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ÎNAINTE DE TERMENLa halda de steril de la puțul7 Vest — I.M. Vulcan a trebuit să se construiască o stație de ventilatoare mobilă. Construcția stației a fost încredințată unei formații de lăcătuși din care au făcut parte loan Roja, Aurel Damșa. Edmund Dozsa, Eugen Dalea, Vilhelm Hornung, Gheorghe Trandafir, Macedon Moldovan, Alexandru Alman și alții-Lucrarea cerea un volum maremuncă efectuat în timp scurt. S-a fă. cut apel la conștiința formației de lă. câtuși care a lucrat în schimburi prelungite, astfel că, din primul schimb al acestui an, cel dintîi ventilator al sta. ției a funcționat cu 15 zile mal de.• vreme decît termenul stabilit.
Tudor MUCUȚĂ, 

corespondent

U.F.E.T. Petroșani

Sarcini sporiteAnul acesta, colectivul~ U.F.E.T. Petroșani are sarcini substanțial sporite Ia export, atît în ce privește cantitățile de masă lemnoasă, cît și diversitatea sortimentelor destinate beneficiarilor externi. Cîteva pre- .- cizări asupra acestei importante îndatoriri ce revine colectivului le-am cules de la șeful compartimentului desfacere al unității, tovarășul Mircea Nițulescu:— Valoric, prevederile de export pentru '81 sînt de 6' ori mai mari decît cele din anul precedent. Aceasta presupune o creștere substanțială a sarcinilor la sor-. timentele tradiționale — celuloză fag, cu cca 900 mc

OAMENI Al FAPTELORSint clteva zile de ciad cunoscutul șef de brigadă al minei Lupeni, Teodor Bon- calo, afirmă: „Ne.am pregătit intens pentru producția anului 1981 prin executarea unor revizii și reparații de bună calitate ale complexului din dotare, ale întregului flux de transport**. Hotă, rîrea șl ambiția ortacilor din brigadă — Petru Chirilă, loan Solomon, Francisc Balaș, Petru lacob, Cos. tache Ungureanu, Luca Borioș și alții —

se concretizează în- tr-un plus de 420 tone cărbune extrase față de sarcinile planificate în primele zile de muncă de la începutul anului.Hotărîrea lor de tț’ ocupa și în acest an un loc fruntaș în întrecerea socialistă pe bazinul Văii Jiului are acoperire în fap. lele de vrednicie ale minerilor, în ritmicitatea zilnică a producției, în cele 420 tone cărbune date peste plan.
pentru exportmai mult, lemn pentru cons, trucții rurale, plus 300 mc, mangal, de patru ori peste cantitățile anului trecut. De asemenea, avem prevederi la export, pentru prima dată în acest an, la cherestea de rășinoase.— Cum v-ați pentru a realiza aceste sarcini ?— In fiecare an,în 1980, nc-am depășit sarcinile ce ne-au revenit, dinamica exportului fiind în- tr..o continuă, creștere: Noul plan de export al -U.F.E.T. Petroșani este realizabil a- tît cantitativ cît și calitativ, fiind create toate condițiile tehnico-materiale pc-n_

tru livrarea ritmică a cantităților contractate.
Interviu consemnat de 

II ANTONIU

pregătit integralinclusiv <3

y EXIGENȚE .ALE ANULUI 1981
Mecanizare ■ Productivitate B Rentabilitate

Conducătorii între

prinderilor miniere 

sînt solicitați $â 

râspundâ :

r

1. Ce măsuri a(l întreprins pentru 
Introducerea șl exploatarea eficientă a 
mecanizării principalelor operațiuni?

2. Cum acționați pentru realizarea 
productivității muncii planificate?

3. Cu ce rezultate economice veți înche
ia luna Ianuarie, trimestrul I șl anul 1981?

---------- X
Azi, răspunde ing. AUREL BRtNDUȘ, directorul

• Anul 1981 — primul dintr-un cincinal cu o dinamică a producției fi. zice de cărbune deosebit de ascendentă spre final — se caracterizează la I.M. Petrila prin creșterea accentuată a ponderii stratelor de mică grosime. De aceea și mecanizarea cunoaște intensificări în această direcție. Astfel, continuînd să utilizăm cele două complexe din stratul 3 care au funcționat și în 1980, vom introduce noi com. plexe mecanizate de susținere în stratele 7 și 6 din zona de exploatare a sectorului I, precum și k_________________ —

I. M. Petrila13, sectorul Vcare ne vorîn stratul— utilajesosi de acum înainte. In stratul 13, sectorul II, unde funcționează deja un complex pentru tri. mestrul II ac. este planificat să intre în func- țiune următorul complex mecanizat de abataj. La sectorul 5 se introduce chiar în această lună o combină de tăiere în stratul 13, într-un abataj frontal susținut metalic. De asemenea, în toate a- batajele din stratul 3, sec. torulacest nică.Pe
II, se va trece în an la tăiere meca-această cale, pro.

:Ș

Ceferiștii au demarat bine în noul an• Deși în data de 3 ia. nuarie era z2 de repaus, colectivul atelierului de zonă se afla . la datorie. Muncind cu hărnicie, muncitorii de aici au reparat în ziua respectivă primele 8 vagoane redîn- du.le circulației.O în zilele trecute de la începutul anului, în cadrul Complexuluj C.F.R. Petroșani regularitatea la îndru. mare a fost de 100 la sută, tonajul brut pe tren

marflT a fost realizat în proporție de 110 la 3ută, încărcătura statică a de. pășit cu 15 la sută pe cea planificată, tranzitul cu manevră a fost de 98,7 la sută, iar rulajul a fost îmbunătățit cu 32,3 la sută.• Prima marșrută cu cărbune, purtind nr. 23235, a pornit spre Mintia în zi. ua de 4 ianuarie a.c. la ora 18,42, avînd 1800 tone.
Ing. Rodiea ARDELEAN
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D.și brigada condusă de minerul Radu C. Ion

In

de la I-M. Petrila are în 
componență numai tineri, se impune ca fiind una din formațiile de lucru cu 
experiență, situindu.se pri ntre brigăzile fruntașe ale minei, prin obținerea a 
șute și sute de tone de cărbune peste prevederile planului la zi.

Căldura apartamentelor trebuie 
tratata cu mai multă... căldură de 
către conducerea E.G.C.L. Petroșaniîmpreună cu inginerul Nicoiae Chirculescu și teh. nieianul Ioan Nicolae, de la E.G.C.L, Petroșani, ne.am aflat vineri, 9 ianuarie a c., ia centrala termica nr. 9 din cartierul Aeroport. Asigura funcționarea centralei schimbul format din lacob Rusu, șeful schimbului, om cu un stagiu de 15 ani la a. ceastă centrală, și două femei, dintre care una cu program de muncă redus. Pin cele 11 cazane, func. ționau, la ora vizitei, numai 9, datorită efectivu. lui incomplet al schimbului. Termometrele indicau 52 de grade temperatura apei pe coloana tur, 40 de grade pe retur- Ceea ce însemna, după aprecierea celor aflați la fața locului, că temperatura în .cele peste 600 de apartamente deservite de cen. trală era în jur de 20 gra. de. Reprezentantul asociației locatarilor, Vincze

