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I.M, LONEA
A

Cu sarcinile de pian -> 9 si muncii>

Ortaci din schimbul minerului Petru Leucă din 
brigada condusă de Văsile Irimia de la sectorul VIII 
al minei Vulcan. Foto : Gh, OLTEANU

depășite
Ritmicitatea realizării 

și depășirii zilnice a sar
cinilor de plan a readus 
colectivul întreprinderii 
miniere Lonea în rîndul 
celor fruntașe, prin de
pășirea sarcinilor planifi
cate pe această lună cu 
aproape 200 tone de căr
bune. Depășirea a fost 
posibilă prin sporirea pro
ductivității muncii pla
nificate în abataje cu 739 
kg/post, iar la nivel de 
întreprindere cu 213 k«/
post.

Rezultate remarcabile au 
obținut minerii sectorului 
III : plus 2343 tone la 
producția de cărbune ex
tras ; plus 218 kg/post la 
productivitatea muncii 
planificată in abataje și 
plus 935 kg/post la nivel 
de sector. Pes'te sarcinile 
planificate pe această lu
nă sînt și minerii secto
rului V cu plus 846 tone 
la producția de cărbune 
extras, 254 kg/post peste 
sarcinile planificate la 
productivitatea muncii în 
abataj și plus 329 kg/post 
Ia nivel de sector. Cu 
sarcinile de plan realizate 
sînt și minerii sectorului 
II.

Ștafeta mineritului 
a preluat-o fratele mai tînăr

î ALECU STRATICA — 
i un nume de miner cu 
i_25 de ani de muncă în 
■; - urli n cu r ile m i n ei V u 1-
: can fiind unul dintre 
; promotorii tehnicii noi, 
ș lucrînd consecutiv pes- 
; te 14 ani pe combine de 
i tăiere a cărbunelui. Ieri 
i acest vrednic cointai- 
; ner a fost întîmpinat la 
; ieșirea din șut de ortacii 
i cu care ani de-a rîndul 
■ au adus la lumină- mii 
ș de tone de cărbune. A 
i fost ziua în care adu- 
: cerile aminte au cobo-

rît din abatajele în care 
cărbunele se mai ducea 
cu trocul. Palmele bă
tătorite de anii și de 
greutățile adînculua • au 
coborît într-o gingașă 
ștringere spre căldura 
sufletului care . a ținut 
mereu de veghe pe mi
nerul mecanizator A- 
lecu Ștrațică. Felicitat 
pentru întreaga lui ac
tivitate, pentru curajul 
cu care a îmbrățișat și

VA INFORMAM

Un eveniment de ne
uitat s-a petrecut în 
viața familiei Lucica și 
Constantin Logăscu. E- 
xact în ziua cind soțul 
— student — își „ser
ba" onomastica pe cu
ibarele maternității, so
ția, îi făcea cadou un 
băiețel de 4.250 kg. De

Prima constatare pe care 
o face orice nou venit la 
I.U.M.P. este, fără îndoia
lă, faptul că aici, unde 
odinioară se reparau utila
je, s-a parcurs un drum 
deloc ușor de la a repa
ră la a construi, de la a 
executa la a crea. Și, poa
te mai. important decît 
orice, este vorba despre 
acea sete de nou, acea scli
pire a imaginației, a gîn- 
dirii care, acum mai mult 
ea oricînd, este valorifi
cată pe deplin. Consemnam 
mai deunăzi că la I.U.M.P. 
se execută combinele de 
abataj CA-1 și CA-2, pri
mele combine de produc
ție românească. De data 
aceasta ne găsim în fața 
unui alt fapt împlinit, rod al 
gîndirii și imaginației, al 
trudei și al pregătirii pro
fesionale de care dau do
vadă oamenii muncii de 
la I.U.M.P. Pentru cons
trucția metalică a com
plexelor mecanizate ȘMA, 
și. SMAj, trebuiau coman
date, prin 1MPF.XMIN 
București 10 000 de arcuri 
cu pas variabil. Dar, din 
rîndul colectivului s-a ri
dicat parcă un glas : „Da
că noi construim com
plexul, noi să-l . facem 
tot". Și au început frămin- 
tărilc. Mai întîi a fost un 
„sufletist", omul care a in-

a aplicat tehnica nouă i 
i s-a urat de către con- : 
ducerea minei ani de j 
odihnă plini de bucurii. ■ 
Coborîse soarele ■ parcă ș 
mai aproape.de oameni, ■ 
chipurile erau mai Iu-, i 
minoase, iar florile de- : 
veniseră simbolul vieții : 
pe care oamenii cu ges- ■ 
turile și munca lor o : 
modelează făcînd-o mai j 
frumoasă. Pierind . în î 
pensie Alecu Straticăa l 
înmînat ștafeta mineri- 1 
tului, fratelui său mai » 
tînăr, Vasile Stratică, tot ; 
miner mecanizator cu ș 
care ani de-a rîndul a ; 
lucrat în același abataj >4 
ajungînd azi să fie sti- * * 
mâți, și apreclați pen- : 
tru dăruirea lor în mim- ș 
că. Ducind mai departe : 
experiența fratelui său, I 
va împărtăși la rîndul \ 
său ortacilor, din seore- > 
tele meseriei de miner 
mecanizator. :

• Săparea și susține
rea mecanizată a lucră
rilor miniere verticale 
Ia minele din Valea 
Jiului.
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la începutul anului, 
Logăscu Bogdan Cons
tantin este al 555-lea 
nou născut în Petro
șani. Să le trăiască! 
(Al. Cor.).

56 de familii, majori
tatea mineri, s-au mu
tat în casă nouă. Cele 
patru scări de la blocul 

2 A, din noul peisaj 
urbanistic al Petioșa- 

sistat tot timpul, care 
uneori n-a fost crezut de 
nimeni că arcul volut cu 
pas variabil se poate reali
za la I.U.M.P., inginerul 
principal loan Bota de la 
biroul tehnologic.

Sigur, s-au întîmpinat di
ficultăți : era necesară e- 
xecuția unui dorn de înfă
șurare, care avînd elicea 
cu pas variabil nu putea 
fi lucrat Ia strung. Dru
mul a fost greu ; mulaje 
model in aluminiu, turna
rea în oțel a dornului, 
prelucrarea parțială la 
strung, finisarea la fre
ză, înfășurarea la cald în 
forjă, tratament termic de 
îmbunătățire, diagrama de 
sarcină... Și fiecare dintre 
aceste operațiuni se desfă (Continuare în pag. a 2-a)

In ziarul de azi: 

niului, au fost date în 
folosință. (Al. Cor.).

Pînă la 15 iunie, în 
zona pieții din Petro
șani va fi dată în fo
losință o nouă stație 
Pentru controlul alimen
telor. Pînă acum cons
tructorii grupului de 
șantiere al T.C.H. au 
terminat tencuielile in
terioare ale obiectivu
lui. (A.H.) : : ' . i.h

șura cu emoții, sub mul
te. priviri neîncrezătoare, 
suspicioase. Dar...

— Și noi putem face ar
cul volut cu pas variabil, 
nu există să nu se poată 
cînd vrei și știi ce vrei, a- 
pasă pe cuvinte tînărul fre
zor Octavian Goga, care a 
participat la execuția dor
nului de înfășurare. Băia
tul acesta cu nume de 
poet, de mare poet, are 
în gesturi un neastîmpăr 
caracteristic căutătorilor 
de noutate și se exprinră 
metaforic : „Era greu pen
tru că trebuia să executăm 
o copiere după „spirala lui 
Arhîmede...", dar am reu
șit...".

E încântător să auzi cît 
de frumos vorbesc acești 
oameni despre munca lor. 
Strungarul Ioan Magda 
explică cu gesturi largi 
cum a contribuit la exe
cuția dornului. Ține în 
mîna stingă un asemenea 
dorn, cel care a îndepli
nit condițiile pentru exe
cuția arcului. In mod nor
mal, așa ceva nu se poate 
executa la strung, pasul va
riabil neputînd fi lucrat la a-

Mircea BUJORESCU

Instantaneu din timpul 
vizitării expoziției de 
insigne, deschisă în sa
la mică a Casei de cul
tură din Petroșani.

