
>nf

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe președintele 
Băncii externe a Spaniei

Sîmbăt'ă dimineața, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a pri
mit pe Hermi.T Celqda de 
Andres Moreno, președin
tele Băncii externe a Spa
niei, care face o vizită în 
România.

în cadrul întrevederii au 
fost abordate probleme pri
vind cooperarea româno- 
spaniolă în diferite dome
nii de interes comun, ex-

primîndu-se dorința de 
se dezvolta 
colaborarea, 
merciale dintre 
și Spania inclusiv 
ganismele bancare 
cele două țări. S-a 

, ciat că dezvoltarea 
rării dintre România 
nia, atît pe plan bilateral 
cît și internațional, ser
vește intereselor ambelor 
popoare, cauzei păcii și co
operării între națiuni.

și diversifica 
schimburile co- 

România 
între or

din 
apre- 

coope- 
și Spa-

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNlȚI-VÂf

te agul roșu
Ziua constructorilor 

de mașini
întregul nostru popor 

cinsteșe, astăzi,, munca pli
nă de roade a construc
torilor de mașini, 
contribuția 
care acest detașament 
clasei muncitoare o 
ce la dezvoltarea 
ri'ior industriei grele, 
noastră obține însemnate 
succese în înfăptuirea in
dustrializării socialiste - 
baza trainică a întăririi 
economiei naționa'e, a pro- 
rresului multilateral ai 
societății.

Cinstirea pa care po
porul o aduce construc
torilor de mașini a do- 
bîndit o frumoasă tradi
ție. Vom respecta un a- 
devqr al z lelor noastre 
arătînd că tradițională a 
devenit și angajarea cu
care muncitorii, inginerii 
și tehnicienii din t___ I
le construcției de mașini 
răspund acestei cinstiri, An 
de an activitatea desfășu
rată în marile uzine ale 
țării a înregistrat însem
nate creșteri cantitative și 
calitative. Sînt prefacerile 
ce poarta marca de pres
tigiu a gîndirii și creativi
tății tehnice românești, a 
neobositelor, căutări pen
tru îmbunătățirea 
selor tehnologice, 
ficarea superioară a 
teriiîor prime, descoperi
rea de noi resurse ale 
perfecționării și automat.- 
zării producției și creșterii 
eficienței economice.

Un exemplu edificator al 
acestor creșteri cantitati-

ve și calitative îl găsim 
și în municipiul nostruj 
la întreprinderea de uti
laj minier din Petroșani. 
Colectivul acestei unități 
are în față un obiectiv 
de mare însemnătate e- 
conomică : dezvoltarea
în Valea Jiului a unui pu
ternic centru al construc
ției de utilaj minier, sar
cină trasată de secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul vizitei de lucru 
din toamna anului trecut, 
în întreprindere. Colecti
vul, avînd în frunte o pu
ternică organizație de 
partid, răspunde plenar 
acestei sarcini, sporindu-și 
preocupările pentru 
ceperea și realizarea 
nor utilaje moderne,, 
înaltă complexitate 

ramuri- : nică și cu parametri
i, destinate extracți- 

, i celor- 
lucrări din subteran 

între- 
Sînt 

cîteva succese 
ale acestui colectiv : com
plexul nîeca'rTzat C.M.A.-3, 
pentru

Prin 
hotărîtoare pe 

al 
qd-u- 

ramu- 
țara

pS'TjOrî^ Gooi ii rv*i<3 
ei de cărbune și 
lake 
și de la suprafața 
prinderilor miniere, 
cunosc ui e

proce- 
valori-

ma-

i
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• Sadoveanu despre 
neamul lui Burebisla 
și Decebal.

• Oameni talentaii

• Curiozități

• Povestiri și pastile

• Rebus

in f (irtnăm
DiN CONTklBUfliLE ÎN 

- BANI ale cetățen lor, pe 
străzile Independenței, Vi
itorul, și Saturn din car
tierul Aeroport - Petroșani, 
ma multe căi de acces - 
a.e și trotuare au fost 
asfaltate de echipa de 
muncitori condusă de Ni- 
tolae Sto;ca de la I.G.C.L. 
in. prezent continuă
tarea unor trotuare, și 
le pe strada Venus din a- 
celași. cartier. Valoarea a- 
cestor lucrări se ridică la 
circa 90 000 de lei. (T.T.)

UN ------- -------------- --
GRAF, 
fierului 
T.C.H. 
țarea

asfal-
a-

NOU CINEMATO-
Constructorii 
din Vulcan 

au început înăl- 
unui nou cinemato

graf, cu 350 locuri, care

șan-
al
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Vîrsta
La i.U.M.P. prind contur noi utilaje destinate abatajelor.

:on- 
u- 
de 

teh- 
su-

pentru strate subțiri, com
plexul de lip scut, oențru 
strate groase, foreza 
draulică, 
ținere,
- realizate pentru 
prinderile miniere 
municipiu.

Ieri, în prezența 
râsului Clement 
prlm-secretar al

hi- 
grinzile de sus- 

transportorul curb 
între- 

din

tova-
Negruț, 

comitetu-

(Confirmară în pag. a 2-a)

Sa fie îmbunătățită 
organizarea organizatorilor I

Corespunzător gradului ac
tual de dezvoltare a cons
trucției socialiste, programul 
de măsuri destinat perfecțio
nării organizării conducerii 
și planificării economiei na
ționale, creării unui meca
nism economic îmbunătățit 
urmărește în mod deosebit 
adî.icirea democrației munci
torești,. crearea unui cadru 
organizatoric capabil să asi
gure participarea nemijloci-, 
tă a oamenilor muncii la e- 
laborarea și înfăptuirea poli
ticii de dezvoltare economi- 
co-socială.

O mare însemnătate în a- 
plicarea principiilor și forme
lor muncii colective o are 
utilizarea eficientă a forme
lor insfituțio.ializate ale con
ducerii colective - adunările 
generale ale oamenilor mun
cii, consiliile oamenilor mu.n-

cii, comisiile pe domenii. A- 
cestea din urmă constituie 
organe de lucru specializate 
care pot fi utilizate eficient 
de către consiliile oamenilor 
muncii în analiza competen-

ZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ/ZZM

Comisiile pe domenii 
de activitate

'UHimumiiHiiiimiiHUHu

tă a problemelor prioritare 
ale activității telmico-produc- 
tlve, în valorificarea crea
tivității membrilor colective
lor de muncă. In unitățile e- 
conomice dm Valea Jiului, 
în fața cărora stau sarcini 
deosebite pe linia dezvoltării 
și mecanizării producției, e- 
xistă constituite comisii pe 
domenii pe lingă consiliile

Noul hotel din Petroșani
" J o V : *• ■în preajma recepției

• Se execută ultimele lucrări de finisaj în 
interior și exterior.

•10 iulie a.c., ultimul termen de punere 
în funcțiune — ne asigură directorul Grupului 
T.C.H. ■ ■

- Un mare număr de cetă
țeni din Valea Jiului Și oas
peți aflați in viztă sau în 
trecere prin Petroșani, intere
sați direct ori din simplă 
curiozitate, au văzut și ur-

se construiește în zona 
viitorului centru civic al o- 
rașului.
cial 
tru predare în 
(A.H.).

LABORATORUL 
TAR-VETERINAR 
controlul mărfurilor agro- 
ahmentare care vor fi des
făcute pe piață de către 
producătorii individuali va fi 
construit în zona pieței 
din Petroșan'. Noul la
borator va dispune și de 
o dotare mai modernă 
comparativ cu cel exis-, 
tear. Valoarea rotată , a 
acestei investiții prevă-. 
zută pentru anul 1978 este 
de 70(3000 le . (V.S.).

informătn

Noul obiectiv so- 
esre prevăzut pen- 

acest an.

mărit constructorii și utilaje
le lor lucrînd la amenajarea 
în fosta clădire a poștei di i 
Petroșani a noii dotații edili
tare în curs de realizare - 
hotelul. Am dori, tovarășe 
director al Grupului de șan
tiere Petroșani al T.C.H., Du
mitru Țurnă, ca, trecînd pes
te mențiunea inițială

proiectul respectiv, să notăm 
fapte actuale, mai precis, să 
informăm cititorii asupra da
tei de punere în funcțiune a 
noului hotel. Evident, această 
dată este condiționată de 
nivelul la care vă aflați cu 
lucrările de execuție. Ce ne 
puteți spune, deci, despre 
stadiul acestor lucrări ?

