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Către conducerea Grupului de șantiere al T. C. H.

Sprijiniți șantierul din Vulcan!
Pe șantierul de locuințe nul valoric semestrial cît și la

din Vulcan există suficiente stadiile fizice atinse la
dovezi ale intensificării ritmu- parte din obiectivele 
lui de lucru in ultimul timp. 
Un exemplu concludent îl o- 
feră blocul IM, unde, practic, 
; nai în cursul trimestrului 

anului s-au ridicat de ia 
-z5ta sol pînă la cota finală 
’aproape toate cele 96 aparta
mente cuprinse în graficele 
de predări pe anul în curs. 
„U'timele două nivele a'e 
scărilor a V-a și a VI a ale 
blocului le vom termina pînă 
la 15 iulie". „Lunar, ne-am 
depășit sarcinile pe formație 
cu pînă la 30 la suta". Cele 
două declarații le-am luat șe
filor de echipă Gheorghe Sa
vin, dulgher, și respectiv, 
Constants Tomșa, f er.ar be- 
tonist, două din '’diipeie 
bază ale șantierului.

Totuși, deși am trecut 
cea de-a doua jum'ăta'e

o 
din 

pion ? lată ce ne-a răspuns 
interlocutorul în această pri- 
vință :
- Una din cauzele nereali- recuperînd o parte din res- 

zării sarcinilor valorice de că- tanțele fală de grafice, la 
tre șantier constă în pregă- blocul IM, de exemplu, cu

tipuri de planșee. Aceasta 
presupune un volum impre
sionant de lucrări pregăti- 

în care este cuprinsă 
confecționarea tiparelor.

rea urgentării lucrărilor 
în cazul cînd condițiile 
execuție au depins de noi, 
șantier - :im reușit să 
concentrăm torțele și să ob- și 
ținem ritmuri de iucru intense, In p'us, î.i ultima vreme nu

de 
de 
ne toare,
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de

in 
a 

anului, șantierul nu a predat 
încă nici unul din cele 189 
coartamente programate pen
tru acest an. La sarcinile va
lorice ale șantierului se în
registrează, de asemenea, 
res'dnțe.

Care este opinia șefu'ui 
șantierului din Vulcan al 
T.C.H., subinginerul Vâsle 
Stroe, fată de cauzele rămî- 
nerilor în urmă, atît la pla-

ti rea cu întârziere a docu
mentațiilor tehnice de exe
cuție. Astfel pentru 
de obiective sociale 
fante, 
portăm deja valori 
care un cămin 
un abator, fabrici de paste 
făinoase și de pine ce se 
vor construi în zona platfor
mei industriale Livezeni - nu 
ne au fost înaintate încă de 
către beneficiari documenta- 
‘ ile tehnice. Or, de asigura
rea lor depinde îi mod de
cisiv îndeplinirea sarcinilor 
noastre anuale.

Inițial, stadiile fizice de 
execuție ale blocurilor < 
zona viitorului centru civic al 
orașului Vulcan au fost întâr
ziate din cauze de aceeași 
natură. Prin măsurile organi
zatorice întreprinse în vede-

termen de predare în 'tuna , 
septembrie, am atins în ul- ' 
tirnul timp un ritm la ex'ecu- 

structurii de rezistență 
de două nivele pe.săptămînă, 
ceea ce ne-a permis ca pl

uri șir 
impor- fia 

a care trebuia să ra-
între 

muncitoresc, nă la această oră, în prime
le două scări, să efectuăm 
deja finisaje. Nu ne putem 
"rnsă desfășura activitatea 
nest.ngheriți la toate blocuri
le. Din pricina neasigurării 
cu prefabricate, blocul IA 
se află de mai multe luni la 
cota sol. Am amenajat un 
poligon propriu în care tur
năm planșeele. (ntîmpinăm 
însă greutăți in materializa-

din : rea acestei inițiative. Pe de 
o parte, apreciez că proiec
tez tuturor blocurilor pe ca
re le ridicăm în acest an 
sî.nt foarte slabe, ele inclu- 
zînd nu mai puțin de 65 de

Wtâ informăm
PENTRU NOILE OBIEC

TIVE. Constructori: din cen
trul Petroșani ului au a- 
menajat parțial o nouă 
pista de turnare a planșe- 
elor dest.nate realizării o- 
biecttyelor de locuit din a- 
ceastă zona. Primeie e- 
iemente prefabricate au fost 
turnate deja în' aceste zi
le ș1 vor fi utilizate la 
blocurile nr. 69 și nr. 7, 
parterul acestuia din Urmă 
fiind rîdicaț deja în. cursul 
săptam nu. (A.H.),

DACA ÎN PERIMETRUL 
SILVIC din preajma pîriu- 
lui Taia, renuniit pri.i fru
moasele sale chei, 
întîlni un fînăr. pădurar, 
fiînd că-l Cheamă 
ricin Boc'C'u, e bine 
știm deșprș d.îhșul 
amănunte .- 1) Recent, 
cîștigat locul i la 
sul județean 
pădurari, ceea ce 
nă că are o teme nică 
găt.-re oro’es-onată.

vom 
a-

Vale- 
să

două 
a 

concur
ai tinerilor 

î.nseam- 
pre- 

și

2) a cîștigat, totodată, sti^ 

ma colegilor pentru mo
dul în care a reperezentat 
colectivul, la acest concurs.

COLECTIVUL COOPERA
TIVEI, „DESERVIREA" 
Lupen continuă să se 
firme, prin servicii de 
nă calitate oferite 
lației. 
ratori.i. și-au depășit 
nul, ofțținind 120 000 
beneficii peste plan, 
cesul se ' datorește 
ocupării pentru 
rea dotării tehnice ci u- 
mtăților și creșterea gra
dului de calificare. (V.S.)

ȘTRAND. în urma repa
rațiilor terminate de cu- 
rind, ștrancjul din strada 
Independenței - cartierul 
Aeroport - Petroșani este 
pregătiri; să primească cu 
apă bună pe amatorii de 
baie și înot. Poftiți, deci, 
Id ștrandul din cartierul 
Aeroport jmediat ce vre
me© devine favo> abilă.

din 
a- 

bu- 
popu- 

Lună de lună, co.pe- 
pla- 

lei 
Suc- 
pre- 

îmbogăți-.

Educatorii primesc flori 
și sărutări de ziua lor în 
semn de dragoste și pre
țuire.

Foto: I. LICIU
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Tovarășul Nicolae Cesușesfcfi 
tovarășa Elena Ceaușescu au primit 
pe amiralul Emilio Eduardo Massera 

împreună cu soția
Vineri, 30 iunie, președin

tele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, la Sna- 
gov, pe amirolul Emilio 'E- 
duardo Massera, comandant 
șef al marinei și membru al 
Juntei militare de guvernă- 
mînt din Republica Argenti
na, împreună cu soția.

Cu acest prilej, a conti
nuat d atogul cu privire la 
dezvoltarea pe multiple

planuri a colaborării dini 
tre Romania și Argentina, 
exprimindu-se hotărîrea de 
a se aprofunda coopera
rea reciproc avantajoasă, 
de a se in ția noi acțiuni 
de interes comun.

in timpul întrevederii s-au 
abordat, unele aspecte ale 
vieții internaționale. Oas
petele a dat o înaltă apre
ciere politicii externe pro

• (Continuare în pag. a 4-a|

Tovarășul Nicolae Ceaușescu , 
a primit pe ministrul energiei 

și industriei petrochimice >
din Algeria '

ne mai sosește în cantitățile 
solicitate plasa sudată din 
care se execută armătura 
metalică a prefabricatelor. 
Confecționarea armăturilor 
metalice din fier-beton obiș
nuit presupune realizarea u 
nei productivități a muncii 
reduse, ceea ce, în condiți
ile deficitului de forță de 
muncă cu care lucrăm, ne 
provoacă greutăți deosebite. 
La drept vorbind nu pu
tem asigura nici asistența 
tehnică in poligon din cau
za lipsei specialiștilor. Pro- 
b'ema angajării ca
drului tehnic care 
să conducă lucrările de aici 
o rîdic mereu de doi ani în, ■ 
fața grupului și trustului de 
care aparținem... Lipsindu-ne 
condițiile de execuție 
blocul IA și

la 
pentru a nu 

compromite planul anual de 
apartamente, am propus con
ducerilor acestor unități să 
devansăm execuția aparfa-'

A. HOFFMAN

• (Continuare în pag. a 2-a)

Vineri după-amiază, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
la Snagov, pe Sid Ahmed 
Ghozali, ministrul energiei și 
industriei petrochimice din 
Algeria, care a participat ia 
lucrările Comisiei mix'e ro
mâno -alger iene pentru dez
voltarea relațiilor comerci
ale și cooperării economi
ce, științifice și tehnice ce 
s-au desfășurat la București.

