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Aplicînd o tehnologie eficientă
TAVANUL DE REZISTENTĂ 

brigada condusă de CONSTANTIN 6HE0RMA a obținut 
productivitate înalta și însemnate 

economii de lemn
• 13 mineri au realizat în 33 de luni din 

acest cincinal o productivitate a muncii su
perioară sarcinilor planificate cu 9,5 la su
tă; o producție cu 5 ia sută mai mare decit 
planul la zi al cincinalului și o economie la 
lemnul de mină de aproape 1500 mc anual.

încă din 1976, primul 
an al cincinalului revo
luției tehnico-științifice, 
brigada condusă de Cons
tantin Gheorma de la 
I.M. Aninoasa a trecut 
la aplicarea în practică a 
Unei .tehnologii de lucru 
de mare eficiență, nefolo
sită încă în abatajelși- ca
me; ă — tavanul de rezis
tență și susținere meta-. 
lieă. Succesul înregistrat 
în anul 1976 (112.3 la sută 
procent de realizare a 
sarcinilor de plan) con
firmă eficienta noii teh '...<lr.no. * in oaq. o ?-o!
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Filiala Uniunii Artiș

tilor Plastici Petroșani 
— Deva va deschide 
marți," 17 octombrie, o 
expoziție la "București 
în sala Căminul artei. 
Din Petroșani participă 
eu 17 lucrări artiștii 
plastici Joșii Tollman, 
Victor Sylvester, Ecate- 
rina Sylvester, Adalbert 
Szlamka, Eugen Bencău, 
Simonel Bucur, Frieda 
Fodor. (T.S.).I»- - - - - - -

I leri, în sala de apel J 
a I.M. Livezeni, la in-

I trarea în schimbul III, 
J a avut loc un montaj 
I literar-muzical -coregra

fic organizat de cinema
tograful „Unirea". Mon- . 
tajul s-a desfășurat cu I 
sprijinul unor actori ai J 
Teatrului de stat „Va-I 

Ilea Jiului" și studenți- ■ 
lor I.M.P. cuprinzînd I 

I creații literare, muzică I 
folk și secvențe din fii- | 

| me istorice. (Â.H.) | 

nologii, mai ales că pro
ductivitatea muncii a fost, 
în medie, mai mare cu o 

•tonă pe post, iar în une
le luni chiar cu 3 tone 
pe post, efortul fizic redus 
substanțial, timpul de 
lucru efectiv la front 
mai mare și de asemenea 
mai mare gradul de secu
ritate a muncii. încă: o 
dovadă semnificativă es
te în același timp, econo
mia realizată la lemnul 
de mină : la fiecare fîșie, 
care este extrasă în apro
ximativ o lună și jumă

Voluntari români din Transilvania
pe

In primii doi ani ai pri
mului război mondial, pe
rioadă în care România 
s-a declarat neutra, apro
ximativ 20 000 transilvă
neni s-au refugiat în țară. 
Mulți dintre aceștia erau 
hotărîți să lupte cu arma 
în mină, contribuind ast
fel la realizarea unității 
naționale. Alții au desfă
șurat o vie propagandă; 
înflăcărînd, cu ajutorul cu- 
vîntului vorbit și scris, ini
mile viitorilor luptători, 

, pregătind astfel momentul 
- cînd România va intra în 

luptă pentru dezrobirea 
celor aflați sub jug străin. 
La 31 mai 1915, cu ocazia 
unei întruniri în fața a 
peste 20 000 participanți, 
Octavian Goga spunea 
„Am venit în România să 
aruncăm ranița blestemată 
a împăratului și s-o schim
băm cu ranița românească. 
Acest lucru trebuie să se 
întîmple cu orice preț... A- 
ceasta este credința noas
tră și cu ea vom lupta, cu 
ea vom muri". Printre cei 
6500 de voluntari care s-au 
jertfit pe cîmpul de luptă, 
documentele menționează 

tate, economia de lemn 
de mină este de 186 inc 
pentru că „în locul celor 
aproximativ 200 mc de 
lemn necesar susținerii 
unui abataj cameră „cla
sic", după cum ne spunea 
maistrul minier principal 
și adjunct al șefului de 
sector de la IV, Victor 
Bîrlea, odată cu introdu
cerea tavanului de rezis
tență și susținerii meta
lice, brigada nu între
buințează decât 14 mc în 
medie, doar „șteainpii de 
pe acoperiș".

Aceleași succese a« fost 
înregistrate și în anul 
1977, și în cele 9 luni cî
te au trecut din acest an, 
cînd, zi de zi și lună de 
lună, brigada și-a realizat

Dorin GHEȚA

frontul Unirii
pe Mircea Russu Șirianu 
din Arad, sublocotenenții 
Teodor Turtureanu, Ion 
Grămadă din Bucovina și ria între 27
alții. Ion Grămadă a tre- ... r. „ 
cut granița în primele zile de conștiință-»- 
ale războiului. In București

60 de ani 
de la formarea 

statului național 
român unitar

a desfășurat o largă acti
vitate printre refugîați, în- 
demnîndu-i să se înscrie în 
armata română. Ca sublo
cotenent a participat la 
crîncena bătălie de la Oi- 
tuz în vara anului 1917, 
căzînt eroic în luptele de 
la Cireșoaia. La începutul 
primului război mondial, 
în efectivele armatei aus- 
tro-ungare erau mobilizați 
circa 400 000 români din 
Transilvania, Banat și Bu-
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Lucrări 
de deschideri 

peste 
prevederi

Numeroase brigăzi ale 
sectorului investiții de la 
I.M. Lonea și-au cî.știgat 
un binemeritat prestigiu 
al vredniciei, realizind lu
nar, peste prevederi, avan
sări între 5 și 10 ml la lu
crările de deschideri. In 
perioada trecută din luna 
octombrie, avansările bri
găzilor se situează din nou 
la cote înalte. Prin depă
șirea productivității muncii 
planificate cu 0,50 mc rocă 
excavată pe post brigada 
condusă de Dumitru Costi- 
naș, înregistrează un plus 
de 4 ml. Membrii ■ brigăzii 
și-au asigurat astfel un 
cîștig mediu de 197,50 lei 
pe post de miner. Cu pro
ductivități ale muncii su
perioare prevederilor de 
cîte 20 și; respectiv, 10 la 
sută, își încheie prima 
parte a lunii și brigăzile 
conduse de Teodor Flutur 
și Ion Simion.
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! Sărbătoarea. energeticie- 
nilor găsește colectivul 
Uzinei electrice Paroșeni 
puternic angajat în acti
vitatea de producere a e- 
nergiei electrice în canti
tăți- mereu sporite pentru 
progresul economic și so
cial al țării. La această 
zi festivă, oamenii Paro
șeni ul ui raportează un 
bilanț rodnic: în cele 
nouă luni ale anului s-au 

ț produs peste 856 milioane

rovina. Ei erau .concentrați 
în 23 de regimente, unde 
procentajul românilor va- 

3—97. Puși în 
unei grave probleme 

. , -— de, a lup
ta pentru o cauză nedreap
tă, neconformă cu aspira
țiile lor naționale, zeci de 
mii de români, soldați: ai 
Imperiului austro-ungar au 
trecut de bună voie liniile 
de luptă,, iar alții s-au pre
dat puterilor Antantei, ast
fel că în 1916 numărul-pri
zonierilor români aflați în 
Rusia, Franța, Italia era 
de circa 150 000. Această 
cifră a crescut rapid după 
intrarea în război a Româ
niei, Documentele de arhi
vă amintesc printre alte 
cazuri dezertarea la inamic 
a unui grup de 16 români, 
în frunte eu ofițerul Niță 
Branga din Orăștie. Deoa
rece trecerile la inamic 
ale românilor au devenit 
frecvente, autoritățile mi
litare austro-ungâre, pe lin
gă alte măsuri represive

Viorel MORARU

(Continuare în pag, a 2-a)

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Roma-, 
nia, a primit, sîmbătă, de
legația Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, 
condusă de Andrei Gro- 
mîko. membru al Birou
lui Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul aface
rilor externe, care face o 
vizită de prietenie în ța
ra noastră, la invitația C.C. 
al P.C.R.

