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I. M. BARBATENI fina'izarii lucră- 
n? șantierul de 
F. A. Vîscoza

O atenție sporită se acorda, acum la anului,
rilor de investiții. în imagine: oameni și „țesături metalice" 
construcție a viitoarei In (reprinderi de fire celulo zice I. 
Lupeni.
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■ Pînă la sfîrsitul anului, minerii de aici vor extrage suplimentar 
PESTE 20 000 DE TONE DE CĂRBUNE COCSIFICABIL

■ Prin depășirea producției fizice si reducerea 
producție, VALOAREA PRODUCȚIEI 
SITA IN 11 LUNI CU 19 LA SUTA

NETE A
costurilor de 
FOST DEPA- PACEA bun al întregii omeniri

la 
acestei 

cea 
situată

Și in acest an, primul 
într-Un cincinal al calității 
și eficienței, al ridicării e- 
conomiei românești pe noi 
trepte ale dezvoltării 
baza industriilor 
puternice economii, 
carboniferă este 
permanent pe primul loc 
- tînărul colectiv de la 
Bărbăteni, oamenii săi s-au 
raportat și situat perma
nent, prin faptele de muncă 
obținute, în eșalonul înal
telor cote ale vredniciei, 
priceperii și responsabilită
ții minerești, l-au condus 
aici faptele — miile de 
tone de cărbune extrase 
peste prevederi lună de 
lună — încununate în 
ceste zile cu realizarea 
înainte de termen a sarci
nilor anuale la producția 
fizică de cărbune. Produc
ția suplimentară de 
bune cocsificabil pe care 
colectivul o va 
astfel pînă la finele anu- 

ridică la peste

se aud i
noi
alb

a-

câr- se
T. CÂMPIANU

laextrage

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

Nicolae 
de ome- 
care mi. 

pentru
Vasile VOICULESCU, 
lăcătuș, șef de echipă, 

I. R. I. U. M. Petroșani
care au
Ca muncitor, 
trebuie să 
oamenii mun-

nimicitor. 
mulți 
de a- 
nefe- 
făcut

alb.
departe
tancuri huruind.
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■ ■

se

V. Alexandru TATARloan

(Continuare în pag. a 2-a)

blocului 60. 
încă 15 minute.

dă și alte lămu- 
legătură cu mo- 
utilaj. O singură 
închiriere a pom-

alăturat 62, unde 
eforturi pentru

S. FENEȘANU
să so- 
de zi- 
turnat 
blocu-

aduce 
de 
pe 

sursă 
o constituie

șir. Revenim

o econo-
15 000—18 000 

lună. O 
de econo- 

juguri-

Sâptămina propagandei
vizuale

A început ..Săptămîna 
propagandei vizuale", ac
țiune educativă complexă, 
organizată în Valea Jiu
lui de Consiliul municipal 
de educație politică si cul
tură socialistă, în perioada 
18—26 decembrie. In ca
drul acestei manifestări, 
marți (ora 14) la Casa de 
cultură din Petroșani, are 
loc etapa municipală a 
concursului propagandei 
vizuale (gazete de perete, 
satirice, ale tinerilor din 
întreprinderi si instituții). 
Cu acest prilej, se deschi
de o expoziție reprezenta
tivă (cu cîstigătorii locu
rilor I. II, III la faza pe 
localitate), urmată de 
consfătuire în care 
analiza contribuția 
pagandei vizuale si auditi
ve ia procesul de educație 
moral-politică și profesio
nală, la crearea ordinii 
și disciplinei în activitatea 
social-ectfnnvnică.

20 000 tone de cărbune 
cocsificabil.

La temelia acestui re
zultat cantitativ se află 
calitatea muncii colecti
vului, în primul rînd valo
rificarea potențialului de 
gîndire creatoare și com
petență al membrilor săi. 
Căci, salturile de la an la 
an în creșterea producției 
fizice sînt indiscutabil le
gate de creșterea produc
tivității muncii, indicator 
depășit și în acest an, „în 
cărbune", cu peste 300 
kg/post față de nivelul 
planificat. Să concretizăm : 
de la 100 la sută produc
ție extrasă din „camere" 
în urmă cu numai trei ani, 
a fost extrasă în 1981 din 
abatajele frontale peste 60 
la sută din producția totală 
a minei. Acum cîțiva ani, 
transportul producției 
făcea în întregime cu aju
torul autocamioanelor 
gară și de acolo la prepa
rație cu trenul ; azi, 80 la

0 pompă de 50 mc a așteptat, cinci ore, 
mortarul. Ce fac organizatorii muncii 

pe șantierul din Vulcan?
Miercuri, 16 decembrie 

a.c. revenim, după o săp- 
tămînă, pe șantierul lo
cuințelor din Vulcan. In 
fața blocului 60, aflat în 
construcție, încă de la 
prima oră de lucru aș
tepta o pompă modernă, 
care poate turna 50 mc 
beton pe oră. Mecanicul 
de pe acest modern uti
laj, Gheorghe Băcilă, îm. 
preună cu alți trei mun
citori care ajută la tur
nare sînt la post. Aș
teaptă sosirea autobeto
nierei. Conform comenzii 
făcute de sing. Ioan Pă
curaru primele „Bete" cu 
șapă ar fi trebuit 
sească. Formațiile 
dări care au de 
șapa în interiorul 
lui 60 așteaptă și ei. Trec

cărbunele abata- 
“ benzile

putem vorbi des- 
determinanți sînt 
aceiași oameni 
prins starea ve-

sută din 
jelor „curge" pe 
de transport ale magistra
lei cărbunelui, direct în 
preparație.

Dar, deși vorbim despre- 
astfel de realizări „neînsu
flețite", sau poate tocmai 
pentru că 
pre ele, 
oamenii, 
care au 
che a minei, dar care au 
clădit cu propriile brațe și 
cu puterea minții statutul 
actual al întreprinderii. Ei, 
plus alții, sosiți recent, dar 
angrenați cu aceeași rîvnă 
ca și veteranii la înfăptui
rile de azi. Intre cei care 
s-au remarcat și in acest 
an prin producțiile de căr
bune realizate în abataje 
sau metri liniari de înain
tări, nume cu renume : To-

ore în
după două ore. Mecani
cul ne 
riri în 
dernul 
oră de

INVESTIȚIILE 
la termen 

și de calitate

pei este taxată cu 220 de 
lei. Cinci ore au trecut 
miercuri pînă la sosirea 
primei autobetoniere ! La 
ora 11 cînd își face apa
riția autobetoniera 31 CJ 
565, muncitorii nu știau 
încă de unde să aducă 
apa caldă, deși sing. Ion 
Păcuraru se afla „la fața 

Tocului" undeva în interi.

Pentru apărarea vieții 
pe pămint!

Sînt unul dintre oame
nii a căror copilărie a fost 
zbuciumată de ororile ce
lui de-al doilea război 
mondial. Aveam 10 ani 
cînd a început războiul, 
îmi amintesc multe din 
urgiile acestui război. 
Tocmai de aceea doresc ca 
asemenea urgii să nu se 
mai repete pe planeta 
noastră. Doresc ca copiii 
noștri, generațiile viitoare 
să aibă o copilărie fericită, 
ferită de catastrofele unui 
război nuclear
La I.R.I.U.M.P. am 
colegi care au avut, 
semenea, o copilărie 
ricită. Mulți 
și războiul, 
comunist 
spun că noi, 

orul 
trec 
calea autobetonierei, 
fața blocului 62, zăcea o 
benă în mijlocul drumu
lui...

Deși e destul de frig, 
constructorii susțin că se 
poate încă turna betonul, 
îndeosebi în spațiile din 
interiorul blocurilor. De 
ce n-a venit la timp co
manda pentru șapă ? Fi
indcă la stația de betoa
ne instalația n-a putut fi 
pornită la timp...

