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în intimpinarea celei de-a 35-a

aniversări a eliberării patriei

Minerii Lupeniului au extras 
în această lună peste plan

7000 tone de cărbune 
cocsificabil

Puternic mobilizați de hotă- 
rîrea Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la aniversarea 
a 35 de ani de la eliberarea patriei de 
sub dominația fascistă și ferm hotăriți 
să transpună in viață sarcinile desprin
se din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru din

superioară sarcinilor panlificate cu 600 
kg / post.

• Șase sectoare de producție au 
planul pe această lună depășit cu plu
suri cuprinse între 304 tone (sectorul I) 
și 2 313 tone (sectorul IV), iar la pro
ductivitatea muncii în cărbune aceleași 
sectoare,, . . .. , ---------- I. n> IV> V. VI si VTI -

17—18 mai a.c., minerii care au chemat au sporuri cuprinse între 274 kg/post
la întrecere toți minerii țării, au atins 
azi dimineață o depășire de 7000 tone 
de cărbune cocsificabil pe această lună.

• Prin producția extrasă suplimentar 
în această lună,' colectivul minei Lu- 
peni a acumulat de la începutul anu
lui un plus de 43 000 de tone de căr
bune.

• Productivitatea muncii realizată în 
cărbune, la nivelul întreprinderii, este

(sectorul VI) și 1 170 kg/post (sectorul 
IV).

• Exploătind un complex 
zat, brigada comunistului Ioan Kacso 
a obținut in această lună o producție 
suplimentară de 1 550 de tone, majo- 
rînd plusul dg la începutul anului la 
aproape 24 000 tone, plus realizat prin 
depășirea productivității muncii plani
ficate, în medie, cu 1700 kg/post.

mecani-

Acțiuni cu cartea dedicată 
micilor cititori

• In cadrul acțiunilor 
dedicate , apropiatei săr
bători a Zilei internațio
nale a copilului, la libră- , 
ria din Petroșani va în
cepe de mîine, „Decada 
cărții pentru copii".

Cu acest prilej, vor fi 
organizate zilnic, stan
duri de carte cu vînzare, 
iar în incinta și în vitri
na librăriei vor fi pre
zentate expoziții de carte 
pentru copii. Asemenea 
acțiuni vor fi organizate :

m această perioadă și în 
celelalte localități ale 
municipiului.

' • Intre 25 mai și 2 iu
nie, Muzeul mineritului 
găzduiește o expoziție c't 
tema „Zilele cărții pentru 
copii și tineret". Expozi
ția, organizată de biblio
teca municipală Petro
șani în întîmpinarea Zi
lei internaționale a copi
lului, este deschisă zil
nic, între orele. 10—18.

LA URICANI

Cu sprijinul viitorilor locatari

70 de apartamente se vor preda 
lună mai devreme

C'omunistul Gheorghe 
Rad din secția mecano- 
energetică a I.U.M. Pe
troșani, unul din strun
garii pentru care mese
ria este intr-adevăr bră
țară de aur.

loto: I. LICIU
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Conșticnți de faptul că 
solicitări e de locuințe sînt 
în continuă creștere, cit și 
ca în anul trecut s-a înre
gistrat o mare restanță la 
planul de locuințe, con
structorii din Uriemii <*'■ 
sporit eforturile pentru in.- 
tensificarea ritmului de lu
cru. Interesul general ma
nifestat pe fiecare șantier 
este acela ca toate blo
curile aflate în construcție 
să se înscrie cît mai re
pede in graficele de exe- 

, cuție, iar acolo unde lucru
rile au mers mai bine să se 
'devanseze termenele de 
predare a apartamentelor.

