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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

ANUL XXXV, NR. 8'278 |

Mina Uricani pășește ferm
PE CALEA MECANIZĂRII,

pregătire necesare introducerii mecanizării. De un real folos ne-a fost în a- cest sens schimbul de experiență pe care l-am e- fectuat la minele Paroșeni, Lupeni, Petrila, precum și
Acționînd în lumina indicațiilor stabilite de conducerea de partid, personal de către tovarășul -Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lucru în. Valea- Jiului, cu privire la metalizarea lucrărilor din . sprijinul concret al mine- subterăn, comitetul de par- ' tid, - conducerea minei, în- ttfegul colectiv al I.M. U- ricani a acționat cu răs-- puadere și fermitate muncitorească în vederea mo-' 'WjgrnizăWi continue a lucrărilor clin abataj. Aplicarea noii tehnologii deextracție — alături de acțiunile organizatorice și de perfecționare a forței dc muncă în pas cti cerințele actuale pe care • le impune progresul’ activitatea minei o crescândă, ne-am preocupat de găsirea soluțiilor tehnice, de o- rientare a lucrărilor de

tehnic, dețin în de ansamblu a pondere mereu La început

rilor de la Paroșeni în găsirea celor mai bune, metode de introducere, întreținere și exploatare a complexului. In luna decembrie a anului trecut a fost introdus la noi primul complex în Stratul 17/18, sectorul III. Această premieră tehnică a fost pentru maistrul Vasile Giurgiu, pentru minerii din brigada lui Gheorghe Durlă, și, ' bineînțeles,, pentru întregul colectiv al minei un examen trecut cu bine. Important este că în abatajele noastre mecanizarea a Pl’ins repede „rădăcini". Oamenii lui Durlă au prins gustul lucrului prin simpla

Ilie Amorăriței, care au dovedit, plus capacitatea de mobilizare și

iar rezultatele nu se lasă așteptateapăsare pe butonul mașinii și au hotărît ca cel de-al doilea complex să fie introdus de brigadă. Gheor- ghe Șerbu, Petru Nădrag, Vasile Suciu, Petru Chiți- mia, Victor Moldovan, Ion Micioș, sînt cei odată în deosebită dăruire.Introducerea complexelor mecanizate nu a stînje- nit cu nimic activitatea de extracție, mina realizîn- du-și integral sarcinile de plan la producția de cărbune. . Odată cu mecanizarea, la Uricani s-a acționat și în direcția policalificării cadrelor. Numai în anul precedent, de pildă, 58 de electromecanici au absolvit cursul de mineri. In pag
ing. Carol SCHRETER, 
directorul I.M. Uricani

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a întîlnit, vineri, la Luanda, cu Sam Nujoma, președintele Organizației Poporului din Africa de sud-vest — SWAPO.Aducînd un cald omagiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, Sam Nujoma a apreciat că noua vizită a secretarului general al Partidului Comunist , Român, președintele blicii Socialiste nia, în unele țări ne constituie un ment istoric în dezvoltarea relațiilor dintre poporul român și popoarele africane, Teprezentînd, totodată, un sprijin direct, în această fază decisivă a luptei popoarelor din frica australă, pentru bcrarca națională și
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Plus 4000
kg pe post

Angajați plenar în 
realizarea sarcinilor de 
plan, minerii sectorului 
VI al I.M. Lupeni au 
extras suplimentar, în 
primul trimestru 8584 
tone de cărbune. Pro
ductivitatea muncii pla
nificată la nivelul sec
torului a fost depășită 
cu 800 kg/post. Pe luna 
aprilie plusul, la zi, es
te de 2258 tone.

O însemnată contri
buție în obținerea a- 
cestor succese l-a avut 
brigada condusă de loan 
Kacso, brigadă care ex
ploatează un complex 
Xiieeanizat. Semnifica
tiv este faptul că pro
ductivitatea muncii pla
nificată în carblfne. a 
fost depășită la nivelul 
brigăz.ii cu 4000 kg / post. 
Prin rezultatele obținu
te sectorul VI și-a adus 
o însemnată contribuție 
la reducerea prețului 
de cost la nivelul între
prinderii, cu 14,59 lei la 
tona de cărbune extras. 
Dealtfel minerii de la 
Lupeni au încheiat pri
mul trimestru al anului 
cu o economie de mate
riale care se evaluează 
la peste 7 milioane lei.

In imaginea alăturată, 
brigadierul loan Kacso 
cu cițiva dintre ortacii

mod deosebit a luptei poporului, namibian.SWAPO mai adîncă președintelui Ceaușescu, Central al Partidului munist Român, liti și poporului pentru sprijinul diplomatic și dat cauzei juste rului namibian de afirmare a identității sale naționale. România s-a dovedit a fi un prieten remarcabil, care, prin poziția sa activă. în cadrul Consiliului Organizației Națiunilor Unite pentru Namibia, joacă un rol important în procesul decolonizării Namibiei, ceea ce constituie o puternică încurajare a luptei poporului namibian pentru libertate și independență.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat satisfacția de a se întilni cu conducerea SWAPO în Angola, la I.uanda, și a salutat cu căldură pe tovarășul Sam Nujoma, C.C. al S\V \PO, pe toți luptătorii SWAPO, în numele C.C. al P.C.R. și al său personal.Arătind că Partidul C'o-

exprimă cea recunoștință Nicolae Comitetului Co- guvernu- român politie, material a popo-

România acorda ,lor elibera-tuturor Africa
urarea . și conică il or

munist Român, au acordat și vor și în viitor întregul sprijin luptei de re din Namibia, popoarelor dinaustrală, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat poporului namibian ca prin folosirea tinuarea tuturorluptei, inclusiv lupta armată, să pună capăt cît mai rapid dominației străine. în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că, prin lupta unită a țărilor . africane, a țărilor socialiste, a altor state, a țărilor progresiste, antiim- perialiste, din întreaga lume, este posibilă o soluționare justă și rapidă a cauzei poporului namibian, înlăturarea definitivă a colonialismului și. dominației imperialiste de pe continentul african.întîlnirea a decurs în- tr-o atmosferă de caldă prietenie și deplină înțelegere reciprocă.Tovarășul Nicola Ceaușescu, secretar neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ- Elena parte, recep- în o- tovară.șul
Alte relatări despre vi

zita in Republica Popu
lară .Angola in pagina 
a 4-a.nia, și tovarășa , Ceaușescu au luatvineri seara, la o ție oficială oferită noarea lor deAgostinlio Neto, președintele Ml’I.A — Partidul Muncii, președintele lîe- publicii Populare Angola. și tovarășa Maria Eugen ia Neto.Președintele Nicolae Ceaușescu si președintele Agostinlio Neto au rostit toasturi, urmărite cu a- tenție și salutate de asistență cu vii aplauze.Recepția s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie ' cordialitate.
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Producții suplimentare de cărbune 
pentru cocs și semicocs

Mai buna exploatare a instalației de preparare 
și îmbunătățirea necontenită a calității cărbunelui, 
preocupări de bază ale preparatorilor de la C’oroești, 
au dat posibilitate colectivului să obțină rezultate 
deosebite.

