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La !. M. Petrila, în vederea realizării

Măsuri judicioase de creștere a productivității 
muncii și reducerea cheltuielilor materiale

Trecerea la PRODUCȚIA NE
TA - potrivit hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 22- 
23 martie a.c. - urmărește 
orientarea mai clară a acti
vității colectivelor de mun
că spre aspectele calitative 
ale producției, respectiv spre 
asigurarea eficienței maxime 
a participării colectivului la 
realizarea valorilor nou 
create. Esența acestei idei 
este realizarea producției fi
zice - în cazul nostru a pro
ducției de cărbune - cu chel
tuieli materiale cît mai re
duse.

Momentul introducerii noii 
discipline economice coinci
de cu finalizarea unor mă
suri principale întreprinse 
pentru stăpînirea producției 
și la mina noastră. înainte 
de a nominaliza o parte din 
aceste măsuri, trebuie

sâ 
ds 
de

spun că de la începutul a- 
nului înregistrăm restanțe la 
producția de cărbune, dar 
tocmai măsurile la care mă 
voi referi mă determină 
afirm că nu ne dezicem 
la angajamentul asumat
colectiv- de a extrage în a- 
cest an, . peste prevederi, 
16 000 tone cărbune.

Așadar, să mă refer Ier 
măsurile întreprinse pentru 
realizarea, începînd încă din 
luna iunie, a plopului la toa
te sectoarele productive, cu 
alte cuvinte la crearea con
diției primordiale de care 
depinde îndeplinirea indica
torului producție netă : rea
lizarea producției fizice de 

cărbune. în acest scop, la 
I.M. Petrila s-au rezolvat 
problemele de transport ca
re condiționează extracția 
ritmică a producției, cît și,

la fel de important, aprovi
zionarea locurilor de muncă 
productive. Sectoarele Iii, 
IV și, de curînd, V, au tre
cut cu bune rezultate la e- 
vacuarea cărbunelui pe flu
xuri de benzi spre puțul 
principal nou construit al 
minei. Se află în etapa tre
cerii pe același flux sectorul 
II, iar din luna iulie și sec
torul I. O asemenea soluție 
în transport, 
ne asigură, 
reducerea 
cheltuielilor
de cazul transportului

optimă aș zice, 
pe de o parte, 
substanțială a 
materiale față 

cu 
vagonete - atît ca fonduri 
investite în mijloacele de

dr. ing. Vaier STANCIU 
director, I.M. Petrila

Mîine, la posturile noastre 
de radio și televiziune

Mîine, în jurul orei 15,00, posturile noastre de radio 
și televiziune vor transmite direct ceremonia sosirii la 
București a generalului locotenent Olusegun Obasanjo, 
șeful guvernului militar federal, comandant suprem al 
Forțelor armate ale Republicii Federale Nigeria, care, 
la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, va efectua o vizită oficia
lă în țara noastră.
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Depășiri de plan din 
primele zile

După primele două zi
le lucrătoare ale lunii 
iunie, colectivul întreprin
derii miniere Dîlja și-a re
alizat sarcinile planifi
cate în proporție de 108,2 
la sută. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut 
minerii sectorului III - 
care au cumulat pe aces
te zile o depășire 
131 de tone.
tatea muncii în cărbune a 
fost depășită 
900 de kg pe post, 
la nivelul întregului sec
tor s-a înregisrat un spor 
de 489 kg/post. Acesta 
este rezultatul firesc al 
măsurilor adoptate de 

a 
întreprinderii pentru creș
terea extracției de căr
bune, pentru pregătirea 
condițiilor de aplicare în 
activitatea economică a 
indicatorului producție 
netă.

conducerea colectivă

Minerii sectorului V a! I.M. Lupeni extras
peste prevederi 1000 tone cărbune. în imagine, șelul de bri- 
gazdă Mihai Vîrzaru și minerul șef de schimb loan Corduneanu.

LA I.M. PAROSEN1

70 ml peste sarcinile lunare la deschideri
Colectivul minerilor din sectorul investiții al I.M. Pa- 

roșeni adaugă în luna mai la plusurile de avansare obți
nute în prima parte a anului, 70 ml de lucrări miniere de 

deschideri. Depășirea de la începutul anului se ridică ast
fel la aproape 250 de metri liniari avansare, concomitent 
cu realizarea peste prevederi a unei valori de investiții de 
cîteva milioane lei. Avansări sporite obțin brigăzile*condu
se de Mihai Bocos, Andrei Sandor și Alexandru Laszlo a că
ror activitate este destinată punerii în funcțiune a unor im
portante lucrări ce deschid noi capacități productive în 
zona blocului VI, precum și la orizontul 425 al minei.
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Nu e ușor să 
pre această așezare, 
cu cît te concentrezi m": 
mult asupra frumoc^i e- 
xistențe a acestui oraș, ți 
se pare că trebuie să în
cepi întîi cu tinerețea lui: 
să-i spui cititorului că 
Vulcanul e un „copil pre
coce", are numai 15 
de existență ca oraș, 
dacă se numără printre

rr^-.

ceWalte localități mai vîrs-
- intrarea în maturi

tate, și-a făcut-o prin ra
cordarea „dispensei de 
vîrstă", ca urmare a ga
ranției luate de detașa
mentul mineresc de aici, 
de a ține pasul cu „vîrst- 
nicii". Mi s-a părut că 
mai nimerit ar fi să încep 
întîi cu ceea ce s-a ridicat 
nou aici.

La Vulcan am « descins 
într-o după-amiază de 
mai înspre seară. Am par
curs 1 1 '
ul 
din 
pe jos. Acum 5 ani 
Vulcan am scris un 
taj care se numea 
șui Care a izbucnit

de la no- 
comercial, 

pieței, 
despre 
repor-

Vulcan"; l-am recitit și 
mi s-a părut sărac în da
te, comparativ cu Vulca
nul de azi. Acum 5 ani 
stăm de vorbă cu secre
tarul comitetului orășenesc 
de partid Aurel Bîrlea, un 
comunist de multă omenie 
și cu o voință Specifică 
originii sale de muncitor. 
De la biroul lui, atunci îmi 
arăta , un deal dantelat cu 
mesteceni. Parcă-I aud și 
acum : „Vezi, acolo, noi 
vom ridica în 3 ani un car
tier de toată frumusețea". 
Și au trecut de atunci 5 
ani ! Semnatarul acestor 
rînduri a parcurs cu pasul 
cartierul care s-a mutat 
de pe planșetă pe deal. 
Printre blocuri turn, văd

mari.

câ 
amâ-

și o parte din mestecenii 
de atunci. Sînt mai 
Deh, cinci anii...

Secretarul ghicește 
mă interesează noi
nunte din Vulcan. Scoate 
dintr-un sertar vechea 
schiță de sistematizare, a- 
poi trecem la geam și în
cepe să-mi spună : „Clădi
rea aceea - acolo e școa
lă cu 16 săli de clasă. Nu 
e în schiță. Am făcut-o su
plimentar. In stingă ei e o 
creșă cu 100 de locuri. 
Mai sus, dacă observi, o 
clădire în roșu, aceea este 
o grădiniță cu 240

N. PANAITESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

IN ZIARUL DE AZI:

• Rubrica „CO
MERȚUL, față-n fa
ță cu exigențele oa
menilor muncii44.

• „Prietenia44 cu 
paharul e de... sticlă.

• STOP!
(pag. a 2-a)

• Divinități dace, 
în veșminte noi

• Magazin dumi
nical

(pag. a 3-a)
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Productivitatea mun-
cucii superioară 

1231 kg/post.

Minerii sectorului 
de la I.M. Uricani 
Gheorghe Scorpie, 
ian Pop, Ștefan Eaciu, 
Ion Axenie și Simion Bu- 
descu — au contribuit, 
prin priceperea și hărni
cia lor, din plin, la 
ținera unui spor al 
ductivității muncii 
de plan, în cărbune, 
1231 de kg/post. Datori
tă acestui spor, produc
tivitatea pe sector a cres
cut cu peste 500 de 
kg/posf, față de sarcina 
planificata, ceea ce a 
condus la obținerea u- 
nei producții suplimetare 
în primele două zile ale 
acestei luni de 454 de to
ne cărbune, ne informa 
ieri dimineață tehnicianul 
minier Carol Boleny.