în timpul întrevederii au 
fost evocate cu sat'sfacție 
bunele relații dintre Româ
nia și Algeria, colaborarea 
și cooperarea româno-alge- 
riană care se diversifică 
continuu în domenii , largi 
de activitate, potrivit înțe
legerilor și acordurilor con
venite cu prilejul dialogu
lui la nivel înalt dintre șe
fi: celor două state.

S-a subliniat că actuala 
sesiune a Comisiei mixte a 
identificat noi domenii si 
forme de cooperare pentru 
extinderea raporturilor bi
laterale de prietenie și co
operare, în folosul și spre 
brnele ambelor popoare, în

interesul cauzei păcii și cO 
laborării internaționale.

S-a făcut, de asemenea, 
un schimb de vederi în 
probleme internaționale ac
tuale. în acest cadru, relie-1 
fîndu-se necesitatea consoli
dării păcii și colaborării în 
întreaga lume, a fost subli
niată însemnătatea întării 
rii solidarității tuturor fori 
țelor progresiste, a țărilor 
în curs de dezvoltare, a tui 
turor stolelor îri lupta îm
potriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonia- 
lismului, a tendințelor de
reîmpărțire a lumii în zone 
de influență, pentru solu
ționarea în interesul po-.-i 
poarelor a problemelor cai 
re confruntă omenirea, pen
tru instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, a 
unor relații interstatale’ ba
zate pe egal tate în drep
turi și avantaj reciproc, pe 
respectul independenței și 
suveranității naționale, ca
re să asigure dezvoltarea 
liberă a tuturor națiunilor, 
înfăptuirea năzuințelor de 
progres: și bunăstare, ale, po- 
poarelor.

„Ziua învățătorului"

Adunarea
La Casa de cultură din 

Petroșani a avut loc ieri adu
narea festivă consacrată Zi-, 
lei învățătorului, sărbătoare 
prin care oamenii muncii din 
patria noastră omagiază 
munca și pas.unea educato
rilor, a celor care, cu tact, 
modestie și perseverență, mo- 
de'ează personalitatea tine
relor generații. La această 
întrunire a cadrelor didacti
ce au participat tovarășii 
Clement Negruț, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
de partid Petroșam, Teodor 
Rusu, secretar al Comitetului 
municipal de partid, Vasile 
Blcndea,, inspector general
adjunct la I îsnectoratul șco- 
lar. județean Hunedoara, re
prezentanți ai organizațiilor 
■de șoimi ai patriei, pionieri 
și U.T.C., inspectori școlari.

Desfășurîndu-se la sfîrșitul 
anului școlar, „Ziua învăță
torului" este uh moment de

festivă din
analiză a procesului instruc- 
țiv-educaȚv și productiv din 
învățămîntul Văii Jiului. Ca
drele didactice din municipiu, 
sub îndrumarea organelor și 
organizațiilor de partid, și- 
au intensificat eforturile în 
vederea unei cil mai bune 
organizări și desfășurări a 
procesului de învățămînt. 
Dezvoltarea social-economică 
a Văii Jiului și-a găsit un 
corespondent și în perfecțio
narea procesului de educa
ție, a eficienței lecțiilor și a 
practicii productive, rezultate 
bune obținute prin participa
rea educatorilor, învățători
lor, maiștrilor - instructori și 
profesorilor, printr-o mai e- 
ficientă colaborare, a școlilor 
cu întreprinderile pdtrona- 
toare. în cele 105 unități șco
lare învață peste 35 000 de 
elevi, reprezentînd un sfert 
din populația municipiului. 
Ca urmare a atenției ce se

Petroșani
acordă în mod permanent in- 
văjămînfului, a tost as.guraiă 
în acest a.i școlar o bază • 
materială superioară, sporind 
în mod considerabil și preoi 
cupările destinate moderni
zării procesului de instruire. 
Au fost amenajate zeci da 
cabinete, laboratoare și ate-. 
Here care stimulează manii 
festarea capacităților crea
toare a elevilor și, deci, realii 
zarea unui învățămînt activ. 
Rezultatele frumoase cu ca-, 
re s-a înche’at acest a.i șco- . 
Iar dovedesc preocupările 
cadrelor didactice atît în 
timpul lecțiilor, cît și în or
ganizarea multor activități, 
școlare și extrașcolare, care 
au contribuit, împreună cu 
activitățile organiza} ilor da 
șoimi ai patriei, pionierești 
și U.T.C., la educația patriotii 
Că a elevilor, la sădirea sen-

• (Continuare in pag. a 2-a)

Responsabilitate, operativitate și eficiență în 
organizarea audiențelor și rezolvarea scrisorilor

locale, și de la sera orașului 
Hunedoara a peste 15 000 fi
re de flori și a peste 1209 
arbori și arbuști ornamentali. 
In același timp s-a asigurat 
la cererea cetățenilor, pă- 
mînt vegetal și îngrășăminte 
naturale pentru rondurile de 
flori amenajate la mai multe 
blocuri. O rezolvare com
pletă a primit și solicitarea 
exprimată în audiențe vizînd 
repararea podului de pesto

Toma ȚAȚARCA

La pr imi pași făcuți î.i 
sediul Consiliului popuiar al 
orașului Uricani cetățenii sînt 
întîmpinați de un panou cu 
anunțjri utile. Cîteva din a- 
cesiea fac cunoscute zilele, 
orele și persoanele care a- 
cordă audiențe. „De fapt, 
prec za tovarășul Dan M«r- 
cu, vicepreședinte al consi
liului popular, membrii birou
lui comitetului nostru de 
partid și ai biroului execu
tiv al consiliului popular a- 
cordă audiente zilnic și ori 
de c le ori este nevoie. Oa
menii nu pierd timpul la con

silful popular, toți sînt primiți 
și ascultați cu atenție, asi- 
gurîndu-li-se răspunsuri ope
rat, ve, în conformitate cu---le
gea, o soluționare favorabilă 
a celor mai mylte dintre pro
blemele de mteres general 
ori personal ridicate. Există 
totodaiă o evidență clară a 
audiențelor 
problemelor 
modului de 
acestora".

Expresie 
noastre socialiste, propunerile, 
sesizările, reclamațiile și ce
rerile oamenilor muncii re-

și .scrisorilor, 
prezentate și 
soluționare

a
A!
a

ta democrației

prezintă, în același timp, o 
importantă formă de partici
pare nemijlocită a maselor .la 
conducerea și rezolvarea 
treburilor obștești. Cîteva e- 
xemple: mai mulți respon
sabili de . blocuri și membri 
ai comitetelor asociațiilor de 
locatari au propus asigura
rea unor cantități sporite de 
material dendrologic și flori- 
col. Atenția acordată de bi
roul executiv al consiliului 
popular acestei solicitări s a 
materializat în procurarea, 
în această primăvară, prin 
valorificarea unor posibilități • (Continuare in pag. a 2-a)
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I can (strada V. Aiecsandri 
I nr. 28) s-a plictisit în fa
milie și a plecat acum un 

Ian în județul Timiș. Deși 
căsătorit cu doi copii, Gh. 

■ P; se considera flăcău.
Pentru ca -iluzia să i pa
ră cît mai veridică s-a 

! gîndiț că n-are rost să 
mai trimită bani familiei, 

| lăsîndu-și copii fără nici 
I un sprijin material. Cum 
■ soția și copii sau săturat 
[și ei să mai aștepte cu
venita pensie de întreține
re, stau adresat organe
lor în drept, cu rugămin
tea^ să-i. amintească tată
lui rătăcitor că i-a aban
donat la Vulcan.

Tot un tată rătăcitor 
este și Alexandru Șipos, 
din Lupeni care și-a uitat 
nu numai copilul, 
nu-i mai acordă 
material' de peste -1 an, 
ci și... locul de 
trăind din înșelăciuni 
expediente.