I n atelierele cooperativei „Unirea”

Acolo unde nu erau ușile închise, lipseau 
piesele de schimb și... mai ales solicitudinea

In 3 aprilie, vorbind de 
disciplină, președintele 
Cooperativei „Unirea", to
varășul Ion Cu Ida, în in
terviul acordat ziarului, 
spunea î „Cu toate efor
turile depuse de noi pe 
linia educării tuturor lu
crătorilor, mai avem, din

A la reuniune pe țară 
a colecționarilor de insigne

Ieri dimineață s-a des
chis, la casa de cultură 
a V-a reuniune pe țară 
a colecționarilor, de insigne, 
manifestare organizată de 
Consiliul municipal de e- 
ducație politică și .cultu
ră socialistă și , secțiunea 
din Petroșani a Societă
ții de numismatică din 
România. Prin tema
tica expoziției-concurs, re
uniunea se integrează în 
Festivalul național ..Cîn- 
tarea României", ediția a 
li-a, și. în manifestările 
ample dedicate de oamenii 
muncii din Valea Jiului 
aniversării a 35 
de ani de la elibera
rea patriei noastre de sub 
dominația fascistă și a 
împlinirii unei jumătăți 
de secol de la luptele re
voluționare ale minerilor 
din Lupeni.

Se cuvine să remarcăm 
faptul că idee-a acestui 
gen de întîlniri a pornit, 
acum cinci ani, de atei, 
din Petroșani, din rîndul 

păcate,. și meseriași care 
au o comportare necuvi
incioasă față de clienți, 
lipsesc de La serviciu. Fi
resc, față de aceste a- 
bateri luăm măsurile co
respunzătoare. Unsă tre
buie să mai amintesc că 
în adunările generale de 
partid și U.T.C. vom ana
liza aceste aspecte, apoi 
prin intensificarea mun
cii de ia om ia om vom 
reuși să înlăturăm aces
te lipsuri".

Așa șă se și fi întim- 
plat ? Nu am fi pus a- 
ceastă întrebare dacă la 
redacție nu ne soseau mai 
multe sesizări de la citito
rii noștri, sesizări care 
no-au determinat sa' între

unor pasionați colecționari 
dornici ca activitatea lor 
să se desfășoare nu izo
lat, ci organizat, după 
metode de investigație sis
tematice. Acum preocupă
rile insignografice au un 
caracter mai complex, în
săși reuniunea susținînd a- 
cest lucru — expoziția- 
concurs, la care participă 
33 de colecționari din ța
ră, cuprinde cele mai 
variate tematici : minerit 
(o foarte interesantă in
signă deține Kelemen Ti- 
beriu, ea a fost emisă în 
1867, la deschiderea ga
leriei: Deak din Petrila), 
industrie, heraldică. me
dicină, vînătoare, pînă la 
diverse ramuri sportive.

După deschiderea lu
crărilor acestei reuniuni 
a avut loc o sesiune de 
comunicări în cadrul : că
reia Ion Butan (Timi
șoara), Ion Dogaru (Bucu
rești), Aurel Dula (Petro
șani), Kelemen Tiberiu 
(Petroșani), Marik Hora
tio (București) au evi
dențiat valoarea is-toric- 
doc ii men tară a insignelor, 
ceea. ce dovedește preo
cupările tot mai bine con
turate de cercetare.

Astăzi .continuă (ora 11, 
casa, de cultură) lucrările 
reuniunii. în program;-fes
tivitatea de premiere a 
expozanților și stabilirea 
următoarei îritîlniiri a co
lecționarilor de insigne 
din țara noastră.

prindem un raid, în 14 mai, 
în unitățile prestatoare de 
servicii din cadrul co
operativei „Unirea" din 
Petroșani. Am constatat; 
Unitatea nr. 70, Croito
rie din Petrila (respon
sabil Vasile Becheanu). 
Aici, eu toate că era 
ora 9, ușa unității con
tinua să rămină închisă. 
Pe orarul afișat în vi
trină, scria, negru pe alb: 
„Deschis între orele 8—13 
și 17—20". Așteptăm. Nu 
trece mult timp și soseș
te Ion Dorofte, muncitor 
la I M. Petrila, care, a-

Constantin GRAURE, 
Alexandru TATAR

(Cosit, în * 2*a)

aproape.de
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Desc’niderea și pune-, 
rea m ex-ptoatere a, zăcă- 
jninteîor de cărbune can- 
tonmte la adîncimi . țnari 
se realizează prin execu
tarea de lucrări miniere 
verțieule și înclinate. A-i 
ceste lucrări se totoșesc și 
pentou reailizaiva legălu- 
rildor mire două orizon
turi iminciiăale sau pen
tru desehideirea zăcăjnin- 
tetoir în adîncime. Puțuri
le executate de la zi, pre
cum .și ce’e executate din 
subteran, pe lingă sarci
na de deschidere a zăcă- 
mîntul'ui îndeplinesc și o 

. mulftetudine de funcțiuni 
că t £Xtracți.a de cărbu
ne și steril, -Usnsport de 
materiale și utilaje, 
personal;, căi principale 
aerisire, de aîimenitore 
energie electrică și

țiel de circulație...: precum 
și montarea moazclor 
principale să se facă, de 
pe un pod mobil care să 
urmăs'ească frontul de 
lucru. Întreg :1 echipa
ment este susp&n4.at Prin 
intermediul unor cabluri 
de oțel manevrate cu 
granice de 15 tone forță.

de 
cu 

pnetl- 
maitieă, de alimenitiai-e cu 
apă potabilă, de evacuare a 
apelor din subteran ete. 

In perioada anilor 1979- 
„Ixizti și -tiurrTPSÎ Im ffif- 

ntSe diii Vater Jiirl’.ii se 
prevede executarea unui 
număî- de 31 de puțuri cu 
o lungime totală' de 6474 
de metri din oare nouă 
puțuri de’ lă zi, 13 puțuri 

și 
din

cișligindu-se >n acest sens 
un pas de beionare (2 
in) la două împușcături 
• mecanizarea acționării 
granicelor manuale de 
15,10 și 15 tone și centra
lizarea acționării pe 
bloul de comandă.

Considerăm necesar 
pentru orice puț care 
meâză să se execute, 
lingă proiectul de execu
ți© ce șe elaborează în 
mod curent, să se întoc
mească și un proiect teh
nic care să cuprindă în 
amănunțime telmologia de 
ex-tx'uție pg. operațiuni, de
fecțiunile ce se ltot ivi și 
modul de înlăturare a a- 
cestora. Acest proiect teh
nic -trebuie studiat de per
sonalul component al bri- 
gasliK de lucru și aprofun
dat pujg la îfiȘț^K®a tai. 
In acest feî se poafe ridP~

agen 
oprit 
nr. 1 
priet 
■broșa 
șu E 
se al 
de s 
priet 
ingin 
oare 
rect 
duce*  
lat I 
crezu 
mas i rPi'in generalizarea 

nologiei de execuți© a pu
țuri lw. de la Zii cu cofrag 
mobil alunecător și dota
rea menționată s-au re- 
a&a-at viteze lansare 
cuprinse între 20 și 33 m 
pe lună puț săpat betonat 
și amenajat eu moaz®; in
clusiv secția, de ciircuiație. 
Utilizarșa cțxftwjqjui _țg; gțad£â_ de perfecționa-
bil alunecător la săpardS • • ’*•  ••
puțurilor de la suprafață 
îzermite, față dg utilișjț- 
rea, metodei de lucru da-' 
sfcă, reducei-ea timpufai 
de execuție, pre'eUm și a 
costorîtor pe ml de puț. 
Spre exemplu; la săparea 
unui puț 611 diametrul ..de 
5 m și adîncime de 500 
m, prin realizarea 
viteze de 30 m pe 
folosind cofrajui mobil a- 
1 mncător. durata de exe
cuție se reduce cu 25 
luni, iăr la o viteză 
50 m pe lună cu 32

ffn corectiv modest, 
j pentru priceperea și dăruirea sa 
i _La început au fost cîte- la cifra de 150, fiind 

re ’ ” —- *•  și continuă creștere, pe mă-
■ sura gustului șj preferin

ței cumpărătorilor. Tovară
șa Emilia Ardeen, ajuto
rul șefului de unitate, care 
luereșză de foarte mulți 
ftni in această meserie; a 
dobîndit o bogată experien
ță și coordonează întreaga 
activitate din secții. In 
secția de preparare le întîl- 
nim pe Maria Docea, Au
relia Bîtean și Ana Boan-

