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partide față de necesitatea 
înfăptuirii în Europa a unui 
sistem real de securitate 
care să garanteze pacea și 
colaborarea neîngrădită tu
turor popoarelor continen
tului. în acest cadru s-a re
levat că rezultatele nesatis
făcătoare ale reuniunii de 
la Belgrad impun, mai 
mult ca oricînd, intensifica
rea eforturilor guvernelor, 
ale partidelor democratice, 
progresiste, ale tuturor for
țelor politice responsabile, 
pentru traducerea în viață 
a documentelor adoptate la 
Helsinki care să ducă la 
adîncirea și extinderea co
laborării între toate statele 
continentului, la îmbunătă
țirea climatului politic eu
ropean. A fost sublimală. 
totodată, necesitatea între
prinderii unor măsuri ferme 
de dezangajare militară a 
continentului, de dezarmare 
și, în special de dezarmare 
nucleară, fără de care nu 

pozitivă, în conformitate cu P°t fi concepute pacea și 
înțelegerile și hotărîrile securitatea Europei și a în- 
Convenife cu prilejul dialo- trecjii omeniri, 
gului la nivel înalt dintre 
cele două țări, s-a eviden
țiat că există mari posibi
lități pentru amplificarea 
colaborării fructuoase din
tre România și Turcia, în 
domeniile politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, 
precum și în planul vieții 
internaționale

Abordîndy-se unele pro
bleme ale vieții internai o- 
nqlfi, a fost manifestată 
pr-.\ uparea celor ' două ' (Continuare în pag. a 4-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a pri
mit, sîmbătă dimineață, de
legația Partidului Republi
can al Poporului din Tur
cia, condusă de Mustafa 
Ustundag, secretar general 
al partidului.

în timpul convorbirii au 
fost evocate raporturile 
tradiționale de prietenie și 
bună vecinătate dintre 
România și Turcia, dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Republican al Po
porului și a fost expri
mată dorința de a inten
sifica conlucrarea dintre 
cele două partide, în in
teresul popoarelor noas
tre, al cauzei păcii și cola
borării în Balcani și în Eu- 
rona

Subliniindu-se cu satisfac
ție că raporturile româno- 
turce cunosc o dezvoltare

în timpul discuției, o a- 
tenție deosebită a fost a- 
cordatâ dezvoltării . relați
ilor și contactelor bilate
rale și multilaterale dintre 
țările balcanice, promovării 
unor raporturi de bună 
vecinătate, de înțelegere și 
stimă reciprocă între aces
tea, transformării Balcani
lor într-o zonă a păcii și 
colaborării.
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realizării doar pe jumătate
din preliminar

INDISCIPLINA
în subteran, la întreprinde

rea minieră Livezenj, pe 
traseele străbătute joi, 6 a- 
prilie, am întîlnit mai multe 
aspecte vizînd un singur fe
nomen - indisciplina. Ar pă
rea lucruri mărunte la prima 
vedere, dar cu implicații se
rioase în realizarea sarcinilor 
de plan. Spre exemplu, tînă- 
rul Costel Buzamăt, cu un 
post fix la punctul de de
versare al transportorului în 
rolul colector, lăsase apa să 
curgă șuvoi, peste cărbune. 
Asta în locul unei pulverizări 
fine, cum era indicat. Mai 
mult, nici nu supraveghea 
de multă vreme punctul de 
deversare, pentru că mînca. 
înainte de ora 6, servise 
masa caldă la suprafață, iar

Intitulat „Bilanț și pers
pective în activitatea de 
creație tehnico-științifică", 
simpozionul organizat la 
Petrija, de consiliul , oră
șenesc pentru creația ști
ințifică și tehnică de ma
să, s-a înscris pregnant în 
manifestările acestei săp-, 
tămîni. Au fost prezenți 

. peste 70 de oameni ai 
muncii, mineri, șefi de bri
gadă și de schimb, Iacă- 

■ tuși, mecanici, electricieni, 
preparatori, ingineri, teh
nicieni, maiștri minieri și 
electromecanici, membri ai 
comisiilor de creație teh- 
nico-ștrințifică, ai comisi
ilor pentru mecanizare și 
introducerea ' progresul ui - 
tehnic, ai cărnîsiHor. ingi
nerilor și tehnicienilor, 
președinți ai. comitetelor 
sindicatelor și secretari ai ' 

.organizațiilor de tineret 
de la I.M. Petrila, I.M. Lo
nea și secția de prepara- , 
re a cărbunelui Petrila.

Au prezentat comunicări 
ing. Petru Bălănescu, 

, („Realizarea silozurilor 
tampon de" înmagazinară 
a producției la rolurile 
colectoare în vederea op
timizării transportului la 
orizontul 400 la mina 
Lonea”), irig Ion - Vasile, 
(„Soluții tehnice aplicate , 
pentru introducerea 'corn- 
pîexeldr mecanizate Ia mi-, 
na ' Lonea"), ing. Benone 
Costinaș, („Susținerea Iu- ‘ 
crăcilor miniere de pregă
tire în zonele cu presiuni 
mari de la mina Petrila, 
în vederea reducerii vo
lumului lucrărilor de în
treținere și creșterii pro
ductivității muncii"), ing. 

Aurel Marhan, („Stabili
rea posibilităților de creș
tere a productivității mun
cii prin introducerea me
canizării la mina Petrila"), 
subing. luliu Gheorghe

Succesele specialiștilor 
din Valea Jiului

In încheierea simpozioanelor pe ramuri și domenii de 
activitate . organizate la București, în cadrul „Săptămînii 
științei și tehnicii românești**, au fost decernate și unor 
colective din Valea Jiului, diplome de evidențiați în acti
vitatea de creație științifică și tehnică, precum și diplome 

. de laureați ai concursului pe țară al autorilor celor mai 
valoroase utilaje, produse și tehnologii, realizate în 
cursul anului trecut. Astfel,, lucrarea „Susținerea mecani
zată țip Sept Petroșani" - autori» Alexandru Mietoa, An
ton Bacu, Ferenc Koronka, Alexandru Scroban, Alexandru 
Preda, loan Baciu și Ion Panetti, de la I.C.P.M.C. - a ob
ținut locul I pe ramura industriei extractive și premiul II 
al laureaților pe țară; lucrarea „Tehnologie și instalație 
de susținere a galeriilor de mină cu panouri prefabricate 
d'n beton armat" - autori Octavian Gabor, Vasile Ca
ramele, Elena Czibula și Alexandru Preda, de la I.C.P.M.C.
- a obținut locul II pe ramură și mențiune pe țară ; 
lucrarea „Vagon siloz auțodescgrcător pentru-săparea ga
leriilor orizontale"- autori -Ion .Marian, Ionel Tigaie, Paul 
Pătrașcu, losif Kovacs, de- la Institutul de mine Petroșani
- a obținut locul II pe ramură ; .lucrarea'.,Mașină hidrau
lică MH-P 45 pentru săpat sOitori" - autori Anton Bacu și 
Wilhelm Kuron, de la I.C.P.M.C., Hans Klosș și Filip Alicu, 
de la I.U.M.P. a obținut locul III pe ramură, iar lu
crarea Instalația pentru automatizarea liniilor de trans
portoare cu ramificații IAP-Ș R",. fabricată la I. U. M. Pe
troșani de colectivul format'din Nicușor Vulpe, Iosif Stei
ner, loan Bargă, Alexandru Ledger și Bella Gargai, pro
iectată de un colectiv condus de Romul Jurgiu, de la 
I.C.P.M.C., a obținut locul II pe ramură. (A.H.).
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Zilnic, 
cărbune peste plan

Colectivele celor două 
sectoare — V și II — de 
la întreprinderea minieră 
Aninoasa se mențin în 
fruntea întrecerii socialis
te prin constanța depăși
rii sarcinilor de plan. In 
7 aprilie, cele două sec
toare ți-au depășit sarci
na zilnică cu 228 de tone, 
ți respectiv 68 de tone. 
Pe această lună, plusul 
acumulat se ridică la 831 
de tone la sectorul V, ți 

l461 de tone la secotrul II.

MUNICIPAL

frontalislui
Petru Roman

creste mineri
t/e nădejde

Acum 21 de ani cobora din | 
Berbeștii Maramureșului un 
tinăr, mărunțel de statură, 
iute la vorbă, dar mai ales 
la faptă. Se numea Petru 
Roman și venea la Aninoa
sa cu gîndul de a deveni 
miner,

— II știu pe Roman de a- 
cum 20 de ani, își aminteș
te maistrul minier principal 
Traian Crăciun, secretarul 
comitetului de partid al sec
torului V. M-a cucerit de la 
bun început Cu vorba lui 
deschisă, fără ascunzișuri, 
dar mai ales cu hărnicia și 
seriozitatea lui. A fost in 
toți acești ani și este un e- ; 
xemplu nu numai pentru ; 
ortacii din brigadă, ci și '■ 
pentru ceilalți mineri. Pot j 
spune, fără teamă de a e- I 
xagera, că frontalistul Pe- : 
tru Romah și oamenii săi, : 
care au încheiat luna mar- ; 
tie cu, un plus de 382 tone, : 
și-au creat de-a lungul a- \ 
nilor o adevărâiă legendă, 
printre minerii Aninoasei.