DESEMNATE 
și reprezentativele localită
ților Petrila și Uricani la 
faza municipală a concur
sului formațiilor sanitare 
de Cruce Roșie. In urma 
susținerii probelor "teoreti
ce și practice, la Petrila, 
locul I și dreptul de a 
participa Ia faza 
superioară a concursului a 
revenit grupei sanitare din 
cartierul 8 Martie, iar la

gph

Uricani grupei de Ia între
prinderea minieră. (T.Ț.).

AUTODOTARE. Colectivul
S.T.R.A. Petroșani, la pro
punerea comuniștilor, și-a 
asumat sarcina construcției 
cu forțe proprii a două ca
nale betonate necesare pen
tru buna întreținere a auto
vehiculelor. Lucrarea a fost 
executată, sporind zestrea 
de dotații a unității. In pre
zent, colectivul este preo
cupat de construirea tot prin 
muncă patriotică, a unei

rampe destinate, de aseme
nea, ușurării operațiunilor 
de întreținere a mașinilor.

BRIGADA ARTISTICĂ a 
tinerilor munci
tori de la F.S.H. Vulcan a 
prezentat, vineri la amia
ză, în fața colegilor de 
muncă din secția prelucrări 
la rece spectacolul „Me
reu pe fază". Pe fază ia 
criticii© și laudele brigăzii, 
muncitorii din cele două 
schimburi au aplaudat cu 
entuziasm
(C. Graure).

LA GRĂDINIȚA DE CO
PII cu orar prelungit din 
Petrila s-a organizat, cu 
prilejul Zilei copilului, o 
frumoasă acțiune inițiată 
de comisia de femei a 
minei Petrila. Cu acest pri
lej preșcolarilor le-au fost 
dăruite dulciuri, cărți pen
tru copii, rechizite și ju- 
cări i. (D. MANEA, Petrila)

pe- „ze
Trecerea pentru pietoni, 

„zebra" circulației urba
ne, are rolul și rostul 
pe care îl știu pină și pre
școlarii. Călcînd pe ze
bră, poți trece liniștit de 
pe o parte pe cealaltă a 
bulevardului, lăsîndu-l pe 
„homo tehnicuș — dg- 
ciensis" cu buzele umflate 
că nu a avut posibilitatea 
să-ți grăbească preinfrac- 
tul. Iți dai seama, că-și 
mușcă buzele de necaz, 
după cum te imbie să 
treci strada gesturi

55 
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larg:, peste volanul rr..- 
șinii, zîmbind șăgalnic și 
mișcînd din buze ceva... 
care nu prea seamănă a 
„poftiți" ! Asta o fac 
care vor să-și afișeze 
mul Și ironia, pentru 
cei fără harul ironiei 
val-vîrtej de parcă tu, 
ton, ai fi obligat să-i 
tejezi lui zecii de cai pu
tere.

Dar,

ce/ 
ca/r 

câ 
frec 
p/e* 
pro-

citeodată parcă 
mai au și ei dreptate. De
unăzi, in „Piața Victoriei" 
din Petroșani, EL, politi
cos peste măsură.— mă
sura lui era... 100 de kg 
— încremenise pe. trecerea 
de pietoni sărutîndu-i El 
îndelung mina.

— Treci omule că 
să-i pupi, mina și pe 
tuar, nu neapărat in 
locul drumului, i-a strigat 
pe geamul unui D.A.G. 
un șofer deloc supărat.

S-a cam roșit EL, dar 
a trecut, și încă repede.

Tudor Munteanu
............................



„N-avem, încercați la Deva sau la Tg. Jiu..."
Nu spunem o noutate, dar 

dorim să subliniem faptul 
că, în ultimii ani în munici
piul nostru a crescut vertigi
nos numărul autoturismelor 
proprietate personală. în a- 
reastă situație este pe deplin 
justificată și, atn spune, ne
cesară existența unității spe
cializate auto-moto în muni
cipiul nostru, în care cetă
țeanul să găsească cele ne
cesare întreținerii și repară
rii autoturisme'or. O aseme
nea unitate există și la Pe
troșani, dar . .

- Dar la ce bun, ne spu
ne un cetățean care încer
case la ,,Auto-moto" ultima 
șansă de a găsi doi pivoți. 
Responsabilul mi-a spus să 
încerc la Deva'sau' la Țg. 
Jiu, unde s-ar putea să ai
bă... Adică să fac 200 de 
kilometri ca să cumpăr doi 
pivoți ?

! Supărarea omului era pe 
deplin justificată. Am crezut 
cazul un accident și am so
licitat părerea tovarășului 
Gheorghe Kalman, șeFui fi- 
lia’ei A.C.R. Petroșani, filia
lă în curtea căreia am aflat 
„noutatea" de la „Auto mo
to".

- Nu, nu este vorba des
pre un accident. De cele mai 
multe ori membrii A.C.R ca
re vin la noi pentru efectua
rea unor reparații se plîng 
ca nu găsesc piese, că, deși 
binevoitor, responsabilul 
unității „Auto-moto" îi sfă
tuiește să încerce la Deva, 
Hunedoara sau la Țg. Jiu 
unde s-ar putea să găsească 

• .(Urmare din pag. I)

transport cit și sub aspec
tul consumurilor de carbu
ranți, energie sau piese pen- 
tiu întreținere, iar pe de altă 
parte ne îngăduie să econo
misim forță de muncă în ac
tivități auxiliare. De pildă, 
față de programul de pînă 
acum, puțurile centru, nr. 12, 
est II și ațele, de.afectate 
ue transportul "cărourieiui în 
vagonete, devin exclusiv, căi 
de aprovizionare materială 
ș: vor lucra de acum înain
te numai în trei schimburi, 
iar din luna august, prin 
perfecționările organizatori
ce pe care le preconizăm, 
doar în două schimburi. Re
zultă un evident cîștig de 
forță de muncă productivă 
și în același timp îmbunătă
țirea condițiilor de muncă 
la fronturi.

In paralel, s-au aplicat o 
serie de măsuri tehnico-orga- 
mzatorice pentru creșterea 
capacității de producție. In
tră în exploatare noi aba
taje în stratul 3, blocul 0. 

. în blocul II am lichidat o 
zonă de foc, astfel că și aici 
capacitatea de producție 
crește. în partea vestică a 
zăcămîntului am pregătit 
două noi numere de abataj. 
Introducerea de noi tehno- 

| logii, moderne, de mare ran
dament, deși se află încă la 
început la Petrila, ne oferă 

piesele de care au nevoie.
- Situația este anacroni

că...
-...și expune oamenii, au

toturismele la pericole prin

deplasarea cu mașinile de
fecte în căutarea de piese. 
Fără să mai vorbim de tim
pul pierdut, sau de cheltu
ielile în plus. -:

- Cineva vorbea în curte
despre lipsa din magazin 
a pivoților. Este o afirma
ție reală ? A
- Nu numai deSpre aceste 

piese este vorba. Pentru 
„Dacia 1300" nu se găsesc 
aproape de loc piese. Nu 
sînt biele (care se uzează 
repede), discuri de ambreiaj 
și rulmenți față, plăcuțe pen
tru frîne, amortizoare, pla
netare, garnitură de pompă 
centrală a frînei și multe al
tele. hi ■■■;!