Bardocz, aflat de față, ne-a confirmat că oamenii centralei, deși în minus de efectiv, își fac datoria, că locatarii sînt mulțumiți, Că nu au reproșuri. Deci, se poate da căldură și apă caldă in condiții satisfăcătoare. Atît la această centrală, cit și la vecina ei, nr. 10, există posibili, tăți de reducere a efortului oamenilor care trans-
La fața loculuiportă cu roabele cărbunele de afară pină la cazane, pe o distanță de aproape 100 m, prin bascularea acestuia direct în spațiile închise din interiorul centralelor. Această posibilitate nu este folosită deoarece distribuția de cărbuni, în loc să îndrume spre cele două centrale autobasculante de 5 tone, trimite mașini de 16 tone, care nu pot intra

pe ușile respective, și des. cârcă cărbunii afară, iar conducerea E.G.C.L. a fost de acord ca spațiile respective să fie transformate... în garaje, deși nu reușește să completeze efectivele schimburilor cu fo- chiști, atît la centralele 9 și 10 cit și la altele. Mă. sura stabilită de data a- ceăsta șl, după cîte știm, finalizată operativ, a constat în trimiterea unui „IFRON“ dotat cu cupă, care a transportat cărbuni din grămezile de afară, în interiorul celor două centrale, ușurînd astfel, în-, trucîtva munca fochiștilor, (Bineînțeles că aceasta se face cu consum suplimen. tar de combustibil, retragerea „IFRON_ului" de la alte lucrări, retribuție pentru tractorist etc.).O impresie bună ne.ă
Toma ȚAțâRCA

(Continuate tri pag. a 2-a)

Premieră medicală la PetroșaniIn cadrul secției de cardiologie a Spitalului municipal Petroșani s_a efectuat, în ziua de 9 ianuarie, în premieră în Valea Jiului, cardioștimula- 
rea endocaritară la două bolnave CU tulburări ale ritmului cardiac, în scopul stabilirii unui diagnostic precis și al unei eventuale indicații de cardiostimu- . lare permanentă.Această intervenție a fost posibilă datorită aparaturii moderne aflate în dotarea spitalului, aparatură asigurată prin grija deosebită a partidului și statului nostru, personal a secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru sănătatea minerilor și a familiilor lor.Operațiunea a fost e- fectuată, sub Îndrumarea tehnică, directă și nemijlocită, a dr. Nicole Stăn_ cioiu, șef lucrări la clinica de cardiologie Fundenl, de către dr. Radu V. Radu,

medic primar cardiolog, cu ajutorul medicilor Mihai Bănacu, medic primar, doctor în medicină, Imre Ko. roszi, medic specialist interne, Nicolae Cristescu, medic specialist ortoped, Vlad Stoicescu, medic, și a surorilor de la secția de cardiologie și de la sala do operații-ortopedie. Investigația a reușit foarte bine, stabilindu-se precis diagnosticul celor două bolnave. Dispunînd de aparatură modernă, personalul medical de specialitate va continua și în viitor aplicarea acestei noi metode de diagnostic și tratament care vine în sprijinul bolnavilor din Valea Jiului și zonele, li. mitrofe și înscrie Spitalul Petroșani în rîndul centrelor medicale din țară . alături de București, Brașov, Timișoara și Sibiu, unde se aplică această metodă de diagnosticare a bolilor cardiovasculare.(T. R.)

ducția extrasă je dotate cu mecanizate în comparativ cu din 1980, aproape că se dublează, creșterea re. prezentînd peste 90 000 tone de cărbune. Evacuarea cărbunelui din toata sectoarele se realizează pe flux modern de trans, port, pe benzi de mare capacitate, și puț cu schip. Nu mai utilizăm în atest scop nici un vagonet.Structura stratelor pe care le exploatăm în a.
Anton HOFFMAN

în abata- complexe acest an, realizările

^Continuare in pag. a 2-a)

---------------------------------------------- —

l 
I
l 
I
I
I
i 
I

i

I
I
I
I
i 
» 
» 
i
I

I
I

.1..

I
I

Promotori 
ai noului.Mina Vulcan. Abata

jul mecanizat -din stra
tul 15, 
Prima 
noastră 
Burlan, 
dă. Dialogul a început 
greu. De fapt despre 
mineri se spune că 
sînt oameni tăcuți, har
nici și dîrzi ca muntele 
căruia îi smulg cu atîta 
stăruință bogățile. Dîr- 
zenia și priceperea, dă
ruirea și hărnicia, dar 
mai cu seamă gîndirea 
novatoare, de comunist,

orizontul 420. 
cunoștință a 

ă fost Dumitru 
șeful de briga-

însemnări de
REPORTER

au făcut din acest om 
— care din 38 de ani 
cîți a împlinit recent, 
20 i.a lucrat in mine
rit, — un promotor al 
noului. Al acelui „nou“ 
care, așa cum ne șpu. 
nea Ilie Deaconu, pre
ședintele comitetului de 
sindicat, a mișcat din 
temelie vechi deprin
deri minerești, a schim
bat modul de a gîndi al 
minerilor, a 
practic lopata cu 
plexul mecanizat.

— In anul 1961, 
terminarea școlii

înlocuit com-
după 
pro

fesionale, ne mărturi
sește Dumitru Burlan, 
m-am încadrat la mina ' 
Vulcan. Atunci nici 
vorbă despre mecaniza
re. Toate, sau aproape ; 
toate operațiile din a- i 
bataje se executau ma- i 
nual. Cu timpul însă a 
început să pătrundă și 
la noi ,.noul“. Am /est 
dolați fie cu o mașină 
de încărcat, fie cu o 
combină de înaintare 

Acum ?
combină de 
în cărbune.

Constantin GRAURE

IN PAGINA A 3-A:
De la o duminica 

la alta

situindu.se


Desfășurată în prima lună a anului 1981, la debu- tul. cincinalului calității și eficienței,, conferința sindicală a constructorilor de utilaj a făcut bilanțul activității depuse de comitetul pe întreprindere și cele din secții, de birourile grupelor sindicale in . pe. rioada care a trecut de la alegeri pînă în prezent atît pentru îndeplinirea e- xemplară a sarcinilor de plan cit și asigurarea unor condiții optime de muncă și viață, oamenilor muncii de aici- Darea de seamă a scos în evidență succesele obținute de colectivul I.U.M.P. privind noul mecanism economico- financiar, întărirea autocontrolului și autogestiunij muncitorești. Astfel, indicatorul producție netă a fost realizat în anul care a trecut în proporție de 101,9 la sută, iar productivitatea muncii calculată pe baza acestui indicator u fost depășita cu 2,7 la sută. Cu toate succesele obținute pârtiei panții la dezbateri au arătat, într.un înalt spirit de responsabilitate muncitorească, și lipsurile care' s-au manifestat, făcînd în același timp propuneri pentru îmbunătățirea activității productive. „Este necesar să se ia măsuri urgente pen
Promotori ai noului

Urmare din pag. I)

dințetn dotați cu un 
complex mecanizat. Toa. 
te aceste înnoiri le da. 
torăm secretarului ge- 
neral al partidului, to
varășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU, care ma. 
ni festă o deosebită gri. 
jă față de munca uoas. 
tră, a minerilor.

— A fost ușor, a fost 
greu să treceți de la o 
tehnologie veche de lu
cru la alta nouă ?