- Tărăgănată mult și nu 
numai din vina noastră, 
transformarea cunoscutei clă
diri în hotel se apropie de

Tonta ȚATARCA

oamenilor muncii, în ele ac- 
tivînd cadre muncitorești, in
gineri, economiști, tehnicieni 
cu înaltă experiență. Dintre 
aceste comisii, care au ca 
domeniu de activitate între
gul ansamblu al, funcțiilor 
întreprinderii (dezvoltare, ca
litatea producției, aprovizio
narea, desfacerea, pregăti
rea cadrelor, asistența so
cială etc.) o importanță deo
sebită o are comisia pentru 
creșterea productivității mun
cii și organizarea producției 
și a muncii, care are ca o- 
biect două din problemele 
prioritare de mare actuali
tate ce stau în fața unități
lor economice din Valea Jiu
lui!

O recentă analiză a activi
tății acestor comisii eviden
țiază faptul că, în ansamblu, 
comisiile pentru creșterea pro
ductivității muncii și organi
zare și-au adus contribuția 
la soluționarea unor proble
me prioritare ale activității 
economice, La aceasta a 
contribuit organizarea to
rn isiilor, în componența că
rora intră muncitori cu boga-

Ing. Bujor BOGDAN

• (Continuare in pag. a 2-a)
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SANI-
pentru

• (Continuare in pag. a 2-ai

..Expo Școlar 78" așteaptă zilnic vizitatori.

De la Petroșani la Banița 
sint 70 kilometri și se poa
te ajunge astăzi cu autobu
zul în numai 16 minute. Es- 
te un drum Irumos, cu ser
pentine, ape limpezi și stln- 
ci care iți incintă privirea.

Bănițenii sint renumiți-ciri
. creșterea animalelor. In co

mună există peste 480 de 
gospodării individuale care 
livrează anual la fondul

a Baniței
centralizat al statului 200 
tone de carne, 12 tone lină,

I 300 hectolitri lapte, 3000 
I kg brinză etc. loan David 
I și loan Luncan sint doar doi 
I dintre cei mai cunoscuți in 
I comună pentru priceperea 
| lor in creșterea cabalinelor 
i tinere pe care Ie contractea- 
I ză cu statul, obținind sume 
i importante de bani.

In comuna Banița există 
o preocupare constantă și 
pentru învățătură și cultural 
Aici funcționează patru școli 
generale și două grădi
nițe, 13 cadre didactice ca
re depun eforturi susținute 
pentru a-i învăța pe copii 
să scrie și să citească, să 
descifreze tainele cunoaște
rii. Toți educatorii sint tineri 
și animați de dorința de a-i 
pregăti cit mai bine pe elevi. 
Mai mult decit atit, trei 
învățătoare tinere, Marin 
Leliuga, Lucia Bărbieru și 
Elena Ungureanu, s-au sta
tornicit aici, „și-au făcut do
miciliul stabil" - cum spun

Valeriu COANDRAȘ

(Continuare în pag. a 2-a|
if.)

Creativitatea elevilor
De cî.iva ani s-a format în Valea Jiului frumosul obi

cei de a se organiza, odată cu „Ziua învățătorului", și o 
expoziție reprezentativă pentru activitățile productive ale 
școlarilor. O astfel de expoziție-sinteză, sub genericul 
„Muncă și creație", s-a deschis vineri la Grupul școlar 
minier din Petroșani (sediul 2). Grupate în patru secțiuni— 
tehnium ; minitehnicus ■ munca și creația elevilor și a 
cadrelor didactice ; producție școlară -, lucrările sugerea
ză preocupările de natură creatoare din școlile Văii Jiu
lui. Diversitatea aptitudinilor și talentului elevilor, în
soțite adeseori de o adevărată măiestrie, sînt cuprinse în 
arta fotografică (Școala generală nr. 5 Petroșani) sau în 
pirogravură (Școlile generale nr. 2 Petroșani sau din Ani- 
noasa), pînă ia lucrări de artizanat de mare frumusețe 
în execuție și în asocierea culorilor. E o mare plăcere să 
urmărești fantezia cu care elevii continuă, înîr-un cadru 
organizat, o veche și strălucită preocupare a poporului 
nostru care a făcut din țesături, cusături și broderie o 
artă. Dar în atelierele școlare se creează, prin hărnicia și 
îndemînarea elevilor, o mare gamă de piese, scule și u- 
nelte, machete și instalații, multe în stare de funcționare, 
folosite ca materia! didactic. Am remarcat îndeosebi lu
crările expuse de Institutul de mine, grupurile școlare din 
Petroșani și Lupeni, Liceul industrial din Vulcan. Diferite 
aparate ingenioase (de verificare a cunoștințelor) 
materiale 
Jiului se 
creatoare 
conomic, 
fie la necesitatea modernizării tehnologiei didactice.
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sau 
de uz școlar dovedesc că în școlile din Valea 
acordă o continuă atenție stimulării capacității 

a elevilor și cadrelor didactice, cu caracter e- i 
raportată fie. la problematica vieții economice, i 
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Neglijența și comoditatea, 
izvoare ale suspiciunilor
Cu cîteva zile în urmă la 

redacție a sosit un miner 
șef de brigadă de la I.M. Li- 
vezeni. Păsurile, necazurile și 
le-a exprimat cu claritate. A- 
baterile sesizate ne-au de
terminat să apelăm la ajuto
rul serviciului personal 
retribuire din ca
drul Combinatului minier Va
lea Jiului și, inginerul Paul 
Bădulescu din cadrul acestui 
serviciu a avut amabilitatea 
să ne însoțească la întreprin
dere pentru a elucida situa
ția prezentată de șeful de 
brigadă.

Pe scurt, despre ce anume 
era vorba ? Șeful de briga
dă de la pregătiri, minerul 
Dumitru Tivdă susținea că î- 
nainte de începerea lunii mai 
semnase o foaie de acord cu 
o normă, iar îa sfîrșit de lu
nă, cu cîteva zile înainte de 
încheierea luări, i se aducea 
la cunoștință că norma stabi
lită i-a fost schimbată, că i-a 
fost mărită. Condițiile tecto
nice. și de lucru erau ace
leași ca în momentul înmî- 
nării foii de acord, iar calcu
larea drepturilor bănești s-a 
făcut la sfîrșit de lună după 
ultima normă anunțată bri
găzii... verbal. O altă .nelă
murire. Valoarea lucrărilor e- 
xecutate La transportarea și 
montarea unui transportor de 
50 de metri părea prea mică 
fată de munca prestată.

La mină, în urma verifică
rilor efectuate de specialist, 
lucrurile se lămuresc. Norma 
anunțată la sfîrșit de lună e- 
ro cea bună, cea reală, iar 
valoarea lucrărilor a fost sta
bil,(ă corect. Suspiciunea ce 

x plana asupra corectitudinii 
întocmirii formularelor de 
plată și a stabilirii retribu
ției a fost înlăturată. De fapt 
care a fost izvorul acestei 
suspiciuni ? Neglijența și nu 
numai neglijența, ci și super
ficialitatea în muncă, como
ditatea au fost izvorul suspi-

grupului
de. oa-
șî pi na

asigura 
timp 

vi it ea

(Urmare din pag. I)

ciu,iilor. După ce s-a consta
tat că norma inițial. stabilită 
nu era cea reală și s-a dis
pus modificarea ei, în func
ție de condiți ie existente ia 
front, omului nu i s-a adus la 
cunoștință imediat acest lu
cru și, mai ales, nu i s-a a- 
dus la cunoștința în scris, 
i s-a înmînat o nouă fo 
de acord cu norma reală, 
șâ cum era firesc. Din co
mod taie sau neglijență, omu
lui i s-a spus în treacăt - 
„vezi că ți s-a mărit norma" 
- iar explicația dată, după 
cum spunea șeful de briga
dă, ar fi fost - „așa au dat 
ordin șefii".

