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Pe șantierul
preparației Livezeni

Lucrări în avans 
cu o săptămînă
Șantierul viitoarei prepa- 

rații de cărbune din Live
zeni. Constructorii de la 
I.C.M.M. au încheiat cel din
ții nivel, cota plus 4, la exe
cuția sortării. Sortarea este 
prima lucrare la obiectivul 
aflat în execuție, pe fluxul 
ce-l va urina cărbunele între 
puțul de extracție - cel mai 
mare în Valea Jiului la intra
rea în funcțiune - și rampa 
de expediție a cărbunelui în
nobilat. Avansul de timp față 
de grafice, cîștigat de către 
constructori Ia noul obiectiv, 
este de o săptămînă. Și încă 
un fapt notabil : formațiile 
ca-e lucrează pe șantier cele 
conduse de Nicolae lorga, 
Gheorghe Doca, și 7 
Ghilă, au real’zat depășiri 
de plan în medie de 15 la 
sută.

Ștefan

La I. M. Paroșeni

mecanizării și al
economia de materiale și energie electrică

gospodăriri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a inaugurat „Expoziția 
de carte și mijloace 

de informare si educare
a oamenilor muncii"

întreprinderea minieră Paroșeni nu mai 
are nevoie de recomandare cînd este vor
ba de rezultatele obținute la extracția de 
cărbune prin creșterea productivității mun
cii peste sarcinile de plan. Prin folosirea efi
cientă a mecanizării, a tehnologi lor mo
derne de extracție, gospodărind judicios 
resursele materiale, întreprinderea a ob
ținut totodată succese și în obținerea u- 
nor economii substanțiale la materiale și 
energie electrică.

Firesc, folosind intens utilajele moderne 
și nu numai în abataje ci și la lucrările 
de pregătiri și înaintări în steril, și adop- 
tînd noi tehnologii de lucru, colectivul mi
nei a reușit să obțină o economie la 
lemn de mină, față de consumul nor
mat - cel mai mic din Valea Jiului -, o 
cantitate de 1,1 mc la 1 000 de torte căr
bune extras, la cherestea de 0,7 mc la 
1 000 de tone cărbune, iar la exploziv de 
0,223 kg pe tona de cărbune. Dar pe lîngă 
aceste economii de materiale, cu tot nu-

mărul însemnat de utilaje, mari consuma
tori de energie electrică, și în acest dome
niu al activității de economisire s-au ob
ținut rezultate deosebite — respectiv o 
economie de 0,92 kWh pe tonă. Desigur, 
pentru realizarea economiilor amintite nu 
a fost suficientă numai introducerea 
canizării în subteran - complexe 
și susținere mecanizată, stîlpi 

combine de abataj, combine 
țări în cărbune și steril, sau a 
r:lor lemnului (plasa de sîrmă 
folosită în locul bandajelor de 
lucrările de pregătire) - ci și un spirit de 
gospodărire atentă care implică acțiuni 
ferme din partea fiecărui om al muncii 
Sare„ nu _a *re<u* 5* nu trece indiferent pe 
lîngă atît de numeroasele „robinete ale 
risipei" fără ca să le „închidă", să preîn- 
tinipme irosirea bunurilor întreprinderii.

Rezultatele consemnate în acest sens 
sint concludente și vorbesc de la sine des
pre spiritul de bun gospodar al oameni
lor minei Paroșeni. (D.G.)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, a inau
gurat sîmbătă dimineața „Ex
poziția de carte și mijloace 
de informare și educare a 
oamenilor muncii", organi
zată în sala Dalles din Ca
pitală.

La inaugurarea acestei im
portante manifestări a spi
ritualității românești au par
ticipat tovarășii Manea Mă- 
nescu, losif Banc, Virgil Ca- 
zacu, Ion Dincă, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, losif Uglar, 
Ștefan Voifec, Ion Ursu.

Erau prezenți conducători 
ai uniunilor de creație, edi
turilor, ziarelor și publicați
ilor, radioteleviziunii, scriitori,

compozitori, artiști plastici, 
reprezentanți ai vieții noastre 
teatrale și muzicale, ai unor 
instituții centrale de cultura 
și educație.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
Statului au fost întîmpinați 
cu deosebită căldură de nu
meroși bucureșteni atlați la 
intrarea în sala Dalles.

în sala de expoziție, tovc*» 
roșul Dumitru Ghise, vice
președinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
urează secretarului general 
al partidului un călduros bun 
venit, invitîndu-l să inaugu
reze expoziția.

Vizitarea expoziției începe 
la standurile de carte cu- 
prinzînd aproximativ 4 500

• (Continuare în pag. a 4a|

Pînâ ieri, I. M. Lonea avea realizat 93,4 la sută din plan
Ing. Aurel BRlNDUȘ, directorul minei afirmă :

Ne vom realiza integral sarcinile
Subliniam în comentariul primei decade a lunii că printre unitățile mi

niere ce nu și-au realizat sarcinile se numără și I.M. Lonea. Pentru a cu
noaște ce anume a determinat nerealizarea planului și modul cum va e- 
volua situația producției pînă la sfîrșitul lunii, am adresat tovarășului Aurel 
Brînduș două întrebări :

1. Care sint cauzele restanțelor din prima decadă a lunii ?
2. Cînd se va redresa situația producției și cum se va în

cheia luna mai ?

1.
Aș începe cu scăderea li

niei de front. In perioada la 
care ne referim, au ieșit din 
funcțiune trei abataje ca
meră. La două s-a terminat 
rezerva. Acum brigăzile mai 
au două zile și se va intra 
în plin. Al treilea va intra în

productie marți. Se execută 
lucrări de nivelare și mai 
sînt necesare unele amena
jări pentru punerea în ordi
ne a ‘căilor de acces.

- Nu putea fi eșalona
tă, printr-o dirijare atentă 
a liniei de front, ieșirea 
celor trei abataje din pro
ducție ?
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încleștați în muțenie și 
nemișcare, coloșii de oțel 
ai minei Lupeni, comple
xele mecanizate, au 
fuzat, ia început, să 
supună oamenilor, 
netul fierului care 
se lăsa urnit din loc
amesteca parcă, cu scrîș- 
netul din dinți al mineri
lor. îndîrjirea oamenilor, 
încăpățînarea de ai găsi 
leacul era amplificată de 
peretele 
nelui ca 
pglinzi.

Dar, 
loșilor și vitregia 
care încerca sâ-i țină 
loc cu orice preț este în
ființa de priceperea și te
nacitatea oamenilor. Căr
bunele smuls pămîntului

- Normal, lucrările de la
abatajul 30 trebuiau executa
te în cursul lunii trecute, nu 
să se aștepte pînă cînd nu
se mai poate introduce ma
terialul în front.

- De ce nu s-au execu
tat aceste lucrări în luna
april'e ?

- In luna aprilie s-au de
pus eforturi susținute pentru 
realizarea sarcinilor de plan. 
Sectorul a dat chiar în plus 
700 tone de cărbune. Condu
cerea sectorului, însă n-a 
luat și măsurile necesare pen
tru cq lucrările de pregăti
re să fie realizate la timp.

lucitor al * cărbu- 
de focarul unei

îndărătnicia co- 
naturti 

în

mineri 
elec

Lu- 
un 
de

coloșilor de otel» J
pornește spre soarele Iu 
citor care i-a dat spre 
păstrare forța -și lumina. 
Producția realizată pe 
complexe a început să 
crească de la zi la zi. Mun
ca oamenilor a devenit ma 
rodnică. în aprilie 
conduși de maistrul
tromecanic Constantin 
pulescu au obținut cu 
spor de productivitate 
1 900 kg/post o producție 
de peste 16 300 de tone. 
Le urmau, cu un plus la 
producția extrasă de 16 10C 
de tone, ortacii celuilalt 
maistru electromecanic, ca
re exploata același tip de 
complex, Teodor Boncalo.