Ne-am bucura să aflăm 
că fuga de răspunderile 
părintești a luat sfîrșit, 
iar cei doi tați s-au în
tors, în sfîrșit, acasă. Căci 
acasă, lîngă copii 
cui I

caruia
sprijin

munca, 
și

le e lo-

UN CHILIPR... 
PAGUBA

CU

deDumitru Moise, 
d n Tutova, Vaslui a lu
crat pentru o vreme la 
mina Uricani. Cum era 
„băiat bun" și își făcuse 
mulji prieteni s a gîndit 
că, nu s-ar cădea să ple
ce de pe aici, fără a 
lăsa un suvenir.

Le-a propus prin 
mare un „chilipir"

le

ur
niți 

mai mult mei mai puțin, 
decît, cîfe o butelie 
aragaz de căciulă, 
zîndu-l pe cuvînt, 
tenii Nicu Soare și 
Stoica din Vulcan au plă
tit anticipat între 1 000 și 
2 000 lei. Surpriza chili
pirgiilor la aflarea veștii 

i că Dumitru Moise a dis
părut țâră urmă din Vale 
a fost cu atît mai mare, 
cu cit și-au dat seama

I că, au 
fost înșelați. In aștepta
rea unor vești de la fos
tul „negustor" de butelii, 
victimelor nu le romîne 

. decît, vorba proverbului, 
I să „fluiere a pagubă".

I
I
I
I
I
I
(brusc de faptul 

fost înșelați. In

I
I
I
I
I
Î rea. in vreme c
I e. au plecați la
■ cîmpului, un gr

i

de 
Cre- 

cetă- 
lon

CIND STAPINUL NU-i 
ACASA

S-a întîmplat în satul 
Balomir - Sîniămăria Or- 
lea. In vreme ce sătenii 

i muncile 
. un grup de fe

mei între care Ioana la- 
mandiță, Mehadia Sărda- 
ru, Maia M clescu, zisă 
„Craioveana" și alte su
rate umblau de la o poar
tă la alta ba cu ha ne 
vechi, ba cu „ghiocul” 
pînă cînd au nimerit la 
casele din care lipseau 
proprietarii. Ioana la- 
mandiță, „vrăjea" ușile 
cu șperaclul și gata mi
nunea. Banii găsiți în ca
să se mutau într-o traistăI

i ascBnsfi cu grijă. La per- 
I chezlție, trăistuța ferrne- 
I cată a Ioanei I. conținea 
I peste 4 500 lei. Pînă 
j alta, „vrăjite" celor 
1 surate din grup s-au 
J trerupt. Următoarele 

mări... la miliție.

una- 
zece 

în- 
fil-

Rubrică
Maria

cu sprijinul cpt. .
Stelian CORBEANU

realizata de
PREDOȘANU,

I 
I 
I i i

J

I
I
I
I
I

I 
I

!

La construcția grinzilor de susținere pentru abataje, la I.U.M. Petroșani se folo
sesc tehnologii de lucru moderne.

„ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI"
• (Urmare din pag I)

fimentelor de dragoste față 
de partid și patrie. Prin nu
meroase acțiuni social-gospo- 
dăreșli la care au participat 
elevii, prin excursii, vizite și 
îitîlniri cu activiști de partid, 
de stat și cu oameni ai 
muncii fruntași în producție, 
s-a conturat o viață culturală 
și ideologică a învățământu
lui avtnd efecte modelatoa
re în conștiința tineretului 
școlar, educat prin muncă, 
pentru muntă.

Aspecte concrete din acti
vitatea depusă în acest an 
de învățămînt au prezentat 
ing. Ion Cruceru, directorul 
Grupului școlar m nier din 
Petroșani, educatoarea Spe
ranța Popescu, prof. Gheor- 
ghe Antoce, director al Li
ceului industrial din Vulcan, 
prof. Valeria Bota, înv. 
Maria Marcau, 

maistrul Emănoil Iosif, prof. 
Mircea Baron, președintele 
Consiliului munic'pal al Or

ganizației pionierilor, lector 
univ. Aurel Suciu, secretar 
al comitetului de parî.d de 
la Institutul de mine, Nicolae 
Vlad, prim-secr etar al Comi
tetului municipal al U.T.C. Cu 
prilejul „Zilei învățătorului", 
pe.itru activitate deosebită în 
instruirea și educarea tinere
lor generații, Ministerul Edu
cației și învățămîntului a a- 
cordat 11 titluri de eviden- 
jiați învățătorilor, profesorilor 
educatoarelor și maiștrilor 
din Valea Jiului. Au mai fost a- 
cordate 14 diplome de onoa
re ale Consiliului județean al 
organizației pion’erilor, 10 di
plome de onoare pentru spri
jinirea activității pionierești 
și 4 diplome de onoare ale 
Consiliului Național al Or
ganizației pionierilor. în ca
drul adunării festive un grup 
de pionieri și șoimi ai pa
triei au adus un fierbinte și 
emoționant omagiu dascăli
lor lor.

în încheierea adunării fes
tive, a vorbit tovarășul Cle

ment Negru}, evocînd condi
țiile actuale în care are loc 
învățămîntuf, raportat la 
problematica social-economi- 
că a municipiului și județului, 
rezultat al grijii partidului și 
statului nostru pentru forma
rea generațiilor de mîine, a 
constructor lor socialismului 
in România.

Participants la sărbători
rea „Zilei învățătorului" au 
aprobat cu îndelungi ovații 
o telegramă adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu, se
cretar genera] cil partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România, exprimîndu- 
și recunoștința pentru con
dițiile deosebite pe care le 
are astăzi învățăminte! din 
Valea Jiului.

Adunarea festivă consacra
tă „Z lei învățătorului" a 
luat sfîrșit cu un frumos spec
tacol care sintetizează preo
cupările cultural-artlstice ale 
cadrelor didactice.

Sprijiniți șantierul din Vulcan!
• (Urmare din pag. I)

men.elor din tronsoanele a4 
și b4 ale blocului IM, cu
prinse în sarcinile anului vi
itor. Aceasta ar crea cîteva 
probleme legat de accesul 
spre punctul de lucru, dar 
sîntem în măsură să le re
zolvăm. Propusă de două 
luni, soluția nu este însă ac
ceptată, deși, aflîndu-ne deja 
la jumătatea anului, timpul 
nu ne îngăduie să mai aș
teptăm...

Așadar, constructorii din 
Vulcan, care au de realizat

în acest an un important vo
lum de investiții sociale - 
de o însemnătate deosebită 
pentru dezvoltarea orașului 
și a întregului municipiu — 
se confruntă cu nume
roase probleme tehnico-orga- 
nizatorice care frînează rit
mul execuției. Constructorii 
de aici sînt plenar mobilizați 
pentru învingerea lor. Dar 
concluzia care se desprinde 
din cele relatate este că spri
jinul de care constructorii au 
nevoie din partea unor be
neficiari, dar mai ales din 
partea conducerii grupului 
din Petroșani se lasă încă

așteptat. Comentariile, cre
dem, sînt de prisos, avînd în 
vedere că lucrurile sînt bine 
cunoscute la nivelul conduce
rii Grupului de șantiere. Su
bliniem doar, din nou, că 
prevederile acestui an la 
construcția de locuințe trebu
ie îndeplinite integral, ceea 
ce impune cu stringență ca 
odată cu intrarea în semes
trul II să fie eliminate toate 
neajunsurile, care îi țin în 
loc pe constructori, să fie so
luționate grabnic problemele 
tehmco-orga.nizatorice de ca
re depinde intensificarea rit
mului de execuție pe șantier.