La cea de a doua nelămu
rire apare din nou ca iz
vor de suspiciune superficiali
tatea. Deși minerul prestase 
un număr mai mare de pos
turi la montarea transportoru
lui, i s-au plătit în acord 
(?!) un număr moi redus de 
posturi. Că executase mai mul
te posturi o dovedesc rapoar
tele de activitate ale maiș
trilor. Valoarea lucrării fiind 
însă aceeași, sporul cîștigat 
la acord m'nerul îl pierdea 
la regie și, prin urmare, pe 
post îi revenea aceeași su
mă de bani. Dar nici acest 
lucru nu i s-a explicat și a- 
tunci șeful de brigadă a pus 
sub semnul îndoielii corecti
tudinea calcului de stabilire 
a cîștigului realizat.

De ce a trebut să se ajun
gă însă să fie nevoie 
tervenția noastră, de 
roi specialistului din 
nat cînd lucrurile, cu 
răbdare și 
ditatea și 
se puteau 
prindere ?

de in- 
ajuto- 

combi- 
puțină 
como-înlăturînd 

superficialitatea, 
lămuri la între-

GHEȚA 
normator 
producție

Dorin
P.S. Tehnicianului 

al sectorului de 
Petru Pagani, i-a fost dimi
nuată retribuția cu 10 la su
tă, pe timp de o lună. Pentru 
comoditate I

in preajma
• [Urmare din pag t)
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Scurt popas la intrarea în municipiul Petroșani.

momenrui final. Executăm in 
aceste z.le Utt.mSie .ucrări 
de tinisa], alîî în interior cit 
și în exterior. La fațadă, un
de grupul nostru a propus și 
fina-i.zat cîteva rezo.van mai 
opt.me decît cele din proiect, 
se execută ultimele finisări 
și retușări, în timp ce în ca
mere se bat ultimii metri pă- 
trați de parchet și se face 
pentru a doua oară curățe
nie generală. La această ul
timă operație a contribuit și

i
I
i
I

î

I

t 
ț
t 
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bănițenii — pentru că și-au 
dat seama că între două 
trenuri sau autobuze nu-i 
pot învăța în mod temeinic 
pe copii carte. Elena Ungu- 
reanu este și o animatoare 

în
de

culturală, 
calitate 
îndrumătoare 
a căminului 
cultural. Cu 
cîtva timp în urmă pă
rea incredibil să vor
bești despre o formație de 
teatru într-o comună cu gos
podării risipite pe dealuri. 
Dar la Banița există o ase
menea formație. Există și o 
brigadă artistică, o echipă 
de dansuri, un grup de flu
ierași, soliști vocali, care 
susțin periodic programe ar
tistice. Există și o bibliote
că comunală cu zeci de vo
lume și cititori pasionați.

La sediul comitetului 
munal de partid ne întilnim 
cu tovarășul loan Vladislav. 
Este de peste 20 de ani pri
mar aici și-i mereu „foarte 
ocupat". Dinsul nu ține cont 
de programul audiențelor,

Vlrsta de azi a Baniței
ii ascultă pe oameni oricînd 
aceștia au nevoie de el, îi 
lămurește, le acordă spriji
nul. In această atmosferă ii 
adresăm întrebarea :

— In ce probleme actuale 
este angajat primarul Bani
ței in clipa de față ?

Se uită pe geamul acope
rit de mușcate roșii și 
răspunde :

— Dăm în folosință 
satul Merișor un cămin

ne

.in 
cu/-

tural și o bibliotecă. Avem 
sarcini urgente la contrac
tări pentru fondul de stat. 
Ne preocupă problema ali
mentării cu apă a satului de 
reședință, deoarece sursa 
actuală este insuficientă ; 
vrem să mai facem o școală 

la Crivadia, o 
școală și o sa
lă de sport la 
Banița, poduri, 
îndiguiri, să fo
losim cît mai 

eficient pămintul etc.
— Cum veți reuși să reali

zați aceste obiective ?
— Cu ajutatul oamenilor, 

prin contribuția lor. întotdea
una ne-am bazat pe conști
ința bărdțeni‘or. / ' sînt
oameni harnici și răspund 
i- -
cestora se datorește Banița 
ue azi, care - nu mat este 
cea pe ca;e am cunoscut-o 
acum 20 de ani, ci aste al
ta, nouă...
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recepției
personalul TESA al 
și ai șairn ierelpr, 64 
mem, de ia director 
la munciioarele de la spălă
torie, am lucrat electiv cîte 
două z le la noul hotel. As
tăzi (29 unie), după o foarte 
mare întîrziere, au ajuns la 
punctul de- lucru ultimele o- 
biecte sanitare așteptate de 
instalatori. Se va . 
montarea lor într-un 
scurt, iar săpfămîna 
re se vor face probefe de 
funcționare. Cu aceste lu
crări încheiem practic reali
zarea transformării clădirii 
vechi în edificiu de locuit cu 
confort ridicat.

- Apropo de confort. Ce 
condiții va oferi oaspeților 
noua unitate hotelieră ?

- Fiecare cameră, în care 
vor fi găzduite două per
soane, dispune de grup sani
tar cu boie și apă caldă per
manentă. La parter este ame
najat un bar în care oaspe
ții vor putea servi mied de
jun. Din punctul de vedere al 
părții de construcție, toate 
cele 80 de locuri din hotel o- 
feră condiții care satisfac ha
remurile primei categorii de 
confort.

- întrevedem pri.ifre a- 
ceste argumente apropierea 
momentului punerii în funcțiu
ne a noului hotel. Este ade
vărat ? Ați pălea fixa o ulti
mă dotă certă a acestui fapt?

- Da, vom încheia ulimele 
finisări și refușări pregătind 
lucrarea pentru recepție și 
predate către beneficiar în 
primele zile ale lunii iulie, 
cel tîrziu pînă în data de 10 
iulie.

trim c 
re n-a 
șoferit 
s-a nă 
fer - 
(pe cc 
are le 
șii au 
la tirr 
miliție 
„capă: 
șor ș 
cînd i 
fan D 
cît cc 
cauza 
și-a , 
mul. P 
venite 
pre n

MAI

t
Acu 

colae 
brica

a I 
re" d 
Că a 
e că 
drum, 
cu jiu 
re poi 

' trebui 
și să., 
te.

I
AP» 

DAR

Verpcalel* Lupeniplui 
contemporan.

Pe s oț i i Adalbert și 
Pqrașchlvg S. i-am cu
noscut prin intermediul 
unui dosar, aflat pe ro
lul Judecătoriei din Petro
șani. Cîteva fraze laconice și 
destinul u.iei familii cu doi 
copii minori se conturează 
dureros de limpede, în în
țelesul avocățesc al cuvinte
lor : „...cer stabilirea domi-. 
cifiului copiilor minori la mi
ne (adică la mama) și stabi
lirea pens ei de întreținere". 
O frază de două rînduri ca
re îți dezvăluie pe Io: o 
realitate tristă. O tînără fa
milie este în pragul destră
mării. Mama își cere 
și pensia de î . 
li se cuvine. Tatăl 
deocamdată, 
altă filă din

soții S. ? Să-i ascultăm. A- 
dafbert S. : „Să știți că eu 
nici nu am știut de intențiile 
soției. Mi-a tot zis că plea
că, de la mine și că divor
țează, dar n-am iuat-o în

Soția ; „Ce-i drept am a- 
vut tot ce ne trebuie în cosă. 
Dar niciodată în casa noas
tră n-a fost înțelegere și ar
monie. De mai multe ori am 
fost bătută și alungată din

doua față a unui 
proces de divorț

Să fie îmbunătățită organizarea
organizatorilor

• (Urmare din pag 1)

tă experiență (peste 40 la 
sută din numărul total de 
membri), cadre de speciali
tate cu funcții importante în 
organizarea producției, res
ponsabilii comisiilor fiind de 
regulă directorii tehnici sau 
inginerii șefi ai uniaților. 
Programele de activitate au 
fost orientate spre problema
tica majoră a activității teh- 
nico-proauctive, e’abo,'indu
se o serie de studii de efi
ciență ridicată, cum sînt j 
organizarea muncii în aba
tajele echipate cu complexe 
mecanizate (I.M. Paroșeni) ; 
perfecționarea metodelor de 
exploatare în stratul 3 (I.M.

copiii 
înreținere care 

nu cere, 
Citim o 
în care, 
în acest 
numele

nimic. 
^... .... dosar
”c teTla persoană, 
coz judecătoria, în 
legii, al grijii statului nostru 
faț ă de ocrotirea familiei, ce
re colectivului de muncă în 
care lucrează tatăl să stea 
de vorbă cu pîrîtul și să-l lă
murească asupra faptului că 
face o greșeală, și că cea 
mai bună soluție ar fi ca cei 