Odi 
timpi, 
ficul 
dator 
mare 
In ac 
duioer 
fectu-i 
depăș 
te-nție 
greșe; 
rare ] 
accidf 
țe de 
Să ci 
gume; 
uă ex 
nul p 
iar al 
călite’ 
mai, t 
tanti n. 
an gaj; 
mul . 
pășire 
turism 
străzii 
Viitor 
intrat 
utovel 
virat 
nu ef« 
nevra 
inters*  
rea an 
Pășit), 
ajunge 
miliție 
liuni. 
doilea 
timp i 
auitotu 
ta te p 
tul cal 
Iii, Fo 
trat în 
alt au' 
ce din 
auitove 
vite c< 
lă a ii 
fața a 
pășit, 
mașina

■ va produse deosebite. Tor
turi în formă de inimă, cu 
inițiale de ciocolată, cărți 
deschise cu cîteva versuri 
lăsate de patina- cremei, 
tnirtehiuri de copaci, ca
bane, turnuri medievale și 
castele, toate în miniatură, 
fiind căutate de foarte 
mulți consumatori care a- 
niversează diferite eveni
mente.

Nu putem încheia aceste 
rînduri fără a aminti și 
numele lucrătoarelor Do- 
chița Mesaroș și Ana Ma- 
rioanei de la bombonerie, 
al Măriei Kovacs de la 
frișcărie, care dovedesc 
pricepere și dăruire în ac
tivitatea pe care o desfă
șoară. Sau, fără a aminți 
că Maria Vîrlan și Lucre- 
țio Marca at.' : ocupat locul
1 pe județ în cadrul con
cursului „cel mai bun co
fetar",. iar la expoziția care 
a avut loc la București, 
produsele' „fabricate" la 
Petrila s-au clasat pe locul 
III pe țară, ceea ce repre
zintă un succes deosebit 
al acestui colectiv. Sau că 
lunar aici „intră" 6 tone 
de zahăr, 4 tone de făină,
2 tone de unt, 3 000 litri, de 
lapte și peste 300 de mii de 
ouă. iar spre consumatori 
pleacă peste 70 de tone de 
produse.

La laboratorul din Pe
trila, în fiecare lună, se 
realizează produse in va
loare de peste 800 mii lei, 
iar productivitatea muncii 
realizată de fiecare lucră
tor depășește 20 de mii 
de lei. Toate acestea se da
torase hărniciei și pricepe
rii de care dă dovadă a- 
cest colectiv de oameni, 
prieepuți în meseria de co
fetar.

Vg încăperi; tin cuptor 
cîțiva oameni. Apoi ă ve
nit fosil Demeter— pe 
atunci simplu cofetar, as- 
>zi maestru in arta culi
nară, titlu profesional ob- 

eare â 
Să 
un 
or- 
noi 
co-

re a pregătirii profesio
nale. a personalului bri
găzii ți respeotai'ea rigti- 
rbaslt ă teimoio-g'd '"‘și 
prevedertlpr din proiectul 
tehnic, factori care con
duc la sporirea vitezei de 
avansare și îmbunătățirea 
calității lucrăi’ilor.

Conaicferăm că prin îm
bunătățirea utilajelor și 
creșterea performanțelor 
vitezele de avansare in 
puțtiii-.ile de la zi pot atin- 
?S.:.:ț0—45 m P® lună, con- 
«>miterit cu îmbunătățirea 
substanțială a calității lu
crărilor.
Ing Constantin DOBKESt L 

din cadrul C.M.t ,J. și 
colaboratorii

a

une>i
lună,

dia- .
au

ni- 
la 
a- 

lună 
repră-

con-
și executate <o.n-

Roadele imaginației
(Urinare din pag. 1)

(Urmare din (tag. 1)

Hanța nr. 3ă5 
ne 

prima 
ușa 

exage-

oarbe (din subteran) 
9 adînciri de puțuri 
subteran.

Odată eu cteZyMtarea 
lisiemal’iz.a-rea minelor 
bazin a fost necesară

Ș1 
din 

o 
rfouă orientare îh execfo 
tahea acestor lucrări spe
ctate. S-a tirăcut la niecâ- 
rtraarea săpării și susține
rii puțurilor de la zi în 
toite-itaite și s-au făcut 

. Ihcercăi'i de săpare și sus
ținere mecanizată și <az-pu
țurilor din subterati., Pen
tru aceasta au fost 
cepcite , 11..
plexe de instalații desti
nate mecanizării operați- 
itor de săpare, susținere, 
amenajare a puțuri lor de 
ta zi, care, datorită 
metrului lot- mare, 
permis utilii zarea a cestoi 
complexe. S-â urmărit, la 
săparea propriu-zisă 
puțului, să se execute con
comitent cu susținere de
finitivă clin beton mono-, 
lit, turnat in spatele u- 
nui cofrag mobil alune-

amenajarea sec-

de 
de 

. — de 
luni. In oș prfvcște cos-, 
turile pe mf de I icrar? a- 
eesteă se situează sub 
velul rcâlizăriloir de 
metoda clasică. La o 
vansasie de 50 m pe 
costurile pe metru 
zintă 88 la sută din. cos
turile unui metru prin 
metodă clasică.

Se pot aduce îmbunătă
țiri tehnologiei prin re
ducerea duratei de exe
cuție a unor operații cum 
sînt : < perforarea găuri
tor to1 in u Iii i zorea unor 
platforme de perforare ca
re permite executarea u- 
nui număr mai marc 
gătrfî simultan, cu 
redus din partca

de 
efort

- perso
nalului £ mărirea pusniui 
de avans de la 2 m cit 
este în prezent la 3 m,

ceșt utilaj. Dar dînsuîui 
i-a reușit. Are o mină ele 
„bijutier'-.

Meseria e ..brățară de 
fiur“ și pentru colectivul 
condus de submginerul 
Sigismund Antal de la ate
lierul de tratament termic. 
Oamenii Iui loan Ci urcă, 
muncitorul Dorin Pita și 
alții au eieratat operațiile 
de reeoacere a arcului, apoi 
îmbunătățirea și revenirea 
Iul. S-au făcut .ctatonări" 
și după două trei arc-ufi 
la temperaturi ,de revenire 
diferite s-a reușit unul 
■care să corespundă celor 
orginale, cu aceleași carac
teristici fizico-mecanice.

„Drumul" arcului votul 
cu pas variabil se oprește, 
aici Ai rltra. 0 . ja lă flu
xul de fabricație, liste vor
ba de o no ua.e t luncă, 
de o inovație care, după 
estimările oamenilor uzi
nei, aduce o economie de 
peste__3. milioane lei valu
tă. Un arc !

De aceea, și poate ,nu 
numai efe aceea, se cuvine 
să culegem florile gîiiciu- 
lui și să le oferim oame- 

: nilor acestora, pentru ne
ed ihna i or, pentru, zilele 
și nopțile cînd au gîndit 
.și au muncit în numele u- 
hei idei înălțătoare, ideea 
de nou, legată indestructi
bil de mersul înainte-' al 
industriei românești.

f.ezame
Solia 'tadorașcn 
I.U.Sf.P.

ținut de curînd 
avut o idee generoasă, 
facă din toate acestea 
laborator conceput și 
ganixat după cele mai 
cerințe în materie de 
fetărie — patiserie.

Așa a început activita
tea Ia laboratorul din Pe
trila, astăzi cel mai mare 
laborator de cofetărie — 
patiserie din Valea Jiu
lui. 46 de o a m e n i, 
cinci secții dc producție, 
două cuptoare, iar alături o 
nouă secție se află în con
strucție — toate' cOrtifieînd 
o ascensiune vizibilă. De 
aici pleacă zilnic spre u- 
nitățile de desfacere din 
Valea Jiului aproximativ 
3 tone <fe Prăjituri, torturi, 
cozonaci, ciocolată1: fete.