în luna aprilie, extracția în cărbune special a 
fost îmbunătățită cu 1,4 puncte, ceea ce a dus la 
livrarea de la începutul lunii a 
mentarc dc peste 1 100 tone de 
și semicocs.

Cele mai bune rezultate

unei cantități supli- 
cărbune pentru cocs

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, va efectua 
o vizită în Republica Democratică Sudan

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele " Repu
blicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va efectua o vizită oficială de prietenie 
în Republica Democratică Sudan, Ia invitația pre
ședintelui Gaafar Mohammed Nimeiri, și a doamnei 
Buseina Nimeiri, parte lunii
aprilie a.c.

au fost obținute de 
schimburile conduse de Alexandru Buruiană. Glieor- 
ghe Costea și loan Onițiu, precum și echipele de 
spălători conduse de loan Ologu, Dumitru Agache 

si loan Matei.
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Și florile, cuminți ca niște boabe în spice de grîu sau dansînd în rit-

cu cu ani- a o
lunile ele iarnă găseai o floare să mergi la o pentru

Teatrul de estradă din Deva a prezentat ieri, la Lonea, un reușit spectacol muzical-coregrai'ie in-

primăverii

La Casa.de cultură a sindicatelor din Petroșani poate.fi vizitată expoziția, deschisă recent, cuprinzînd machetele ,. pentru viitorul monument ’ închinat muncii și eroismului minerilor în opera

Chiai- dacă frigul și zăpada mai pun bețe n roate primăverii, aceasta tși face tot mai mult simțită prezența prin verdele ierbii, prin mugurii pomilor, prin florile câmpenești și din în

de industrializare a țării. Monumentul va fi amplasat în viitorul centru civic al orașului Petroșani.
♦ ------------Ieri, la liceul industrial nr. 1 Petroșani a a- vut loc festivitatea de încheiere a taberei de pre- gătire â tineretului pentru apărarea patriei. Timp de șase zile, peste 200 de elevi ai liceelor

van Jiului, dm cadrul ciclului II de pregătire, au participat la diferite activități politico-educative, dezbateri, aplicații tactice, trageri și întreceri sportive. (C. Val.)
titulat „Revista pălăriilor". Spectacolul, euprin- zînd melodii orchestrale și interpretări vocale, balet și momente bucurat de spectatorilor, chold, coresp.)

IN ZIARUL DE AZI :

vesele s-aaprecierea • Faptă de comunist.

DRUMUL SPRE
FIR MARE

cîmpenești și poieni ce au năvălit oraș.In greu care versare sau avea în casă.Acum, găsim . . _ peste tot : narcise, ghiocei, brîndușe, zambile, lalele și. la florărie chiar garoafe din „îndepărtata" — mai în iarnă — Codlea.Poienile și-au picurat lacrimi de vouă pe mina femeilor care le-au smuls frumusețea pentru a o oferi orașelor.Și străzile au prins culorile florilor din mîinile ce le-au cunipă-
• Rubricile noastre 
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Sport" și „Stop

Casa.de
poate.fi


Steagul roșu

Faptă de comunist
(Urinare din pag. I)
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efectua t-oElNumele comunistului Constantin Necula a devenit tot mai cunoscut la mina Petrila. Oamenii au aflat multe lucruri despre brigada sa, care .a înfruntat cu bărbăție greutățile. Despre brigada care astăzi ocupă un loc fruntaș pe întreprindere, loc pe care îl merită.— In urmă eu am primit sarcina mez o brigadă și ploatăm cărbunele stratul cinci, se nuie Constantin Necula. Am fost de acord deși știam că acolo sînt condiții grele...A acceptat cu ușurință ? Nu, a chibzuit bine ! A întrezărit ce îl așteaptă. Pentru că el, Constantin Necula, deși are numai 33 de ani, lucrează de 11 ani la mina Petrila. A

că nu s-a putut intixxiu- ce mecanizarea, iar transportul era discontinuu.Și-a format brigada și s-a apucat de treabă. Zilele au trecut, unele maibune, altele mai rele, dar oamenii nil s-au descurajat în fața greutăților.— îmi amintesc de reacția care s-a produs a- ■ tunci, continuă el. Pentru a rezolva problemele bateam pe la toate ușile. Ba pentru una, ba pentru alta. In consiliul oamenilor muncii aveam tot timpul probleme. Nu mă lăsam pînă nu primeam un răspuns favorabil. Așa a fost...Așa a reușit comunistul Constantin Necula să rezolve „problemele" brigăzii sale. Pînă la urmă s-au făcut eforturi și a fost modernizat transportul. In locul vagonetelor . au fost introduse benzile. Brigada a început să-și realizeze planul, apoi a reușit ca în fiecare lună nele minei, precum și să îl depășească cu 80— > de zăcămînt 100 tone de cărbune. O - singură problemă a mai

*
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I4 fost, rînd pe rînd, vago-? nelar, ajutor miner, mi-
V ner și acum șef de bri- gadă. Cunoaște bine tai-! nele min--: -—* ’ condițiile „„
I din stratul cinci, unde în

un an să for- să M- din destăi-
rămas • nerezolvată, îl frămîjită pe comunistul Constantin Nec-ula : cum să introducă pe stratul cinci un complex mecanizat. „Nu mă las pînă nu rezolv și treaba asta. Știu că se poate" spune el.Acesta este drumul pe care-1 parcurge comunistul Constantin Necula, șef de brigadă la sectorul' V al minei Petrila, unul din cei mai de seamă mineri din generația tînără. Un drum firesc, dar nu ușor, care îl duce spre afirmare, spre împlinirea deplină a personalității sale.