■ doi copii să fie crescuți de 
părinții lor firești.

ij Ce zic și maj ales ce cer

seamă. într-o zi m-om po
menit că nu mai vine acasă, 
nici ea, nici copiii. După o 
perioadă am prim t citația 
de la judecătorie și așa am 
aflat că sîntem în divorț. Da
ca soțiâ'~mea vrea sa ne 
despărțim, eu n-am ce face. 
După ea s-o aduc înapoi a- 
casă nu merg. A plecat, 
să se întoarcă singură I Nu 
știu de altfel de ce a plecat, 
în 8 ani de căsătorie ne-am 
cumpărat tot ce se cere în- 
tr-0 căsnicie, chiar și o 
„Dacie". Ce-i drept ne mai 
certam uneori dar nu i-a lip
sit nimic în casă și nu înțe
leg de ce dorește să divor
țeze." __

rn â 
de 

via- 
sin- 
Ji-o 
bu
ca

apartament. Soțul meu mi-a 
vorbit întotdeauna urit, 
învinuia cu orice prilej 
infidelitate. Decît așa o 
ță, mai bine îmi cresc 
gură copiii. Fericirea nu 
aduc mașina și banii, ci 
na înțelegere. Eu vreau
Albert și Melinda, copiii mei, 
să crească fără a asista la 
scenele pe care mi le faces 
tatăl lor. Sînt hotărîtă să mă 
despart. Mi-am făcut rest de 
attă locuință, în cele cinci 
luni d« cînd stăm separat, 
mi-am cumpărat mobilă, așa 
că eu cred că pentru familia 
noastră este mai bine așa".

Ce cred copiii ?
. Pe ®i nu-i întreabă nimeni.

Ceea ce știu este că tăticul 
nu mai stă cu ei și că vine 
doar o dată pe lună să-i plim
be cu mașina. Spectatori fă
ră să vrea la ambițiile unui 
tată care nu concepe să-și 
calce în picioare mîndria de 
„bărbat" și intransigența u- 
nei mame, care nu poate uita 
suferințele din căsnicie, copiii 
cresc din păcate... fără tată.

Și totuși se mai poate în
că reveni. Se mai poate încă 
gîndj lucid, cu mintea, ~și 
cald cu inima. înfr-un fel am
bii soți regretă și știu că 
drumul pe-care a apucat fa
milia lor nu este drumul cel 
bun. S-au antrenat însă în 
fel de fel de procese, care 
nu le mai lasă timp să ju
dece drept asupra destinului 
familiei lor. Pînă cînd încă 
nu-i toiul pierdut, pînă cînd 
copiii nu-și privesc tatăl ca 
pe un străin ce le trimite lu
nar un mandat poștal, soții 
S. au răgazul să aleagă în
tre un cămin risipit și o fa
milie reînchegată, în care 
copiii să crească fericiți sub 
privirile ocrotitoare ale am
bilor părinți.

Maria PREDOȘANU

Vulcan) ; creșterea siguranței 
în funcționarea transportului 
subteran (I.M. Lonea’i ; ex
tinderea utilizării prefabri
catelor și semifabricatelor pe 
șantiere (LC.M.M. petroșani); 
îmbunătățirea fluxului infor
mațional ia secțiile Lupeni și 
Corcești ale I.P.C.V.J., extin
derea schimbului III ia insta
lațiile din dotare (I.F.A. „Vîs- 
coza" Lupe.ri); sistematiza
rea și mecanizarea lucrurilor 
la platformele de preindus- 
Irializare din cadrul U.F.E.T. 
Petroșani.

Pe de altă parte însă, o 
serie de comisii, cum sînt ce
le de la I.M. Aninoasa, I.M. 
Petrila, I.M. Lupeni, I.U.M.P. 
au avut o activitate sub ni
velul posibilităților. Este sem
nificativ în această direcție 
și cazul comisiei pentru pro
ductivitatea muncii de la 
Grupul de șantiere ol T.C.H. 
(responsabil, Ing. 
loan Sitescu) 
care nu a înregistrat nici cea 
moi modestă activitate deși, 
pe șantierele din subordine 
se manifestă suficiente defi- 
c:ențe în organizarea produc
ției și a muncii care ’ ~ 
la un nivel scăzut al 
tivității muncii.

în prezent în fața 
ilor pe domenii din unitățile 
economice ale Văii Jiului stă

conduc ' 
produc-

comîsi-

sarcina elaborării, pe baza 
unei temeiriipe fundamentări 
a programelor de activitate 
pe semestrul II al anului în 
vederea aplicării lor de că
tre adunările generale ale 
oamenilor muncii. Aceste pro
grame trebuie să conțină în 
cazul comisiilor pentru creș
terea productivității muncii 
și organizarea producției și 
a muncii, măsuri capabile să 
asigure modernizarea tehno
log ilor, mecanizarea lucră
rilor, reducerea consumurilor 
de materiale și energie, uti
lizarea eficientă a dotării, 
îmbunătățirea conducerii și 
organizării producției, toate 
acestea în condițiile valorifi
cării superioare a creativită
ți: și competenței membrilor 
colectivelor de muncă.’

Programarea judicioasă a 
obiectivelor consiliilor pe do
menii atragerea unui număr 
sporit de oameni ai muncii 
la soluționarea problemelor 
întreprinderilor sînt cerințe în 
măsură să influențeze favo
rabil îndeplinirea în cele mai 
bune condițiuni a sarcinilor 
de plan, să contribuie la a- 
sumarea efectivă de către 
colectivele de muncă a râs- , 
punderij față de gospodări
rea și utilizarea bunurilor 
materiale ce le-au fost în
credințate de către societa
tea socialistă.

Ziua constructorilor de mașini
(Urmare din pag. I) contribuit t 
---- ---------------- — — —-— atelierele

lui municipal de partid ia prestigioase 
I.U.M.P. a avut loc o căi- prinderi, 
duroasă adunare cie o- 
magiere a muncii cons
tructorilor de mașini. Din 
bilanțul raportat de co
lectiv, cu acest prilej, des
prindem depășirea cu 13 
milioane le. a producției 
globale în perioada ce 
s-a scurs de la începutul 
anului, succes la care au

Adunarea festivă s-a în
cheiat cu un spectacol ar
tistic, susținut de formații 
din întreprindere și 
la Casa de cultură 
Petroșani, îndelung 
plaudat de sutele 
mem ai muncii din 
treprmdere. (I.M.).
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• După fecundare, fe
mela păianjen, numită 
„văduva neagră", își de
vorează partenerul. In a- 
cest fel în meniul ei zilnic 
se găsesc adeseori chiar 
peste 20 de nefericiți 
concurenți.

• Furnica este capabi
lă să ridice o greutate 
întrecînd de cinci ori pro- 
pria-i greutate.

• In corpul unei omi- 
de se găsesc peste 200 de 
mușchi.
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Un prețios și hofărîtor 
gument al vechimii neamu
lui .nostru pe aceste melea
guri, al originii noastre la
tine și-ndeosebi daco-geti- 
ce îl constituie, pentru Sa- 
doveanu, datinile, care au 
devenit statornică zestre 
spirituală a băștinașilor a- 
cestui pămî.nf : ~
tră e patria sfrăvethe 
acestor băștinași de 
descălecătoare, de la Tra- 
ion, de la Daci și de mai 
demult, care s-au fixat cînd» 
va într-o civilizație respec
tabilă, ale cărei vestigii le

ar-

„Țara noas-
a
laI

I
1

j ____
| constatăm în datin i". (M.

*

I
4.

Sadoveanu, Opere, voi. 20, 
p. 289y

Prezentă, ki numeroase 
lucrări ale marelui povesti
tor, ideea dacismului revine 
ca un adevărat leit motiv 
în operele în:hinate provin
ciei dintre munții în care 
se întîlnesc numeroase re
licve, ce vorbesc în gra- 
iul lor tăcut despre cen- 

i tri4 politic de odinioară al
i( statului doc. Sadoveanu a
/ început să cunogscă aceas-
t tă provincie în mod ne-

mijlocit, cti prilejul popa- 
sUoi făcut în tîrguf Devei 

I în 1921, în calitate de con-
> ferențiar ta cursurile d«
1 vară de învățătorilor orde-

Evocat într-o verva

CuriozitățiJ»

i
i

I cu
cutație

• In răstimpul unei sin
gure nopți, o cirtițâ poa
te să sape un tunel cu o 
lungime ajungînd pînă la 
100 m.
• Calul poate dormi 

perfect stînd în picioare.