Organizarea audiențelor 
și rezolvarea scrisorilor
• (Urmare din pag. I)

Jiu, care asigură legătura în
tre cart.erele Bucura și S.er- 
mi.ios. Prin grija consiliului 
popular și cu .sprijinul cetă
țenilor, acest pod asigură 
în prezent o bună legătură 
între cele două cartiere. Une
le din cererile și reclamațiile 
analizate în cadrul audien
țelor și vizînd necesitatea u- 
nor reparații la blocurile de 
locuințe sînt în curs de so
luționare. Astfel, de curînd 
s-a terminat înlocuirea jghea
burilor, burlanelor și zugră
virea exterioară la căminele 
de nefamiliști nr. 1 și 2, 
continuă reparațiile la coșuri
le de fum și înlocuirea jghea
burilor și burlanelor la blo
curile de pe străzile 1 Mai 
și 7 Noiembrie. „N-am reușit 
- prin sectorul E.G.C.L. evi
dent -, să înlăturăm toate de
ficiențele de la instalațiile sa
nitare, reclamate în audien
țe, de la blocurile nr. 3, 5, 
7 și 9 de pe strada 1 Mai — 
a ținut să precizeze vicepre
ședintele consiliului popular. 
Rezolvarea acestei proble
me se înscrie însă între prio
ritățile pe care consiliul 
popular le are în atenție, 
preocupîndu-se de rezolvarea 
ei", •' '

De atenția și soluționarea 
conformă cu reglementările 
aduse de Hoîărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 22-23 mar
tie și Legea nr. 1 din 24 
martie 1978 s-au bucurat și 
scrisorile adresate biroului 
comitetului orășenesc de 
partid. După ce fiecare a 
făcut obiectul unei examinări 
atente, o parte d'ntre aceste 
scrisori au primit rezolvări 
în favoarea petentilor, iar 
două, ridicîna probleme în 
neconcordanță cu prevederi

le unor acte normative, au 
fost clarificate în lumina pre
vederilor legnor,

O dovadă a seriozității, 
stăruinței și operativității cu 
care comitetul de partid se 
ocupă de rezolvarea propu
nerilor, sesizărilor, reclama- 
țiilor și cererilor oamenilor 
muncii exprimate prin au
diențe și scrisori este, fără 
îndoială, scăderea în acest 
an cu circa 60 a numărului 
de audiențe în comparație 
cu perioada corespunzătoare 
a anului trecut, reducerea 
Considerabilă a numărului 
scrisor.ior adresate unor fo
ruri superioare. Aceasta ca 
urmare a faptului că o sea
mă de probleme majore în
tre care interlocutorul nostru 
menționa satisfacerea solici
tărilor de locuințe -, aprovi
zionarea populației, trans
portul în comun și altele, ca
re înainte vreme determinau 
multe sesizări și reclamații 
au fost în general rezolvat? * 

Avînd însă în vedere im
portanța deosebită a opini
ilor izvorîfe din mase, faptul 
că în cadru! audiențelor și 
prin scr'sori oamenii muncii 
își manifestă dorința de mai 
bine, participă ia orientarea 
atenției organelor locale de 
conducere spre laturile ac
tivității lor care vizează îm
bunătățirea condițiilor de 
viață și de muncă, comitetul 
de partid, consiliul popular 
de la Uricani trebuie să ve
gheze la perfecționarea con- ., 
tinuă, în lumina documente
lor menționate, a întregii 
munți de examinare și rezol
vare a propunerilor, sesizări
lor, reclamațiiior și cererilor 
adresate lor cît și o celor 
adresate unităților economice 
și instituțiilor din raza orașu
lui de oamenii muncii .

Institutul de mine Petroșani. Se desfășoară sesiunea de 
vară a examenelor. Conferențiarul universitar Cornel Hirean 
urmărește expunerea studentului Victor Tutilă din anul trei, 
ingineri, facultatea de mine, apreciind-o cu o notă mare.

Foto: Ștefan NEMECSEK

O ilustrată pe adresa... 
gospodarilor de la IM. Dîlja

După cum se poate vedea din clișeu, lîngă pu
țul auxiliar nr. 1 de la I.M. Dîlia este un adevărat 
cimitir de fier vechi. Acest metal atît de necesar in
dustriei noastre s-a adunat înr-o asemenea cantitate 
îmcît face aproape impracticabil drumul din apropie
rea puțului.

Foto : Ion CIUR

Prognoza
Potrivit prognozei Institu

tului meteorologi:, luna iulie 
va fj normal ae călduroasă 
excepfînd prima decadă core 
va fi mai răcoroasă, îndeo
sebi în nord. Regimul pluvi- 
metric va fi apropiat de nor
mal în cea mai mare porte 
a țării.

Intre 1 și 6 iulie, vremea 
va fi în genera! instabilă și 
răcoroasă, îndeosebi în pri
mele zile. Cerul va fi noros 
și vor cădea ploi, mai ales 
sub formă de averse însoțite 
de descărcări electrice. Izo
lat va cădea grindină.

Vîntul va suflo potrivit, 25- 
35 km pe oră, cu intensificări 
locale de pînă la 45 km pe 
oră, predominînd din nord- 
vest și vest. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
7 și 17 grade, iar cele ma
xime între 18 și 28 grade, 
mai ridicate în sudul țării. 
l?olat, la munte, la peste 
1800 metri se va semnala 
lapoviță.

vremii pe luna iulie
între 7 și 13 iulie vremea 

va fi relativ frumoasă, cu 
cerul variabil. Vor cădea aver
se izolate de ploaie mai ales 
în zonele de deal și de munte. 
Temperatura va fi în creș
tere ușoară mai ales în su
dul țăr.i. Minimele vor oscila 
între 9-19 grade, iar maxi
mele între 22-32 grade.

între 14 și 17 iulie vremea 
va fi călduroasă cu cer va
riabil. După-amiază vor că
dea averse locale de ploaie 
însoțite de descărcări elec
trice. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 
20 grade, iar cele maxime în
tre 23 și 33 grade, local mai 
ridicate în sud.

în zilele; de 18 -21 iulie vre
mea va fi călduroasă, mai 
ales în răsăritul țării, unde 
cerul va fi mai mult senin, 
în celelalte regiuni se vor 
semnala, izolat, averse de 
ploaie însoțite de descărcări

electrice. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 10- 
20’ grade, iar cele 
maxime între 24-34 gra
de izolat mai ridicate. Va ur
ma în perioada 22-25 iulie, 
o vreme călduroasă și ușor 
instabilă, cu cer schimbător 
și ploi izolate sub formă de 
âveise, îndeosebi în vestul 
țării. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 12-22 
grade și cele maxime între 
25-35 grade.

în ultimele zile ale lunii 
cerul va fi temporar noros 
și vor cădea ploi locale sub 
formă de averse și însoțite 
de descărcări electrice mai 
frecvente în prima parte a 
intervalului, izolat va cădea 
grindină. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 10- 
20 grade, iar maximele între 
22-32 grade mai coborâte în 
nord-vestul țării,
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Dezvoltarea social-economi- 
că din țara noastră, înnoiri
le corfe se înfăptuiesc zi de 
zi în toate domeniile de ac
tivitate - stimulată de acest 
plan cincinal, al., revoluției 
științifice și tehnice — presu
pun ca o necesitate perfec
ționarea morală și profesio
nală a tuturor oamenilor 
muncii. Este un proces cu
prinzător și —- 
dinamic, des
fășurat potri
vit exigente
lor metodo
logice ale e- 
ducației per
manente, la 
care contri
buie prin for- ----
me specifice, 
7 universități cultural-științifi- 
ce din Valea Jiului, care și- 
au încheiat ciclul de cursuri 
în urmă cu puțin timp.