— Totul este să în
vingi teama cu care 
lucrezi, să înțelegi și 
să.i faci și pe ortaci 
să înțeleagă că deși es
te mai greu pentru mo. 
ment, rezultatele viitoa. 
re vor îndreptăți efor. 
turtle. Tocmai acest lu. 
cru cred eu că am reu
șit să.l fac. Am ortaci 
ca Vasile Boghion, șef 
de schimb, Nița Auri
că, Vasile Condur at, 
Francisc Bejan, mineri, 
Nicolae Păștinaru, Du
mitru Amaricăi, corn, 
bainieri, Nicolae Pop. 
lăcătuș, cu care poți 
smulge ușor muntelui 
700—800 tone pe zi.

Aici, la mina Vulcan, 
am aflat că în balanța 
reușitelor șefului de 
brigadă cîntăresc mult 
convingerea și încuraja, 
rea ortacilor de a ac
cepta noul. „El este — 
ne spunea Arpad Cri- 
șan, secretarul comite

tru asigurarea în hala monobloc a unui climat corespunzător desfășurării în bune condiții a procesului de producție" (Vasil Ston- cian). „La secția turnătorie activitatea politică depusă de organizația de sindicat se reflectă fidel în succesele obținute în produc, ție. Ne angajăm ca în a-
Conferințe pentru dări 
de seamă și alegeri în 
organizațiile de sindicat

cest an, cu toate că sarcinile de plan sînt mobilizatoare, să amplificăm seria succeselor anului precedent" (Titus Peștena- ru). La rîndul său Vasile Maghiar a relevat faptul că în anul precedent nu s-a făcut totul pentru creșterea gradului de securitate a muncii. „Numărul accidentelor, afirma vorbitorul, dovedește o dată în plus că în acest domeniu există multe rezerve. Aș recomanda noilor organe care vor fi alese astăzi să se pre. ocupe mai mult de această problemă". în .cuvîntul său Tudorel Praia a subliniat că „este necesar ca fiecare la locul său de muncă să-și facă în mod 
tului de partid pe mi
nă — un exemplu de 
tenacitate in depășirea 
oricăror greutăți. De
sigur, ar fi multe de 
spus despre brigada 
condusă de Dumitru 
Burlan, despre calitățile 
pe care se sprijină suc
cesele acesteia: hărnicie, 
perseverență, curaj. Iată 
cum ortacii lui Burlan, 
folosind cunoștințele pe 
care le-au învățat la 
cursurile de policalifi
care pentru a se per
fecționa pe sine și, tot
odată, pentru a stăpîni 
și minut utilajele, au 
reușit să depășească lu
nă de lună productivi
tatea muncii în medie 
cu 8,5 al sută".

Acum, la începutul 
noului an cunoscutul 
brigadier Dumitru Bur
lan, afirma„Sîntem 
hotărîți să amplificăm, 
în acest an, primul an 
al cincinalului calității 
și eficienței, succesele 
anilor precedenți. A. 
vem condiții optime de 
muncă, iar succesele' 
obținute în aceste zile 
la nivel de mină, încor
porează și strădaniile 

noastre". Cuvinte 
simple, care spun de 
fapt, foarte mult. Ele 
exprimă hotărîrea mi
nerilor de la Vulcan 
de a face totul pentru 
ca țara noastră să de
vină, în acest deceniu, 
independentă din punct 
de vedere energetic. 

corect și conștiincios datoria, să acționeze cu mai multă promptitudine pentru înlăturarea deficiențelor ce se ivesc, pentru îmbunătățirea activității productive".De consemnat este fap. tul că în centrul dezbaterilor au stat calitatea utilajelor miniere, preocupările oamenilor muncii de aici privind aplicarea și în continuare cu mai mult succes a noului mecanism economico-financiar. în a- cest sens, Aurel Felea, se_. cretarul organizației U.T.C. de la secția mecanică a scos în evidență hotărîrea tinerilor din această secție de a executa lucrări de calitate. Legat tot de calitatea utilajelor Eugen Go- aghi afirma: „Este în putința colectivului nostru să execute utilaje de calitate. Vom depune toată stăruin. ța pentru a da minerilor utilajele la timp și de bună calitate". Participan. ții la conferință au mai scos, de asemenea, în relief faptul că sînt rezerve însemnate și în ceea ce privește întărirea ordinii și disciplinei, a folosirii la capacitate a mașinilorJu- nelte, îmbunătățirea transportului intern, precum și a aprovizionării tuturor locurilor de muncă cu scule și materiale.
Cornel BUZESCU

Cabinet juridic
• LOR1NȚ ALEXAN

DRU, Petroșani; Referitor la scrisoarea dv. vă comunicăm: Potrivit art. 9 alin. „e~ din Legea nr. 1/1970, persoana cu contract de muncă pe durată nedeterminatâ, care s-a încadrat in termen de 90 de zile de la încetarea moți, vului, (în cazul dv., satisfacerea stagiului militar), pentru care nu a maj lucrat, beneficiază de vechime neîntreruptă in aceeași unitate. Sporul de vechi, me neîntreruptă in aceeași unitate se acordă în conformitate cu legislația în vigoare, după cum ur. mează : pentru 5—10 ani vechime neîntreruptă se acordă un spor de 3 la sută din retribuția tarifară; de ia 10 la 15 ani, 5 la su. tă; de la 15 la 20 ani, 7 la sută, iar peste 20 de ani, 10 la sută. în situația dv. aveți — din scrisoare nu rezultă cu claritate — peste 10 ani vechime ne. întreruptă în aceeeași u- nitate, beneficiați de un spor, de 5 la sută din retribuția tarifară, iar întreprinderea la care lucrați este datoare să vi-1 acorde.
• ROMOȘAN IONEL. Paroșeni: Din prevederile art. 9 alin. 2 al Legii nr. 1/1977, rezultă clar că persoanele care sînt încă, drate în unitățile socialiste de stat, și care au împlinit vîrsta de 25 de ani și nu au copii, vor plăti o contribuție fixă lunară, în

(Urmare din pag. I) cest an, concentrarea activității în stratele subțiri nu permit o creștere în ansamblu a productivității muncii- în schimb, prin extinderea largă a mecanizării în a- batajele din stratele subțiri, vom spori productivitatea muncii în aceste zone. Nivelul de creștere a productivității muncii în cazul trecerii la mecanizare complexă este de la 3—4 tone/post, cit se obține prin tehnologii clasice, la 6 tone pe post. Acțiunile pe care le întreprindem pentru pregătirea condițiilor optime de funcționare a noilor dotări vizează, în primul rînd, îmbunătățirea organizatorică a activității în abatajele din stratul 13, unde au funcționat u- tilaje de mecanizare, dar nu cu ponderea din acest an. în paralel, tot aici, pregătim muncitorii și cadrele de asistență tehnică ce vor exploata in perspectivă utilajele cu care vom fi dotați. Inten. sele pregătiri pe care le
funcție de retribuția tarifară de încadrare. Contribuția dv. de 135 iei este legală, cum tot legal este și plata impozitului agricol pe care-1 plătiți potri. vit Legii nr. 2/1977.

• ȘAUCA GHEORGHE,
Vulcan: încadrarea înmuncă în unitățile socialis. te se face în conformitate' cu dispozițiile Legii nr. 12/1971 șî ale Legii nr. 57/1974. De subliniat că încadrarea muncitorilor calificați in categorii superioare se poate face numai dacă unitatea respectivă are prevăzut în planul său un volum suficient de Iu. crări corespunzătoare ca. tegoriei la care muncitorii solicită să fie încadrați.