Conducătorul delegației 
a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald 
salut prietenesc din par
tea Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S. și perso- 
nai a tovarășului Leonid 
Ilici Brejnev.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit și 
a rugat să se transmită 
din partea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a sa personal 
un cald salut prietenesc 
tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev.

In cadrul întrevederii s-a 
exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea relațiilor 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., 
dintre România și Uniu
nea Sovietică, în spiritul 
înțelegerilor realitate cu 
prilejul întîlnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev.

Ziua energeticianuiui

kWh, din care mai mult 
de 500 milioane pe bază 
de cărbune energetic ex
tras din subteranul Văii 
Jiului. Economiile de gaz 
metan se ridică la 9 mi
lioane mc. Printr-o mai o înaltă calificare care le 
bună gospodărire a ener- permite ca în orice mo- 
giei termice, s-au econo-, ment să poată lua o ho- 
riiisit cea 550 000 tone de 
combustibil. In raport cu 
aceeași perioadă a anu-, 
lui precedent, avariile și 
incidentele au scăzut cu
30 la sută.

Sînt doar cîteva din 
realizările — mărturie a Emil Lipan 
hărniciei oamenilor Paro-

festive care a avut loc 
ieri la Paroșeni aflăm 
dintr-o discuție cu ing.. 
Alexandru Flaider, ingi
nerul șef. al uzinei, că 
toți acești oameni posedă

tărîre rapidă, dar nu o- 
rice hotărîre, ci optimă. 
La producerea curentului 
electric, alături de ope
ratori cazane, operatori 

electricieni, 
operatori 
transport 

echipa lui 
oonsti tui nd

cazane, 
turbine și 
mai participă 
descărcare și 
combustibil;

șeniului a energeticieni- Constantin IOVANESCU
lor Văii Jiului. 

Tn preajma 

Totodată, a fost relevatX 
dorința comună de a se 
adinei și în viitor conlu
crarea, solidaritatea șil 
prietenia frățească dintre 
partidele, țările și popoa
rele noastre, în folosul 
cauzei socialismului și co
munismului, al păcii, secu
rității și colaborării in
ternaționale.

Au fost abordate, de a- 
semenea, unele probleme 
actuale ale vieții politice , 
mondiale, ale mișcării co
muniste și muncitorești in
ternaționale.

După întrevedere, to- . 
varășul Nicolae Ceaușescu 
a reținut la dejun pe 
membrii delegației Parti-î 
dului. Comunist al Unix-’ 
nii Sovietice.

In timpul dejunului to
varășul Nicolae Ceaușescu , 
a toastat pentru conținu* 
dezvoltare a relațiilor de 
colaborare dintre P.C.R.' 
și P.C.U.S., dintre cele do
uă țări și popoare. în să
nătatea tovarășului Leo
nid Ilici Brejnev.

Tovarășul Andrei Gro- 
mîko a toastat pentru 
întărirea continuă a rela
țiilor frățești dintre parti
dele, țările și popoarele 
noastre, în sănătatea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu.

întrevederea și dej ur
nii! s-au desfășurat în« 
tr-o atmosferă prieteneas* 
că.

adunăriif<-oot*nuar* în a 2 a)
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Voluntari români • (Urmare din pag. I)

din Transilvania
(Urmare din pag. I)

au schimbat reședința u- 
nor garnizoane unde ma
joritatea erau români. Ast
fel, regimentele 2 infante
rie Brașov, 31 infanterie 
Sibiu, 64 infanterie Orăștie, 
51 infanterie Cluj au fost 
dislocate la Praga, Brno și 
Viena. In august 1916, cînd 
România a intrat în război, 
în lagărele ruse de prizo
nieri. se găseau 120 000 ro
mâni, foști soldați în ar
mata austro-ungară. Mulți 
dintre ei au început o pu
ternică mișcare, cerînd 
prin mii de scrisori adre
sate autorităților ruse și 
române permisiunea de a 
se înrola voluntari în ar
mata română. Iată cîteva 
rînduri dintr-o emoționan
tă scrisoare, adresată la 8 
septembrie 1916 autorități
lor romane : „In lagărul de 
prizonieri de război Darni- 
ța, lîngă Kiev ne aflăm în 
prezent peste 500 români 
din Transilvania și alte 
părți românești din Âustro- 
Ungaria care ne-am lepă
dat de dreptul de cetățean 
austro-ungar și am anun
țat la comanda lagărului 
că sîntem gata de a intra 
ea voluntari în armata ro
mână, voind și noi astfel 
ca să cooperăm cît de puțin 
la îndeplinirea înaltului i- 
deal : dezrobirea fraților
de peste Carpați". Augustin 
Roșianu, fost soldat în re
gimentul 50 Alba Iulia, 
prizonier în Rusia, adresa 
rînduri fierbinți Ministe
rului de război român : 
„...am trimis cărți la con
sulatul dumneavoastră din 
Petrograd. Rugatu-ne-am 
...ea Să ne dea sfatul și în
drumarea cum să putem 
ajunge ca de bună voie 
soldați în armata româ
nă..." După ce se va înche
ia pacea, spunea el -noi 
vom veni în acel teritoriu 
unde va stăpîni 
Ostașul Crăciun 
ta 3 septembrie 
mulul ministru 
miei: „Mai bine
fese viața pentru neamul 
meu românesc decît să 
trăiesc sub jugul Austro- 
Ungariei". Cererile prizo
nierilor români transilvă
neni au primit o rezolvare

ba
la 

1917 
doi- 
re-

un model, operatori chi- 
miști, din rîndul cărora 
se distinge loan Brăgău, e- 
lectricieni PRAM, cei con
duși de maistrul Tiberiu 
Ungureanu fiind mereu în 
frunte. Nu putem scăpa 
din vedere electricienii 
AMT, printre care Costică 
Burlan, sau lucrătorii din 
secția de reparații, ca lă
cătușii D. Luoaci, Arpad 
Vereș, Ionel Baleia, sudo-

România".
Rus scria
1916 pri- 
al Româ- 
îmi jert-

favorabilă și la 3 martie 
1917 se anunță oficial for
marea Corpului voluntari
lor din Rusia. Primul 
talion sosește în Iași 
începutul lui iunie 

iar în iulie, cel de-al 
lea. Aceste batalioane,
partizate diviziei 2 infan
terie, vor lua cu vitejie 
parte la marea bătălie de 
la Mărășești. Românii 
transilvăneni, aflați prizo
nieri în Italia, cer în mai 
multe rînduri autorităților 
italiene să aprobe forma
rea unei legiuni române 
care să lupte împotriva 
dușmanului comun. Auto
ritățile de resort își dau a- 
vizul și astfel pînă la în
ceputul lui iulie 1918 peste 
1100 ofiței'i și soldați ro
mâni au plecat pe front, 
alături de ostașii italieni 
împotriva trupelor austro- 
ungare. Subunități româ
ne participă la luptele de 
pe rîul Piave în octombrie 
1918. Bărbăția ofițerilor și 
ostașilor români a fost răs
plătită cu înalte distincții 
italiene de război. Astfel 
au fost decorați 
lian Piso, slt. 
cea, sergent 
Ludu. soldații 
reche. Nicolae 
alții. Voluntarii români din 
Franța au provenit dintre 
cei circa 800 prizonieri că
zu ți în luptele din 
pe frontul francez, 
participarea lor nu 
noscut cadrul unei 
românești, ei au luat parte 
la acțiuni integrați în for
mațiuni franceze. Tînărul 
voluntar Dimitrie Cantâcu- 
zino șe jertfește pe pămîh- 
tul Franței la 9 mai 1915, 
iar Milița Geormăneanu 
este rănită grav pe fron
tul Monâstir la 9 decem
brie 1915. Pentru faptele ei 
de prme a fost decorată cu 
.„Legiunea de onoare" în 
gradul de cavaler. Mulți 
români ardeleni emigrați 
în Statele Unite ale Ame
rica au cerut să 
fie primiți ea voluntari în 
armata americană, prezen
tă pe teatrul de operații 
din Franța. Ziarele timpu
lui au scos în evidență e- 
roismul diviziei 37 Ohio în 
care erau încadrați circa 
900 de voluntari români.