Se obișnuiește ca în ase
menea situații să se efec- 

... fcțze bilanțuri și sinteze com- 
'Jarafive care, oricît ar fi de 
spectaculoase sub raport sta
tistic, nu exprimă, totuși, ca
litatea, eficiența activității u- 
ni ver sități lor cultura-l-știmțifi- 
ce, forme de educație cu tra
diție ilustră în cultura româ
nească. în acest an cursurile 
celor 7 universități din Va
lea Jiului au fost urmate de 
peste 4 000 de oameni ai 
muncii, aproape 25 de cursuri 
fiind organizate chiar în în
treprinderile și instituțiile mu
nicipiului. Dar o imagine, cît

de cit concludentă, asupra 
stilului de muncă adoptat în 
acest an ne-o oferă opțiunea 
factorilor cu responsabilități 

o
a

în acest domeniu pentru 
cunoaștere mai exactă ' 
preocupărilor din‘timpul li 
ber al oamenilor muncii 
deci, a preferințe'or de cu
noaștere. Dovedindu se, în proclamarea

Universitățile 
cultural-științifice la 
încheierea cursurilor

toamna anului trecut mai 
mult realism în orientarea fi
ni verși tățil or cultural-științifi- 
ce, existau și premise ale fi
nei activități mai atractive, 
diversificate, potrivit criteri
ilor socio-profesionale și de 
vîrstă a populației, mai efi
ciente din punct de vedere 
informați v-formativ. Integra
te ele însele în marea ma
nifestare a spiritualității și 
creativității românești - Fes
tivalul național „Cînfarea 
României", ediția a doua ■—, 
universitățile au organizat un 
ansamblu de cursuri temati
ce orientate spre două direc
ții : de a contribui la per
fecționarea profesională și 
de a oferi celor interesați 
informații despre cultura și

civilizația patriei noastre. Un 
element indispensabil al ac
tivității ior - care indică de 
fapt, necesarul de noutate și 
actualitate -, a fost acela că 
s-au avut în vedere marile 
evenimente politice, sociale 
și istorice : 30 de ani de la 

Republicii, 130 
de ani de la 
Revoluția de 
la 1848, 30
de ani de la 
istoricul oct 
revoluționar al 
naționalizării 
principalelor 

mijloace de 
producție, 60 
marea Unire a 
cu România, 
de la crearea

Un spectacol de bun augur
Piesa „Concertul din 

pădure", în două acte, de 
George Negraru — mu
zica lui Gheorghe Popa 
— prezentat recent 

; scenele 
I șani și Hunedoara, 
• bucurat "" rl'

succes,

*

*

0 inițiativă remarcabilă
in viața

O formație muzicală care 
s-a remorcat în ultimul timp 
în viața cultura,':artisiică din 
Valea Jiului este corul de ca
meră din Petroșani. Prezent 
în diferite manifestări artis
tice, a fost stimulat în pre
gătirea sa continuă și în for
marea unui repertoriu adec
vat și reprezentativ pentru 
component, cu toții profe
sori de muzică. Pentru pri
ma dată a apărut joi într-un 
recital independent, „Vox 
humana", organizai la Casa 
de cultură, în cadrul ediției 
a doua a Festivalului națio
nal. „Cînfarea României", de 
Comitetul municipal de cultu
ră si educație socialistă, 
Școala de muzică și arte plas
tice și. Școala, populară de 
artă. A fost o manifestare ar
tistică captivantă și necesa
ră în viața municipiului, în
tr-un anumit fel o 
care deschide noi 
în acest domeniu.

Recitalul a fost 
cu o competență

muzicală
surprins plăcut prin bogata 
paletă coloristică, de la mu
zica renașterii pînă ia cea 
din acest secol. Corui are 
colități vocale deosebite, a- 
vînd posibilitatea ca interpre
tarea să fie făcută cu multă 
se.isibl.tate, reușind să trans
mită cu fidelitate ideea com
pozitorilor. După ce am as- 
cu.taf repertoriul, cu totul 
aaec.at genulu: cameral, ne
am gîndit că această forma
ție poate susține 
oriunde 
bun

A
zică 
zio,

premieră 
orizonturi

conceput 
deplină, 

parcă n-ar fi fost o premieră 
în înțelesul cel mai larg al 
termenului. In prima parte, 
profesorul Felician Roșea a 
interpretat la orgă piese ale 
unor compozitori din perioa
dele Renașterii și a barocu
lui : Daniel Croner [„Tocca
ta și fuga"), Bernardo Pas- 
quini, Francois Couperin, 
Bach. Prin repertoriul abor
dat și prin interpretarea so
bră, prin alegerea îngrijită 
a sonorităților și bunul gust 
al muzicalității, Felician Roș
ea a convins numerosul pu
blic asupra disponibilităților 
sale ca interpret și a făcut 
cunoscut acest vechi instru
ment - orga, cu sonorități 
profunde și tulburătoare.

în partea a doua a recita
lului am ascultat iarăși, cu 
aceeași plăcere artistică, co
rul de cameră condus de pro
fesorul Csortan Marton. Ne-a

oricînd și 
concerte de foarte 

nivel artistic.
fost ° seară în care mu- 
s-a compieiat cu poe- 

__ , actorii Mfhai. Clita și 
Rosmarm Delica, de la Tea
trul de stat „Valea Jiului" 
din Pettroșani, recitind cu 
sensibilitate din creațiile u-, 
nor mari poeți ai lumii. Su
bliniind încă o dată valoa
rea artistică și culturală a 
acestei manifestări muzicale, 
remarcăm frumoasa idee de 
a organiza recitalul într-un 
frumos cadru plastic - ex
poziția de acuarelă, guașă 
și desen a studenților .Institu
tului de arte plastice „Nico- 
lae Grigorescu". Publicul sen
sibil, în mare parte format 
din . tineri, a apreciat acest 
recital de muzică preclasică 
ce deschide o nouă cale în 
viața culturâl-ărtlstică a Văii 
Jiului.

de ani de la 
Trans Ivaniei 
2050 de ani 
primului stat dac centralizat * 
și independent și altele. în 
acest fel cursa,iții au con
vingerea că universitățile cul- 
tural-științifice au o tema
tică actuală și de larg inte
res, deci folositoare. Cu toa
te aceste elemente pozitive, 
activitatea nu a progresat fi
șa cum ar fi trebuit și era 
de așteptat. Cu excepția u- 
niversităților din Vulcan, 
chiar și Petrilq, celelalte și- 
au desfășurat cursurile (mai 
puțin cele tehnico-aplicative) 
într-o atmosferă de cvasi-me- 
diocritate. Imediat trebuie să 
ne întrebăm, însă, ce cauze 
au determinat-o, și trebue 
să spunem, fără ezitare, că 
sîht de natură, strict organi
zatorică, manifestate în selec
ționarea lectorilor, în perio
dicitatea strictă a cursurilor, 
în desfășurarea cursurilor.

Universitățile cult ural-știin
țifice și-au încheiat cursuri
le; însă, încă de pe acum 
trebuie să se înceapă pregă
tirile pentru ca în noul an să 
nu se mai manifeste aceieași 
neajunsuri. Contribuția aces
tor instituții la procesul con
temporan de perfecționare a 
omului din societatea noastră 
se poate atinge numai prin- 
tr-o organizare bună. Această 
idee trebuie să coordoneze 
pregătirea deschiderii lor ca
re are loc, ca de obicei, în 
toamnă.

pe 
din Lupeni, Petro- 

î, s-a 
de un deosebit 
atît din partea 

spectatori, cît și 
partea celor mari.

Printre „eroii pădurii" în- 
tîlnim talentații actori a- 
matori George Negraru 
(care semnează și regia), 
educatoarea Maricica Za- 
haria, subinginerul loan 
V e I i c a, merceologul 
Gheorghe Seres, elevii E- 
lena Grămadă și Florin 
Voicu, muncitoarea Elena
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Festivalul național „Cinta- 
rea României" prilejuiește, in 
întreaga țară, bogate și fru
moase manifestări ale cinte- 
cului, jocului și obiceiului 
popular. O astfel de mani
festare, a avut loc in zilele 
de 24-25 iunie în județul Vil
cea. Invitației Comitetului ju
dețean de cultură și educație 
socialistă al județului Vilcea 
i-au răspuns și artiștii ama
tori de la căminul cultural din 
Cimpu lui Neag, care au par
ticipat la festivalul „Invirtita 
dorului" cu un frumos obicei 
local.

In prima zi a manifes
tărilor formația din Cimpu 
lui Neag a avut cinstea de 
a deschide parada portului 
popular, culegind binemerita
te aprecieri și fiind in cen
trul atenției reprezentanților 
televiziunii române. In aceeași, 
zi la Casa de cultură din 
Rimnicu Vilcea, alături de 
formațiile județelor Argeș, Si
biu și Vilcea formația hune- 
doreană a susținut un spec
tacol foarte frumos.

In cea de a doua zi a ma
nifestărilor legate de festiva
lul „Invirtita dorului", forma-

lui Sleag
ția din Cimpu lui Neag s-a 
deplasat la Vaideeni unde, 
în cadrul unei impresionante 
serbări populare, precedată 
de o paradă a portului popu
lar, a prezentat obiceiul „Mă
suratul oilor".