Lîngă blocul 60 se află 
un punct termic. Pînă la 
blocul 
se fac 

cli de aici am primit noua 
și strălucita inițiativă de 
pace a României socialiste, 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al partidului cu simț pa
triotic, cu satisfacție 
bucurie. Am înțeles din 
conținutul Apelului po
porului român, din cuvîn- 
tările secretarului general 
al partidului grija părin
tească pe care ne-o poartă 
noua, tuturor fiilor acestei 
țări, tovarășului 
Ceaușescu, omul 
nie, conducătorul 
litează neobosit

Mincri din brigăzile 
1 conduse de Constantin 

Sorescu de la sectorul I 
și Nistor Gheorghe de 

, la sectorul IV al I. M. 
Vulcan.

înaltele calități ale 
hărniciei muncitorești

Documentele adoptate 
de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului prevăd, 
ca un obiectiv prioritar, 
sporirea mai accentuată 
a eficienței întregii ac
tivități economice. Una 
din condițiile esențiale ale 
realizării acestui obiectiv 
o constituie recuperarea 
recondiționarea — refor 
losirea pieselor vechi. în
că folosibile. în acest 
scop, ne-am convins cu 
ocazia raidului nostru. 
Oamenii muncii de la 
sectorul V. electromeca
nic al I. M. Uricani au 
întreprins ample acțiuni 
care îsi dovedesc pe de
plin eficiența si dau 
„rod" bogat. Dovada cea 
mai clară o constituie cei 
peste 9 000 000 lei obți
nuți în 11 luni prin ac
țiunea „3 R" ! Despre ac
țiunile în sine, ne-a vor
bit sing. Gheorghe Ba
tea. șeful atelierului elec
tromecanic : „întotdeauna 
am pus în centrul preocu
părilor noastre stimularea 
activității creatoare a co
lectivului nostru, atrage----------------------------------------
rea specialiștilor si mun-IContinuare în pag. a 2-a)

A 1 b
E totul alb
simbol de pace 
și demnitate 
pe pămînt.
E totul 
dar de

Aici la 
e totul 
și oamenii în mină 
hărnicesc.
E albă Valea 
negrului cărbune.
e totul alb
și pur
și omenesc.
Se-nalță gînd
din românescul plai
— Noi Pace vrem !
— Vrem un pămînt 
ca o gură de rai !

citorilor cu înaltă califi
care la soluționarea pro
blemelor tehnice._ din ce 
în ce mai complexe".
Un exemplu elocvent — 
recuperarea semiaxelor 
de la TR-3, care sînt re- 
încărcat* prin sudură, cu 
adaus de metal, apoi 
struniite si finisate. Alte 
economii importante sg 
„realizează" prin recupe
rarea stîlpilor hidraulici, 
care după reparare sînt 
refolosiți. De la turbine
le transportoarelor TR-3 
se recuperează carcasele 
(ele fiind refolosite) si 
capacele. Ultimele, pînă 
de curînd erau cumpărate 
la prețul de 90 lei. Acum, 
confecționat? în atelierul 
minei, ele revin la... 10 
lei !! Confecționarea în 
atelierul minei a peste 90 
la sută din capacele ne
cesare 
mie 
lei 
altă 
mii
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PACEA — bun al întregii omeniri
Pentru apărarea
vieții pe pămînt!

(Urmare din pag 1)

pace, pentru menținerea 
vieții pe pămînt.

Oamenii muncii de la 
LR.I.U.M.P. puternic mo
bilizați in realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de 
plan pe acest an își unesc 
glasul cu glasul întregii 
țări, cu glasul tuturor for
țelor progresiste și iubi
toare de pace din lume și 
spun un NU categoric răz
boiului. se pronunță ferm 
împotriva înarmărilor, am
plasării de bombe cu 
rază medie de acțiune în 
Europa. Miiităm neabătut 
pentru pace, pentru insta
urarea unui climat de des. 
tindere și înțelegere intre 
popoare. Am convingerea 
că glasul nostru — al tu
turor celor care dorim să 
muncim și să trăim în 
pace, glasul secretarului 
general al partidului tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
va fi auzit în toată lu
mea. Apelul vibrant la ac
țiune lansat de poporul ro
mân către toate popoarele 
planetei noastre de a-și uni 
eforturile pentru apărarea 
păcii și vieții pe pămînt 
își va găsi ecoul.
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De milenii, omenirea aspiră la pacea universală, 
dar împlinirea acestui vis fundamental n-a fost po
sibilă -în orînduirile bazate pe inegalitate socială și 
războaie de cucerire: Secolul XX a „universalizat" 
conflictele, în sfera de interes ale marilor puteri au 
fost tîrîte și popoare mici, distrugerile și ororile 
celor două conflagrații mondiale n-au avut insă darul 
să servească drept avertisment pentru cei care mi
zează și astăzi pe politica tunului și bombelor sofis
ticate, deși „experiențele" prin care au trecut pă- 
poarele nevinovate s-au dovedit tragedii colective. 
Cursa demențială a înarmărilor, după unii 
zani" ai războiului, purtată în dorința realizării 
echilibru, pune în pericol întreaga planetă ; 
sînt elocvente, arsenalul atomic de pe bătrînul 
continent ajunge pentru dezintegrarea vieții și 
rizarea pămîntului care a generat-o, iată

„arti- 
unui... 
cifrele 
nostru 
pulve- 
de ce 

glasul lucid al președintelui României socialiste, to
varășul Nicolae Ceausescu, ca purtător de cuvînt al 
poporului român, trebuie luat în seamă în întreaga 
lume, de conducătorii marilor puteri. Pacea, așa 
cum se subliniază, în Apelul pentru dezarmare și 
pace al F.D.U.S., în Apelul adresat șefilor de state 
ai U.R.S.S. și S.U.A., în c.uvîntările oamenilor mun
cii români- și de alte naționalități la mitingurile și 
marșurile păcii, desfășurate în ultima perioadă, con
stituie nu numai un drept, o cauză, ci și un impe
rativ al umanității. Numai o pace trainică, asigură 
dezvoltarea tuturor popoarelor, ferește omenirea de 
coșmarul atomic, „Nu războiului", nu trebuie să fie 
doar un slogan demagogic, de acoperire, pacea va fi 
apărată numai intr-un fconsens al popoarelor și re
prezentanților guvernelor lor. In acest context, fie
care cetățean al patriei noastre are datoria morală 
de a contribui, prin munca sa entuziastă și înalta 
atitudine civică la apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului nostim, la întărirea legăturilor de bună 
înțelegere cu toate popoarele lumii.

0 pompă de 50 mc a așteptat,
cinci ore, mortarul

(Urmare din pag t>

șantierului Alba 
al T. C. 1. Cluj, 
lucruri îmbucură- 
Pentru urgentarea 

sprijinul

scurtarea duratei lucră
rilor de finisare interi
oară și oamenii lucrează 
în frig, sînt circa 40 ml. 
Nu e încă săpat canalul 
pentru montarea rețelei 
și legarea blocului 62 la 
punctul termic. „Dacă ar 
fi săpat canalul, noi am 
monta rețeaua în două- 
trei zile", ne asigură mai- 
strul instalator Ștefan 
Fazacas, Deși criti

casem acest aspect cu o 
săptămînă in urmă, se 
vede treaba că lipsește 
operativitatea din partea 
celor vizați direct...