Dorin GHEȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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de tăiere 
hidraulici 
de înain- 
înlocuito- 
împletită 
lemn la

în ziarul de azi :
• Aniversarea creării pri

mului stat dac centra
lizat și independent.

• Mozaic duminical.

In atelierul ajustaj-mon- 
taj al secției prelucrări la 
rece de la I.U.M.P., lăcă
tușii Ștefan Căprici și 
Constantin Ivănuș mon
tează ultimele piese de la 
o foreză e'ectrohidrauli-

Demararea unei lucrări de mare interes:

Termoficarea Văii Jiului
O 20 milioane lei alocate într-o primă etapă
• Magistrala Paroșeni — Petroșani prinde contur
• Pînă în 1982, orașele din municipiu 

termoficate
vor fi

în aceste zile de primăm .- executate după 
vară, în cronica prefaceri» întocmit de un
lor socialiste înnoitoare dmj ’.ingineri și tehnicieni de 
Valea Jiului se înscrie uri Institutul de studii și pro-
eveniment de mare interșs iectări energetice - București, 
pe linia ascendentă a creșț,.: ~ 
ferii calității vieții tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc 
pe aceste meleaguri : în
ceperea lucrărilor de termo- 
ficare.

Demararea lucrărilor de 
termoficare a localităților din 
Valea Jiului, fondurile 
plimentare acordate în 
cest scop, reprezintă o 
presie vie a grijii permanen
te a conducerii partidului 
și sfatului- nostru, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
pentru creșterea necontenită 
a nivelului calitativ al vie
ții minerilor, pentru elimina
rea surselor de poluare din 
acest pitoresc și prosper 
colț de țară.

Lucrările, pentru care s-au 
alocat in anul 1978 fonduri 
de 20 milioane lei, vor fi

un proiect 
colectiv de 

la

su- 
a- 

ex-

Conform acestui proiect, de 
la termocentrala Paroșeni 
vor porni două linii magis
trale, una spre.„. Petroșani; 
iar cealaltă spre Lupeni. Ma
gistralele vor ti compuse, 
din cîte două conducte de 
terrhoficare, așezate para
lel pe suporți de beton ar
mat și vor urma un traseu 
la suprafața solului. Lu
crarea, de mare anvergură 
și complexitate, include ra
cordarea conductelor ma
gistralei la Termocentrala 
Paroșeni, transformarea ac
tualelor centrale termice în 
puncte termice și este struc
turată în trei etape distincte, 
urmînd să fie finalizată în 
anul 1982.

Foto: Ion LICIU • (Continuare în pag. a 2 a|

• (Continuare în pag. a 2-a)

să fie realizate la timp.

Interviu realizat de 
Drago; CĂLIN

Viorel STRAUȚ

Wă info emani

k

CALIFICARE. La I. U. M. 
Petroșani s-a încheiat un 
nou curs de calificare în 
meseria de electrician, ab
solvit de 25 tineri, majori
tatea fete. (A.H.).

ÎNCEPIND DIN 13 MAI 
1978, ora 0, orașul Vulcan 
a fost conectat la circuitul 
telefonic automat interur
ban. Aducem la cunoștința 
publicului din Petroșani și 
Vulcan, un număr de tele
fon util - 7 0515 - la care

răspunde serviciul de in
formații al .Oficiului P.T.T.R. 
Vulcan. Ceilalți abonați pot 
fi chemați telefonic, din Pe
troșani, formînd 70 apoi 
numărul dorit. Din celelal
te localități ale țării, conec
tate la sistemul automat, 
Vulcanul răspunde la apei 
dacă formăm în prealabil 
prefixul municipiului - 957. 
(I.M.).

LA CLUBUL muncitoresc 
din Petrila a avut loc ieri 
după-amiază spectacolul 
„Mulțumim din inimă parti
dului". La spectacol au

participat cele mai valo
roase formații cultural-artis- 
tice pionierești din oraș. 
(T.S.).

REVIZII TEHNICE la toate 
tipurile de autoturisme și 
autocamioane continuă să 
execute secția de auto moto 
a cooperativei meșteșugă
rești „Unirea*1 din Petroșani. 
Amintim posesorilor de 
astfel de autovehicule că 
data oficială pînă la care 
se fac revizii tehnice este 
de 1 iunie. (T.V.).

INVITAȚIE. Marți, la ora 
19, la C. M. E. F. S. Pe
troșani, (în același sediu cu

clubul sportiv Jiul) au loc 
înscrierile și tragerea la 
sorți pentru echipele de 
fotbal care n-au participat 
la nici o competiție ofici
ală. Sînt invitați să parti
cipe responsabilii sportivi 
din întreprinderile și institu
țiile din Petroșani, Petrila, 
Lonea și Livezeni. întrece
rile respective au loc în 
cadrul competițiilor de vară 
ale „Daciadei". (C.D.).
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Retezat, Olimpul dacilor (IV)

„Cîntă puiul cucului1
Simbioza pantheonului mi

tologic greco-roman cu ze
itățile dacice va ti avut ur-' 
mări, în primul rînd, în bas
mele, legendele și alte ge
nuri ale poeziei epice româ
nești, folcloriștii români și 
străini evidențiind, din cînd 
în cînd, continuitatea mi
tică a acestor producții (e 
drept, unii o contestă, fără 
argumente însă). Astfel, 
Gheorghe Vrabie (în „Struc- 
Itara poetică a basmului") 
alcătuiește un repertoriu e- 
locvent, „Fata din dafin" e- 
vocînd, spre exemplu, fuga 
nimfei Daphne, fiica lui Pe- 
neus sau Ladort, din calea 
îndrăgostitului zeu Apollo și 
metamorfozarea ei, Ia ce
rere, în dafin. Tot astfel „Ba
laurul cu șapte capete" are 
poate ca model lupta iui 
Perseu' cu cumplita hidră 
din Lerna, cea cu 100 de 
capete. Legendele Dioscuri- 
lor se regăsesc în poveștile 
fraților de cruce, în vreme 
ce grădina Hesperidelor, fi
icele lui Atlas, în grădina 
multor basme românești cu 
merele de aur. Trei dintre 
aceste mere sînt de folos lui 
Milanian, erou mitic, pentru 
a o întrece pe Atlanta, care 
îi va deveni soție iubitoare.