Lt. Emi- 
Victor Van- 
Bartolomeu 
Gavrilă U- 
Grădinar și

Serbia
Deși 

a cu- 
legiuni

«...
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l

î
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rul loan Zamfir, în frunte 
cu maistrul Iuliu Man și 
subinginerul Ion Drăgoi, de 
la reparații-cazane. Nu mai 
prejos sînt colegii lor de 
Ia reparații turbine Ion 
Albu, Dorel Faur, Gheor
ghe Ionașc.i și maistrul 
loan Saltelichi.

Pentru cei care zi de zi, 
oeas de ceas veghează cu 
competență și hărnicie ca 
viața noastră să fie scăl
dată în lumină, ieri, 
adunarea festivă care

la 
a 

avut loc la Paroșeni „Șoi
mii patriei11 și pionierii de 
la Școala generală din So- 
hodol, precum și brigada 
artistică a clubului Vul
can au prezentat un fru
mos program artistic, răs
plătind tenacitatea acestui 
colectiv plin de merite.

Tavanul de
• (Urmare din pag I)

și depășit sarcinile plani
ficate pe seama creșterii 
continue a productivității 
muncii.

Rezultatele prestigioase 
obținute pe frontul căr
bunelui — 105,2 la sută 
procent de realizare a 
sarcinilor de plan în pe
rioada care a trecut din 
acest cincinal, printr-un 
spor al productivității 
muncii de 9,5 la sută — 
sînt dovezi certe nu nu
mai ale avantajelor ofe
rite de noua tehnologie, 
ci și ale faptului că cei 
13 oameni din brigada 
condusă de Constantin 
Gheorma, din rîndul că
rora se evidențiază șefii 
de schimb Vasile Bera, 
Gheorghe Boloha și Vasi-

Edificarea noii orînduiri 
socialiste reprezintă un 
•ct conștient al poporului, 
realizat sub conducerea 
partidului revoluționar al 
clasei muncitoare. Înfăp
tuirea în cît mai bune con
diții a acestei opere soli
cită în actuala etapă de 
dezvoltare a societății 
noastre mai mult cu ori
când, din partea oamenilor 
muncii, în calitatea lor de 
deținători ai puterii poli
tice, de proprietari ai avu
ției naționale și producă
tori ai tuturor bunurilor 
societății, să stăpîneaecă 
concepția materialist-dialec- 
tică și istorică despre lume 
și viață, să fie pătrunși de 
spiritul revoluționar, pen
tru a făuri, în. deplină cu
noștință de cauză, propriul 
viitor comunist.

Iată de ce, pregătirea, 
teoretică, politico-ideologi
că a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii, î- 
narmarea lor cu concluziile 
care decurg din analiza 
științifică a dezvoltării so
ciale, din confruntările i- 
deologice ce au loc în lu
mea contemporană consti
tuie o preocupare perma
nentă a partidului, a secre
tarului său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

P.C.R. pornește de la 
faptul că în condițiile so
cialismului , oamenii nu 
mai sînt obiectul acțiunii 
oarbe a legităților sociale 
obiective, ci, folosind în 
mod conștient aceste legi
tăți, acționează în concor

lua numai e- 
lemn de mi
mai amintim 
avantaje pe 
prezentat a-

ține cadența cu 
vieții nu poate 
în urmă ; glăsu- 
niimele cetății și 

cetății, Geo

Poetul în Cetate

CAL/

DIN N<

desea patetic, cum Se a- 
rată în reportajele închi
nate războiului civil din 
Spania. In ele, ca în cele 
mai bune pagini ale sale, 
se simte clocotul unei u- 
manități vibrante, a unei 
imense iubiri de pm. A- 
ceasta se vede și în 
Sfîrșitul lui Iacob Onisia

fie ...vitriol menit să ar
dă", poetul subjugat de 
reportajul devenit . „cel 
mai sensibil seismograf 
al vieții", gen „menit să 
devină unul din instru
mentele temute care va 
ajuta la viitoarele prefa
ceri ale lumii", continuă 
să meargă pe cale des
chisă de „Cartea Oltului".

Dacă ar fi putut pre
linge în stanțele ei fier
binți ceva din „Nici o 
corabie nu s-a întors 
vreodată,/Din mările su
dului sau de ia Capri
corn,/Atît de pură și e- 
legantă fregată/Cum se 
reîntoarce toamna O- 
rion..." (Orion), poezia ce
lui care aparține deopo- nuvelă, mai degrabă de- . „ ... ____ .

bucată A încetat de a mai fi re
porter, pentru a deveni 
un liric în poezie, în ta
bletă — poemă pe care o 
urmărim cu emoție și în- 
cîntare în fiecare săptă
mână în „România lite
rară". Autorul „Poemului 
invenctivă" (neinclus în 
Orion, volum recent a- 
părut la Editura Miner
va), scrie o poezie aver
tisment, arătîndu-se atras 
de fluxul impetuos al 
poemelor lui Walt Whit
man, despre care a scris, 
în 1955, o carte niagistra- • 
lă. El însuși este un spi
rit whitmanian care a 
dat o dimensiune nouă și 
originală literelor româ
nești contemporane.

Cine 
marșul 
rămîne 
ind în 
cu glasul 
Bogza este și rămîne un 
poet al Cetății.

ti’ivă tuturor vîrstelor și 
gusturilor ar defini mai 
pregnant pe poetul luptă
tor împotriva exploatării 
și fascismului, apărător 
tenace al valorilor umane. 
A scris cutremurat des
pre femeile muncitoare 
care se aplecau pește 
mașinile de călcat, otră
vite de mirosul mangalu
lui, despre oamenii care 
lucrau înnebuniți în du
hoarea fetidă a tăbăcări- 
ilor, din lumea petrolu
lui, în pagini unde răsu
nă, parcă, zguduitor urle
tul celor arzînd de vii în 
incendiul sondelor, a zu- 

. grăvit sărăcia lucie și du
ră a moților (Țara de 
piatră). A dovedit resur
se însă și mai variate, 
știind să-și pună în glas 
o tristețe afectuoasă a- 
tunei cînd s-a apropiat, 
în „Orele orașului", de 

i truda fără răsplată a 
1 gospodinelor umile, de 
l „stăruitoarea și nereușita

(
i

!
l trudă a fiecărei zile care 
J începea". Tonul său e a-

cît reportaj — o 
literară de un efect deo
sebit de puternic. Insă 
poetul, care lasă lumina 
să treacă prin cristalul 
pur în bucuriile și dure
rile CETĂȚII, are voca
ția călătorului, de aceea 
a încercat acest tur de 
forță într-un volum de 
400 de pagini, închinat 
unui rîu urmărit, precum 
o ființă, cu o viață și un 
țel al ei, de la izvor și 
pînă la vărsare. 
Cartea Oltului (1945) e un 
„poem al emoțiilor geolo
gice" care ne aruncă i- 
maginația departe de 
timp, spre cataclismele 
ce-au frămîntaț cîndva 
pămînturile țării, spre 
lupta stihiilor, a pietrei 
a apei și a furtunilor. 
Chiar dacă n-ar fi vorba 
de ORION, primul vo
lum selectiv din creația 
poetică a celui care, din 
primii ani ai colaborării 
sale la revista avangar
distă „Unu", își dorea cu 
ardoare ca scrisul său să Dumitru Dem IONAȘCU

rERMJ
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N-ați ști 
il de c 

pune la it 
ți-1 pe coi 
to Ion Șa 
șani care 
ma. El și 
se află do 
sigur. Nu
mi va sui 
Posesorul 
nu-și mai 1 
autoturisrr 
Ați ghicit 
sub influe 
alcolice. I 
tra în pa 
lui poate 
de... apă 

alta, 
ebuie ui* 

avea dm

rezistentă
le Suditu, și-au însușit 
tehnologia de lucru, că o 
stăpînesc în cele mai 
mici amănunte ale fiecă
rei faze a procesului de 
muncă.

