînt... profesional, era cinstit eu e- vlavie, mai ales de păstori, nedeile închinate lui sînt semnalate la țăranii jieni, la gorjeni, la mehedințeni. Pe înălțimile amintite, dar și în satele pastorale, pre-

lui a venit pe lume usturo
iul — cînd prins de diavol cu piciorul în poarta raiului ar.fi strigat „ai". Toponimic aceste legende sînt a- testate în Retezat prin 
Cioaca Porumbelului, dar și în Șurean. lîngă Vîrful lui Pătru aflîndu-se oronimul 
Purul (denumire de origine latină a usturoiului). Isprăvile sfîntului sînt comparabile cu ale unui cioban de rînd, cîteodată se mai îmbată, îi plac femeile, ia parte alături de stăpînul cerului la viața lumească, botează copiii, se alege cu zdravene bătăi din partea pămîntenilor, chiar moare în apropierea Vîrciorovei, deci în spațiul mitic românesc, deși personajul real a trăit la Roma. Să revenim însă asupra faptului că diavolul îi prinsese piciorul în poarta raiului, pentru că-i furase un zapis, pe cînd ambii își petreceau o parte

reprezentantul întunericului manifestînd veleități de scufundător nautic. Anali- zînd rădăcinile mitice în opera lui Lucian Blaga — referire expresă se face la drama „Zamolxe" — unii cercetători literari au evidențiat legătura mitică și etimologică dintre Zamol- xis și unele zeități și eroi greci, între care Labdakos și Oedip. Ilefaistos, chiar divinitatea bachică, Labdakos și fiul său Oedip sînt, spune mitologia sau descifrarea etimologică a numelor lor, șchiopi șau au alte infirmități la membrele inferioare, întocmai ca sfîntul păstorilor români, păstori care perpetuează tradiția mitologică dacă. Unele divinități din Olimp. după cum grecii înșiși mărturisesc, sînt de origine tracă. Ocupațiile dacilor, în special păstoritul se continuă firesc la români împreună cu acest fond mitic primordial, deși influența creștinismului alterează biografia personajelor, zeii devin sfinți.Faptul că Sf. Petru moștenește atributele unui zeu dac poate fi' însă surprins și în altă serie legendară, dedicată Babelor de la începutul lunii martie, între care Dochia este figu
ra centrală. Și în acest sens atestarea toponimică are rolul de a întări probele mitologice.

Prof. Ion VULPE
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tehnico-științific
Noi realizări ale in

dustriei farmaceuticeIn acest an, Ministerul Sănătății a avizat fabricația a încă 30 de medicamente. Printre cele mai recente figurează preparatele „Katein" — util în terapia și profilaxia stărilor de șoc, „Carbocro- men“ — indicat în tratamentul insuficienței cardiace, infarctului miocar- . die însoțit de colaps sau tulburări de ritm, de circulație coronariană, „Pa- duden“, Solicitat în tratarea bolilor reumatismale, „Decanofort" și „Nor- bețalon", folosite în toni- ficarea metabolismului.Pe aceeași linie, se înscriu produsele „Tave- gyl“ și „Brinerdine“, indicate în terapia stărilor alergice și, respectiv, a celor de hipertensiune arterială, precum și „As- colecitinul“, necesar în cazurile de scădere a randamentului intelectual și fizic, surmenajului,, oboselii.

Foraj cu aer 
comprimatIn industria extractivă se află în curs de generalizare o serie de metode moderne de lucru, menite să asigure identificarea și punerea în valoare a unor resurse minerale. Dintre acestea, o tot mai mare extindere capătă prospecțiunile geofizice și geoehimice, utilizarea, aparaturii cu raze infra- roșii în topografie, forajul de explorare la suprafață și subteran, carotajul electric și. radioactiv.In cadrul întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice Cluj-Na- poca, de pildă, au fost inițiate măsuri pentru generalizarea forajului cu aer comprimat, metodă ce facilitează sporirea de aproape patru ori a vitezei de a- vansare, în condițiile reducerii de trei ori a cheltuielilor, comparativ cu metodele clasice de forare. De asemenea, s-a trecut la folosirea betonării puțurilor de exploatare cu ajutorul cofrajelor glisante.