Paradoxal, deși cunoscută 
tn diverse zone folclorice, 
o anume baladă, „lovan Ior
govan", ca și variantele ba
ladei „Fata și cucul", 
desea înglobată în prima, 
nu a fost privită 
mult interes în acest 
Firul baladei este 
simplu. Cea mai mică 
♦re cele patru surori, 
Ghiordănel, rătăcită în 
dure, îl imploră pe cuc 
scoată la lume, promițîn- 

pe rînd că îi va fi 
soți-

mal, Întîlhirea celor doi fru
moși tineri ar fi trebuit să 
se Încheie cu o nuntă de pro
porții împărătești, dar acest 
lucru devine imposibil, cînd 
cei doi află , că sînt frați, 
copiii unui Împărat, 
din Apus - iată deci că, în 
popor, există, de-a lungul 
veacurilor, transfigurată ar
tistic, conștiința romanității 
șale. ■' ■■

Aniversarea creării

primului stat d.ac

a-

cu prea 
sens, 

foarte 
din- 
Ana 
pă

sa o

du-i,
soră, verișoară, chiar 
oară. Fata, răpită de un ba
laur (bală, șarpe) este sal
vată de lovan Iorgovan, din 
craniul monstrului se va naș
te musca columbacă. Nor
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venit

re unele „explică" de ce 
această pasăre nu-și cloceș
te ouăle (motivul adulteru
lui comis de femela cucului 
cu ochiul boului). ; '

Basmul folcloric ca și le
genda românească rămîn tri
butare mitologiei antice gre- 
co-romane și, de ce nu, 
dacice, de vreme ce unele 
motive circulă cu aceleași 
semnificații, de la popoare-

centralizat

și independent

în variantele baladei „Fa
ta și cucul", uneori cucul, 
supărat că n-a fost luat de 
soț, conform promisiunii, o 
orbește pe fată cu aripile. 
Cucul (atestat toponimic fa 
extremitatea estică a Lupe- 
niului) apare în legende și 
balade ca o pasăre miste
rioasă, este pasărea obsesi
vă a sufletului intracarpatic, 
originea lui fiind explicată 
felurit în literatura religioa
să apocrifă. La baza explica
ției este motivul fratelui pier
dut. Astfel, un haiduc, un 
frate geamăn, un alt frate 
de împărat, adesea în pos
tură de criminal 
Cain și Abel), 
împărat își caută 
părut, sau iubitul
zeu sau Sîmpetru îi 
formă în cuci. In altă iposta
ză, cucul este un hoț care 
fură caii sau bou lui Sîm
petru și e blestemat să de
vină pasăre, care amuțește 
de la Sînziene. Și cu aceas
ta n-am epuizat marele nu
măr al legendelor legate de 
nașterea cucului printre ca-

(în Biblie, 
o fată de 
fratele dis- 
și Dumne- 

trans-

Oamenii au înfrînt
îndărătnicia coloșilor

(Urmare din pag. I)

Luna mai se dovedește a 
fi și mai rodnică. Lupu- 
lescu și oamenii lui obțin 
sporuri de productivitate 
de peste 3 000 kg/post, ai 
lui Boncalo saltă și ei pro
ductivitatea realizată, fa
ță de cea planificată, cu 
aproape 2 000 kg/post. 
Nici oameni lui Sălăgean 
nu se lasă mai prejos, ob- 
ținînd la rîndul lor sporuri 
de productivitate de pes
te 500 kg/post.
- Oamenii nu numai că 

s-au îndîrjit să scoată 
complexele mecanizate din 
situația dificilă în care 
se găseau și datorită con
dițiilor grele ae zăcămînt, 
dar s-au străduit în per
manență să-și însușească 
totul despre noul utilaj, 
să-și desăvîrșească măies
tria profesională. Sub con
ducerea celor doi maiștri e- 
lectromecanici, brigăzile 
de la complexele 1 și 3 
au obținut rezultate foar
te bune în condițiile în 
care utilajele sînt bine în
treținute ; stagnările din 
cauza defecțiunilor electro
mecanice s-au redus subs
tanțial și implicit a scăzut 
și consumul de piese de 
schimb. Rezultate bune a 
obținut și brigada condusă 
de minerul loan Sălăgean, 
mărturie rămînînd creșteri
le înregistrate la producti
vitatea muncii.

- Și la toate acestea 
trebuie adăugat climatul de 
muncă foarte bun la care 
s-a ajuns în urma acestor 
realizări, este de părere, 
secretarul organizației de

sînt 
ac-

partid a sectorului, Alexe 
Furdui : Disciplina s-a în
tărit, s-a redus numărul 
absențelor nemotivate, al 
abaterilor de la normele 
de protecție a muncii. în 
confruntarea’ cu greutățile 
oamenii s-au . călit, și-au 
întărit convingerea că nici 
o greutate nu le poate in
fringe voința și vor să 
dovedească acest lucru 
prin producția fizică obți
nută.
- De fapt acestea 

căile pe care putem
ționa, am acționat și vom 
acționa în continuare pen
tru realizarea indicatorului 
producția netă - creșterea 
producției fizice prin spo
rirea productivității mun
cii și reducerea substanți
ală a cheltuielilor printr-o 
întreținere și intervenții 
preventive asupra utilaje
lor, prin exploatarea lor 
rațională, prin reducerea 
numărului de piese de 
schimb folosite, continuă 
discuția ing. Dumitru Dăn- 
ciulescu, șeful sectorului. A- 
ceste complexe au costat 
bani grei, plătim amortis
mente serioase și prin ur
mare și producția pe care 
trebuie să o dăm cu ele 
trebuie să fie cît mai ma
re și obținută cît mai e- 
ficient.

Rezultatele ultimelor zi
le dovedesc cu prisosință 
că, ascultătoare, comple
xele mecanizate ale sec
torului se supun voinței oa
menilor, sfărîmînd perete de 
cărbune și expediindu-l pe 
magistralele subterane spre 
lumina zilei, spre folosul 
oamenilor, al țării.

pen-

<

care sora sa îl vîrâ în 
Redevine însă zeu și ast- 
mai mult silită, Hera ac-

le indice pînă la celții Bre- 
taniei. O privire atentă a- 
supra celor două balade ne 
dezvăluie filiația directă a 
creației populare românești, 
dar concepția animistă, me
tamorfoza și prosopopeea 
antică e modelată după ri
gorile religiei creștine, în 
esență moralizatoare. Dar 
să purcedem de la legende
le OlimpTilui. De Hera, fiica 
lui Cronos (Cronus) și a Rheei 
se îndrăgostește... tratele ei 
Zeus (Jupiter), stăpînul lumii, 
războinic, dar și cam iubă- 
reț din fire. Fusese căsăto-

rit cu Metis, Themis, cu 
tanidele Dione, Mnemosyre, 
Leto, cu sora sa Demetra 
etc., dar avusese aventuri 
galante și cu numeroase pă- 
mîntence de rînd : Alcmene, 
Danae, Jo, Europa, Niobe 
ș.a.m.d. De această dată, 
temîndu-se că va fi refuzat, 
se metamorfozează într-un 
cuc frumos (.?!) și înfrigurat, pe „ț.x r..
sîn. 
fel, 
ceptă să-i fie soție. La nuntă, 
fosta iubită a lui Zeus, nim
fa Cheloiîeea, pesemne su
părată, întîrzie, motiv pen
tru care i se hărăzește soar
ta de a deveni broască țes
toasă. în mitologia română, 
dragostea incestuoasă este 
condamnabilă, ba chiar ur
mărită de blestem, iată de 
ce lovan Iorgovan a|unge, 
în unele variante stîncă în 
mijlocul Cernei, pentru să
rutul de iubit furat sorei sa
le.

lovan Iorgovan, ca erou 
mitologic, îl moștenește de 
fapt, prin isprăvile sale, pe 
unul din cei mai viteji eroi 
greci, devenit nemuritor. Es
te vorba de Heracles (Her
cules), ale cărui munci (nu 
toate) inspiră imaginația ce
lor care l-au chipurit pe lo
van. Dar paralela muncilor 
lui Heracles cu isprăvile lui 
lovan Iorgovan o amînăm 
pentru altă"-dată.

Prof. Ion VULPE

Intre școlile generale nr. 7 din Petroșani și cea 
Banița s-au stab'Jit legături trainice de prietenie. In ca
drul acțiunilor comune „Drumeție în ospeție", elevii Șco
lii din Banița au fost dumin:ca trecută oaspeții celor din 
Petroșani unde și-au prezentat împreună programe ar
tistice pe cît de frumoase pe atît de interesante. In cli
șeul nostru am surprins un final din spectacolul oferit 
de elevii Scolii nr. 7 oaspeților din Banița.

