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intre două schimburi, 
printre minerii Petrilei

Zilele trecute am popos-t, între două schimburi 
la I.M. Petrila. Am cules date, am notat fapte, gîn
durile cît°rva dintre acești minunați oameni ai adîn- 
curilor. Le oferim cititorilor noștri cu cert tudinea că 
semnificația lor îi interesează.
PROPAGANDA VIZUALA

„LA ZI"
I.M. Petrila, dubla dețină

toare a „Marelui ptemiu" 
la concursul județean al 
gazetelor de perete și sati
rice, nu-și dezminte tradi
ția. Gazeta „Minerul" e ,,!a 
zi" si cronologic dar și te
matic, dezbăiînd în numă
rul actual „Perfecționarea 
sistemului de retribuire a 
personalului muncitor", o- 
biectiv major în rea'izarea 
valorii nou creata, produc
ția netă, în bunul mers al 
activității economice. Urmă- 
toare'e constatări le facem 
la cantina întreprinderii.

CURĂȚENIE Sf BUNA
— SERVIRE

Tocmai se terminase ser
vitul mesei, deși curățenia 
din cantină ne face să cre
dem că acum începe. „S-a 
introdus autoservirea și oa

trebuie că și de ei depind 
condițiile de servire a me
sei - fiecare își aduce *o»a 
la ghișeu și asta ne ajută 
mult", ne spune ion Chirițo- 
iu, care ține locul respon
sabilului aflat în concediu. 
Minerilor petrileni li se a- 
sigură zilnic 233 kq carne 
de porc sau vită, 314 kg 

carne pui sau 157 kg cîrnați. 
„Azi s a servit tocană 
porc cu mămăliguță și 
lată de roșii", continuă 
terlocuțorul. Mîncare 
nă înainte de șut.

OAMENI DINTR-O 
BUCATĂ

Se făcea oontajul la sec
torul I. Cîțiva maiștri mai 
în vîrstă șefi de echipă și 
un tînăr cu care am zăbo
vit mai mult de vorbă.

- Ca tînăr, cum vă înțe'e-

Mircea BUJORESCU

de 
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0 intervenție 
promptă și un spor 

de producție
In după-amiaza zilei de 

13 iulie,. în subteranul mi
ne; Livezeni silozul de co
lectare a cărbunelui de la 
orizontul 300 s-a blocat ne- 
mâifiind posibilă evacuarea. 
Era nevoie de o intervenție 
promptă pentru porn rea se
parației și scoaterea la 
a cărbunelui. După 
ne informa tovarășul 
fan Puican, secretarul 
mitetuluî 
drul colectivului s-au 
rit mai mulți oameni 
sg contribuie voluntar 
remedierea defecțiunii, 
rită evîdenț'ați Cornel 
secretarul organizatei 
partid de la separație. Cons
tant'll Căpriță, secretarul 
LJ.T.C de la investiții, Tibe- 
riu Bmdea, . ing. Gheorghe 
Căluqăru și lăsif Filimon, 
ma'stru principal la sepa
rație.

Avaria a fost înlăturată, 
iar separația pornită în 
foarte scurt timp. Aceasta 
a contribuit la evacuarea 
din subteran a întregii can
tități de cărbune,. în ziua 
respectivă obținîndu-se o 
producție soorită: 928 tone 
cărbune. IC. IDVANESCU).

în pag. a 3-a

Magazin 
duminical

Consiliul județean al 
sindicatelor - Deva, Con
siliul municipal al s ndi- 
catelor Petroșani, cu spriji
nul Consiliului județean de 
control muncitoresc au or
ganizat, sîmbătă 15 iulie, 
un sch mb de experiență 
în Valea Jiului cu tema 
„Calitatea cărbunelui și 
modul în care întreprinde
rile miniere și preparațiile 
respectă contractele cu 
beneficiarii din județ".

La schimbul de expe
riență au participat ingi
nerii șefi și directorii teh
nici de la întreprinderile 
miniere din Valea Jiului, 
reprezentanții I.P.C.V.J. și 
ai secțiilor de preparare

a cărbunelui, ai I.E.C. Min
tia, C.S. Hunedoara și 
I.V. Călan, responsabilii 
comisiilor economice din 
unitățile amintite, șefii 
compartimentelor C.T.C. și 
președinții consiliilor sin
dicatelor. După audierea 
referatelor pe tema cali
tății cărbunelui înscrise la 
ordinea de zi, participan- 
ții la sch mbul de experin- 
ță au făcut vizite de lucru

• la secțiile de preparare a 
cărbunelui Coroești și Lu- 
peni, urmate de ample 
discuții.

Vom reveni cu amănum . 
te în numărul viitor al 
ziarului nostru din 18 iu
lie a.c. (D. G.)

- INVȘȘTITIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE^

Vii in formăm
AMENAJARE. In ultima 

săptămină, în incinta mi
nei D.îlja a început o ac
țiune gospodărească de 
anvergură. Este vorba de 
amenajarea unei porțiuni 
de circa 600 mp pe care 
se toarnă beton și se cons
truiesc șanțuri de scurge
re a apelor pluviale. U- 
șurind deplasarea mineri
lor, va înfrumuseța as
pectul incintei minei. (T.V.)

MAGAZINUL ALIMEN
TAR nr. 22 din cartierul 
Aeroport — Petroșani se 
afiă in- renovare și igieni
zare. Prilejul este folosit 
și pentru eiectuarea lu
crărilor necesare în vede
rea unei mai bune ampla
sări a raioanelor de des
facere a mărfurilor pen
tru a se evita aglomeră
rile. Marele magazin va 
fi redeschis mîine, 17 iu
lie a.c. (T.Ț.)

EDILII LUPENIULUI sini 
reai preocupați de valo
rificarea frumuseților pe 
care natura le oreră cu 
dărnicie, în împrejur.mrle 
orașului. Lucrări de am
ploare vor fi execura.e 
pentru amenajarea actua
lului loc ae agrement de 
pe valea Brăței. in urma 
demersurilor făcu.e pen
tru aceste lucrări au tost 
aprobate, recent, însem
nate fonduri bănești (I.M.)

PE PRIMUL SEMESTRU 
AL ANULUI, magazinul 
alimentar nr. 58 din Vul
can (șefi de unitate Dumi
tru Ștefoans și Emil Lau- 
ran) a depășit planul de 
vînzări cu 1 752 000 lei. 
Principala pondere au de
ținut-o mărfurile de cerere I 
curentă (făină, zahăr, u- I 
lei, orez, pîine, preparate 
din carne, băuturi). (C.l)
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CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCIT 
principala sursă de intensificare a ritmului 

execuției pe șantierul Lupeni - Uricani
Bilanțul pe primul semes

tru raportat de colectivul 
șantierului 4 ai grupului T.CiH. 
consemnează realizarea în 
proporție de 82 la sută a 
sarcinilor de investiții și de 
85 la sută a nivelului planifi
cat ai productivității muncii 
la obiectivele sociale din Lu- 
peni și Uricani. Este ușor, de 
constatat deci, că principala 
sursă de realizare în conti
nuare a planului . prin inten
sificarea ritmului de execuție, 
se află în sporițea producti
vității muncii pe șantier.

Care sînt căile cele mai e-
menii au înțeles așa cum • (Continuare în pag. a 2-a)

Zilele însorite fac ca ștrandul din Lupeni să exercite o atracție deosebită pentru iu
bitorii înotului. Foto : Gh. OLTEANU

Raid anchetă

Pe alocuri, invitația la ștrand 
îți provoacă... insolații

aă itiforniăm

I
I
I
I

Luna lui cuptor este în toi. Acum ștrandurile sînt 
solicitate tot mai mult, atît de tineri cît și de vîrstnici, 
dornici de a se reconforta după o zi de muncă. Pentru 
a vedea cum sînt întîmpinați vizitatorii ne-am „înarmat" 
cu stiloul și blocnotesul.

La Petrila... pasc 
vacile !

Locuitorii Petri- 
lei se uită cu amărăciu
ne peste gardul ștrandu
lui, așteptînd ziua deschiderii 
lui. Cele trei bazine sînt com
plet părăsite, cimentul s-a 
fisurat, prin crăpături a cres
cut iarba. Porțile sînt fereca
te cu lacăte masive. Cu greu 
om pătruns înăuntru printr-o 
spărtură a gardului, însoțiți 
de tovarășul Nicolae Nagy. 
Ștrandul are 10 vestiare 
complet părăste, un bufet 
care de asemenea a început

ne-am „i
lată constatările noastre.:

să se 
șa de ' 
curge 
tă (ni 
iarnă) 
un mic 
rațele. __ . .. ... ....._
abia se măi ține să nu cadă. 
Două vaci și cîteva găini ne
stingherite, completează „ta
bloul" ștrandului din Petrila.