— Produsele noastre ne 
spune tovarășul Iosif De
meter, responsabilul labo
ratorului, sini cuboșcute 

numai in Valea Jiului 
șl în județ și ih țară, 

expozițiile bf^ănizate 
difefite prilejuri am 

prezentat sortimeht-e’ de pa
tiserie tradiționale care 
au atras interesul cumpără
torilor și

In cete 
producție 
desfășoară 
trei schimburi. 
dele: de vîțf, ciad cerințele 
consumațiilor sini mai 
mari, se litereăză îh schim
buri prelungite. Trecem 
prin siții și ne dăm sea
ma că numai în cîțiva ani 
de zile, în laboratorul din 
Petrila s-a dezvoltat o a- 
devărată industrie ... dul
ce’. Numărul produselor 
„fabricate" se ridică acum

al specialiștilor, 
cinci secții de 

aetiVităteă se 
continuu, pe 

Iri pefioa-

La Petrila

tă care suptiaveghcăză cu 
atenție coacerea semifabri
catelor. Mai departe, în 
secția patiserie, cu multă 
migală și pricepere lucrea
ză Ș tetania Mate, Jehica
Szabo, Lucia Avădanei, Ma
ria Rusii și Elvira Durtii- 
trache. Toate sînt preocu
pate ca~ produsele de patis
serie să fie cit mai estetice 
și pe gustul cumpărătorilor. 
Aici se află o gamă varia
tă. de prăjituri — incepînd 
de la rulade, linzere, jo- 
freuri și țigarete, pînă la ' 
torturi și mascote. Dfer a- 
cestea încă, n-au primit for
ma finală. In secția finisaj, 
condusă cu multă pricepere 
de Margareta Hoțea și E- 
milia Radu, produselor ’ li 
se face ultima „toaletă11. 
Prăjiturile sînt ornate cu 
glazură și creme de dife
rite nuanțe, Sînt siropate 
sau „tratate" cu frișcă.

Peste tot se lucrează cu 
atenție, câ pe bandă, fie
care știind ce are de făcut. 
Maria Vîrlan se află la ro
botul universal de prepa
rare a cremelor, iar Ma
ria Itrautil și Rozalia Bur
ice la tnașina de fondantfi. 
Pe niesele de lucru cîte-

Valeria COANDRAȘ
Carol FODOR

î 
î
I

Dl

Acolo unde nu erau ușile închise

R â s p u
♦ T. ANA, Petroșani, 

Moral 4, strada Saturn : 
Daca Șeful dispeceratului 
din cartierul Aeroport și-a 
respectat promisiunea, 
curățirea subsolului teh
nic al blocului s-a effec- 
ț'ttât, contra eoit, bine
înțeles, în ziua de 8 mai 
1979.

La aceeași dată,. • după 
cum ne-a precizat condu
cerea secției din Petrila 
a E.G.C.L. -Petroșani, s-a 
încheiat și curățirea sub-

n d e iii
solului bldcului nr. - 44
din cartierul 8 Martie — 
Petrila. Răspundem ast
fel și locatarilor' blocu
lui respectiv.

• LOCATARII blocu
lui D12, strada Viitoru
lui, LuPcni ; Uscătoria Ia 
care vă referiți a fost o- 
cupată cu mobilă doar 
o săptămînă. La ora vizi
tei noastre ea adăpostea 
doar uneltele necesare 
activității de gospodărire 
a blocului.

rătînilu - nA ch 
din 26 aprilie 1979, 
spunea : „Na este 
dată cînd găsesc 
închisă. Fără să
rez, 
venit de cirtoi-șase 
să ridic o pereche de pan
taloni, dar- de fiecare da
tă s-a întîmplat ceva — 
fie că nil au fost .gata,
fie că nu am găsit res
ponsabilul". Mai vorbim 
de una, de alta și 
că mai apar și ălți 
îioitanți. Elena Vellci

iiată 
so-

Ștefan Radu, care așteap
tă cit așteaptă, apoi plea
că dezamăgiți.

La unitatea nr. 69 „Cro
itorie" din Petroșani, as
pectul interior lasă de 
dorit. In rafturi mărfuri 
neetichetate, așezate a- 
land-ala. Lipsețte spiritiii 
gospodăresc. Soliciilăm

și re
dat ihtes’locuto- 

Ghboffihe Rîș- 
resportsăhâii’J'l u- 

mărtufisea 
momentan 

este".
Ne îndreptăm spre uni- 

"leașornică- 
lli- 

este
CâiT-0 

(.-ari*,  
din 

, ; lă 
, i nu erau 

anunle lucrări 
executate,

condica de sugestii 
clamații, i 

’ rul hOstrU,
noveahu, 
nității, ne 
„Avem, insă 
nu știu undt

pînă în prezent am 
ori taitea nr. 28 

fie", i'espbhabîl Ana 
dan. „Reiiiarcabiiă" 
superficialitatea c-u 
si- făe îneadrafile în 
In comanda nr. 879 
14 mai a.c., de pildă, 
rubrica .reparații 
trecute ce i 
trebuiau 
ce piese trebuiau i 
bate la ceasornicul 
tului. In registrul 
comisia de control 
citoresc semnala, iii 
ianuarie, 17 martie și 
aprilie a.c. și alițe nfer 
guli : lipsa pieselor de
schimb, a firmei cu nu-

, nici 
schim- 
clien- 
unic, 
rmm-

20
12

adresa
Dacă
îm-

mărul unității și 
șefului de unitate. 
Ia unele unități se 
pune încadrarea. corectă a 
lucrărilor de reparații, la 
altele este necesară o mai 
mare preocupare privind 
calitatea prestației și res
pectarea termenelor de , 
predare a luorăriă. Am e- 
xemplifica în acest sens 
unitatea nr. 45 de același 
profil „Ceasornieărte", res
ponsabil Eugen Baracsay.

Un alt exemplu, nvga- 
Unitatea nr. 6 
piața Victoriei, 

necrezut, dar adevă- 
Pe ușă un banal afiș

anunța : „închis, primim 
marfă". La unitatea nr. 
21 Aeroport întîlnim, din 
păcate, și lipsa de solici
tudine a respcmsabilului 
Gheorghe Rauea. Au 
fost vizitate în 
nostru și unitatea 
„Coafura", unde am

tiv. 
din 
De 
rat.

mai 
raidul 
nr; 13 

in

tîlnit aparate de uscat 
păftti defecte, o pautte 
dîil instalația electrică a- 
șișeterea. „Solicităm de 
multă vreme, ne spunea 
responsabila Caterina Be- 
nea, montarea boilerului 
și remedierea defecțiuni
lor, dar.,.".

Multe nereguli 
re la disciplină, 
solicitudine din

referi toa- 
lipsă de 

_______ partea 
luci'ătorilor cooperatori am 
întîlnit și la unitatea nr. 
23 Cosmetică, 41 Foto, 80 
Croitorie. I’erjxi’.'.iarca lor 
nu măi poate fi tolerată, 
de aceea invităm 
de răspundere din 
operativa 
troșani să 
secțiile și 
subordine 
suri cu adevărat 
punzătoai-e pentru ca ser
viciile prestate . cătifc 
populație să fie executa
te la timp ,și de bună ca
litate.

factorii 
co- 

„Unirea" Pe- 
viziteze mai des 
unitățile 

și să ia
din 
mă- 

cores-

In c 
fie int 
coloan; 
ța fați 
Iul din 
șiți de 
sigurat 
sînteți 
față n 
autoveî 
după 
că soft 
îuiui r 
depășiț 
intenții 
veți. Ii 
ioană 
din tin 
schimb 
de me 
sau dr 
frînați 
trați î 
care si 
pășind 
ci coi 
fără să 
șelile 4

Rubrici 
spriji 
cîrciL



gul roșu 3

1ȘINA 
ULUI

Cadran

in zile, un 
irculațiie a 
hieulul cu 
>51 pro- 
C.M.M. Pe- 
lus de Ro-
In mașină 

tă mașină... 
ufe și pro- 
?steia, sub- 
lifor David, 
șeful 
rotai, 
a de 
at, a 
de ce 
Iui ?!