• AVRAM GHEORGHE. 
Uricani: în legătură cu scrisoarea dv. vă comunicăm că o persoană majoră care a înfiat un copil (minor) este obligată la creșterea, întreținerea și educarea acestuia. Totodată vă comunicăm că sumele de ban; pe care trebuie să le plătiți Centrului de primire a minorilor din Oradea, pentru perioada în care minorul a fost internat acolo sînt legale. în situația ' în care dumneavoastră aveți motive temeinice puteți să cereți instanței de judecată desfacerea înfierii și decăderea din drenturile părintești.

C. GRAURE, 
jurist 

facem urmăresc, totodată, scurtarea duratei de montaj a utilajelor și intrarea lor grabnică în procesul de producție, ca și îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare materială a formațiilor de lucru. Ne preocupăm, totodată, în măsura mai ma. re de activitatea de revizii și reparații pentru a putea asigura preventiv condiții de funcționare fără stagnări a utilajelor tehnologice moderne, cu performanțe productive ridicate, inclusiv a fluxurilor de transport care servesc sau vor servi abatajele în care tăierea se face mecanizat și unde evacuarea cărbunelui
Căldura apartamentelor
(Urmare din pag. I.produs starea și modul în care funcționa, în schimbul condus de Petru Staic, centrala termică nr. 7, în opoziție cu haosul întîlnit 

la centrala vecină, nr. 8 unde am văzut multe geamuri care nu se închideau, ori sparte, lăsînd vîntul și gerul să pătrundă în voie, apă țîșnind din fisuri, conducte înghețate, gheață, multă gheață la doar câțiva metri de cazenele în care focul ardea mocnit. E posibil oare ca oamenii să muncească normal în asemenea condiții ? Ce temperatură pot aștepta în apartamentele lor locatarii încălziți de această centrală înghețată ? Apoi, cum s_a făcut pregătirea acestei centrale în vederea iernii ? Cum se asigură întreținerea ei curentă, dacă întreaga înfățișare a instalației dovedea o crasă nepăsare și neglijență? „Nu avem oameni pe a căror probitate profesională să ne putem baza", remarca unul dintre cei Ungă care ne aflam. In condițiile de muncă întîlnite nici nu e de mirare.Cum satisfac în aceste zile de iarnă aspră cerințele de căldură și apă caldă ale locatarilor alte centrale ?Relevante siriț m acest sens următoarele spicuiri din scrisorile și sesizările adresate în ultimul timp redacției. „Subsemnații locatari ai blocului nr. 5 din strada V. Roaită — Pe. troșani, vă aducem la cunoștință că in apartamentele în care locuim nu ne bucurăm de căldura prevăzuta de lege, pe care o plătim. Insuficiența căldurii o resimțim încă de a- nui trecut. Cerem E.G.C.L să ne furnizeze căldura pe care o plătim". într.o altă scrisoare se spune: „Subsemnatul Emil Popa,- cu 

trebuie să se realizeze. în timp scurt.Sînt create condițiile tehnico-organizatorice me< nite să ne conducă la 
realizarea planului încă 
din prima lună a ataului. Aceste condiții se vor îmbunătăți în continuare pe măsura concentrării activității noastre în a- bataje dotate cu tehnologii noi, prin intrarea în funcțiune a combinelor și complexelor mecanizate de tăiere și susținere pe care le introducem în stratele subțiri. Colectivul 
minei Petrila, un detașament de mineri cu prestigiu recunoscut în Valea Jiului, poate și este 
hotărît să realizeze inte
gral sarcinile trimestrului 
I și ale întregului an 1981.

domiciliul în blocul nr. 107 din strada Republicii —. Petroșani, vă aduc la cunoștință că toate blocurile deservite de centrala termică din strada Slătinioa- rei, nu au căldură suficientă. Oameni mari și, mai ales copii tremurăm de frig în apartamente. A. ceastă situație se datorește faptului că dezvoltarea capacității centralei noastre nu s-a realizat la timpul prevăzut, jar actuala capacitate nu mai face față cerințelor".Asemenea semnalări, cu totul întemeiate, ne obligă să le spunem tovarășilor ing. Emeric Fareaș, directorul E.G.C.L. Petroșani, ing. Nicolae Chircuiescu, care răspunde de partea tehnică a funcționării centralelor termice, tehnicianului Ion Nicolae, șeful secției fond locativ Petroșani și subalternilor lor, că acum se vede modul in care s-au stabilit și realizat pregătirile necesare la centralele termice, în vederea bune; lor funcționări în perioada timpului rece. Cu regret trebuie să spunem că în unele locuri aceste r---egă- tiri s.au făcut superficial, cu multe neajunsuri ?ă în continuare, organizare : activității de la centralele termice este tratată aproape în același mod. Se constată acuțn numeroase acte de indisciplină în munca fochiștilor. efective insuficiente, cărbune de slabă calitate și alte neajunsuri, dintre care am enumerat doar cîteva, toate resimțite în temperatura apartamentelor locatarilor.Sînteți datori. stimați conducători, să faceți tot ce credeți de cuviință, pentru ca locatari, să beneficieze de confortul ia care au dreptul și pe care îl plătesc, în asigurarea căruia căldura și ana caldă sînt în prezent pe primul plan.

I
0 PREMIERĂ LA SE.

DIU. Astăzi, începînd de la ora 18,30, artiștii Teatrului de stat din Petroșani vor fi prezenți pe scena Palatului cultu. ral din Lupeni, cu pre. miera acestei stagiuni „Misterioasa convorbire te„ ■ lefonică", spectacol ce va 
I figura, la începutul săp- 
I tămînii viitoare 
l programul de și în activi-

tate al cluburilor din Petrila și Vulcan. In paralel, în regia artistică asigurată de Marcel Șoma, se desfășoară repetițiile la savuroasa comedie a lui Victor Ion Popa „Take. Ianke și Cadîr", a cărei premieră se speră să se desfășoare în sala renovată de ia sediu] teatrului.
0 REVELIONUL LU

CRATORILOR DIN ALI
MENTAȚIA PUBLICĂ. Ca în fiecare an, cei care în noaptea de la cumpăna a- nilor au fost la dispoziția

ația sportivă gazdă, în co-noastră, a tuturor, la săr. rețeaua de desfacere dinPetroșan; și Lupeni va fi laborare cu Casa pionieri- aprovizionată cu alte 20 iOr și șoimilor patriei din tone de struguri. Au-fost localitate va organiza aici puse în vînzare și primele în săptămîna care urmea- trufandale de seră din a- nul fire 2000
bățorirea revelionului 1981, adică lucrătorii din alimentația publică, au petrecut ierj noapte revelionul lor, la restaurantul „Minerul" din Petroșani.

• STRUGURI ȘI TRU
FANDALE. Aflăm de la conducerea C.P.V.I.L.F. Petroșani că în zilele de la sfîrșitul lunii decembrie și începutul lunii ianua- nie curent, s-au vîndut populației 16 tone de struguri. In următoarele zile,

1981 : 7000 legăturide usturoi verde și căpățîn; de salată.
PATINOARUL din o-

un „carnaval al fulgilor nea". E vorba, deci, de exemplu pe care îl do.,molipsitor" la nivel
ză de un rim „molipsitor" la nivel de... municipiu.