DE LA O DUMINICĂ, LA ALTA
• •• ■■dintre ita- mult de oȘtiați că...74 la sută lieni beau mai ceașcă de cafea pe zi? Cifra este cuprinsă într-un studiu publicat la Roma, care precizează că în țară există un procent de 9,1 la sută cetățeni neconsumatori de calea. Cei mai mari pasionați se întîlnesc in rîndurile funcționarilor (87,5 la sută), după care urmează 'studenții (59,5 la sută). '...constructorii francezi au realizat un vehicul su- perrapid pentru căile fe-’ > ra-cinci vagoane arti- propulsată cu 200 oră. Trenul dispune motor cu două tur-

COMERȚUL CU ARMEPotrivit datelor de care ■ dispune FBI, lipsa unor măsuri eficiente de control și a unor interdicții în comerțul cu arme din SUA a condus la situația prezentă, în care diverse persoane particulare dispun de aproximativ 200 milioane de arme de foc. Oficialitățile consideră că aceasta este una dintre principalele cauze ale proliferării crimei. Numai în cursul a- nului trecut, statisticile au înregistrat peste 10 000 de persoane care și-au pierdut viața în urma unor atacuri armate.

Din zona portului a dispărut o semiremorcă încărcată cu 24 000 de perechi. Banda care a organizat furtul a vîndut marfa chiar prăvăliilor din oraș. Ca să dea de urma mărfii, poliția
De
dE (olo

țat creșterea tarifelor serviciilor'medicale. Pînă a- cum, pacientul își plătea vizita medicală cu o... pătată (o specie de cartofi). De acum încolo, acest preț va fi valabil doar pentru orele obișnuite de consultații ; .sîmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare consultațiile medicale pot costa pînă la... 5 patate.
POLIGLOT
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.>,te ? Este vorba de o mă cu c'~"' cu late, km la de un bine cu gaz, construite după modelul celor utilizate la elicoptere....autoritățile vamale daneze au confiscat, în 1978, peste 7 milioane țigări, 20 000 sticle de băuturi alcoolice și o mare cantitate de droguri ? Valoarea acestora din urmă se ridică la 21,7 milioane coroane pe piața ilegală (potrivit unui raport dat publicității la Copenhaga)....un număr de finlandezi (60 femei și bărbați) au împlinit, cursul lui 1979, virsta de ani ? Cel mai bă- locuitor al Finlandei 106 ani. Cifrele anun- par să confirme cons-

„JURNALUL 
BLESTEMAT" pi-

vamal71 de11 în de

Jurnalul de bord al lotului care a lansat bomba atomică asupra lliroși- mei la 6 august 1945 va fi vîndut la licitație în profitul unei școli din Wicklow (Irlanda). Jurnalul conține detalii inedite a- supra misiunii avionului, precum și reacțiile pilotului, pe atunci în vîrstă de 29 de ani, în clipa în care 
a apăsat pe butonul fatal. In sfîrșit, „jurnalul blestemat" și-a găsit o utilizare... pașnică.
TRAFIC CU BLUE-JEANS

a fost nevoită să percheziționeze toate magazinele specializate. O parte din ea a fost recuperată, dar făptașii nu au fost prinși. întreaga valoare a stocului e- ra de cîteva sute de milioane de franci.
ONORARII ORIGINALE

La Honiara, capitala Insulelor Solomon, s-a anun-

100 trîn are țațetatarea privind mai marea longevitate a femeilor.
După marele scandal legat de descoperirea unor rețele de traficanți de dro-, guri, la Marsilia a izbucnit un nou scandal legat de traficul de... blue-jeans.

ORIZONTAL; 1) Mosorul fierarilor beto- niști ; 2) De dimensiuni mari — Ca și Hagi Tu- dose ; 3) Moft —- Iubit de copii; 4) Acrit șiînăsprit ’ 5) Casa lui A- zorel — ... Și mersulrățuștii ; 6) Zvelt la. urmă ! — Familie de albine — Aluminiu ; 7) Beat întors (acasă) — Veste; 8) Tren din capete ! — Cel mâi bun model; 9) îndestulat — , Ștefan ; 10) Munții moților,
VERTICAL : 1) Material folosit la zugrăveli — Aparține și calului și călărețului; 2) Pură ;3) De mare importanță pentru orice construcție ;4) Ton a vocalic ! — Discpe margini ! — Lupa în centru ! 5) Formă geografică de tip marin — Cerul fără margini ! ; 6) Articol posesiv — Militar ; 7) Referitor Iapopulația unei țări ; 8)Apăruți — Tip... de a- vion ; 9) Nu spun nimic — Localitate hunedo- reană ; 10) Măsură —Calitate, mai ales pen-. tru artiști.