• Conform principiilor 
moderne ale teoriei rela
tivității, cea mai scurtă 
linie dintre aouă puncte 
este o curbă, două para
lele trebuie să se întretaie, 
iar spațiul este finit și 
infinit.

• Cubul de gheață ca
re se topește într-un pa
har cu băutură nu va ri
dica nivelul lichidului, 
deoarece volumul lichi
dului dislocat de gheață 
este perfect egal cu vo
lumul apei după topirea 
gheței.

• Un individ care ar 
număra d;n momentul naș
terii pînă la vîrsta de 65 
ani, nu ar reuși să nume- 
ie pînă la un miliard.

• Nimeni, niciodată n-a 
găsit doi fulgi de zăpadă 
în care sistemul micros
copic al cristalelor de 
gheață să fie identic.

Culese de 
Francisc MORARU

spumoasă în „Memoriul lui 
conu llie Leu", acest popas 
îi dă scriitorului între altele 
sentimentul că se află în 
preajma mormîntului mare
lui rege și erou al dacilor : 
„...am recunoscut în acea 
lumină surprinzătoare, linia
deslușită a unui uriaș ador
mit. Mormmtul Iu Dece- 
bal-Crai..." (M. Sadovea
nu, Opere, voi. 10, p. 399). 
Statornicită în conștiința 
povestitorului, această vi
ziune a eroului dac, înche
gată din tradiție, din isto
rie, din legendă, din gla
sul neauzit al pămîntului și 
din simțirea patriotică a 
marelui artist, este sublinia-

(M- Sadoveanu; Opere, voi. 
14 p. 481). La fel ca ritua
lul existenței lor, neschim
bată a rămas și îmbrăcă
mintea bărbaților, găteala 
femeilor și a copiilor : 
„Straiele bărbaților, găteli
le femeilor, saricele albe a- 
le pruncilor și copilelor nu 
s-au schimbat nici odinioa
ră de cînd e lumea asta și 
le știm". (M. Sadoveanu, 
Opere, voi. 16, p. 350).

în aceste locuri însingu
rate, aspre, dure și vifo
roase, dar în același timp 
ocrotitoare, darnice 
prihănite din Munții 
șului, ca și în cele __
preajma Ceahlăului, desco

și ne- 
Sebe- 

din

Din aceste sumare rela
tări se constată că dacis- 
mul sadovenian se constitu
ie ca un puternic sentiment 
pornit din glasul pămîntu- 

' lui nostru, al munților, al 
codrilor, al plaiurilor și al 
apelor - și mai presus de 
orice din oamenii trăitori 
la Carpați, din istoria lor, 
din esența vieții acestora : 
din ocupații, îmbrăcăminte, 
datini, cîntece, ' ..legende, 
doine... Toate acestea s-au 
contopit în sensibilitatea și 
gîndirea marelui Sadovea
nu, ca odinioară în :ea a 
lui Eminescu, pentru a tăl
măci în limba română de 
azi, imaginea Daciei noas
tre de odinioară. Această 
vibrantă și patetică tălmă
cire a Daciei, izvorîfă din 
intuiția geniului sadovenian, 
fondată pe conștiința crea
torului Victoriei Lipon și al 
Fraților Jderi, nu poate tră
da.

tă dm nou în articolul „O- 
ch-iul care rîde", cu prilejul 
comentării similitudinilor 
dintre cîntecele și strigătu
rile de la apa Moldovei și 
a Mureșului : „De la ei am 
auzit cele dintîi strigăte 
de joc, pe core, după trei 
decenii, aveam să le ascult 
și în peisajul ardelean, sub 
mormîntul lui Decebal de 
la Deva, la apa Mureșu
lui".

Mai tîrziu, cînd cunoaște 
minunățiile de la apa Fru
moasei din Munții Sebeșu
lui, Sadoveanu vede î.t rit- 
micftoîeo vieții oierilor, a- 
daptată ciclului anotimpuri
lor, ritualul unei existențe 
milenare, deci continuitatea 
necontestabilă a dacilor în 
zona geografică a Carpa- 
țHor: „Mișcarea acestora 
de la vale în piscuri o foc 
de ta străbuni și mai vechi".

peră scriitorul - cu mîndria 
unei nobile descendențe - 
țara străbunilor noștri : 
„Din acea singurătate a 
ținuturilor Hunedoarei, loc 
de baștină a străbunilor 
mei doci, priveam piscuri 
în întregime ninse, Pătru 
și Șurianu..." (M. Sadovea
nu, Opere, voi. 20, p. 203).

Onomastica înfîinită sau 
bănuită de scriitor în lu
mea muntenilor de Io Pre
lunci*), de sub vîrful lui Pa
tru și Șurianu - pe care o 
folosește în povestirea „O- 
chi de urs" - constituie o 
nouă punte de legătură 
spre lumea Daciei de odi
nioară. Astfel rezonanța 
aspră și redutabilă a nu
melui Onu Bezarbarză se 
constituie într-un adevărat 
simbol al vredniciei oame
nilor din epoca lui Dece-

Dumitru SUSAN

•) Denumirea „Prelunci" i 
te folosită de Sadoveanu 
și în romanul „Creanga de 
aur". La „Prelunci" se ara
tă proorocul mulțimii geto- 
dacMor și-i binecuvîrrfată 
în ziua solstițiului de vară. 
O concluzie fa care duse 
folosirea aceleiași denumiri 
- Prelunci - în cele două 
opere, este că marele scri
itor a putut const tui epo
peea geto-dac lor, dm 
romanul parabolic „Crean
ga de aur" numai după ce 
a cunoscut, a călcat și a 
scrutat cu privirea-i iscodi
toare și cu intuiția sa pă
trunzătoare f 
dealului, unde statul 
își avea centrul politic, fapt 
atestat de documente is- 
orice și de vestigii arheo
logice concludente.

Deși pentru imaginea anterioară supusă... recunoașterii 
n-am primit vreun răspuns din care să reiese că cititorii 
cunosc Valea noastră, ținem să amintim, totuși, că ima
ginea reprezenta un cadru din cartierul Aeroport-Petroșani 
văzut dinspre poalele Parîngului.

Acest cadru îl recunoașteți ?
Așteptăm confirmarea dumneavoastră.

Vreți să știți?

• Se luptă voinicul cu ba
laurul zi și noapte, două 
săpfămîni la rînd, după care 
ceru... recuperare și spor de 
noapte.
• „Alegeți ce meserie 

vrei" - îi spuse vrăjitoarea. 
„Aș vrea o meserie din care 
să mă aleg întotdeauna cu 
cîte ceva și să nu mă prea 
intereseze „restul" - spuse 
voinicul. Și vrăjitoarea îl fă
cu... gestionar.
• Făt-Frumos sos' pe un 

cai ce scotea fum pe nări și 
solicită benzină „de 98". 
„Pentru cal ?“ - întrebă ben- 
zinarul de la PECO. „Nu, 
pentru brichetă". Calul conti
nua să scoată fum pe nări 
si atunci benzinarul a adău-

Bacalaureat 300
încă de acum 300 de ani 

bacalaureatul a fost inițial 
primul grad conferit de o u- 
nive-rsitate (era urmat de li
cență și apoi de doctorat) 

„Baixalaureatus" însemna un 
om căruia i se permitea să 
aspire la o cultură superioa
ră. Mulți tineri ai vremii se 
mulțumeau doar cu acest 
stadiu de pregătire.

în cadrul reformei învăță- 
mînfului din Franța de la 
1808, bacalaureatul devine 
examenul care încheie studi
ile de nivel mediu, iar „bac- 
ccilaureat" devenea acela 
care pe baza luării acestui 
examen putea ocupa anumi
te funcții pentru care nu se 
cerea pregătire la nivel su
perior. Cu acest ultim înțeles 
bacalaureatul a fost împru
mutat de organizarea șco
lară din multe țări ale lumii.