• BILETE DE TRATA.
0rașul Lupeni, amenajat deAsociația sportivă „Mine- MENT. Filiala Petroșani a rul“, președinte Mihail ' ‘ “ ...............”Moisescu, se află la dispoziția celor ce îndrăgesc sportul pe gheață. Asoci-

materice Felix,. Hercu- lane, Geoagiu, Vața, Amara, Vatra Dornei, Căciula, ta etc. De asemenea. se primesc înscrieri pentru o excursie în U.R.S.S., ca. re se va desfășura între 15 și 27 martie, pe traseul Moscova — Tbilisi Soci — Kiev.
O.J.T. oferă solicitanților un număr sporit de bilete de tratament ia cunoscutele stațiuni balneo-cli-

Rubrică redactată 
T. ȚAțARCA
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Turism, drumeții, excursii

anului 
loc, în

parcursul 
vor avea 

fenomenelor as- 
deosebite,

Orgile Jiețului
Fie.ne permis, stimați cititori, să solici

tăm participarea dumneavoastră — bineînțeles 
imaginara la bucuriile și satisfacțiile încer
cate de un grup de nedesmințiți montaniarzi 
care au avut fericita-, inspirație să-și petreacă 
— din nou — Revelionul undeva departe în
tre munți.

Nu este în intenția noastră de a scrie o 
cronică a acestui revelion montan — minunat 
dealtfel — considerînd că n-am face altceva de- 
cît să vă prezentăm un epilog... întîrziat. Am 
reținut, însă, dincolo de trăirile specifice mo
mentului, elemente de decor de o frumusețe ne
bănuită, pe care cu stîngăcie firească încercăm 
să vi le descriem. Precizîndu-vă că este vorba 
de Obîrșia Lotrului, am făcut și localizarea de 
rigoare care se impunea, pentru ca în even
tualitatea că am stîrnit curiozitatea cîtorva 
dintre dumneavoastră, să ne puteți urma. Nu 
vă neliniștiți însă; nu vă sugerăm să par
curgeți întreaga distatiță pînă la cabană. Ar 
fi, credem, o performanță numai la îndemîna 
celor mai încercați dru meți, acum, cînd iarna 
a așternut omăt în strat gros pe drumuri și 
poteci de munte.

Să pornim deci, pentru început cu auto
buzul de Jieț, iar apoi — de ce nu ? cu o sa
nie trasă de cai, spre aceste tulburător

A- f •$. ’ V

*

Fenomenele astronomice 
ale anului 1981
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frumoase chei ale Jiețului, întocmai ca în fil
mul „Șapte mirese pentru șapte frați", accep- 
tînd — fără a forța prea mult comparația — 
că în „sanie1 se regăsește o componență apro
piată celei din celebrul film, cu deosebirea că 
cei șapte sînt... ca frații, iar nevestele n-au 
fost... furate ! Pe nesimțite, intrăm într-o lume 
a splendorilor, pe care natura le așterne aici 
la fiecare pas în forme și culori nebănuite.

Jiețul prins în chingile gheții, se zbate în 
albia îngustată, acoperit pe alocuri de albe fe
țe de masă, pe care jocul întîmplării le-a așter
nut neglijent, dar fermecător pe firul subțiat' 
al tumultosului pîrîu. In înaltul cerului, albas
trul amiezii • însorite se constituie în fundal 
pal sau contrast pentru vîrfurile cele mai înal
te ale pereților verticali, la rîndul lor măiestrit 
colorați în nuanțe de verde, cenușiu, mars. Pe ici, 
pe colo, pomi deghizați în babe îmbrăcate în 
cojoace albe, sau în bătrîni gîrboviți, sprijiniți 
în toiege groase, completează un decor fasci
nant, a cărui coloană sonoră este doar o... li
niște perfectă, întreruptă, din cînd în cînd, de 
cîte un clipocit de izvor descătușat în orele a- 
miezii de nemiloasa strînsoare a gerului de 
noapte, sau de cîte un ciripit de pasăre fidelă 
care nu și-a părăsit meleagurile în zilele as
pre ale iernii Un Moș Gerilă, plin de daruri 
în ale frumuseților iernii, a aruncat la întîm- 
plare steluțe argintii pe brazii și așa încurcați, 
neuitînd să așeze peste tot cadouri... turistice 
pentru cele mai pretențioase dorinți.

Și, ca și cum toate acestea n-ar fi fost dea- 
juns, scena fastuoasă a tabloului iernii ține să 
aibă în imagine ca decor la superlativ, perde
lele de gheață, cortine fabuloase țesute din 
fir de apă înghețată. Te transpui pentru o 
clipă în lumea minunată a peșterilor, văzînd 
stalactite străvezii .prelinse pe margini de 
stînci în alcătuiri fantastice. Spontan, le ase
mui cu imense orgi, Atît de puternică este a. 
semănarea, atît de multe, de splendide și..., mu
zicale iți par orgile de gheață.încît imaginile 
par că încep să aibă sunet. Ele se transformă 
într-o suavă melodie, simfonie a iernii, audia
tă în maiestuosul templu al naturii.

Priviți și „ascultați" și dumneavoastră or
gile din cheile Jiețului f

Aurel DULA

il

ț

Sancțiunea sancțiunilorIn biroul directorului se adunaseră toți cei care aveau dreptul să decidă intr-o problemă atit de importantă. După ce directorul își ' rezemă coatele pe marginea mesei, deschise dosarui și cu o voce de bariton începu să citească:, Referat cu privire la abaterile săvârșite de conducătorul auto... încadrat în întreprinderea noastră, cu o vechime... In ziua de... susnumitul a-.. Și erau descrise cu lux de amănunte faptele comise de „susnumitul", fapte care, după cum reieșea din referat, nu puteau fi tolerate. fiind în joc onoarea și prestigiu] unității, șoferul cu pricina pu. nînd mai presus interesul personal, orgoliu] său profesional decît sentimentul uman Pe care trebuîa să-I aibă față de semeni.„Eu zic să nu manifestăm nici o îngăduință față de o asemenea abatere" —, a spus unul dintre cei prezenți. „Fap. 

ta este incalificabilă!", * • a exclamat altul. Și, rînd pe rînd și-au spus cu toții părerea. Concluzia e- ra că.maximă exigență față o asemenea atitudine, sancțiunea pe care ‘ o
trebuie dovedită de iar va

primi cel în cauză să fie năpraznicâ, capitală, din care să aibă ce învăța toți. Dar, apropo de sancțiune. Cineva s-a întrebat în final: „ce sancțiune să-i dăm ?“ Sigur, administrativă, căci despre o asemenea sancțiune era vorba. Aici s-a complicat problema : ce sancțiune să se aplice șo. ferului în cauză ? După aproape o oră de .atitudine fermă față de abaterea săvîrșită", au început apelurile la umanitate, cu „să fim atenți",

cel mai mare televi. zor din lume — la ora actuală — are un ecran cu o diagonală de 82 cm ? Acest televizor, realizat de specialiștii japonezi, poate ii cuplat cu orice tip de magnetoscop și poate fi telecomandat. Conser. vînd o bună calitate a i- maginii, acest tip de televizor are însă o greutate de 130 kg.
..xei mai rapid 