E bine, dar se poate 
și mai bine...

La ștrandul din Paroșeni, îiT 
ziua raidului nostru peste 100 
de oameni făceau baie. N-am

degradeze. Pe sub u- 
la punctul sanitar, apa 
dintr-o conducta spar
se spune câ de asta 
în fata lui s-a format 

. lac în care faa baie...
Gardul de lemn de

prea avut cu cine să stăm 
de vorba, deoarece responsa
bilul ștrandului, tovarășul Ion 
Eftănoiu, era plecat la Jară 
și a delegat competențele... 
bunice1 sale, o femeie de 
peste 75 de ani. Ștrandul es
te dotat cu 5 cabine, două 
dușuri, două bazine - unul 
pentru adulți și unu! pentru 
copii. Apa era caldă, la 24 
de grade putîndu-se face ba
ie în bune condițiuni.

- Alături avem un teren de 
volei, teren de handbal și de 
tenis de cîmp, ne spun tinerii 
Ovidiu Moise și Lerente Tru- 
fan. Sîntem mulțumiți de con
dițiile ce se oferă dar...

Valeriu COANDRĂȘ

• (Continuare in pag. a 2-a;

ficiente de urmat în vederea, 
îndeplinirii acestui important 
indicator al activității cons
tructorilor de pe acest șan
tier ? Cauza.de fond a nive
lului scăzut a| productivității 
muncii, așa cum aprecia re
cent la analiza activității 
șantierului pe semestrul I in
ginerul șef al grupului dm 
Petroșani al T.C.H., ing. loan 
Sitescu, rez'dă în nerespecta- 
rea programului de industria
lizare a executării locuințelor. 
De pildă, față de soluția i- 
nițială- prevăzută în proiecte 
— prin prefabricate - pentru 
cea mai mare parte a blocu
rilor ce se realizează în a- 
cest an la Lupeni și Uricani 
s-a adoptat execuția prin 

intermediul cofrajelor metali
ce, iar pentru structur:le ex
terioare se aplică, de fapt, 
zidăria. Așadar, datorită pre
gătirii deficitare a execuției 
de către Grupul de șantiere 
și trustul căruia acer"'- îi 
aparține, de către beneficiar, 
care a întîrzicrt nepermis de 
mult elaborarea și predarea 
documentațiilor, constructorii 
sînt obligați să aplice în loc 
de soluții de execuție mo
derne, eficiente, cuprinzînd 
operații de scurtă durată, al
te procedee clasice, mai pu
țin productive.

frînele" din activita-
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Lăsasem gîndurile în 

casa părinților mei din 
Mehedinți și urmăream 
absent peisajul care de
fila maiestuos, în stînga 

.autobuzului. Dincolo de 
Sadu, cînd am intrat în 
munți, doi bătrîni au ie
șit din amorțeală, îrisăi- 
lînd, dar despre ce altce
va să vorbească, un dia
log despre fii lor, mineri 
in Valea Jiului.

— Al meu lucrează la 
Lupen. E șef de schimb, 
li greu la mină, dar zice 
el că acolo sînt adevăra- 
ții bărbați.

— Ehei, al meu lucrea
ză la c8a mai bună mină 
din Vale, la Paroșeni. A- 
re un director bun, un ma- 
ramureșan, Marchiș îl 
cheamă.

Discuția lîncezea, în pri
viri aveau parcă încrus
tate imagini dinfr un timp 
imemorial, în centrul că
rora stătea devenirea co
piilor lor.
- N-am hodină dacă nu-l 

văd măcar o dată pe lu
nă. li mai duc de-ale gu
rii, are bani destui, dar

tea colectivului constructori-^ 
lor din Lupeni 
au numeroase cauze de na-j 
tură tehnico-organizatorică, 1 
mult moi la îndemînă pentru 
a fi înlăturate. După cum a- 
precia cu același prilej maiș-j 
trul Mihai Popescu, șef da 
punct de lucru la blocurile; 
din Lupeni, „este inadm-isibiL 
ca în condițiile timpului de 
lucru foarte bun, ale dorinței;* 
vii a constructorilor de a 
realiza zilnic lucrări cît maiii 
multe, ei să nu-și poată des-1 
fășura activitatea pentru can 
nu este asigurată cărămida,^ 
plăcilg BCA armate, faianțat 
și alte materiale strict trebuin
cioase". Asemenea materiale 
așa cum remarca Marin Stoi-l 
ca, șeful depozitului nu so- i 
sesc sau sosesc cu întîrz ere , 
în depozitul șantierului întru-Ș 
cît aprovizionarea de către i 
grup se face cu multă greu-1 
fate. De altfel, depozitul șan-; 
fierului și stația de betoane 
sînt punctele ca-re produc ce-; 
le mai mari greutăți formați-' 
ilor de lucru. Defecțiumle. 
frecvente înregistrate în func
ționarea celor două betonie
re uzate, ca și condițiile de 
depozitare determină nu nu
mai stagnări pe șant'er - așa

- Uricam își ;

A. HOFFMAN U

• (Continuare in pag a 2-ajl

in
ce cheltuiască,

zi se
de 
vrea să-și ia mașină, 
primul.

— Și eu tot la fel. Ba, 
•în ultimul timp, sînt cam 
supărat. Mă obișnuisem 
cu băieții lui, acu' i-a luat 
la. Vulcan ; zice că la 
grădinița lor îi învață și 
franțuzește. De, la noi, în 
sat, nu grăim limbi străi
ne. Ei zice că așa trebuie 
acum.

— Al meu se duce mai 
des pe ia cuscrii. L-a le
gat la ochi nor-mea. Așa 
că de aia mă duc des pe 
la el.

— Al meu...
Și astfel a continuat 

molcom dialogul. Cei doi 
bătrîni simțeau nevoia 
să-și destăinuia nehodina 
lor în dragoste pentru 
copii și nepoți, nehodină 
care îi ține mereu tineri, 
alături de cei ce poartă 
acum ștafeta vieții. Fiind
că, întotdeauna, îi avem 
alături pe bătrînii noștri.

Ion VULPE
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Petrila,

K4 și K5. 
Uricaniului 
tinerii vor 

blocului 
se vor a-

Șantierele de muncă 
ale tineretului

Sâptâmîna viitoare vor fi inaugurate șantierele de 
muncă a'e tineretului. Pentru a afla relații suplimentare 
despre această importantă acțiune la care vor participa 
elevi, studenți, tineri dn întreprinderile Văii Jiului, ne-am 
adresat tovarășului Ion Cârăimâneanu, secretar al Comi
tetului municipal U.T.C. ; <

; - Tovarășe secretar, vă
* rugăm să faceți cîteva
* precizări în legătură cu
> șantierele de muncă ale
j tineretului.
K - In primul rînd luni, va a- 
vea loc ia Rîul Mare sărbă
torirea a 30 de ani de la 
desch derea primelor șantie
re ale tineretului. La această 
festivitate vor fi prezenți 400 
tineri din Valea Jiului. Pe 
raza municipiului nostru aces
te șantiere vor fi inaugurate, 
marți, 18 iulie și vor funcțio
na pină la 31 august a.c.

— Pe care șantiere vor 
i ț fi prezenți tinerii ?

- Toate șantierele vor be
neficia de sprijinul tinerilor 
la Petroșani, la construcția 
viitorului teatru, a blocurilor 
69, 51 C, 50 Centru, LI D 
Aeroport ca și Ia noul sta
dion. Constructorii Petrilei vor

primi o mînă de ajutor la 
blocurile 54, 55 iar cei din 
Vulcan și Lupeni la înălțarea 
blocurilor 1 și 3, 
N ci constructorii 
n-au fost neglijați, 
lucra la înălțarea 
17. De asemenea 
menaja spații verzi în toate 
orașele municipiului. Zilnic 
vor lucra pe aceste șantiere 
în jur de 400 de tineri care 
sperăm, vor fi de un real fo
los constructorilor pentru 
predarea la termen a obiec
tivelor social-edilitare.