Foto : I. LICIU

Drumeție pionierească
Duminică era un timp 

nepromițător pentru ceea 
ce-și propuseseră pionierii 
Școlii generale nr. 2 Pe
troșani - drumeția „Cîntec, 
joc și voie bună la Meste- 
căniș". Dar însoțiți de pro
fesori, pionierii s-au de
plasat cîntînd spre Mestecă- 
niș, pe dealul Dîljei, unde 
s-au desfășurat multe și a- 
tractive concursuri sporti
ve, culturale, sanitare, . de

apărarea patriei, jocuri dis
tractive.

în încheierea activității, la 
care au luat parte peste 400 
de elevi, a avut loc un pa
sionant meci de fotbal între 

ai
a

echipa viitorilor absolvenți 
claselor a Vl!l-a și cea 
cadrelor didactice.

Prof. Gelu MINIȘCA, 
Școala generală nr. 2 

Petroșani

Ne vom realiza integral 
sarcinile lunii mai

• (Urmare din pag I)

- Acum, nereol'zările 
se răzbună.

- Da, din păcate, așa este. 
Pe de altă parte lucrările de 
pregătire pentru cele două 
abataje la care se execută a- 
tacarea, datorită condițiilor 
de la locul de muncă, nu 
puteau fi executate mai de
vreme. Din această cauză 
sectorul IV înregistrează 
670-700 tone restanță.

Pe de altă parte, la nive
lul sectorului III cele două 
abataje frontale, foarte bi
ne dotate cu complexe me
canizate, nu produc la nive
lul programat din cauză că 
într-unul din abataje stratul 
s-a îngustat cu 4 metri, ceea 
ce face să mergem în steril. 
După cîțiva metri vom ajun
ge iarăși în Cărbune și, nor
mal, situația se îmbunătățeș
te.

- După cîte sîntem in
formați,. și starea discipli
nară a grevat asu
pra realizării planului pri
mei decade.

- Da, așa este. Am avut 
nele probleme legate de- 
disciplină, de prezența la lu
cru. Rău este că în aprilie au 
fost încadrați doar 17 oa
meni, iar din cei ce ne au ve
nit în februarie și martie 

. ne-au plecat 78. In realitate 
ei nu s-au prezentat la lucru, 
fiecare avînd cîte 10-14 
motivate, iar colectivul 
muncă a hotărît să nu 
fie menținuți în unitate, 
torită acestor absențe 
reușim să prestăm posturile 
în cărbune. La aceasta se 
mai adaugă, și faptul că. joi 
am avut foarte multe absen
țe nemotivate.

u-

ne- 
de 

mai 
Da-

nu

în prima etapă magistra
la va fi racordată la Petro
șani, iar în a doua la Lu- 
peni. Orașele Petrila și U- 
ricani vor fi termoficate în 
etapa a treia, finală, prin 
construirea unor centrale ter
mice proprii, de capacitate 
corespunzătoare cerințelor 
locale.

Primele lucrări au fost 
atacate - și au prins contur 
pe o distanță de 300 ml, de 
la podul de peste Jiu din

intra" mina
Termoficarea

Mîncarea, de obicei 
foarte gustoasă servită la 
cantina din tînărul cartier 
„Bucura" - Uricani satis
face toate gusturile abo- 
naților.

2.
- Ce măsuri ați între

prins pentru ca pînă la 
sfîrșitul lunii planul să fie 
realizat, aceasta fiind o 
condiție a pregătirii trece
rii la aplicarea indicatoru
lui producție netă ?

- Problemele se pun în fe
lul următor. Incepînd de 
luni vor intra în funcțiune trei 
abataje cameră, ceea ce va 
duce la creșterea numărului 
de posturi în cărbune și, de
sigur a producției. Pe de altă 
parte, la abatajele frontale 
mecanizate au fost repartizați 
inginerii șefi să se ocupe nu
mai de aceste utilaje pînă la 
punerea lor în condiții /de 
funcționare normală.

- Cînd credeți că se va 
realiza acest lucru ?

- Cred că de luni, cel tîr-

ziu marți, aceste abataje vor 
funcționa normal pentru că 
duminică se vor desfășura lu
crări de revizuire a tuturor 
utilajelor din aceste abataje.

- Cum apreciat! mersul 
actual al producț'ei mi
nei ?

— In prezent nu sîntem de
parte de nivelul planului și 
eforturile pe care le facem 
pentru plasarea în cărbu
ne vor duce la 
sarcinilor.

- Cînd „va
Lonea „pe plan"?

- In mod sigur, de luni 15 
mai. încolo, zi de zi vom 
merge la nivelul planului. Nu 
mai avem motive pentru ră- 
mînerea în urmă. Linia de 
front este cea mai bună, 
N-avem decît să ne mobili
zăm toți ca să ne realizăm 
sarcinile.

- Cum va încheia mina 
Lonea luna mai ?

- Vom recupera restanța. 
Avem și silozurile din sectoa
re pline. Pe de altă parte, s-a 
discutat cu șefii de brigăzi și 
toți s-au arătat hctărîți să-și 
îndeplinească sarcinile. Toți 
tovarășii cu care am discu
tat, șefii de sectoare și cola
boratorii mei - inginerii șefi 
-, garantează că în acest 
mod sigur sarcinile de plan 
vor fi realizate.

- Dar ce spune directo
rul minei ?

- In mod sigur, da. Ne 
vom realiza integral preve
derile lunii mai și vom da, 
cred, în plus 500 de tone.

spre 
de 

con- 
din 
al

Foto : Ion LICIU

dreptul I.M. Paroșeni, 
Vulcan - de formația 
muncitori și muncitoare 
dusă de Marcel Carp, 
cadrul lotului Paroșeni
Grupului de șantiere ener
getice Deva - Mintia. Șeful 
lotului, Ștefan Toth, ne-a 
furnizat unele amănunte pri
vind mersul lucrărilor :

„Stîlpii de susținere ai 
conductei de termoficare, 
confecționați din beton ar
mat pe poligonul de pe lo
tul Rogojelu al aceluiași 
Grup de șantiere, vor fi 
montați la intervale de 15 
m. Pentru asigurarea exe
cuției conform stadiilor fizi
ce planificate, fa Paroșeni 
s-a înființat o stație de be
toane, dotată cu agregate 
de automatizare a operațiu
nilor de cîntărire și descăr
care. Tn atelierele lotului, 
sub conducerea maistrului 
Ion Damian, se confecționea
ză elementele metalice ne
cesare montării conductelor 
de termoficare, iar traseul 
a fost dezafectat și pichetat 
pînă la Vulcan cu sprijinul 
I.G.C.L. Petroșani, beneficia
rul acestei lucrări.

Avînd de străbătut o zo
nă industrializată, magis
trala de termoficare se va 
întretăia cu alte diverse lu
crări de cablaje,. canalizări, 
apeducte etc. Este o datorie 
a tuturor celor ce vor *fi 
implicați în rezolvarea pro
blemelor de dezafectare a 
terenului, stabilirea ampla
samentelor etc., să asigure 
cu răspundere și operativita
te tot sprijinul necesar cons
tructorilor pentru finalizarea 
în termen a acestei importan
te lucrări de investiții.
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Acolo, pe coridorul a- Avea grijă și de domni- 
cela unde luminile se sting șoara cînd ștergea masa, 
la trei luni odată, stă ea, ii lua pulsul. Nu-i port pi- 
masa, ea care altădată că pentru că m-a dat a- 
era masa directorului. Da,' fără; eram prea mică, nu 

aveam decît două sertare. 
A venit alta modernă, cu 
tot felul de sertărașe - 
asta m-a scos din biroul 
lui. Dar acum știu că nu 
se mai chinuie, săracul. 
Cînd eram eu, înghesuiâ 

'•.într-o parte ■ planuri, cârti 
nu

jude-

a directorului. S-a uscat 
de durere, nu mai poate 
suporta discuțiile tuturor

. neciop I iți lor care își per
mit să se reazeme de ea 
și, pînă se deschide ghi
șeul, să vorbească de toa
te, numai timpul să treacă. 
De pildă, astăzi, doi 
mai conteneau să-l 
ce pe director :

- Ce om și ăsta, 
bună ziua și nici nu 
tă Ta tine.