Dacă am 
conomia de 
nă, fără să 
de celelalte 
care le-am 
mănunțit, și încă ar fi su
ficient pentru a susține 
cauza generalizării aces
tei tehnologii de lucru a- 
colo unde condițiile de 
zăcămînt o permit. In cei 
doi ani și nouă luni ai 
actualului cincinal, lem
nul de mină economisit 
se ridică la cifra de pes
te 3700 mc, echivalentul 
unei păduri de rășinoase 
eu peste 139 500 de arbori 
oare oreec în zeci de ani.

VF'1

Muzeul mineritului Petroșani a găzduit un eveni
ment aparte: micii elevi ai claselor a Il-a de la Școa
la generală nr. 1 Petrii» au fost primiți in organizația 
de pionieri.

Foto : Gh. OLTEANU

Pregătirea teoretică, politico-ideologică a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, înarmarea lor cu concluziile care decurg din analiza 
științifică a dezvoltării sociale, din confruntările ideologice ce au loc 
în lumea contemporană — preocupare statornică a partidului, a 

secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu (0
danță cu ele, dirijîndu-le 
în scopul dezvoltării so-, 
vietății omenești, al trans
formării ei revoluționare.

Partidul nostru ține sea
ma de realitatea că noua 
orînduire se înfăptuiește 
în condițiile unei lumi a 
interdependențelor între 
statele naționale, ale unei 
intense circulații de idei 
și confruntări ideologice 
pe plan mondial. Se im
pune necesitatea unei ac- 

politioo-ideologice 
care 

ridicarea 
de 
al

tivități 
dinamice, combative 
să conducă la .1... 
continuă a nivelului 
gîndire și cunoaștere 
celor ce muncesc, la clari
ficarea problemelor dezvol
tării societății socialiste 
românești și a fenomenelor 
internaționale în spiritul 
politicii și concepției parti
dului nostru.

Expunerea tovarășului 
Nioolae Ceaușescu la șe
dința activului central 
partid și de stat din 
august a-c., prin bogăția 
idei, prin profunzimea 
nalizei mutațiilor ce 
produc pe arena vieții 
mondiale, prin spiritul no
vator, autentic revoluțio
nar în. care abordează pro
blemele majore ale con-

de
3 

de 
a- 
se

teniporaneității, dă un nou 
impuls activității politico- 
ideologice, îmbogățește 
orientează principial 
treega ei desfășurare în 
vederea ridicării nivelului

Și 
în-

drul social, condițiile o- 
biective și climatul politic 
prielnic transformării re
voluționare a gîndirii oa
menilor. De aici preocupa
rea statornică a partidului

ae-
politico-ideologice

fășurarea unei intense 
tivități

drept uh factor esențial, o 
parte componentă a întae- 

f aurire *

CONSULTAȚIE
în sprijinul propagandiștilor și cursanților din 

învâțămîntul politico-ideologic de partid

de combativitate, al spiri
tului critic.

Activitatea pentru for
marea omului nou, cu o î- 
naltă pregătire teoretică 
și politico-ideologică, se 
desfășoară în condiții eeo- 
nomico-sociale concrete. U- 
na din cele mai importan
te teze materialist-dialecti- 
ce pornește tocmai de la 
faptul că omul este un 
produs al relațiilor socia
le și că toate teoriile care 
concep omul rupt de via
ța social-economică, de 
condițiile vieții materiale 
determinate istoric sînt 
lipsite de temei științific. 
Ca atare, și omul zilelor 
noastre este un produs al 
noii orînduiri sociale, al 
măritor prefaceri din țara 
noastră care asigură ca-

nostru ca întreaga activita
te politico-educativă să se 
desfășoare în strînsă legă
tură cu viața, cu practica 
socială, cu dezvoltarea și 
modernizarea forțelor de 
producție sub impulsul re
voluției tehnico-științifice 
contemporane, cu perfec
ționarea relațiilor sociale 
și mecanismul conducerii 
politice a societății.

P.C.R. are meritul de a 
fi impulsionat pregătirea 
politico-ideologică a comu
niștilor, a maselor largi 
populare printr-o abordare 
realist-creatoare a, raportu
lui dintre existență și conș
tiință. A acționat deopotri
vă asupra condițiilor ma
teriale și spirituale pentru 
a forma conștiința nouă, 
socialistă, considerînd des-

gii politici de 
noii orînduiri.

In lumina 
Congresului al 
partidului și 
educației politice și al cul
turii socialiste, societatea 
noastră' dispune de un pro
gram unitar care trasează 
orientări clare și sarcini 
concrete activității tuturor 
domeniilor și factorilor 
chemați să contribuie la 
îmbunătățirea muncii poli- 
tico-ideologice și de edu
cație socialistă a maselor.

In spiritul lui, activitatea 
educativă are menirea să 
contribuie la însușirea po
liticii. generale- a partidu
lui și la aplicarea acestei 
politici, la elaborarea căi
lor de îmbunătățire conti
nuă a activității »oeial-e- 
conomice și la ridicarea ni
velului ideologic și politic 
al comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, să afir
me ideile socialismului ști
ințific, forța lor transfor
matoare, revoluționară, 
combativă.

Ampla activitate teoreti
că a partidului nostru se

hotărîrilor 
Xl-lea al 

Congresului

reflectă în abordarea și 
clarificarea, pornind de la 
cerințele practicii sociale, 
a unei game largi de pro
bleme ale societății româ
nești și ale lumii con teta- : 
porene, examinate din 
multiple unghiuri de vede
re (clarificarea științifică 
a etapelor dezvoltării eco- 
nomieo-sociale a României, 
caracterizarea societății so
cialiste multilateral dezvol
tate, elucidarea teoretică 
privind formele noi de e- 
xereitare a rolului condu
cător al partidului prin in
tegrarea sa organică în_ 
viața societății, rolul sta
tului și evoluția funcțiilor 
sale etc.).

Activitatea teoretică a 
partidului oferă răspunsuri 
științifice la problemele 
complexe cu care se con
fruntă societatea noastră 
în etapa actuală, formulea
ză sarcini și: căi de • acțiu
ne, ajută la înțelegerea 
proceselor și fenomenelor 
contemporane. De aceea 
studierea și cunoașterea 
ideilor, a tezelor și con
cepției partidului nostru 
reprezintă o cale impor-. 
fantă de ridicare a nivelu
lui politic și ideologic al 
comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii, de dez
voltare a conștiinței lor 
înaintate. .

Adriana KARAC SONY 
activistă la Cabinetul 
municipal de partid

I

i 
i

I
I

Partea a doua a consul
tației, în numărul urmă
tor al ziarului.
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întoarsă c 
afli, ridic 
identitate 
nu găseșt 
mai stabil 
„pasăre c;
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Dacia

L LA... 
AT

? Și permi- 
.ucere se 
it. Intreba- 
cătorul an
din Petro- 

ate confir- 
pus. Acum 
luni la loc 

a pierde și 
de frig.

i suferă că 
e conduce | 
>entru că... I 

condus I 
băuturilor | 
va rein- i 

a permisu- 
e o cură .

I
I
I
Iev tuia - 

ierală. Nu I
nara ■ ’ 

pe cînd . i

pornește
După mai bine de un ăn 

și jumătate de pregătiri, la 
27 august, „Dacia 2050", 
cum a fost numită plută, 
era gata de drum.

— Vă amintiți, tovarășe 
Szuhanek, momentul ple
cării ?