Alături, la blocurile 38, 
39, 49. 54 și 55, unde 
muncesc constructorii din 
cadrul 
Iulia, 
aflăm 
toare.
finisajelor, cu 
consiliului popular și al 
comitetului orășenesc de 
partid Vulcan, efectivele 
de constructori au fost a- 
proape dublate. „Lucrăm 
ca niciodată, cu 186 de 
oameni pe șantier, pînâ 
cel tîrziu luni, 21 decem
brie avem toată convin
gerea că vom preda la 
recepție ? primele 60 de 
apartamente din cadrul 
ansamblului cu 320 apar, 
tamente" ne spune Vasi- 
le Moldovan, inginer șef 
al șantierului Alba Iulia. 
Pentru a vedea îndea
proape calitatea finisaje
lor interioare vizităm cî- 
teva apartamente. în blo
cul 37, numai apartamen
te cu 3 și 4 camere, spa
țioase, confortabile,

Wittl

I 
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I

MICROCENTRALA 
LA VALEA DE PEȘTI. In 
planul anului 1982 al Con
siliului național al apelor 
este prevăzută, printre al
tele, și execuția unei mi- 
crohidrocentrale la Valea 
de Pești. Obiectivul se a- 
daugă altor 30 de micro
bi drocen trate, cu puteri în
tre 0,2 MW și 2,4 MW, 
care vor ti executate în

(Urmare din pag
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Albu, Andrei Grumă- 
Sigismund Kovaci, 

Petru și numeroși

molea Pompei, Nicolae 
Oprea, loan Pintecan, Mi
hai Kovacs, Carol Marton. 
Petre 
zescu, 
Petre 
alții.

Stăm de vorbă cu subin- 
ginerul Mircea Suciu, șeful 
sectorului III, sector fruntaș 
pe întreprindere :

- Avem o depășire de 
la începutul anului de 
peste 16 000 tone de căr
bune. Am obținut, de ase
menea, reduceri substanți
ale la costurile de produc
ție - 
tonă 
ale...

Pe 
dere, 
aplicarea

cu peste 10 lei pe 
la cheltuielile materi-

întreaga întreprin- 
preocuparea pentru 

cu eficientă

econo- 
concre- 
consu-

noului mecanism 
mico-financiar s-a 
tizat in reducerea 
murilor normate de mate
riale cu 13,2 la sută, iar 
a energiei electrice și com
bustibilului cu 5,6 la sută.

Anul '81, cu rezultate re
marcabile în realizarea 
sarcinilor de plan, a con
stituit însă și o intensă 
perioadă de acțiuni pentru 
asigurarea condițiilor te
meinice de realizare a sar
cinilor întregului cincinal. 
Ne-a vorbit in acest sens 
directorul întreprinderii, ing. 
Ovidiu Avramescu :
- Sîntem temeinic 

gătiți pentru anul 
cind vom realiza o 
ducție cu 100 000 de 
de cărbune mai mare de- 
cît in acest an. Am depă
șit cu 6 Io sută volumul

pre- 
1982,
pro- 
tone

planificat al lucrărilor de 
pregătiri, am modernizat 
și modernizăm in continu
are tehnologiile și dispu
nem de pe acum de ca
pacitățile productive ne
cesare pentru realizarea a- 
cestor sarcini. Dorim să 
ne afirmăm și in continu
are prin fapte de muncă 
la nivelul exigențelor care 
ni le pune în față țara, 
conducerea superioară de 
partid. Ne-am dovedit un 
colectiv de oameni cu țe
luri și acțiuni clare, acțio
năm și vom acționa cu e- 
ficiență pentru ca să îm
plinim prin, noi fapte de
zideratul comun al mineri
lor Văii Jiului — patriei tot 
mai mult cărbune I

Iosif ȘIMO. 
învățător pensionar, 

Aninoasa

»

--------------------------------———...............

Pionierii de la Școa
la generală nr. 6 din 
Fetrila și Școala gene
rală din Aninoasa, lau- 
reați ai Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei” au participat la 
începutul a-estei săptă- 
mîrri la înregistrările 
televiziunii pentru pro
gramul de revelion. în 
imagine, aspect de 
ultima repetiție.

î

ț
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tencuieli și instalații e- 
xecutale ireproșabil. Ca
loriferele erau 
Instalatorii din 
condusă de Iordan 
reanu montaseră 
yalele la uși.

Ritmul actual de 
asigură aici nu 
predarea primelor 60. 
apartamente, 
narea într-un scurt timp 
a finisajelor interioare, 
la blocurile 55 și 49. A- 
ceastă situație impune 
luarea unor măsuri pen
tru amenajarea căilor de 
acces, 
finalizarea lucrărilor 
sistematizare pe 
tală, precum și 
frontului de lucru 
apartamentele 
1982.

Tovarășul loan 
vicepreședinte al 
liului popular 
Vulcan, pe care din nou 
l-am întîlnit pe șantier, 
în mijlocul constructori
lor, tocmai în scopul ur
gentării începerii siste
matizărilor pe orizontală 
ne-a relatat că din 
320 de apartamente 
văzute pentru 1982, 
fost atacate doar 
blocuri, cuprinzînd 84 de 
apartamente. Pentru un 
alt bloc, cu 50 de apar
tamente, a fost’ eliberat 
doar amplasamentul. 
Concomitent cu ' preocu
parea pentru lichidarea 
restanțelor de 140 de a- 
partamente față de pla
nul pe 1981, în Vulcan 
evident că trebuie să se , 
dea o mai mare atenție ț 
pregătirii frontului <’ 
lucru pentru anul viitor.

fierbinți, 
formația 

C’hio- 
deja

lucru 
numai 

de 
ci și terni i-

pentru atacarea și 
de 

orizon- 
crearea 
pentru 
anului

Rujoi, 
consi- 

orășenesc

cele 
pre- 

au 
două

de i

anul viitor, în întreaga 
tară.

g| ASTĂZI, la ora 9, în 
sala Teatrului de stat, are 
loc un spectacol al forma
țiilor artistice pionierești 
din Petroșani, care au în 
repertoriu obiceiuri laice 
de iarnă. Această trecere 
în revistă este organizată 
in cadrul pregătirilor în 
vederea apropiatei mani
festări „Colinda țării pen
tru minerii Văii Jiului".

H CHIOȘC AL... NIMĂ
NUI ? Ca și în incintele 
altor întreprinderi și 
mina Paroșeni este

la 
un

(Urmare din pag l)

tab-

de 
anul

portul pieselor grele. E- 
le sînt rod al gîndirii șe
fului de sector, ing. Ni- 
coale Maier Voin și al 
șefului de atelier, sing, 
Gheorghe Balea, fiind e- 
xecutate de cei mai des
toinici meseriași din ca
drul atelierului. Și, pen
tru că asa cum spunea 
interlocutorul nostru
„cel mai greu e să fa
cem evidențieri", săj

la
80

le de stație TR-3. care 
se fac în atelier, din 
lă recuperată.

Dintre piesele 
schimb care pînâ
trecut se importau, iar a- 
cum se confecționează în 
cadrul sectorului electro
mecanic, se pot aminti 
piesele de schimb de la 
combinele de abataj, dis- 
tanțiere pentru comple
xele mecanizate, șurubu
rile pentru transportoare 
UFV (confecționate 
I.R.I.U.M.P.. costau
lei. confecționate în ate
lierul minei costă... 10 
lei !).

Să nu omitem, de ase
menea. faptul că din tu
burile de aerai recupera
te. din tablă economisită 
se confecționează bidoa
ne, găleți, lăzi de praf 
inert, si altele. O atenție 
deosebită s-a acordat în 
cadrul sectorului V lu
crărilor de inovații. Am 
reținut în acest sens da
tele despre cărucioarele 
cu înălțime mică pentru 
introducerea în subteran 
a complexelor, ancorele 
pentru complex si căru
cioarele platformă tip 
„trailer" pentru trans-

chioșc alimentar. Dotat cu 
de toate, ca orice chioșc 
care se respectă. Cu 
o singură excepție : bun 
simț și spirit de amabili
tate. Acest, lucru lipsind 
vînzătoarei de la chioșcul 
respectiv, credem că 
I. C. S. Mixt Vulcan poate 
face „retușul" de rigoare. 
Fiindcă se impune'!