Ea Uricani, unde un nu
măr de 70 de apartamente 
au rămas restanță de anul

trecut, în acest.' zile se lu
crează intr-un ritm alert. 
Termenul de predare al 
blocului 17 s-a stabilit pen
tru data de 30 iunie a.c. 
Dar această dată ar fi în-

LOCUINȚELE 
prioritate 

în construcții

semnat pentru constructori 
o întindere prea mare de 
timp și o întârziere a altor 
lucrări din planul anual. 
De aceea 
finalizeze 
biec tivul, 
deci cu o 
de, blocul

planul anual, 
angajat să 
repede o- 

la 31 mai, 
mai repe-

s-au
mai
iar

lună
să-și poată pri-

I
I
I

I
I
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In orașul Uricani a în
ceput turnarea betonului 
în fundația viitorului ci
nematograf cu 350 locuri 
situat la intrarea în car
tierul Bucura, ia care 
au început lucrările in 
această lună. In paralel 
se lucrează la amenaja
rea căilor de acces. în ă- 
ceastă zonă. (C.I.) 
♦---- ----------

Azi. la ora 10, 
nul de la Clubul 
școlar Petroșani
iește meciul de handbal 
intre divizionarele B U- 
tilajul-Știința Petroșani 
— Minaur 11 Baia Mare. 
(CD.)
♦---------------

Azi, clubul sindicatelor 
din Vulcan, ineepînd eu 
ora 19, găzdui eșt e

tere- 
sportiv 
găzdu-

expunerea „Etica com
portamentului în produc
ție, societate și familie". 
La reușita acestei acțiuni 
își aduce aportul colec
tivul artistic al clubului 
(Al. Cor.) '
•--------------

La Lttpeni, în cadrul 
complexului comercial 
Vîscoza din cartierul cu 
același nume, E.G.C.L, 
din localitate a amena
jat din resurse proprii și 
deschis ieri un magazin 
pentru vînzarea florilor. 
In ziua deschiderii ma
gazinul a oferit popu
lației 1000 de garoafe a- 
duse din județ și alte 
flori din sera E.G.C.L. 
(V. Crișan, coresp.)

Ineepînd de astăzi,

t

mi locatarii. Despre acest 
angajament subinginerul 
Constantin Călătorii, șeful 
punctului de lucru, ne spu
nea : „Pînă la orele prîn- 
zultij am executat un vo
lum mare de lucrări — 160 
mp de tencuieli la fațadă 
cu echipele de zidari con
duse de Tudor Sandu și 
Nicolae Avram, mozaicarii 
conduși de' Ilie Popa au 
pus 40 ml de mozaic la 
balcoane și au frecat sțra- . 
tul al doilea de mozaic la 
12 apartamente. îh timp ce 
electricianul Nicolae Ște- 
fănică și ajutoarele sale au

C. IOVANESCU

(Continuare în pag. a Z-a)

De astăzi, a intrat în vigoare
T

ORA OFICIALĂ DE VARA
V-ați potrivit cea

surile după ora ofi
cială de vară ?

Măsuri care asigură desfășurarea 
in bune condițiuni a activității 

cotidiene
Ineepînd de astăzi, timp 

de patru luni și cîteva zi
le, diminețile noastre vor 
eîștiga, pe lingă trăsături
le care le conferă farme
cul dintotdeauna dimineți
le de vară, o notă distinc
tă, nu lipsită și ea de o 
frumusețe aparte. Căci, în- 
cepînd de astăzi, de-a lun
gul molatecilor zile ale ve
rii vom fi mai harnici, po- 
trivindu-ne munca și via
ța cu un ceas înaintea obiș
nuinței. Pentru noi, ora 
oficială de vară mai poate 
fi numită ora oficială a 
hărniciei, căci hărnicia, să progresului contemporan, 
nu uităm, face casă bună Cîștigul pe care-1 obține
cu celelalte frumuseți ale pornind la drum cu un
vieții, fiind ea însăși o __________ . , -
frumusețe proprie poporu- (Continuare în pag. a 2-a)

lui român.
Se spune 

ani ?) că „cine se 
de dimineață, departe a- 
junge". întemeiată pe o în
țelepciune profundă, mă
sura adoptată prin Decre
tul Consiliului de Stat vi
ne în sprijinul nostru, al 
tuturor, ajutîndu-ne efec
tiv să ne organizăm mai 
bine bugetul de timp al 
fiecărei zile, după rațiuni 
în deplină concordanță cu 
firea omului, cu cerințele

(oare de cîți 
scoală

Trecerea, la ora oficia
lă stabilită prin Decretul 
Consiliului .de Stat s-a fă
cut în bune condițiuni, în 
condițiuni optime care au 
fost create printr-o inten
să activitate de propagan
dă și organizatorică. In ce 
au constat aceste pregătiri 
la întreprinderile și unită
țile economice, prestatoare 
de servicii 'către populație 
am aflat de la conducătorii 
întreprinderilor și unități
lor respective.
i.g.c.l.