Urâm și noi succes în mun
că tinerilor care duc mai de
parte tradițiile celor core a- 
cum 30 de ani au făcut ca 

. întreaga Vale să răsune de 
o adevărată simfonie a mun
cii. ■.'
Convorbire consemnată de 

Gheorghe OLTEANU

Tinere de la Spitalul municipal Petroșani lucrează pe șantierul blocului 69 din oraș.
Foto : Gh. OLTEANU
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RĂSPUNDEM
• ELISABETA GHEORGHE, 

Vulcan : Acționați pe fostul 
dv. soț 
motivul 
bligația 
ma de 
ța v-a 
rîrea de divorț, instanța î| 
poate obliga să se încadre
ze în muncă și să-și plă
tească datoria din retribu
ția primită.

• V.P. ARCHIP, Lupeni: 
Persoanele care prestează 
muncă pentru o fracțiune de 
normă beneficiază de con
cediu de odihnă integral, 
corespunzător vechimii ne
întrerupte în muncă. Cuan
tumul indemnizației de con
cediu este însă în raport de

îh judecată pentru 
că nu-și onorează o- 
de a vă achita su- 

bani pe care instan- 
acordat-o prin hotă-

media pe 12 luni a retribu
ției primite, pentru fracțiu
nea de normă. Ținînd cont 
de aceste criterii, puteți fa
ce singur calculul atît pen
tru durata concediului la 
care aveți dreptul cît și pen
tru indemn'zatie.

• IDN ANUȚOIJ, Live- 
zeni : Așa cum vi s-a expli
cat, pe baza chitanței eli
berate de consiliul popu
lar al comunei Ciuperceni . 
pe anul 1978 veți fi propus 
pentru scutirea de impune
rea stabilită în conformitate 
cu prevederile Legii 20/1971 
de Consiliul popular muni
cipal Petroșani. Urmează ca 
această scutire să fie apro
bată prin decizia Comite
tului executiv al Consiliului 
popular municipal.

cum țineau să afirme Gheor
ghe Moșneag, loan Mănă- 
văzan, Ion Călina, Nicolae 
Avram, Constantin Berehoi, 
Gheorghe Ristea și Nicolae 
Stavilă - ci au repercus uni ne
gative și asupra calității lu
crărilor, așa cum a ținut să ex
prime șefa echipei de zu
gravi Veronica Bulgaru. Por
nind de la condițiile de ame
najare a depozitului - tran
zit, improprii unei activități 
eficiente, s-a subliriat pierde
rea de productivitate care se 
înregistrează aici prin faptul 
că, zilnic, circa 25 muncitori 
lucrează la o treime din ni
velul productivității muncii a- 
tinsă de către muncitorii din 
șantier. Cu atît mai mult s-a 
insistat ca Grupul de șantie
re din Petroșani să întreprin
dă cele mai urgente măsuri

Printre minerii Petrilei

menite să conducă la trece
rea imediată a execuției vi
itorului depozit al șantieru
lui.

Mecanizarea intensivă a 
lucrărilor rămîne o problemă 
a cărei rezolvare poate și 
trebuie să devină sursa creș
terii productivității muncii, in
clusiv pe șantier. S-a cerut 
mai multă operativitate din 
partea echipelor S.U.T. Live- 
zeni pentru înlăturarea dese
lor defecțiuni care apar la 
utilajele grele de mecaniza
re. In plus, nici dotarea ac
tuală a șantierului nu asigu
ră mecanizarea tuturor ope
rațiilor. Turnarea betonului 
în fundații și elevații se face 
cu roabe datorită neasigură- 
rii la timp a punctelor de lu
cru cu macarale. Formațiile 
nu dispun, de asemenea, de 
mijloace de mică mecaniza
re, remarcau, pe lingă alți 
constructori, tehnicianul Pavel 
Petrovan și subinginerul Cons
tantin Cglătoru. Lipsesc chiar 
unele mecanisme de strictă

••
J

• (Urmare din pag. I)

geți cu oamenii, cu minerii 
mai în virstă ?

— Contează și vîrsta, dar 
nu întotdeauna. Mă înțeleg 
de,tul de bine cu oamenii. 
Sînt moț și la noi oamenii 
sînt dintr-o bucată, iar 
la mină toți trebuie să 
dintr-o bucată.

- Cum ad.că ? nu ne 
pînim întrebarea.

- Păi, simplu ! Ce, 
fi c-o păți, cînd e vorba 
de treabă nu ne pierdem 
vremea cu tînguieli și tra
geri de timp. Punem mîna 
toți și nu se poate să 
dăm greș.

Ne despărțim de maistrul 
Nicolae Ulici Codescu, mo
țul acesta „dintr-o bucată", 
ca să aflăm cîteva...

a-

■■ ■ i .

aici 
fim

stâ-

c-o

...GlNDURI
LA GURA PUȚULUI

- Mergeți cu noi, dar 
colo n-avem timp de vor
bă ! Ni l-am putea face, 
dar nu ne lăsăm treaba 
pentru vorbă. S-ar putea să 
nu ne înțelegeți, 
e regula și la noi 
calcă nimeni.

Acestea au fost .........
minerului Bucur Mișcoci, un 
oltean care vorbed repede 
și cu tîlc, pe cînd însoțeam 
formația de lu
cru condusă de mine
rul șef de schimb luliu Du
di la frontalul de 
zontul XII stratul 3, 
vedem la lucru. Și 
timpul e foarte 
dialogul se leagă repede.
- Luna trecută sectorul I,

dar asta 
nu o în-

cuvintele

la ori- 
ca să-i 
fiindcă 

prețios.

din care facem parte, a ob
ținut rezultate bune la ex
tracția cărbunelui. Am în
cheiat-o cu depășirea pre
vederilor, ne-a mers bine - 
ne spune luliu Dudi. Am 
mai avut greutăți în apro
vizionarea cu cele necesa
re în subteran, dar le-am 
depășit. Am început bine 
și luna iulie.

Ortacii lui Dudi îi sor
beau din ochi cuvintele și 
parcă așteptau să-și audă 
rostit numele : minerul Dio- 
nisie Maroși, ajutorul miner 
Ion Vlad, vagonetarii Vasi- 
le Jianu și Virgil Ozum.

— Gata cu vorba, hai la 
colivie 1

Le înțelegem graba, fron
talul îi așteaptă. Noroc bun 
și mult succes, mineri des
toinici !

® (Urmare din pag !)

Există un „dar" la ștran
dul am Paroșeni. Și anume : 
lipsa unui bufet cu răcoritoa
re și dulciuri. De fapt bufetul 
a fost transformat în maga
zie.

Un ștrand, păzit cu 
bifa...

’ La ștrandul din cartierul 
Aeroport Petroșani, ne întîm- 
prnă paznicul Ion Munteanu, 
ținînd în mînă o bîtă. Ne ex
primăm dorința de a face o 
baie. Dînsu| rîde, ne arată 
bîta în semn că nu este voie 
înăuntru. Ne recomandă, to
tuși, în caz că vrem să fa
cem bai 3, să spunem că am 
făcut-o.

Dincolo de această tristă 
glumă, să vedem In ce stare 
se află ștrandul. Vana de ia

Pe alocuri, invitația
bazinul mare este defectă și 
din această cauză apa nu 
stă in bazin. La bazinul mic 
lipsește o țeava de... un me
tru lungime, pentru a putea 
fi alimentat cu apă. Aspectul 
general al ștrandului este de
zolant : becuri sparte, pe 
stîlpi atîrnă conductele elec
trice, țevile dușurilor defecte, 
cabinele nu mai au geamuri 
etc. De asemenea gardul din 
beton se dărîmă, constituind 
un real pericol de acciden
tare (chiar în ziua raidului 
nostru un copil a fost acci
dentat grav).

Puțină preocupare există. 
Patru zidari conduși de Ion 
Rusu și doj electricieni. Eu
gen Mărginean și Tudor A- 
brudean, lucrează intens pen
tru a schimba înfățișarea 
clădirii, care adăpostește și 
cabinele. Dar, după cum am 
fost informați, sala care se a- 
menajează va avea o altă

vibra* 
ștanțele 
fierului 

serie de

necesitate, cum sînt 
toarele de beton și 
pentru prelucrarea 
beton. Absența a o 
alte piese de schimb și unel
te de munca frînează și ele 
activitatea constructorilor.