- Dacă pentru autoturis
mul „Dacia 1300" lipsesc 
aceste piese, ce pot găsi 
posesorii celorlalte tipuri 
de autoturisme ?
- Aproape niciuna. Pentru 

„Skoda", de exemplu, de cî- 
teva luni nu sînt filtre de 
ulei, ca să nu mai vorbim 

posibilitatea să sporim pro
ductivitatea muncii. Rezulta
tele obținute la complexul 
romanesc din sectorul IV, u- 
tilizat cu succes de brigada 
lui Eugen Voicu, este încu
rajator în acest sens. Se gă
sește în stadiul final pune
rea în funcțiune a unui com
plex în stratul 13. Un altul 
va urma. Eficiența complexe
lor pe care le vom intro

Producția netă
duce de acum înainte a fost 
dovedită deja la mina Vul
can, . astfel că în condițiile 
noastre, mai bune, contăm 
pe randamente sporite, în
deosebi datorită evacuării 
cărbunelui pe flux continuu.

De mai mulți ani perfec
ționăm sistemul de pregătiri 
al lucrărilor miniere, atît ia 
strate subțiri cît și la stratele 
3 și 5, ceea ce pentru atin
gerea unei eficiente ridicate 
constituie tot un element fa
vorabil.

Bineînțeles că numai cu ■ 
măsuri tehnice Și organiza
torice, urmărind realizarea, 
producției fizice noul indica
tor nu se poate înfăptui. Este 
necesar din partea colectivu
lui -nostru, să parti

de anvelope. Oamenii sînt 
nevoiți să circule cu anve
lope uzate expunîndu-se pe
ricolelor derapăm.

Așa stîn'd lucrurile, cerem 
explicații responsabilului u- 
nitqții „Auto-moto", Grigo- 
re Kiss.

- Posesorii de autoturis
me acuză faptul că unita
tea pe care o conduceți 
nu este bine aproviziona

tă cu piesele necesare...
- Au perfectă dreptate. 

Îmi este și mie jenă șă-i pun 
pe drumuri, la Dev'A, Hune
doara, sau Tg. Jiu, dar nu 
«m ce face, nu dispunem 
de asemenea piese.

- Care este cauza ?
- Magazinul este încadrat 

în categoria tip „C", Din a- 
ceastă cauză nu ni se repar
tizează piese importante ci 
doar accesorii auto, în care 
intră doar piese mărunte.

- Care credeți că este 
soluția ca și unitatea din 
municipiul nostru să dis
pună de piesele de schimb, 
necesare ?
- Soluția este, una singură 

și nu depinde de noi : înca
drarea unității într-o cate
gorie superioară. Noi am 
cerut acest lucru îh repetate 
rînduri, dar... .

...dar oamenii sînt puși 
pe drumuri. Credem proble
ma rezolvabilă,, forurilor co
merciale competente reve- 
nindu-le răspunderea anali
zării și rezolvării acestei 
probleme.

Anchetă rea'izată de 
Dragoș CAI 1 SI

cipe efectiv la tot ceea ce 
se planifică și realizează la 
mină pentru reducerea conti
nuă a cheltuielilor materia
le. Acordăm un mare rol 
reducerii cheltuielilor mate
riale la nivelul fiecărei acti- 
viăți. Numeroase propuneri 
și măsuri înreprinse se refe
ră la „fișele limită" ca ins
trument viu pentru discipli
narea sectoarelor productive 

în ceea ce privește consumu. 
rile de lemn de mină șt al
te materiale. Am fost de
ficitari pînă nu demult la a- 
sigurarea folosirii la capa
citate a mașinilor și utilaje
lor. Aceasta e una din rezer
vele importante de diminua
re a cheltuielilor de amor
tizare pe seama sporirii 
productivității muncii. In a- 
batajele sectorului IV de 
exemplu, unde funcționează 
la parametri înalți comple
xul românesc de susținere și 
combina de abataj în luna 
aprilie productivitatea mun
cii a fost superioară preve
derilor cu 13,7 la sută. Și în 
abatajele frontale susținute 
metalic productivitatea mun
cii a fost mai mare decît

25 de ani 

în slujba 
apărării avuției 

obștești
Ieri, Jntr-un cadru sări 

sărbătoresc la Petroșani a 
avut loc aniversarea u- 
nui sfert de veac de la 
înființarea companiei de 
pompieri militari din lo
cal, tate. In cei 25 de ani, 
contlgentefe de tineri 
ostași care și-ău făcut sta
giul țnilrtqr. în această u- 
mrațe, sub comanda o- 
fițeriior și subofițerilor, 
au intervenit întotdeau
na Id stingerea incendi
ilor cu promptitudine.

La festivitățile . ce au 
avut loc cu acest prilej au 
participat tovarășul Cle
ment Negruț, prim-secre- 
tar al Comitetului muni
cipal Petroșani al P.C.R., 
ofițeri, subofițeri, elevi 
uteciști și pionieri.

Cu acest prilej, orga
nizației revoluționare de 
tineret din cadrul com
paniei de pompieri mi
litari i s-au conferit diplo
me de onoare ale C.C. al 
U.T.C. și ale Comitetului 
județean Hunedoara al 
U.T.C. Dimplome de o- 
noare au fost confer te și 
secretarului organizației 
de partid -din unitate, 
plutonierului major loan 
Jitea și secretarului or- 
ganiazției U.T.C., locote
nent Silviu Negrilă.

cea planificată - la secto
rul HI, de pildă, cu 10,1 la 
syță.-In rcazul susțineri i me
talice, la Petrila sa extras 
în primele patru luni ale a- 
nului o producție de cărbu
ne cu 21 000 tone peste cea 
planificată. Faptul scoațe în 
evidență că, odată cu per
fecționarea organizatorică, 
modernizarea și perfecționa- 

. rea tehnologică, realizată în 
.condițiile încadrării în chel
tuielilor materiale, reprezin
tă, prin sportul de producti
vitate a muncii și de produc
ție obținut o însemnată re
zervă a realizării nivelului 
cerut al producției nete.

O nouă reglementare legală
De curînd a fost aprobată 

o nouă reglementare legală 
privind circulația pe drumu
rile publice. Este vorba des
pre echiparea vehiculelor cu 
tracțiune animală. Noua re
glementare prevede echipa
rea căruțelor care circulă 
pe drumurile publice cu 
două felinare (unul cu lu
mină albă și unul cu lumi
nă roșie), precum și doi ca- 
tadioptri (ochi de pisică) de 
culoare roșie sau portocalie.

Felinarul cu lumină albă 
va fi amplasat pe suport 
lateral stînga, la 30-60 cm

Moment solemn : se înmînează diplome de onoare com
paniei de pompieri.

Un timp etern - 
viitorul prezent

(Urmare din pag. I) 

locuri. Avem copii multi! 
se justifică parcă, pentru 
el, secretarul".

Privesc de la geam și 
văd că tet orașul e împîn- 
zit d^ macarale turn. Bra
țe vînjoase de macarale 
sprijină parcă cerul de 
mai și pentru mine aceas
ta înseamnă că Vulcanul 
intră în „maturitate" și 
mai... „bărbat".

Aș fi vrut să încep îhtîi 
cu „Nedeia vulcăneană" 
care se va desfășura aici 
începînd de mîine. Pentru 
această acțiune, s-au mobi
lizat 25 000 de oameni. 
Secretarul Bîrlea a visat și 
noaptea programul Nedeii, 
E la a șasea ediție și a 
ținut cu tot dinadinsul să 
fie cea mai frumoasă din
tre ele. Ca să mă convin
gă, îmi . arată programul 
stabilit cu multă migală. 
Citesc zilele săptămînii și 
toate sînt încărcate de ac
tivități din diverse dome
nii. Rețin cîteva : sesiuni 
de comunicări științifice; 
programe artistice, aproa
pe în toate locurile unde 
se desfășoară activitate e- 
conomică ; schimburi de

distanță de partea din față 
a căruței, asigurînd vizibili
tatea vehiculului pentru par- 
ticipanții la trafic care cir

culă am sens opus sau a 
celor aflați în depășirea că
ruței. Felinarul cu lumină ro
șie va fi plasat la spate, sub 
partea stingă a platformei 
asigurînd observarea din 
spate a vehiculului de către 
conducătorii care circulă în 
același sens. Tot la partea 

experiență între descope
ritorii noului, adică între 
inventatori și inovatori ; 
schimburi de experiență 
și întîlniri cu visătorii din 
Vulcan, pentru că Vulca
nul are poeții săi ; con
cursul dintre gazetele de 
perete ; programe artistice 
în sălile de apel și multe, 
multe aite activități.