ALEXANDRU TODOR, 
inginerul șef al întreprinde
rii; Activitatea noastră se 
desfășoară normal, fără per- 
turbațn .și,,:așa se va des
fășura in continuare IU te

cît se poate de: firesc pen
tru că s-a depus o muncă 
stăruitoare de propagandă 
pentru înțelegerea acestei 
importante acțiuni de că
tre fiecare om al muncii 
din toate exploatările în
treprinderii noastre dar și 
datorită măsurilor organi
zatorice luate din vreme. 
Spre exemplu, Exploatarea 
de transport Petroșani a 
primit dispoziție, și s-a 
conformat acestei dispozi
ții, ca încă din 25 mai 
conducătorii auto să fie 
preveniți în scris de noul

Anchetă realizată de
Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-jt‘
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De astăzi, a intrat în vigoare ORA OFICIALĂ DE VARĂ

ceas mai devreme ne 
ajută să ajungem mai 
parte. In seninătatea 
eestor dimineți., o oră 
plus ne va ajuta să gîn- 
dim mai limpede, rnai pro
fund. Odihna rămîne, în 
tot acest timp, în drepturi
le șale depline, nefiind a- 
fecțată eu nimic, fiind, în 
schimb, după cum ne arată 
specialiștii, mai profundă.

Introducerea orei oficia
lei,de vară eâte întemeiată, 
deci, pe rațiuni de bună 
gospodărire a unor valori. 
Alături de valoarea timp, 
Se situează valoarea ener
gie electrică. In coloanele 
ziarelor, numeroși oameni

ai muncii au stăruit, în a- 
ceste zile, asupra avanta
jelor reale ce decurg din 
decalarea activităților in
dustriale și a celor casni
ce cu o oră în avans. E- 
conomiile ce vor fi reali
zate se vor revărsa nemij
locit asupra nivelului de 
trai al întregului popor, 

cum acționează, de alt- 
tot ceea ce se întreprin. 
din rațiunile umanita- 
ale politicii partidului 

și statului, tot ceea ce iz
vorăște din 
milenară a 
tru.

Timp de 
zile, 
veri, 
gospodar, poporul 
va drămui cu chib- 
doua importante 

— bugetul de timp

înțelepciunea
poporului nos-

Măsuri care asigură desfășurarea 
în bune condițiuni a activității cotidiene

(Urmare din pag. 1)

program, ne referim î?
mod deosebit la ziua de
27 mai, atît pentru schim
bul IV al zilei de 
schimb de mineri, cit

patru luni 
de-a lungul 
mai harnic

și
a-
Și

cîtev a 
cestei 
mai 
nostru 
zuință 
valori
al fiecărei zile și potenția
lul energetic al țării —' 
avînd convingerea că pe 
ambele căi va obține un 
plus de cîștig în benefi
ciul societății, al fiecăruia 
dintre noi.

Și 
pentru schimbul I al zilei 
de 27. Practic, autobuzele 
au fost planificate astfel 
incit să se pună de acord 
cu programele de lucru a- 
le întreprinderilor minie
re. Timp de trei zile re- 
pezentanți ai conducerii 
vor coordona activitatea pe 
toate schimburile începind 
cu 26. mai. Măsuri asemă
nătoare au fost luate și 
la celelalte exploatări u- 
nități și atelier subordo
nate I.G.C.L. Petroșani, ast
fel îr.eîț activitatea să se 
desfășoare normal".