Concluzia analizei pe ca
re au făcut-o constructorii es
te că dacă organizatorii șan
tierului, conducerea Grupului 
de șantiere din Petroșani or 
întreprinde tot ceea ce este 
necesar pentru îmbunătățirea 
condițiilor tehnice și materia
le de care au nevoie formați
ile de lucru, prin mobilizarea 
executanților, creșterea pro
ductivității muncii pe șantier 
ar urma să se concretizeze 
în intensificarea ritmului de 
lucru. La ora actuală, la 
Lupeni și Uricani, ca și pe 
alte șantiere din Valea Jiului, 
această cerință este imperios 
necesară și posibil de reali
zat, de ea depmzînd finali
zarea integrală a obiective
lor de locuit cuprinse în pla
nul pe anul 1978. I

Magazinul cu autoservire nr. 42 din Petrila, condus cu 
competență de Petru Satmari. Despre aprovizionarea abun
dentă cu produse alimentare și buna servire din această u- 
nitate se pot spune numai lucruri bune.

I?i

■ ■ • • •

la ștrand iti
■ > ' ' ' '

•:

destinație : aici se vor orga
niza botezuri, nunțr etc.

Scare, apă caldă și 
muzică...

...Cu aceste surprize plă
cute, bineînțeles, na întîmp.- 
nă ștradul „Preparatorul" din 
Lupeni. Ștrandul s-a deschis 
devreme, din 10 iunie, după 
ce o lună de zile a fost în 
reparația. S-au executat zu
grăveli, vopsitorii, s-au repa
rat dușurile, s-a refăcut gar
dul, s-au reamenajat bazine
le. ■ .

- Avem multi vizitatori, ne 
spune tovarășul Constantin 
Aștelean, responsabilul ștran
dului. Zilnic S3 perindă pe 
aici 500 de oameni, nu nu
mai din Lupeni, ci și din alte 
localități ale municipiului.

Alături de Vasile Tudor,, un 
ajutor înflăcărat al responsa
bilului, vizităm ștrandul. Apa

Șoferul Marcel Mun- 
feanu de I 
troșam a luat „ 
întreprinderii nr. 
5311 și, după 
ca-n filme prin 
poposește cu mașina în 
șanț. Plimbarea de după 
miezul nopții cu mașina 
întreprinderii și-a găsit 
exolicația în alcoolul con
sumat de cu seară. Amen
da de 500 lei, suspenda
rea permisului de condu
cere pe timp de o tună 
l-au lecuit, se zice, de 
asemenea plimbări.

BANI DE BUZUNAR
Fiecăruia-i trebuie un 

ban de buzunar. Așa, să-l 
aibă la nevoie. Piri loan, 
șofer la S.T.R.A. și-i pro
cură însă într-un mod a- 
parte. la mașina care i 
s-a încredințat pentru a 
servi unitatea și cît ai zi
ce „pește" face rost de 
bani de buzunar. Și nu pu- ■ 
țini. Poate de aceea își I 
permite să circule pe sens I 
interz s, și să plece cînd 
vrea și cum vrea din ga
raj. Cine se încumetă să-i 
„sece izvorul" acestor ve
nituri nemuncite? Și încă 
o întrebare: cine face or
dine la ieșirea autovehi
culelor în cursă ca ele să 
circule în deplină lega
litate ?

DUPĂ O MASĂ 
COPIOASĂ

Lui Bolcan Matei din 
Vulcan i s-a năzărit să ia 
masa la cabana Cîmpu 
lui Neag. Și-a luat moto
reta și a plecat, Nimic 
rău în asta. A mîncat o- 
mul bine, a mai și băut 
cîte ceva și s-a urcat iar 
pe motoretă, să se ' în
toarcă la Vulcan. Cînd a 
fost oprit de organele de 
ordine a început să se 
bîîFiie, să se încurce în 
explicații. L-a descurcat 
fiola alcooscopică. S-a fă
cut ca iarba cîmpului. 
Cînd s-au luat însă măsu
rile de sancționare - a- 
mendă contravențională și 
suspendarea permisului - 
a făcut apel la cei trei 
copii pe care-i avea, zi- 

.■j—I * Lvî rri *?. I—iz-#casâ. Ha-.
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cea el. ’■ chiși în 
lai părinte 1

FACEȚI-I CALE
Altfel, nu știe 

să-i faci. Și ca să nu ai
bă neplăceri, pietonii sînt 
rugați să-i facă de bună 
voie cale liberă, că de nu 
își face el. Deși știe că-i 
cu desăvîrșire interzisă de
pășirea pe trecerile de 
pietoni, lui luliu Ungyari, 
nu-i pasă. Nu vede mar
cajul proaspăt aplicat, nu 
vede pietonii. Pentru el 
totul este permis, pină 
la... permisul de conduce
re. Poate miliția se gîn- 
dește să-i aplice un semn 
distinctiv — pe mașină - 
care să-i asigure cale li
beră peste tot, dacă se 
poate și pe trecerile de 
pietoni.

CU CAMIONUL LA 
FRIZER !?

Conducătorul auto Paul 
Coandă de la S.T.R.A. a 
fost surprins în timp ce 
circula cu autocanronul 
pe sens interzis, în plin 
centrul Petroșaniului. în
trebat unde merge, a spus 
că la frizer, pentru a se 
tunde, fiindcă el are ma
șina în primire și nu al
tul. In plus, n-avea asu
pra șa nici un act. Cine 
lasă în . cursă, ditamai au
tocamioanele, fără acte 
însoțitoare, la discreția 
intereselor personale ale 
șoferilor la S.T.R.A. ?

Rubrică realizată cu 
sprijinul biroului circulație

- Miliția Petroșani

LIBERĂ ! 
omul, ce

I 
I
Iinsoîprovoacă

are 26 de grade, soarele 
dogorește puternic, scuarele 
dimprejurul Celor trei ba
zine sînt înțesate de tineri și 
vîrstnici. Cele 50 de cabine 
sînt ocupate, hainele sînt a- 
rapjate frumos pe umerașe, 
in ton cu toate acestea, bu
fetul cu dulciuri și răcori
toare este bine aprovizionat. 
De la stația de radioampli
ficare se transmite cîntecul u- 
nei zile frumoase de vară.

•

Este o plăcere să stai în a- 
ceastă atmosferă, să te re- 

ceasuri.
datoresc

confortezi cîteva 
Toate acestea se 
preocupării asidue pe care o 
man.festă Preparația Lupeni 
pentru oamenii muncii din a- 
cest oraș. Aflăm că inginerul 
Adrian Pangaloș, președinte
le asociației sportive, este 
permanent aici, că se preo
cupă pentru a asigura con
dițiile cele mai bune.

ștrandurilor din Valea Jiului.

3

i)

Aceasta este situația
Nu am vizitat celelalte localități, din simplul motiv că în 
acestea, de cîțiva ani se vorbește de amenajarea ștran
durilor dar pînă în prezent nimic nou... Așa după cum 
puteți constata și dumneavoastră, stimați cititori, în acest 
domeniu realitățile sînt diferite. Acolo unde a existat 
preocupare din partea factorilor răspunzători lucrurile 
se prezintă bine, oamenii sînt mulțumiți. Acolo unde se 
manifestă tărăgănare, nepăsare și indiferență, oamenii 
așteaptă cu nerăbdare deschiderea ștradurilor. Dar, în 
mod firesc ne întrebăm și noi : cînd se vor deschide ștran
durile, dacă nu acum în toiul verii ? De ce această dife
rență de preocupări ?!...