RE
ARE“

sa

I
I
Ie rătăcești 

>are" de 
letinul de 
diliția Pe- 
îem „pa
ri pentru 
>ranja. do- 
scroni nr. 
ție, se „o- 
sele lungi 
anelor. A- 
.e fără a- 
-mă nene 
i vede ea 

Deocam- 
uns 
iție.
a, fă cale 
î unde te 
actul de 

vezi dacă 
4 ocupație.
L'ît cea de 
are".

bu-
A-

I
I
I
I

ȘOPHI !

zilele lu- 
: un co- 

școlară 
fost sur- 

ișină în 
rsa șo- 
i loc ne- 
să se a- 

nav ac- 
șaee zile 

lat. Șofe- 
■is în ju- 
tea sînt 
nodămîn-

Din ele 
agă cu
minte a- 
î părinții 
dar mai 
orii auto. j 
iernați să | 
itiv, cu | 

în loca-
1 evitam

-— Toți eram foarte emo
ționați. Pluta se afla în 
portul Sulina, iar în fața 
consiliului popular al ora
șului a avut loc o festivi
tate. Pionierii ne-au ofe
rit flori, iar organele loca
le de partid și de stat 
ne-au urat „vînt bun". In 
sunetul sirenelor, însoțite 
de acordurile Imnului nos
tru de stat, o pionieră de 
8 ani a „botezat" pluta 
spărgînd tradiționala cupă 
de șampanie de prova. A- 
poi la remorca „Delfinului" 
ne-am început călătoria în 
largul mării, urmăriți de 
privirile și saluturile celor 
de pe chei, fiind însoțiți 
de ambacațiuni ale Admi
nistrației Fluviale a Du
nării de Jos. Emoțiile noas
tre au crescut și mai mult 
în larg, la aproximativ 5 
mile de Sulina, cînd „Del
finul" pe care erau prie
tenii care ne-au ajutat tot 
timpul, în sunetul sirenei, 
în semn de salut ne-a 
lăsat în larg. Deși era soa
re și destul de cald, marea 
se montase, cum spun ma
rinarii cînd se pregătește 
furtuna. De acum ne-am 
intrat în. atribuții. Unii 
răspundeau de problemele 
de navigație, alții verifi
cau în permanență com
portarea plutei, eu am a-

2050 
în larg

vut ca sarcini problemele 
de meteorologie, salvare și 
asistență medicală. Totul a 
decurs în limitele norma
lului pînă seara cînd s-a 
lăsat o ceață densă. Vizibi
litatea a scăzut la cîțiva 
zeci de metri, iar -noi ne 
aflam într-o zonă intens 
navigată — zona Sulinei 
— și risuiân să fim loviți 
de vasele care așteptau in
trarea pe fluviu. Am înce
put manevrele pentru a 
prinde briza de seară care 
trebuia să ne ducă 
sud. Ih jurul orei 24, 
tul s-a schimbat spre 
și am deviat mult 
Insula Șerpilor. N-am 
mit niciunul.
tot timpul pe o furtună 
de gradul 3 și ceață densă 
și dimineața am reușit să 
depășim Sulina...

S-ar părea că 
decurs normal în 
noapte. Dar... Noi 
formație alpinîști, 
întîlnit prima dată 
tuna în largul mării, 
cunoșteam însă posibilită
țile de manevrabilitate, a 
velaturii, ale plutei în 
larg. Dimineața 
sit epuizați.

— După o 
noapte, odihna 
meritată...

•— Da. Am ancorat și am
n-a 
de 
un 

noi.

spre 
vîn- 
nord 
spre 
dor- 

Am plutit

totul a 
prima 

toți, de 
ne-am 

cu fur-
Nu

plutei 
ne-a gă-

asemenea 
era bine-

țntrat în .odihnă. Dar 
durat mult. Colegul 
cart ne-a anunțat că 
vapor vine direct spre
Ne-am luat fiecare postul 
în primire pentru a efectua

Povești în pastile
Deodată din codru îșj 

făcură apariția 13 tîlhari. 
„Ce ghinion pe mine ! își 
zise împăratul, tocmai 13...“

Și aruncă Zmeul 
duganul cale de 
paște. Făt-Frumos

ESTE 
•ARTE T“

turâtă a 
ă vineri, 
în «pro- 
Vietoriei 

Din cau- 
rii Arcaș

Vaieriu, 
cob loan 
Timișoara 
sigură cu 
1 fabri- 
in Petri- 
icat cu 
: modul 
ancorare 

■inzi pe 
1 răstur- 

trotuar. 
îplat da- 

pietoni, 
des. No- 
i respec- 

nimeni. 
au spart.
lor s-au 

line plă- 
arte" ?

I
■

ala cu 
roului 
Miliției 

ii

buz- 
nouă 
zise ; 

„Vino la noi la atletism, 
campion te facem..."

—•—
Pentru că îi salvase 

ța, peștișorul de aur 
dădu acestuia 
„Nu, 
mulțumesc, dar eu 
numai din frunză".

■tee

via- 
îi 

solz.un ------
Făt-Frumos, 

cfnt

Inima fiului de împărat 
se făcu cit un purice... 
după care dispăru, sărind 
în lungul drumului.

Mircea ANDRAȘ

manevrele de evitare a 
navei. Dar, spre marea 
noastră bucurie, am văzut 
că era cargoul „Craiova", 
comandat de tovarășul loan 
Nagy, originar din Petro
șani, un fost elev al cu
noscutului navomodelist 
Leontin Ciortan. A fost o 
întîlnire deosebită. Apro
ximativ o oră a durat ma
nevra de apropiere a unui 
cargou de 4500 de tone de 
ambarcațiunea noastră de 
17 tone. Am fost primiți 
pe bord cu o căldură deo
sebită, atît de echipaj cît 
și de comandant.

— V-ați cunoscut înainte 
de plecare ?

— Pe comandantul navei 
l-am cunoscut mult înain
te, la Petroșani. Cu un an 
și jumătate în urmă, cînd 
am început pregătirile, 
ne-a dat sfaturi prețioase 
și un ajutor deosebit. A 
fost unu] dintre sprijinito
rii 
ce
Pe 
tul 
ținut în permanență 
plutele construite după mo
delul bistrițenilor pot re
zista pe mare, că poate fi 
refăcut drumul strămoșilor 
noștri daci.

După ce ne-am comple
tat proviziile și am primit 
sfaturile necesare naviga
ției, în jurul orei 13 nava 
a pornit la drum. Unul 
dintre coechipieri, impre
sionat de modul tovără
șesc în care am fost aju
tați și primiți, a exclamat: 
„Măi, dar voi ăștia din Va
lea Jiului parcă sînteți oa
meni aparte". Spunea a- 
ceasta, poate, și pentru că 
în perioada de construcție 
a plutei colegii salvamon- 
tiști au venit tocmai de la 
Petroșani pentru a ne aju
ta la lucru.

Ne-am odihnit pînă sea
ra cînd marea s-a montat 
din nou. Nu știam atunci 
că pentru noi abia începea 
calvarul.

noștri morali. In timp 
specialiștii afirmau că 
Marea Neagră plutări- 
este imposibil, el a sus- 

că

(Va urma)

Dragoș CALIN

,, Se făcea că era seară, ajung în fața ghișeului, 
,, Luminile orașului, calde o reeepționeră ou ochii 
,, și primitoare, însoțeau albaștri în com- 

atmosfera plimbărilor mai pania a încă trei — patru 
mult sau mai puțin taini
ce... Se mai făcea că sînt 
nou venit în oraș și do
ream să dorm înțr-un ho
tel. Visul acesta nu e ca 
toate visele pentru că, de 
obicei, în vis lucrurile 
par mai frumoase, pe 
cînd...

Intrarea în hotel, era 
străjuită de fel de fel de 
inși pletoși și cu blue- 
jeansi, care pesemne ca 
în vise, țineau clădirea 
să nu cadă. In hol se fă
cea că e mare aglomera
ție. Cel puțin 30—40 de 
tineri stăteau la televi
sor tolăniți ca la ei aea-

amici și amice pipau 
„d’alea lungi" și priveau 
oblăduitor peisajul. N-am 
întrebat-o nimic. Nici mă-

„SET ONCOBALT
Un colectiv de fizicieni 

medici, ingineri și tehni
cieni a realizat așa numi
tul „set oncobalt“ — o co
lecție de 88 elemente ra
dioactive (ace și celule) 
care permite terapia dife
rențiată, în funcție de ti
pul histologic, extinderea, 
localizarea și stadiul de e- 
voluție a tumorii.

Verificat în practica me
dicală „Setul oncobalt" a 
realizat randamente remar
cabile în tratamentul can
cerului de limbă, al sinu
surilor, pielii, colului ute- 
rin, deschizînd noi posibi
lități ele diversificare 
domeniul iradierilor
medicale. Acest nou instru
ment medical este folosit 
în mod curent în institute
le de : oncologie din Bucu
rești și Cluj-Napoca și în 
spitalele clinice din Sibiu, 
Craiova și Iași.