Fumatul
și învățătura

Atifudinea față de școală, 
rezultatele obținute la învă
țătură sînt net superioare la 
tinerii care nu fumează.

La această concluzie a a- 
juns rev sta de medicină 
„Selecta" în urma unor cer
cetări și anchete efectuate în 
rîndul unui eșantion de elevi 
și studenți între 1.4-22 ani.. 
Relațiile cu familia erau și 
ele 
lor

mai bune in rîndul elevi- 
nefumători.

Ing. ILIE BREBEN

j
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Scot pălăria în fața ta
lentului unui pictor sau 
sculptor pentru simplul mo
tiv că îi admir iscusința cu 
care, din cîteva linii sau 
mutări în lut, croiește fru
musețea chipului omenesc, 
îi admir-cu atît mai mult 
cu cît nu sînt în stare să 
trag măcar o linie dreap
tă.

Dar întîlnești, și nu o da
tă, pe stradă, în autobuz, 
sau alături de masa ia sa
re stai liniștit în restaurant, 
oame.ii care au talentul să- 
ți scoată nervii. Decorul 
vestimentar și podoaba ca
pilară - netunsă de ani, 
dar unsă din belșug cu fel 
de fel de uleiuri ca să lu
cească - sînt completate 
cu elemente sonore de re
cuzită - tranzistoare 
magnetofoane - cu 
bruiază orchestra ce 
tă în surdi tă. Nu se
aud unii pe alții, vorbesc

pe muțește. Și comanda tot 
pe muțește o fac. Ospăta
rul îi înțelege însă perfect. 
Unuia îi aduce „50" de ce
va incolor și „tare", altuia, 
tot „50" dar de altă cu-Oameni.. talentati

sau 
care 
cîn-
mai

loare, iar celui de-al treilea
- ăsta arătase cu mina la 
propria-i ureche pe care 
și-ar fi vrut-o de măgar
- i-a adus o „sondă" cu 
bere. Le admir cu toată 
sinceritatea talentul cu care 
scot pur și simplu oame-

liniștiți din local, talen- 
cu care reduc la tăce- 
orchestra ce pleacă și 

”... ■ — de
înlocuitori. încet, încet, simt

nii
tul 
re
ea parzâ,,. satisfăcută
i ' . ' ----  -
că și mie îmi vine talentul.

Și se face că sînt un croi
tor... gata, gata șă le cro
iesc cîteva. Dar mai am 
ciorbă în farfurie. Mănînc 
oiarbă de văcuță cu muzi
că pop. Ba nu, invers. Vi
ne ospătarul si dau să-l 
rog să-mi ja văcuța. Tre
buie să renunț pentru că 
și ăsta-i talentat. Bate rit
mul „magului" cu capul 
pentru că mîinile le are o- 
cupate și pe picioare mer
ge- , \

Renunț la tot. Renunț și 
la văcuță și la porc și la 
măgari și ies pe stradă. 
Strada care ziua în amiaza 
mare îmi oferă cu dărnicie 
liniștea, stroda c-are deși 
aglomerată și oamenii se 
încurcau uneori unii pe al
ții era liniștită în compara
ție cu atmosfera localului. 
Dar oamenii de pe stradă 
se salutau. Se respectau 
unii pe alții.

Dragoș CALIN
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gat: „Rugați calul să nu mai 
fumeze".

• Și se luară la întrecere. 
Harap-Alb și Flămînzilo mîn- 
cară o mie de pîi.m și bău 

ră o sută de butii de vin, 
după care ii se aduse... nota 
de plată.

• Prîslea cel voinic păzea 
„merele de aur". Și numai 
ce veni zmeul și fură cîteva. 
Dar voinicul îl țintui cu privi
rea și-i zise : „Te-ai ars, intri 
la... trafic de valută".

• Lupul îi ieși în cale Scu
fiței Roșii și-i zise : „Știi po
vestea cu Scufița Roșie" ?

: „Da" - spuse aceasta. „Și- 
eu" - spuse lupul. Și plecă 
să-l... mănînce pe vînzător.

• „Și cocoșul, găsind pun
guța cu do: bani" o aduse 
moșneagului (Cocoșul e un 
personaj negativ, deoarece 
găsind punguța cu bani nu 
a predat-o miliției).

Mircea ANDRAȘ

Era procfspât
Ieșit din... co
mun.a Tatăl lui avu-
sese dreptate în
roate . direcțiile.

Șuturile lui ui-
meau mai alesi i i pe cei râmași în 
afara stadion u-

\c i iui.

(Ing. Z olt an
Kiraly)

ORIZONTAL: l1) Jonglează cu numere 2) 
Nimeni ca el 3^ Inimă din inimă I... - ... în 
plămîni - Bune I 4) Trimis... - ... gol 5) 
Tangențial - Bărbat 6) Nimic mai mult - 
Cer I 7) Sevă de aloe I - Culegător de infor
mații 8) Lume, lume -Hîtru (oop) 9) 
casor. 10) Piele 
pică.

VERTICAL : 1) 
Pune mult suflet 
ape 4) Emis 1- 
nume feminin - 
chii-n patru - Dezgust 7) De granit (pl.) 8) 
Cepe - Cade la urmă ! 8) în cele din ur
mă, trib I - După treierat 9) Un tip de... cio
colată - Rocada de mare ! 10) Poetul ode
lor și elegiilor.

Dumitru DĂNĂȘEL 
student

Con- 
dezbrăcată I - Un fel de...

DEZLEGĂRILE 
CAREULUI 

„FĂRĂ BĂTAIE DE 
CAP“

Orizontal : 
DOANE 2) 
C.E.C. 3) RIDICATA 
4) ATIPIT 
MACIN - MILAN 6) 1TAT
— CĂLI RE 7) DIT - MA
- AMI 8) O - ABILA — 
ITA 9) AC — ELIMINAT 
10) NECLARITATE 11) 
ECRANE — ATEU.

PIRAMI-
IRITATl —

CR
BELA 5)

Se ocupă de... bolovani 2( 
3) Retrași - La margine de 
Voal... nemțesc 5) Valoros 

Poftim - Fructifer 6) Cu o-

ESTIVALA
(criptografie : 2, 3, 2, 4, 
2, 5, 2, 2, 4).

Petru Ghidei



Q N.u. Sesiunea specială a Adunării 
Generale consacrată dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 1 (A- 
gerpres). -

Prima sesiune specială a 
Adunării Generale o O.N.U. 
consacrată dezarmării și-a 
încheiat lucrările.

întrunită : în plen,; Adu
narea Generală a adoptat 
Documentul final al sesiu- 
n

lnscriindu-se printre iniția
torii și promotorii consec
venți ai convocării sesiunii 
speciale/ aducîndu-și o con
tribuție constructivă la bu
na pregătire și desfășurare 
a lucrărilor acesteia, Roma
nța socialistă a avir un a- 
por* larg apre: at Ia elabo
rarea documentului final, 
pin ideile și oro.iunerile 
prezentate, care reflectă 
concepția președintelui
N’cnlae CeaUșescu privind 
ed'f-carea une lumi a păcii 
și înțelegerii între state, fă
ră a me și fără - războaie.

Multe dintre obiectivele, 
prncioiile, prioritățile, di
recțiile de acțiune și mă
surile concrete în. domeniul 
dezarmării propuse de ța
ra noastră cu prilejul se
siunii, au întrun't - alături 
de idede și ’ propunerile al
tor state participante _ a- 
.'•ordul general, fiind cuExperimentele complexului științific orbital „Saliut“ și ,Soiuz“

MOSCOVA 1 (Agerpres). 
- Complexul științific orbi
tal „Sqliut-6“ - ,,Soiuz-29"- 
„Soiuz-30", avlnd la bord pe 
Vladimir Kovalionok și A- 
leksandr îvancenkov și echi
pajul mixt sovieto-polonez, 
format din pilotul cosmo
naut sovietic Piotr Klimuk 
și. pilotul cosmonaut polonez 
M roslaw Hermaszewski, și-a 
continuat, sîmbătă, activi
tatea. Cosmo.iauții au e- 
fectuat experimente medica
le, au , făcut exerciții fizi
ce și s-au odihnit activ.