■ IN ATENȚIA API
CULTORILOR. în prima 
decadă a lunii ianuarie 
1982, va avea loc, ca de 
obicei, și recensămîntul 
familiilor de albine. Ținem 
să subliniem faptul că

RECUPERARE 
7EC0HNTI0URE 
A.EFOLOSIRE

notăm pe strungarii An
tonică Staneău. Emil 
Schmidt. Livia Gagea.
frezorii Ion Sfîru și Anița 
Androne. lăcătușii Ion 
Giurea, Mihai Cornescu 
și Elena Gali, forjorii Ion 
Mărcuș si Gheorghe Poe- 
naru, sudorii Carol Berki 
si Georgică Ene. 
nu ne permite o 
rare mai amplă.

Amintind și de

Spațiul 
enume-

o altă

importantă lucrare exe
cutată de oamenii con
duși de maistrul electro
mecanic Traian Nan si 
anume, presa pentru în
dreptarea armăturilor 
TH. considerăm că am 
reușit să redăm o ima
gine cît mai fidelă a mo
dului cum «îndese si ac
ționează oamenii muncii 
de la sectorul V. Cei pes
te 9 milioane de lei. ce 
reprezintă depășirile din- 
cadrul acțiunii 3 R. cele 
peste 1 100 de repere re
condiționate la utilajele 
de import, cu o valoare 
totală de Peste 40 000 lei. 
cele peste 3 000 de repe
re de la transportoarele 
TR-2, TR-3, pompe cen
trifugale, electrice, 
pe de înaltă 
ventilatoare, 
lectrice și 
laje, 
tem 
cea 
tem 
ca in 
frunte, care si-a făcut un 
renume este temeinic 
organizată, că ea este ca
racterizată In profunzi
me de înaltele trăsături 
ale hărniciei muncitorești.

la... receptor

pom. 
presiune, 

motoare e- 
alte uti- 

constituie — sîn- 
convinși, dovada 

mai elocventă. Pu- 
deci afirma că mun- 

acest_colectiv de

declararea tuturor famili
ilor de albine este în inte
resul apicultorilor. De a- 
cest fapt depinde reparti
zarea medicamentelor ne
cesare asigurării sănătății 
acestora.

$ TROFEUL VÎNATO- 
RULUI. în săptâmina a- 
ceasta în zona 73 Voievozi 
a fost vînat un frumos 
exemplar de mistreț. Col
ții acestuia au fost recol
tați pentru a participa la 
obținerea medaliei „Tro
feul vînătoresc". Meritul 
aparține șefului grupului 
de vînători de la filiala

Petroșani, Gheorghe Do- 
bre, care nu a greșit ținta. 
Aceasta nu este o poveste 
vînătorească...

gj „GOSPODINA". în o- 
rașui Vuican s-a deschis, 
recent, o nouă unitate co
mercială. Este vorba de 
unitatea nr. 20 „Gospodi
na". Aici se desfac zilnic 
o gamă bogată și variată 
de preparate din carne și 
alte produse tip „gospo
dina".

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

s

Unul dintre inventato
rii telefonului a fost me
dicul 
Beli, 
știut, 
secol 
descoperiri științifice, cum 
vor merge telefoanele în 
anul de grație 1981. n-ar 
fi murit liniștit în anul 
1922. Dar așa...

Deci, un medic a inven
tat telefonul. Dar exploa
tarea si întreținerea legă
turilor telefonice a rămas, 
se pare, be mîna unor oa
meni pentru 
sabilitatea e 
receptor. Din 
telefoanele 
Iul municipal 
funcționează „după 
che“. 
nelor după 
medicul de 
ra zilei de 
prejudiciu 
lor. Un om 
iască datorită 
fon. dar poate să si „ca
poteze" in lipsa acestuia. 
Să nu poți lua legătura cu 
„urgența" spitalului, pen
tru că 41313. acest număr 
nenorocos nu răspunde 
datorită lipsei de... 
pundere a 
ciului de postă si 1 
municații Petroșani, 
pare 
babil 
acestei 
lucruri 
nă capăt imediat 
că nu e vorba despre te
lefoanele de la un restau
rant. ci accentuăm. <ls la 
spital, unde este în ioc 
viața oamenilor. Și nimic 
nu e mai scump I Nu cre-

• deți la fel tovarăși - de la 
poștă ?

Bujor MIRCESCU

Alexander Graham 
Dacă acesta ar ii 
la începutul acestui 
a! spectaculoaselor

care respon- 
floare la...

6 decembrie, 
de la Spita-

Petroțani 
ure- 

„Sarabanda" teiefoa- 
cum ne spunea 
gardă d n sea- 
vineri este un 
adus oameni- 
poate să tră- 

unui tele-

răs- 
lucrărilor Oli

ței eco- 
, ni se 

inuman, repro- 
chiar. Credem că 
stări alarmante de 
trebuie să i se pu- 

Pentru
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care 
simț

acestci 
circa 

aceas-
despre 
de tip 
Că ro- 
predo- 

eviden-

un bust tot 
unui perso- 
— probabil 
apoi scutul 

pe

drept locuință, 
colț al unei ca- 

res- 
unui frumos scut

Savantul Constantin 
Daieoviciu a sesizat în 
partea de est a cetății o 
incintă dreptunghiulară 
mărginită de un zid sec 
ridicat din piatră și pă-- 
tnînt. Suprafața 
incinte măsoară 
3 500 mp. Așadar,
tă fortificație acoperă un 
spațiu mai mare chiar 
decît al cetății propriu- 
zise. Partea vestică a 
spațiului fortificat se 
sprijină pe zidul de est 
al cetății ; doar un scurt 
val de piatră și pămînt 
continuă curtina estică. 
Celelalte trei laturi sînt 
independente. Potrivit 
cercetărilor -făcute, exista 
o pqlisadă din lemn îna
intea zidului sec iar pe 
cele două avansate col
țuri se găseau turnuri de 
pază. Trebuie spus că 
singura cale de aeces 
trecea chiar prin acest 
spațiu fortificat și se în
țelege că astfel erau ușu
rate măsurile de apărare. 
Aici, în incinta mare au 
fost descoperite rămăși
țele unei clădiri. Vatra 
încăperilor era din ar
gilă bine bătută și po
trivit inventarului destul 

I de sărac, există dubii cu 
privire la folosirea încă-

• Fericirea transceden- 
tală este ca și banul pe 
care nu l-am avut și nu-1 
voi avea niciodată.
• în locul lui Noe nu 

plecam cu, arca. Plecam 
cu barca.

9 Turnul din Pisa. Tre
buie să te apleci ca să 
ajungi celebru.

Bietul elefant. N-are 
decît doi dinți.

r 9 De cinci milenii tru
fia faraonilor doarme-n 
piramide.

9 în oglinda concavă a

sondaj
Ceho- 

din fa. 
țară 

zilnic profira-

ale

..există un animal care 
nu bea apă niciodată? 
Este vorba de ursul coala 
din Australia. Lichidul ne
cesar organismului îi este 
asigurat de către hrana sa 
de bază — frunzele de 
eucalipt.

...conform unui 
recent efectuat în 
slavocia. 90 la sută 
miliile din această 
urmăresc 
mele de televiziune, iar 7 
la sută de cîteva ori pe 
săptămînă și numai 3 la 
sută clin familii au decla
rat că sînt adversare 
leleziviunii ?

...există și copaci 
înlocuiesc... vacile ? 
arborilor de lapte, i 

. cu coajă netedă și cu frun
za lucioasă ce cresc în A- 
merica de Sud, are culoa
rea. gustul și valoarea nu
tritivă a laptelui de vacă.