— Acum doi ani, ne spu
ne' tînărul comunist Gheor
ghe Bălăci, prietenul meu 
Pavel Zgăvîrdea, de la ae
rai, mi-a făcut o vizită tt- 
casă, in Banat, Mi-a vorbit 
atît de convingător despre 
minerit incit, deși eram 
strungar, m-am hotă rit să 
vin și eu la mină. La biroul 
personal am auzit printre 
noii încadrați că cea mai 
bună brigadă este la Ro
man. Am cerut și eu să fiu 
repartizat acolo și, din fe
ricire, dorința mea s-a îm
plinit.

— Cum ați fost primit. în i 
brigadă T

— Mi-a rămas în aminti
re, îndeosebi modul Cum 
l-am cunoscut pe șeful de 
brigadă. Eu credeam că a- 
cesta este un fel de șef ca
re doar dă ordine și supra
veghează. Mă tot uitam la 
oamenii din jur, dar nici, u- 
nul nu părea a fi „șetul“...

— Care-i Roman, îl întreb 
pe ortacul de alături ? 
< — Cel. care lucrează eu 
tine, îmi răspunde el. și nu 
mică mi-a fost mi (a rea ciad 
omul cu cate muncisem cot 
la cot piuă atunci, îmi con
firmă, zîmbind că într-ade- I 
văr el este șeful de brigadă. I 
Pe moment m-a surprins, | 
dar am Înțeles cu timpul că I 
Petru Roman nu poate 3 
munci decît așa. A condu- | 
ce locul de muncă fnseam- | 
nă pentru el a munci efec- |

Maria PREDOȘANU |

„rîvnă“, o punea la loc 
transportor. Șeful de brigadă 
nu-i putea da altceva de 
lucru ? Ba da, dar a fost ne
voie pentru asta de inter
venția directorului minei.

Un alt exemplu întîlnit, în 
aceeași zi, în mină. într-o 
lucrare de pregătiri minerul 
Constantin Micu, la ora 8 și

Dorin GHEȚA

după mai puțin de 3 ore îi 
era foame, deși nu făcuse 
mare lucru, ca să nu spunem 
mai nimic.

Ceva mai departe, la cîțiva 
pași de șeful 
Vasile Dănălache, 
tînăr, 
cârca de două ore, cu. lo
pata, 
peste cele cîteva lopeți de 
cărbune. Transportorul sta și 
apa se scurgea din nou la 
picioarele tînărului, care, cu • (Continuare în pag.a 2-a)

de brigadă 
un alt 

Gheorghe Trifoi, în-

...apa pe transportor.

<Vă informăm.
SPECTACOL Astăzi (ora 

19) pe scena clubului sindica
telor din Lonea are loc spec
tacolul de varietăți „Pe ari
pile veseliei", prezentat de 
ansamblul de estradă al sin
dicatului minier Bălan, jude
țul Harghita. (M. Vacnold, 
Lonea)

TABĂRĂ DE INSTRUIRE. La 
Liceul industrial din Petro
șani are loc azi inaugurarea 
taberei de instruire a coman
danților de grupe pentru a- 
părarea patriei, care va func
ționa pînă la 16 aprilie. Par
ticipă reprezentanți din toate 
liceele municipiului. (M.P.) '

O RĂSPLATĂ BINEVENITĂ, 
începînd de ieri, la ca
bana I. E. F. S. din masivul 
Paring s-a organizat, de că
tre C.C. al U.T.C., o tabără 
de instruire a cîștigătorîlor 
fdzelor republicane ale spor
turilor de -iarnă, pentru tine
ret. Celor 24 de cîștigători din 
întreaga țară li se oferă ast
fel o binemeritată răsplată, 
timp de 10 zile, pentru suc
cesele obținute. (V.S.J

pe
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DONARE DE SÎNGE ONO- 
RIFICĂ. Comisia de Cruce 
Roșie de la Uzina de utilaj 
minier din Petroșani a orga
nizat, ieri, o amplă acțiune cu 
donatorii onorifici de sînge. 
Au luat parte peste 50 de mun
citori și muncitoare din sec
țiile mecanic șef și sculărie, 
dintre care multi aflați la a 
doua și a treia donare. Ac
țiunea, una dintre- cele mai 
reușite, s-a înscris pe linia 
sporirii numărului de dona
tori onorifici de sînge din u- 
zină. (T.V.J

RENOVAT Șl IGIENIZAT, 
laboratorul de preparate reci 
al l.C.S.A. și A.P. din Petro
șani și-a reluat activitatea, 
în mai puțin de o săptămînă, 
lucrătorii laboratorului, care 
au încheiat primul trimestru 
al anului cu o depășire de 
200.000 lei a sarcinilor de ’ 
plan, vor pune la dispoziția 
consumatorilor noi preparate 
și semipreparate din produse 
de sezon. în prezent, pe lin
gă studiul rețetelor, se fac 
și testări ale preferințelor 
cumpărătorilor. (D.G.).

(Vil &
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Jurnal» de vacanță •
(j»ag. a 2-a)

SECTOARELE V Șl II 
DE LA ANINOASA

ia ziarul de azi

’tr’
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I
ț • Noi reglementări privind evidența populației 
; • Rubrica „Stop !“i•

• 1 ’■
‘ ■iS *

: • Așa au fost strămoșii noștri 
Magazin duminical

(pag. a 3-a)

• (Continuare în pag. a 2-a)

Mina Dîlja. Șeful de 
schimb Alexandru Vină cu 
ortacii din brigada lui Si
gismund Dane ți maiștrii 
losif Bîrlea și Ion Dinu au 
ieșit din mină după un șut 
fructuos în cărbune.
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CĂLĂTORIE 
COSTISITOARE 

Sîmbăto după-amiază.

£6

31-GJ-2582 oprește fîngă 
un grup de cetățeni aflați 
pe marginea drumtui. Du
pă un scurt dialog între 
șofer și cei din grup, a- 
ceștîa urcă grăbiți în au
todubă. Abia după ce s-a

&

•
■■■

{supraîncărcat cu călători 
ocazionali, autoduba p.faa- 

Ică spre defileul Ailui.
Surprins „în flagrant" de 
un echipaj al miliției, șe- 

| ferul speră la o amendă 
I mai mică. Dar stopul din 

dreapta-spate al auto
dubei nu se aprinde. în
călcarea regulilor de cir
culație îl costă usturător. 
Călătorii de «cazi*, fa 
rinduf far plătesc o amen
dă de trei ori mai mare 

1 decît i-ar fi costat un bi
let de autobus pe aceeași 

(distanță.

VțTEZOMANUL
t Deși în cartierul Aere- 

pert din Petroșani există 
t indicatoare ctoe liraitea- 
■ xă viteza de circuleție a 
(tuturor autovehiculelor, a- 

cesiea nu se respectă. E- 
tvideat, consecințele pot 

fi grave, datorit® numă
rului mare de copii care 

J se joacă printre blocuri. 
»De fapt, experiențele trie- 
fte nu lipsesc. Se întflnosc 

chiar unii șoferi care se 
Iiau fa întrecere rrr prffeă 

zonă a cartferolin. Ața a 
(procedat Marin Ștefăiriță, 

de la 5.TXA., care a e- 
I factual o depășire în timp

ce cfin sens invers caeeta 
un alt autovehicul. Mm 

| a lipsit să nu se producă 
j e ciocnire. Rămas fără 
f carnet de conducere pen- 
• tru o perioadă de timp, 
■ poate să reflecteze în S- 
I niște la fapta sa.

(AMENDĂ... LA 
DOMICILIU

I După un raid nocturn 
’întreprins de miliția dm 
| Lupeni, s-a constatat că 
• mulți șoferi prafesiămști 
(încalcă prevederile legate 

de a nu parca noaptea 
tla domiciliu, mașinile sta

tului pe care lucrează m 
4 timpul rifet. Re sba«te Vi

itorului, bunăoară, au fast 
depistate basculantele 

(31-HD 3857 șî 31-DJ-7B4, 
autocamioanele 2T-HD- 

f 23BT, 2T-DJ-3S82, 21-DJ- 
ț 6103, care în mod not- 
Imcrt tVebufau să stea noap

tea în garaje. Alte auio- 
. vehicule de mare tonaj, 
l (între care șt * autoutW- 
•tarăl) au mc® fast pirite 
tî» aceeași noapte stațio- 

nfad pe aleee Gerttnăfei

Vulcan. A sosit vacanțaI

NOI REGLEMENTĂRI PRIVIND
EVIDENȚA POPULAȚIEI

I
I
I
I
I
I
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I
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I
I
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I
I
■
I
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1''''' "'MWro '
. • silt- •
for ci « folwwr memct 
î iw«ț»te®r faM fang* a ■ ■ VAMi-Ac—Jt, A - - a. ..iii
r» TwWwtWOș».’• .03
Iți- J* întec*tește pro<*>- 
I varbal contravențional a 
I schimbat tenul, devenind 
’agresiv. „M-ați găsit foe- 
Inrai pe nrhte? Vreți să vă 

bwtefi j«c «fa rsrirw? Nu 
ivoi senina procesul-ver- 
wr. fa cefe «fin temă, la 

(despărțire, agresivitatea
i se transformă, subit, în- 

rtr-a concluzie amară: „Mov 
bine stăteam acasă", 
rea dreptate, Decîr 

I circuli noaptea fără 
■ schimbi faza lunaă cu

A- 
să 
să 

schimbi faza lungă cu cea 
scurtă la întîlmrea cu alt 
autovehicul, mai bine e 
să stai acasă...