Formațiile artistice cu 
tradiționalele lor jocuri, 
cîntece, dansuri vor traver
sa desigur și mai proaspă
tul cartier cu . mesteceni 
„Micro 3A" și „3B", cum 
l-au numit simplu construc
torii. La „Nedeia vulcă
neană" sînt invitate și for- 
tnațji artistice din Ilia, 
Luncoi, Pane, Dobra, Zam, 
S ă I c i v a, Pojoga, 
Vata, S i m e r i a, Hu
nedoara, Dăbîca, Geoa- 
giu, Hațeg și„ altele. Vor 
veni aici să sărbătorească 
tinerețea și bărbăția ora
șului căruia i se jalonează 
un viitor de aur.

...Am plecat din Vulcan 
tîrziu, după : ora 22. Mer- 
gînd pe străzile , cu iz de 
mortar, mi s-a părut . că 
aud cîntînd o mare orches
tră, cîntîhd viitorul prezent 
al Vulcanului...

din spate, căruțele vor fi e- 
chipate cu doi catadioptri 
roșii sau portocalii, avînd 
diametrul minim de 75 mm. 
Aceștia vor fi plasați la 50- 
100 mm de marginile căru
ței și la 100-150 mm de 
partea inferioară a oblonu
lui.

IMPORTANT ! Echiparea 
tuturor vehiculelor cu trac
țiune animală care circulă 
pe drumurile publice este 
absolut obligatorie. Neres- 
pectarea acestor indicații 
contravenind normelor lega
le atrage după sine sancțio
narea contravenientului.

Biroul circulație 
al Miliției Petroșani

Alcoolul, inamicul
" Dacă cineva ar fi dialogat 
cu Gavril Saitos, care locu
ia pînă nu demult în Petrila 
și l-ar fi întrebat ce a făcut 
;pînă la 25 de ani, ar fi pri
mit invariabilul răspuns: 

I „nimic". Dar în vreme ce 
tunoscuții lui ar lega -acest 

1 răspuns de faptul că Gavril 
Saitoș n-a reușit încă să-și 
găsească un rost sigur în 

pviață, o muncă ale cărei 
roade și împliniri să-i ofere 

jeerte satisfacții, cel între- 
.(■bat ar vrea să ascundă în 
’dosul acestui nevinovat cu- 
vînt lungul și adesea curma- 

pul de lege șir al unor is- 
(prăvi reprobabile. Prin „ni- 
Jmic" el ar înțelege de fapt: 
beții, scandaluri, vătămarea 
integrității corporale etc.

public numărul !
...Ultima dată și-a dat în 

petec într-o după-amiază a 
lunii mai în bufetul „Că
prioara" din Petrila. La o 

masă se cinsteau patru prie
teni, care se vede că n-au 
fost pe placul lui G.S., vădit 
tulburat de aburii alcoolu
lui. Alcool care se dovedise, 
de <atîtea ori, pentru el, un 
prieten fals, care îl îniun
dase în atitea buclucuri. Fi
indcă, întotdeauna la beție, 
Gavril S. și-a dat arama pe 
față.

Așadar, tam-nesam a avut 
de furcă cu Constantin B., 
amenințîndu-l că îl taie, dar 
apoi, probabil uitînd cine e 

„clientul" programat pentru 
scandal, i-a lovit cu cuțitul 
pe Viorel M. și Eduard F, 
Oamenii au intervenit repe
de, amenințările consumato
rului beat și agresiv n-au

„Prietenia" cu paharul e de... sticlă
mai impresionat, fiind aler
tați, lucrătorii de miliție l-au 
făcut inofensiv și a a,uns a- 
acolo unde trebuia. Cînd gre
șește prima oară un om, a- 
re dreptul lă circumstanțe 
atenuante, la compasiune, 
mai ales cînd își recunoaște 
sincer greșeala i se dă po
sibilitatea de a se îndrepta, 
de a recîștiga încrederea se
menilor săi. Avea oare G.S. 
dreptul la clemență ? Dacă 
îi reconstituim biografia „in 
contumacie", fiindcă deo
camdată își ispășește pe

deapsa, descoperim nu fă
ră mirare că, în februarie, 
abia fusese eliberat după 
o condamnare pentru provo
care de scandal. Apoi, deși 
în numeroase rînduri a fost 

avertizat de lucrătorii de 
miliție, nu a părăsit compa
nia alcoolului, în consecință 
a f<?st „eroul" unor noi 
scandaluri, ba chiar cu o 
lună în urmă maltratase un 
alt cetățean.

Se spune că bețivul înce
pe să gîndească abia după 
ce se trezește, dar și că ci
ne păcătuiește la beție tre
buie să răspundă pentru 
faptele sale cînd e lucid. Ca
zul Saitos nu poate fi în 
acest sens o excepție. Dim
potrivă, prin faptele sale, 

a dovedit că se lasă stăpînit 
de viciul nefast al beției, 
deși se convinsese pe pielea 
lui că „în pahar se îneacă 
mai mulți decît în mare", 
Din păcate G.S. nu este o 

excepție. Mai e- 
xistă unii indivizi 
de telul lui care se conside
ra „zmei" la beție, care ne
socotesc comportarea civi
lizată, provoacă, din nimic, 
scandaluri, în care nu pre
getă să pună în pericol via
ța unor prieteni sau necu
noscute Asemenea indivizi, 
într-un moment de nebunie 
alcoolică, devin fiare, apu
că cuțitul sau piatra, lată de 
ce nu trebuie să li se îngă
duie producerea unor spec
tacole „tari", lată de ce a

semenea prietenii încheiate 
la un pahar nu durează, fi
indcă vorba unui proverb 
latinesc „prietenia încheiată 
la pahar e de... .sticlă". 
Și aduce numai necazuri, am 
adăuga noi, celui care se 
îmbată : cheltuirea banilor, 
dezmembrarea familiei, de
căderea morală etc., dar 
și celui care-l „bagă in sea
mă" - adesea cu grave con
secințe.

Cît îl privește pe Gavril 
Saitos, primindu-și pedeap
sa meritată, are timp să 
mai mediteze odată asupra 
faptelor sale antisociale, co
mise la beție. Dar „destinul" 
său, făurit prin propria (lip
să de) voință să fie de în
vățătură și altora de teapa 
lui.

Sever NOIAN 
cu sprijinul maiorului de 

miliție Nicolae MIT EA
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Divinități dace, în veșminte noi
Religia dacă stîrnește mul- cu Pantheorrul clasic,- prin

te ipoteze de interpretare, procesul cunoscut is-
unele. chiar în contradicție, toricilor- religiilor,
fiindcă izvoarele de referin- sub numele de sincretism sau
ță sînt fragmentare, în plus interpretatio Romana". Un
divinitățile sale nu sînt re- cap de marmură al lui Li-
prezentate antropomorf, o ber - Bacchus, descoperit la 
statuie a zeiței Bendis, des- Aquae (azi Cioroiul Nou), îl

„■ . d „ „ reprezintă pe zeu „încunu- coperita la Piatra Rosie, a- ■ . , . . . '1 . nat cu ciorchini de struguri,
pare ca un gest s ngular al iar pâru( pOartâ ur)ne de 
artei strămoșilor noștri. Tot roșu-curămiziu".
astfel, nu au 
avut parte de 

reprezentări 
grafice și plas
tice 
jele 
giei 
lor. I 
ra 
dacilor 
trat în 
gență 
nentă 
ile m 
toare,

t

le este O ființă bipolară, 
cînd dușman al principiului 
binelui, întruchipat de Făt- 
Frumos, cînd ajutorul 
pentru biruirea răului. Alt 
zeu, frigianul Sabazius
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Carpați- |,

Dar, sfe- ț* y J
olimpică a

perma- —---------------
cu cultele și ari- 
i t i c e înconjură- 

____ , de aceea vor ti 
prezente în referirile noastre, 
metoda comparatistă de in
vestigare ne va permite să 
reliefăm, doar cu puține pro
be, trecute în creația epică, 
folclorul obiceiurilor, mito
logia și toponimia româneas
că, aspecte noi ale culturii 
spirituale din vremea lui 
Burebista și Decebal.