tor din lume — 
205 — va putea 
800 milioane de 
pe secundă, de 3

ordina. 
,,Cyber" 
efectua 

operații 
orj ma* 

mult decit cel mai rapid 
ordinator aflat în prezent 
în producție ?...primele cărți de șah au fost publicate cu mai mult de patru secole în urmă ? De atunci, după cum consideră experții, în lume au apărut peste 20 000 de titluri șahiste. A. dică mai multe cărți de- cît s.au scris despre toate celelalte sporturi luate la un ioc. Cît privește matica acestor lucrări histe, ea este extrem variată. De la tratate deschideri și cărți despre turnee, la biografii și cărți de probleme, de Ia lucrarea luj Botvinnik „Computerii, șahul și planificarea pe termen lung"

te- șa- de de

T
=
|„este la prima • abatere", „are familie și copii" etc, etc.Cine făcea aceste a- precieri? Tot cei care înainte luaseră „atitudine fermă". Pînă la urmă, directorul, care nu mai pptea rezista în jilțul său, a sărit ca ars sp unind : „propun să-1 sancționăm cu mustrare". Magistrală propunere, nu altceva! S-a făcut liniște. Toți au ridicat mîna, • după care au ieșit afară parcă eliberați de un coșmar. Secretara a întocmit în grabă o adresă, pe care directorul a semnat-o imediat, trimițînd-o organelor în drept, considerînd problema rezolvată. Șoferul a răsuflat ușurat, gîndîndu-se că totuși șefii săi au dat dovadă de umanitate. Tocmai ceea ce Iui îi lipsise în seara aceea de pomină.

Val. CODREANUP.S. Orice asemănare cu o situație care a avut loc la spitalul din Pe- trîla... nu este întîmplă- toaiț.

J)e la o duminica la alta
I CA...și pînă la studii de psihologie a jocului de șah, în care se fac referiri la analiza mișcării ochilor unui jucător în timpul celor cî- teva ore ale unei partide de șah.

...cea mai mare dintre 
bibliotecile antichității a 
fost aceea din Alexandria 
(Egipt) ? Aceasta a fost 
incendiată în anul 640 e.n., 
după ce mai arsese o da
tă sub ocupația lui Cae
sar ; ea număra 700 000 
de manuscrise. La ora ac
tuală, biblioteca cu numă
rul cel mai mare de volu
me este Biblioteca Con
gresului S.U.A. care nu
mără nu ma; puțin de 
60 302 000 volume. Ea a 
fost fondată la Washing
ton în anul 1800....Roy C. „Dooms" Sullivan din Virginia —S.U.A. este unicul om din lume încă viu după ce a fost de patru ori... trăsnit ?! El a afirmat corespondenților de presă care l-au intervievat, că în general îi plac aventurile și riscurile neprevăzute.

...dintre femeile înalte, 
se pare că deținătoarea re
cordului (încă nedepășit) 
a fost grecoaica Vasiliki 
Kalliandi (1882—1904) — 
de 2.30 m ? In epoca noas
tră. femela cea mal înaltă 
este americanca Dolores

B. VALERIU

Petru CRIȘAN

Din tainele 
enigmisticii (II)

MONOVERB ILUSTRATEste’ monoverbul care folosește în prezentare imaginile (ilustrațiile), prezintă o imagine ființă sau lucru, care sau nu are adiționată ea sau alături de ea literă.In ambele cazuri imaginea se interpretează e- nigmistic.Exemplificare:
MONOVERB ILUSTRAT: (2-5)Dezlegare : CARTE(CAR-TE)

Vă propunem un exercițiu :
MONOVERB ILUSTRAT: (2—4)

1981 
suita 
tronomice 
patru eclipse. Prima se 
va produce în data de 
20 Ianuarie și va fi o 
eclipsă de lună prin pe. 
numbră, fenomen invi. 
zibil în România dar vi
zibil din America de 
Nord, Groelanda, Euro
pa Occidentală, Ocea
nul Atlantic, America 
de Sud, Oceanul Pacific 
și extremitatea de nord, 
est a Asiei.

Din Australia, Antarc
tica, America de Sud și 
Oceanul Pacific va pu
tea fi observată o eclip
să inelară de Soare ca
re va avea loc 
țara noastră 
noaptea de 4 
februarie.

cînd în 
va fi 

spre 5

Ann Pallard (născută în 
1946) care ajunsese, în a. 
nul 1961, ia doi metri înăl
țime, ca în mai 1969 să 
măsoare 2,28 m. De atunci 
însă staționează fără să 
poată depăși, recordul a- 
mintit....în Japonia se serbează anual, mai precis la 10 iunie, „ziua ceasurilor" ? Această dată a fost aleasă pentru că în această zi, în anul 671 î.eji.> au început să funcționeze primele ceasuri din Japonia (a- duse din China) care erau puse în mișcare de forța apei.

...singurul om din lume 
care a reușit să treacă pes. 
te cascada Niagara, plini, 
bîndu.se pe o sîrmă în
tinsă între cele două ma
luri, a fost francezul 
Charles Bondin (1824— 
1897) ? Această neobișnui
tă ,,ispravă" a avut loc la 
30 iulie 1855....cele mai mari lacăte din lume sînt produse de firma I.E. Reynolds din Willenhal — Anglia ? Modelul „ERA 1212“ — de exemplu, cîntărește „numai" 45,300 kg.

—dintre toate viețuitoa
rele pămîntului, muștele, 
melcii și stelele de mare 
sînt lipsite cu desăvîrșire 
de auz ?

Culese de 
ing. Die BREBEN

La 17 iulie se va pro
duce o eclipsă parțială 
de Lună, invizibilă în 
România. Acest feno
men astronomic vă pu
tea fi cercetat din A- 
merica de Sud și de 
Nord, oceanele Paci
fic și Atlantic, partea 
de sud-vest a Oceanului ‘ 
Indian, din Africa 
Europa Occidentală.

A patra și ultima 
elipsă a anului se 
produce Ia 31 iulie. Este 
vorba de o eclipsă tota
lă de Soare, vizibilă în 
Europa, Asia, nord-ves- 
tul Americii de Nord, 
Groelanda, Oceanul Pa
cific și nordul Oceanu
lui Indian. Cînd va ră

sări în România. Soa
rele se va afla deja în 
faza de eclipsă parțială.

(Agerpres)

Și

e_
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Cronicănerimată
• Unii huzuresc o viață întreagă în castele construite din cărți de joc.• Să-i acordăm totuși puțină indulgență. Furase bani ca să-și cumpere flori.• Privighetoarea e la un pas de perfecțiu

ne, zise clinele. Ce păcat că nu știe să latre-• Pentru cel ce a a- bandonat infernul, purgatoriul se confundă u- șor cu raiul- l• Sărutați-i tălpile. Acesta.i dușmanul, dușmanului vostru.

b%25c3%25aendu.se
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FILMEBELGRAD (Agerpres). 

In sudul Iugoslaviei, în 
Kosovo, urmează să intre 
im funcțiune, la sfîrșitul a- 
cestei lusii, un nou obiec- 

■ tiv energetic, hidrocen
trala „Gazivode" care va 
produce circa 95 milioane 
kWh de energie electrică, 
pe an.

Centrala „Gazivode" face 
parte din sistemul hidro, 
energetic și de irigație 
„Ibar“, care urmează să
fie dat in exploatare în
toamna acestui an. Rețea, 
ua de canale a sistemului 
va permite irigarea unor 
suprafețe 
hectare.