I Dicționar: TAF3
Ing. Miron HORGA

Cehul Milan Mikesh, în vîrstă de 53 de ani, cunoaște 116 limbi și dialecte, pe 40 dintre ele vor- bindu-le curent. El declară că încă din copilărie a fost preocupat de studiul limbilor străine și a avut o foarte mare ușurință în învățarea lor. Mikesh a început cu studierea limbilor internaționale — rusă, engleză, franceză, germană și spaniolă. Acum el ștăpînește bine bielorusa, ucraineana, macedoneana, greaca yeche și modernă, daneza, norvegiana, suedeza,' finlandeza etc.

I 
I

I

Informatica — în actualitate. Răspunzînd cerințelor sporite pe care le ridică economia noastră națională, aflată in plină dezvoltare și modernizare, in ultimul deceniu informatica a cunoscut o puternică afirmare. Astfel, circa 2000 de unități economice au astăzi acces la calculatoarele e- lectronice. In cadrul întreprinderilor, centralelor industriale, ministerelor, organelor centrale, institutelor de cereetare-proiectare, de învățământ și în Site sectoare funcționează peste 1000 de unități’ de informatică, dintre care circa 130 sînt centre de calcul, dotate cu calculatoare electronice de tipul sau talia sistemelor Felix C-256, 512 și 1024, de fabricație românească, iar restul unități mai mici —• oficii, respectiv stații de calcul.Orientările noi apărute în actualul cincinal au făcut să crească substanțial calitatea activității de introducere a informaticii în economie. S-a ■ trecut, astfel, de la realizarea unor aplicații dispersate la proiectarea și realizarea sistemelor informatice, într-o concepție mai unitară.In cincinalul 1981—1985, se va trece treptat la realizarea sistemului informatic național, la generalizarea sistemelor informatice teritoriale și la introducerea informaticii distribuite. Așa cuni se arată în proiectul Programului — directivă de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și de introducere a progresului tehpic'pjnă in 1990 și direcțiile principale pînă în anul 2000, se vor introduce și extinde sistemele și mijloacele avansate de mecanizare și automatizare a proceselor de producție, în care scop se vor asigura realizarea de noi tipuri și familii de componente e- lectroniee, echipamente de calcul și prelucrare a datelor, precum și de teleinformatică, Vor fi intensificate, în același timp, cercetările în domeniul microprocesoarelor, al cibernetizării proceselor tehnologice, al utilizării roboților industriali și în alte domenii. Cu alte cuvinte, pentru informatica românească se conturează o perioadă cu sarcini calitativ noi, perioada unei afirmări și mai puternice.

M. Barbu, prezent și Ia confruntarea umoristică de Ia Knokke-Heist (Belgia)
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° Consiliul de Securitate a ridicat FILME

sancțiunile împotriva Rhodesiei 23 DECEMBRIE

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). Consiliul t Securitate al O.N.U. a ' 'doptat, vineri, oprin care a hotă: rea sancțiunilor ; RhoJesiei. Aceste au fost instituite zoluțiile Consiliului de Securitate din .1966 și 1968, în scopul izolării pe. plan internațional a regimului mi- . nori tar rasist de la Sallsbu- 
- ry care a proclamat în 1 mod ilegal independențaRhodesiei la 11 noiembrie 1965.Luînd în considerare a- cordurile tripartite de la Londra privind reglementa

rea problemei rhodesiene, rezoluția adoptată vineri de . Consiliul de Securitate invită toate statele membre ;,să înceteze măsurile adoptate împotriva Rhodesiei11 și hotărăște desființarea Comitetului pentru . sancțiuni, al Consiliului. Ea cere guvernelor statelor membre și agențiilor specializate ale O.N.U. să acorde ajutor Rhodesiei și țărilor africane din prima linie — Angola, Botswana, Mozambic, Tanzania și Zambia — pentru reconstrucția economică și repatrierea refugiați- loș. Secretarul general al O.N.LT. a foșt însărcinat cu coordonarea și organizarea imediată a acestor programe de asistență.Marii Britanii, în calitate de putere' administrantă i se cere să expulzeze și să ’ țină în afara teritoriului rhodesian pe toți mercena-