COOPERATIVA . UNI-

bleme, de dificultăți prin 
trecerea la noua oră ofi
cială de vară. Toți lucrăto
rii noștri, membrii co
operatori cunosc avantaje
le. noului program, avanta
jele de care au parte, De
cretul fiind prelucrat cu 
absolut toți meseriașii. In 
fond, programul rămîne a- 
eelași — mă refer, bineîn 
țeles, la programul afișat 
și indicațiile acelor cea
sornicelor după ce au fost 
potrivite conform Decretu
lui. Clienții noștri, ai ate
lierelor și unităților noas
tre vor beneficia în con
tinuare de aceleași servi
cii la orele cele mai con
venabile pentru ei*.
COMERf

REA"
IOAN CULDA, președin

tele cooperativei ; „Nu a- 
vem nici un fel de pro-

CONSTANTIN 
FAN, directorul 
comerciale 
„Programul 
al unităților comerciale cel 
afișat, existent înainte de 
aplicarea Decretului Con
siliului de Stat privind sta
bilirea orei oficiale de va
ră, ca și programul cfe a-

CIOLO-
Direcț iei 

municipale : 
magazinelor,

Tineri de la I.U.M. Petroșani pe șantierul de construcții a viitoarelor 
locuințe.

Din 15 mai, în cercurile de învățămînt 
politico-ideologic au început convorbirile 
de atestare a cursanților. Atît în pagini
le ziarului nostru, cit și în cadrul discu
țiilor organizate, s-au făcut precizările de 
rigoare. De asemenea, în toate organiza
țiile de partid au avut loc instruiri ale 
propagandiștilor și lectorilor, prilej cu

proble- 
inehe-

care au fost lămurite principalele 
ine legate de buna desfășurare a 
ieri! învățămintului de partid.

Pentru a vedea modul în care 
pregătită această acțiune, ne-am adresat
secretarilor adjuncți cu probleme de pro
pagandă de la minele Petrila, Lupeni, 
Bărbățeni și I.F.A. Vîscoza.

a fost

NEATENȚIA COSTA

provizionare al unităților 
comerciale rămîne 
schimbat. Magazinele 
produse industriale S« vor 
deschide tot la erele 6,30 
sau 7, oră indicată de cea
surile potrivite conform 
Decretului — începînd cu 
27 mai, de cînd ora 0 a 
devenit ora 1, — oră trecu, 
tă și în programele de des
chidere ate unităților. Ar 
fi inutil să mai spun că 
lucrătorii noștri comerciali 
cunosc foarte bine acest 
lucru. In glumă vorbind, 
doar azi, duminică se vor 
scula cu o oră mai devre
me dar tot la ora 6,30, spre 
exemplu vor deschide A- 
limentarele, Centrele de 

’ pline și unitățile de des
facere a cărnii, dar vor so
si acasă cu o oră mai de
vreme, prin compensație, 
chiar dacă ceasul va arăta 
11 sau 12.

începînd 
activitatea 
normală,

ne-
de

i
i
9I
I

IF
I
<
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de luni, la noi 
va fi activitate 

ca de altfel la 
toate întreprinderile e- 
conomice si unitățile pres
tatoare de servicii. ’

70 de apartamente se vor preda 
cu o lună mai devreme

(Urmare din pag. 1) ,

moritat două schele auto- 
ridieătoare pentru termina
rea fațadei și au demontat 
alta in vederea montării ei 
la un alt sector 
■Pînă în seară 
executa 60 mp 
ieli la fațadă, 12 
zaie la

de fațadă.
Vom mai 

de tencu- 
ml de mo-

balcoane și vom 
monta încă o schelă. In a- 
cest ritm vom reuși să 
predăm blocul pînă la 31 
mai".

Trebuie să mai arătăm, 
însă, că alături de con
structori pe șantierul blo
cului s-au aflat deseori și 
beneficiarii apartamente
lor. Viitorii locatari 
prestat un însemnat 
măr de ore de muncă

au
nu-
pe

șan tie „Cu ajutorul be
neficiarilor — arăta Nico
la? Amza. tehnician nor- 
mator pe șantierul nr. 4 
Lupeni — am realizat un 
mare volum de lucrări la 
săpături, turnări betoane, 
montări și curățit gea
muri, amenajări exterioare, ' 

ea-

i
i
!
I
f

I
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Două autoturismei 
merg unul în spatele 
celuilalt pe strada Re-t 
publicii din Petroșani. 
La un moment dat, cel 
din . spate — 2-SB-2336 
— îl izbește pe cel din 
față care Circula regu
lamentar. Evident, am
bele autoturisme au 
fost avariate. Vinovatul, 
Căldărar Traian din 
Petrila care conducea 
mașina cu număr de 
Sibiu. Vinovat pentru 
că autoturismul avea 
defecțiuni grave la sis
temul de frînare, defec
țiuni pe care le putea 
descoperi, dacă la ple
care își verifica Mnele. 
N-a făcut-o din neaten
ție. Și acum plătește. 
Plătește reparațiile ta 
ambele autoturisme. I 
s-a acordat și timp pen
tru reparații: o lună 
permisul se află în păs- ; 
trarea miliției.