I 
I
I
I

I
I
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I I
I
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I
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Retezat, Olimpul dacilor (IX)

Rădăcină a zborului demn
Să ne luăm, din nou, drept 

„bagaj" cunoștințele de is- 
tor.e, etnografie, folclor, etc. 
și să urcăm in Retezat, că
lăuz ți de' cea mai prețioasă 
busolă — dicționarul etimo
logic al limbi- române, pen
tru a căuta alte urme 
strămoșilor noștri. Cu 
jul „excursiei" trecute, 
văluiqm reminiscențele 
mismului arboricol, în

ale 
prile- 
dez- 
tote- 

topo-
nimia Văii Jiu
rilor, normal 
este, acum să 
urmărim 
rile.
cu nume 
nimale, 
că un 
por de 
tori își 
joctră, 
deauna stînele 
cu astfel 
nume, 
tă unor 
apropierii 
relief de anatomia 

ș .. jivine sau unei întîmplări ex
traordinare, pierdută însă în

cara- 
munților 

de a- 
fiind- 

po- 
păs- 

încon- 
întot-

Aniversarea creării

ru, Bărulețul, Crăguiș (mai la 
nord) și aitele. Crăguiș deri
vă dintr-o rădăcină bulgă
rească krag și este tradus 
prin vultur sau șoim, deci nu
mele acestei localități ar în
semna Vulturiș. Coroiul este 
un generic pentru anumite 
specii de păsări răpitoare 
mici, în special șoimul, în 
limba magh’ară se întîlnește 
substantivul comun karvaly.

de 
dator i- 

superstiții 
formelor d< 

vreunei

istorie sau legendă.
Reprezentativă în ilustrarea 

acestei afirmații este zona 
Scorotelor (cu Apă, Seacă, 
Verde etc.) în care întîlnlm 
grupate toponime zoomorfe: 
Cîmpul Mielului, Lup, peșteri
le Ursului și Zeicului (dacă 
acceptăm etimoane slave ca
re înseamnă cioară sau iepu
re), Oslea (în ipoteza străve
chiului etimon de origine e- 
bra'că, prin filiere greacă, 
latină, germană și apoi sla
vă care acoperă noțiunea de 
măgar), Osnița, Boul, Vîlcan 
etc. De fapt, despre aceste o- 
ronime cu care sînt înzestra
te înălțimile, am mai amin
tit cu alte ocazii, alături de 
Zimbru, Zebru, Țapul, Capra, 
Porcul etc. De această da
tă să ridicăm însă fruntea 
spre păsările cerului dacic. 
In panteonul de piatră dintre 
Jiuri există vîrfuri și văi, pre
cum Cioara (etimologie dacă) 
Zăganul (turc), Porumbelul 
etc. Dar cea mai interesan
tă zonă zoomorfă rămîne 
nord-estuî Retezatului, acolo 
unde „și-au făcut cuib" de
numiri de felu-l Coroești, Ba-

ocelași sens, care ne poa- 
trimite la un etimon co

mun slav, sesizabil toponimic 
în Văile Jiurilor prin unele 
denumiri de genul Călvărie 
(nu provine de la... calvar). 
In fine, în jocurile copilăriei 
noastre, cînd ne fugăream 
„de-a ulii și porumbeii" sau 
de-a „leapșa", poposim într-un 
loc de odihnă și refugiu di
nainte stabilit pe care îl 
„îngrădeam" în substantivul 
comun, cu et'mologie necu
noscută, bar. Barul și Băru
lețul sînt pîrîuri care se unesc 
pentru a se vărsa în Strei, în- 
tîmplare geologică petrecută, 
în urmă cu mii de ani, după 
un cataclism tectonic. Lingvis
tic această confluență ne ins
piră abandonarea ipotezei 
etimologice a stria = a face 
drum în piatră și ne trimite 
tot la uliu, în bulgară iastreb 
și astăzi are acest sens. Co-

centralizat
și independent

primului stat dac

roziunea timpului și 
cuvîntul, ajungîndu-se, în _. 
mă cu aproape un mileniu, ia 
Strei.

De ce am dat o atenție 
așa de scrutătoare păsărilor 
cerului, care și-au aninat nu
mele de vîrfurile și văile Re
tezatului ? Pentru că, româ
nului îi place mai mult o 
viață de vultur sau de șoim, 

și la daci a- 
ceste păsări 
vor fi populat 
lumea mituri
lor, legendelor, 
credințelor, su
perstițiilor, cre
dinței artistice. 
Ș-apoi 
Țării 
rrești 
încrustată 
pasăre 
toare ( . -

ca și bănuitele 
blazoane ale boierilor din 
preajma Retezatului și Făgă
rașului. Iar, dacă ne gîndim 
|a viteazul Litovoi, care cu al 
său frate Bărbat și plăieșii 
săi, au înfruntat, la 1277, 
dușmanul, care voia să le ră
pească Retezatul, trebuie să 
medităm și asupra unei ră
dăcini verbale slave letatî 
care se traduce prin a zbura. 
Deci Litovoi - Zburătorul are 
nume sau poreclă de slobodă 
pasăre a cerului și obîrșie 
în aceste meleaguri cu nume 
de vulturi și ulii. Este astfel, 
o generoasă rădăcină a zbo
rului înalt al aspirațiilor po
porului nostru, niciodată în
cătușat, și demn izvor al a- 

oestui pămînt fără seamăn, cu 
temelie în piatra Retezatului.

Prof. Ion VULPE

stema 
Româ- 
avea 

o 
răpi-

(corb),

în pastile
Zbură voinicul pe spatele 

pajurei pină cînd aceasta îi 
spuse : „Pregătește-te să sari, 
mi-a intrat un spin în trenul 
de aterizare și nu-l mai pot 
folosi" .

„Tu ești Zmeul - zmeilor ?" 
întrebă voinicul. „Nu, da eu 
îi țin locul".

„Zină a zînelor dă-mi ce
va cu care să răzbat peste 
tot cu care să obțin orice..." 
„Destul, zise Zîna - zînelor/ 
știu ce vrei" și îi dădu... o 
pilă.

Zmeul intră în castel, atît 
de nervos încît arunca flăcări 
pe nări, ceea ce îi aduse pî
nă la urmă o. amendă din 
partea pompierilor voluntari,

Mircea ANDRAȘ j

An e o
Fiodor Șaliapin, celebrul bas 

de origine rusă, a avut un 
valet extrem de înfumurat. 
Cînd la Berlin un ziarist ca
re a vrut să ia un interviu 
cîntărețului s-a adresat va
letului, acesta i-a răspuns că

dote
Șaliapin nu primește pe ni
meni deoarece se află în 
baie.

— De fapt - a răspuns 
valetul — eu sînt informat 
despre’toate și pot să răs
pund la orice întrebare.

La început stingă și 
apoi dreapta

Ultimele cercetări antropo
logice atestă că nu întotdea
una mîna dreaptă a domi
nat... stînga. Un grup de an
tropologi de la Universitatea 
din Carolina de nord (S.U.A.), 
care au studiat obiectele e- 
xecutate de omul preistoric 
aparținînd diverselor stadii 
de cultură, au ajuns la con
cluzia că, în majoritate, ele 
au fost executate cu mîna 
stingă. Să fi fost oare oame
nii preistorici stîngaci ? Deo
camdată este prea devreme 
să se răspundă afirmativ la 
această întrebarea, răspund 
antropologii.

Drumul ursoaicei

ției ei. Astfel s-a putut rele
va faptul că ursoaica a par
curs aproximativ 2 000 km, 
trecînd, prin strîmtoarea Be
ring, continentul asiatic, iar 
acum se plimbă prin nordul

tat pe piața mondială dato
rită proprietăților sale cura
tive.

Cum poa’e fi îngrădit bra
conajul ?

Un grup de medici kenyeni 
au găsit soluția : puilor de 
rinoceri li se scoate cornut 
de la naștere. In acest fel, 
animalele nu mai au de ce să 
fie vînate.

Specialiștii au anunțat că 
și fără corn rinocerii se dez
voltă normal.

Zoologii americani din A- 
laska au montat un rad'oe- 
nr’ător la gîtul unei ursoaice 
pentru a stabili traseul migra-

Siberiei. Aici o așteaptă spe
cialiștii sovietici pentru a-i 
încărca bateria și a-i da dru
mul să-și continue călătoria.

Rinoceri fără corn
C,u toa» că în Kenya le

gislația de protecție a fau
nei în curs de dispariție da
tează din 1977, numărul rino
cerilor din junglă continuă să 
scadă într-un ritm alarmant. 
Braconierii vînează rinocerii 
pentru cornul lor foarte cău-

Porcul șerpilor
Una dintre renumitele a- 

tiacții ale o.așului indian 
Madras este „parcul șerpi
lor", construit in 1971. Gră
dină zoologică unică in lu
me, parcul din Madras găz- 
duieșre zeci de specii de co
bre, piloni și șerpi cu clopo
ței ai-n India, continentul ame
rican și Africa. Un terrarium 
din sticlă, în centrul parcu
lui, adăpostește sute de spe
cii de șerpi veninoși. Pe lin
gă parcui din Madras funcțio
nează și un institut de cerce
tări pentru prepararea medi
camentelor din veninul șerpi
lor.