di-
Că 

spă- 
fost 

ou
III

Columna Iul Decebal CU)

De ia Vlașcu, de lingă Vlăsia
Descoperind romanita

tea românilor, din rațiuni 
politice, religioase, eco
nomi ce și de gintă, uma
niștii italieni acordă o 
deosebită atenție denumi- 
rilor etnice vlah, valare 
hus, ajungînd însă la e- 
tismologiî fanteziste. Ca și 

Enea 
(1405-

ȚIE 
’AȘIRE !

i venirea 
mos, tra
il crescut 
numărului 
to vehicule, 
jndiții con
trai ales, e- 
îanevrei de 
>lică o a- 
ntă, price 

neasigu- 
conduoe la 

oonseein- 
de grave, 
«intru a ar- 
rmația, do- 
recenbe, u- 

în oraș, 
afara lo- 
ziua de 17 
lvan Cons- 
upani s-a 
autoturis- ■■ 

133 in de
alt auto- 

interseeția 
«oblicii cu 
■upă ce a 
în fața a- 

. depășit, a 
ta- Dacă 
(reșiit ma- 
epășire (în 

stînjeni- 
culului de
sul nu-i 

păstrarea 
ru două 
șa... Și al 
aplu i în 
onducea a- 

proprie- 
ă în drep- 
’eștera Bo- 
Elek a in- 
jirea unui 
in în timp 
venea uri 
Ca să e- 
aa fronta- 
orusc 
icului
îdu-și grav

în 
de-

INUT !

I 
I
I

I

■ 
I 
I

I 
I
I

le de tra- 
e mers în. j 
iți distan- 
iutovehicu- ' 
nu depă- I 

că v-ați a- I 
n spate nu I 
it, că din | 

Sulă un alt , 
și numai I 

ați convins ’ 
autovehicu- 
e vreți să-1 
uat act de I 
care o â- I 

■sul în co- 
nnalizați-vă 
:enția de 

direcției 
în stingă .
— și nu I 

Nu in- I 
isa" celor I 
zăresc, de- 1 
na în mers, | 
i degajat, 
tați la gre- I

I 
I 
I
I
I 
I

izată cu
Biroului

ii Miliției 
ani

alți contemporani, 
Silvio Piccolomini 
1464), în postură de pă
rinte al bisericii univer
sale (Pius al Il-iea), 
iitizează această idee 
dorința de a-i atrage 
români în far-o proiectată 
cruciadă antiotomană. I- 
naltul prelat catolic 
rivă denumirile 
și Valachia de la 
le uruui general 
Flaccus, intrepretat 
unii ca erou al unei poezii 
ovidiene. Antonio Bonfini 
(1434-1502) propune oa o- 
rigine a Valachiei pronun
ția dalmatină a prenume*  
lui Valeria, fiică a împă
ratului Dioclețian. Croni
carul curții lud Matei Cor
vin avansează însă și i- 
poteza derivării dintr-un 
substantiv posnun, care 
atestă că urmașii coloni- 
lor romani trăgeau bine 
cu arcul. Secole în și.r a- 
ces-le etimologii sînt ac
ceptate sau respinse, op
țiunea pentru o perioadă 
istorică sau alta a existen
ței lui Flaccus subliniază 
tajtuși un adevăr de ne
contestat — romanitatea, 
vechimea și eontinuitiatea 
românilor pe meleagurile 
carpatine.

Cercetarea științifică, la 
care și-au dat concursul 
istoriei și oameni de li
tere din aproape tot cu
prinsul bătrînului conto

nenit, descoperă cu timpul 
ceea ce Miron Cost’in va 

.sintetiza magistral, în
trețin limbaj de pamflet s 
„Alte chipuri și capete au 
avut Italia mai vestite și 
mai vechi decîț acela 
Fleacu \ cum ar fi luat 
Italia nume de Ia acela". 
Astăzi vălul misterios s-a 
destrămat. S-a stabilit cu 
oertiitudine că în

o denumire etnică exteri- 
nostru, 

întot- 
de- 
un

Nibe-

oară teritoriului 
românii s-au numit 
deauna români. O 
monstrează elocvent 
pasaj din Cîntecul
lungilor, in care se atestă 
ca invitat la curtea rege
lui hun un 
eu 700
„Der 
u®ervremea

„duce" român 
de conaționali i 

liertzoge Ramunc, 
VJachen lanț (Țara

îi
j

î
i
l

de- 
valachi 
mme- 
roman 

de

de ani2050 
de la

primului stat dac 
centralizat 

și independent

crearea

lui Caesar trăia un trib 
celt volcae, dewwntaea pre
luată de germani pentru a 
pune în evidență pe ro
manii și galii romanizați 
walh. Termenul se res- 
trînge pentru locuitorii I- 
taliei walscher, dar păs
trează și accepțiuni mai 
largi Wales. Din secolul 
IX, o pătură cultă a sla
vilor, venită în contact cu 
germanii, acceptă ter
menul pentru orice popu
lație neslavă de limbă ro
manică. Bizantinii și sla
vii meridionali generali
zează cuvin M vlah, pro
nunția la slavii estici de
vine voloh, latina medie
vală H impune pe valac- 
hus. In maghiară blach 
devine olah, la sași întâl
nim Bloch, iar la polonezi 
voloszy.

Așadar, vlah constituie

Românească !) '/ unt siben 
hundert mannen ltom er 
fur si gerannt“. în ace
lași context al interesului 
papalității, pentru români 
(revelatoare este cores
pondența dintre Inocențiu 
al III-lea și Ioniță cel 
Frumos (1196-1207), con
ducătorul Imperiului vla- 
ho-bulgar), primii misio
nari catolici care cutreie
ră teritoriul nord-diună- 
rean au realizat descen
dența latină și continuita
tea locuirii acestui 
țiu de către români, 
documentele papilor 
noriu III și Grigore

- satele românești din -Tran
silvania sînt cunoscute ca 
„villae latinae", 
te de cel® cu populație 
maghiară sau 
Dar ceea ce este 
dreptul impresionant, 
nii misionari au

conștiința originii romane 
a vlahilor. Astfel, fran
ciscanul Giovanni da Pian 
del Carpine, întoreîndu-se, 
la 1247, de la curtea ha
nului Tătar, relatează că 
„la ieșirea din Cumania 
am întâlnit pe ducele RO
MAN, care intra la tătari 
cu alaiul său și pe duce
le OLAHA, care ieșea, cu 
alaiul său". Fictive sau 
nu, cele două personaje 
istorice poartă numele 
poporuftua român, așa cum 
se nuntea el (Roman) și 
așa cum îl realizau veci
nia (Olaha). Călugărul 
franciscan n-a inventat a- 
ceastă istorie, ci a auzit-o, 
de vreme ce, trei secole 
mai târziu, legenda lui 
Roman și VI aha ta este in
serată în cronica moldo- 
rusă „Povestire Pe scurt 
despre domnii Moldovei, 
de cînd s-a început țara 
Moldovei, în anul 6867" 
(1359). Legendă, care poa
te fi pusă în legătură ou 
toponimia d împrejurul 
Văii Jiului și balada cu
leasă în acest teritoriu, 
care îl are ca erou pe Io- 
van Iorgovan.

Prof. Ion VULPE

tehnico-știin(ific
ECHIPAMENTE DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT 

ÎNCHIS PENTRU INDUSTRIE
întreprinderea „Tehnoton" din lași a preluat re

cent fabricația unor instalații și echipamente de te
leviziune cu circuit închis pentru industrie, capabile 
să funcționeze în medii cu temperaturi foarte ridica
te sau foarte scăzute, radioactive și gazoase sau în lo
curi greu accesibile.

Remarcabilă este, în această direcție, instalația de 
televiziune cu circuit închis destinată industriei side
rurgice, pentru urmărirea procesului de topire a me
talului în cuptoare sau în furnale. Ea este compusă 
dintr-Un monitor (aparat de televiziune) 
la de 44 cm, o cameră-sondă cu obiectiv 
zisțent la temperaturi înalte, carcase de 
centrala de impulsuri.