V. S. FENEȘANU, 
cu sprijinul biroului 
circulație al Miliției 

municipale Petroșani

în luna martie, prin Decretul nr. 59/1978, au fost sta
bilite unele modificări la Legea nr. 5/1971 cu privire la 
actele de identatate ale cetățenilor români, precum și la 
procedura schimbării domiciliului și a reședinței. Pentru 
a afla amănunte cu privire la .aceste noi reglementari, 
de larg interes cotăfenesc, ne-am adresat cu cîțeva între-' 
I.................,...................... ' .....................
mancfanfaM Miliției’ Petroșani,

• „Raportăm cu mîndrie 
partidului" a fost genericul 
sub care s-au desfășurat joi, 
în prima zi a vacanței de 
primăvară-, în.tîlhiri ale acti
velor pionierești și U.T.C. 
din școli (nr. 5 și 6 Petro
șani, cele din Vulcan, Lu- 
peni și Petrila) cu muncitori 
fruntași în producție,- cu ac
tiviști de partid și de stat.
• Formații artistice școlare 

au prezentat vineri și sîm- 
bătă spectacole și expoziții 
în sălile de apel ale între
prinderilor patronatoare. A- 
cest gen de activități, cuprin
se în tema „Onoare muncii",

, formează un capitol distinct 
în viața elevi lor educați pri n 
muncă, prețuind și iubind 
munca.

• în fiecare zi, de la Lu- 
peni, Vulcan, Petrila și Pe
troșani, pornesc sute de e- 
levî în excursii și drumeții. 
„Lacuri care vorbesc despre 
eroismul înaintașilor noștri", 
„Prezent și viitor în viața

țării",. „Oameni,, locuri, fap
te" sîîit teme care fac obiec
tul excursiilor elevilor de 
la Școala generală nr. 5 Pe
trila sau din Uricani, de la 
liceele din Petroșani și Lu- 
peni. Ei parcurg trasee pi
torești, cunoscînd frumusețile 
naturale și industriale ale 
țării.
• Formațiile „Sanitarii, 

pricepuți" de la Școala ge
nerală nr. 1 Petroșani și „Pa
trulele de circulație", cîști- 
gătoare la- etapa municipală-, 
își continuă; în perioada va
canței, pregătirea în vederea 
fazei județene a concursu
rilor.
• „Zilele bazelor sporti

ve", acțiune destinată întreți
nerii terenurilor de sport, se 
desfășoară în. școlile generale 
și în licee pînă la 11 apri
lie.
• Începînd de mâine, are 

loc, ca în fiecare primăvară, 
„Săptămîna înfrumusețării 16- 
localitaților și colectării de
șeurilor".cetățenilor care nu au îm

plinit vîrsta de 14 ani la dala 
intrării în vigoare a decretu
lui se va efectua de orga
nele de miliție pe baza ca- 

_  ._.---- _______ _____ , ... .... .... .. .. municărilor oficiiJer de stare 
bări tovarășului colonel IOAN CHELARU, adjunctul co- civilă ale consiliilor popu- 

-■■J----- 1__________ n-1____ : lore în termen de. doi ani.
- Cînd vor intra în vi- 

MMMW ■■Mt ■t’te -
dte Etecretai nr. 591978?

- După 60 de zile de la 
publicare, deci la 2 mai 1978. 
Legea nr. 5/T971, cu modi
ficările aduse se va repu
blica, :«findu-se articolelor o 
nouă numerotare.

hsȘervțw reethstit
Vfar.1 STRĂUȚ

- Luarea în evidență a 
cetățenilor se făcea fa 
împlinirea vîrstei de 14 
ani, odată cu eliberarea 
actului de identitate. Cum 
se procedează acum ?

- Tn primul rînd, noutatea 
constituie luarea în eviden-

aplicarea vizei de mutație 
din oficiu numai persoanelor 
venite din orașele mari (în
chise).

- ArficafaL privind s«:«- 
țfamrea contravențiilor 
pnevcde antenei sporite?

- Da.. Bunăoară, față de 
50-200 lei cît era înainte, 
acum se prevăd amenzi între 
200-800 iei pentru: neso lici
tarea actului de identitate 
cu cel puțin 15 zile înainte 
de împlinirea vîrstei de 14 
ani; nesolicitarea preschim
bării actului, de identitate în. 
termen de 15 zile în cazurile 
cînd s-a modificat numele, 
prenumele, data nașterii ari 
prenumele părinților ț neso- 
licitarea preschimbării actu
lui de identitate în termen 
de. 15 zile de la data ex
pirări valabilității celui vechi; 
nesolicitarea unui rrou act de 
identitate în termen de 15 
zile în cazul pierderii, distru
gerii,. deteriorării sau furtu
lui actului de identitate; e- 
fectuarea în actul de identi
tate a unor modificări, adău
giri sau mențiuni altele decît 
cele prevăzute de lege ; ne- 
predarea la organul de mi
liție în termen de 48 de 
ore a unui act de identitate 
găsit ; neluarea măsurilor 
pentru a evita pierderea, 
distrugerea, deteriorarea sau 
furtul actelor de identitate, 
darea sau primirea spre păs
trare sau în orice alt scop 
a actului de identifcpte, în 
afară de cazurile prevăzute 
de lege ; neînscrierea în car
tea de imobil a persoanelor 
care au domiciliul sau reșe
dința în imobilul respectiv, ne- 
sohcrfarea înscrierii în cartea 
de imobil în termen de 
5 zile de I» sosirea în imo
bil, «c.

- Alfa prevederi?
rij» S® ;ve stabili u> cod 

numeric personal pentru toți 
cetățenii, cere va fi înscris 
IfT CK4 CiC UE iwihhvw, 
stare civilă »i oft* acte per
sonale. Luarea în evidență a

Frontafciui Petru Roman 
crește mineri de nădejde

o 
ță a cetățenilor la data naș
terii și nu la împlinirea vîrs
tei de 14 oni, ca pînă acum, 
în al doilea rînd, se prevede 
obligativitatea expresă a în
tocmirii cărților de imobil 
în două exemplare, din care 
unul se păstrează la un res
ponsabil din imobil, iar celă
lalt exemplar la organul lo
cal de miliție. Se prevăd 
pbligații. pentru cetățeni de 
a se înscrie în termen de 5 
zile în cartea, de imobil și 
pentru responsabilii de imobil 
de a se deplasa ori. de cite 
ort este nevoie la organul de 
miliție, pentru a opera modi
ficările intervenite în cărțile 
de imobil.

- Cu privire Ia acor
darea vizei de flotant ce 
reglementări noi au apă
rut ?

- Potrivit noilor reglemen
tări, persoanele care își sta
bilesc reședința la o altă 
adresă au obligația de a se 
prezenta la miliție, în termen 
de 5 zile și nu de 45 de zile 
cum era pînă acum. Toate 
persoanele care solicită 
viza trebuie să facă dovada 
că se află într-una din situ
ațiile expres prevăzute de 
lege, iar dacă pe parcurs, 
nu-se moi află într-una din 
aceste situații viza va fi a- 
nulată. Este important de 
reținut că noile dispoziții ex
tind regula aplicării din 
oficiu de către organele de 
mifițte a vizei de schimbare 
a domiciliului în localitatea 
unde sînt încadrate în mun
că și au asigurată locuința, 
toate persoanei* pierzînd 
dreptul de folosință a tatu- cmafeim, a»» VW, II ItW&WKKJ 
mțelor din localitățile de în actele de identitate, de 
unde au venit. Or, reglemen
tările anterioare prevedeau
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Stimulent 
în muncă

Rod al depășirii sarcini- | 
lor de plan și al activită
ții economice eficiente din 
anul trecut, colectivele 
depozitului Vasriița și al 
S. T. R. A. din cadrul 
B.A.T.P.S. Petroșani au pri
mit recent gratifieațil sub
stanțiale. Mulțumiți și pu
ternic stimulați de sumele 
primite, lucrătorii din. de
pozit, șoferii, și meseriașii 
s-au angajat să depună 
eforturi susținute pentru a 
înregistra în acest an noi 
succese în muncă, atît sub 
raport cantitativ cît mai 
ales calitativ și, pe- aceas
tă bază, prin 
criteriilor noi în 
definitivare, să 
beneficii cît mai

Varii® BELDIE, 
conducător auto, S.T.R.A. 