- Așa sînt șefii, răspun
se celălalt.

- Tot e bine că se 
fă la secretară cînd îi 
duce cafeaua, a vrut 
intervină masa. Dar, 
nuntă și continuă doar 
pentru sine I Ce știu ei 
ce sînt manierele ! Ehe, 
dacă aș putea să Ie po
vestesc eu ce om este și 
ce delicat se poartă șe
ful. Venea cîteodată, di
mineața, obosit și totuși ce 
grijă avea față de mine. 
Striga la secretară :
- lulufa, șterge masa !

DIN STRIGATUL SAU

Foto : Ion LICIU

In drum spre... cabană.

mă dea la tehnicianul a- 
cela slab - SFIRIIALA - 
de tremura și cînd îi vor
bea directorul încet. Era 
gata să nu-l mai cunosc 
după vorbă. Ce țanțoș tre
ce pe aici și strigă :

- Nici acum n-ați învă
țat să stați la rînd ?!

Cîteodată am senzația 
că nu i-am cunoscut prea 
bine pe oameni. Cînd era 
directorul în concediu, și-i 
ținea loc inginerul Ștersu, 
îi mai zicea cîteodată fe
meia de serviciu :
- Aveți suflet domnule 

Ștersu - cît de curînd 
să fiți director.

Auziți, el director ? 
care mirosea
- că nu stătea nici 
ore îh birpu, Cînd

de

dai 
se ui-

ui-
a- 
să 
re-

vor-

lui El vis 
soseas- 
de ad-

De
dE colo...

PELERINAJELE DE LA 
MEMPHIS

în Memph s, orașul 
Presley, continuă să 
că un mare număr ... _.. 
miratori ai „regelui rock
ului". Tot ceea ce este le
gat de numele idolului se 
vinde ia un preț exorbitant. 
De exemplu, numărul de 
ziar care a apărut la Mem
phis, la 17 august, cu ves
tea morții lui Elvis se vin
de acum cu 20-50 dolari.

COOPERATIVA 
„U HIRE A“ 

PETROȘANI
strada Republicii 

nr. 62, telefon 42713, 
încadrează 

următorul personal 
calificat :

— electricieni ins
talații de forță și lu
mină

— depanatori o- 
biecte de uz casnic 
și gospodăresc

— instalatori pen
tru instalații sanita
re

— zidari, zugravi 
și vopsitori

LICEUL 
INDUSTRIAL 

PETRILA 
organizează 

concurs pentru 
ocuparea postului 

de
— funcționar ad- 

jninistrativ III
Concursul va avea 

loc în data de 16 mai 
1978, ora 14.

Condițiile de înca
drare și retribuire, 
conform Legii nr. 
12/1971 si Legii nr. 
57/1974. '

de poker, țigări și ceva 
..udătură". Venea cîteoda
tă burduhănosul ăla de 
Pilulescu de la contabilita
te - rnai că nu avea loc. 
Operau în scripte - azi 3 
din cinci. Ce blînd îi 
bea directorul :

- Măi, Piluleșcule, ți-ai 
uitat prietenii sau stai de
parte și nu ai bani de ma
șină. Dacă cîștigi astăzi, 
mîine ești pe teren...

S-au dus vremurile ălea 
bune, acum trebuie să su
port și eu greutăți. Dar n-a 
procedat bine, trebuia să

numai praf 
două 

venea 
directorul, o punea pe lu-
luța să dezinfecteze.

O să mă scap eu 
toate. Ies la pensie. L-am 
auzit pe Topitoru, setul ad
ministrativ - că mă duce 
acas' la el că aici nu pre
vede schema masă și oa
menii își pot scrie cererile 
și acasă. Și apoi știu 
prea multe...

Gheorghe POPESCU

Drept răspuns la licitația de 
ziare, compania de publici
tate din oraș a anunțat că 
va edita un buletin special 
consacrat lui Elvis Presley, 
care se va vinde cu 50 cenți 
numărul. Veniturile continuă 
chiar și după moartea ve
detei...

ÎN CAUTAREA LINII 
DE AUR

Cu aceeași pasiune ca și 
anticii argonauți, specialiștii 
mongoli' au pornit-o în cău
tarea linii de aur. Foarte 
bine adaptate climatului lo
cal, oile mongole de rasa 
„Orhon" - produs al selec
ționerilor mongoli - sînt ca
pabile să dea, în medie, ci
te 5-6 kg iînă de înaltă 
calitate.

Găinile mai moțăiau în colet, 
cînd, el, cocoșul, 
cu avînt semeț, 
își scutură creasta 
să-și limpezească țeasta 
și-și înălță ca pe-o trompetă 
gîtul, în zarea violetă, 
strigînd
ca și cum l-ar fi luat frigu' : 
„Cucurigu - cucurigu!" 
Se arătau în preajmă

zorii cei lăptui, 
încît, în țeasta lui, 
cocoșul gîndi 
că din strigătul său 
înflorea încă o zi.

„DESCOPERITORUL" 
Pentru nevolnicul pui, 
oul în care-a crescut 
era universul lui. 
A spart cu efort colosal 
minuscula crustă din jur 
și, dînd cu privirea 
de pămînt și de-azur 
a piuit : 
„lată, iată ce am 

descoperit!" 
Asemeni puiului ieșit din ou, 
cîți oare nu pozează în erou?

Nicolae POP

ORIZONTAL: I) Oamenii 
adîncului (sing.) - Verbul I- 
naintării galeriei, 2) Cameră 
(fig.) - Lipită pe jumătate !
3) Galerie întărită cu beton,
4) Opus soarelui (pl.) - Iz, 5) 
A făcut-o... - Lampă de ra-

dio, 6) Urechiat... - Minerii-n 
subteran, ei pe cîmp, 7) Fo
losită și ca buraj - Bun pen
tru mină, 8) Eroină din 
„Lupeni '29“ - „Tineretului", 
„Cărbunelui" etc. (sing.), 9) 
Inserată pe trei sferturi -

Zahăr, 10) Și ele transportă 
cărbunele.

VERTICAL: 1) Foarte uti
lă în deplasarea utilajelor 
grele în mină - Academia 
de științe economice, 2) Ze
iță în Egipt - La roțile din
țate, 3) Se găsește mai a- 
les într-o galerie neîntreți
nută - Este și nu... este, 4) 
înaintea eratei - Așa 
cepe orice avar, 5) O 
tă minerii la munte - 
defect, 6) Jet de apă ! 
dicat, 7) Unu și una I 
prilie (abr), 8) Aprovizionată 
cu cărbune, 9) Monedă ve
che - Vîrf în Bucegi, 10) A-l 
feri de metan - Văzute de 
pe Paring par de chibrituri.