Piotr Klimuk și Miroslaw 
Hermaszewski au efectuat 
experimentul „Telploobmen11, 
în cadrul căruia temperatu
rile înregistrate subiectiv de 
cosmonauți au fost compa

DIN NOU, FUMATUL
Un grup de cercetători de 

la Universitatea din Boston 
au ajuns la concluzia că 
fumatul influențează mult 
mai ipult sistemul cardio
vascular la femei decît la 
bărbați. Probabilitatea de 
a face un infarct de mio
card pînă la 50 de ani es
te de 20 de ori mai rriaie 
la femeile care fumează, de 
clară oamenii de știință. 
Gradul de pericol pentru 
apariția unor boli ale im- 
mii este direct proporțio
nal cu numărul țigărilor 
fumate.

RECORD ORIGINAL
La Newcastle, în Auslra- 

lia, Dale Buggins, un tînăr 
de 17 ani, a realizat un o- 
rig nai record, mondial, reu
șind să efectueze cu moto
cicleta un salt peste 25 de 
automobile așezate unul 
lingă altul. El a declarat că 
intenționează să plece în 
Statele Unite, pentru . a 
.concura direct cu Evel Knie- 
vel, deținătorul precedentu- 

-lui record de acest gen, cu 
un salt peste 19 automobi- 

, le.

prinse în Preambulul, Decla
rația asupra principiilor, 
Programul de acțiune și 
secțiunea consacrată Me
canismelor internaționale de 
dezarmare, care alcătuiesc 
Documentul final.

în același timp - relevînd 
participarea activă a statelor 
membre ale O.N.U. ta se
siunea specială, exprimată 
și în numeroasele propu
neri făcute în cadrul lu
crărilor, care au reprezen
tat o contribuție valoroasă 
la activitățile sesiunii - 
Documentul final consem
nează, într-un capitol dis
tinct, propunerile și suges
tiile statelor, „care au de
venit o parte integrantă a 
lucrărTor ses unii speciale și 
care urmează să fie stu
diate în v'itor într-un mod 
și mai aprofunda t“ în ca
drul organelor deliberative 
și de negocieri în domeniul 
dezarmării, i

La primul ■ punct din a- 
ceaștă listă de propuneri 
înscrise în Documentul final 
se află Hotărîrea Comite
tului Central a! Partidului 
Comunist Român, privind 

.poziția Romârne' în proble
mele dezarmării și, în pri
mul rînd, ale dezarmării nu
cleare.

Lista de propuneri cu
prinde, de asemenea, an
samblul de direcții de acți
une și măsuri concrete în 
domeniul dezarmării pre
zentat .la sesiunea specia
lă; din împuternicirea pre- 
ședintelui N.coiae Ce.aușescu, 
de către primul ministru al 
guvernului român, Manea 
Mănescu.

Adresîndu-se participanti- 
lor, în cadrul ultimei șe
dințe,:. secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a 
subliniat că sesiunea spe
cială a fost cea mai largă 
dezbatere asupra dezarmă
rii care a avut loc vreo
dată pe plan internațional. 
Una dintre marile realizări 
ale sesiunii - a apreciat el 
- constă în crearea unui 
cadru cuprinzător *de dez
bateri și negocieri, prin 
convenirea princ pulor de 
bază și a priorităților care 
vor trebui - respectate în e- 
forțuriîe de înfăptuire a 
dezarmării generale și to
tale.

în continuarea ședinței, 
reprezentanții diferitelor sta
te au exprimat punctul lor 
de vedere asupra semnifi
cației și rezultatelor sesi
unii. j

rate cu cele indicate de 
aparatură.

Cel de-al doilea experi
ment a fost consacrat stu
dierii modificării proceselor 
din organismul cosmonau- 
ților îh timpul zborului. .

Tot sîmbătă, cosmo.nauții 
au continuat experimentul 
prin intermediul instalați
ei „Kardiolider", pusă la 
punct de specialiștii polo
nezi.

Cosmonaujii Vladimir Ko
valionok și Aleksandr Ivan- 
cenkov și-au consacrat ziua 
de sîmbătă odihnei active. 
Au făcut exerciții fizice, au 
pregătit „corespondența" 
care va fi trimisă pe Pă- 
mînt și au ajutat echipajul 
navei „Soiuz-30“ în efec
tuarea experimentelor.

Faptul divers 
pe glob

UZINA FLOTANTA
In Japonia a fost pusă 

la punct construcția unui 
grup-generator experimen.ai 
utilizînd ca sursă de ener
gie valurile oceanelor.

Uzina flotantă, care sea
mănă cu un petrolier, este 
lungă de 80 de metri, lată 
de 12 și cîntârește 500 tone. 
Ea posedă trei elemenți 
producători de energie, fie 
ca e cu o capac fote de 
200 kW/h.

Primele experiențe vor 
începe în august lîngă Tsu- 
ruoka, prefectura Yamaga- 
ta, unde valurile mării sînt- 
puternice aproape pe în
treg parcursul anului.

BASTON CU LASER 
PENTRU NEVĂZĂTORl
In Canada s-a experimen

tat un baston special pen.ru 
nevăzători, prevăzut cu un 
emițător de raze la’îer, ca
re permite individualizarea 
tuturor obstacolelor ce se

MINISTERUL AFACERILOR
EXTERNE al Mării Britanii a 
anunțat că protectoratul en
glez Brunei își va căpăta 
independența la sfîrșit.ui a- 
nuiui î 983. Sultanatul Bru
nei este protectorat brita
nic din anul 1888. Situat pe 
coasta nordică a Insulei Bor
neo, sultanatul Brunei are 
o suprafață de 5 800 kilo
metri pătrați și o populație 
de 162 000 locuitori. Prin
cipala bogăție a teritoriului 
este petrolul ; capitala este 
Bandar Seri Begawan.

DUPĂ CUM A ANUNȚAT 
Direcția naț onată a circulați
ei,. anul trecut pe șoselele 
Spaniei s-au produs 6 202 
accidente de automobil, în 
care și-au pierdut viața 
4 843 persoane, iar 102 998 
au fost rănite.

COMBATEREA ANALFA-
BE I5MULUI reprezintă una 
dintre prior tații.? actuaje 
ale autorităților de la Bag
dad. Potrivit statisticilor o- 
ficiale, analfabeții reprezin
tă în prezent aproximat v 20 
la sută din întreaga popu
lație a țării. Numărul cel 

prezintă în calea celui care 
îl folosește. Astfel, persoa
na nevăzătoare poate nu 
numai să detecteze obsta
colele, ci și să determine 
distanța la care se află 
față de orice obiect, pre
cum și dimensiunile aces
tuia.

VAL DE LĂCUSTE
Statele indiene din nor

dul țării desfășoară în pre
zent o luptă necruțătoare 
cu valul de lăcuste care a 
invadat regiunea. Eforturile 
autorităților se concentrea
ză în specia! de-a lungul 
văii fluviului Gange, pe 
o lungime de 1 200 kilo
metri, zonă care as gură 
cea mai mare parte din ce
realele Indiei.

Actuala invazie se produ
ce după o pauză de 16 ani 
și este urmarea", deplasării 
spre est, peste Pakistan, a 
norilor semnalați în cor
nul Africii.

Lupta împotriva rapace- 
lor insecte se desfășoară 
în special prin pulverizarea 
de pesticide cu mijloace 
manuale sau din avion.

Reuniunea 
reprezentanților 

partidelor 
comuniste din țările 

Pieței comune
LUXEMBURG 1 (Agerpres).

- La Luxemburg s-a des-: 
fășurat o reuniune a re
prezentanților partidelor co
muniste din țările membre 
ale Pieței comune, consa
crată efectuării unu! schimb 
de vederi asupra pregă: 
tirij alegerii," pe baza su
fragiului universal și, direct, 
a membrilor Parlamentului 
european, organ consultativ 
al C.E.E. ce urmează a ■ fi 
desemnat în iun e anul vi
itor.

în comunicatul dat pu
blicității la încheierea reu
niunii și transmis de agen
ția France Presse, se sub
liniază : „Fiecare partid
comunist hotărăște în depli
nă independență participa
rea sa, fgvorizînd, toto
dată, o cooperare în do
meniile de interes comun 
pentru muncitorii și popoa
rele țărilor lor". Printre a- 
ceste domenii se numără 
apărarea intereselor mun
citorilor în cond'ții’e cri
zei economice și adîncireai. 
procesului de democratiza
re în cadrul C.E.E.

ma, mare - de neștiutori de 
carte esie. înregistrat în, 
special in rîndul populați
ei nomade a beduinilor. De 
aceea, în cursui anului șco
lar 1973-1979, copiii bedu
inilor vor beneficia de un 
număr de 29 de școli-cara- 
vanâ.