...într-un mormînt din 
sudul Chinei s-a găsit o 
hartă veche de circa 2 100 
de Jini ? Harta, un pătrat 
de mătase cu latura de 96 
cm se referă la o zonă în 
suprafață de zeci de mii 
de kilometri pătrați. Pe 
ea se pot distinge denu-, 
mirile a 80 de orașe și lo
calități și 30 de riuri, dru-

De cîntat vor mai cînta
Ministerul italian al căilor ferate a publicat 

aproape un an în urmă o circulară prin care 
interzice cîntatul in trenuri. Aceasta a furnizat 
subiect de multe și fierbinți dispute între personalul
trenurilor s’ călătorii care, se pare, țin să-și exercite 
și în compartimente taientele vocale. Ceea ce, în 
această țară nu est? tocmai de mirare, italienii fiind 
-■ după cum'bine s? știe— foarte melomani. Autori
tățile superioare au fost sesizate de „inoportunitatea14 
măsurii și. afumi, a fos’ dată publicității următoarea 
punere la punct: interzicerea cu pricing nu privea 
decît cîntăreții ambulanți care, iarna, preferau să 
delecteze pui.li. ul nu pe -.trăzi, ci în vagoanele încăl
zite ale trenurilor. Poate bentiu a-și conserva coar
dele vocale?! in ce-i privește pe „adevărații" pasa
geri, aceștia put conținu să-și verse preaplinul inimii 
pe note. Dacă aceasta i> în-eîntă.

9 Bogății nu poartă 
sabie de

© Ce 
muzicii ? 
exact în 
dansa directorul.

@ Am avut și eu un sis
tem antifurt dar mi l-au 
furat.

# Sisif urca de fiecare 
dală dealul cu convingerea 
că face o faptă bună,

© Abaterea de la tra
iectorie duce la descope
rirea unei noi trieetorii.

Valeriu BUTULESCU

te în hoteluri și restau
rante. Pe de .altă parte, 
rețetele culinare recoman
dă tot mai des așezonarea 
sosurilor cu vin, rachiu, 
rom etc. Și, cum trebuie 
să guste tot timpul mîncă- 
rurile, bucătarii pot oare 
să nu cedeze tentației? în 
orice caz, 
neză le 
maeștrilor 
meni sînt

In 
mai 

slabe 
și e- 
mira 
func- 
Iată, 

pericol, 
femeile 
incinta 

de 
in 

destul de mare, 
că avutul 
oi, animale 
retras aici, 

mili-

perilor 
intr-un 
mere au fost găsite 
turtle 
împodobit cu. motive a- 
nimali^e și florale, 
spațiul incintei ou 
fost sesizate urmele : 
ale unor locuințe 
xistența lor nu ar 
dacă ne gîndim la 
ționalitatea cetății, 
in cazul unui 
copiii, vtrstnicii, 
se retrăgeau în 
de răsățit, suficient 
largă spre a-i primi 
număr 
Se înțelege 
mișcător — 
mari. — era 
Cum, înfruntarea 
tară de pe văi și cîmpii 
putea să dureze, e firesc 
să apară locuințe chiar 
dacă modeste, în spatele 
zidului sec. Este posibil, 
dacă nu chiar probabil, 
să fi existat cîndva o 
adevărată rețea de su
praveghere și apărare 
formată din turnuri de 
piatră, lemn, șanțuri etc., 
dar războaiele, timpul și 
oamenii să le fi șters ur
mele. Monedele găsite 
permit o plasare în timp 
a cetății. Ele acoperă in
tervalul dintre sec. I 

a a

Cronică nerimată (49)
sufletului său totul părea 
normal.

@ Negarea negării ne
gației. Tot o negație.

@ Roșii mai sînt neutro
nii de pe buzele tale.

9 Sînt vulturi care con. 
sideră că Prometeu ar fi 
murit de hepatită.

9 Ți-ai ascuns secretele 
sub limbă. Oricum or să 
te gîdile.

Q O prăpastie se poate 

efectuată 
și Emmerez, 

1667 ? Atunci 
sînge de oaie

muri și munți. Cercetăto
rii au rămas uimiți cind 
au constatat că la executa
rea hărții în cauză s-a u- 
tilizat o tehnică aproape 
identică cu metodele mo
derne topografice.

...cel mai înalt arbore 
din lume este eucaliptul 
din Australia care atinge 
o înălțime de peste 100 
m ?

...prima transfuzie 
sînge de la un animal 
om a fost 
Jean Denis 
la 15 iulie 
s-a recoltat 
și prima transfuzie a avut 
succes. Dar respectiva ex
periență a costat 
multor oameni, 
aceea.

...asupra corpului 
aerul apasă cu o forță de 
17 500 kg ? Organismul 
nostru poate suporta 
ceasta presiune datorită 
contrapresiunii ce se gă
sește în organism.

...un pui de balenă nou 
născut este mai greu decît 
un elefant aduit ? El cân
tărește 5 tone. 

uman,

ing. Ilie BREBEN

i e.n. piuă in sec. I e.n. 
Uneltele de uz practic 
descoperite aici precum 

i ăzuitoare, seceri, cuțite 
topoare, rișnițe șa. sînt 
toate de proveniență da
cică chiar clacă nu ar fi 
să mai vorbim 
bogata ceramică 

dacic găsită aici. 
Iul cetății a fost 
minant militar o 
țiază și săbiile de fier, 
vîrfuri de sulițe, pum
nale de fier pe care mi
găloasa muncă a arheolo
gilor le-au scos la lu
mină. în cetatea de la 
Piatra Roșie au fost gă
site cite va obiecte 
indică un anumit 
artistic al posesorilor : o 
frumoasă lampă de bronz 
cu trei brațe 
din bronz al 
naj feminin 
zeița Bendis, 
de pradă împodobit 
care l-am amintit deja. 
Sfîrșitul cetății trebuie 
să-l legăm de .evenimen
tele petrecute între 101- 
102, 105-106. Vestigiile 
rămase, destul de clare 
de altfel, semnifică mult 
pentru noi și înainte de 
toate dorul de libertate 
al strămoșilor daci.

Viorel MORARU______________ 7

umple ușor. Așezați în ea 
un munte cu vîrful în jos.

9 îmi rezerv toate 
drepturile asupra gînduri- 
lor pe care incă nu le-am 
gîndit.

© Ce indiscreți sînt unii 
scriitori I Citesc cărțile al
tora.

9 Simplitatea poartă 
clopoței la opinci. Să se 
audă cît e de simplă.

ia ■ ■

Riscurile meseriei
Maeștrii bucătari austri

eci sînt, pare-se, amatori 
de băuturi tari și fumă
tori înveterațl. ..Arbeiter 
Zeitung41, din Viena, caută 
să le găsească circumstan
țe atenuante: pe de o
parte, dizertează ziarul, 
degustarea băuturilor al
coolice și consumul masiv 
de țigări se explică prin 
tensiunea permanentă, de 
„loc continuu9 * * * * 14, ce domne.ș-

fl

viața 
după poate

pauza

Și

își 
cu

de crâ, 
telefo-

vâ su- 
nevoie

tovarășul 
primește i- 
numai pu- 

îți spu-

pisico 
Sigur, 
intîm-

colții... 
apărut un 
„distribui-

di rector 
mediat, 
țin să 
nea in 
privire 
zată discret in spatele du
lapului, revizuindu-și piep
tănătura.

aici 
Vă 

vă rog 
așteptați...
timp ce arunca o 
spre oglinda așe-

cu-
gest pe

discret telefonul 
gindindu-se la 

astea, că dacă 
seamă pe 

să-l tot

Telefonul zbirnria înconti
nuu. in majoritatea cazuri
lor eia căutat tovarășul 
director, pisicuța, pardon 
secretara, dovedea tot mai 
multă eleganță în compor
tare. Adesea răminea insă 
in jilțul ei plivind pe gea
mul inundat de soare, că- 
zînd in letargie. Dar toc
mai atunci se găsea cile

tovarășul direc- 
Oacă

buclele 
aurii, își aduse aminte de-o 
„sarcină" pe care i-o tra
sase șeful de dimineață. 
Puse mina pe telefon 
formă numărul ;

timp să treceți pe

— Știți, sînt secretara to
varășului.... tovarășul di
rector n-a plătit încălzi

se adresa ea Asoci-rea...
ației de locatari. Dacă ați 
avea 
aici...