Un eveniment editorial, pe* 
trecut cu vreo trei săptămîni 
în urmă, ne ajută să urmă
rim,. o dată în plus, supra
viețuirea cultelor autohtone 
în Dacia romană. Profeso
rul american Paul MacKen- 
drick, în a sa recentă carte 
„Pietrele dacilor vorbesc", 
demonstrează convingător 
că dedicațiile închinate lui 
Liber (Bacchus, la greci), 
zeul vinului, descoperite la 
Drobeta, pentru Diana, zeița 
vînătorii, Silvanus — stăpînul 
pădurilor, Hercules - și în 
acest caz se justifică referi
rea! noastră la lovan iorgo
van, „vizau, de fapt, divini, 
tăti autohtone, identificate

Insulă dens
populată

insula indoneziana lawaIn 
trăiesc aproximativ 80 m lioa- 
ne locuitori, densitatea pe 
kilometru pătrat fiind de 600 
de persoane. Dealdef, dacă 
s-ar lua insula ca stat separat, 
ea ar ocupa locul 7 în lume 
în ce privește densitatea lo
cuitorilor pe kilometru pătrat. 
Ca întindere, lawa reprez'ntâ 
7 la sută din suprafața tota
lă a Indoneziei, dar populația 
ei constituie două treimi din 
total.

primului stat dac
centralizat

Religia autohtonilor din 
Dacia romană este „absor
bită" însă și de cultele o- 
rientale, mai ales că aceste 
culte nu manifestau „feno
menul de respingere", întru- 
cît toate promiteau ca 
Zamolxes mîntuirea și 
murirea sufletului. C 
zeii adorați în 
provincie romană de 
nord de Dunăre, o atenție 
specială merită Glycon, di
vinitate celebrată în PafI 
gonia, înzestrată cu puteri 
tămăduitoare, simbol al no
rocului, reprezentat printr-un 
șarpe. In tezaurul de sculp
turi, 24 la număr, descOpe- 
ri!e în 1962 la Constanța, 
impresionează șarpele Gly
con, dăltuit în marmură, în
colăcit de opt ori, cu urechi 
și păr omenesc, cu bot de 
miel, după alții de capră 
sau cămilă. In basmele noas
tre, ca și în credințe, șarpe-

și 
ne- 

Dintre 
vremelnica 

la

a-

£■

i
de Ha-

s-a

Cînd la Paris urma să 
aibă loc premiera oratoriu, 
lui „Facerea lumii" 
ydn, directorul operei
adresat interpreților cu ru
gămintea de a apare 
costume corespunzătoare 
atmosferei solemne. La ca
re interpreta Evei a răs
puns :

— Domnule, sînt o artis
tă care se respectă și 
voi cînta niciodată în 
tumul Evei.

în

nu 
cos-

£A
ilogică Pe- 
'că: Ieri,
ximă a a- 
ani a fost 
ide, iar la 
6 grade. 
>st de +6 
grade.

carele
;d se 
Să, cu
: diminea- 

<£yrsul zi-
□la averse 

slab din

JE

zeu, trigianul Sabazius are 
afinități cdmportamentisfe și 
simbolice cu Liber - Bacchus, 
deci implicit cu mitologia 
dacă. Printre simbolurile sa
le figurează conul de pin, 
vulturul; capul de berbec, 

broasca țes
toasă, șarpele 
împ'eiit pe ca- 
duceu, broas
ca, șopîrla etc. 
Solarul 
persan 
hras - al 
rui cult 
mina lumea 
soldaților, de 
fapt un pre
decesor al lui 
Cristos 

b i i
apar

indcă a m 
mit nemurirea, apar 
sculpturi alături de un 
un șarpe, un scorpion 
leu. Isis și Serapis, aduse 
pe meleaguri egiptene, 
rau venerate la Drobeta, 
pullum, Rom-ula, Potaissa, 
Sarmizegefusa romană, 
litoralul pontic.

Ne vom opri însă asupra 
unui citat semnificativ al 
profesorului american de 
ia Universitatea din Wiscon
sin at Madison .- „Din Tra- 
cia și Moesia au venit cul
tul zeiței Bendis, omoloaga 
Arteinidei și cultul Călăre
țului trac". Enigmaticul că
lăreț trac sau danubian se 
vrea însă 
lă foarte apropiată de stră
moșul lui lovan Iorgovan. A- 
firmafie 
strădui 
terior.

zeu 
Mit- 

că- 
do-

sau Recunoașteți imaginea ?
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Valea Jiu-

3
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zise
vrei
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odatâ un împă- 
avea trei feciori.

țin- 
ma- 
gre-

Ajungind voinicul - la
. -------  > ■ ! un

Și Zmeul-zme'lor ii 
lui Făt-Frumos „Dacă 
in luptă să ne luptăm, ce 
preferi... lupte libere 
greco-romane ?"

Povești 
in pastile \ 
A fost 

rat care .
Băiatul cel mare țintea la 
200 de metri fără nici o 
greșeală, băiatul cel mij
lociu țintea la 100 de 
me ri fără nici o greșeală 
iar băiatul cel mic 
tea... să ajungă „mai 
rele lor", cu unele 
șefi.

curtea' zmeului văzu 
castel cu totul fi cu to
tul de aur împodobit cu 
pietre scumpe și diaman
te și atunci dădu imediat 
un telefon comisiei care 
se ocupă cu venituri ili-

ca o rudă spiritua-

pe care ne vom 
s-o demonstrăm ul-

Prof. Ion VULPE

Anecdote
pentru ce a intrat, nedind 
nici-o atenție chelnerului 
care de repetate ori l-a în
trebat ce dorește. După o 
oră, compozitorul a che
mat chelnerul intrebindu-l:

— Cit am de plătit ?
— Pină acum nu ați co

mandat nimic, chiar aș vrea 
să vă întreb, cu ce vă pot 
servi,

— Aduceți-mi ce vreți și 
lăsați-mă în pace, i-a răs
puns marele compozitor.

Vă propunem un 
al cunoștințelor dumnea
voastră despre 
lui.

Confirmarea, 
ria viitoare 
„Magazin duminical", cînd 
vom publica și răspunsu
rile exacte sosite la re
dacție-

sâptâmî- 
în pagina

proșuri reciproce, învinuin- 
du-se unul pe celălalt că a 
furat finalul celei mai noi 
opere. Și unul și celălalț 
țineau morțiș la întîietatea 
compunerii finalului și au 
jurat că nici măcar nu au 
văzut 
S-au 
Scurt 
Bellini
veste de la Donizetti, 
dăjduiesc că 
ți-ai dat seama 
am împrumutat

Weber".

Culese
Francisc MORARU

celuilalt, 
supărați. 

timp după acestea, 
a primit următoarea 

„Nă-
intre timp 
că amîndoi 
finalul

partitura 
despărțit

Dialoguri
La o agenție de voiaj :
- Dați-mi, vă rog n< 

mers al trenurilor.
- Cu, sau fără întîrzieri?!...

După nuntă :
- Mi-am dorit întotdeauna 

o căsnicie fericită și azi par
că toată lumea e a mea.

- Și pe mine cui mă lași ?
De ziua lui :

- Dragul meu, ți-am cum
părat o pereche de pantofi.

- Tot din retribuția mea ?
AM.