Petroșani

aplicarea 
curs de 
realizeze 
mari.

î

t

tiv alături de noi. Un: exem
plu în muncă și in viață. 
Ața l-am cunoscut și eu și 
ceilalți ortaci. Majoritatea 
dintre noi ne străduim să-i 
urmăm- exemplul, minări 
de faptul că facem parte 
din brigada lui.

Despre această mîndrie 
ne-au vorbit și a Iți mineri 
tineri care lucrează la Ho
man. Frații Drimuș, froții Ti- 
tu ți Constantin Grecii, Fe
tru Teodor, Anton Țimpu, 
Dumitru Șerpe sini doar o 
parte din cei T2 nou anga
jați, stabilizați in brigadă 
în ultimele luni, tineri pe 
care frontalistul Petru- Ro
man îi numește „băieții 
mei". Numărul minerilor ca
re s-au. ridicai in brigada 
lui este însă mult mai ma
re.

— Cred, ne mărturisea el, 
că ou ieșit de sub mina 

. mea in cei 20 de ani de 
muncă, peste 50 de mineri, 
șefi de schimburi și chiar 
maiștri.

Șefii de schimb loan Șteț, 
Mihai fura, Constantin Cri- 
șu, Vasile Fișovan, șefii de 
brigadă- Constantin Broască, 
de la același sector, ți Va
sile Biagu de la mina Dîl- 
ja, maiștrii Dumitru Șetraru. 
și Gheorghe Timaftici au 
trecut cu toții prin exigen
ta școală de educație mun
citorească cr brigăzii lui 
Roman, ducînd mar departe 
prețioasa ștafetă a hărni
ciei minerești:. Secretul a-

ceste! performanțe ? Ni-I 
dezvăluie Roman însuși:

— Dragostea de muncă, 
acesta este secretul. Și să 
știți, că în toți acești ani 
n-am întîlnit tineri cărora 
să nu le placă să munceas
că alături de mine. Totul e 
să știi cum să lucrezi cu ei, 
deoarece tinerii de azi sînt 
altfel decît cei de acum 20 
de ani. Sînt tineri crescuți 
fără să aibă grija zilei de 
mîme, fără greutățile pe 
care, le-am a^ut noi cindva 
și apoi au și carte mai mul
tă. Nu le place nici vorba 
aspră, și nici să fie priviți 
cu neîncredere. Cei mai 
mulți dintre ei muncesc cu 
pasiune și tragere de ini
mă, și sînt mindru de faptul 
că am reușit să aduc în 
brigadă nwlți asemenea ti
neri. Cu ei am planuri mai 
mari. Peste doi ani ies la 
pensie și trebuie să mă gin- 
desc, la cel care va lua 
„cîrma" brigăzii. Țin să las 
în locul meu un tinăr ca
pabil, care să nu mă facă 
de rîs. Tradiția brigăzii noas
tre de a fi mereu in fruntea 
întrecerii socialiste, trebuie 
dusă mai departe.

O exemplară viațv** de 
muncă-, dăruită oamenilor. 
lată rezumat pe scurt su
biectul „legendei" lui Petru 
Roman, vrednicul frOntalist 
al Aninoas», care convin
ge prin faptele sale de fie
care zi că legendele vieții 
noastre nai se nasc in tul
burătoarea epopee a mun
cii.

putem să nu amintim die ne- 
respectarea timpului de lu
cru efectiv. în 5 aprilie, la 
ora 23,®, peste 30 la sută 
din muncitorii din subteran 
ai schimbului erau, etaja, ie- 
șifi ta suprafață, obligînd 
șoferul autobuzului să-t trane-

Simpozion
• (U r R» • r • «fin pag.

Pavof, („Fundamentarea teh
nico-științifică în elaborarea 
proiectelor «Metode de ex- 
ptoatăre» în stratul III"), ing. 
Romulus Sîrbu, („Metode de 
limpezire a tulburelii- indus
triale") și ing. Victor Chia
bura, („Aparat de concentra
re centrifugal pentru clasa 
0,5-3 rnm“). De menționat 
că una din comunicări - cea 
prezentată de ing. Romulus 
Sîrbu, de la preparația Pe
trila - s-a bucurat în acesta 
zile de o meritată recunoaș
tere națională la simpozionul 
pe ramură, desfășurat în

Capfariă, în cadrul „Săptămî- 
rm șlfinfei și tehnicii romă- 
nvȘvf . ț

Prezentarea comunicărilor 
a fast sugestiv sprijinită de 
proiecții, asigurate de autori 
în cofotoorare cu clubul din 
localitate. Pe marginea lucră
rilor au avut loc discuții rod
nice, scoțînd la iveală afîf 
valoarea strădaniilor depuse 
îti colectivele de muncă, pen
tru dezvoltarea gîndirii- origi
nale și stimularea ctedfiVttă- 
ții, cit și interesul 
larg al oamenilor
manifestat pe linia introdu
cerii celor mai noi 
ale științei și tehnicii în ex
tracția și prepararea cărbu
nelui. (I.M.).

tot mai
munch

cuceriri

10 minute, semnase tabla de 
metan pentru ora... 9,30. 
Bandaj,area lucrării respecti
ve, unde urma să fîe mon
tat complexul, era executată 
din loc în loc cu scîndw®.

La aceste cî-
tevo acte de in- 1 "■ 1 1 ""1 
disciplină intH- f BLt A
nite in subteran g nm B 
trebuie să moi 
adăugam și pe 
cefe petrecute la 
suprafață, unde un loc de 
frunte in uftirnele zile îl do- 
ține consumul de băutori al
coolice. Semnalistul de la pu
țul nr. 2, Zoltan Hani, con
sumase alcool în firripul ore
lor de program într-otit încit 
ajunsese într-0 store avansa
tă de ebrietate. Ernest Stoc
ker, mecanic la mașina de ex
tracție; venise deja în stare 
de ebrietate la șut în schim
bul IV din- ziua de 6 aprilie. 
Sînt numai două cazuri în 
cîteva zile. se scurge din conducte inu-

Vorbind de indisciplină, nu til pe galerie, ceea ce tot

porte spre incinta principală 
cu 15 minute măi devreme. 
© întrebare firească se im
pune ; la ce oră ăâ părăsit 
locul de muncă dacă la 23,05 
erău la suprafață ? Și o altă 
întrebare -. cum și-au făcut 
datoria maiștrii, â căror obli
gație este de a îndrurha și 
controla întreagă activitate 
din subteran ?

Nu am amintit de „suflă
rile" de aer la îmbinări și 
racorduri, și nici de ăpa ce

indisciplină înseamnă, după 
cum. nu putem să trecem, cu 
vederea numărul în continuă 
creștere al absentelor nemo
tivate. Astfel, de la un nu
măr de 12-13 absențe ne- 
moHvate pe zi în ianuarie, 
absențele cresc la 14-T5 în 

februarie, I® a- 
______ proximativ 25 

_ i în martie, ca să
1 gLB JK ajungă fa o 
' IțK JOB medie de 35 în 
" w ' ■' primele

.... . .....  zile ale 
aprilie.

Nu putem încheia fără a 
spune că, de fapt, cea mai 
mare abatere, cel mai grav 
aspect al indisciplinei este 
nerealizorea sarcinilor de 
plan. Sau să nu-i- spunem 
indisciplină faptului că zilnic 
se realizează jumătate sau cu 
foarte puțin peste jumătate 
din ceea ce se preliminea
ză !! ? în 7 aprilie, la un 
preliminar, aprobat de con
ducerea întreprinderii, de 
1 570 de tone, nu s-au livrat 
decît... 333 tone.

cinci 
lunii

I



Așa au fost strămoșii noștri
Puternica conștiință de 

neam a acestor „oameni ai 
pămîntului", cum îi numea 
marele istoric Nicolae lorga 
pe români, nu poate fi con
cepută decît prin indestructi
bila legătură cu țara, cu pă
mîntul strămoșilor, apărarea 
independenței și a unității 
politice teritoriale. Numai 
așa se explică vigoarea 
daco-geților în apărarea și 
dezvoltarea statului lor, care, 
la mijlocul secolului I î.e.n., 
în timpul lui Burebista, s-a 
impus în rîndurile principa
lelor puteri ale lumii antice.» 
Geograful grec Strabon, re- 
ferindu-se la în
făptuirea mare
lui rege care a 
fost Burebista, îl 
caracteriza în 
felul următor :
„Ajungînd în 
fruntea neamu
lui său (...) getul 
Burebista l-a 
înălțat atît de 
mult (...) încît, hs 
cîft'va ani, a 
făurit un stat puternic (...). 
Ba încă a ajuns să fre tenwt 
și de romani".