_ —— durii ; 6) Calorii în final I ; -
Rd)US Kl Rebus IU RGbUS Năduf am zori și pînă-n sea

ră I - Climat de mijloc ! 7) 
Capăt ars - Nereușită - In 

, fața plitei ! 8) Precede saltul 
I - Peste măsură ; 9) Călduți 

în final I - Cîntec de nuntă ;
! 10) Aparat electric pentru 

încălzit (pl) - Arborele de 
ceai; 11) Procesul de ridica
re a temperaturii,

Avansarea
Cum ? A fost avansat ? Tot el I? •

Cuvintele se pierdură prin ușa întredeschisă lăsînd loc u- 
nei liniști grave, încărcate parcă cu praf de pușcă. Cei 
patru din jurul mesei pline cu hîrtii amuțiseră.

Tăcerea gravă o rupse cu glasul lui de clopot dogit 
Cărăușu, zis Investiție, li rămăsese porecla asta din anul 
în care a pierdut multe zile și nopți, și-a chinuit capul 
cum să desfacă o piuliță de la un angrenaj cu un dispo
zitiv simplu, piuliță pe care alții, |a demontare, o tăiau. 
Era ceva, cîteva sute de lei pe an. Nu l-a băgat însă ni
meni în seamă. Plîngea ca un copil. Nu pentru că nu i-a 
dat nimeni atenție, ci pentru sutele de lei care se aruncau 
la gunoi în fiecare an. Dar asta e altă poveste. Acum 
Investiție le vorbea celor trei prieteni ■.

Merită să .fie avansat. S-o luăm sistematic, pe punc
te. Să fim sinceri și să recunoaștem. Este primul care a 
introdus în unitatea noastră intrarea curcanului pe poarta 
din dos și livrarea sticlelor cu țuică direct beneficiarului 
fără aviz de expediție. A descoperit totul singur în dicl 
ționarul de arhaisme. Practica este dispărută si din a- 
mintiri.

După 3 luni de experiență, rezultatei = au fost inima
ginabile. L-a chemat directorul și i-a spus :

- Intrucît întreaga conducere are cuvinte de laudă 
la adresa ta, te numesc în funcția de controlor al tuturor 
porților, avînd asigurat în acest caz și cîmp larg pentru 
generalizarea experienței tale valoroase.

- Să. ne trăiți ț a izbucnit entuziasmat Cîrpalea Pa- 
ravents și s-a pus pe lucru chiar din ziua următoare Nu 
peste mult timp a pus la punct metoda „Transportul șe
fului direct cu autoturismul propriu". S-au obținut însem
nate economii la cheltuielile neplqnificate. Nici atunci n-a 
tras însă pe dreapta, nu s-a mulțumit cu ce a făcut. A 
pus la punct și metoda delegațiilor pentru procurarea 
cafelei veritabile. Cîrpalea Paravente a fost înaintat în 
postul de șef al spațiilor necontaminate de „ideile mo
derne". A pus suflet în tot ce a făcut.

- Noi ce am realizat? Mai nimic - continuă direc
torul firul argumentelor. Două instalații pe care nici un 
șef nu le vizitează din cauza zgomotului ne care I produc.

- Vă contrazic, strigă‘■sărind c.n un Stwe Cricaru.
Anunțați, vă rog, colectivul'că «' apreciatul
Cîrpalea Paravente a fost trimis Si-c ani in in
teres personal pentru completarea unor •'m 4» studii Tăcuți 
pe usa din dos. Vedeți, că iar a fost... avansat I

Gheorghe POPESCU
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ORIZONTAL -. 1) Căldură 
mare - Aur ; 2) Arșiță și 
uscăciune (tem. adj) - Dă cu
loarea p elii după expunere 
la soare ; 3) N; pune in con-

tact cu mediul înconjurător - 
A zugrăvi ; 4) Efectul căldu
rii și secetei asupra, plante
lor — Cal de pe litoral; 5) 
Limită superioară - Opus căl-

VERTICAL: 1) Măsoară 
cantitatea de căldură ; 2) A- 
rid inițial I - ILuna lui cup
tor ; 3) Bun de plajă - încep 
căldurile 1 - Ține legătura; 4) 
Cîmpenesc - Gaz; 5) Face 
căldură - Se joacă la ghea
ță ; 6) Efectul încălzirii asu
pra porilor (verb); 7) Alb în 
f.nal 1 - Roditor; 8) Supra
încălzit - Aceea; 9) A arde 
cu apă fierbinte - Nu unii ; 
10) Vara -- In atmosferă; 11.) 
leșiți din mare - Fruct din 
țările calde. (Ion NANU, Pe
troșani).

Din lumea științei și tehnicii
ț 
i

f

i
î

t

UMOR
- Tăticule ce bine e cînd îmi 

faci tu baie... Mămica îmi 
scoate și pantofii și hainele...

★
- Mi-ai spus să pun sîmbu- 

rii în colțul 
farfuria asta nu are colțuri... 
E rotundă.

farfuriei. Dar

*
- Litera legii de ce nu e- 

xistă în alfabet?
A

Privind un om chel :
- Nene, capul matale e 

desculț ?
★

O mamă își anunța fetița 
în vîrstă de trei ani :

- Barza ți-a adus un fră
țior ! Vrei să-l vezi ?

- Nu, vreau să văd barza !

te-.

Extraterestrii și 
emisiunile ȚV

Programele noastre de 
țeviziune ar putea fi detec
tate de eventuale ființe ex
traterestre care .ar popula 
cele 300 de sisteme stelare 
mai apropiate, scrie ziarul 
britanic „Times". Intr-adevăr 
presupunind că ar dispune de 
tehnologia corespunzătoare, 
locuitorii planetelor care gra
vitează în jurul unor stele a- 
flate la o distantă de nai 
puț.n de 25 de ani lumină de

Terra or putea să constate 
prezența pe planeta noastră 
a unei forme de inteligență 
prin captarea semnalelor e- 
mise de una din cele 15 000 
stații de televiziune răspîn- 
dite pe întreg globul. Pentru 
ca extraterestrii să poată de
codifica aceste semnale, adi
că să „vizualizeze" progra
mele noastre de televiziune 
ar avea nevoie de o antenă 
de 20 000 de ori mai sensi
bilă decît cea mai bună an
tenă concepută pînă în pre
zent de om.

Fier inoxidabil
F erul provenind de pe alte 

planete ar avea proprietatea 
de a nu rugini, după cum 
susțin oamenii de știință so
vietici. Ei au ajuns la această 
concluzie, tratînd, în condiții 
de laborator, fierul „pămîn- 
tean" cu ioni de heliu, argon 
sau neonioni ce se întilnesc în 
vîntul solar : ia suprafața 
metalului se forfnează un 
strat subțire, protector de ioni 
ce-l apără de acțiunea co
rosivă a oxigenului.

Ing. Ilie BREBEN

Era întuneric 
și nu-mi puteam 
da seama dacă 
sînt în picioare 
sau nu.

Vilă în centru, 
apă în curte, ga
raj am, dar nu 
vînd.

Repetiția este 
mama învățătu
rii. Dar tatăl?

Ing. Zoltan ■ 
Kiraly jr.

i
l <5 I
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FILME
Mijlociu încheiereaOrientul

vizitei în
Sesiunea Consiliului Economic 

si Social al 0. N. U.
• . -•>; -.»■■■•

Intervenția reprezentantului României
GENEVA 15 (Agerpres).. - 

In cadrul sesiunii Consiliu
lui Economic și Social ai 
O.N.U., E.C.O.S.O.C., a în
ceput examinarea punctu
lui privind cooperarea in
dustrială. Numeroși vor
bitori care au intervenit în 
dezbateri au subliniat ne
cesitatea intensificării acti
vității Organizației Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare 
industrială (O.N.U.D.I.) în 
special a asistenței acordate 
țărilor în curs de dezvolta
re în eforturile lor consa
crate industrializării.

Referindu-se la cea de-a 
Xll-a sesiune n Consiliului 
Dezvoltării Industriale, re
prezentantul României Ion 
Gorilă, a evidențiat accen
tul deosebit pe care țara 

-noastră l-a pus pe industria
lizare ca factor al progre-

sului economic și social al 
tuturor țărilor, îndeosebi al 
celor în curs de dezvoltare. 
Crearea unor industrii na
ționale puternice - a ară
tat delegatul român - cons-, 
tituie o condiție esențială a 
avansării acestor țări pe ca
lea progresului, a consoli
dării independenței lor e- 
conomice și politice. Se im
pune de aceea, adoptarea 
de măsuri hotărîtoare pen
tru accelerarea procesului 
de industrializare, mai ales 
că, în ciuda faptului că au 
trecut mai mult de trei ani 
de la cea de-a doua Con
ferință generală a O.N.U.D.I., 
3e la Lima, se înregistrează 
mari întîrzieri în punerea în .. 
practică a prevederilor De
clarației și Planului de ac
țiune adoptate la Conferin
ța O.N.U.D.I.