supăratul
siliul oamenilor muncii au analizat problema extinderii mecanizării în cîmpul minier Urieani. Astfel, în cursul trimestrului III a.c. se vă introduce la sectorul II în stratul 17/18 un nou complex mecanizat, care va asigura ătît realizarea planului pe acest an, cît și în anii următori. Aici, aș dori să fac o remarcă referitoare la sprijinul pe care trebuie să ni-1 acorde Combinatul minier Petroșani în obținerea acestui complex. Tot în vederea extinderii mecanizării intenționăm să mai introducem la finele trimestrului IV, încă un complex la sectorul III, în stratul 18. de abatajelor intens unei înain- intro-

ca-

zent, încă 50 de mineri termină cursul de electromecanici,. Dealtfel, la nivelul întreprinderii avem un program de policalificare și perfecționare a l'orței de muncă. In acest program nu sînt cuprinși numai meseriașii (mineri, lăcătuși, electricieni), ci și maiștri, tehnicieni și ingineri. Deci se poate spune că la mina noastră fiecare membru al colectivului învață ceva nou, înscriindu-se în efortul colectiv de perfecționare. Firesc, cu oameni bine pregătiți și cu utilaje moderne se ajunge la rezultatele scontate. De “•'pildă, prin înlocuirea tehnologiei clasice de exploatare cu cea mecanizată, la noi productivitatea muncii în abataj a crescut în medie cu 5000 kg/post și am obținut o economie de 30 mc lemn de mină, 4,4 mc cherestea și 70 kg exploziv la 1000 tone cărbune extras. A- ceasta fără să mai amintesc și de alte avantaje ca: reducerea efortului fizic, creșterea gradului de siguranță în exploatare și alte-■ le.In prin tate mare parte pe mecanizării, Urieani și-a realizarea zilnică nilor de plan la producția de cărbune. Rezultatele pc aprilie sînt la fel de bune. Acest fapt nu justifică însă slăbirea interesului pentru utilizarea integrală a potențialului tehnic existent. Mina arc disponibilități reale pentru producții superioare de cărbune.Comitetul de partid, con-

Totul a pornit de la depășire nepermisă pe care a Gheorghe Vîrdarie. este șofer la S.T.RIA. și conduce o autobasculantă. In 7 aprilie, pe strada Republicii din Petroșani, s-a angajat în depășirea unei autocisterne în timp ce din sens opus venea un autobuz. Noroc cu șoferul autocisternei, altfel...Cum era și normal, Gheorghe Vîrdarie a fost sancționat și i s-a suspendat permisul pe o lună. In loc să-și recunoască vina, tot el a fost „de către pădure". Și-a aruncat pe jos actele și banii pe care-i avea asupra lui, refu- . zînd să-și ducă mașina i la garaj. Pînă la urmă... ‘ Poate ține seama de epatarea lui și conduSe- : rea unității .

âParalel eu acțiunea mecanizare a noi ne pregătim pentru introducerea moderne combine de tare în steril. Prin ducerea acestui utilaj pabil de înalte performanțe intenționăm să deschidem noi capacități de producție. Dacă ne referim la mecanizare și, implicit, la anii 1977, 1978 cînd a- cesta încă nu pătrunsese în abatajele minei noastre, în acest an producția de cărbune extrasă prin folo-- sirea noilor tehnologii va fi de 65—70 la sută.Dotarea tehnică de care dispunem la ora actuală, precum și cea de care vom beneficia în cUrînd însuflețește și mobilizează pe toți oamenii muncii de la mina Urieani în hotărîrea lor de a întîmpina evenimentele majore ale anului — Congresul ăl XTI-lea al partidului, a 35-a aniversare a eliberării patriei, precum și Ziua, minerului, cu noi și însemnate succese la producția de cărbune.
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Valeriu COANDRĂȘ

Florile
primăverii

In grădiniță.
Foto : Gh. OLTEANU

(Urinare din pag. 1)

prima parte a anului, sporul de productivi- a muncii obținut în • parte pe seama mina asigurat a saroi-mul mîinii ce le zîmbesc alb, roz, roșu, galben.Cumpărăm un sau mai multe.Facem cadouri pe stradă. Sau ne chiar facem chiar nouă din plăcerea de. a le vedea a- C'HScț* •Silit flori de cîmp, o- ferițe de natură. Sînt flori simple, care concurează, prin prospețime și gingășie, florile ., bile", de seră, care lasă mult așteptate pe care le învelim izo- lîndu-le parcă de viri și lumină.
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Arceșii din Amnoasa 
la un nou succes

Așa a făcut și Iosif Cseresznyes, șofer la salubritate. Cum mașinile salubrității sînt frecvente pe drumurile municipiului, el și-a zis că, dacă-i băut, nu-1 bagă nimeni c m se întîmplâ întotdeauna cînd omul este în regulă, și el a nimerit ca Eremia : cu autocisterna în gardul de beton de lîngă... garajul E.T.P. unde și-a lăsat niște bani și permisul de conducere. Ca să fie... băgat în seamă.

în seamă. Dar,nu

ȘEFUL CE ARE DE 
ZIS? efec- apri- con- Cure-

i

i
i

I
1

Narciscle, zambilele stau in coșul acestor florărese de sezon și a- poi în mîinile noastre așa cum au fost culese, ale căror tulpini le încinge doar un capăt de ață.Pe stradă, în coșuri ori în mîinile trecătorilor flori de cîmp și de poiene par cupe de jar, boabe de nea, steluțe de soare, ciorchini de violet.Și nouă ne plac. Cumpărăm, azi, cumpărăm mîine.Ne-am obișnuit cu e- le, cu culorile lor.Au sosit florile primăvară.Ele sînt un pentru tre s-a leȘi soarele.Dar soarele e zentat prin florile cestea : duse, din seva pămîntului și lumina zilei.îndemnați de aceste gînduri să facem în a- ceste zile de primăvară, din localitățile municipiului un sanctuar al florilor. Să semănăm, să sădim flori — cit mai multe flori !

Timp de două zile, pe poligonul Olimpia București, a avut loc concursul individual și pe echipe a F.R.T.; dotat cu „Cupa Primăverii". Arcașii anino- seni au obținut locul 11 pc echipe, iar la individual un loc I la juniori I, prin Gheorghe Pop și două locuri II cu Vasile Bud și Doina Damian. De aseme-

nea, trăgătorul Aurel Uri- țescu, care a trecut la se- niorat a ocupat locul IV. Arcașii Gheorghe Pop, loan Pagnejer și Doina Damian au plecat după concurs la Iași, în cantonamentul F.R.T. cu lotul național de juniori, care se pregătește pentru întîlnirile internaționale prevăzute în calendarul federației.