Epigrame
Unui superficial

Tu găsești că e normal 
Să fii superficial 
..Căci te iei comparativ

Cu gîndul... superlativ !
Unui pierde-vară

Cel mai mic băiat al meu 
cu... barbă și tranzistor 
Toată ziua-i tele... leu 
seara... Tele... spectator.

prof. Viorel AVRAM

„Dacă nu îndeplinești ți 
ce ți-am poruncit, îi spus- | 
se zmeul, acolo unde îți 3 
stau picioarele iți va sta j 
și capul" „De unde ști | 
că fac Yoga ? ripostă 3 
Făt-Frumos". |

„Iți voi da jumătate din 
împărăție și fata de so
ție ii spuse împăratul, la 
care Făt-Frumos
se
vreau să vă iau 
totul".

răspun-
„ Păstrați fata, nu

chiar

Și Făt-Frumos ii 
Ilenei-Cosinzene un 
perb înaripat, dar ea îl 
refuză sub pretext că nu-i 
place culoarea și consumă 
mult.

13
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cal su- I
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Intr-un restaurant
doi

fiind distrat
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in- 
vie- 
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uitat

★
Bellini și Donizetti, 

mari prieteni, isi făceau re-

★
Odată, Beethoven a 

trat
nez pentru a-și lua

la

15.

„A fost odată ca nicio- 3 
dată..." (Povestea a fost ; 
înapoiată autorului cu 3 
mențiunea :" A SE SPE- 5 
CIFICA DATA Șl ANUL"). | 

Mircea ANDRAȘ i

Din lumea științei șl tehnicii

24
va

cer

I

l

In subteran
(Triverb -. 6, 2, 5)

D. DĂNĂȘEL 
student

Cenaclul 
umorului

Cenaclul de umor 
ritul adîncului" a intrat în 
posesia unui sediu perma
nent la clubul sindicate
lor din Petrila. „Decorată" 
cu afișe, diplome, reviste 
de umor de pretutindeni 
cît și cu desene originale 
ale marilor caricaturiști 
români, această cameră 
va servi drept cadru șe
dințelor săptămînale ale 
cenaclului. Deci, aici, în 
fiecare duminică diminea
ță, incepind cu ora 10, 
membri cenaclului vor a- 
naliza atît „producția" cît 
și condițiile de participa
re la saloanele de carica
tură de la Tîrgu Mureș, 
Brăila, Suceava, București 
și bineînțeles, Petroșani.

ORIZONTAL: 1) Garanția neamului 2) 
Mici naturaliști 3) Căprește ! - Baltă să fie...
4) Păsări - Precise 1 5) Mere întoarse I - 
Barba împăratului (pl.) 6) Ducea o traistă... 
cu povești. 7) De la Putna I... - Bună. 8) Tur- 
caleți (fem.) - Din carte I 9) Port stindard 
pionieresc - Un băiețel. 10) Uniți ! - Aido
ma cu „Domnul Goe".

VERTICAL: 1) Prichindei 2) Plăcutul parc 
al copiilor 3) Perete I... - Haotic.., și nu 
prea I 4) Verb îndărătnic ținf.) - In mașină!...
5) ...La „Luna parc"! - Baremuri la educa
ție fizică. 6) Marele prieten al copiilor (2 
cuv.) 7) Tam-tam spart ! - „Baba cloanța" ! 
(pl.) 8) Usturoiat - Refren de leagăn I - In
să 9) Biruită 10) învăț - Gingaș (înv).

potcovar 3) Centenar - .Copie... le-

ORIZONTAL ; 1) Copii 2) Rîu în Franța -

Copist
gendară 4) Cătun în Maroc - Interjecție ! 5) 
Copiați după Mahomed 6) Expusă... verbal
- E zero-ntors ! 7) Tăcere ! - Comună în 
județul nostru 8) Copiază cerbul în tundră
- Melcul n-a ieșit I 9) Copie chirilică - Ca și 
cașul, dulce - Catodă 1 10) Te copiază în... 
mare.

VERTICAL : 1) Reacție în temă 2) Unge - 
Curs ! - Operă (abr.) 3) Copii, cu... cîntec. 
4) Peleș ! - „.Copie ratată (mase.) Ceva din 
lifă I - Fac, copii în „valută forte". 6) Tan
dră - Se copiază pe benzi 7) Interjecție cu... 
amprentă ! - Ha, ha, ha I - Copie forte. 8) 
Ustensile foto 9) Aievea, dar nu cine știe ce!
- Voce secundă 10) Copiază pe toate fetele !

DICȚIONAR : ELL, EIG
Petru GHIpEL

De cînd există zahărul ?
Secole de-a rîndul oamenii au folosit doar mierea. Pe 

timpul domniei lui Alexandru Macedon, în Europa circula 
zvonul precum că, în India ar exista o trestie care produce 
miere „fără albine", dar europenii au gustat pentru prima 
dată din această „miere" în secolul al Xll-lea pe vremea 
cruciadelor. Noul produs s-a fabricat, cu timpul, tot mai 
mult. In 1900 se produceau în lume circa 10 milioane tone 
de zahăr, iar în 1976 peste 80 milioane de tone. Curînd pro
ducția de zahăr a întrecut indicele demografic .- în 75 de 
ani această producție a crescut de 8 ori, iar populația de 
2,65 ori.

Sticlă rezistentă la 10
Pentru laserele de energie 

înaltă, utilizate la fuziunea 
nucleară în vederea produ
cerii plasmei, a fost creat 
un nou tip de sticlă pe ba
ză de fosfați de fluor. Pus 
Ia punct de specialiștii unei 
firme din Mainz - R.F.G., 
noul produs rezistă la tem
peraturi de

încălzire
Un grup 

Moscova a 
original sistem de încălzit 
camerele de locuit. Este vor- 
va de un amestec de grafit 
și siliciu care se aplică sub 
formă de pastă pe pereții 
încăperilor. După uscare, 
caloriferul electric... este ga
ta de funcționare. Prin co
nectarea la rețeaua de cu
rent electric, materialul res
pectiv degajă căldură. Noul 
sistem este mai ieftin, mai 
eficient.

Ing. Hie 3REBEN

peste 10 milioa- 

prin pereți 
de ingineri din 
pus la punct un

milioane grade Celsius 
ne grade Celsius, tempera
turi la care are loc de alt
fel fuziunea nucleară într-o 
plasmă de nuclee de hidro
gen. Fără să fie solicitată la 
astfel de condiții, noua sti
clă mai poate fi utilizată ta 
producerea unor prisme, o- 
glinzi, lentile, filtre, pereți 
despărțitori etc.

Toată săptă
mâna o pierd 
pregătindu-mă 
pentru duminică.

Cu toate că 
m-am născut 
noaptea la ora 
2, n-am văzut 
lumina zilei de- 
cît dimineața.

(Ing. Zoltan 
Kiraly jr.)
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o n.u. Sesiunea specială a Adunării Generale 
consacrată dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 3 (A-
gerpres). -

La sediul Națiunilor U- 
nite s-a încheiat o nouă săp- 
tămînă de dezbateri ge
nerale în. cadrul lucrărilor 
sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării.

în discursul său, ministrul 
afacerilor externe al Nor
vegiei a opinat că, pentru a 
se realiza o securitate la ni
vele mai scăzute ale înar
mărilor, este necesară „o 
mai mare încredere mutuală, 
în relațiile dintre state". Re- 
marcînd că Europa este zo
na cu cea mai mare con
centrare de forțe militare, el 
s-a pronunțat pentru adop
tarea de urgență a unor i- 
nițiative la un înalt nivel 
politic pentru lichidarea im
pasului negocierilor de la 
Viena asupra reducerii for
țelor armate și armamente
lor în Europa centrală.

Relevînd că „progresele în 
cîmpul dezarmării au fost 
necorespunzătoare", pre
ședintele- Consiliului de Mi
niștri al Italiei, a făcut a- 
pel la „un nou și intensiv s- 
fort al comunității interna
ționale în domeniul dezar
mării". Pentru guvernul Ita
liei -a spus el - „restabili
rea unei atmosfere de co
operare și încredere repre
zintă condiții esențiale pen
tru schimbarea sensului cursei 
înarmărilor". Vorbitorul a 
reamintit propunerile țării 
sale privind adoptarea unui

0 hotărîre adoptată de sesiunea 
Consiliului executiv al U.N.E.S.C.O.