Forța politică și militară 
în continuă ascensiune a 
Romei, a cărei expansiune a- 
menința libertatea și indepen
dența dacilor, a determinat 
pe Burebista să ducă o po
litică de consolidare a sta
tului său atît pe plan intern 
cît și extern, de continuă 
întărire a puterii militare care 
era subordonată obiectivului 
major de apărare în fața pe
ricolului de cotropire, de ane
xiune a Daciei. Acestui obiec
tiv i-a fost subordonată în
treaga activitate politică și 
diplomatică și de către cel 
mai ilustru urmaș al lui Bu
rebista, Decebal, care și-a 
încrustat numele în istoria 
poporului nostru ca un sim
bol pregnant de sacrificiu, 
pînă la jertfa supremă, pen
tru libertatea patriei moș
tenită de la străbuni.

Conducătorii statului cen
tralizat dac, a cărui întinde-

re a cuprins tot pămîntul lo
cuit de neamul geto-dacilor, 
au rămas în conștiința po
porului ca apărători ai gliei 
strămoșești, eroi naționali, 
legați de interesele tuturor, 
de pămîntul străbun. Această 
trăsătură l-a determinat pe 
Herodot să-i caracterizeze pe 
geto-daci ca „cei mai drepți 
și mai viteji dintre traci". în
sușirile legate de păstrarea 
independenței, a unității și a 
civilizației s-au perpetuat și 
sub stăpînirea romană, cînd, 
fără 
tatea

a se mai realiza unr- 
politică și forma de 
ele s-au reflectat înAniversarea creăriiprimului stat daccentralizatși independent

unitatea de civilizație și cul
tură, în păstrarea nea-terate 
a conștiinței de neam și a 
luptei pentru libertate. Cu 
toate că a avut și unele 
consecințe tragice, cucerirea 
Daciei de către romani a 
impulsionat progresul vieții 
economice —'*
Io bază 
cele două

Unitatea 
însă după 
liană, lupta pentru păstrarea 
unității naționale, a indepen
denței și a pămîntul ui natal 
îmbrăcînd forme noi, speci
fice perioadei de migrajiune 
a popoarelor. După cum se 
știe, goții, slavii, hunii, ava
rii, gepizii și alte seminții 
venind din nordul și nord- 
estul Europei, din îndepăr
tata Asie, au produs distru
geri și devastări. Numai co
eziunea .internă a societății 
românești, numai trăinicia le
găturilor dintre locuitorii 
zonei din jurul arcului Car
patic, numai tradiția istorică

și culturale avîrtd 
împletirea dintre 
civilizații.

dacică s-a refăcut 
retragerea aure-

a marilor eroi ai neamului, 
Burebista și Decebal, numai 
capacitatea de organizare, 
socială, politică și culturală, 
au permis o puternică rezis
tență a românilor în fața 
pericolelor externe. Gradul 
lor de dezvoltare economică, 
civilizația mai avansată le-a 
creat o mai mare putere de 
asimilare a grupărilor etnice 
străine.

Formele de organizare po
litică și militară, pe tot teri
toriul locuit de români au 
trăsături asemănătoare, ele 
regăsindu-se în tradițiile 

geto-dacice. în
treaga evoluție 
o societății ro
mânești în mile
niul întîi, consti
tuirea nucleelor 
viitoarelor state 
centralizate feu
dale au avut loc 
în condiții de a- 
p arare în fața 
valurilor migra
toare de apă

rare a teritoriului, a bu
nurilor materiale și , spiritu
ale, a instituțiilor, a multiple
lor legături dintre comunită
țile românești din toate zo
nele geografice. Identitatea 
organizării statale, legătu
rile ce existau între ducate, 
jupanate, voievodate, cne
zate, unitatea, de cultură ma
terială și spirituală, au faci
litat, în condițiile specifice 
timpului, un proces intens de 
consolidare a unității fururi 
românești. Unitatea statală a 
românilor în cuprinsul vechii 
Dacii a cunoscut o evoluție 
cu trăsături specifice. In 
toate timpurile a determinat 
poporul nostru la o politică 
de rezistentă în fața a tot 
ceea ce amenința integritatea 
și independența teritoriului 
strămoșesc, o politică ideală 
pentru pace, bunăstare și 
colaborare internațională.

Prof. Ion FRÂȚH.Â, 
directorul Arhivelor Statului, 

județul Hunedoara

E p i g
CARE A DĂRUIT 
PRIMA DATĂ O

constatare rară

-UNUIA 
PENTRU 
FLOARE : 
A făcut o 
Fiindcă ®rb/a acum pricepe
„Cu o floare nu se face 

primăvară* 
...Dar. cu ea începe.

UNUI COLEG DE CENACLU 
CARE A SCRIS POEZIA „TU, 
VISĂTOARE BLONDĂ” : 
Te rog să fii atent la sens 
Expresia e cam grăbită

rame
Ce-i ce visează mai și dorm 
Poate-nțelge „adormita" 

ȘCOLARĂ .
— Vă rog, pe Gigei nu-l

puneți absent,
A plecat lagară să ia un 

pachet
— Bine, n-am să-l pun, dar

să-mi spui concret 
pachet? 
e Kent.

A. MIRCEA

JUCĂTORILOR DE FOTBAL 
DE LA 
CARE SINT ZGIRCITI IN 
ÎNSCRIE GOLURI : 
„Abatajul" e terenul 
Și e bine cunoscut, 
De ce v-am făcut catrenul ? 
Fiindcă nu intrați... in șut.

D. CRtȘAN

„MINERUL” LUPENI 
A

NOI DESCOPERIRI 
ARHEOLOGICE 

LA SARMIZEGETUSA

Cercetările arheologice 
fectuate în ultima1 vreme 
Sarmizegetusa, fosta capitală 
a Daciei romane au scos Fa 
iveala o serie de noi piese 
care vin să întregească sem
nificația istorică a acestei a- 
șezări. într-unuf din templele 
de aici s-a descoperit un 
fragment de inscripție amin
tind numele a două divini
tăți. Au fost găsite, de ase
menea, opaițe romane din 
ceramică, monede imperiale 
din bronz, fragmente din 
vase, un segment dintr-o sta
tuie de marmură reprezen- 
tîndu-l pe Hercule.

In același temple s-a des
coperit un relief din mar
mură înfățișînd pe zeul SR- 
vanus împreună cu 9 dintre 
însoțitoarele sala. Săpăturile 
arheologice continuă.

(Agerpres)

SECRETUL LONGEVIVILOR 
DIN VILCABAMBA

Un savant japonez a în
cercat să explice secretul 
neobișnuitei longevități a lo
cuitorilor din Vilcabamba (su
dul Ecuadorului) prin exis
tența unei ~ cantități neobiș
nuit de mare de oxigen în 
aer pentru o localitate de 
munte. Vilcabamba este re
numita în lume pentru nu
mărul mare de longevivi - 
cel mai bătrîn dintre ei a 
împlinit recent vîrsta de 137 
țte ani. Medicii care ®f su- 
pus numeroși centenari con
trolului medical afirmă că 
aceștia se caracterizează

printr-o foarte bună func
ționare a sistemului. cardio
vascular. Acest efect este 
produs de presiunea atmos
ferică joasă, tipică pentru 
zonele de munte, și' înaltul 
conținut de oxigen din aer, 
necaracteristic pentru astfel 
de zone. Oamenii de știință 
au constatat că această can
titate mare de oxigen permite 
creșterea plantei „vifca" din 
care provine și numele loca
lității.

Cabana Oașa — 
Casa Tărtărău—Cabana

Obirșia Lotrului

într-o seră

Ce fel de 
— Cred că Dialoguri

Mihai BARBU Alb pe negru

- Ai văzut, dragă? 
bia am adus iedera 
în secție și uite unde-a a- 
junsl
- Da, tu. Asta, e în sta

re să se urce chiar și pe 
pereți, numai să ajungă 
cît mai sus. Parvenita!

Intre bursuci

— Ei, ce zici de girafă?
— Ar fi de treabă, dar 

prea umblă cu capul pe 
s!

Mircea MUNTEA-NLF

Pentru astăzi, stimați ci
titori, vă propunem un tra
seu turistic care prezintă 
un avantaj deloc neglija
bil. Este un traseu care 
poete fi parcurs în orice 
anotimp.

Șoseaua alpină Sebeș — 
Novaci, care trece prin a- 
propierea cabanei Oașa, 
urcă pe valea Sebeșului la 
casa silvică Tărtărău, apoi 
pe muntele Tărtărău și co
boară în continuare pre va
lea Pravățului fa cabana 0- 
birșia Lotrului. 
Este un itiherar 
mult solicitat și 
recomandat tu
turor categori
ilor de turiști.