însumând 20 000

★
SOFIA (Agerpres).

R.P. Bulgaria se desfășoa
ră o intensă activitate de 
cercetări geologice. In 
cursul cincinalului trecut, 
in masivul Sredna.Gora 
s.a descoperit, de pildă, 
cel mai mare zăcămînt de 
cupru din țară. In Rodopi 
au fost depistate zăcăminte - 
de zinc și plumb, precum 
și vaste zăcăminte de mar. 
mură de calitate superioa
ră. In centrul țării, in a. 

propiere de Dolona-Lukovi- 
ța și Pisarev, s-au desco
perit zăcăminte de țieței 
și gaze naturale.

☆
BERLIN (Agerpres). 

In cursul anului 1980, na. 
vele flote; comerciale a 
R.D. Germane au transport 
tat peste 12 milioane tone

SOFIA In

de bunuri. La ora actuală, 
cele peste 190 de nave co
merciale ale flotei R.D.G. 
efectuează transporturi pe 
zeci de linii maritime-

x
BELGRAD (Agerpres). In 

următorii cinci ani, între
prinderea „11 octombrie" 
din localitatea iugoslavă 
Kumanovo proiectează să 
livreze beneficiarilor din 
țară și de peste hotare 1,1 
milioane tone de țevi și 
profile laminate. Atinge, 
rea acestui nivel al livră, 
rilor va fi posibilă prin 
construcția unor noi ca. 
pacități, cu o producție a. 
«uală de circa 170 000 to. 
ne, De menționat că, în 
perioada 1976—1980, între, 
prinderea din Kumanovo 
a realizat o producție de 
circa 450.000 tone de țevi 
și profile.

ULAN BATOR (Ager, 
preș). Ș.a încheiat cons, 
trucția liniei de înaltă ten. 
șîune care leagă capitala 
mongolă de zăcămmtul 
carbonifer de la Baganur, 
unde se extrag anual 6 
milioane tone cărbune. Li
nia, cu o lungime de 120 
Lzz. :: i o.
biectiv al programului de 

e- 
In

km, constituie un nou

dezvoltare a sectorului 
nergetic din Mongolia, 
cursul cincinalului actual, 
în această țară se vor mai 
construi linii de înaltă 
tensiune cu o lungime de 
peste 600 km.

Dezechilibrai comerțului exterior 
austriacVIENA 10 (Agerpres). Potrivit datelor statistice oficiale, in primele 11 luni ale anului 1980, deficitul balanței comerțului exterior al Austriei a atins cifra de 84,8 miliarde șilingi, fiind cu 42 la sută mai mare decît în perioada corespunzătoare a anului 1979. Comentînd aceste cifre, ziarul „Volkstimme" arată că acest dezechilibru se datorează în primul

rînd orientării unilaterale a comerțului exterior al țării în direcția Pieței Comune, Austria , înregis- trînd în 1979 un deficit de 64 miliarde șilingi în balanța sa comercială cu „cei nouă". Ziarul subliniază n ecesitatea lărgirii ariei geografice â comerțului exterior al țării, pentru a redresa situația existentă.
rea alimentării cu energie electrică.SOFIA 10 (Agerpres). După cum informează a- genția BTA, în regiunile de nord-est ale Bulgariei continuă să bîntuie furtuni de zăpadă, viteza vlntului depășind 144 km pe oră. Un comunicat al Direcției controlului transportului auto anunță că în mai multe regiuni traficul a fost suspendat datorită înzăpezi- rii drumurilor si vizibilității reduse care, pe alocuri nu depășește 5 metri.Furtunile de zăpadă au provocat avarierea rețelelor de electricitate. Furtuna care nu scade în intensitate, îngreuiază activitateabrigăzilor speciale care lucrează la deszăpezirea drumurilor si la restabili-

12 ianuariePETROȘANI — 7 
iembrie: Fericirea tr.o casă veche ; 
publica : Cînd voi veni uriaș; î’

PREȘEDINTELE Tuni
siei, Habib Bourguiba, 1-a 

primit pe ministrul algerian 
ai afacerilor externe, Mo
hamed Seddik Benyahia, 
aflat într-o vizită oficială 
la Tunis. Au fost analiza
te, cu acest prilej, posibili
tățile promovării în conti
nuare a cooperării bilatera
le pe multiple planuri, în 
special în domeniul econo
mic, precum și probleme 
arabe și internaționale de 
interes comun.CARGOUL „Altiparos", sub pavilion grec, avînd un echipaj de 35 persoa» ne, a dispărut fără urmă in timp ce naviga dintr-un port canadian spre Osaka. Ultima radiogramă în care se anunțau condiții meteorologice dificile a fost recepționată de la bordul cargoului la 3 ianuarie. Toate încercările de a găsi nava întreprinse de avioane japoneze, precum si de unități navale s-au infructuoase. După probabilitățile, grec s_a scufundat.

LA BEIRUT a avut loc 
o ședință a Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pen-

dovedit toate cargoul

Eliberarea Palestineitru
(OEP), prezidată de Yasser 
Arafat, președintele Corni, 
teiului Executiv al OEP 
-- informează agenția pa
lestiniană de știri WAFA, 
citată de agenția TASS. In 
cadrul reuniunii — preci
zează aceeași sursă — au 
fost examinate situația din 
sudul Libanului, ultimele 
evoluții din Orientul Mij
lociu precum și probleme 
privind intensificarea lup
tei OEP în teritoriile arabe 
ocupate de Israel.

INTR-UN INTERVIU accrdaț ziarului spaniol „El Pais", președintele Ciprului, Spyros Kyprianou, și-a exprimat speranța că în Cipru va fi creată „o structură federală oare să asigure unitatea între membrii comunităților cipriotă și turcă1'. Președintele cipriot a reafirmat poziția sa potrivit căreia reglementarea situației in Cipru și asigurarea inde-

pendenței țării trebuie să fie realizate în cadrul O.N.U.
IN CONFLICTUL AR

MAT dintre Irak și Iran 
s-au înregistrat, în ultimele 
24 de ore, lupte deosebit de 
violente, la care au parti
cipat efective terestre, blin
date și de aviație, în spe
cial în zonele 
țiuni militare 
Khorromshar, 
provincia Ham.

TOKIO 10 Agerpres). In 
urma furtunilor de zăpadă care s_au abătut de două săptămîni asupra regiuni, lor de nord-est ale Japoniei, 33 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost spitalizate. Anunțînd acest bilanț, Direcția centrală de poliție din Japonia a precizat că s_au înregistrat mari pagube ' materiale. Stratul de zăpadă în regiunile calamitate depășește 4 metri.

☆
BELGRAD 10 (Agerpres), Vîntul puternic ce bîntuie pe coasta adriatică din zona muntenegreană a Iugoslaviei, suflînd cu o viteză de 110 kilc metri pe oră, a provocat deteriorarea rețelei de energie electrică și întrerupereailor telefonice, a smuls a- coperișuri și a spart ferestrele multor case. ' După cum menționează agenția TANIUG, mari pagube au fost provocate culturilor de măslini, în timp ficul rutier este mult îngreunat de nile de zăpadă.