PARIS 3 (Agerpres). - 
în cadrul sesiunii Consiliu
lui executiv al U.N.E.S.C.O. 
au luat sfîrșit discuțiile pe 
marginea proiectatei decla
rații asupra principiilor fun
damentale ale utilizării 
mijloacelor de informare în 
masă în lupta pentru întări
rea păcii și cooperării in
ternaționale, împotriva pro
pagandei de război, a ra

plan cuprinzător de dezar
mare și a sugerat folosirea 
unei cote din sumele irosite 
azi pentru înarmări pentru 
lupta împotriva poluării, a 
despăduririlor, a deșertifi- 
cării și supraaglomerării 
centrelor urbane.

„Sarcina esențială a se
siunii speciale - a declarat 
primul ministru a! Marii Bri
tanii, este de a asigura un 
stimulent și un cadru care 
să ne conducă pe calea sta
bilizării și reducerii înar
mărilor mondiale**. Pornind 
de la concepția „echilibru
lui militar al puterii între 
Est și Vest", vorbitorul a o- 
pinat că acest lucru tre
buie să se facă „prin înlo
cuirea încercărilor de rea
lizare a echilibrului prin
tr-o sporire tot mai mare a 
forțelor armate costisitoare, 
cu un echilibru bazat pe 
reduceri reciproce".

Ministrul de externe al O- 
landei, a- declarat, între al
tele, că „eforturile de ne- 
proliferare a armelor o.nu- 
cleare nu vor reuși în pers
pectivă dacă actualele state 
posesoare de arme nucleare 
nu vor accepta restricții sub
stanțiale și nu se vor angaja 
pe calea spre dezarmare nu- 
cleară“. El a sprijinit ideea 
creării de zone libere de 
arme nucleare și s-a decla
rat pentru accesul nestin
gherit al tuturor statelor la 
folosirea pașnică a atomu
lui. Vorbitorul a propus, 
instituirea unei organizații 

sismului și apartheidului. în 
ciuda opoziției unor state 
occidentale, sesiunea a a- 
doptat hotărîrea de a se 
trece la elaborarea proiec
tului de declarație în a- 
cest sens în vederea exa
minării lui la viitoarea con
ferință generală a 
U.N.E.S.C.O., ce se va des
fășura la Paris în ultima 
parte a acestui an. 

internaționale pentru de
zarmare, însărcinată cu „con
trolul și înfăptuirea actuale
lor și viitoarelor acorduri de 
dezarmare".

în cadrul dezbaterilor au 
mai prezentat poziția sta
telor pe care le reprezintă 
ministrul de externe al Spa
niei, premierul Turciei și mu 
nistrul de externe al Belgiei.

în general, în discursurile 
pronunțate de reprezentanții 
diferitelor state occidenta
le, membre ale N.A.T.O., a 
fost exprimată concepția 
plivind reclizarea și men
ținerea unui „echilibru de 
forțe" pe pianul înarmări-
lor.

Tn contrast cu aceste o-
pinii, exprimate de un nu
măr restrîns de tori me in-
bre ale Pactului Nord-
Atlantic, majoritatea co-
vîrșitoare a reprezentanților 
țărilor mici și mijlocii, în 
curs de dezvoltare, nealini
ate, care au luat cuvîntul în 
dezbaterile generale ale se
siunii speciale au afirmat cu 
vigoare punctul de vedere 
realist conform căruia o pa
ce durabilă și o securitate 
autentică nu pot fi înteme
iate decît pe oprirea cursei 
înarmărilor.

Faptul divers 
pe glob

PREVEDERE

în urma unor cercetări în
delungate, prof. R. Sigidzuki 
de la Universitatea din Na
goya a prezentat o metodă 
originală de prevedere a 
cutremurelor care se ba
zează pe analiza emanați
ilor gazoase din pămînt. El 
a prezentat în cadrul Con
ferinței naționale a seismo
logilor din Japonia un re
ferat în care se relevă că 
concentrația unor elemente 
cum sînt heliu, argonul și 
azotul în emanațiile gazoase

ma- 
îm- 
de 

na- 
în

Prezente
ROMA 3 (Agerpres). — 

în cadrul ciclului de 
nifestări consacrate 
plinirii a 60 de ani 
la formarea statului 
țional român unitar
sala Bibliotecii române 
din capitala Italiei a a- 
vut loc conferința prot. 
univ. dr. Francesco 
Guida pe tema „România 
1917-—1924, aspirații na
ționale și conflicte so
ciale".

In continuare, a fost 
prezentat filmul documen
tar consacrat glorioasei 
epopei de la Mărășești.

încheierea lucrărilor
Congresului P.C. Finlandez
HELSINKI 3 (Agerpres). -> 
în ședința de sîmbătă du- 

pă-amiază, cel de-al XVIII- 
lea Congres al Partidului Co
munist Finlandez a ales no
ul Comitet Central. în pri
ma sa reuniune, Comitetul 
Central a desemnat com
ponența Biroului Politic și a 
Secretariatului. Președinte al 
P.C. Finlandez a fost rea
les tovarășul Aarne Saarinen, 
vicepreședinți - Olavi Haen- 

ale Pămîntului se modifică 
înainte de cutremure. Mo
dificările menționate încep 
să se producă cu aproxima
tiv o lună și jumătate îna
intea declanșării cutremu
rului. Cu zece zile înainte de 
cutremur, concentrația de 
azot ajunge la maximum.

PREA MULTI RENI?'

Creșterea accelerată ă 
turmelor de reni în regiunile 
de țărm din sudul Finlandei 
a determinat autoritățile de 
resort să adopte măsuri ca
re să încetinească acest spor. 
Astfel, la Helsinki s-a anun
țat că, în sezonul de vînă- 
toare din această toamnă, 
urmează să fie vînoți 32 000 
de reni, față de 25 000 a- 
nul trecut.

românești
Tot cu acest prilej, a 

fost deschisă expoziția de 
pictură a artistului plas
tic Nicolae Constantin.

Ansamblul folcloric „Că
lușul" din Scornicești, că
ruia i s-a decernat re
cent premiul internațio
nal „II Sagitario d'oro", 
a prezentat un spectacol 
de gală la Teatrul Ar
gentina din Roma.

Măiestria artiștilor 
populari români, frumu
sețea și bogăția folclo
rului. românesc au fost 
răsplătite de asistență cu 
vii aplauze.

I
I
I
I

I
I
I
I

ninen și Taisto Sinisa'o, iar 
secretar general - Arvo 
Aalto.

Delegații au adoptat do
cumentele politice ale Con
gresului și un apel adresat 
oamenilor muncii cu prile
jul celei de-a 60-a aniversări 
a creării P.C. Finlandez, ca
re se sărbătorește anul 
acesta.

în încheierea dezbateri
lor. congresului, președinte
le partidului a făcut o am
plă analiză a acestora, sub
liniind îndeosebi poziția P.C. 
Finlandez, de participare la 
activitatea de guvernare a 
țării, de cooperare fructu
oasă cu PartidulSocial-Demo- 
crat, cu toate forțele De
mocratice din Finlanda în 
direcția extinderii democra
ției, a progresului social, 
pentru pace și socialism.

în încheiere, Aarne Sa
arinen a mulțumit delegați
ilor partidelor comuniste și 
muncitorești pentru partici
parea la congres și pentru 
mesajele de solidaritate 
transmise.

Partidul Comunist Român a 
fost reprezentat la congres 
de tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

II
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LA DACCA A FOST SEM
NAT, la 28 iunie a.c., pri
mul' Program bienal de
schimburi culturale și ști
ințifice între România și
Bangladesh pe anii 1978- 
1979, care prevede o se
rie de acțiuni în domeniile 
educației, culturii, științei, 
presei și radioteleviziunii;

FOAMETEA AFECTEAZĂ 
între 600 000 și 1 000 000 de 
locuitori ai provinciei Wollo 
din Etiopia, s-a anunțat l‘i 
Addis Abeba din sursă a 
ficială.