Punctul nos
tru de pornire 
este, deci, ca
bana Oașa.
situată la altitudinea de 
1 207 m, pe valea riului Se
beș. Coborim pe poteca din 
fața cabanei spre pîriul 
Sălanele, pe care il vom 
traversa. Ajungem pe malul 
despărțitor între Valea Să
lanele și Valea Sebeșului, 
unde șoseaua se bifurcă, 
noi urmind ramura spre 
stingă, pe marcajul triunghi 
albastru. Curind valea de
vine tot meri îngustă, iar 
pădurea ne învăluie. După 
6 km de la cabana Oașe, 
ajungem în pitorescul toc 
unde valea se strîmteeze 
intre pereții unor chei. Șo
seaua, sțrins lipită de ma
tul riului, desenează cotituri 
îndrăznețe cu pante ‘înclina
te străjuite de stinci aco
perite cu mușchi. Puțin mai 
încolo, peisajul se îndulceș
te prefațînd confluența cu 
valeapîriului Frumoasa, cu
noscută de drumeți prin 
torescul ei, precum și 
descrierile marelui 
povestitor care a fost Mihail 
Șadoveanu.

Ne îndreptăm în conti
nuare spre sud, pe lingă a-

P'- 
din 

nostru

pole învolburate ale Tărtă
rău fui, ale cărur izvoare se 
află în direcția pasului Tăr- 
tărău și curind ajungem la 
casa cu aceiași nume, afla
tă fa altitudinea de 1320 
m. De aici înainte ne aș
teaptă urcușul pe o diferen
ță de nivel de cca. 406 m 
care ne separă de culmea 
muntelui. După mai mult 
de o jumătate de oră de 
mers, sosim pe muchia nor
dică a Tărtărăului, dar ur

cușul incă nu 
s-a terminat. 
Șoseaua își 
caută un făgaș 
mai comod i- 
mediat sub cul
me pe fața ves
tică a munte
lui, cale de 2 
km, și revine 

muchie. Trecind 
fața estică, intil-

iar 
din 
nim 
iană, stîna Tărtărău. Parcur
gem liziera pădurii din 
dreptul poienii și reintrăm 
in umbra brazilor fără să 
cotim, aproape o oră, pe o 
pantă ușoară, pipă in punc
tul culminant al acestui tra
seu : pasul Tărtărău.

Coborîm acum tot pe șo
sea spre sud, făcind o ser
pentină strinsă, apoi, pe lin
gă pirîul care ne însoțește, 
intrăm în pădure. Coborîm 
în vale pino pe matul sting 
a! apei Pravățukrf, pe o 
pantă dulce, in lungul unui 
șic de pereni și pilcuri de 
conifere, al căror aspect ne 
reconfortează acum, in cr- 
propiere de terminarea ex
cursiei.

Traversăm un mic afluent 
el PravâțtM; după 1,5 km 
ieșim din pădure. In apro
piere, pe stingă șoselei, gă
sim cabana Obirșia Lotru
lui, exact' acolo- unde valea 
Ptovățului se deschide larg 
in tunca Văii Lotrului.

Aurel DULA

pe
nou
pe dreapta, într-o po-

K~ f t u „ Punea în colt, la stingă, sus,rabula neaprobata ^0 „nu s.a oPrObat" e Și azi așa, șr rmine așa,
— ștampila abia se mai ținea — 
cînd a sosit printre hîrtii 
chiar însăși avansarea sa. 
Cum lui nu-i trebuia vreo probă 
A pus ștampila „Se aprobă" 
Și-apoi alături a semnat. 
Morala: ...nu s-a aprobat 
Și de trei zile l-au schimbat.

Era un funcționar format 
ce nu părea de loc vexat 
de vreo petiție sau două 
...(avea un coș cu ramă nouă) 
Și dacă, coșul se umplea 
și nimeni nu il mai golea, 
era lucid nu dispera, 
nici „vino miine" nu spunea, 
că nu era un birocrat... Mircea ANDRAȘ

FEERIE
titlul „O feerie la 

Museum : animalele 
în artă", cotitdianul „Le Soir“ 
scrie că la „British Museum" 
s-a deschis o expoziție pe 
tema „Animalele în artă" - 
poate că subiectul nu este 
nou, dar modul de a-l trata 
este. O bună reflectare a 
acestui lucru îl constituie stu
diul consacrat acestui eveni
ment artistic, însoțit de un 
catalog. Datorită abunden
tei sale ilustrări, studiul va 
seduce chiar și pe cei ce 
nu folosesc cu ușurință lim
ba lui Shakespeare.

în loc de ă împărți tema 
din punct de vedere geo- 
grafic sent cronologic expozi
ția și studiul au adoptat un 
alt clasament: succesiv, sînt 
prezentate animalele sub 
unghiul vînâtorii, în serviciul 
omului, ca imagini pe efigii 
și embleme, roiul lor în is
torie și fabule, funcția lor. or
namentală și, în sfîrșit, stu
diile consacrate regnului 
animal. De fa papirusurile 
egiptene, la statuile grecești 
și romane, bronzurile popu
lațiilor migratoare; fildeșu- 
rile japoneze și porțelanurile 
precolumbiene sau miniatu
rile persane, toate expona
tele sînt domeniul artei celei 
mai originale - subliniază 
„Le Soir".

Sub 
British

(Agerpres)

ORIZONTAL : 1) Tn floarea 
vîrstei - Prezintă florile ar
tistic ; 2) Ștafetă (înv.) - Flori 
albe, flori...; 3] Pictor ro
mân, autorul tabîowiFar s 
„Cîrciumărese”, „Anemone", 
„Flori de mp Ni vată
- Răsare li fracul I; 5) Cefe)
- Două flori de ciumăfaie !; 
6) Autorul tablourifor ; 
„Flori", „Ciclamerre” ; 7) Ră
dăcină de orhidee f - în- 
tr-un fel solidar - în hrean ț •
8) A brăzda pămîntuf - O 
jumătate de snop ! - Aceea 
(pop.) ; '9) 
veninoasă, 
bene ■ 10) 
miozatis - 
antice.

VERTICAL: 1) Autorul ver
surilor : „Cu narciși, cu crini, 
cu lotuși, Timpul cald s-apro- 
pie"... (Primăvară); 2) Ni
covală (reg.) - Vin cu flori 
la geam ; 3) Sodiu; 4) Ur
suze (fia.) - Prin cucută ! -ș 
Două flori de dalieI; 5) 
Misterioase; 6) Ce unse îs!
- A rupe flori ; 7) Corabie 
(rar) - Numai pete ! - Prin
tre imortele I; 8) Cusătură 
pe ie - Plantă textilă cu flori 
albastre sau albe — Fire:
9) Ten ! - Ti. ' " ' 
lor, autorul 
„Imortele", 
„Trandafiri albi' 
cu maci“, etc. ; 
loc - „Să trăiți, 
riți" I...

Victor IAȚENCO

Doine! - Planta 
cu flori- mari, gat- 
Ntl - MA.„ sau

Aparțin Greciei

Pictor ol flori-: 
tablourilor j 
„Anemone", 

", „Garoafe 
: 10) In acest 

să înfio-
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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația 

Partidului Republican 
al Poporului din Turcia

(Urmare din pag. I)

Schimbul de vederi a re
levat, de asemenea, faptul 
că lumea contemporană 
este confruntată cu nume
roase probleme care tre
buie soluționate în intere
sul popoarelor, ceea ce 
'impune ca statele mici și 
mijlocii, țările în curs de 
dezvoltare să-și unească 
și mai mult eforturile pen
tru a asigura un curs’ po
zitiv în viața internațio
nală. în acest context, am
bele părți s-au pronunțat 
pentru eliminarea surselor 
de încordare și conflict, 
pentru reglementarea pe 
cale politică a problemelor 
litigioase dintre state. A 
fost evidențiată, în această

Faptul divers
pe glob

Sanie-amfibie
In cadrul Biroului de pro

iectări „Tupolev" a fost rea
lizată o sanie-amfibie, în
zestrată cu un motor de 
350 CP. Vehiculul poate 
dezvolta o viteză de 100 de 
kilometri pe oră și are o 
autonomie de 500 de kilo
metri puțind circula pe ori
ce teren — pe zăpadă, în 
mlaștini sau în alte zone 
greu accesibile. Mașina 
poate fi folosită pentru 
transportul de mărfuri, poș
tă sau pasageri, ca și pentru 
executarea unor lucrări de 
salvare.

Analiza rapidă 
' a sîngelui

întreprinderea de tehnică 
pentru laboratoare din Ilme
nau a început producția de 
serie a unui aparat auto
mat care poate efectua in
tr-o oră 120 de analize de 
sînge. Datorită acestui a- 
parat, productivitatea mun
cii laboranților in clinici 
crește de peste trei ori. El 
efectuează simultan analize 
la opt indici, permițind ex

ordine de idei, necesitatea 
unei soluționări pașnice a 
situației din Cipru, care să 
asigure integritatea, suvera
nitatea și independența 
țării, ceea ce presupune în
țelegerea și conviețuirea 
pașnică între cele două co
munități ale insulei.
A fost reliefată, totodată, 

necesitatea soluționării pro
blemelor legate de subdez
voltare, de decalajele eco
nomice existente între state, 
subliniindu-se în acest ca
dru importanța instaurării 
unei noi ordini economice 
internaționale care să asi
gure tuturor popoarelor 
dezvoltarea neîngrădită, ac
cesul la cele mai noi cu
ceriri ale științei și tehni
cii mondiale.

tinderea considerabilă a ex
plorărilor medicale profi
lactice.