LA ȘEDINȚA CONSILIU
LUI . pentru problemele: 
securității naționale a Tur
ciei; desfășurată sub con
ducerea președintelui Fahri 
Koruturk și a primului mi- 
n stru Bulent, Ecevit, au fost 
stabilite măsuri privind asi
gurarea securității și inte
grității statului. Presa turcă 
relevă că s-a hotărît, prin
tre altele, interzicerea tu
turor organizațiilor separa
tiste si a publicațiilor lor.

POTRIVIT ESTIMĂRILOR 
Ministerului columbian al 
minelor și energiei, aceas
tă țară va dispune, în 1990, 
de venituri în valoare de a- 
prox mativ 22,8 miliarde pe
sos (peste 600 milioane do
lari), generate de o spo

MEMENTO
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PETROȘANI - 7 Noiem
brie : Aripioară sau pi- 
c or ; Republica : Acțiu
nea „Autobuzul11 ; Unirea:

I Septembrie ; PETR1LA
Regăsire ; LONEA - A- 

Iureî Vlaicu ; ANINOASA
- Misterul lui Herodot;

I VULCAN - Aripioară sau 
picior.; LUPENI - Cultural: 
Corsarul ; Muncitoresc :

I Regăsire:; URiCANI - Po- 
I runcă întunecată.
| LUNI, 3 IULIE 1978

I PETROȘANI - 7 Noiem- 
• brie : Castelul de nisip ; 
I Republica : Danka ; Uni- 
| rea : Polițistul, pilot : de 
I cursă ; PETRILA - Regăsi

re ; LONEA - Magnolia 
• înflorește din plin; VUL

Prezențe românești
PRAGA 1 (Agerpres). - 

La Bratislava și-a închis 
porțile Tîrgul internațional 
de produse chimice „Inche- 
ba“, aflat la cea de-a X-a 
ed'ție jubiliară.

în cadrul concursului pen- 
tru cele mai bune produse 
de larg consum, desfășu
rat îi cadrul Tîrgului, chi
mia românească a obținut 
4 medalii de aur cu pro
duse Dermin - mască fil- 
mogenă nutritivă, Universal, 
Triumf și Cadran. : ■

Totodată, Ministerului In
dustriei Chimice din Româ
nia i-au fost decernate o 
diplomă și o medalie de 
onoare pentru participarea 
tradițională la „Incheba".

PARIS 1 (Agerpres). - La 
30 iunie a.c.. Asociația „Les 
amis de la langue d'oc" - 
inițiatoare a, în urmă cu 100 
de a.ni, a Jocurilor latinității 
de la Montpellier - a or
ganizat o festivitate so
lemnă dedicată lui Vasile 
Alecsandri, poetul latin ca
re a fost încoronat cu ma
rele premiu al concursului 
de poezie pentru poemul 
„Cîntecul gintei latine11. Du
pă intonarea Imnului de 
stat al Republicii Socialiste 
România, Jacques Loubiere, 
președintele Asociației „Les 
emis de le langue d'oc11 a 

rire considerabilă a pro
ducției de cărbune, intensi
ficarea cercetărilor geolo- 
g ce a condus, în ultima pe
rioadă, la descoperirea de 
noi resurse energetice, în
deosebi a unor bogate re
zerve de cărbune de calita
te superioară. Cele mai im
portanțe rezerve de cărbu
ne se. află în Cerreion un
de a fost ident.ficată o su
prafață exploatabilă de 
400 000 hectare.

LUIND CUVINTUL în ca
drul dezbaterilor din Aduna
rea Națională, ministrul 
de externe al Tanzaniei, 
Benjamin Mkapa, a con
damnat, în termeni energici, 
politica dusă în Africa de 
o serie de țări, occidentale 
angajate, în prezent - J.j. 
pă cum a arătat ei - într-o 
veritabilă acțiune de re- 

■ colonizare a continentului. 
Ministrul de externe tanzani- 
an a menționat că aceas
tă politică vizează, în fond, 
recucerirea Africii prin mij
loace militare, pentru pro
tejarea intereselor economice 
ale statelor occ dentale res
pective, în special a acelor 
interese ce privesc asigu
rarea aprovizionării lor cu 
materii prime.

CAN - Cei patru din fo
tografie ; LUPENI - Cultu
ral : Puntea ; Muncitoresc: 
Regăsire ; URiCANI - Po
runcă întunecată.

IV.
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8,00 Sportul pentru toți.
8,15 Tot îna nte !
9,10 Șoimii: patriei.
9,20 Film serial pentru 

copii : „Don Quijo- 
te“. Episodul 6.

9,45 Pentru căminul dum
neavoastră.

10,00 Viața satului. .
11,25 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
17.30 Daciada.
17,45 Publicitate.
17,50 F,lm serial : „Linia 

maritimă Onedin". E- 
pisodul 45.

18,40 Micul ecran pentru 
ce; mici.

19,00 Telejurnal.
19.30 Antena vă aparține. 

evocat cu multă emoție și 
căldură etapele pregătirii 
sărbătorii de acum 100 de 
ani, marele entuziasm cu 
care poemul lui Alecsandri 
a fost întîmpinat încă de 
la' prima lectură de către 
comitetul de organizare, 
faptul :ă marele poet român 
a fost un Câștigător îndrep
tățit ai premiului latinității.

în cont ,"luare, a avut loc 
un spectacol oferit de ti
neri provensali, în cădrul 
căruia Qîntecul gintei. la- 

/ tine11 a fost recitat îri roma» 
nă și provensală. De ase
menea, Jean Fourie, secre
tarul' general al Asociației 
„Les amis de la ia.igue 
d'oc", reluîna o veche tra
diție a „fe'ibrilor", a reci- 

■ ta o foarte frumoasă ,odă 
dedicată țării noastre și in
titulată ..O cara România".

ȚEHERAN 1 (Agerpres). - 
Șahinșahul Iranului,. Moina. 
mmad Reza Pahlavi Aryame.hr 
l-a primit la ,,Palatul Iniqva- 
ran" pe ambasadorul Republi
cii Socialiste România, Ale
xandru Boabă, cu prilejul în
cheierii misiunii sale la Tehe
ran.

in cadrul convorbirii ca
re a avut loc, șahinșahul I- 
ranului a evidențiat stadiul 
înalt al relațiilor româno- 
iraniene și al colaborării din
tre cele două țări pentru 
rezolvarea problemelor
majore din viața internați
onală. De asemenea, su
veranul iranian a arătat că 
așteaptă cu deosebit In
teres vizita în România, în- 
tîlnirea cu președintele 
Nicolae Ceausescu pentru 
continuarea dialogului la ni
vel înqlt șirealizarea de 
noi înțelegeri în vederea 
dezvoltării și diversificării 
mai accentuate a relațiilor 
dintre cele două țări.

Măsuri pentru 
prevenirea de noi 

incidente în Liban
BEIRUT 1 (Agerpres). - 

Potrivit planului de asigu
rare a securității în Liban, 
adoptat recent de guver
nul libanez, Forța Arabă de 
descurajare (F.A.D.) a ocupat 
noi poziții în nordul țării, 
în scopul prevenirii unor noi 
incidente de genul celor 
care au avut loc săptămîna 
trecută în această parte a 
Libanului.

Securitatea pe ansamblu! 
sectorului sudic al țării, pî
nă la Beirut este asigurată 
de efectivele armatei li
baneze.

Spectacol prezentat | 
cie municipiul Bucu- | 
rești. |

20.50 Film art stic : „Hol
lywood, Hollywood". 
Producție a studiou
rilor americane.

22.45 Telejurnal. 1
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15,55 Telex. 
16,00 Emisiune în limba 

magh ară.
19,00 Cîntarea României.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
19.50 Panoramic. ;.
20.20 Roman-foileton : Fa- I

milia Palliser. Episo- 3 
dul 19. * I

21,15 Ma aveți o între- s
ba e ? ■

21.45 .Cîntece, serenade, I
canțonete.

22,00 Cadran mondial, 
22,20 Telejurnal. .
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