FRANȚA — 
EXPORTATOR DE 

ANIMALE SĂLBATICE

locuitori, în majoritate 
pescari. Ceea ce. amenință 
însă Mopti, apropiindu-1 
și pe acest plan de Veneția, 
este apa. Autoritățile lo
cale au elaborat un plan 
de salvare a orașului de

așa cum afirmă numeroși 
istorici, a descoperit conți-; 
nentul nord-american cu 
300 ani înaintea lui Co- 
lumb, șl tradiționala zff 

navigatorului

I

creșterea nivelului apelor 
care amenință în special 
zonele industriale și 
merciale.

co-

In următorii ani, Franța 
va deveni un important 
exportator de tigri și, posi
bil, de lei, pantere și ja
guari. Comerțul cu felinele 
este efectuat de grădina 
zoologică din Toulon, spe
cializată în creșterea pui
lor de animale sălbatice. 
Pînă acum, grădina zoolo
gică a exportat tigri în In
dia, Laos, Kenya și Mauri
tania, în Anglia, R.F.G. și 
alte țări europene.
„VENEȚIA
Mopti — 

ca mărime 
economică 
Mali, este supranumit „Ve
neția maliană". Situat pe 
trei insule din rîul Bani, 
legate între ele prin diguri 
artificiale, orașul este a- 
saltat de turiști. Populația 
a ajuns la aproape 100 000

MALIANA

al doilea oraș 
și importanță 
a Republicii

Siminic lucrează și în zi
lele cu meciuri. Apoi se 
făcea că tîrziu, după ora 
închiderii barului de la 
liotei, care (poate așa o 
fi în vise) s-a închis a- 
proape de ora 24, am în
cercat să intru din nou 
în hotel, dar ușa era în
chisă.

M-am trezit buimac în 
camera mea din cartie
rul Aeroport — am în
cercat să realizez ce-am 
visat și am ajuns la con
cluzia amară eă orice a- 
semănare între visul meu 
și realitatea de la noul 
hotel al Petroșaniului nu

car în vis nu trebuie să 
deranjezi preocupările... 
Am ieșit necăjit, dar „cînd 
să cobor scările, numai 
ce «ud din piepturile ce
lor din hol un prelung este deloc întâmplătoare, 
și strident ,,goool“, care 
m-a făcut să înțeleg că 
la televiaor era meet. B- 

să pe covoare, în fotolii, ra gata, gata să mă tre- 
rezemați de pereți, unH zesc din somn ți să 
peste alții, înctt nu reu- pierd bunătate de *»■ A- 
șeawi să ajung la recep- șa strigăt n-am ai-a-i au- 
ție. Dar, stupoare : cînd zit de cînd prietenul meu

i somn ți să 
pierd bunătate de vis. A-

Ce ți-e și cu visele astea!
Bujor MIRCESCU

P.S. Și am hotărft să 
povestesc acest vis direc
torului Direcției comer
ciale a municipiului Pe
troșani.

ANIVERSARI
La 9 octombrie, ameri

canii au sărbătorit pentru 
prima dată două aniversări 
ale descoperirii Americii: 
de către navigatorul scan
dinav Leif Erikson, care,

a debarcării 1------------------ .
portughez pe țărmul Lumi# 
Noi. Ultima 
sărbătorește 
prima zi din 
nul acesta ea a căzut 
data de 9.

CALENDAR IN VOIE
In regatul Butan, situat 

în Himalaia de est, astro
logii alcătuiesc la sfîrșitul 
fiecărui an un horoscop o 
ficial pentru anul următor. 
Cînd ei anunță că într-o 
anumită lună sau zi cade 
o conjunctură astrală nefa
vorabilă, din ordinul rege
lui luna sau ziua respectă 
vă se radiază din calendar 
și se înlocuiește cu o alta 
mai favorabilă. In acest 
fel, în 1978 locuitorii rega
tului au avut două luni au
gust și nici o lună septem
brie.

aniversare 
de obicei 
octombrie.

se
în:
A* 
în

Semințe de bostan
din cel»Te-am făcut om, și 

acum nici nu-ți mai pasă 
de mine, te dowre-n cot", 
l-a zis bătrînul copilului. 
Ca la vreo două ceasuri, 
trecu pe acolo o maimuță, 
ee-i spuse bătrfnulul exact 
același lticru.
• „Da ți-mi 

.Sportul", da’ 
păt, că-1 iau 
bolnav !“
• Facem caselor ferestre 

os să ne lăudăm perdele
le..., ■■■ ■

• Chelnerița aceea era 
foarte hoață, îi înșela pe 
toți, chiar și pe bărbatu- 
său.

• Magazinul Universal 
este un magazin din care

pornea»» 
nici un

vă rog un 
să fie proaa- 
peirtru »n

ORIZONTAL: 1) CIOC, 
CIOC ! 2) Frunzele conife
relor — PAC ! (reg.) 3) Fac 
spumă la gură ! — Cură ! 
— Interjecție de uimire. 4)

PIC, 
Te adoarme — Pa- 
Calc! 7) A agăța 

— Afluent al Vis-

Plătit într-o zi anume 5) 
PUI ! (de capră) 
PIC ! 6) 
riu ! —
8) BR !

nu

Consecințele neglijenței. Numai intimplarea a 
ea în momentul căderii grinzilor, pe trotuar 

fie nimeni.

Rebus H Rebus ■ Rebus 9 Rebus I

tulei 9) Interjecție printre 
chiuituri — CAȚA ! — A 
repeta pe altul 10) HO, HO!

VERTICAL : 1) NĂ, NA!
— Interjecție cu sens co
mic 2) Pe lingă casă 3) 
ȚAC — PAC ! 4) Prepozi
ție — Vizite scurte 5) In 
orice chip ! — Zemos 
capete ! — Deslușit
HOP I 7) Unitate de mă
sură — Rîu în Mozambic
— Bice ! 8) Interjecția du
rerii... — ... și pentru as
muțit clinii — Vers 9) In
terjecție care îndeamnă vi
tele — MAC, MAC 1 10) Pe 
bază de etil — Comună în 
Belgia.

DICȚIONAR: TNA, RUO, 
AAT.

la
6)

Victor IAȚENCO

lipsesc produse 
mai diverse.

• S-a hotărît să 
că la drum fără 
ban. Dar pentru că cineva
i-a dat totuși niște baniț 
nu s-a mai dus, i s-au pă
rut prea puțini.,.

• înainte de a fi execu
tat, condamnatul îl calcă 
din greșeală pe călău pe 
picior. Călăul l-a ierta# 
deoarece condamnatul i-W 
promis că n-o să se mai 
înttmple!

• Paznicul își consulta 
ceasul cumpărat astă-noap- 
te la un preț derizoriu d» 
le unul pe care tocmai îl 
surprinsese furi nd din tar
laua C.A.P.-ului.

• Puține femei frumoa
se, multe înfrumusețate.

• Puțini poeți ar mal 
rămîne 
circula 
grai.

dacă poeziile a» 
din nou, prin viu

Traian FURNEA
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spectacol la centrul cul
tural din Seraing.

EMEN’rd
Rezoluția Consiliului executiv 

al U. N. E. S. C. 0.
PARIS 14 (Agerpres). — 

Plenara Consiliului Exe
cutiv al U.N.E.S.C.O. a a- 
doptat prin consens o re
zoluție cu privire la con
tribuția acesței organiza
ții la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de O.N.U. 
in domeniul dezarmării. 
Rezoluția cere .ca toți cei 
care activează pe 
educației, științei, 
rii și informației, 
organizațiile internaționale 

co
cii 

atin-

tărîmul 
CllltU- 
toate

sacrate cursei înarmărilor 
ar permite ca acestea să 
fie folosite pentru eli- ‘ 
minarea mizeriei, foame
tei, bolilor și analfabetis
mului în lume, formării 
de cadre științifice și .teh
nice în țările în curs de 
dezvoltare".