împotriva stress-ului
După opinia biochimiști- 

lor sovietici, vitamina „E" 
permite reducerea influen
ței nocive a stress-ului. Du
pă cum au arătat cercetă
rile de laborator stress-ul 
determină apariția unor tul
burări în furnizarea unor 
substanțe energetice de ca
re au nevoie anumite orga
ne interne. Spre deosebire 
de alte preparate, care re
duc influența stress-ului a- 
supra organismelor, vitamina 
„E“ nu inhibă unele orga
ne, ci stimulează mecanis
mele naturale ale organis
mului.

„Sunshine 60“
La Tokio a fost terminată 

construcția unui bloc-turn cu 
60 de etaje, considerat cel 
mai înalt edificiu din Asia. 
Denumit „Sunshine 60“, blo- 
cul-turn are o înălțime de 
240 metri și este echipat cu 
37 de ascensoare, care func
ționează cu viteza record de 
10 metri pe secundă. Par- 
kingul cu care este dotată 
clădirea poate adăposti 
1 800 de vehicule, fiind rea
lizat și din acest punct de 
vedere un record pentru în
tregul continent asiatic.

Organism creat 
în interesul țărilor 
în curs de Dezvoltare

GENEVA 8 (Agerpres). - 
La Geneva s-au încheiat lu
crările Conferinței reprezen
tanților țărilor în curs de 
dezvoltare, inclusiv ai Româ
niei, consacrată înființării 
Consiliului asociațiilor țărilor 
în curs de dezvoltare pro- 
ducătoare-exportatoare de 
materii prime.

Conferința a adoptat, prin 
consens, statutul viitorului 
consiliu, la care vor putea 
adera, ca membri, cele 20 
de asociații de producători- 
exportatori, înființate din 
inițiativa țărilor în curs de 
dezvoltare, precum și alte 
asemenea asociații create în 
scopuri similare.

Acest consiliu, care consti
tuie o primă formă instituțio
nală de organizare efectivă 
a solidarității și cooperării 
economice a țărilor în curs 
de dezvoltare, în spiritul in
staurării noii ordini econo
mice internaționale- și al bi
zuirii colective pe forțele 
proprii,- își propune drept 
scopuri și obiective, printre 
altele, să promoveze metode 
efective de cooperare în ve
derea restructurării comerțu
lui internațional cu materii 
prime, pentru a asigura ță
rilor în curs de dezvoltare 
prețuri juste și remuneratorii 
pentru produsele lor de ex
port.

Ședința Direcțiunii P. C. Italian
ROMA 8 (Agerpres). - La 

Roma a avut loc o ședință 
a Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian, cu participarea 
lui Luigi Longo, președintele 
P.C.I., și a lui Enrico Ber- 
linguer, secretar general al 
partidului. în cadrul lucră

rilor a fost prezentat un ra

Președintele S.U.A. a notarii să amine 
producerea bombei cu neutroni

WASHINGTON 8 (Ager
pres). - Președintele Statelor 
Unite, Jimmy Carter, a ho

tărî» sâ amine producerea 
bombei cu neutroni - infor
mează o declarație oficială 
a Casei Albe, citată de a- 
gențiile United Press Inter

Orientul
BEIRUT 8 (Agerpres). - 

Primul, ministru al Libanului, 
Selim Al-Hoss, a cerut re
tragerea totală a israelului 
de pe teritoriul țării sale, 
subliniind că Libanul nu-și 
va înceta eforturile și demer
surile pînă cînd .nu . se va 
realiza această retragere. 
„Pămîntul este. ai nostru și 
dorim retrocedarea lui com
pletă și rapidă", a spus 
premierul libanez, referin- 
du-se la planul de „retragere 
inițială" anunțat zilele aces
tea și pe care l-a calificat 
drept o „încercare . de tergi
versare" din partea Israelu
lui.

. Planul „retragerii inițiale" 
în două etape, la 11 și 14 
aprilie - relevă agenția Asso
ciated Press - preconizează 
retragerea armatei israeliene 
de pe o suprafață care re
prezintă mai puțin de un 
sfert din cei 1 250 kilometri 
pătrați de teritoriu libanez 
ocupat de trupele Israelului.

DAMASC 8 (Agerpres). — 
Președintele Siriei, Hafez Ai 
Assad, a primit sîmbătă la 
Damasc o delegație a Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, condusă de Yaser 
Arafat, președintele Comitetu
lui Executiv al .O.E.P. A fost 
discutată cu acest prilej si
tuația din sudul Libanului.

NAȚIUNILE UNITE 8 (A-
gerpres). - Secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Wald
heim, nu este satisfăcut de 
planul Israelului privind re

port - aprobat de membrii 
Direcțiunii P.C.I. - privind 
situația politică actuală dm 
Italia.

Au. fost analizate, de ase- 
merea, problemele legate de 
situația creată ca urmare a 
răp.rii de către teroriști a 
liderului democrat-creștin 
Aldo Moro.

national și Associated Press. 
După cum rezultă din textul 
declarației, o decizie defini
tivă,, privind încorporarea 
bombei cu neutroni în arme
le modernizate de luptă ale 
S.U.A. „va fi luată mai tir- 
ziu“.

Mijlociu
tragerea part ală a trupelor 
sale din sudul Libanului, a 
dedarat ia Națiunile Unite 
un purtător de cuvînt al or
ganizației.

„Kurr Waldheim nu consi
deră că planuri© prezentate 
de israel privind retragerea 
ar fi adecvate, din moment 
ce rezoluția 425 a Consiliului 
de Securitate, se pronunță 
-pentru o retragere totală a 
forțelor israeliene de pe în
treg teritoriul libanez'1 - a 
adăugat purtătorul de cuvînt.

CAIRO 8 (Agerpres). - 
Sîmbătă au avut loc convor
biri oficiale între președintele 
Egiptului, Anwar El Sadat, și 
președintele Afganistanului, 
Mohammad Daoud, aflat în 
vizită la Cairo.

Cu acest prilej, relatează ( 
agenția MEN, au fost dis
cutate probleme ale actuali
tății internaționale, în prin
cipal evoluția situației din 
Orientul Apropiat.

KUWEIT 8 (Agerpres). - 
Aflat în Kuweit, secretarul 
general al Ligii Arabe, Mah
mud Riad, a fost primit de 
emirul Kuweitului, șeicul 
Jaber Al-Ahmed Al-Sabah, și 
a conferit cu înalte oficiali
tăți kuweitiene. în cadrul 
acestor contacte a fost dis
cutată actuala situație din 
lumea arabă și mijloacele 
de întărire a solidarității 
interarabe.

DIRECȚIA COMERCIALA
A MUNICIPIULUI PETROȘANI 
organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi:
- UN SU3INGINER sou TEHNICIAN, Io 

compartimentul investiții

— UN ECONOMIST, la compartimentul 

comercial sau încadrare prin transfer, 
îndeplinind condițiile Legii nr. 12/1971

Concursul va avea loc în ziua de 15 apri
lie a. c., ora 9, la sediul direcției.

Relații suplimentare se pot solicita la tele
fon 4 23 92.

POLIȚIA BELGIANA A DES- 
COPERIT o bandă internațio
nală de traficanți de d'oguri, 
în urma capturării a zece ki
lograme de cocaină și a a- 
restării a șase persoane. Va_, 
loarea cocainei confiscate es- 
te evaluată la mai multe mi
lioane de franci belgieni pe 
piața neaoră a d'’or’wrilor.

JULIO CESAR PtRNiÂ A 
FOST ÎNREGISTRAT OFICIAL 
drept candidat al alianței 
forțelor de stingă - „UNO- 
ANAPO-MIL" - la funcția de 
președinte al țării în cadrul 
alegerilor de ia 4 iunie din 
Columbia.

UN SATELIT EXPERIMENTAL 
japonez, destinat retransmi
terii programelor de televi
ziune, a fost lansat, vineri 
după-amiază, de la baza a- 
mericană de la Cape Cana
veral. i

ORGANIZAȚIA MONDIA
LĂ A SĂNĂTĂȚII (O.M.S.) 
semnalează o recrudescență 
deosebit de îngrijorătoare a 
cazurilor de malarie în diver
se regiuni ale lumii, în spe
cial în Asia și America Lati
nă - informează agenția Reu
ter. Potrivit cifrelor furnizate 
de O.M.S., în India, ae pildă, 
existau în anul 1976 aproxi
mativ 40 000 bolnavi de ma
larie. în prezent, numărul lor 
a ajuns la aproximativ 12 mi
lioane; La fel în Honduras, 
în 1974 existau 7 500 de ca
zuri, pentru ca, în 1976, nu
mărul bolnavilor de malarie 
să se ridice la 48 000.