La un control tuat în ziua de 11 lie, autocamionul dus de Dumitru Iar de la I.T.A. Petroșani a fost găsit cu defecțiuni la sistemul de lumini. „Nu sînt becuri la magazin" susținea șoferul. „Șeful de coloană m-a obligat să ies cu mașina" spunea el. Cum era și firesc, Cu- relar a fost sancționat și obligaț ia calea-ntoar- să spre garaj. Ce are de . zis șeful de coloană, e corect așa ?
ACCIDENT TRAGIC

derefugiu gîndurile noas- atunci cînd zăpada lăsat pînă la muntelui, iar ploaia ne-au poale- norii răpitrepre- a- zambile, brîn- nareise născute

Copiii, sînt viitorul patriei. O seamă de legi fixează cadrul ocrotirii copilului în țara noastră. Fondurile importante alocate an de an în acest scop s-au concretizat în construirea, pe întreg cuprinsul țării, a numeroase unități eu profil pentru copii — creșe, cămine, grădinițe, școli, sanatorii, prevento- rii, tabere de odihnă, maternități și spitale, dispensare medicale. Un numeros corp medical și sanitar mediu de specialitate asigură asistența copilului dispu- nînd de medicamente și alimente dietetice adecvate îngrijirii copilului și bolnav. Ca un al acestor condiții, litatea infantilă ala indicele de 170—180 mie, cît era înainte de August 1944, la sub 30 mie în zilele noastre.Creștem un tineret sănătos și viguros, apt să facă l'ață cu succes sarcinilor construcției societății socialiste în țara noastră.Un lucru important nu trebuie însă scăpat din vedere și anume că, alături

ocrotire și de stat, un important peratura potrivită în momentul suptului, toate a- ceste carcteristici ajută copilul să cîștige vertiginos în greutate și lungime, să se dezvolte proporțional, să-și măturizeze rapid diferite organe și sisteme biologice și, mai ales, sis-

de măsurile de condițiile create rol deosebit de în creșterea și dezvoltarea copilului, în menținerea și întărirea sănătății lui îl are familia, cu deosebire 
mama.Intre multiplele sarcini și
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sănătos corolar morta- scăzutde la23 la

obligații ce revin mamei., asigurarea pentru copil a unei alimentații adecvate este de o importanță capitală. îndeosebi pe parcursul primelor 6 luni de viață, cel mai prețios aliment este laptele de mamă. Compoziția fizico-chimieă a acestuia, ideală pentru nevoile sugarului, digesti- bilitatea lui excelentă, e- chilibrul protidic-caloric optim, bogăția în factori de protecție (anticorpi) împotriva bolilor infecțioașe, aflarea lui, la orice oră, la îndemîna sugarului, sterilitatea lui naturală și tem-

temui nervos, să cîștige cu fiecare zi ce trece • tot mai multă și mai ascuțită judecată, să fie ferit de boli infecțioașe grave și să se integreze rapid și în mod armonios în viața de copil, de familie și, mai apoi, in viața socială complexă.Nici un altfel de lapte și nici un altfel de preparat din lapte nu poate e- gala laptele de mamă și asigura copilului avantajele arătate, deși s-au depus eforturi deosebite pe linie industrială să se apropie cît mai mult compoziția și calitatea laptelui praf de

cea a laptelui de mamă. Sugarul alimentat cu lapte de mamă nu necesită o su- .> pravegliere aparte, specială, pe cînd sugarul alimentat cu lapte pudră și, mai ales cu lapte de vacă, necesită, în tot timpul, o supraveghere deosebită căci ușor pot surveni tulburări de creștere și îmbolnăviri, dacă sînt încălcate regulile elementare cerute acest fel de alimentare.Iată de ce, încheind ceste rînduri, adresez apel călduros mamelorcopil mic sugar, să-și arate adevărata dragoste pentru odrasla lor, asigurîn- ’ du-le hrana naturală și e- vitînd trecerea la altfel de lapte sau preparat de lapte, atîta timp cît copilul este mic și pînă cînd nu a indicat medicul să se treacă la o alimentație diversificată. ,Laptele de mamă este cel mai de preț dar pe care o mamă îl poate oferi copilului său, odată ce i-a dat viață.

de
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Teodor PONOVA, 
medic primar pediatru

In ziua de 12 aprilie P.J. de 80 de ani dir Vulcan a fost surprins de trenul de persoane 2732 și lovit mortal în timp ce traversa linia, după ce a trecut' pe sub bariera închisă.Accidentul ne prilejuiește o nouă atenționare asupra felului în care trebuie traversată calea ferată de către pietoni pentru, a nu se expune pericolelor accidentării.
A RAMAS DIN ZIUA 

PRECEDENTATți vine a rîde cînd îi auzi ix: unii găsiți cu „musca pe căciulă" cum argumentează ca să se dezvinovățească. Dumitru Vasile, de pildă, a fost găsit ziua la ora 12 conducted, fiind „a- fumat" la volan. „N-am băut nimic azi", se jura omul. „Mi-a rămas de ieri, că aseară am băut". Drept pentru care i-a rămas și permisul în păstrarea miliției. Să nu-1 piardă cumva la vreo „încurcătură" de seară.
Rubrică realizată cu 

sprijinul Biroului 
circulație al miliției 

Petroșani
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Cadran tehnico-științific
• NUMĂRĂTOR discriminator de vagoaneUn aparat electronic pentru numărarea vagoanelor de cale ferată, ca și a vagoneților de mină a fost realizat de un colectiv de specialiști din cadrul Institutului de cercetări și proiectări tehnologice București. Aparatul — denumit numărător-discfiminator de vagoane R-41, — utilizează un principiu nou la ' discriminarea vagoanelor. El recunoaște orice tip de vagon care are între 2 și 26 de osii ; discriminează vagoanele independent de sensul de mers și viteză. Cuplat cu o instalație de identificare, automată, aparatul poate recunoaște vagoanele fără placa-cod de identificare, are o fiabilitate ridicată, iar buna 
sa funcționare nu este perturbată de corpuri metalice sau nemetalice.

• OPERAȚIE SUB MICROSCOPLa Spitalul P.T.T.R. din București a avut loc recent o operație vasculară realizată sub microscop. Această premieră pe plan național a fost efectuată 
de prof. dr. Tiberiu Ghițescu și dr. Nicolae Constan- tinescu de la catedra de tehnici chirurgicale a facultății de medicină. Practic, ei au realizat un autotransplant venos, înlocuind, pe o porțiune de 15 cm, 
o arteră trpmbozată.în urma operației, care a durat 3 ore, a fost restabilit fluxul normal al circulației sanguine, iar pacientul a fost salvat.