Prezente românești
» 9

BRUXELLES 14 (Ager
pres). — In localitatea bel
giană Seraing au fost 
inaugurate „Zilele Româ
niei", acțiune ocazionată 
de aniversarea a 25 de ani 
de la crearea Asociației 
culturale Belgia-România. 
La primăria orașului a 
fost.. organizată o aduna
re festivă, la care prima
rul J. Vandenboch a vor
bit despre relațiile de

prietenie româno-belgiene, 
contribuția Asociației
culturale Belgia-Rdmânia 
la cunoașterea valorilor 
civilizației și istoriei po
porului român în Belgia. 
In continuare a avut loc 
vernisajul unei expoziții 
a pictoriței Maria Frîn- 
culescu. Seara, ansamblul 
„Marama" al Casei de 
cultură „Potoli / Sandor" 
din București a dat un

BERLIN 14 (Agerpres). 
— La Berlin s-a deschis o 
expoziție a pictorului ro
mân Aurel Ciupe. Sînt 

de 
cele

FILME

15 OCTOMBRIE

neguvernamentale să 
laboreze strîns
U N.E.S.C.O. pentru 
gerea acestor 
tele de miliarde

. lari absorbite 
narmărilor — ._ 
document — ar 
fie folosite 
pașnice și constructive, 
nu să constituie o

, povară pentru 
națională a țărilor.

.berarea uriașelor 
și umane con-ina ier ia le

Negocierile egipteano-israeliene

I 
I

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Avaria; Re- 

. publica : Ultimul post 
de control, seriile I-1I; 
Unirea : Mark polițis
tul la Genova ;

PETR1LA : Doctorul 
Poenaru;

LONEA; Urmărire 
periculoasă, seriile I-II;

ANINOASA : Aven
turile lui Robin Hood;

VULCAN: Melodii,
melodii ;

LUPENI — Cultural: 
Nimeni nu aleargă me
reu. Muncitoresc : Gen
tleman Jim.

URICANI : Brigada
specială.

prezentate peste 70 
lucrări reprezentînd 
mai importante creații din 
viața artistului. La verni
saj a i participat dr. Wer
ner Rackwitz, adjunct al 
ministrului culturii, func
ționari superiori . din 
M.A.E. și din alte insti
tuții centrale.

A fost prezent Gheor
ghe Tache, ambasadorul 
României în R.D. Germa- . 
nă-

SOFIA 14 (Agerpres). — 
La galeria de artă Ra- 
kovski din Sofia a avut 
loc vernisajul expoziției 
pictorului român Damian 
Petrescu.

La vernisaj au fost pre- . 
zenți șefi ai misiunilor di
plomatice, oameni de cul
tură și artă. A fost de fa
ță ambasadorul român la 
Sofia, Ștefan Boboș.

I
I
I
I
i

ÎS OCTOMBRIE I

I
I
I
I

!
1

I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I 

ia !
• î

WASHINGTON 14 (Ager
pres).— Vineri, la Was
hington, a avut loc o 
nouă - rundă de negocieri 
tripartite pentru elabo
rarea tratatului de pace 
dintre Egipt și Israel. Ca 
și în ziua precedentă, de
legația americană a avut 
convorbiri separate cu fie
care dintre părți, după 
care cele trei delegații

- s-au întrunit într-0 
dință plenară.

Potrivit unei declarații 
făcute presei de purtăto
rul de cuvînt unic al ne
gocierilor, George 
man, citată de ; 
M.E.N., negocierile 
teano-israeliene 
să înregistreze 
negociatorii

tul tratatului pe baza pro
iectului american, care es
te singurul document a- 
flat pe masa de negocieri. 
In m-od evident, a conti
nuat Sherman, există o se
rie de diferențe . intre 
părți, dar, a adăugat el, 
în prezent au loc negoci
eri pentru soluționarea a- 
cestor diferende.

Pentru ziua de sîmbă-
tă nu au fost programate 
ședințe oficiale, acestea
urmînd a fi reluate 
minică.

I
I
I

I 
I
I

țeluri, 
de 
cursa î- 

arată în 
putea să 

scopuri 
Și 

grea 
economia

Eli-
resurse

de 
se

în

se

Sher- 
agenția 

egip- 
„continuă 
progrese, 

examinînd 
proiectul de tratat de pa
ce american prezentat de 
secretarul de stat al
S.U.A., Cyrus Vance". Pur
tătorul de cuvînt a pre
cizat că ambele părți au 
convenit să negocieze tex-

14 (Agerpres). — 
Comunist Ger- 

Comunist 
Comu- 

Partidul

BONN
Partidul 
man, Partidul
Francez, Partidul

■•-nist din Belgia, . .
Comunist din Olanda și 
Partidul Comunist Luxem
burghez au adresat un a- 
pe! oțelarilor din țările 
respective de a participa, 
la 4 noiembrie, la un mi
ting ce se va desfășura

în Fran- 
vineri, la 

reprezen-

al parti- 
sublinia- 
siderur- 

respective 
umăr la 

planuri- 
a

Un apel comun al mai multor 
partide comuniste

la Thionyille, 
ța, a anunțat, 
Dusseldorf, un 
tant ai P.C.G.

Apelul comun 
delor menționate 
ză că muncitorii 
giști din țările 
trebuie să lupte 
umăr împotriva 
lor C.E.E. de suprimare 
locurilor de muncă.

Din lumea
WASHINGTON 11 (Ager

pres). — Comitetul eco
nomic mixt al Congresu
lui a dat publicității un 
raport în care consideră 
inflația în continuă creș
tere, impozitele mări și 

. declinul neîntrerupt > al 
dolarului drept unele din-. 
tre cele mai grave , 
bleme economice __
S.U.A. După părerea mem
brilor comitetului, 
vernul nu a întreprins e- 
forturile necesare pentru 
stoparea creșterilor infla
ționiste, pentru, combate
rea tendințelor de ma
jorare a dobînzilor și de 
reducere a investițiilor, 
pentru sporirea produsu
lui național brut și pen
tru sprijinirea monedei 
naționale. In ceea ce pri
vește eroziunea dolarului, 
In raport- se apreciază că

de

ca-

IPOTEZĂ

p ro
ate-

gu-

capitalului
aceasta este legată și 
situația de criză existen
tă in economiile altor 
state occidentale, care au 
dus. la adoptarea de
tre. acestea și a unor mă
suri comerciale protecție-.

- niște. ■ ■
LONDRA 14 (Agerpres).

— Invățămîntul din Ma
rea Britanie este con
fruntat cu dificultăți se
rioase, datorate, în princi
pal, lipsei de fonduri ne
cesare procesului j de edu
cație. Potrivit datelor pu
blicate la Londra de Sin
dicatul național al cadre
lor didactice. în prezent 
în Marea Britanie 
măr
tori nu au un ioc de'
In același timp, în întrea
ga țară există numeroase 
școli în care clasele 
supraaglomerate.

MINISTRUL OLAN
DEZ AL JUSTIȚIEI, 
Jaoob de Ruiter, a anun
țat, într-o notă adresată 
Parlamentului, că gu
vernul va face tot posibi
lul pentru a obține extră
darea celor 355 de cri
minali de război olandezi. 
Documentul citat menți
onează că cei mai mulți 
s-au refugiat în R.F. Ger
mania. Unii dintre ei au 
fost condamnați la moar
te în contumacie.

POTRIVIT ĂNGENȚIEI 
ANSA, magistratul însăr
cinat cu anchetarea cazu
lui Moro a emis două noi 
mandate de arestare îm
potriva lui Lauro Azzolini 
și Francesco Binisoli, 
membri prezumtivi ai or
ganizației extremiste, „Bri
găzile Roșii", capturați cu i 
cîtva timp în urmă.

IN SUEDIA se experi
mentează 
„Saab-99", 
ză drept 
tîl gazele 
benzina.

UN ASTRONOM 
MATOR J A P O N E Z, 
Tekeshi Urata, a descope
rit un nou asteroid, exa
minînd fotografiile unei 
comete. Este pentru prima 
dată' cînd un astronom a- 
mator japonez descoperă- 
Un asteroid.