Organizația Națiunilor U- 
nite pentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.) a citat 
recent Etiopia ca una din 
cele 17 țâri ale lumii cel 
mai grav afectate de foa
mete.

PRODUCȚIA DE CĂRBUNE 
a R.S.F. Iugoslavia a atins, 
în primele patru luni ale a- 
cestui an, nivelul de 13,540 
milioane tone, ceea ce re
prezintă cu 732 000 tone sau 
cu 5,7 la sută mai mult de
cît în aceeași perioadă a a- 
nului trecut.

ÎN LEGĂTURĂ CU A- 
TENTATUL comis vineri la 
Madrid împotriva soției am
basadorului turc în Spania, 
guvernul spaniol a dat pu
blicității o notă prirî care 
„își exprimă profunda sa 
mîhnire în fața acestui tra
gic atentat, condamnă cu 
energie acest act barbar", a- 
nunț'nd că a adoptat ime- 
d.af măsurile care se im
pun pentru identificarea și 
cieslarea vinovaților. ,

ÎN UNIUNEA SOVIETICA 
A FOST LANSAT UN NOU 
SATELIT de telecomunicații 
de tip „Molnia"- 1". Tn afa
ra aparatelor care asigură 
exploatarea sistemului de 
legături telefonice și tele
grafice prin radio la mari 
distanțe și retransmiterea 
programe'or postului cen
tral de televiziune ale 
U.R.S.S., satelitul dispune de 
un complex de comandă și 
de aparate de măsură, sis
teme de orientare, de co
rectare a orbitei și de a- 
limentare cu energie.

Aparatele aflate la bor
dul satelitului funcționează 
normal.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ’ SPORT • SPORT în Capitală au început

Competițiile „Daciadei“

Breviar
• TETRATLON,. etapa ju

dețeană. Echipele de fetra- 
tlon ale Școlilor generale nr. 
1 (băieți) și nr. 6 (fete) au 
ocupat locurile IV și res
pectiv III.

© FOTBAL, Campionatul 
nașionai de juniori Jiul - 
C.S. Tîrgoviște 0-3. Campio
natul diviziei E seria ill-a. 
Armătura Zalău - Minerul 
Lupeni 1-0. Cupa „Tud.or 
Paraschiva" - etapa inter- 
O/așe Hațeg - Petroșani 1-3.

• HANDBAL. C ampiona- 
tul județean, seria Valea 
Jiului : C.S. Școlar II - Mi
nerul Vulcan 20-23 ;. Prepa
ratorul Lupeni - Jiul Petrila 
19-13.

• POPICE. Campionatul
republican pe echipe juni
ori faza l-a retur : Metalul 
Aiud - Jiul Petrila 4410 -
4535 p.d. Compionatul re
publican de calificare pen
tru divizia A - faza I : Ci
mentul Tg.-Jiu - Jiul Petrila 
4615 4732 p.d. în prima
zi și Jiul Petrila - Cimentul 
Tg.-Jiu 4664 - 4594 p.d. în 

ziua a doua. Jocurile s-au 
desfășurat pe arena Chimia 
din Rm. Vîlcea. în cadrul 
aceleiași competiții la Si
biu, după două meciuri, Mi
nerul Vulcan se califică în 
dauna echipei Chimia . din ■ 
Tîrnăveni cu 23 p.d. mai 
mult decît adversarii.

» TENIS DE CÎMP. Cam
pionatul județean pe echipe
- seria Valea Jiului : Utila-' 
jul Petroșani - Constructo
rul Miner 0-3; Preparato
rul Coroești - Preparatorul 
Lupeni 0-3.

® Tot sub genericul „Da- 
ciadei" s-au desfășurat me
ciurile din primele două e- 
tape la fotbal, seria Petro
șani. Redăm mai jos rezulta
tele tehnice înregistrate.

I.M.P. - C.F.R. 4-3, B.A.T.-
I.M. Dîlja 3-0 (neprezenta- 
re), Comerțul - I.U.M.P. 1—5, 
I.M. Livezeni - I.C.M.M. 
4-6, Dinamo - P.T.T.R. 7-3, 
I.C.P.M.C. - C.C.S.M. 5-2, 
C.F.R. - Dinamo 3-2, B.A.T.
- I.M. Livezeni 2-1, I.M. Dîl
ja - C.C.S.M. 0-3 țnepre- 
zentare), I.C.P.M.C. 
I.C.M.M. 7-2.

în cadrul „Daciadei", concursul de gimnastică Ia pre
școlari - faza municipală - a fost cîștigat de micii gimnaști 
ai Grăginiței nr. 5 Lupeni. «

Fotbal Rezultate, clasamente
Campionatul municipal, e- 

tapa din 25 mai : I.G.C.L. Pe
troșani - Minerul Dîlja 3-0, 
Sănătatea Vulcan - Utilajul 
Petroșani 2—0, Fabrica de o- 
xigen - Preparatorul Coro-

Utilajul Petroșani
I. G. C. L.
Sănătatea Vulcan 
Preparatorul Lupeni 
Fabrica de oxigen 
Preparația Coroești
Minerul Dîlja 

ești 3-0. Etapa din 27 mai 
a.c.; Sănătatea Vulcan
- Minerul Dîlja 3-0, I.G.C.L. 
Petroșani - Preparatorul Lu
peni 1-1, Preparatorul Co
roești - Utilajul 0—11.

19 14 1 4 74-11 29
19 13 3 3 56-15 29
18 13 2 3 46-17- 28
18 11 1 6 47-31 23
18 4 2 12 18-61 10
19 4 0 15 18-64 8
19 1 1 17 6-56 3

Campionatele internaționale de atletism
Pe stadionul Republicii din 

Capitală au început sîmbă
tă după-amiază campiona
tele internaționale de a- 
tletism ale țării noastre, la 
care participă sportivi și
sportive din 13 țări : Anglia, 
Cehoslovacia, Cuba, Franța, 
R.D. Germană, Grecia, Ita
lia, Iran, Iugoslavia, Polonia, 
Turcia, Ungaria și România.

în prima zi, o excelentă 
performanță a înregistrat la 
săritura în lungime atleta 
româncă Gina Panait, care

Etapa din 5 iu
nie, ora 16,30: Utilajul 
Preparatorul Lupeni, Sănăta
tea - Fabrica de oxigen, Pre
paratorul Coroești - Minerul 
Dîlja.

Campionatul municipal al 
copiilor Parîngul Lonea 

C.S.Ș. Petroșani 0-1, Prepa
ratorul Lupeni - Sănătatea 
Vulcan 0-3,

Staicu BÂLOI 

s-a clasat pe primul loc cu 
rezultatul de 6,71 m.

lată învingătorii probelor: 
masculin : înălțime : C. Cîrs- 
tea (România) 2,12 rri ; suli
ță : C. Grigoraș (România) 
79,92 m ; greutate : Gh.
Crăciunescu (România) 17,25 
m ; 110 m garduri : Pal Paify 
(România) 14"58/100; 100
m plat : Claudiu Șușelescu 
(România) 10"81 /100 ; 1500 
m plat: T. Selnat (Turcia) 
3'44" ; 400 m plat .- Șt. Nagy 
(România) 47”02/100; pră
jină: N. Ligor (România) 5,00 
m ; triplu salt: A.A. Gioroa- 
ie (România) 16,54 m ; 
10 000 m plat; llie Floroiu 
(România) - 28'36"4/10; fe
minin : 1 500 m : Natalia Mă-

.rășescu (România) 4'04"5/10; 
100 m plat : Veronica An- 
ghel (România) 11 "95/100 ;
400 m garduri : Doina Bă- 
descu (România) 60"4/10; 
disc : Sabine Engel (R.D. 
Germană) 62,60 m; Argen
tina Menis s-a clasat pe lo
cul doi, cu 60,28 m ; 400 m 
plat : Elena Tărîță (România) 
53."65/100. întrecerile con
tinuă astăzi de la ora 16.

(Agerpres)
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