Formația din Cimpu lui 
Neag este alcătuită din lo
cuitori de diferite virste, din 
iubitori și purtători ai costu
mului popular și obiceiului 
românesc : lovan Cinda, Ion 
Mihălasă, Pantelimon Todea, 
Dumitrescu Anton și mulți 
alții alcătuiesc această for
mație de oameni pasionați la 
care participă cu întreaga fa
milie.

Un merit deosebit in viața 
acestei formații îl are Emilia 
Vitejanu, directoare a cămi
nului cultural din Cimpu lui 
Neag, și profesoara Mira Mi- 
tru, care au îndrumat pașii 
formației. La festivalul „învlr- 
tita dorului" artiștii amatori 
din Cimpu lui Neag au fost 
răsplătiți cu un simbolic fluier, 
lucrat de 
deeni, și 
plomă de

Prof. Mircea ONETIU

meșterii din Vcii- 
cu o frumoasă di- 
participare.

Valeria ZAMFIR

O viitoare 
expoziție 

Foto club „Cristal"
Lupeni se află la ediția 
inaugurală a unei mani
festări artistice căreia îi 
întrezărim un îndelungat 
succes : expoziția interju
dețeană de artă fotogra
fică avînd ca tematică 
„OMUL". Invitația se a- 
dresează, desigur, și foto- 
amatorilor din municipiul 
nostru care pot contribui 
la îmbogățirea expoziției 
cu subiecte desprinse din 
realitatea clocotitoare a 
vieții noastre economico- 
sociale, îndeosebi legate 
de minerit. Vor fi acor- 
date : . Cupa de cristal 
(pentru cea mai valoroa
să participare colectivă). 
Cupa Întreprinderii minie
re Lupeni (cele mai reu
șite fotografii cu specific 
mi ieresc), Cupa comite- 
tetului sindicatului al I.M. 
Lupeni (pentru cel mai 
reușit portret) și alte pre
mii. Anunțăm, de pe a- 
cum , ultimul termen de 
primire a lucrărilor: 1 
septembrie 1978, pe adre
sa Foto club Cristal Lu
peni, c.p. 6. (I.M.)

Drumul de la...
Un mare caricaturist român, Nicolae CLAUDIU, a 

fost pentru cîteva zile invitatul cenaclului umoriștilor 
„Spiritul adîncului" din Petroșani. La ședința de lucru 
i-am propus o întoarcere în timp pentru a afla amănunte 
despre debutul său în caricatură .

— La 10 ani am luat 
un prim contact,'voluntar, cu 
caricatura, încercînd să de
senez un... struț. Ori că avea 
picioarele prea scurte, ori gî- 
tul prea lung, nu știu, dar 
am luat contact cu prima 
„critică" de la tatăl meu. 
Rezultatul concret s-a văzut 
3 ani mai tîrziu prin premiul 
ce mi-a fost acordat de Li
ga Navală Română. Desenul 
a constituit apoi oaza mea

de liniște de-a lungul vremii. 
Tîrziu, după facultate, Ste- 
lia.i Filip mă chema să cola
borez la revista „Albina" un
de am rămas... cîțiva onj și 
meseriaș... pentru toată 
viața.

- Știu că aveți o mulți
me de premii infernațio- 
nale. Care e cel mai 
proape de inimă ?

— E greu să fac ordine sen
timentală în premiile obținu-

a-

Foto : Ion LEONARD

Evoluează corul de ca
meră al cadrelor didacti
ce din Petroșani.

w •

strut la..
>

te. Totuși, cred că Marele 
Premiu de la Tolentino (Ita
lia); în 1971, obținut într-o 
companie ce mă onora (Tef- 
su și Klas). Și pentru că e 
primul meu premiu obținut 
peste hotare.

- Dor cel core v-o fla
tat ?

- Alegerea prin vot in
ternațional între „Cei moi 
buni 100 de caricaturiști ai 
lumii" la Festivalul de umor 
de la Gabrovo (Bulgaria).

— Moi e vreun român în 
această „sută" ?

- Octavian Boar.
- înseamnă că Ia „salo

nul de toamnă al umoru
lui" vom avea cel puțin 
2 la sută participări mon
diale...

- Cred că va fi mult mai 
mare.

- Recolta dv. cea mai 
bogată ?

- Cele 6 premii obținute, 
la interval de 6 luni, în Ita
lia, în Î977 (4 la Anconă, 1 
la Vercelli, 1 la Tolentino).

Dacă n-ar exista stilul 
caricatură, 

vrut să de-

.Albina"ir

„Claudiu" în 
ca cine ați fi 
senați?

- Ca Benedict
cărui ilustrație la „Gargan- 
tua și Pantagruel" de Ra- 
be'ais a fost punctul de ple
care pentru a defini un nou 
domeniu de existență ortisti-

Gănescu, a

- Dintre străini ?
- Ca Rozanțev, ZabransW, 

Cordon, Searle și îmi pare 
rău că e prea tîrziu pentru 
a mai spera elasticitatea fi
lozofică a lui Dcrli.

- Animația nu v-a ten
tat?

- După ce am văzut „Pla
neta sălbatică" a lui Roland 
Topor mi-am dat seama că 
nu moi avea rost...

- Ce ar trebui să 
„Salonul de toamnă 
umorului" din Petroșani ?

Replica locală a Salonu
lui național de desen, înțe- 
legînd prin aceasta nașterea 
unui specific de interes na
țional, realizarea unei ideo
grame a problemelor speci
fice Văii Jiului, pentru că 
minerul are cu totul alte pro- I 
bleme decît țăranul, metalur
gistul Letc. . :

- Am lăsat la sfîrșit o 
întrebare cu care poate 
trebuia să încep. Ce este 
caricatura ?

- Vezi, poți să trăiești o 
viață și să nu știi. A făcut 
un drum lung trecînd de la 
forma ei inițială de instru
ment ce declanșează rîsul fi
lozofic, la mesaj.

Cum va fi în viitor sper 
să aflăm la 15 octombrie în 
Petroșani vizrtînd expoziția 
„Caricatura anului 2001".

Mihai BARBU

fie 
al
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au primit 
pe amiralul Emilio Eduardo Massera 

împreună cu soția
o n.u. Sesiunea specială a Adunării 

Generale consacrată dezarmării

solidarea păcii, 
și cooperării 1 
1a promovarea 
ții interstatale noi, 
iate pe
te, care 
voltarea 
dentă a

A fost
bele părți 
tensificării

movate de România, activi
tății deosebite desfășurate 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu pentru soluționa
rea în interesul popoarelor 
a marilor probleme ale con
temporaneității, pentru o 
lume mai bună și mai dreap
tă.

în cadrul convorbirilor a 
fost manifestată dorința ce
lor două țări de a intensi
fica conlucrarea lor în do
meniu! politicii externe, con
tribuind la soluționarea po
zitivă a problemelor care 
confruntă omenirea, la con- 

înțelegerii 
între națiuni, 
i unor rela- 

înteme- 
egalitate și echita- 
să asigure dez- 
liberă și indepen- 
tu’uror popoarelor, 
subliniată de 

necesitatea 
eforturilor 

turor forțelor iubitoare

am-
in- 

tu-
de

SECRETUL 
LONGEVITĂȚII

Shigechiyo Izumi, consi
derat cei mai vîrstnic om 
din Japonia, și-a celebrat 
joi cel de-al 113-lea an de 
viață. După o plimbare pe 
jos, Izumi s-a delectat cu o 
cupă de sake, băutură tra
dițională japoneză prepa'a- 
tă clin orez.

El a declarat că secretul 
longevității 
„consumarea 
de hrană și 
ror griji".

COBRA PE

sale a fost 
oricărui fel 

absența orică-

POST DE... 
PAZNIC

Alarmat de furturile tot 
mai frecvente de animale 
prețioase din grădina zo
ologică în aer liber Skan- 
sen, din Stockholm, directo
rul grădinii a desemnat ca 
paznic de noapte... o co
bră. Reptila, cu o lungime 
de patru metri, poate uci
de, cu mușcătura ei, un 
om în numai 15 minute. Du-

între secolele XVI - XVIII, 
în orașul Lublin a existat 
un Tribunal al Coroanei 
atît pentru Polonia cît și 
pentru Lituania, care nu 
judeca întotdeauna procese
le în mod imparțial. Jude
cătorii mituiți reușeau să 
pronunțe sentințe î.r :are 
aproape întotdeauna erau 
condamnați nevoiașii.