• ••••••• •»»»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  
meteo-rutier. Sport ; 8,00 Revista De la 1 la 3 ; 15,00 Student-club •
presei; 8,10 Curierul melodiilor ; 16,00 Radiojurnal.- Buletin mefeo-
9,00 Răspundem ascultătorilor ; roloaic ; 16,15 Cîntece pionierești ;
10,00 Buletin de știri ;10,45 Atlas 16,25 Coordonate economice ; 17,00
folcloric; 11,00 Buletin de știți; Buletin de știri; 17,20 Pentru pa- ’
11,05 Lucrări corale de Radu Pa- trie; 17,50 Cîntare omului - piese
Iqdi ; 1J,35 Discoteca „U"- grupul corale ; 18,00 Orele serii ; 20,0Q
„Partita"; 12,00 Buletin de știri';
12,05 Din comoara folclorului nos- • 
tru; 13,00 De la 1 la 3; 15,00 
Tehnic-club ; 16,00 Radiojurnal. Bu

lletin meteorologic ; 16,15 Cîntece 
dedicate partidului ; 16,25 Coor-

• donate: economice ; 16,40 Instanta
nee solistice; 17,00 Buletin de 
■știri; 17,05 Universul fami
liei ; 17,45 Formații artistice parti
cipante la Festivalul național „Cîn- 
tarea Româniși" ; 18,5X5. Orele serii ; 
20,00 Viers de doină, ritm de joc; 
20,30 Reflexele timpului; 20,40 Ca• 
dente sonore. Buletin de știri (ora 
21,0b); 22,00 O zi într-o oră ; 23,00 
Melorihn '78; 24,00 Buletin de știri ; 
0,05-5,00 Non stop muzical noc
turn. (Buletine de știri la orele 2,00, 
4,00).

VINERI, 14 APRILIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale; 6,00 Radioprogramul
dimineții • 7,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-rutier. Sport ; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor; 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 Atlas 
folcloric; 10,30 Sănătatea; 11,00 
Buletin de știri; 11,35 Discoteca' 
„U" - Marie Osmond ; 12,00
Buletin de știri; 12,05 Din
comoara folclorului nostru; 13,00

J DUMINICĂ, 9 APRILIE
6,00 Buletin de știri ; 6,05 Con

certul dimineții ; 7,00 Radiojurnal. 
.Sumarul presei. Buletin meteo-rutier. 
Sport; 8,00 Ilustrate muzicale; 

'8,30' Radioprogramul satelor ; 10,00 
Antologie liriță. Partidului, inima 

.și versul; 11,00 Radiomagazinul 
i femeilor; 12,00 De toate pentru 
toți; 13,00 Radiojurnal. Buletin 
meteo-ruțier. Sport ; 13,30 Unda

. veselă ; 14,40 Horă mîndră româ
nească ; 15,00 Divertis-club ; 16,00 
Sonorități în alternanță ; 20,00 Ra
diojurnal ; 20,15 Dans pe meridi
ane. Consemnări (ora 21,30); 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
22,10 Panoramic sportiv ;, 22,30
Estrada duminicală; 24,00 Buletin 
de știri ; 0.05-5,00 Non stop ' mu
zical nocturn. (Buletine de știri la 
orele 2,00; 4,00).

LUNI, 10 APRILIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale; 6,00 Radioprogramul 
-dimineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin 

meteo-rutier. Sport; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor ; 

.40,00 Buletin de știri ; 11,00 Bule
tin de știri ; 11,35 Discoteca „U“ - 
Demis Roussos ; 12,00 Buletin de 
știri ; 12,05 Din comoara folclorului 
nostru; 13,00 De la 1 la 3 ; 15,00 

■ Clubul adolescenților; 16,00 Radio
jurnal; 16,15 Coruri muncitorești;
16,25 Coordonate economice ; 17,00 
Buletin de știri; 17,05 Antena ti
neretului ; 18,00 Orele serii; 20,00 
Teatru radiofonic. Premieră. Se face

ziuă, de Zaharia Bîrsan ; 21,05 Ca- 23,30-5,00 Non stop muzical noc- 
dențe sonore. Consemnări (ora turn. (Buletine de știri la orele 
21,30); 22,00 O zi intr-o oră;
23,00 Bijuterii muzicale ; 23,24-5,00
Non stop muzical nocturn. Radio- 
diveftisment muzical (ora 0,05). (Bu- 
I.......................................... .......
4,00). , r

MARȚI, 11 APRILIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale; 6,00 Radioprogramul
dimineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin

(Buletine de știri la orele 
24,00, 2,00, 4,00).

MIERCURI, 12 APRILIE
5,00 Buletin de știri; 5,05 Ritmuri 

letine" deT știri' “laTrele 2,00, matinale; 6,00 , Radioprogramul
dimineții; 7,00 Radiojurnal; Butetm 
meteo-rutier; Sport ; 8,00 Revista 
presei ; 8,10 Curierul melodiilor ;
9/X) Răspundem ■ - ascuîfăforttor 
10,00 Buletin de știri ; 10,05 Disc 
muzical folcloric : Mioara Velicu și

RADIO - PROGRAMUL I
-SELECȚIUNI-

Radu Simian ; 10,45 Cîntece pa
triotice și revoluționare; 11,00 Bu
letin de știri5; 11,05 Microfonul 
pionierilor; 12,00 Buletin, de știri ; 
12,05 Din comoara folclorului nos
tru ; _12,25 Odă limbii române;
iv,w we iu i iu o ; ^.lupul
invitaților; 16,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic; 16,15 Fotbal 
minut cu minut ; 18,30 Orele serii; 
20,00 Viers de doină, ritm de joc; 
20,30 Litera și spiritul legii; 20,50 
Cadențe sonore. Buletin de știri 
(ora 21,00). Coordonate economice 
(ora 21,05); 22,00 O zi într-o oră ; 
23,25-5,00 Non stop muzical noc
turn. (Buletine de știri la orele 
24,00, 2,00, 4,00).

JOI, 13 APRILIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale; 6,00 Radioprogramul
dimineții; 7,00 Radiojurnal. Buletin

meteo-rutier; Sport ; 8,00 Revista 
presei; 8,10 Curierul melodiilor; 
9,00 Răspundem ascultătorilor ;
10,00 Buletin de știri ; 10,40 Mio
rița ; 11,00 Buletin de știri ; 11,05
Atlas folcloric; 11,35 Discoteca
„U" - Lucio Batisti ; 12,00 Buletin 13,00 De lâ 1 Ja 3; 15,00 Clubul 
de știri ; 12,05 Din comoara fol
clorului nostru; 13,00 De la 1 la 
3; 15,00 Clubul curioșilor ; 16,00
Radiojurnal ; 16,15 Spre comuniste
zări - cîntece ;’16,25 Coordonate 
economice; 17,00 Buletin de știri; 
17,05 Memoria pămîntului româ
nesc ; 17,45 Tezaur coral româ
nesc ; 18,00 Orele serii ■ 20,00 Viers 
de doină, ritm de joc ; 20,15 Româ
nia - peisaj industrial contempo
ran ; 20,30 Cadențe sonore. Buletin, 
de știri (ora 21,00); 22,00 O zi într-o 
oră; 23,00 Bijuterii muzicale din o- 

, pera „Pdrgy și Bess" de Gershwin ;

trie; 17,50 Cîntare omului - piese

Viers de doină, ritm de joc ; 20,15 
• Anchetă economică • 20,45 Caden

țe sonore. Buletin de știri (ora 
21,00). Consemnări (ora 2) 30)j 
22,00 O zi într-o oră ; 23,30-3,00 
Noh stop muzical nocturn. (Buletine 
de știri la orele 24,00, 2,00).

SÎMBĂTĂ, 15 APRILIE
5,00 Buletin de știri ; 5,05 Ritmuri 

matinale; 6,00 Radioprogramul
- dimineții ; 7,00 Radiojurnal. Buletin 

meteo-rutier. Sport ; 8,00 Revista 
presei ; 8,10 Cut ierul melodiilor :
9,00 Buletin de știri ; 9,05 Revista 
literară radio; 9,40 La trecutu-ți . 
mare, mare viitor; 10,00 Buletin 
de știri ; 10,05 Șlagăre pe meri
diane ; 10,30 Legendă și dor; 11,00 
Buletin de știri ; 11,05 Atlas cultu
ral ; 12,00 Buletin de știri ; 12,05 
Din comoara folclorului nostru; 
13,00 De la 1 la 3; 15,00 Meri- 
dian-club ; 16,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic ; 16,15 Radiore
cording; 18,00 Orele serii; 20,30 
Azi, în România; 20,40 Cadenței 
sonore. Buletin de știri (ora 21,00); 
22,00 Radiojurnal. Buletin meteoro
logic. Sport; 22,30 Maratonul dan
sului ; 24,00 Buletin de știri; 0,05- 
6,00 Non stop muzical nocturn. (Bu
letine de știri la orele 2,00, 4,00, 
5,00). . .