CAIRO 15 (Agerpres). — 
Președintele Egptului, An
war El Sadat, într-un inter
viu acordat televiziunii aus
triece, a subliniat că două 
chestiuni împiedică în pre
zent reglementarea crizei din 
Orientul Mijlociu : nerezolva- 
rea problemei palestiniene 
și neretragerea Israelului clin 
Cisiordania și Gaza. In ce 
privește Sinăiul, a precizat 
el, nu există probleme, de- 
oarece-frontierele de aici sînt 
cunoscute, și recunoscute din 
punct de vedere istoric. „Noi 
nu cerem Israelului să facă 
concesii în ce privește teri
toriul său, ci îi cerem recu
perarea teritoriului nostru", 
a subliniat președintele Șa- 
dat.

te și cuprinzătoare" — rela
tează agenția M.E.N.

„II așteptăm pe Ezer We.z- 
man să sosească la Alexan
dria pentru a completa mi
siunea începută în Austria și 
pentru a ne pune la cuent 
cu ceea ce a putut reahza, 
după întoarcerea sa la Tel 
Aviv"— a adăugat președ n- 
tele Anwar El Sadat, ca e 
a precizat că vizita va avea 
loc după convorbirile de la 

de
Isra- 
staț

R. P. Ungară 
a președintelui

P. C. din
Danemarca

Londra dintre miniștrii 
externe ai Eg'ptului și 
elului și secretarul de 
al S.U.A.

CAIRO 15 (Agerpres). — 
Președintele R.A. Egipt, An
war El Sadat, a declarat că 
„vizita sa în Austria a fost 
mai mult decît un succes și 
că este de așteptat ca, în 
viiorul apropiat, ea să ai
bă rezultate bine deterraina-

Reuniunea la nivel 
înalt a statelor 

occidentale 
Industrializate

state

Faptul divers j
pe glob

PETROȘANI — 7 No
iembrie : O viață închi
nată fericirii oooorului ; 
Republica : Căpitan la 15 
am . Unirea : Jucăria.

PETRILA : Surîsul mamei. 
LONEA : Trepte pe cer. 
ANINOASA : Corsarul. 
VULCAN : Judecătorul 

din Bodrurn.
LUPENI - Cultural : E 

atiț de aproape fericirea.
Muncitoresc : Mark po

lițistul.
URICANI : Din lumea 

filmului de altădată.

LUNI, 17 IULIE

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Revoltă în cos
mos. Republica : Căpitan 
la 15 ani. Unirea : E atît 
de aproape fericrea.

PETRILA : Surîsul mamei.
LONEA : 

înțelegem.
VULCAN

LUPENI
Cheamă-mă în depărtarea 
luminoasă.

Muncitoresc : Mark po
lițistul.

URICANI : Din lumea 
filmului de altădată.

BUDAPESTA 15 (Agerpres). 
— Comunicatul dat publici
tății la încheierea vizitei în 
R.P. Unguară a președinte
lui P.C. din Danemarca, Joer- 
gen Jensen, relevă că în 
cadrul convorbirilor purtate 
cu Janos Kadar, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., "'s-a 
procedat la o informare re
ciprocă asupra activității ce
lor două partide și s au 
trecut în revistă probleme ac
tuale ale situației internațio
nale și ale mișcării comunis
te și muncitorești. Părțile au 
examinat, de asemenea, căi
le de dezvoltare continuă a 
relațiilor de colaborare din
tre P.M.S.U. și P.C. d n Da
nemarca, informează agen
ția M.T.I.

BEIRUT 15 (Agerpres). - 
Președintele Libanului, Elias 
Sarkis, a conferit, sîmbătă, 
la Palatul prezidențial Ba- 
adba, cu premierul 
Al-Hoss și cu ministrul 
banez de interne. Au 
examinate - potrivit 
tului de radio Beirut 
tuația generală din Liban și 
măsurile ce se impun în ve
derea restabilirii securității 
pe întreg teritoriul țării.;

Selim 
li

fe st 
pos- 

- si-

Surîsul mamei.
In sfîrșit ne

Jucăria.
Cultural :

mondial de viteză 
un vehicul feroviar 
l<m pe oră. Prece- 
record în materie 
331 km/h și fusese 
de o locomotivă

cesul grupului de neofasciști 
condus de prințul Junto Va-" 
leno Borghese, care,în noap
tea de 7 decembrie 1970, a 
organizat o tentativă de 
lovitură de stat.

Au fost condamnați 45 de 
- acuzați, .alți 33 fiind achi
tați.

Ancheta în procesul res
pectiv a durat șapte ani, iar 
procesul propriu-zis un an.

PREȘEDINTELE IRAKULUI, 
Ahmed Hassan Al-Bakr, l-a 
prirnif pe președintele Soma
liei, Mohamed Siad Barre, 
care se află în vizită la Bag
dad.

TV.
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DESCOPERIRE 
ARHEOLOGICĂ

Intr-un cartier din subur
biile orașului Dresda a fost 
făcută o descoperire arheo
logică ce demonstrează în 
mod cert că această zonă 
era locuită cu aproape 
3 000 de ani în urmă. Es e 
vorba - potrivit agenției 
A.D.N. — de un cimitir da- 
tînd din perioada tîrzie a 
bronzului (secolele ol IX-lea 
și al Vlll-lea î.e.n.j, în care 
au fost găsite aproxima
tiv 100 de urne funerare, 
precum și o cupă împodo
bită cu ornamente.

RECORD DE VITEZA
O locomotivă cu 

tor liniar magnetic
Uzată de Compania na
țională a' căilor ferate din 
Japonia a stabilit un nou

record 
pentru
- 337 
dentul 
era de 
stabilit
electrică franceză.

MARI REZERVE DE SARE
Venezuela dispune de ce

le mai mari rezerve de 
sare brută din lume, care 
îi asigură o producție 
nuală de aproximativ 
miliarde tone.

Actualele rezerve de 
re brută ale Venezuelei 
pășesc net pe cele ale 
xicului, considerată [ 
în prezent ca cea mai 
re țară producătoare 
America Latină

INUNDAȚII
Din cauza ploilor toren

țiale care de o săptămînă 
cad în provinciile de nord- 
vest ale Pakistanului s-au 
produs mari inundații ce 
au provocat moartea a 65 
de persoane.

Pentru ajutorarea sinis- 
traților, autoritățile au tri
mis unități militare.

a-
12

8,00 Sportul pentru toți. 
8,15 Tot înainte I 9,10 
mii patriei. .9,20 Film 
rial pentru copii : 
Quijote. Episodul 8. 
Pentru căminul dv. 
Viața satului. 11,40 
riile muzicii... 12,30

Șoi- 
se- 

Don 
.9,45 

10,00 
Bucu- 

De 
strajă patriei. 13,00 Te
lex. 13,05 Aibum dumini
cal. 16,35 Daciada;— re
portaje din marea corn 
petiție națională. 16,50 
Floarea d n grădină. 17,50 
Film ser.al : Linia măriți- I 
mă Onedin (episodul 47). | 
18,40 Micul ecran pentru j 
cei mici. „Ce-o să Fie j 
Bondocei ?" (I). 19,00 Te- | 
lejurnai. 19,20 In înlîmpi- , 
narea Zilei de 23 August 
— noi cote ale întrecerii 
socialiste. Reportaj TV : 1 
Orașul de azi, orașul de j 
mîine. 19,45 Gala antene
lor : Banat. Cu participa
rea județelor Timiș, Ca- 
raș Severn, Hunedoara și 
Arad. 21,45 F ilm artistic I 
„Legenda lui Valentino". 
Prem eră pe țară. Copro- I 
ducție a studiourilor ita | 
Lene și americane. 23,20 i 
Telejurnal.— ,

BONN 15 (Agerpres). — 
Duminică și luni se desfășoa
ră la Bonn cea de-a patra 
reuniune economică ia nivel 
înalt a principalelor
occidentale industrializate. 
Participă șefii de stat sau 
de guvern din S.U.A., R.F.G., 
Japonia, Franța, Marea Bri- 
tanie, Canada și Italia, pre
cum și miniștri, de finanțe, 
de externe și, pentru prima 
oară, miniștrii comerțului din 
țările respective. Ei vor în
cerca să găsească remedii 
unor probleme cu care este 
confruntată de mai mulți 
ani lumea capitalistă. Este 
vorba de șomaj, inflație, ex
cesul consumului de energie, 
protecționismul comercial, 
instabilitatea monetară. De 
asemenea, va fi exam'nată 
insuficienta ajutorului acor
dat de aceste state țărilor 
în curs de dezvoltare.•••••••••«••3••••••••••••»•••••••••**••••••••»••>•••••••••«•••••••••••••••

ROMANIA: Propuneri concrete, constructive și eficiente pentru

: sa- 
i de-
Me- 
p.înă 
ma- 
dn

va

Fi

mo-
rea-

SECRETARUL GENERAL AL 
: O.N.U., Kurt Waldheim, es-
i te . așteptat marți la Khartum 
; pentru a participa la ședin- 
■ ța inaugurală a reuniunii la 

nivel înalt a țărilor membre 
ale Organizației Unității A- 

| fricane (O.U.Ă.). Cu această 
ocaz e, Kurt Waldheim 
rosti o cuvîntare.