Așa s-a îritîmplat și în 
cazul unui proces dintre o 
văduvă și un mare, moșier. 
Sentința 'dată a fost în a- 
șa măsură de injustă încît 
l-a revoltat chiar și pe Lu
cifer. într-o noapte a avut 
loc reluarea procesului, iar 
în completul de judecată 
au luat parte doar dracii. 
De data aceasta a avut loc 
o nouă dezbatere după ca
re s-a dat drept de cauză 
văduvei. Pentru parafarea 
sentinței a trîntit mîna pe 
tăblia mesei, imprimînd 
prin ardere amprenta pro
priei palme. Această sen
tință a fost acceptată de 
văduvă.

Așa glăsuiește legenda, 
dar care a fost adevărul 
nimeni nu știe. Nu mai pu
țin adevărat este faptul că 
î.t această antică clădire a 
tribunalului, în piața ora
șului vechi, există o masă 
pe care se pocite vedea 
urma arsă a unei palme. 
Această masă este unul din 
punctele de atracție pentru 

pace în vederea soluționă
rii, pe cale politică, a tra
tativelor, a stărilor con- 
flictuale din Orientul Mij
lociu, Africa și din alle zo
ne ale .lumii, cu participa-’ 
rea părților direct interesa
te, fără nici un amestec din 
afară, respectîndu se intere
sele fundamentale ale po
poarelor, dreptul lor de a 
trăi libere și independente, 
de a se dezvolta potrivit 
propriilor lor aspirații și nă
zuințe.

Totodată, a fost reafirma
tă hotărîrea României și 
Argentinei de a acționa, a- 
tît în cadrul „Grupului ce
lor 77", cît șr în diferite or
ganisme internaționale, pen
tru lichidarea subdezvoltat 
rii, pentru edificarea unei 
noi ordin; economice mon
diale, care să asigure ’ un 
progres mg; rapid al ță
rilor în curs de dezvoltare, 
promovarea intereselor vi
tale ale acestora, înfăptui
rea năzuințelor de pro
gres și bunăstare, ale tuturor 
popoarelor.

Faptul divers

pă ce este lăsată liberă în 
timpul nopții, cobra este 
readusă în cușca ei în fie
care dimineață.

PENTRU JOCURILE DE 
NOROC

In cursul anului trecut, 
locuitorii Marii Britanii au 
cheltuit (amocurile de no
roc și pentru pariuri suma 
de 1,5 miliarde lire sterli
ne, informează cotidianul 
londonez „Times". Această 
sumă este superioară celei 
cheltuite în 1977 de întrea
ga populație a țării (56 mi
lioane de locuitori) pentru 
cumpărarea de cărți, ziare 
și reviste.

ÎMPOTRIVA BOLII 
SOMNULUI

Guvernul Botswanei a a- 
probat punerea în aplica- 

turiștii care vizitează Lu- 
blinul.

Orașul vechi a păstrat a- 
ceastă clădire din secolele 
XVI-XVII, cu fațada ei ori
ginală și numeroasele sale 
fragmente arhitectonice din 
acea perioadă. Cea mai ve
che parte este fragmentul 
vechiului zid de apărare și 
Poarta Regală, construită 

Dacă aveți drum 
prin Polonia...

XIV pe traseul 
Lublinu' de fos- 
a Poloniei, Cra-

traseu au fost 
treptat clădiri din 

așa

în secolul 
care leagă 
ta capitală 
covia.

Pe acest 
ridicate 
cărămidă, așa că astăzi 
strada Cracovia din subur
bia orașului constituie o 
trecere în revistă a arhitec
turii din secolul al XVII-tea 
pînă la începutul secolului 
al XX-lea. Poarta Regală, 
împreună cu construcțiile 
de apărare, au fost trans
formate într-un turn pentru 
orologiul care se d'stinge 
clar în panorama orașului, 
iar interiorul acestuia a 
fost amenajat în muzeu re-

Comitetul plenar al sesiunii a aprobat pro
iectul documentului final

NAȚIUNILE UNITE 30 (A- 
gerpresȚ. —

Comitetul plenar al sesi
unii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consacrate 
dezarmării ci examinat și a 
aprobat prin consens, în șe
dința sa din noaptea de joi 
spre vineri, proiectul de do
cument final al sesiunii.

Documentul — elaborat în 
cadrul unei intense și labo
rioase activități desfășurate 
mai Tntîi în Comitetul pre
gătitor al ses'unii, apoi în 
organele de lucru ale ‘ a- 
cesteia - este rodul parti
cipării tuturor statelor mem
bre ale O.N.U., în condiții 
de deplină egalitare, la dez
baterea și luarea de hotărîri 
asupra problemelor dezar
mării.

împreună :u alte state. 
România șî-a adus o contri
buție activă - larg aprecia
tă în rîndul delegațiilor par
ticipante - la elaborarea 
unui' document final care să 
exprime un acord genera!

re, pe parcursul următori
lor trei ani, a unui susțnut 
program de luptă împotri
va bolii somnului (Trypano
somiasis), al cărei agent 
este musca țețe. In locali
tatea Maun va fi implantat 
un laborator modern de 
teste pentru stud erea în 
detaliu, a comportamentu
lui biologic al muș’ei Jețe.

ELEFANȚI

O serie de sate și cătu
ne din estul Republicii Sri 
Lanka au devenit în ultima 
vreme ținta atacurilor Unor 
turme de elefanți sălbatici. 
Pachidermele înfuriate dis
trug locuințele sătenilor, 
plantațiile de cocotieri și 
bananieri și orezăriile, dau
nele ridicîndu-se la sute de 
m i de rupli. Specialiștii 
consideră că elefanții săl
batici au 
de junglă din cauza 
ample acțiuni de defrișare 
întreprinse recent.

părăsit zonele
unor

prezentînd istoria orașului, 
dispunînd de documente și 
exponate de la întemeierea 
acestuia. Alături de Orașul 
vechi, pe cealaltă colină, 
se află Castelul Regal, ca
re a fost reședința tuturor 
regilor polonezi. Actualmen
te acest castel cuprinde 
muzeul raional, dispunînd 
de exponate valoroase. In 

veche parte a 
se află o cape- 
se poate vedea 
unicat, executată 

anonim

cea mai 
castelului 
lă unde 
o frescă 
de un pictor rus 
în secolul al XV-lea.

în exteriorul perimetrului 
orașului sînt demne de vi
zitat bisericile și palatele 
construite în diferite stiluri 
arhitectonice. între acestea 
se află și o b serică cons
truită în stil gotic, fonda
tă de către regele Wladys- 
lav Jagiello, în amintirea 
victoriei repurtate Ia Grun
wald și construită de către: 
prizonierii cruciați. '

De asemenea orașul dis
pune de un muzeu care 

acceptabil, cît .mai cuprinză
tor și mai angajant asu
pra problematicii dezar
mării.

Incorporarea, în diferitele 
prevederi ale documentului 
final, a multor idei și pro
puneri avansate de țara 
noastră în cadrul lucrărilor 
sesiunii, constituie o nouă și 
strălucită expresie a apreci
erii de care se bucură pe 
plan internațional, prin ca
racterul ei realist și cons
tructiv, concepția Româ
niei, a președintelui Nicolae 

i necesi- 
a stăvilirii

Ceaușescu, asupra 
tații imperioase 
cursei. înarmărilor și adop
tării unor măsuri reale și 
substanțiale de dezarmare.

Luînd cuvî.ntul în cadrul 
ședinței Comitetului ple
nar, președintele acestui 
organism, Carlos Ortiz de

0 declarație a ministrului sud-yemenit 
de externe

ADEN 30 (Agerpres). — 
„Politica „externă a R.D.P. a 
Yemenului rămîne neschimba
tă și se bazează pe princi
piile solidarității între popoa
re și ale coexistenței pașni
ce între națiuni, indiferent de 
orînduirea lor socială" — 
a declarat la postul de ra
dio Aden, ministrul sud-ye
menit de externe, Muhammad 
Salih Muți al Yafai.