A FOST CREZUT, 
TOTUȘI, PE CUVIN»

de 
a- 
de 
la 
se

\
î

i s.

• MARIA CRAINIC, 
secretar adjunct cu proble
me' de propagandă, l.M. 
Lupeni : „Și la nivelul co
mitetului nostru de partid 
a avut Ioc pregătirea pro
pagandiștilor în vederea 
desfășurării convorbirilor 
de atestare. De asemenea, 
membrii comitetului de 
partid au fost repartizați 
pc organizații pentru a a- 
juta și participa Ia desfă
șurarea convorbirilor. O a- 
tenție deosebită am acor
dat-o punctului de docu
mentare. Aici, atît propa
gandiștii cit și cursanții 
pot găsi materialul biblio
grafic necesar. Părerea 
noastră este că la aceste 
dezbateri de atestare trebu
ie să punem accent atît 
pe problemele practice cit 
și pe cele teoretice".

• ELIDA KRAMER, se
cretar adjunct cu proble
me de propagandă, l.M. 
Bărbățeni : „Ne-am obiș
nuit să .acordăm prea mul
tă prioritate problemelor 
practice, concrete, legate 
de activitatea economică.

■ Pe acestea noi le discutăm 
detaliat în adunările de 
partid. Dar să nu se înțe
leagă greșit. Nu sînt nici 
pentru ideea de a face teo
rie de dragul teoriei. Noi

Au început convorbirile 
de atestare in 

învățămintului de partid
Conținutul dezbaterilor să reflecte atît 

problemele teoretice cit și aspectele practice

trebuie să găsim o cale e- 
ficientă. Să-i facem pe 
cursanți să înțeleagă, să-și 
însușească anumite noțiuni 
teoretice de care au abso
lută nevoie în activitatea 
practică. In lumina acestei 
idei ne-am pregătit pen
tru încheierea corespunzi 
toăre a învățămintului de 
partid.

• TIBERIU SVOBODA, 
secretar adjunct c« proble
me de propagandă, 
Petrila : „Primă temă 
o dezbatem se referă 
probleme cu care se 
fruntă colectivul de
meni ai muncii de la mina 
noastră. Există o tendință 
pe care ne străduim să o 
combatem : din dorința de

l.M.
ce
la 

eon- 
oa-

din 5—6

de atestare 
an început.

a da un caracter concret 
învățămintului de partid, 
se ignoră latura teoretică. 
Or, învațămîntul de partid 
trebuie să ofere cursanților 
posibilitatea fixării unor 
noțiuni teoretice, categorii 
filozofice, economice, po
litice în ’ contextul activi
tății practice pe care o 
desfășurăm. Comitetul 
nostru de partid a între
prins măsuri pentru a evi
ta abordarea unilaterală, 
sau pur teoretică a teme
lor". "

• CORNEL PĂCURAR 
secretar adjunct cu pro
bleme de propagandă la 
I.F.A. Vîscoza Lupeni : 
„Noi am insistat pe buna 
pregătire a propagandiști
lor, fiind convinși că de

modul în care aceștia se 
preocupă depinde în mare 
măsură desfășurarea co
respunzătoare a convorbi
rilor de atestare. Pentru 
a veni in sprijinul lor am 
confecționat cil mijloace 
proprii o serie de grafice, 
planșe, scheme etc. care 
se referă la îndeplinirea 
unor indicatori economico- 
ftnanciari, la sarcinile ce 
revin comuniștilor din Ho- 
tărîrea Consfătuirii. de la 
C.C. al P.C.R. 
martie 1979",