LA BANGKOK S-AU DES
FĂȘURAT, vineri și sîmbătă, 
convorbiri între ministrul 
tailandez al afacerilor ex
terne, Upadit Panchâriyan- 
gkhun, și leng Sary, vice- 
prim-minislru și ministru ăl 
afacerilor externe al Kampu- 
chiei Democrate, care efec
tuează o vizită oficială în 

• Tailanda. Interlocutorii au
1 abordat probleme legate de 
I promovarea relațiilor bilate-
I rale.
i TRIBUNALUL DIN ROMA 

.JT Ța prondnjtat sentința în pro-

IN UNIUNEA SOVIETICA A 
FOST LANSAT sateli ul de 
telecomunicații „Moln'a-1", 
destinat să asigure exploata
rea sistemului de telecomuni
cații radio și transmiterea 
programelor televiziunii cen
trale sovietice prin rețeaua 
„Orbita" în regiunle din Ex
tremul Orient, din nordul și 
centrul Siberiei — informea
ză agenția TASS.

înfăptuirea idealului dezarmării generate și LUNI, 17 IULIE

I 
I

„Acționăm cu toată fermitatea pentru a contri
bui la oprirea cursei înarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare și, în primul rînd, la dezarmarea nuclea
ră. Sînt cunoscute propunerile elaborate de Comi
tetul -Central a| partidului nostru și prezentate la 
Organizația Națiunilor Unite în această problemă. 
Considerăm că trebuie făcut totul pentru a se trece 
la adoptarea de măsuri concrete. Poartă o mare 
răspundere în fața popoarelor proprii, în fața ome
nirii, guvernele, șefii de stat care închid ochii și 
nu vor să se treacă la dezarmare. Trebuie să strîn- 
gem și mai mult rîndurile tuturor forțelor progresis
te, ale tuturor popoarelor deoarece popoarele sînt 
cele care trebuie să decidă înaintarea fermă pe ca
lea păcii. Poporul român a 
că toate popoarele doresc

Limpezi, convingătoare, 
cuvintele secretarului general 

lai P.C.R., președintele Româ
niei, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu demonstrează eloc
vent faptul că țara noastră 
se înscrie în primele rînduri 
ale celor ce militează efec
tiv pentru Înfăptuirea acestui 
deziderat vital al umanității 
înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale.

Contribuția românească în 
acest domeniu se materiali
zează în două direcții fun
damentale : cea teoretică,
conceptuală, și cea practică 
a măsurilor concrete.

ales calea păcii și știm 
pacea".

Conceptul românesc des
pre dezarmare, se remorcă 
prin caracterul său novator 
și realist, prin fundamentarea 
lui pe o filozofie profund ști
ințifică, preconizând o abor
dare globală a acestei pro
blematici complexe, aborda
re reclamată de însuși feno
menul internațional actual.

Această abordare teoretică 
și-a găsit o materializare co
respunzătoare în numeroasele 
propuneri prezentate de ța
ra noastră pentru edificarea 
unei lumi fără arme și fără 
războaie, propuneri care se 
disting prin caracterul lor u-

ni tar, științific prin realismul tora; sumele economisite în
și constructivitatea lor. acest mod să fie utilizate în

Ca exprese practică a a- scopuri pașnice, prin aloca- 
cestor orientări și preocupări rea unei cote părți de către
constdnte, din inițiativa tova- fiecare stat pentru propria sa 
roșului Nicolae Ceaușescu a 
fost prezentat la O.N.U., în 
1975, documentul „Poziția 
României în problemele de
zarmării, în primul rînd ale 
dezarmării nucleare, și în 
instaurarea unei păci trainice 
în lume". Interesul deosebit 
al țării noastre față de atest 
imperativ vital și-a găsit o 
nouă materializare în Hotă- 
rîrea C.C. al P.C.R. cuprin- 
zînd propuneri concrete, me
nite să stabilească orientări 
de princpiu și să permită 
trecerea Fa măsuri efective 
de dezarmare. Acest docu
ment, ca și Poziția și propu
nerile României în vederea 
trecerii la măsuri efective de 
dezarmare, prezentate, din 
însărcinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de primul 
ministru al guvernului român, 
prevăd, în esență : îngheța
rea cheltu'elilor militare, a 
efectivelor mîl'tare și arma
mentelor la nivelul anului 
1978 odată cu angajamentul 
ca încă din 1979 să se treacă
|a reducerea treptată a aces-

dezvoltare rar a altei părți 
pentru crearea unui fond al 
O.NU. în vederea sprijinirii 
țărilor în curs de dezvoltare. 
Urr alt grup al propunerilor 
avansate are în vedere dez
angajarea militară și redu
cerea pericolului confruntării 
între state, preconizîndu-se a- 
sumarea de către toate sta
tele a angajamentului de a 
nu amplasa noi trupe și ar
mamente pe teritoriile altor 
state, retragerea tuturor tru
pelor în limitele frontierelor 
naționale, desființarea baze- ' 
lor militare de pe teritoriile 
altor state. Potrivit concepției 
țării noastre, un factor im
portant în realizarea dezar
mării îl constituie înlăturarea 
scindării lumii în blocuri .mi
litare, prop.unîndu-se, în con
text, asumarea de către sta
tele membre ale diferitelor 
alianțe militare a angajamen
tului de a reduce treptat ac
tivitatea blocurilor existente, 
pînă la desființarea |or con
comitentă. In cadrul măsuri
lor de dezarmare, prioritare 

trebuie să fie cele privind 
deza.rma.rea nucleară și, în 
acest sens, se propune, între 
altele, crearea unor zone de 
pace și cooperare internațio
nală, interzicerea folosirii și 
scoaterea în afara legii a o- 
ricăror arme de exterminare 
in masă, asumarea de către 
toate statele a angajamentu
lui solemn de a trece |a ne
gocierea unui acord de inter
zicere totală a armelor nu
cleare. Subliniind necesitatea 
respectării dreptului fiecărui 
stat de a se dezvolta în con
diții de securitate deplină. 
România a propus de aseme
nea, încheierea unui acord 
internațional care să preva
dă soluționarea problemelor 
litigioase exclusiv prin mij
loace pașnice, democratiza
rea mecanismului de nego
cieri în problemele dezarmă
rii, creșterea rolului O.N.U. 
în acest domeniu.

Sînt numai cîteva aspecte 
dintr-un ansamblu armonios 
și constructiv de propuneri, a 
cărui transpunere în viață ar 
determina angajarea omenirii 
pe făgașul înfăptuirii dezar
mării, al edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

V. ANGHEL

15,55 Telex. 16,00 Emi- 
s une în limba maghiară. 

| 18,50 Irak — petrol și pro
gres. 19,20 1001 de seri. 
19,30 Telejurnal. In întîm- 
pinarea zilei de 23 Au
gust — noi cote ale între
cerii socialiste. 19,50 Pa
noramic. 20,20 Romon- 
foileton : „Famjliă Palli- 
ser". Episodul 21. 21,15 
Mai aveți o întrebare ? 
21,45 Muzică ușoară con
temporană. 22,00 Cadran 
mondial. 22,20 Telejurnal.
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Mica 
publicitate

VIND Dacia 1100, perfectă 
stare. informații telefon 

■ 41722 după ora 16. (410).
VIND Trabant 601 albastru. 

Telefon 42561 _ între orele 
16-18. V. Roai'tă, bloc 9 ap. 
24.

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele lușan E- 
lena, eliberată de Preparația 
Petrila. Se declară nulă. (409)
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