No. din. 
Re- <_________  _ deveni uriaș; Unirea : Pruncul, petrolul și ardelenii.PETRILA: Moara cu noroc.LONEA : Vis de glorie-VULCAN — Luceafă

rul : Ultimul sentiment; 
Muncitoresc : Sălbaticul.LUPENI — Cultural: 
Secretul nisipurilor; 
Muncitoresc: Micuța Mo, seriile I—ÎI., URICANI: Sub patru■ steaguri.

TV
11 ianuarie8,30 Tot înainte !9,05 Șoimii patriei.

9,15 Film serial pentru copii: „Contele de 
Monte Cristo". E.- pisodul 5.9,40 Omul și sănătatea.10,00 Viața satului.11,45 Bucuriile muzicii.12,30 De strajă patriei. 13,00 Telex.13,05 Album duminical.— Primăvara în... ianuarie *- șlagăre — „Bună ziua"...

cu Dem Radules, cu și Nicu Cons, tantin . ■Serialul Albumului a Stan șl Bran Vă invităm să rî. ’ dețl cu... Stavara. cheD.ale lui Mitică — miniaturi 0® Ca- ragiale.14,00 Noi aventuri în epoca de piatră — desene animate.15,30 Telesport.17,15 Ecranizări — Ca- ragiale. „D-ale Car. navalului".Micul ecran pentru cei mici. Telejurnal, ,„Cîntărli României".
18,4019.00' 19,2020,45 Film artistic : „In. 

toarcerea". Prenii. eră pe țară. Producție a studiouri, lor americane.22.20 Telejurnal.
12 ianuarie16,00 Emisiune în limba maghiară.18,50 1001 de seri.19,0019.2019,4020,30

Telejurnal.Actualitatea nomică.Documentar științific.Roman foileton: 
„Trecea un călă. 
reț". Episodul 5.Cadran mondial.

eco.

comunicați-

V

21,2321,50 Tezaur folcloric pe meleagurile Gorju- IUi-22,10 Telejurnal.
C. M. V. J.

A

întreprinderea pe ritm administrarea 
cantinelor și ca icre Valea Jiu’ui

de opera. 
Ahwaz, 

Abadan și

Petroșani

ce tra- foarte turtu
Comunicat comun marocano 

britanic
RABAT 10 (Agerpres).. In comunicatul comun publicat, la Rabat, în urma vizitei oficiale a ministrului afacerilor externe britanic, lordul Carrington, se relevă că părțile „deploră înmulțirea focarelor de tensiune pe continentul a- frican și se pronunță pentru soluționarea pe cale pașnică a acestora pe baza respectului suveranității naționale și a integrității teritoriale a statelor".

In legătură cu conflictul din Orientul Apropiat, părțile reafirmă că „numai o reglementare globală este capabilă să ducă la instaurarea unei păci juste durabile în regiune".Au fost examinate, de a_ semenea, continuarea conflictului dintre Irak și Iran, alte aspecte ale situației internaționale, cerîndu-se degajarea unor soluții negociate.

Și

•O•••••••••••••••••••••<•••••(»••••••••••••••••••••••••••••<Este, cîteodată, o mică mtimpiare, care, prin implicațiile sale, înmânun. cneaza semnificații ce depășesc cu mult dimensiu- ni.e și importanța ej in. trinsecă. Iată, de pildă, vinzarea, la sfîrșitul lui 1980, a unui manuscris al lui Leonardo da Vinci la licitație. Manuscrisul — un tratat științific și cosmologic, conținînd 360 de desene și diagrame, întocmit de da Vinci pe la anul , 1508 — a fost vînduț defamilia vicontelui de Leicester unu; miliardar american pentru 5,1 milioane dolari, sumă-record pentru un manuscris. Familia de Leicester a provocat rumoare cînd a anunțat că „va vinde manuscrisul cui dă mal mult" și nu s-a lăsat convinsă de argumen. tele patriotice ale ministrului britanic al artelor să cadă la învoială cu gu. vernul pentru ca valorosul obiect să rămînă în țară.

Din care cauză — se spune la Londra — este probabil ca ministrul să nu acorde licența de export și să împiedice, astfel, scoaterea manuscrisului din Marea Britanie.
valoroase) să se scurgă în- tr-un flux neîntrerupt din Marea Britanie. Guvernul britanic se străduiește să oprească această scurgere a obiectelor de valoare, blocînd licențele de ex.

Vînzare de manuscris

Întîmplarea însă nu este unică ; ea face parte din- tr-un fenomen de amploare cu semnificații la fel de ample. „Colecționari și muzee bogate din S.U.Ă. — scrie agenția Associated Press, care transmite știrea —, supralicitînd muzeele britanice, strîmîorate din punct de vedere financiar, au făcut, în ultimii ani, ca un număr de o- biecte dintre cele mai importante (opere de artă, manuscrise și alte vestigii

port". De remarcat — așa, in treacăt — că multe dintre aceste valori, cum este și „Leicester Codex", aparțin, de fapt, patrimoniului cultural național al altor popoare, dar, pe vremea cînd „s-au scurs" de pe pă- mintul acestora, împreună cu alte" bogății, multe dintre aceste popoare nici n’i aveau posibilitatea să împiedice să fie deposedate de bunurile lor. Dai. dacă recenta amploare a achizițiilor americane de obiec-

te de valoare din Anglia (și nu numai din Anglia)3' este o dovadă a opulenței miliardarilor din S.U.A., ea este, concomitent, și un simptom al declinului întruchipării supreme a civilizației americane — dolarul. Intr-adevăr, nu de amorul artei s-au năpustit în ultima vreme magnații dolarului să adune vechi tablouri, sculpturi, icoane, manuscrise etc., al căror preț cunoaște, în a- nii din urmă, o creștere galopantă. Goana după valorile nepieritoare ale culturii este expresia dorinței de refugiere într-una din puținele certitudini ce au mai rămas unor civilizații minate de incertitudinea zilei de azi și de mîine, de deprecierea și instabili, tatea dolarului și, în general, a sistemului monetar occidental.
Constantin BADEA

.REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. Kepubiicii iu. tfb, teieloone 1 1Ț.62(seuc-tariui, 12464 (Secții)

încadrează direct sau prin transfer :
— instalatori sanitari
— zugravi-vopsitori
— zidari
— tîmplari

PENTRU CANTINA NOUĂ DIN VULCAN:
— măcelari-carmangeri
— cofetari-patiseri
— electrician
— instalator tehnico-sanitar
(toți cu domiciliul în orașul Vulcan).
Informații, zilnic, între orele 7—15, la se

diul întreprinderii din Petroșani, strada Gri- 
vița Roșie nr. 36.

A

întreprinderea de utilaj
minier Petroșani

• • » .

strada Republicii nr. 1, telefon 42820 -42821

încadrează:
* — traducător (absolvent cu studii supe

rioare) din limbile germană și engleză, 
încadrarea se face in conformitate cu 

Legea nr. 4/1974.
Informații suplimentare se pot obține la 

biroul personal al întreprinderii.

ANUNȚ DE FAMILIEMÎINE se împlinește un an de cînd a plecat din. tre noi scumpa noastră mamă, bunică și soacrăNECȘA VICTORIA.Amintirea ei va rămîne veșnică. (32)VÎND Skoda 1000 strada Aviatorilor 24/19, Petroșani. (31)PIERDUT legitimație de
MB, Bloc serviciu pe numele Loza loan, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nu. lă. (30) - r

1 U'AklL. lipogrufia l’elroșaai, str. Republicii nr, 67,