\ ' ■ h» ■ ■■■

• CU O VITEZA DE TREI ORI MAI MAREîn cadrul Centralei de construcții-montaj din București s-a realizat o modernă mașină de tăiat elemente nearmate de beton celular autoclavizat, unică în țară. Ea realizează viteze de lucru de cel puțin trei ori mai mari față de tăierea cu joagărul, asigurînd o calitate bună a tăierilor și eliminarea pierderilor provenite de pe urma sfărîinării. întrucît cîntărește numai 50 kg, mașina poate fi ușor transportată de la un etaj la altul.
• MAȘINI PENTRU INDUSTRIA UȘOARAîntreprinderea de utilaje și piese de schimb din Lugoj a livrat primul lot de mașini pentru bobinatul fibrelor de sticlă construite în. țara noastră. în seria premierelor industriale, realizate de colectivul acestei unități, se numără și noile mașini de finisat țesături, mașinile de subțiat margini, cele de perforat și capsat încălțăminte, ca și alte utilaje complexe. Concomitent, a fost asimilat în fabricație un număr însemnat de piese de schimb pentru industria ușoară. Lărgirea nomenclatorului se realizează în contextul îndeplinirii cu succes a sarcinilor de plan. Pînă acum, colectivul acestei unități a realizat în plus, față de plan mai mult de 10 tone utilaje tehnologice.

„Definiții44
• AUTOBUZ : mijlocrapid de enervare.
• STAȚII: petrecerea timpului cît mai mult in aer liber.
• CAP DE LINIE : tă- rîm pentru bîrfe, parada modei și baterea de recorduri in răbdare și... așteptare.
• DEFECȚIUNE ; reluarea „grămezii" nu ' la... rugbi, ci în. alt autobuz.
• AGLOMERAȚIE: con-- sum mare de nasturi și cremă de ghete.
• PECO : bufet unde se „bea" cu furtunul.
• ȘOFER NERVOS : la prima nu opresc că iar a pierdut Jiul acasă.
• ȘOFER CU MANIA

VITEZEI: Pregătiți-văpentru aterizare forțată.
• ULTIMA CURSA : singura cu care ajungi la timp acasă.

REBUSORIZONTAL: 1) Cu totul; 2) Sînt ca miezul nopții; 3) Dă soarele — Iese din papuc ! — Pune ceaunul! 4) Se topește după ei 

cu E.T.P.
• FRINARE BRUSCA: șoferul face mișcarea personalului.

Gh. CHERAȚOIU
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s
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— Soția mea e... electrocas- nică.— N-am să mai fac niciodată greșeli fatale.— Nu ți-am spus niciodată că ești frumoasă. Și n-am mințit.
Ing. Zoltan .
. Kiraly

• R E B U.S •5) Un cățel a dat gata to- . tul! — Jur-împrejur —Luni Ia 12 ; 6) Un prînz la iarbă verde; 7) De frumoase ce-s — E bunul nostru;

Simbolistica populară, 
mărturie a continuitățiiIn arta noastră populară se întîlnesc o seamă de elemente cu caracter simbolic, cum sînt rombul, steaua, creanga, cercul, șarpele, spirala, soarele etc. Suportul material al acestor ornamente este divers: lemnul, pînza, postavul ți mai ales ceramica. Mulți cercetători s-au aplecat în timp asupra legăturilor dintre simbolistica populară răspîndită pe întreg cuprinsul țării și vechi ori mai noi descoperiri arheologice. Prin natura perisabilă a materialului, multe obiecte nu s-au . păstrat de-a lungul vremii, totuși ornamentica ceramicii primitive și a bronzului ne oferă suficiente posibilități de comparație. Nicolae ior- ga afirma că arta cu caracter geometric care a a- parținut spațiului carpato- dunăreano-pontic s-a răs- pîndit de aici spre lumea mediteraneană iar lui Al-, Tzigara —• Samurcaș îi datorăm pertinenta observație privind spirala ca motiv ornamental prezent în neoliticul nostru și care se întîlnește numai în spațiul traco-ilir. Motivul spi

Petale gingașe, ce lasă/ Să intre primăvara-n... casă î Foto : Ion LEONARD

IOAN BOAR, Petroșani: Careul „Exemplificări" l-am reținut... E bun și drept exemplu pentru colaboratorii care ne trimit careuri cu semnificații
REBUS8) De par puncte negre, bagă-le-n grilă — Plin de ei ; 9) A-l ține la respect cu... apă — Omul nostru din Călan 1 10) Stă umbră (fem.) — Lăsat pe spate !VERTICAL: 1) începem imediat verticalul ! — Bine dispune orice fire; 2) Lungit la pămînt — Cu plecăciune 3) Dau căldură; 4) Le fac Eol 1 — Doarme în zăpadă; 5) Stă un pic întinsă — Iți stă bine! 6) Semințe de pară — Stă în vîrf; 7) Neliotărît — A-și da sufletul; 8) Așa mai vii pe-acasă — Fie ce-o fi ;9) S-a terminat ieri — Sală de masă ; 10) Semne de mirare — Cel cu ridicata.

loan BOAR, 
Petroșani

ralei și al soarelui împodobește străchini preistorice găsite la Sighișoara iar pe vase descoperite la Cu- cuteni, Frumușica, Dealul Fîntînilor se desfășoară —- pictat în culori frumoase, excepțional păstrate — motivul repetat al spiralei. Cercul, ca simbol al soarelui îl întîlnim des. El pri-
AWAVAWZ.WAV.W,
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DE LA FORMAREA 
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ȘI INDEPENDENT

V.SWAW.VWAVAWmește încă din vechi timpuri (epipaleolitic) semnul X pe care simbolistica creștină de mai tîrziu îl va adopta sub forma crucii înscrise în cerc. Mărturie în acest sens ne stau ornamentele săpate pe pereții bisericii rupestre de la Murfatlar (din sec, X-XI).Am lăsat pentru - acest moment discuția asupra u- nui alt motiv ornamental, care se repetă insistent în spațiul nostru, de la începutul istoriei pină azi —•

„mură-n gară*. Ce mai fac colegii dumneavoastră din cercul rebusistic IRIS ? Așteptăm noi colaborări.ADRIANA P1RVAN, Vulcan : „De toate pentru toți" e prea mare pentru spațiul nostru. Încercați careuri 10 x 10. Cuvintele OG AR A, ITIAN, AOT îl vor face nepublieabil și pentru alte... publicații.FLOREA VIOREL, Vulcan : De asemenea, cu cuvinte articulate ca GRECII, ȘIRETUL, SUEDEZII, careurile sînt dificil de publicat. In grilă n-au ce 
căuta cuvinte articulate și nici cele care depășesc trei litere fără a avea un sens de sine stătător. Reveniți cu încercări mai izbutite.IOAN SA VA, Vulcan : Am reținut pentru publicare „Montană11 și „Pămînt". „Surse de căldură" ar fi foarte bun dacă n-ar exista cuvînțul „zăbușeli". Poate-1 refareți (cu tot a- tîtea puncte negre). De a- semenea, și careul „Apă" care nu e „de ploaie" ci e... lungă 1IOSZEF P1LDNER, student, Petroșani : Culegerile cu „Vai dragă".» s-au mai vehiculat. Am reținut pentru publicare aritmogriful „Peste un milion". Mai trimiteți. .