Dicționar : ASORI, ECA, 
IBIS. '

Dumitru DÂNĂȘEL, 
student

INELE IN JURUL PLANETEI
* URANUS

Trei noi inele au fost des* 
coperite în jurul planetei U- 
ranus, ajungîndu-se astfel laf 
un total de opt. Unul dintre 
inele este relativ larg și are 
o formă elipsoidală în juruîj 
planetei. Inelele sînt comple
te și sînt constituite, ca și 
în cazul planetei Saturn, fie 
din cristale de’ gheață, fie 
din particule solide, dar sini 
mult mai subțiri decît cele a- 
le planetei Saturn.

în-
poar- 
Utilaj 
— In- 
- A-

In inima 
ardea un 
nestins... de 
trecută.

lui
foc

vara

Nu beau cafea 
dimineața, căci 
nu pot dormi a- 
poi la serviciu.

(Ing. Zoltan
Kiraly jr.)

------------------- ——

Grupul de șantiere 
instalații montaj Brașov 

Șantier instalații montaj Deva
ÎNCADREAZĂ URGENT PENTRU 

LUCRĂRILE DE LA „VISCOZA" LUPENI 
URMĂTOARELE CATEGORII DE 

OAMENI Al MUNCII :
— sudori
— instalatori
— lăcătuși

Se lucrează în regim prelungit 10-12 
ore pe zi.

Retribuire în acord global.
Informații suplimentare la sediul șanti

erului : Deva, telefon 20205, 20207.

Cooperativa „Deservirea" 
LUPENI 

încadrează muncitori în următoarele meserii:
— instalatori
— zidari

— zugravi-vopsitori
— electricieni în construcții
— responsabil unitate timplărie și

tapițerie
Condiții pentru încadrare : calificare 

în meseria respectivă și minim 8 clase gene
rale.

Informații zilnice la sediul cooperativei, 
din complexul Lupeni, telefon 112 sau 140.

Trustul de construcții industriale 
C r a i ova

cu sediul în Craiova, str. Vasile Conta, nr. 4 
încadrează la sediul trustului, următorul personal 

pentru :
a) Șantierul nr. 4 Tg. Jiu, ju
dețul Gorj
— Șef birou personal, învățămînt, 

retribuire
b) Șantierul nr. 5 Calafat, ju- 
dejul Dolj
— Șef birou pregătire programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou personal învățăm! ut, 

retribuire ;.;.Ț
— Șef birou aprovizionare-trans- 

j port administrativ
— Tehnicieni principali cons

tructori
— Tehnicieni constructori
— Contabil principal
— Casier principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori
c) Șantierul nr. 7 Lupeni, jude
țul Hunedoara
— Inginer șef șantier
— Șef birou pregătire, programa

re, urmărire lucrări
— Șef birou tehnic verificare do

cumentații
— Șef birou personal învățămînt, 

retribuire
— Inginer principal constructor

— Subinginer constructor r
— Tehnicieni principali norma- 

tori■ -
— Tehnicieni constructori
— Economist pr. financiar con

tabil
— Contabil principal
— Casier principal
— Merceolog principal
— Gospodar principal
— Șefi loturi
— Maiștri constructori

încadrarea se face cu respec
tarea prevederilor Legii nr. 
12/1971 și Legii 57/1974, direct 
de către trust cu acordul șantie
relor de mai sus.

De asemenea, se fac încadrări 
directe la sediul șantierelor de mai 
sus (inclusiv al Grupului de șan
tiere OLTCIT Craiova), de munci
tori calificați în următoarele me
serii :

■— dulgheri
— fierar-betoniști
— zidari
— lăcătuși-sudori
— betoniști
— alți muncitori constructori.
Informații la telefon 1 55 87 sau 

direct la sediile șantierelor inte
resate. ■'
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„Expoziția de carte și mijloace de Reuniunea Comitetului International 
pentru Securitate și Cooperare 

Europeană
• (Urmare din pag. I)

de titluri selectate dintre a- 
parițiile editoriale din primii 
doi ani ai actualului cinci
nal. Mărturie plină de semni
ficații a dezvoltării culturii 
noastre socialiste, a bogăției 
noastre spirituale, expoziția 
adună laolaltă lucrări ale 
oamenilor de litere, știință 
și artă, români și din rîndul 
naționalităților conlocuitoa
re, care, prin scrisul lor, au 
dat și dau expresie climatului 
de efervescență creotoare 
ce caracterizează viața noas
tră socială, ideilor care că
lăuzesc politica partidului și 
statului nostru.

Un loc central în codrul 
secțiunii de carte a expozi
ției revine literaturii social- 
politice, mijloc eficient în 
procesul de instruire și edu
care a. maselor, în dezvolta
rea conștiinței lor socialis
te. Secretarul general al 
partidului este informat de 
volumul mare al tipăriturilor 
social-politice — 718 titluri 
în aproape 15 000 000 exem
plare, la care se adaugă 
consultații și teze în spriji
nul învățăraîntului politico- 
ideologic în două milioane 
și jumătate de exemplare.

Standuri speciale prezintă 
operele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și scrierile de
dicate personalității sale, 
publicate în țară și peste ho
tare, în semn de înaltă apre
ciere și considerație față de 
contribuția remarcabilă adusă 
ia dezvoltarea și înflorirea 
României socialiste, la cauza 
păcii, la promovarea unor 
noi principii și norme de re
lații în viața internațională, 
a colaborării. și prieteniei 
între popoare. Cele 57 de vo
lume, cuprinzînd biografii și 
lecții din vasta operă a to
varășului Nicolae Ceaușescu 
- ca au apărut pînă acum 
în 25 de țări - reprezintă o 
dovadă elocventă a marelui 
interes pe toate meridianele 
globului, față de viața, acti
vitatea și gîndirea președin
telui României, a înaltei apre
cieri de care se bucură în 
lume contribuția sa deosebită 
la rezolvarea, în interesul 
popoarelor, a problemelor 
majore ale contemporaneită
ții.

Rețin, de asemenea, aten
ția lucrările social-politice ce 
tratează aspecte ale proce
sului de făurire o societății 
socialiste, ale economiei 
României contemporane, dez
voltării democrației socialis
te, probleme privind statul și 
națiunea, economia mondia
lă etc.

Cartea de istorie funda
mentează pe baza celor mai 
noi descoperiri ideile de con
tinuitate, de unitate a ființei 
noastre naționale, ilustrează 
lupta de veacuri a poporului 
român pentru neatîrnare, 
procesul de formare a statu
lui unitar român, aspecte e- 
conomice, sociale, culturale 
ale fenomenului istoric româ
nesc

Cartea beletrist că origina
lă, care ocupă prin volumul 
său - 1 317 titluri în peste 23 
milioane de,exemplare - un 
loc însemnat în cadrul pro
ducției noastre editoriale, es
te ilustrată în expoziție prin 
volume de versuri, proză, cri- 
t că și istorie literară, dra
maturgie, cărți semnate de 
îndrăgiți autori contempo
rani.

Bine ilustrat în expoziție 
este și efortul editorilor de 
valorificare a moștenirii noas
tre literare, aspect integrat 
politicii culturale a țării.

în continuare este prezen
tată secretarului general al 
partidului bogata activitate 
editorială în limbile naționa

lităților conlocuitoare - ma
ghiară, germană, sîrbocroată, 
ucraineană, idiș. Anii 1976 
și 1977 au înregistrat apari
ția a 1 063 titluri, în peste 8 
milioane exemplare, din 
toate domeniile activității e- 
ditoriale, reflectînd și pe a- 
ceastă cale democratismul 
societății noastre, condițiile 
de deplină egalitate în drep
turi de care se bucură toți 
cetățenii țării, fără deose
bire de naționalitate, posibi
litățile largi, de afirmare 
continuă a culturii proprii șl 
limbii lor materne. Este și 
aceasta o dovadă a modu
lui cum este stimulată în 
țara noastră creația spiritu
ală a naționalităților conlo
cuitoare - proză, poezie, is
toriografie, dramaturgie, artă 
interpretativă, etnografie și 
folclor - și valorificarea moș
tenirii lor literare.