După o mică
formă olt număr :

- ȘbV.
tor nu are butelie...

Val. URICÂNEANU \
I

unul s-o trezească, insis- 
tind să vorbească neapărat 
cu „șeful".

— îmi pare foarte rău, 
tovarășul director este ocu
pat.,,.

— Dar este foarte urgent. 
E o problemă de produc
ție... !

- Orice-ar fi, acum nu 
poate să vă primească și 
gata I

Așeza 
in furcă, 
fleacurile
le-ar băga în 
toate ar insemna 
deranjeze pe șeful. De ce 
să nu-l apere ea de ase
menea probleme ? in timp 
ce-și pieptăna

Printr-un oarecare 
curs de împrejurări, 
ojunsese secretară, 
nu se știe cum se 
plaseră lucrurile, dacă pi
sica a ajuns secretară sou 
secretara căpătase veleități 
de... pisică. Cert este că 
acest animal felin debu
tase cu brio in fața șefu
lui său direct, corespunzind 
din toate punctele de ve
dere, dovedind fidelitate 
și grijă deosebită toță de 
cel ce-și ducea viața din
colo de ușa capitonată în 
negru. In scurt timp ii a-' 
flase tabieturile, prietenii 

și relațiile, atît pe verti
cală cit și pe orizontală, 
intreținîndu-i-le zilnic, fie 
acolo in anticameră, fie pe 
cablul telefonic.

Ca orice pisică, secreta
ra era foarte biîndă și 
zimbitoare cu toată lumea. 
Rar cind nu suridea invi- 
tindu-te înăuntru, degajind 
delicatețe in fiecare 
vint, în fiecare 
care-l făcea.

- Este 
!

Iarna și-a intrat 
deplin în drepturi 
întreaga 
încărcați 
mii se 
greutatea 
salut adresat oamenilor.

pe 
în 

Vale a Jiului, 
de omăt, pn- 
apleaeîî sub 
lui. într-un

aur.
înseamnă simțul 

Orchestra cîntă 
ritmul în care

publicația vie- 
dă dreptate 

bucătari

ULII ȘT
Păsările, chiar și cele 

mici, reprezintă un peri
col din ce în ce mai mare 
pentru navigația aeriană, 
mai ales atunci cind se 
deplasează în stoluri. în
deosebi deasupra aeropor
turilor, coliziunile între 
păsări și avioane sînt la 
originea a numeroase in
cidente sau chiar grave 
accidente.

După ce au experimen
tat diverse metode tehnice 
pentru a alunga păsările 
incomode (inclusiv sub as
pectul 
sonore 
zărilor 
nave), 

emiterii de unde 
în momentul ateri- 
și decolărilor de 
mai multe țări au

avut ideea să recurgă la...

FIECARE OM ESTE UN FOTBALIST 
POTENȚIAL

Potrivit celor scrise de săptăminalul italian 
„Europeo", care apare la Milano, „omul este un fot
balist înnăscut". Teza este susținută de un antro
polog britanic, Desmond Morris, cu argumente mai 
mult sau mai puțin criticabile. Iată cum mi-a venit 
aceas.ă idee — spune el. Intr-o zi, mă aflam pe 
stadionul din Verona, in timpul disputării unui meci 
de fotbal. în pauză, unul dintre suporterii allați în 
tribună a vrut să afle părerea mea despre tactica 
echipei locale, fără să-și dea seama măcar, că vor
bește cu un englez. I-ani răspuns prin gesturi, care 
au fost foarte bine înțelese...

De aici, Morris a tras și o altă concluzie, și a- 
nume ,(universalitatea implicită a fenomenului 
fotbal".

Comentariul revistei italiene este la fel de „ar
gumentat" ca și cel al antropologului : fotbalul este 
un trib, mingea — o armă, golul — prada, iar echipa 

un grup de vînători.

ați putea dv. să treceți pe 
Io dînsul pe acasă...

Oamenii răspundeau o- 
perativ invitațiilor pedante 
pe care le făcea secretara.

Dar iată că într-o zi, o 
singură situație, era gata 
să schimbe toată atmos- 
fero. Sunase la telefon un 
om al muncii, un oarecare 
maistru. Nu-i sosiseră niște 
materiale și vroia neapărat 
un sprijin. Tocmai de Io 
tovarășul director !...

— Reveniți mai tirziu, este 
in ședință, a lăspuns se
cretara.

Peste o jumătate 
a ’ sunat din nou 
nul :

— Vă rog să nu 
parați dar am mare
de tovarășul director. Stăm 
aici 30 de oameni pentru 
că n-aveam...

PORUMBEII
păsări răpitoare. Adică au 
pus în practică, la scară 
mare, vechea observație 
cu ulii și porumbeii. Pă
sări răpitoare (șoimi, ereți) 
au fost folosite cu succes 
pe anumite aeroporturi 
din Franța. Efectul este, 
se pare, radical. Păsările 
sînt atacate, concomitent, 
pe două fronturi ; uliii 
zboară la mare înălțime 
de unde vin în picaj asu
pra prăzii, cu aproape 300 
km/h, iai ereții își 
sează ofensiva la 
altitudine, zburînd 
zig-zag. Rămîne ca 
torii să se strecoare 
tre ele.

lan- 
niică 

în 
avia- 
prin-

Voi, dar 
foarte rău, s-a auzit vocea 
catifelată a secretarei, to
varășul director e cu cineva 
de la minister...

— Tocmai bine, 
ne ojută dinții...

Telefonul a fost izbit in 
furcă. Cuvintele au rămas 
suspendate in eter. Pisi
cuța, pardon, secretara cea 
biîndă. se enervase foc. 
„Uite și la ăștia !...", 
zicea cînd s-o trezit 
omul in cauză dînd buzna 
în anticameră. Secretara a 
făcut fețe-fețe, încercind să 
lămurească lucrurile pe un 
ton la fel de mieros :
- Vă rog să nu intrați, 

șeful este ocupat...
Lingă cel venit apăru

seră doi oameni. Spuneau 
că sînt... o comisie, core 
nu respectaseră prescrip
țiile ocrotitoarei secretare, 
refuzind pînă și cafeaua 

--oburindă. Au constatat că 
dumneaei era încadrată 
distribuitoare și i-au reco
mandat să muncească a- 
colo la magazie, tie lapt, 
pentru ce era plătită. De 
abia atunci secretara și-a 
scos cu adevărat 
A doua zi a și 
anunț în ziar : „uisuiuui- ,■ 
toare calificată caut post \ 
de secretară".

ș

i

1
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Știri din țările socialiste FILME

Ecouri internaționale la politica 
de pace și colaborare promovată 

cu consecvență de partidul 
și statul nostru

Marile succese obținute 
de poporul român în toa
te domeniile de activitate, 
politica de pace și colabo
rare promovată cu consec
vență de partidul și sta
tul nostru își găsesc o lar
gă reflectare în paginile 
presei de peste hotare, 
care marchează în același 
timp, momente de seamă 
ale istoriei patriei. De a- 
semenea, în diferite țări 
au loc manifestări dedicate 
României socialiste.