L. ION 

simbolul bradului. De o u- tilitate ieșită din comun — lemn pentru construcții de case, șindrilă, nenumărate folosiri casnice — el s-a impus în ornamentica din vremuri străvechi, uneori e foarte clar, alteori descifrarea lui presupune e- fort. Oricum, rombul ornamental înfățișează doi brazi, unirea, prin unghiul ascuțit, a unui șir de romburi duce în chip tulburător la cunoscuții stilpi funerari întîlniți în zona Sebeș—Alba (satele Lomanu, Tonea etc.).Cercetătorul Vladimir Dumitrescu afirma capacitatea strămoșilor noștri „...de a „abstrage" din realitate, de a figura realitatea în scheme și de a o reprezenta în simboluri grafice". Putem afirma, pe baza elementelor de comparație, nu numai o continuitate privind șirul generațiilor, ceea ce este fără îndoială, important. Dar mai există ceva: perpetuarea unui anumit spirit capabil nu numai să producă o artă, ci să o și recepteze.
VIOREL MORARU

i Cronică rimată

Problema-cheie...: — Cum bine vezi, amice, mă țin deci, de cuvîntî Și am venit. Iă-ți pana și dă-i nițel... avînt: Că am a-ți spune lucruri ce te vor bucura...j — O, dragă Primăvară, nu mă voi îndura■ Să scap nimic din cele ce vrei ca să-mi înșiriî Și-am apelat încalțe la niște... însușiri• De care-acum dispune aproape mai tot omul; Ca să rețină totul, fidel: magnetofonul.; — In regulă, dă-i drumul. E cu atît mai bine,î Cu-acest prilej pot și eu să... mă ascult pe mine !: Să știi că-n săptămîna care-a trecut de cînd: Fusesem împreună, s-au îndreptat, pe rînd,j O serie întreagă de neajunsuri, care; Pînă mai ieri, păreau că... sînt semne de-ntrebare !: In linii mari, s-ar zice, e... un revirimenti (Nu toate se pot face, așa, într-un moment!)! Dar, ce mă deranjează, e că din cele-o miei (și una) de băltoace, acestea țin să fie; Problema-cheie care... după cum mi se parei Nu își găsește-n urbe o altă rezolvarej Decît s-asiști cu groază, cînd trece vreo mașinăI Să îți „picteze" haina cu apă și cu tină !I Iar în „Carpațl" ai șansa cu totul osebită jî Cînd plouă și treci strada prin apă-ntr-o clipită |; Pantofii prind un spectru de curcubeu. Și-l ieii Din apa-amestecată-n benzină cu ulei... >; Spun sincer, cînd pe-acolo trec, zău, am oroare• Incît ridic eșarfa-mi și-o fac fluturătoare !I Noroe că nu-s văzută în mersu-mi iluzoriu: Că-aș deveni pe dată subiect de rîs... notoriu!Ș Atîta, deocamdată, nu vreau să stîrnesc hazul.i Opreste-aeuma mag-ul. Am să revin... dc-i cazul !
! ' 9
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DISPAR RINOCERIIRinocerii sînt amenințați cu dispariția. In parcurile. naționale Tawo ți Meru, din Kenya, unde trăiau mii de rinoceri, au mai rămas doar cttevA zeci de exemplare.Ziarul kenyan „Standard" relevă necesitatea i> nor măsuri urgente și ho- tărîte pentru interzicerea braconajului și cere lansarea unei campanii naționale de protejare a acestor exemplare ale faunei africane.
TUNELUL SEIKANLucrările de construcție ale tunelului Seikan dintre insulele japoneze Hons-
Dt ÎCT, 
dE colo...hu și Hokkaido, se a- propie de sfîrșit. La început s-a prevăzut ca lucrările să dureze 14 ani și costul să fie de 20 miliarde yeni. Dar, din cauza condițiilor foarte dificile de lucru — cei 3 500 de muncitori sînt nevoiți să suporte fie călduri deosebite, fie „dușuri" cu apă rece din infiltrări — el va fi gata cu trei ani mai tîrziu decît se prevăzuse, adică în 1982, iar costul său total va fi de 355 miliarde yeni.. Tunelul Seikan. care va avea o lungime de 54 km, îi va adăuga un nou record Japoniei : din 17,cele mai lungi tuneluri terestre sau subacvatice din lume, opt vor fi pe teritoriul său.

SPUNE-MI „TU" !Locuitorii orașului finlandez Lieks din provincia Pohjois-Karjala, începînd de la Anul nou se adresează unul altuia la persoana a Il-a singular. Inițiativa aparține municipalității, care speră că, în a- cest fel, contactele dintre oameni vor fi mai firești și mai nestingherite.
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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu

Vizita la Muzeul militar FILME

Sîmbătă dimineața, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae . Ceaușescu, și tovarășa E l e n Ceaușăscu au Tăcut o ’ z'ită la Quifangondo. tuat la 19 kilometri Luanda, Quifangondo intrat în istoria țării-gaz- dă ca locul unde, în toamna anului 1975, s-a desfășurat una din marile bătălii ale luptei de eliberare națională și care a reprezentat prima etapă spre victoria definitivă a revoluției angoleze.

avi- Si- de a

Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu a fost primită cu entuziasm de locuitorii din Quifangondo și din împrejurimi, au făcut o caldă caremanifestare de prietenie înal- ților oaspeți. „Trăiască Ceaușescu — Trăiască Neto !“; „Trăiască Republica Socialistă România —- Trăiască Republica Populară Angola !“; „Trăiască Partidul Comunist Român — Trăiască MPLA •— Partidul Muncii!"; „Trăiască popoarele român și angolez !“| „Trăiască prietenia româno-angoleză 1“

— sînt urările reluate șl scandate de mulțime. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se îndreaptă spre miile de locuitori - vaniți în4. întim- pinare, îi salută 8u' multă cordialitate. Mulțimea aclamă' îndelung, îneonjtf-
central din LuandaSî mbă tă^Ja am i ază, tovarășul' Nicolae Ceaușescu și ■tovarășa Elena Ceaușescu-' ...___au făcut orînd cil căldură, cu : dra- . zeul militar ai forțelor