22dea- rezoluție■It ridica- împotriva sancțiuni prin re-
rii străini și toate trupele sud-africane aflate în Rhodesia.Intr-o declarație făcută în Consiliul de Securitate, secretarul general al O.N.U. a salutat adoptarea i rezoluții, subliniind portanța prevederilor privind acordarea de tentă internațională

acestei iniei asis- către
22 (Ager- parte la Consiliul în legătură

★
NEW YORK pros). — Luînd dezbaterile din de Securitatecu rezoluția privind ridicarea sancțiunilor împotriva Rhodesiei, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a manifestat satisfacția pentru faptul că rezoluția prevede asistență și. pentru țările vecine rînd ales vut

Rhodesia și statele africane din prima linie. El a adresat un apel comunității' internaționale să acorde „o asistenții masivă'1 acestor state pentru refacerca> economiilor lor, astfel ele „să poată profita noile posibilități pe le creează pacea și ; tatea".
incit i de care securi-

* ★ Secrc-a acestor sancțiuni, tarul general al O.N.U. a făcut apel pentru asistență masivii din partea co- internaționale

. Rhodesiei, în primul pentru Zambia și mai Mozambic, care au a- de suferit ea urmare

munitățiipentru a permite acestor țări' să-și ile lor și ficia de condițiile oferite de pace și securitate. El a a- dăugat că la momentul o- portun va conferi cu noul . guvern al Zimbabwe pentru elaborarea unui program de asistență imediată șl pe termen lung.

refacă economl- să. poată bene-

^^9°^ 0 Uedarație a ministrului 
industriei

LUANDAIntr-un interviu agenției naționale de presă ANGOP, ministrul industriei petroliere, Jorge Morals, a anunțat-că producția de petrol și gaze naturale a Angolei va înregistra o puternică creștere în următorii cinci ani. El a precizat, astfel, că, pînă în 1985, producția de. petrol valinge 20 milioane tone, o creștere importantă urmind să înregistreze și producția de gaze naturale.

22 (Agerpres). acordat

a-

In perioada care va urma vor intra în exploatare bogatele zăcăminte din provinciile Cabinda, precum șl din zona gurilor de vărsare ale fluviilor Congo și Kwanza.- Ministru] angolez a menționat că. în următorii doi ani, vor începe, de asemenea, forările la cele trei . zăcăminte din zona platoului continental al provinciei Cabinda. Aceste zăcăminte urmează să asigure, ■ pînă în 1983, o producție de 150 000 barili pe zi.
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PETROȘANI — 
ienibrie : Frate și 
Republica : Napoli revoltă; Unirea: Mihail, cîine de circ ;

PETRILA : Acuarele.
7 No- soră ;se

. Lumea A-Tînăr

RATA INFLAȚIEI a a- tins în acest an în Grecia nivelul dc 24 la sută, cel mai ridicat din ultimii cinci . ani — a anunțat ministrul grec al coordonării economice, Constantin Mitsoța- kis, în cadrul dezbaterilor din parlament asupra proiectului de buget pentru 1930 Ministrul a declarat, de asemenea că pentru a- nul viitor se apreciază că prețurile vor'crește cu încă 15 la sută.
PREȘEDINTELE COM

PANIEI „FORD“, Philip

Congresul Asociației oamenilor muncii din 
agricultura nicaraguană50 000 de țărani și muncitori agricoli. La Congres participă un număr de 250 de delegați repreztentînd secțiunile asociației din a- proape toate departamentele țării.In raportul prezentat la Congres, secretarul general al asociației, Edgardo Garcia, a subliniat că primele nuclee ale asociației s-au constituit în urmă cu cițiva ani, în plină luptă împotriva dictaturii somoziste.