Ziarul turc „Anadolu" a 
publicat un articol consa
crat principiilor politicii 
externe a țării noastre, în 
care se arată, între altele: 
„România nu a dus nicio
dată o politică de agresi
une împotriva vreunei 
țări și nici de acum îna
inte nu va promova o 
astfel de politică".

Ziarul citat subliniază 
că țara noastră depune e- 
forturi neobosite pentru 
transformarea Balcanilor 
intr-o zonă a păcii și a 
relațiilor de bună vecină
tate. pentru dezvoltarea 
raporturilor de prietenie 
dintre toate țările conti
nentului european, indife. 
rent de orînduirea lor so- 
cial-politică.

In buletinul agenției ita
liene de presă „Parlainen- 
to Regiuni" este inserat un 
amplu articol consacrat 
evoluției economice și so
ciale din țara noastră. 
„România — se arată — a 
întheiat cincinalul 1976— 
1980 cu numeroase succese 
semnificative în dezvolta

rea cantitativă și calitativă 
a forțelor de producție, în 
perfecționarea organizării 
și conducerii economico- 
sociale, în creșterea efici
enței economice.

Țelul fundamental al 
cincinalului 1981—1985
este continuarea la un 
nivel superior a înfăptui
rii programului de creș
tere și modernizare a for
țelor de producție pe baza 
unei puternice afirmări a 
revoluției științifice și teh. 
nice și a înfăptuirii unei 
noi calități în toate dome
niile de activitate".

„Parlamenta Regioni" a 
transmis, totodată, un am
plu comentariu consacrat 
desăvârșirii unității statu
lui român — „o necesitate 
obiectivă și lege a dezvol
tării istorice, rezultat al 
neobositei lupte a acestui 
popor".

Creării statului național 
unitar român îi consacră 
un articol și ziarul „Por
tugal Hoje", care sublinia
ză că evenimentul a încu
nunat aspirațiile seculare 
de conservare a identității 
naționale și de indepen
dență" ale poporului nos
tru.

Cu prilejul celei de-a 
34-a aniversări a procla
mării Republicii, la Luan
da s-a deschis o expoziție 
documentară de fotografii 
sub genericul „Aspecte ale 
vieții cotidiene în Româ
nia".

MOSCOVA (Agerpresj. 
— Cercetătorii din R. S. S. 
Ucraineană au pus la 
punct o metodă de utili
zare a energiei șisturilor 
fără să se construiască 
mine pentru extragerea 
acestora. In zona subcar
patică din Ucraina au fost 
descoperite rezerve de 500 
miliarde de tone de șis
turi, dar exploatarea lor 
prin metode tradiționale 
este nerentabilă. Conținu
tul scăzut de substanțe or. 
ganice al rezervelor de
aici ar face ca, după pre
lucrare, în apropiere de
mine și de fabricile de
îmbogățire a șisturilor să 
crească adevărați munți 
de steril.

Metoda propusă constă 
în prelucrarea șisturilor 
în subteran prin aprinde
rea lor și insuflarea în 
strat a unui amestec de 
gaze și aer cu presiunea 
de peste 100 de atmosfere, 
în cursul reacției care se 
produce prin arderea șis
turilor în strat se obține

PE SCURT • PE SCURT
In șapte principale 

ORAȘE ALE ITALIEI 
(Roma, Milano, Genova, 
Bologna, Veneția, Bari și 
Reggio Calabria) se desfă
șoară o grevă de 24 de 
ore a personalului de la 
Societatea de căi ferate, 
informează agenția Associ
ated Press. Greviștii cer 
înnoirea contractelor de 
muncă pe o perioadă de 
trei ani.

COMITETUL EXECU
TIV AL PARTIDULUI 
MUNCII din Olanda, în- 

• trunit la Utrecht, a cerut 
grupului parlamentar al 
partidului să se pronunțe 
fără ambiguitate împotri- 

un gaz care se aduce la 
suprafață. In acest fel se 
exploatează aproximativ 
80 la sută din substanțele 
organice din șisturi.

Noua metodă poate fi 
folosită și pentru exploa
tarea unor straturi de căr
bune de slabă calitate. 
Gazul obținut poate fi în
trebuințat nu numai ca 
combustibil, ci și ca ma
terie primă pentru indus
tria chimică.

★
SOFIA 19 (Agerpres) — 

Specialiștii bulgari au 
creat o instalație cu ajuto. 
rul căreia se obține biogaz 
și făină nutritivă din rezi
duurile crescătoriilor de 
porci. O crescătorie de 
5 000 de porci asigură 
materie primă pentru o 
producție de biogaz care 
înlocuiește 220 tone de 
petrol, obținîndu-se toto
dată 600 tone de făină fu
rajeră avînd aceeași cali
tate cu cea produsă prin 
măcinarea lucernei uscate.

va modernizării armelor 
nucleare ale NATO, pre
cum și împotriva amplasă
rii de rachete nucleare a- 
mericane pe teritoriul O- 
landei, informează agenția 
France Presse.

BANCA ANGLIEI a a- 
nunțat că, în perioada de 
12 luni încheiată la finele 
lunii martie a acestui an, 
datoria publică a Marii 
Britanii a crescut cu 18,5 
la sută, ajungînd la dublul 
celei înregistrate cu cinci 
ani în urmă. S-a precizat 
că, la 31 martie 1981, da
toria statului britanic era 
de 113,26 miliarde lire ster
line.

20 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Trecătoarea ; 
Unirea : Fiul munților.

PETRILA: Talisma- 
nul toreadorului.

LONEA i Duelul.
ANINOASA : Gornis

tul.
VULCAN — Luceafă

rul : Corleone.
LUPENI — Cultural : 

Aventuri în Marea Nor. 
dului : Muncitoresc :
Pruncul, petrolul și ar
delenii.

URICANI : Am o 
idee.

21 DECEMBRIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Ana și hoțul; 
Unirea : Socrul;

PETRILA: Talisma-
nul toreadorului.

LONEA: Plopii de la 
marginea satului.

VULCAN — Luceafă
rul: Dragostea mea că
lătoare.

LUPENI — Cultural: 
Trecătoarea; Muncito
resc : Pruncul, petrolul 
si ardelenii.

URICANI : Bărbații 
nu olîng niciodată.

REDACȚIA ZIARULUI 
„STEAGUL ROȘU" PETROȘANI

încadrează de urgență (temporar)
— DACTILOGRAF PRINCIPAL

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
57/1974.

Informații, telefon 41662 sau la sediul re
dacției.

TV
20 DECEMBRIE

8,00 Teleșcoală ; 8,40 :
Tot înainte ! ; 9,05 Șoimii Ș 
patriei ; 9,15 Film serial i 
pentru copii ; 9,40 Omul i 
și sănătatea ; 10,00 Viața i 
satului ; 11,45 Bucuriile i
muzicii ; 12,30 De strajă i 
patriei ; 13,00 Telex ; i
13,05 Album duminical ; i
16.45 Ecranizări după o- i
pere literare. „Cinci săp- ; 
tăinîni in balon" ; 17,30 i
Handbal masculin : :
România — Iugoslavia, j 
Finala Compionatului : 
balcanic ; 18,40 Micul e- • 
cran pentru cei mici ; j 
19,00 Telejurnal ; 19,25 :
Cîntarea României ; 20.30 ; 
Film artistic : „Cea mai : 
frumoasă fată". Premieră ! 
pe țară. Producție a stu- : 
diourilor americane ; i

22,15 Telejurnal. Sport. i
21 DECEMBRIE

16,00 Emisiune îrj lim
ba maghiară ; 18,50 1 001 
de seri ; 19,00 Telejurnal; 
19,25 Cincinal ’81—’85 ;
19.45 Pentru curtea și
grădina dv. ; 19,50 Ro-
man-foileton : „Dragoste 
și ură". Episodul 4 ; 
20,40 Cadran mondial ; 
21,05 Republicii, un cînt 
de slavă ; 21,15 Orizont 
tehnico-științific ; 21,45
Telejurnal. ; 22,10 Mu- ;
zică ușoară românească. ;

FAPTUL DIVERS 

„în bogata Europă există 30 milioane de săraci"

pictate... uși. Au fost resta
urate și unele detalii or
namentale ale covoarelor 
vechi. Pe masă au reapărut 
pocalele din care s-a băut 
vin, un cuțit pentru tăiat 
pește, portocale.