Noutăți ale cercetării româ
nești în știință și tehnică, des
coperiri și invenț i care îm
bogățesc considerabil patri
moniul științific național și 
universal sînt sintetizate de 
cele 1 347 de lucrări de profil 
care au văzut lumina tiparu
lui în 23 milioane de exem
plare.

Cartea pentru copii și tine
ret reprezintă o mărturie gră
itoare a grijii permanente a 
partidului și statului nostru 
pentru destinele tinerei ge
nerații. Efortul de a răspun
de exigențelor crescînde în 
direcția instruirii și educării 
acesteia sînt vizibile în sec
torul manualelor școlare și 
al cursurilor universitare, din 
care au apărut, în perioada 
1976-1977, 1 898 titluri, în- 
fr-un impresionant tiraj de 
jseste 55 milioane de exem
plare.

Un loc distinct în produc
ția editorială a ultimilor doi 
ani îl ocupă cartea de artă 
plastică aflată în expoziție 
prin albume de o calitate 
grafică superioară și prin 
noi lucrări de critică.

Strînsefe relații de cola
borare culturală existente 
între România și alte țări, 
materializate în plan edito
rial, în permanente schim
buri de carte, coeditări și 
un mare număr de tradu
ceri, sînt oglindite de alte 
cîteva standuri ale expozi
ției.

Contribuția presei și radio- 
televiziunii la unirea efortu
rilor națiunii noastre socia
liste în opera de edificare a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru reali
zarea mărețelor obiective 
stabilite de cel de-a! Xl-lea 
Congres și de Conferința Na
țională ale Partidului Comu
nist Român, la înfăptuirea 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru 
este relevată în expoziție prin, 
date sugestive care atestă 
larga audiență a acestor 
principale mijloace de infor
mare în masă.

Expoziția redă, prin diver
se afișe, grafice, imaginea 
retrospectivă a dezvoltării 
activității cultural-educative 
în anii' 1976-1977. Cifrele 
marchează în toate domeniile 
de activitate educativ-cultu- 
rală - producția cinemato
grafică, teatrală, muzicală 
etc. - o creștere permanentă.

Un loc aparte îl ocupă în 
cadrul expoziției fenomenul 
cu adevărat național al par
ticipării la festivalul „Cînta- 
rea României". Afișe, grafice, 
date sugestive arată că, 
odată cu manifestările de 
început ale acestei strălucite 
inițiative a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au apă
rut peste tot în țară un nu
măr impresionant de forma

ții și cercuri artistice de di
ferite genuri, astfel încît 
numărul total al participan- 
ților ta cele două ediții ale 
marelui festival a fost de 
peste 5 400 000. Rezultatele 
acestor ediții ale Festivalu
lui demonstrează cu putere 
justețea acestei inițiative 
prin participarea largă, ac
tivă, împreună cu oamenii 
muncii români, a oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară, germană și de alte 
naționalități, la manifestă
rile prilejuite de această 
uriașă mișcare cultural-edu- 
cativă-

Printre manifestările puse 
sub emblema generoasă a 
festivalului și-au găsit un 
loc ,dir» ce în ce mai dis
tinct creația tehnică și știin
țifică susceptibilă de o di
rectă și promptă implicare 
în procesul productiv. La 
prima ediție a festivalului, 
peste un milion de oameni 
ai muncii au participat, sub 
diverse forme de activitate 
tehnică, la modernizarea sau 
realizarea a circa 40 000 de 
produse noi și generalizarea 
a peste 9 000 tehnologii îna
intate de fabricație.

în spiritul nobilelor idei 
ale politicii noastre externe, 
expoziția oglindește prezența 
culturii și artei românești în 
străinătate, precum și larga 
pătrundere în țara noastră 
o valorilor culturii unviersale.

în timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat 
pe organizatori și a dat a 
înaltă apreciere contribuției 
pe care o aduc creatorii de 
bunuri spirituale, precum și 
întregul complex de mijloa
ce de informare în masă din 
țara noastră la îmbogățirea 
continuă a patrimoniului cut- 
f Ura 1-artisti.c al României so
cialiste, ta educarea maselor 
largi, populare în spiritul pa
triotismului socialist, la mo
bilizarea tor pentru tradu
cerea în viață a morilor obi
ective cuprinse în programul 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Apreciind modul în care 
literatura și arta reflectă 
vasta operă de creație a po
porului român, secretarul 
general al partidului a 
subliniat, totodată, ne
cesitatea îmbogățiri» con
ținutului și modalită
ților de expresie, a întregii 
creații cultural-artistice, a ac
tivității consacrate formării 
și educării oamenilor muncii, 
tinerei generații, a întregu
lui nostru popor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reco
mandat să se acorde în con
tinuare o atenție mai mare 
participării țării noastre, cu 
opere reprezentative, de 
prestigiu, care să oglindeas
că realitățile contempora
ne ale patriei noastre, Io 
schimbul internațional de va
lori spirituale, contribuției 
României la patrimoniul cul
turii și artei uiversole.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este în
conjurat din nou cu multă 
căldură de reprezentanții 
celor care își desfășoară acti
vitatea pe frontul larg al 
culturii noastre socialiste, de 
ceilalți oameni ai munci| ve* 
niți în întîmpinare, care prin 
îndelungi aplouze, au daf 
expresie sentimentelor de 
profundă dragoste și recu
noștință, de înalta stimă 
față de secretarul generai ai 
partidului pentru acriviratea 
sa neobosită pusă în slujba 
înfloririi patriei noastre so
cialiste.

BRUXELLES 13 (Agerpres). - 
La Bruxelles s-a încheiat reu
niunea Comitetului Interna
țional pentru Securitate și Co
operare Europeană (CISCEJ, 
la care au participat repre
zentanți din 20 de țări, prin
tre care și România, precum 
și delegați din partea a 14 
organizații internaționale.

In cadrul lucrărilor s-a rea
lizat un schimb de opinii pri
vind situația din Europa du-

Un comunicat 
al fondului 

UNICEF
NAȚIUNILE UNITE 13 (A- 

gerpres). - Pînă la sfîrșitul 
acestui secol, circa o treime 
din populația urbană a glo
bului va fi reprezentată de 
copii, respectiv 700 milioane 
dint.’-un total de 2 miliarde 
- se afirmă într-un studiu al 
Fondului Națiunilor Unite 
pentru Copii (UNICEF). Da
tă fiind starea necorespunză
toare a condițiilor de locuit 
din unele țâri în curs de ț 
dezvoltare, UN CEF avertizea
ză că, dacă nu vor fi adop
tate din vreme măsurile ca- j 
re se impun, situația multor i 
milioane de capii de pe glob 
se va deteriora și moi mult.

Astfel de măsuri șt de pro
puneri, aplicabile printr-o 
strînsă cooperare între agen
ția specializată a O.N.U. și 
guvernele naționale, vor fa
ce obiectul dezbaterilor Con- j 
siliului de administrație al 
UNICEF, care se va întruni 
luni la New York, într-o se
siune ce va dura pînă la 26 
mai.