Tînăra întreprindere ieșeană, care

cu diagona- 
special, re- 
protecție și

a împlinit 
doar cinei ani de activitate, a preluat și fabricarea 
instalațiilor de televiziune cu circuit închis 
supravegherea și controlul video asupra traficului 
roviar, rutier-urban, naval și aero, din depourile 
triajele căilor ferate, din orașe, porturi fluviale 
maritime, de pe aeroporturi.

MEDICAMENTE NOI
La recentul Tîrg internațional de primăvară, 

dustria noastră de medicamente s-a prezentat cu o se
rie de produse noi, care prin calitățile lor terapeutice 
înlocuiesc cu succes medicamentele procurate prin 
import. Astfel, se remarcă „Ulcostopul“, medicament 
cu acțiune eficientă în ulcerul duodenal. Principiul 
său activ este metionina — principala sursă de sulf 
pentru organismul uman. Un medicament deosebit de 
apreciat este „Carbocromenul* 1, care înlocuiește per
fect „Intensainul" — produs ce se importă. Această 
nouă realizare a industriei de specialitate din țara 
noastră este un coronodilatator ou acțiune prelungită 
care nu modifică tensiunea arterială. O altă noutate 
este „Acidul aminocaproic" prezentat sub formă de 
fiole și capsule, oare are un efect deosebit antihemo- 
ragic, precum și proprietăți antiinflamatorii și anti- 
alergice.

pentru 
fe

ți 
Și

in-

EPIGRAME
FERICIRE... SCURTA

Cînd își părăsi nevasta, 
Fericirea lui cea mare, 
li trecu, venind năpasta 
Pensiei alimentare.

UNELE SFORI
Sforile sînt de tot felul 
Pentru diferite rosturi
Dar... se folosesc de ele 
Și la ocupări de posturi.

Eftimie MARDARE, 
miner pensionar 

Uricani

Din nou despre
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fIedele nocive ale fumatului
Sub titlul „Tutunul : o perdea de 

fum“, revista „L’H umanite Dimanche“ pu
blică un amplu articol pe marginea efec
telor nocive ale fumatului, afirmând că 
„Țigara este un instrument al morții fa
ță de care nu este posibilă neutralitatea". 
Cea mai mare rată a mortalității din 
cauza fumatului se înregistrează, potrivit 
statisticilor Organizației Mondiale a Să
nătății, între 45 și 54 de ani. S-a consta
tat că viața unui fumător in raport cu 
un nefumător este mai scurtă eu patru 
pînă la opt ana. Revista afirmă că nico
tină, care pătrunde în plămînii fumătoru
lui odată cu fumai inhalat, accelerează 
frecvența cardiacă. Monoxidul de carbon, un 
alt clement component al fumului de țigară, 
blochează fixarea oxigenului pe hemo
globina. în consecință, fumătorul are întotdea
una un deficit cronic de oxigen. In plus, 
fumul de țigară conține produse iritante 
pentru mucoasa faringelui și bronhiilor, 
precum și agenți cancerigeni.

Un fumător este predispus îmbolnă
virii de cancer al bronhiilor, și de bron
șite cronice; De asemenea, el se îmbolnă
vește ușor de angină pectorală și poate 
la fel de ușor să facă infarct, arterită la 
membrele inferioare, ducând în cele din 
urmă Ia cangrenă.

fina zinelor ... m
Spa

in 
Ho- 
IX,

deosebi-

săsească. 
de-a 

u- 
renaareăt

I
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MACAROANELE ȘI REUMATISMUL

o 
reu- 

Evident, 
, ci
Ea

In grid Persson, 
din orașul sue
dez Tomelilla, 
este convinsă că 
macaroanele 
vindecă de 
matism.
nu la propriu, 
la figurat.

confecționează 
din macaroane și 
semințe de ve
getale diverse o- 
biecte de artiza-

nat. „Această 
muncă cere mul
tă concentrare și 
te face să uiți de 
reumatism" — 
este de părere 
Ingrid Persson. 
La acestea tre
buie să adăugăm 
că ea nu ma
niacă niciodată 
macaroanele, oi 
le folosește nu
mai ca materi
al' artistic.

s
î
s

ț
s

Era odată un Ixiiat 
orfan de orice muncă și 
cam sărac cu duhul. Tră
ia din ce „pescuia" pe 
malul mării. Ultima da
tă pescuise un portofel 
de 500 (lei, nu grame).- ■ • -

ia 
zis, 
mi

ne", își zise, în‘ timp ce 
trăgea în piept infinitul 
ozon și odată cu el mi
reasma. unui parfum de 
import (apropos, im
port, vine de la impor
tant ?). Și deodată o 
văzu lingă el- întreagă și 
plină de farmec (inclusiv 
blue- jeanșii Brooklyn, 
cu emblemă 
originală, via Tal
cioc). „Sînt zîna",. îi zi-

Intr-o zi se ghidi 
ar fi mai bine să-și 
Valea său mai bine 
muntele. „Aici e de

se ea între două fumuri 
de Chesterfield (imitație) 
și el știu îndată că e 
Zîna Zînelor. „Tu ești 
Făt-Fi-umos ?" îl între
bă ea... „Eu sînt Făt... Po
trivit", zise el plin de mo
destie. „Pentru că ai fost 
sincer ou mine, îți dau 
cheia aceasta", spune Zî
na. „Cînd vrei să mă 
vezi numai că sufli pes
te ea și
la apartamentul 13 
blocul 13".

...„Cam mulți de 
cugetă el prudent, 
tr-un târziu, când
mai ieșea pe ușa aparta
mentului respectiv cu 
tolba plină de nestema
te și alte casetofoane, în 
timp ce pe lingă el tre
ceau niște zmei de copii.

deschizi ușa de
din

13 !" 
în- 

toe-

Dar mai jos îl aștepta 
Zmeul zmeilor. „Vrei în 
luptă să ne luptăm sau 
să chem miliția ?", îi zi
se acesta aenințător. Bă
iatul o sfecli și se rugă 
de Zîna Zînelor 
ajute. Și numai ce 
o mașină alb cu albas
tru și cu girofar dea
supra și doi inși în u- 
niformă îl luară cu ei, 

înăuntru, aparatul de 
bord cînta șlagărul 
„Greu se mai fac oame
nii oameni". „Zîna Zîne
lor v-a trimis ?" — în
trebă bănuitor băiatul. 
„Da... e și ea la noi ; ea 
a furat cheia", i se răs
punse 
cauza 
cat o

să-1 
opri

f 
I

I z ș • 
i 
i

I
I
I 
îi r 
I 
j 

sec. Și astfel, din ■ 
unei chei, s-a stri- 
întreagă poveste.
Mircea ANDRAȘ

ORIZONTAL : 1) Al
bie (Pop) — Campion la 
înot 2) Nașterea rîului 
— Vestiment de baie 
3) Indicație în alegerea u- 
nor ape minerale 4) Apa 
Iui Goethe — Udat prin 
canalizări 5)..Pronume ne-
hotărît arhicuprinzător — 
leșiți din apă 6) Lăută...

A 
la

Pa
cele 
din 
de

de 3 ori la urmă !. — 
uni iar 7) Ialomița 
vărsare ! Izvoarele 
dulbi! — Tisa în 
din urmă ! 8) Piesă 
scheletul unei bărci
care se fixează scânduri
le ce'formează învelișul 
— Bahlui 45. 9) Dusă... pe 
ape — Înspre vărsarea a- 
pei 10) Băutoră (Pop) — 
Patria lui Ulise cel bles
temat de Atena să rătă-

Pe ape.pească 20 de ani

VERTICAL : 1) 
apa sîmbetei ! — 
Lotcă ! 2) Ploști 
primele plinuri ! 
lumea adincurilor 
tice' (mase, 
ca udătlira
și mers regresiv din 
dulci 4) Scrie numai în
muiat...
Stropită pe jumătate f 5)
Element de construcție fo-

Dus pe' 
Capăt de 

golite de 
Ca

acva-
sing.) 3) A us- 
— Cel cu clești

ape

în cerneală

3 
r l

mirosea a 
și zumzet 
albine.