Restauratorii moderni ai 
frescei au reușit să stabi
lească și compoziția vopse. 
lelor utilizate de Leonardo 
da Vinci, care se deosebeau 
de cele pe care le foloseau 
contemporanii marelui ar
tist.

Lucrările de restaurare 
continuă, și specialiștii nu 
exclud ca ele să scoată la 
iveală noi amănunte origi
nale. Restaurarea va mai 
dura trei ani.

GHINION
Andreina Ciminiello — 

care, împreună cu soțul ei, 
trăiește în Noua Zeelandă 
a avut un vis „premonito
riu" : se făcea că, dacă va 
miza la curse pe calul nu
mărul 16, va cîștiga mulți 
bani. Cum nu strică să în
cerci, Andreina Ciminiello

Diferențele în ceea ce 
privește calitatea și dura
ta vieții între cei săraci, 
și „ceilalți" se pare că 
rZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZj

Din presa străină
(„LA STAMPA")

wzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

n-au scăzut: criza din ul
timii ani a adăugat săra
cilor „clasici", un grup 
crescînd de noi săraci, pri. 
vați de dreptul la muncă. 
Resimt acest lucru mai 
ales tinerii, cei mai puțin 
calificați, emigranții, han- 
dicapații.

In Piața Comună nu 
există legal dreptul la un 

a mizat pe calul în chestiu
ne și... a cîștigat 7 580 do
lari. în zilele următoare, 
norocul a continuat să-i 
surîdă fericitei cîștigătoa- 
re, care a văzut rotunjin- 
du-i-se averea pînă la 
100 000 dolari. Mai ceva 
decît in vise ! Ce a urmat 
a fost, însă, ca-n basme. 
Tocmai cînd era în culmea 
fericirii, Andreina a aflat 
că nu-i va fi remis cîștigul, 
sub pretextul că cei 100 de 
dolari folosiți ca miză ini
țială aparțineau soțului. 
Iar acesta, cu puțin timp 
înainte, se declarase falit. 
A cîșitgat sau nu madame 
Ciminiello la curse ? Iată 
o întrebare la care, proba
bil, nici în vis nu va afla 
răspuns...

AJUTA TE... ’
în Statele Unite operea

ză o organizație de misio. 
nari care se intitulează 
„Centru evanghelic inter
național". El se consacră — 
ca să zicem așa, esențial- 
mente — susținerii creștini- 

venit minim, iar asistența 
socială nu se adresează în
totdeauna destinatarilor 

săi naturali. Deseori, cei 

săraci nu solicită ajutor 
pentru că sînt prea săraci 
(și deci marginali și dezin
formați) pentru a face a- 
ceasta. Potrivit acestui 
studiu, lacunele „statului 
providență" sînt imense și 
profunde.

Documentul comunității 
susține că „întîrzierea ela- 

lor. Centrul are filiale în 
Europa occidentală. Acum 
cîteva luni, a izbucnit un 
imens scandal în jurul „e- 
vanghelicului" centru : 
„frații" din Elveția, Aus
tria și R.F.G. i-au acuzat 
pe conducătorii de dincolo 
de Atlantic de „excroche- 
rie" și „delapidare de fon
duri". îndeletniciri nu prea 
demne de preacinstite fețe 
bisericești. în loc să vină 
în ajutorul „nefericiților", 
boss-ul american al misiunii 
a interpretat intr-o manieră 
proprie preceptul biblic cu 
ajutorul, zicîndu-și că este 
mai rentabil să se ajute pe 
sine, în loc să-și ajute a- 
proapele. Și, în consecință, 
și-a „apropiat" mai multe 
milioane de dolari... pe an.

borării unor măsuri me
nite să elimine sărăcia de
termină riscul unei deteri
orări a structurii sociale 
care va mai putea dura o 
generație. Criza aflată în 
curs a avut deja consecințe 
disproporționate asupra 
săracilor".

Este necesară mobiliza
rea opiniei publice asupra 
acestei probleme și stabi
lirea priorităților politice 
și financiare în această 
luptă, a cărei necesitate 
nu trebuie să se bazeze 
totuși pe „o analiză su
mară a prețurilor în ra
port cu avantajele".

Combinatul minier Valea Jiului
încadrează :

— FOCHIST

—- MUNCITOR NECALIFICAT
— DACTILOGRAF PRINCIPAL pentru 

care se organizează concurs în ziua de
24 decembrie 1981, ora 9, la sediul 
unității

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Legea 
57/1974.

Informații suplimentare se primesc la 
serviciul personal, telefon 41012.

Mica publicitate
CAUT femeie îngrijire 

copil un an. Hermes, te
lefon 43965. (1 294)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Modîrcă 
Nicolae, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
11 declar nul. (1 289)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Troi 
Constantin, eliberată de In. 
stitutul de mine Petroșani. 
O declar nulă. (1 291)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Zăpadă

ANUNȚURI DE FAMILIE

ÎNDOLIATA familie anunță cu durere încetarea 
din viață a scumpei noastre soție, mamă, bunică 

MARTONOSSY IREN
înmormîntarea va avea loc în ziua de 21 decem

brie, ora 15 de la domiciliul din Petroșani, str. 
Anton Pann, nr. 72.

COLECTIVUL DE MUNCĂ al I. F. A. Vîscoza 
Lupeni transmite sincere condoleanțe colegului Mar- 
tonossy Francisc pentru dispariția bunei sale mame

MARTONOSSY IRINA

Gheorghe, eliberat de In
stitutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (1 292)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Maioru 
Andrei, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 
11 declar nul. (1 293)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Coțo- 
fan Ilie, eliberată de 
I. U. M. Petroșani. O de
clar nulă. (1 295)

ttkDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Nicolae Bălcescu — 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 G4 (secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str, Nicolae Bulcesco — 2.

RESTAURARE
In timpul unor lucrări de 

restaurare executate la 
fresca „Cina cea de taină" 
a lui Leonardo da Vinci, 
la Milano au fost descope
rite unele detalii necunos
cute, pînă în prezent.

Prin analiza chimică a 
vopselelor s-a stabilit că 
restauratorii din secolele 
XVIII—XIX ai celebrei 
fresce au efectuat unele 
modificări față de înfățișa
rea ei originală. Astfel, li
nul dintre personaje nu a- 
vea inițial, barbă, și aceas. 
ta i-a fost adăugată de 
restauratori. S-a stabilit că 
în spatele participanților 
la „cină" Leonardo da Vin
ci a pictat pe pereți co- 
voare. Și această porțiune 
a fost modificată ulterior, 
în locul covoarelor fiind

Piața Comună numără 
30 de milioane de cetățeni 
aflați în pragul sărăciei : 
o persoană din nouă, con
form definiției oficiale, 
„dispune de resurse atît 
de modeste, încît sînt ex
cluse din nivelul de trai 
minim, acceptabil, în țara 
în care trăiește". Aceasta 
este concluzia unui docu
ment întocmit de Biroul 
executiv • al comunității, 
pe baza unei anchete efec
tuate acum patru ani, care 
relevă că dezvoltarea eco
nomică din ultimii treizeci 
de ani, n-a eliminat feno
menul și că extinderea 
serviciilor de prevederi și 
asistență socială n-a avut 
efectele dorite în redistri
buirea resurselor către să
raci.