Inentu-Nieolae tovarășa
vizită la Mu- ■ central alLuan-armate din

lui de gherilă neîntrerupt apă- docu- înregis-gosțe. pe distinșii soli •României prietene.această atmosferă ziastă, tovarășul Ceaușescu șiElena Ceaușescu și-au luat rămas bun de la locuitorii din Quifangondo, re- întorcîndu-se la Lunda.
La Muzeul national de antropologieSîmbătă la prînz, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat Muzeul național de antropologie al Republicii Populare Angola.La sosirea la muzeu, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost salutați cu deosebită stimă Henrique Abranches, rectorul național al muzeelor și monumentelor, care a prezentat apoi explicații amănunțite înălțător oaspeți în legătură cu semnificațiile multiple ale numeroaselor exponate ce pot fi văzute în sălile muzeului.Muzeul național de antropologie este o prestigioasă instituție culturală, inaugurată la 13 noiembrie . 1976, care și-a propus două obiective prin-

de di-

cipale: înfățișarea îndelungatei istorii a locuitorilor acestor meleaguri, viața lor socială, munca și activitatea creatorilor de bunuri materiale și spirituale; aspecte ale organizării lor politico-ee.ono- miee; pe de altă parte, lupta lor comună pentru afirmarea ființei naționale, pentru dezvoltare socială.Mulțumind pentru vizita pe care înalții soli ai poporului român au făcut-o Muzeului de antropologie, que Abranches, rul național al și monumentelor, primat deosebita ție de a fi putut ta tovarășului Ceaușescu și Elena Ceaușescu ale istoriei.

naționalHenri- direeto- muzeelor și-a ex- sațisfac- prezen- Nicolae tovarășei aspecte tradițiilor și obiceiurilor acestor lo-

curi.Răspunzînd, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat valoarea deosebită a exponatelor, capacitatea a- cesțora de a reda o imagine veridică a civilizației și culturii, vieții de zi cu zi a poporului angolez din cele măi vechi timpuri și pînă. astăzi.în încheiere. înalții oaspeți au semnat în Cartea de onoare a muzeului : ,.Ne-a făcut multă plăcere să vizităm Muzeul național de antropologie, care cuprinde . bogate și valoroase mărturii a- le existenței omului pe a- ceste străvechi ' meleaguri ale Africii, ale civilizației, culturii și tradițiilor pp-porului angolez, care pă- libertate.șe.ște astăzi, liber și demn, pe drumul nou al libertății si independentei sale".

da.Este o instituție evoca pagini din oasa luptă pentru libertate și pentru independență dusă de-a lungul a numeroase secole de populația acestor meleaguri.Distinșii oaspeți din România socialistă au fost întîmpinați la sosire de căpitanul Pale, care a linul să exprime mulțumiri pentru interesul acordat de președintele Nicolae ; Ceaușescu și de tovarășa Elena Ceaușescu cunoașterii acestor mărturii care înscriu în istoria poporului angolez eroism, negație, devotament lupta pentru demnă și suverană, tr-un continent care tăzi trăiește era progresului și transformărilor înnoitoare.într-o succesiune cronologică ce reconstituie de fapt istoria Angolei, din timpurii: istorice pînă astăzi, prezentate mărturii demonstrînd dealul fierbinte al africanilor de a trăi în pace și.Arme ale rezistenței împotriva ocupației conchistadorilorportughezi, ale războiu-

. care glori-

ab- în existențăîn-as-
civilizației pre- șînt numeroase i-.

pentru înlăturarea sării colonialiste, mente și. imagini ____..trate în timpul celor <JG- uă războaie pentru libertatea Angolei.Apreciind în mod deosebit preocuparea gazdelor pentru conservarea și evocarea paginilor glorioase din istoria luptei de eliberare națională, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat cele mai calde felicitări organizatorilor Muzeului Mi- , litar central din Luanda și îe-ă urat noi succese, lor și celor care lucrează în alte muzee ale Angolei, pentru a puteaffsă înfățișeze cît mai bine dezvoL tarea tradițiilor unui popor glorios, pentru a transmite și insufla generațiilor viitoare sentimentele de dragoste și libertate pentru patria lor.Președintele Republicii Socialiste România a semnat în Cartea de onoare a muzeului, în care au fost înscrise ’ cuvintele „Am vizitat cu mult interes Muzeul central al forțelor armate din Luanda. care ne-a oferit o grăitoare imagine a luptei pline de eroism a po-- pentru domi- hotă- apăra
porului angolez ,. scuturarea juguluinației coloniale, a rîfii sale de a-și libertatea și independența cucerite cu prețul unor- mari sacrificii".

Un nou atac rhodesian
asupra

LUSAKA 14 (Agerpres). —- Agențiile internaționale de presă relatează că, sîm- bătăi aviația regimului rasist de la Salisbury a lansat un nou atac asupra teritoriului Zambiei, bom- bardînd o tabără a forțe
lor patriotice Zimbabwe, situată la circa 60 km de Lusaka. Acesta este cel de-aj cincilea atac asupra unor tabere ale patri-

. GABERQNEȘ 14 (Agerpres). — Botswana condamnă atacurile sălbatice comise de trupele regimului lui Ian (Smith împotriva statelor africane vecine, se arată într-un comunicat oficial' al președinției Botșwanei, dat pu- blictății de postul de radio Gaberones. Acțiunile agresive ale . regimului Smith — se arată în comunicat -— demonstrează că în realitate rasiștii rhode- sîeni au pierdut complet controlul asupra situației 
din Rhodesia.

Zambieioților Zimbabwe situate pe •teritoriul zambian în decurs de o săptămână, soldate cu moartea și rănirea a aproximativ 400 de persoane. El constituie un nou act de agresiune împotriva independenței și. suveranității naționale, a Zambiei, aflată in prima linie a confruntării cu regimurile rasiste din Africa australă.r ■
ADDIS ABEBA 14 (A- gerpres). — Organizația U- nițății. Africane (O.U.A.) a dat publicității o declarație în care condamnă, vehement a’tacul barbar lansat Ia Lusaka de efective a- le regimului rasist minoritar de la Salisbury. Astfel de acțiuni agresive ale regimului rasist al premierului Ian Smith urmăresc să abată atenția opiniei publice de la farsa e- lectorală pusă la cale în Rhodesia în scopul peri petuării regimului ilegal rasist, să intimideze ;sța-' lele africane din prima li- .'nie.' ■ ■

Reuniune internațională pe tema 
înterziceriisi limitării unor arme convenționale

GENEVA 14 (Agerpres). — La Geneva s-au încheiat recent lucrările .celei de-a Il-a sesiuni a reuniunii prgfeătitoafe a Conferinței (TN.U. pentru interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme . convenționale. Reuniunea . a avut mandatul ; să examineze propunerile statelor privind interzicerea unor arme, cum ar fi cele incendiare, minele ’ și armele- capcană, munițiile cu schi-

je nedectabile prin razele X, proiectilele de mic calibru, care produc suferințe inutile sau au efecte nediscriminatorii, loyind în egală măsură atît combatanții, cît și populați^ civilă. Au mai fost examinate probleme referitoare la regulile de " procedură și organizare a conferinței principale care va avea loc între 19 și 28 septembrie 1979.Rezultatele reuniunii, deși modeste, permit să se

spere că la conferința principală din septembrie se vor putea încheia unele a- corduri.Delegația ■ română a participat activ la negocierile prilejuite, de această reuniune. Ea a fost coautoare la o serie de propuneri . pe care țările neutre . și nealiniate le-au prezentat pe parcursul lucrărilor. Ci .atenție deosebită a fost .acordată" de delegația țării noastre metodelor și formelor de desfășurare a negocierilor.