CA URMARE A ACTELOR 
DE VIOLENȚĂ comise în 
Spania în ultimele zile, în
tre care uciderea ziaristu
lui Jose Maria Portell, gu- 

a avut, joi, 
extraordinară, 

adoptării unor 
Comu- 

joi 
gu-

ver.rul spaniol 
o reuniune 
consacrată 
măsuri antiteroriste, 
niccrtul' dat publicității 
seara informează că 
vernul spaniol a adoptat un 
decret prevăzînd aplicarea 
imediată a unor măsuri de 
combatere a terorismului. 
Detaliile privind măsurile

amintește de tragedia ul
timului război. In barăcile 
lagărului de concentrare de 
la Majdanek se găsesc nu
meroase mărturii ale bestia
lității hitleriste, de exemplu 
baraca cuprinde zeci de mii 
de perechi de încălțăminte 
a celor exterminați în a- 
cest lagăr. Au fost păs
trate, de asemenea, cre
matoriul și camera de ga
zare, care constitui e 
un avertisment față de pe
ricolul pe care-l reprezintă 
fascismul.

Ca mărturie a contem
poraneității Sînt noile car
tiere de locuit amplasate 
pe colinele din jurul cen
trului, dintre care două re
prezintă exemple de urba
nistică și utilizare raționa
lă a terenului.

Pe drumurile de acces 
spre și dinspre Lublin sînt 

: construite hoteluri moder- 
’ ne și campinguri, dintre ca

re unul se află amplasat 
deasupra unui lac artificial 
într-o pădure la marginea 
orașului.

Toate aceste aspecte ale 
orașului invită drumeții ca 
în timpul șederii lor în Po
lonia să facă un popas și 
la Lublin.

Jerzy TURZANSK1, 
corespondent al ziarului 

„Kurier Lubelskî" — LuMiri 
Traducerea

Francnc MORARU

ii

i 
?

4

Rozas, a subliniat că 
Evitarea de elaborare 
documentului fina!' reflectă 
atenția deosebită acordată 
de statele lumii tuturor as- 

atitudi- 
în 

mai 
pro
ton- 
vie-

pectelor dezarmării, 
nea nouă manifestată 
rîndul unui număr tot 
mare de state față de 
blemele dezarmării în 
cordanță cu cerințele 
ții internaționale.

Președintele Comitetului 
' plenar a arătat că, potrivit 

înțelegerii la care s-a 
juns, documentul final 
cuprinde o listă cu I 
propunerile prezentate 
statele participante la 
siune. Aceste propuneri 
fi transmise spre 
nare mecanismelor 
ționale de dezarmare.

Documentul final al se
siunii urmează să fie supus 
spre examinare și aproba
re în plenul Adunării Ge
nerale.

a- 
va 

toate
de 

se-
i vor 

exami- 
interna-

Yemenul de sud năzuiește 
să întrețină relații de prie
tenie și cooperare cu toate 
statele și este hotărît să sta
bilească relații bazate pe 
egalitate cu oricare stat ca
re dorește să întrețină rela
ții normale cu R.D.P. a Ye
menului și să respecte suve
ranitatea noastră" — a su
bliniat ministrul sud-yome-

di-

incluse în decret vor 
veni cunoscute odată cu 
publicarea acestuia în bu
letinul oficial.

„GUVERNUL CL’RULUI va 
adopta măsuri drastice pen
tru confiscarea armelor 
deținute ilegal și pentru 
sancționarea exemplară a 
celor vinovați", a declarat, 
în Parlamentul cipriot mi- 
n'sfrul afacerilor interne și 
al apărării. Acesta a ară
tat că pînă lă 31 mai a.c. 
au fost remise autorităților 
circa 2 000 .de arme de 
ferite tipuri. .

PARTIDUL COMUNIST 
Venezuela a prezentat 
mod oficial candidatura 
Hector Mujica, cunoscut 
ziarist, la magistratura su
premă în stat,.-în perspec
tiva alegerilor prezidenți
ale de la 3 decembrie 1978. 
Cu aces* prilej, Hector Mu
jica și-a făcut cunoscut pro
gramul electoral, care in
clude expropr’erea pămân
turilor deținute de latifun-

Mica publicitate
41548 Petroșani. După ora 
15, (358)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Popa 
loan, eliberată de j.U.M. Pe
troșani. Se declară nulă. (380) 

PIERDUT carnet student pe 
numele Stoian loan Marius. 
Se declară nul. (381)

PIERDUT carnet student pe 
numeie Stancru Petru Se 
declară nul. (382)

PIERDUT diplomă de ab
solvire a Școlii profesionale 
de 3 an-, seria A w. 72358, 
pe numele Spafiu Constantin. 
Se declară nulă. (383)

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Vass Tibe- 
riu, eliberată de F.S.H. Vul- 
.can Se declară nulă. (385)

sta- 
con- 

T. 
poa-

din R.S.il
PRETORIA 30 (Agerpres). 

Autoritățile sud-africane au 
ridicat interdicția impusă a- 
supra săptămînalului „The 
Voice" publicație destinată 
populației de culoare din 
R.S.A., cu condiția ca un e- 
xemplar din fiecare număr 
al revistei să fie prezentat 
Direcției guvernamentale a 
publicațiilor cu 12 ore înain
te de apariția pe piață. „The 
Voice" a fost interzis la 15 
iunie, în ajunul comemoră
rii a doi ani de la evenimen
tele sîngeroase de la Sowe
to în cadrul cărora ’și-au 
pierdut viața 600 de negri 
din acest oraș-satelit al 
Johannesbu g-ului.

Numeroși ziariști — inclu
siv din rîndurile celor carte 
conduc și editează publica
țiile albilor —: și-au expri
mat protestul față de supri
marea sau interzicerea tem
porară a unor ziare și re
viste, destinate îndeosebi 
populației de culoare. Ei se 
pronunță împotriva așa-nu- 
mitului „act asupra securită
ții interne", una din cele nu 
mai puțin de 88 legi care 
reglementează problemele 
presei sud-africane, care per
mite ministrului justiției -să 
interzică orice publicație, pe 
o perioadă nedeterminată și 
în condiții care rămîn la 
propria sa apreciere.

diari, naționalizarea bănci
lor particulare și preluarea 
comerțului exterior sub con
trolul direct al statului.

O ANCHETĂ efectuata de 
revista „Fortune* * * * * * * 7 * * * 11 a dezvă
luit că între cadrele de con
ducere ale celor mai mări 
1 300 de firme din Statele 
Unise nu figurează decit 
10 femei, față de 6 400 de 
bărbați, r

VINO „Skoda S. TOO." 
strada Republicii bloc 85 
scara'2 ap. 35, Petroșani. 

• (376)
VINO Dacia 1100, Informa

ții strada Lunca nr. 1, Pe
troșani. (378)

VÎND garsonieră, confort
sporit, ocupabilă imediat, De
va telefon 956/13595. (379)
VîND casă famj.ială, 

re foarte bună, preț
venabil, Lupeni, strada 
Viadimirescu 16. Casa 
te fi văzută între 30 iunie -
7 iulie 1978. (332).

VÎND: Dacia 1100, stare
perfectă, Lupeni, Spira Ha-
ret, bloc 5 ap. 5 (384).

VIND autoturism „Moskvici 
- 408". Adresați telefon

DUPĂ CUM TRANSMITE 
AGENȚIA M.T.Iz, Senatul 

. S.U.A. a aprobat acordul 
cu privire la relațiile co
merciale dintre R.P. Unga
ră și S.U.A. Acordul pre
vede asigurarea clauzei na
țiunii celei mai favorizate în 
relațiile comerciale dintre 
cele două țări. înainte de a

acor
de 
a

fi aprobat de Senat, 
dul a fost aprobat și 
Camera Reprezentanților 
Congresului S.U.A.

VINERI
R.P. Ungară au fost i înregis-

dimineaja, în

trate noi 
tatea de 
pe scara 
relatează 
pîcentrul 
la Bekes 
de au fost avariate 
locuințe.

seisme cu intensi- 
pînă la 3,8 grade 
Richter. După cum 
agenția M.T.I., e- 
seismelor a fost 
și împrejurimi, un- 
_. --------- j, unele

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA, Petroșani. str. Republicii, nr. 90, telefon <16 62 [secretariat), 4 24 64 [secții). TIPARUL i Tipografia Petroșani, str. Republicii, ar. b?