MANAGUA 22 (Agerpres) La Managua s-au deschis lucrările Congresului constitutiv al Asociației oamenilor muncii din agricultură din Nicaragua, din care parte aproximativ

DIN PRESA STRĂINĂ

Dreptul la educație:
Decalaje și obiective44

C„Le Monde Diplomatique")Potrivit datelor oficiale ale UNESCO, sistemul e- ducațional este confruntat, , în prezent, cu grave pro- . bleme —■ atît de natură , „cantitativă, cît mai . ales, . calitativă. Pc , plan cantitativ, în ciuda eforturilor ,. considerabile depuse de cea mai mare parte a statelor lumii, se constată o creștere continuă a numărului de analfabeți adulți : acesta s-a’ majdrat de la 735 milioane, in 1960, la 742 milioane, in 1970, urmind să atingă, în 1980, nivelul de 814 milioane. In același timp, 30 de state, dintre care 22 se află în Africa, școlarizează mai • puțin de. 50 la sută dintre copiii între 6 și 11 ani; 40 de state — între care 19 situate, de asemenea, tot -pe continentul african, — școlarizează între 50 și 85 la siită. Marile decalaje e- xistente pe plan în acest domeniu trează că dreptul rație rămîne încăde inegal asigurat în ine. Raportate la fiecare e- lev, cheltuielile publice, a_ locate sistemului educațional, se ridicau, în 1975, la 1 617 dolari în America de Nord, în vreme ce în Africa nivelul era de 135 dolari, de aproximativ de 12 ori mai puțin. In acest context, nu este lipsit de semnificație faptul că eforturile consacrate asigurării dreptului, la educație pentru toți locuitorii planetei sînt serios afectate majorarea continuă tuielilor militare, statistice sînt, în sens, semnificative.

111înde in

mondial demons- la edu- extrein lu-

de a chel- D atei, ■ acest In a-

nul 1975, s-au alocat, în scopuri militare, 5,3 la sută din produsul național brut al statelor, iar pentru educație — 5,8 la sută ; pe cap de locuitor, proporția este de 103 și respectiv, dolari.Marile disproporții terstatale sînt agravate inegalitățile înregistratetre diverse regiuni ale aceleiași țări, între sexe, între prioritățile acordate diferitelor grade ale sistemului de învățămînt. In a- cest domeniu se înregistrează. adesea, in țările în curs de dezvoltare o preluare a modelelor occidentale, care nu corespund necesităților lor reale. Cheltuielile pentru învățămîntul superior, de pildă, sînt de 7,1 ori mai mari decît cele alocate învățămîntului primar în Asia, do 8.7 ori — în America Latină și de 58,4 ori — în Africa.In acest context, noua ordine internațională trebuie abordată și sub prisma dimensiunilor sale socialo și culturale. In acest sens, directorul general al UNESCO. M'Bow. sublinia că „ameliorarea calitativă a învățămîntului nu presupune întotdeauna ridicarea nivelului său ori conservarea caracteristicilor actuale ale sistemului, e- ducaționăl. O asemenea a- melîorare necesită, cel mai adesea, schimbarea caracteristicilor sistemului, pentru a răspunde exigențelor noi ale progresului societății ca și ale aspirațiilor fiecărui individ".
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Caldwell, a anunțat sarea pentru anul viitor, de către firma pe care o conduce, a unui nou tip de autoturism de mică cilindree, pentru a satisface preferințele tot mai evidente ale cumpărătorilor față de modelele cu un consum redus de carburant.
O DELEGAȚIE A 

PARTIDULUI COMUNIST 
DIN GRECIA. în.frunte cu secretarul general al C.C; al partidului, Ilarii aos Flo- rakis, a avut convorbiri cu o delegație a PMSU în probleme legate de activitatea celor două partide și colaborarea dintre ele. relatează agenția MTi. Delegația a fost primită de Janos Kadar, prim-seeretar al C.C. al PMSU.