Delegația chineză ia tratativele. 
chino-vietnameze a sosit la Hanoi

HANOI 14 (Agerpres). ,—■ Sîmbătă a sosit Ia Hanoi delegația guvernamentală chineză, condusă de Han Ni an long, ministru adjunct al afacerilor externe, care conform înțelegerii dintre cele două părți, va avea convorbiri cu o delegație vietnameză eu privire la reglementarea

problemelor din relațiile dinire R.P. Chineză și R.S. Vietnam.Pe aeroportul din capitala vietnameză, delegația chineză a fost în- tîmpinată de Phan Hien, ministru adjunct al afacerilor externe al R.S. Vietnam, conducătorul desemnat al delegației vietnameze la convorbiri.

FENOMENE
i ÎNGRIJORĂTOARE■ Creșterea alarmantă a actelor de violență co- mise pe stradă, a pros- : țituției și consumului de ; stupefiante provoacă o î îngrijorare tot mai pro- î funda în rînd.u.l opiniei i publice .'și autorităților i suedeze. Potrivit ultime- ; lor statistici citate de a- i genția Reuter, în fiecă- ; re zi numai în capitala î .Suediei patru persoane î șînt jefuite, peste 10 ata- ; cate și 2—SArănite în ; cursul unor atacuri ban

ii ditești. Situația a deve- j nit atît de gravă, î'ncît ’■ s-a hotârît constituirea u- i nui comitet format din ; mediei, criniinalișți, so.-, ; ciologi și polițiști însăr- : cinat cu studierea de ur-; gență a fenomenelor a-.

mintii? și , a mijloacelor de ripostă. ■ • <
SOUFRIERE A ÎNCEPUT 

SA ERUPĂVulcanul Soufriere, situat în extremitatea nordică : a insulei Saint
FAPTUL DIVERS

gVincent, din Marea Ca- . raibilor, a început să et'upă- vineri. Populația de pe o rază de 1,'2 km a fost evacuată.Ultima erupție de mari proporții a vulcanului Soufriere, aflat la 54 km de capitala insulei, Kingstown, a avut loc în mai 1902, cînd au

fost înregistrate apro- ; • ximativ două’mii de vie- : .time... ..... , î, Insula Saint Vincent, ; care lațe parte din arhi- i pelagul Windward Is- : lands (Insulele Vîntului) ; are o populație de a- i Aproximativ' 90 000 locu- : itori. . 1
EXPLOATAREA Ț 

MUNCII COPIILOR iPotrivit relatărilor zia- ■ rului „Unita11, exploa- j tarea muncii copiilor a : devenit, în Italia, un fe- : nomen de largi proporții. : Ziarul precizează că a- j proape 430 000 de copii i italieni, adică 8 la sută : din copiii între 10 și 15 :ani, sînt nevoiți să a- ‘ bandoneze școala și să-și \ găsească un loc de mun- : că. Ș

PETROȘANI — 7 I iembrie : Totul pentr_ fotbal; Republica: Polițistul pilot de curse ; Unirea : Detectiv particular.PETRILA : Vlad Țe- peș, seriile I-II.LONEA : Lanțul a- mintirilor, seriile I-II.ANINOASA : .re zero.VULCAN: ția tăcerii.LUPENI - Poliția este. Muncitoresc : n is tul.UR1CANI : tru nunți ale sol.

Duminică, 15 aprilie |No- ! itru I
I
I
I £-11. ] Abate- IConspira- |- . Cultural: I învinsă.. I Ghinio-|Cele pa- i lui Mari- I

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Mașina de în tinerii; 1 seriile I-II; Unirea: Nea Marin miliardar.PETR1LA : Vlad Țe- peș. seriile I-II.LONEA : Pasiunea.VULCAN : Detectivparticular.LUPENI — Cultural: Agentul liniștit ; 1citorcsc: Ghinionistul.

Luni, 16 aprilie: Mașina de in- iRepublica: Star, I 
........ . ....... .... I

I
.„„.tiv |

Mun- I ________ _______ ______ listai. ■UR1CANI : C’ele . pa- |
I
I
I

I
I

tru nunți ale, lui Mari- sol.
TV.

Duminică, 15 apriliela îna-8,30 Gimnastica domiciliu. 8,40 Tot inte ! 9,25 Șoimii*' triei — Prietenii rilor. 9,35 Film serialirentru copii : ..Insula misterioasă". Episodul 8. 10,00 Viața satului. 11,30 Pentru că- ' minul dv. 11,45 Bucu- riile muzicii. 12,30 De strajă patriei. 1,3,00 Telex. 13,05 Album duminical. Umor și muzică. 14,’00 Desene a- nimate : „Gîsca fermecată". Episodul 2. 15,25 Sport (selbctiuni) : Fotbal : F.C.M. ' Galați. — Steagul Roșu Brașov. Campionatele internaționale de gimnastică ale României. Finalele pe aparate. 16,40 Film serial : „Dickens la Londra". Episodul 5, 17,35 Cutezători spre viitor. . Emi- siune-eoncurs. 18,40 Reportaj ’ TV Orșova milenară, Orșova contemporană 19,00 Tele- Pârada 20,05 Mîn- 'prej'udecată. pe țară. I’ro- : studiourilorInGreen

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

1
I
I
I
I

jurnal. 19,30 șlagărelor (1). Film artistic drie și Premieră ducție a engleze, ție :Laurence Olivier, Maureen O’Sullivan. Regia Robert Z. Leonard. 21,45 Țel ej urna]. Sport.
distribu-Garson.

Luni, 16 aprilie în18,50. 15,50 Emisiune limba maghiară. 1001 de Seri. 19,00 Telejurnal. 1 Mai — fapte din întrecerea, socialistă. 19,30 Panoramic. 20,00 Roman foileton : Poldark — episodul -8. 20,55 Orizonttehnico-științific. Cadran mondial. Telejurnal.
DM
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