— Bietul • 
era piele 
oase, ochi 
urechi;

— A fost 
dată, de două 
ori, maximum 
de trei ori.

In grădină

om

losit și la corăbii și va
poare pentru susținerea 
punților. 6) Lac american 
7) Acești din Oltenia — 
Fără strop de apă 8) Por
țiune din bazinul unei 

. mări sau al unui ocean 
separată api’oape complet 
de rest printr-o fîșie 
gustă de pămînt — 
nesfîrșit ! 9) 2—3 băi !
tăzi — Apă stătătoare
A munci trecut de toate 
apele — Mișcare ondula- 
torie a suprafeței mării 
după furtună sau o briză 
puternică.

în- 
Val 
As-
10)

Ing. Zoltan
KIRALY

Ion SA VA
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Mersul trenurilor din stația Petroșani
valabil din 26 mai 1979-31 mai 1980

Un eveniment de importanță istorică
pentru relațiile româno-spaniole Distanța pe care 

circulă

Răspunzînd interesului larg 
eu care opinia publică spa
niolă așteaptă apropiata vi
zită în Spania a președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
presa din această țară a pu
blicat, în ajunul acestui eve
niment de importanță isto
rică pentru relațiile româ
no-spaniole. ample materiale 
consacrate României, succe
selor sale pe plan intern și 
politicii constructive pe care 
o desfășoară pe plan inter
național, personalității proe- 

a președintelui 
Ceaușescu.
ziarul „Heralde de 
inserează un

mînente 
Nicolae

Astfel, 
Aragon" 
ticol în care, 
niază că președintele Nicolae 
Ceaușescu va fi primul șef 
ai unui stat socialist care 
va vizita Spania, 
relevă profunda 
semnificație politică a vizi
tei, subliniind că aceasta „de
pășește simplele declarații 
protocolare". Ziarul își in
formează cititorii despre, lo
cul de frunte pe care îl o- 
cupă România în rîndul ță
rilor lumii, despre /

ar*
după ce subli-

poporului român începînd 
din cele mai vechi timpuri 
și pînă în anii consacrat! e- 
dificării societății socialiste. 
multilateral dezvoltate. „Te
ritoriul pe care s-a format 
statul național român — 
scrie, intre altele, ziarul — 
este teritoriul carpato-danu- 
bian ce are ca centru Tran
silvania. Recent,. poporul 
român a sărbătorit a 60-a 
aniversare ' a formării sta
tului național, dar conștiința 
de unitate - acestui po
por este tot așa de străve
che ca și originea sa latină 
cu influențe dacice.

Ziarul „ABC", după ce a- 
nunță că sosirea președin
telui Nicolae Ceaușescu la 
Madrid va constitui prima 
vizită a unui șef de stat so
cialist în Spania, dă expre
sie încrederii că dialogul ro- 
mâno-spaniol la nivel cel 
mai înalt se va dovedi deo
sebit de rodnic.

Ziarul. „Informacibnes" 
; subliniază chiar în titlul e- 

ditorialului consacrat apro
piatului eveniment „stadiul 
excelent al contactelor 
româno-spaniole". Sint. rele- 
va te profundele afinități de 

istoria limbă și cultură ale Romă-

niei și Spaniei, subliniinda- 
se că, și pentru aceasta, „vi
zita șefului statului român 
în Spania se va desfășura 
sub cele mai bune auspi
cii". Inclusiv în epoci isto
rice dificile, Spania și Româ
nia au fost fidele vocației 
de prietenie.

Cu deosebită satisfacție re
levă ziarul citat intensifi
carea schimburilor și a con
tactelor româno-spaniole du
pă restabilirea relațiilor 
diplomatice dintre cele două 
țări. Este evidențiată în
deosebi importanța dialogu
lui politic. „Legăturile 
româno-spaniole — continuă 
articolul — sînt foarte sem
nificative și în alte dome
nii. Contactele neoficiale ca
re au avut loc între 
politici în ultimii 
monstrează că țări 
teme social-politice 
te, cum este cazul 
niei și Spaniei, pot
ra cu succes nu numai 
avantajul reciproc, ci și în 
interesul încurajării priete
niei între toate statele Eu
ropei, premisă sine qua non 
pentru desfășurarea procesu
lui de edificare a securită
ții și colaborării pe continent.

oamenii 
ani de- 
cu sis- 

difcrî- 
Komâ- 
colabo- 

în

Dezbaterile Plenarei Consiliului executiv 
al UNESCO

Reluarea convorbirilor 
cipriote 

intercomunitare
PARIS 19 (Agerpres). — 

în cadrul dezbaterilor din 
Plenara Consiliului execu
tiv al UNESCO privind 
necesitatea intensificării ac
tivităților privind contri
buția UNESCO Ja tradu
cerea. în viață a hotărîri- 
lor de competența sa adop
tate, în 1978. la sesiunea 
specială a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată 
dezarmării, reprezentantul 
țării noastre, ambasadorul 
Valentin Lipati. a expus 
poziția guvernului român. 
Subliniind contribuția pe 
care UNESCO poate și tre
buie să o aducă in crearea

unei opinii publice favora
bile dezarmării, vorbitorul 
a sprijinit măsurile între
prinse deja de organizație 
în domeniul educației, cer
cetării, în domeniul dezar
mării și al informării o- 
piniei publice și a relevat 
necesitatea ca directorul 
general să raporteze pe
riodic Consiliului 
despre activitatea
prinsă de UNESCO în 
ceasta privință.

Consiliul executiv a 
doptat, prin consens, o 
zoluție privind măsurile
concrete de participare a 
UNESCO la pregătirea, în 
cadrul O.N.U., a noii stra
tegii internaționale în fo
losul dezvoltării și a : se
siunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. din 
1980, consacrată instaură
rii unei noi orcftni econo-. 
mice .internaționale.

executiv 
între- 

a-

ac
re-

Orientări spre 
automobilul viitorului

WASH INGTON 19 (Ager
pres). — Președintele 
S.L..V,.Jimmy Carter, și 
reprezentanții principalelor 
patru firme constructoare 
de automobile din Statele 
Unite — „General Motors", 
„Ford", „Chrysler" și „A- 
merican Motor" — au par
ticipat la o reuniune în 
finalul căreia s-a decis ca 
guvernul american și in
dustria americană de au
tomobile să coopereze în 
scopul punerii, la punct a 
unui „automobil al viito
rului" care să consume mai 
puțină benzină sau: să fo
losească chiar alt carbu
rant.

ROMA 19 (Agerpres). —■ 
Firma italiană producătoa
re de automobile „Alfa Ro_ 
meo" a elaborat proiectul 
unui motor ftlncțibnînd pe 
baza unui amestec, de ben
zină cu alcool — a anun
țat la Milano un reprezen
tant al firmei, care a spus 
că proiectul va fi definitiv 
pus la punct peste apro
ximativ două luni. Ames
tecul folosit drept carbu
rant va cuprinde 80 la 
sută benzină și 20 la sută 
alcool.

NICOSIA 19 (Agerpres). 
— Astăzi dimineață/ 
Nicosia au 
convorbirile dintre Spyros 
Kyprianou, președintele Re
publicii Cipru, și Rauf 
Denktaș, liderii] comunită
ții cipriote turce, sub egi
da secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, 
privind raporturile dintre 
comunitățile greacă și tur
că din insulă. Din sursă 
informată, citată de agen
ția France Preșse, se apre
ciază că atmosfera în ca
re se desfășoară convorbi
rile este bună.