PRIMUL MINISTRU al Japoniei, Masayoshi Ochiră, a cerut vineri guvernului său să elaboreze un plan vizînd reducerea cu 7 în loc de 5 la sută, cît se inten-

ționase inițial, a consumului de produse petroliere.
PREȘEDINTELE ECUA

DORULUI, Jaime Roldbs Aguilera, a inaugurat modernul port maritim de Ia Esmeraldas, oraș la Pacific, situat la 300 km nord-vest de Quito, , capitala țării. Noul port va concentra activitățile de import-export din partea de nord a Ecuadorului.
GUVERNUL TURC a procedat la devalorizarea monedei naționale — lira — în raport cu nouă devize veșt-europene și cu dinarul Kuweitian. •
IN PRIMUL SAU ACT 

OFICIAL în calitate de guvernator britanic al Rhodesiei, lordul Soames a decretat vineri ridicarea interdicției impuse în 1965 asupra activității, politice a Frontului Patriotic Zimbabwe. Ca urmare, copreședinții Joshua Nkomo și Robert Mugabe se pot întoarce în țară pentru a participa la campania e- îectorală. în baza acordului de încetare a focului, forțele guvernamentale rhodesiene vor începe operațiunile de dezangajare

, PETRILA : Acuarele.
LONEA : Mihail, eii ne de circ.
i’ULCAN : Stepa.

Vremea 
în EuropaInstitutele meteorologice anunță o scădere, puternică a temperaturii în Europa de vcsU' In mai multe țări s-au semnalat ninsori abundente, care, au perturbat serios traficul rutier, iar poleiul a fost cauza principală a numeroaselor accidente de automobil din Anglia, R.F.G. și Franța.In același timp, în nordul Europei se semnalează temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. In Norvegia, de pildă, vineri s-au semnalat plus 12 prade Celsius, ceea ce constituie o temperatură record pentru a treia decadă a lunii decembrie.
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Anul 1979 va bate toate recordurile în ce privește accidentele pe măre ale unor tancuri petroliere, a apreciat președintele firmei „Shell11 din R.F.G., Wilhelm von II- semann, luînd cuvîntul în fața Federației armatorilor vest-germani. El a precizat că în cursul primelor zece luni ale a- cestui an, în urma unor a- semenea accidente s-au vărsat în mările și o- ceanele lumii 515 000 tone de petrol, ceea ce reprezintă de două mult decît pe ansamblul anului 1978.
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NAVALE

SANCTUAR

îrilor— munca fie că nu deloc, fie , infim11.
relevă documentul acestor copii este retribuită cu un salariu

TRIB SĂLBATIC

ori mai
MILIOANE DE COPII 

EXPLOATAȚI

Un trib condițiile 'a' fost descoperit în regiunea muntoasă din nordul insulei filipineze Luzon. "Denumiți de unii localnici „j'anggos11 („sălbaticii11), membrii tribului, foarte sumai* îmbrăcați, se ocupă cu pescuitul, vînătoa- rea și recoltarea mierii produse de albinele sălbatice. De asemenea ei știu să facă și să folosească focul. Cu o statură puțin mai.înaltă ca a pigmeilor africani, ei au ca 'și aceștia pielea de culoare. închisă și părul creț. Locuințele lor sînt con- striiite din frunze de palmier și în ele își păstrează , armele de vînătoare și apărare: sulițe și

ce trăiește în epocii de piatră

Un grup de arheologi a descoperit într-p grotă din Juyo de Igollo (provincia spaniolă Santander) un lăcaș de cult preistoric despre care paleontologii afirmă că este singurul sanctuar din epoca mag- daieniană găsit intact pe teritoriul Europei. Cercetătorii menționează că sanctuarul are o vechime de 15 mii de ani, datînd din ultima perioadă a paleoliticului (magdaleniană) caracterizată de apogeul „industriei11 prelucrării o- sului și de picturile rupestre.
URȘI POLARI

CU BLANA... VERDE

î

J

Milioane dc copii dc pe glob, inclusiv din țările capitalista dezvoltate, sînt supuși unei crîncene exploatări. In momentul de țață — precizează un raport elaborat de Organizația Internațională a Muncii (O. I. M.) — peste55 000 000 de copii sub 15 ani lucrează în întreprinderi industriale, în mineetc. „In majoritatea căzu- arcuri cu săgeți otrăvite.

In grădina zoologică din Auckland, cea mai mare din Noua Zeelandă, vizitatorii au . avut surpriza de a vedea urșii polari ce-i știau albi etalînd blănuri... verzi. Un specialist al grădinii zoologice a o- ferit explicația : schimba- . rea culorii a fost efectul acțiunii unei ciuperci microscopice, care și-a' aliat adăpost în blana animalelor.
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