POPULAȚIA JAPONIEI era 
la 1 octombrie T977 de 
T14 150 000 locuitori. Din oc
tombrie 1976 și pînă în oc
tombrie 1977, populația a 
crescut cu 1,07 milioane 
cea mai mică creștere d n 
ultimii 15 ani, precizează 
Biroul de statistică.
t GUVERNUL MOZAMBICAN 
a anunțat trecerea sub con
trolul statului a minelor de 
cărbune de la Moatlze, din 
zona nordică a țări, care 
aparțineau unor firme sud- 
africane și portugheze.

Minele de la Moatize reali
zează o producție anuală de 
cărbune de 600 000 tone.

IN CADRUL DEZBATERILOR 
din Adunarea Mo-ndiolă a 
Sănătăți, a luat cuvîntul dr. 
Mihai Aldea, șeful delegației

Fotbal

ffupă un spectacol agreabil
Jiul—Corvinul 2-1 [2-01

In scurtul relache competi- 
Jional, cele două divizionare 
A hunedorenS și-au dat în- 
tîln re pe gazonul din Pe
troșani, furnizînd un specta
col agreabil cu multe faze 
palpitante la ambele porți. 
Gazdele au deschis -scorul 
în min. 18, prin Bucurescu, 
care a finalizat o cursă so
litară, depășind toți adver
sarii întîlniți în cale. Jiul și-a 
sporit apoi avantajul; din 
nou Bucurescu s-a găsit în 
poziție favorabilă, dar a 
fost fayitaf în careu. A trans
format lovitura de pedeapsă 

pă'reuniunea de la Belgrad 
a reprezentanților țărilor par
ticipante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în 
Europa (CSCE) și creșterea 
aportului celor mai largi for
țe democratice și progresis
te la eforturile consacrate a- 
plicări integrale a Actului 
f nai. de la Helsinki, reali
zării unor măsuri concrete 
de dezangajare militară și 
dezarmare, pregătirii temei
nice a reuniunii de Ta Madrid 
din 1980.

La reuniunea CISCE s-au 
dezbătut, totodată, unele as
pecte privind rolul opiniei 
publice în asigurarea succe
sului sesiunii speciale a A- 
durtării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării.

Ceremonia solemnă 
în memoria lui Aldo Moro
ROMA 13 (Agerpres). 

Puternica solidaritate a for
țelor progresiste din Italia, a 
întregului popor, în lupta 
pentru dezvoltarea democra
tică și independentă a țării, 
împotriva acțiunilor teroriste, 
pentru apărarea drepturilor 
și libertăț lor constituționale, 
asigurarea climatului necesar 
activității poporului italian 
pe calea progresului și bu
năstării a reieșit cu pregnan
ță sîmbătă la ceremonia so
lemnă celebrată la Roma în 
memoria lui Aldo Moro, pre
ședintele Consiliului Națio
nal al Partidului Democrat 
Creștin din Italia, asasinat la 
9 mai de „Brigăzile roșii". 
La ceremonie, desfășurată la 
Bazilica San Giovanni în La- 
terano au asistat cele mai 
înalte personalități ale statu-

române, care a prezentat pe 
larg politica sanitară a 
României, poziția sa constan
tă în marile probleme sani
tare care confruntă astăzi 
omenirea. In acest context a 
fost subliniat rolul hotărîtor 
pe care preșdintele Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îl are în. perfec
ționarea continuă a sistemu
lui de ocrotire a sănătății în 
țara noostră.

PRIMUL MINISTRU al Ita
liei, G ulio Andreotti, a ce
rut, sîmbătă, oficial, Camerei 
Deputaților să acorde votul 
de încredere guvernului în 
legătură cu aprobarea de
cretului guvernamental pri
vind lupta împotriva teroris
mului. După cum se știe, de
cretul a fost adoptat de gu
vernul italian imediat după 
răpirea, la 16 martie, a Iu* 
Aldo Moro. Votul în Ca
mera Deputaților va avea loc 
marți.

Sălăgean (min. 31). După 
pauză, cînd ambele comba
tante și-au trimis în teren 
forțe proaspete, deși Jiui și-a 
creat superioritate teritoria
lă, cei care au înscris au fost 
fotbaliștii din Hunedoara. 
Neatent la o banală centrare 
de pe aripa dreaptă, Homan 
a gafat copilărește dînd po
sibilitate lui Economu să 
introducă balonul în plasă 
(min. 64). De la învingători 
am remarcat pe Bucurescu, 
Sălăgean, Stoica și Dumitra- 
che, în bună dispoziție de 
joc.
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Prezente 
românești

VIENA 13 (Agerpres. - In 
cadrul unei reuniuni a unor 
cunoscuți oameni de știință, 
organizată din inițiativa Clu
bului de la Roma, prot. Mir
cea Malița, care a participat 
la Viena, la lucrările sesiu
nii jubiliare a Centrului eu
ropean de cercetări și docu
mentare în științele sociale, 
a prezentat o comunicare pri
vind „procesele de învățare 
în societatea contemporană".

Reuniunea a fost deschisă 
de dr. Hertha Firnberg, mi
nistrul austriac pentru știință 
și cercetare, care a relevat 
valoarea și actualitatea stu
diului internațional elaborat 
cu participarea cercetătorilor 
români, și importantele con- 
-cluziî ce se pot degaja pen
tru îmbunătățirea structuri
lor educative în lume.

lui italian, reprezentanți ai 
guvernului, ai tuturor forma
țiunilor politice și ai sindica
telor. In afara bazilicii a a- 
vut loc o impresionantă de
monstrație populară - expre
sie a hotărîrii forțelor de
mocratice italiene de a-și 
intensifica eforturile îndrep
tate ■ ■ spre apărarea
și consolidarea instituțiilor 
republicane, spre adîncirea 
evoluțiilor pozitive din țară.

La ceremonia solemnă au 
participat delegații oficiale 
venite din diverse părți ale 
lumii. ~

Din partea României au 
participat tovarășii Miu Do- 
brescu, președintele Consiliu
lui Culturii și educației So
cialiste, și Vasile Gliga, ad
junct al minstrului afacerilor 
externe.

Faptul divers 
pe glob

INTILNIRE FATALĂ
O caracatiță de doi me

tri a atacat pe A. Akata, în 
vîrstă de 34 de ani, ama
tor de înot .subacvatic. Cel 
atacat deși s-a folosit de 
o armă subacvatică și de 
un cuțit nu a reușit să se 
desprindă din strînsoarea 
mortală a caracatiței. 
Corpul lui Akata a fost des
coperit după mai multe zi
le pe una din plajele din 
nordul țării. S-a stabilit că 
el a murit din cauza epui
zării rezervei de ox gen, 
deoarece nu s-a putut des
prinde de caracatiță la 
timp.
ALIMENTAȚIA Șl CREIERUL

Intr-o comunicare prezen
tată în cadrul unui simpo
zion internațional privind 
alimentația, dr. Richard 
Wartman, profesor la Ins
titutul de Tehnologie din 
Massachusetts, a argumen
tat pe larg teza pofrivît că- 
reia alimentele consumate 
de oameni exercită o mare 
influență asupra activității 
lor cerebrale. El a afirmat 
că anumite alimente exerci
tă o influență importantă 
asupra conduitei creierului 
uman ca de pildă : anumite 
tipuri de prăjituri, laptele, 
ficatul și omleta combat in
somnia, sensibilitatea ia du
rere și chiar pierderile de 
memorie. Anumite alimente 
stimulează creierul în se
creția unei substanțe ce 
transmite mesaje și impul
suri. „In acest mod, în 
timpul fiecărei mese, se 
produc modificări chimice 
în creierul nostru, care are 
pur și simplu oroare de ali
mentația excesivă" - a de
clarat dr. Wartman.
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