După cum s-a anunțat, 
la ora 14,00 ora locală 
(12,00 G.M.T.). va avea loc 
o conferință de presă fi
nală a secretarului gene
ral al O.N.U.
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cursă 2708 Simcria— Petroșani 22,20 0,40 —

cursă 2701 Petroșani -— Simeria — 3,15 5,42

pers. 2082 Petroșani ■— Craiova — — 5,02 9,01

cursă 2712 Subcetate -— Petroșani 4,00 5,25 . — /—
cursă 2732 Petroșani ■— Lupeni — — 5,35 6,08 .
accel. 243 București IM. — Deva 23,35 5,28 5,31 7,15 *
pers. 2022 Simeria — Buc. Basarab 4,05 6,32 7,03 16,00

pers. 2081 Tg. Jiu — Petroșani 5,32 6,57 —/
cursă 27^31 Lupcni — Petroșani 6,45 7,20 —
pers. 2025 Craiova —-■ Simeria 3,38 7,26 7,40 9,55
cursă 2702 Simeria —• Petroșani 6,42 9,08 — —
cursă 2703 Petroșani ■■/• Simeria " — 11,10 13,45
pers. 2083 Craiova — Petroșani 8,28 12,21 — - —
accel. 205 Giurgiu fr. — Curtici fr. 5,35 12,28 12,31 17,35
pers. 2084 Petroșani -— Craiova — ' — 12,50 16,36
cursă 2714 Subcetate --Petroșani 11,30 13,05. —
cursă 2734 Petroșani -— Lupeni — ; — 13,30 14,03

cursă , . 2705 Petroșani. -— Simeria — ■' — 14,25 16,40
cursă 2733 Lupeni — Petroșani 14,05 14,58 ■ — . •
accel. 242 Cluj Napoca — Buc. N. 10,00 15,01 15,08 20,25
cursă 2707 Petroșani -— Simeria — ■; 15,30 17,52 . /' .
pers. 2026 Simeria — Craiova 14,35 16,54 17,21 21,23
accel. 206 Curtici fr. — Giurgiu fr. 12,01 17,11 17,14 23,55 ••
pers. 2021 Buc. liasarab — Simeria 8,47 18,01 18,12. 20,22 ,

cursă 2704 Simeria -- Petroșani 16,12 18,40 " — ■ 1
cursă 2736 Petroșani -— Lupeni / ./■—■ : — 18,45 19,18

pers. 2085 Craiova — Petroșani 15,51 19,37 /— •

cursă 2735 Lupeni — Petroșani 19,40 20,14 /— ' : —
cursă . 2709 Petroșani -— Simeria ■' —' / •'i\7-i-// 20,20 22,47

pers. 2086 Petroșani -— Craiova — —/ 20,22 0,15

accel. 241 Buc. N. — Cluj Napoca 16,11 21,41 21,48 2,40 ***

cursă 2706 Simeria — Petroșani 19,30 21,47 — --/.■

cursă 2711 Petroșani -— Șubcețațe ... / . 22,50.. 0,25.

accel. 244 Deva — București N. 21,35 23,29 23,33 5,00 *

FAPTUL DIVERS

MUMIA UNUI PUI DE 
MAMUT

Vineri a fost transporta- < 
tă pe calea aerului, da la 
Leningrad ia Londra, mu
mia unui pui de mamut 
descoperit pe cursul rîului 
Kolîma, in nordul extrem 
sovietic. El s-a conservat 
intr-un strat de pămlnt . 
veșnic înghețat.

„BOLNAVUL
ÎNCHIPUIT"...

In versiune britanică 
„bolnavul 

este întruchipat

mo
dernă, „bolnavul închi
puit" este întruchipat de 
un oarecare William Cilroy, 
intrat in analele istoriei 
medicinii insulare datorită 
cunoscutei publicații 
specialitate „British 
dical Journal", care

consacrat o lungă cronică. 
Aceasta a prezentat cele 
aproximativ 200 . de inter
nări ale
tale din 
le țării.

Autorii 
mau, de 
recare regret pentru faptul 
că. „pacientul" nu mai 
dăduse semne de viață in 
ultimele luni ?i nutreau te
merea că poate chiar a . 
murit. Ipoteza pesimistă s-a 
dovedit insă nefondată. Re
cent, Cilroy a „atacat" din 
nou : uzină de . unul din 
trucurile sale favorite, a 
„leșinat" pe o stradă din 
localitatea scoțiană Inver
ness și, firește, a fost. ‘ 
transportat de urgență la 
spital. Cină, peste citeva 
zile, descoperind cu ce 
„bolnav" celebru au de-a 
face, medicii, l-au poftit 
afară, Cilroy a declarați 
„Simțeam nevoia 
schimbări iar pe aic,

sale in CB de spi*  
diferite regiuni a-

cronicii expri- 
asemenea, un oa-

de
Me

i-a fusesem niciodată".

unei
au

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele llunu- 
zeu Ana, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nu
lă. (368) //'

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tudor 
Ștefan, eliberată' de I.M.

Petrila. Se declară nulă.
(381)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Flores- 
cu Marin, eliberată 
I. U. M. Petroșani, 
declară nulă; (375)

de
Se

ANUNȚ DE FAMILIE
COPIII și familiile lor 

anunța că s-au împlinit 
4 ani de la dureroasa 
despărțire a scumpei 
lor mame
ILEANA MUNTEANU

Un gînd pios pen
tru sufletul el bun. (382)

* Acceleratul 213, București Nord —- Deva și acceleratul 214, Deva — București 
Nord, circulă la si de la Constanța, prin București Băneasa, în perioada 1 VII — 
26 VIII 1979, respectiv 30 VI— 25 VIII 1979.

** Acceleratul 205, Giurgiu Ir. — Curtici fr. și acceleratul 206, Curtici fr, — Giur
giu fr. circulă în perioada 18 VI — 17 IX 1979, respectiv 16 VI — 15 IX 1979.

*** Acceleratul 242, Cluj Napoca —■ București Nord, are grupă de Deva — Bucu
rești Nord, iar acceleratul 241, București Nord — Cluj Napoca, are. grupă de 
București Nord — Deva.
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publica : Toți sau nici 
Unul ;...Unirea': Cobra.

PETRILA : între o 
glinzi paralele;

LONEA : Masca 
apă.

VULCAN : Sonată pe 
malul lacului.' / ■

1 l PI NT - c ' '
La noi era liniște ; 
Muncitoresc ; O scrisoa
re pierdută, seriile I-ll.

URICANI : Mașina d? 
întinerit.

Cultural: lesport.

TV.
o-

niloarca buclucașă. 
Film documentar, 
jorii —' producție 
d f 0 urilor chi îleze 
Film . serial : „
la Londra". 1 
10. 16,55 Prin 
contemporană. 17.15 T’e- 

. 18.50 1001 de 
seri. 19,00 Telejurnal.
19.20 De pe marea sce
nă a tării ! Ploiești.
20.20 Film artistic 
„Knock". Premieră pe 
țară. Producție a'studio
urilor franceze. 21,50 
Telejurnal. Sport.

15,05 
Plon- 
a stu- 

16,00 
,,Dickens 
Episodul 

Spania

/PETROȘANI — 7 No
iembrie: Expresul de 
Buftea ; Republica ; 
Capcana din munți ; U- 
nirea : Șeriful din Ten
nessee (III).

PETRILA : între 
glinzî paralele.

LONEA: Nea Marin 
miliardar.
ANINOASA: Compa

nia a 7-a sub clar de 
lună.

VULCAN : Fiara.
LUPENI -—/ Cultural:

Masca de apă; Munci- 
, tocesc : O scrisoare, pier

dută seriile f-II. .
URICANI : Mașina 

întinerit.

21 MAI

de

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Dueliștii ; Re-

20 MAI 21 MAI

8,30 Gimnastica la do
miciliu.' 8,40 Tot înain
te I 9,25 Șoimii patriei. 
9,35 Film serial pentru 
copii : Săgeata neagră. 
Producție a studiourilor 
engleze. Episodul 1. 
10,00 Viața satului. 11,30 
Pentru căminul dv. 
11,45 Bucur iii e m uz ici i. 
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Telex, 13,05 Al
bum duminical.
și muzică. 14,00 Desene 
animate. Woody, ciocă-

Umor

. 16,00 Emisiune
. limba . maghiară.

1Q01 de seri, 1... 
lejurnal. 19,30 La ordi 
nea
19,40 
vară 
blicii
nia. 20,00 Roman foi
leton : . Poldark" — e- 
pisodui 13. ,21,25 Cadran 
mondial. 21,45 Telejur
nal.

în
._. 18,50
19,00 Te- •

zilei în . economie. 
Ora oficială de 

pe teritoriul Repu- 
Soeialiste Româ-
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