REPREZENTANȚII GRE
VIȘTILOR 
prinderile filialei 
paniei americane de 
tomobile „Ford" 
rea Britanie 
„British Oxygen" au 
pins, vineri, ofertele 
tronatultii, hotărînd 
tiniiarea grevei. De 
ționat că greva de la în
treprinderile „Ford"- con
tinuă de trei săptătnîni.

MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE AL R.P. 
CHINEZE, Hiian Hua, și-a 
încheiat vizita oficială de

patru zile în Marea Bri
tanic, unde a fost primit 
de premierul James Cal
laghan și a purtat con
vorbiri cu ministrul de 
externe britanic, David 
Owen.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : 
tă ; Republica : 
11a ; Unirea : 
din munți.

PETRILA :
Poenaru.

LONEA : Mercenarul.
VULCAN : Prețul vie

ții.
LUPENI — Cultural: 

O fată aproape cuminte; 
Muncitoresc : Gentle
man Jim.

URIC’ANl: Brigada
specială.

Viață regăsi-
Guer-ri- 

Capcana

Doctorul

TV.

un nu
de 24 000 de învăță- 

nluncă.

sînt

autoturismul 
care . 

combustibil 
naturale, c.ît

utilizea-
a-
și

A-

de la Intre- 
oom- 

au- 
din Ma- 
și de la 

res- 
Pa- 

con- 
men-

REGIMUL RASIST
de la Salisbury a hotărit 
închiderea în ultimele 15 
zile a altor 35 de școli ru
rale africane situate în 
partea de vest a Rhodesiei 
centrale. Această măsu- 

„ră, anunțată de Ministerul 
Educației, afectează 6 00(1 
de elevi africani. Dealt
fel, numărul copiilor a- 
fricani ale căror școli au 
fost închise de. către, re
gim sub cele mai diferite 
pretexte atinge în pre
zent cifra de 234 000.

Institutul de mine
Petroșani

încadrează de urgența

2 paznici

— 3 muncitori necalificați (încărcători- 
descărcătorij

15 OCTOMBRIE
8,00 Gimnastica Ia do

miciliu. 8,15 Tot înain
te ! 9,10 Șoimii patriăi.
9.20 Film serial pentru 
copii : „Cărțile junglei" 
episod 8. 9,45 Pentru că-

I minul dumneavoastră 
I 10,00 Viața satului. 11,45 
I Bucuriile muzicii. 12,30 
| De strajă patriei. 13,00 
I Telex. 13.05 Album du

minical. "Ora veselă. 
14,00 W'oodv — ciocăni- 
toaiea buci icasă — de
sene animate. 16,00 . Fot
bal : Politehnica lași — 

-Steaua (divizia A) re
priza a H-a. 17,25 Film 
serial: Linia maritimă
Onedin.- Episodul ( 60.
18.20 Reportaj TV : De 
„Ziua energeticianului". 
18,40 Micul ecran pen
tru cei mici. 19.00 Tele
jurnal. 19.20 Antologii 
artistice : Gala umoru
lui. 20,50 Film artistic : 
„Lupul alb". Premieră 
pe țară. Producție u. 
st idiourilor franceze. 
22,50 Telejurnal. Sport.

I
I
I

i Viața pe pămîn.t a a-
I părut, după toate pro

babilitățile, ca urmare a 
dezvoltării moleculelor 
organice aduse din spa- 

* țiu de meteoriți și co
mete, în urmă.cu apro
ximativ 4 miliarde de 
ani — susțin astronomii 
britanici- Fred, Hoyle și 
Wickramasinghe. Ei își 
bazează ipoteza pe exis
tența moleculelor 
ganice, descoperite
cent în diferite zone ale 
Galaxiei. Descoperirea 
acestor molecule, opinea- 

I. ză cei doi cercetători 
I lucrarea „Lifecloud", 
i părută la Londra,

Faptul divers
SEPARAREA A DOUA 

SURORI SIAMEZE
3

pe glob

doilea mileniu î.e.n. Pic
turile reprezintă figuri u- 
rnane și ambarcațiuni.

O STATUIE A LUI 
CHARLIE CHAPLIN
O statuie

or-
re-

în
a-

...............- .. a 
rată că elementele . or
ganice ale vieții sînt larg 
făspîridite în spațiu și 
au nevoie numai de con
diții favorabile pentru ca 
evoluția lor să înceapă.

PICTURI RUPESTRE

înfățișîndu-1 
Pe Charlie Chaplin,. 
mărime naturală. Va 
ridicată în cartierul 
sudul Londrei, unde 
cesta. și-a petrecut 
pilăria, în sărăcie, 
inte de a deveni 
dintre cei mai 
actori ai secolului 
tru, s-a anunțat în

In apropierea locali
tății spaniole Jimena de 
la Frontera au 
descoperite mai 
picturi rupestre 
din primul sau din al

fost 
multe 
datînd

în 
fi 

din 
a- 

co- 
îna- 

unul 
cunoscuți 

nos- 
ca- 

pitala britanică. Statuia, 
care va fi realizată .. de 
sculptorul John Double
day, îl va prezenta pe 
Charlie Chaplin în cu
noscutele lui accesorii 
vestimentare din filme
le oare l-au făcut 'cele- 
bru — bastonul, pălăria 
și pantalonii săi atit de 
originali.

La Spitalul „Duke Me
dical Center" din Dur
ham (statul Carolina de 
Noi-d) a fost efectuată cu 
succes o operație în ca
drul căreia chirurgii au 
reușit să separe două 
surori siameze, lipite una 
de alta în regiunea ini
mii. In perioada urmă
toare, echipa de chirurgi 
urmează să efectueze noi 
intervenții chirurgicale a- 
supra celor două fetițe 
pentru separarea lor com
pletă.

IAR ȚIGĂRILE...
Potrivit datelor de 

care dispune în prezent 
știința, aproximativ 40 
la sută din îmbolnăvirile 
de cancer în rîndul băr
baților ar putea fi evi
tate dacă s-ar renunța la 
fumat, a declarat, în ca
drul linei reuniuni ști
ințifice, ministrul vest- 
german al sănătății, Ant
je Huber. In cazul can
cerului pulmonar, 
centul respectiv ar
chiar de 80 la sută.

pro- 
fi

S

5

3
J
3

J

i

a

— 4 fochiști

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Leciii nr. 
57/1974.

Cererile de încadrare se pot depune zil
nic la Biroul plan-retribuire — personal, un
de se pot obține și relații suplimentare.

Întreprinderea de gospodărie 
COMUNALA Șl LOCATiVA PETROȘANI 

încadrează imediat

jurisconsult sau jurisconsult principal

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Moldo
van Gheorghe, eliberată 

■ de I.M. Lupeni. Se declară 
nulă. (601)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciurea 
Emil, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. Se 
declară nulă. (602)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popa

deConstantin, eliberată
I.M. Lonea. Se declară nu
lă. (603)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ârdeo 
Ernd, eliberată de I.M. 
Vulcan. Se declară nulă. 
(604) -

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Neagu 
loan, eliberată de'I.M. Pe- 
trila. Se declară nulă. (605)
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16 OCTOMBRIE

15,55 Telex. 16,00 Emi
siune în limba maghia
ră, 17,10 Festivalul 
„Cîntarea ? României". 

. 1Ș,OO Teatru , liric TV 
„Don Juan" de Mozart. 
19,00 Festivalul „Cînta
rea României" 19,15 Pu
blicitate. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Panoramic. 
Roman-foileton • 
tere fără glorie".
dul 8. 21,15 Mai 
o întrebare ? — 
mene cerești neobișnui
te. 21,45 Melodii pentru 
toate vîrstele. 22,00 
dran mondial. 22,20 
lejurnal. ':Lț •••:

VREMEA

X

20,25 
„Pu- 

Episo- 
aveți 

Feno-

Pentru următoarele 
24 de ore : Vreme 
general frumoasă, 
rul senin. Vînt 
pînă la potrivit 
sectorul sudic,
neața, ceață locală

în 
Ce- 

slab 
din 

Dimi-

MEMBNTO
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.
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