Convorbirile 
la prima temă
Pentru buna desfășurare a 
acestora la comitetele de 
partid menționate au fo< 
întreprinse măsuri concre
te. Toți cei eu care am 
discutat au avut aceeași 
părere : eficiența învăță- 
mîntului de partid este 
determinată în mare mă
sură de conținutul de idei 
al acestuia. Că din dorin
ța de a da un conținut cit 
mai concret învățămîntu- 
lui de partid, nu trebuie 
să fie ■ ignorată latura teo
retică. Sigur, eficiența 
vățămîntului de partid 
reflectă în capacitatea 
a mobiliza la acțiune 
muniștii, toți oamenii mun
cii. Dar. pentru aceasta este 
necesar ca fiecare comu
nist să cunoască, să înțe
leagă conținutul de idei al 
documentelor de partid, o 
serie de noțiuni și catego
rii teoretice care sînt ab
solut necesare în activita
tea practică.

Valeria COANDRAȘ

ca și alte lucrări din 
drul șantierului. Patru din 
cele 70 de familii care vor 
primi apartamente în a- 
cest bloc au făcut deja 200 
ore de muncă, urmînd ca 
în viitoarele zile să înche
ie și celelalte. In plus, o 
zi pe sâptămînă am pri
mit sprijinul personalului 
T.ESA de la mina Uricani, 
întreprindere care deține 
ponderea în repartițiile de 
locuințe".

lată deci că, din colabo
rarea dintre constructori 
și beneficiari s-au creat 
premisele devansării cu o 
lună a termenului de 
dare a blocului, dînd 
sibilitate celor 70 de 
milii să se mute mai 
vreme în casă nouă, 
ceas’tă experiență s-a 
lins și pe celelalte șantie
re, dar rezultatul încă nu 
s-a materializat. E timpul 
să se intensifice eforturile 
și în acest sens, pentru ca 
pînă la sfîrșitul anului în
tregul plan de locuințe să 
fie realizat

La punctul fix 
control — avem un 
semen ea punct fix 
control al traficului 
Livezeni, e bine să
știe — e oprit un au
toturism. „Actele la 
control, vă rugăm" — 
i s-a adresat lucrătorul 
de miliție omului de la 
volan. Șoferul însă, n-a 
putut prezenta nici un 
act, nu le avea asupra 
lui. A fost crezut pe ■ 
cuvînt, că se numește 
loan Lăban, că e ingi- i 
her la mina Livezeni. 
Pînă la urmă, însă,,.și 
șoferul a trebuit să-l 
creadă, pe lucrătorul de 
miliție — n-a avut în
cotro — că s-a urcat la 
volan, fiind sub in
fluența băuturilor alco
olice. Drept pentru ca
ne a intrat în pauză de 
conducere pentru două 
luni și în posesia unei j 
chitanțe pentru... adu- ; 
cere aminte. ■

5

f

j

Răspundeți la cîtev* 
întrebări 
euri"

despre „nimi-

pre- 
po- 
fa- 
de- 
A-
ex-

Ii

■t

Vedere spre mina 
roșeni.

de plecarea 
sîntem tentați 

mai ales 
, impor-

înainte 
la drum 
să verificăm, 
lucrurile mari, 
tante ale mașWi, 
rul, roțile. Dar sînt li
nele lucruri pe care 
parcă le-am uitat și nu 
le mai luăm în seamă. 
Vă punem cSieva în»- 
trebări invitîndu-vă să 
răspundeți : de eînid 
n-ați deschis trusa sa
nitară. să-l vedeți sta
rea, să 
țiunile 
caz de 
deși le __
cald, ați verificat dacă 
aveți apă în 
vasul spălătorului de 
parbriz? Pe drum s-ar 
putea să vă prindă’ 
ploaia. Dar curea de. re
zervă pentru ventilator 
și triunghi reflectori
zant-aveți? In ee stare 
este roata de rezervă ați 
verificat ? S-ar putea 
să fie dezumflată. N-ați 
folosit-o demult. Ați 
blocat ușile din spata 
unde ați urcat copilașii 
pe timpul călătoriei?

Răspunzînd — faptic
— la a.ceste cîteva în

veți putea că- 
că

avea surprize' 
dacă, desigur, 
regulile de

recitiți instruc- 
de folosire în 
nevoie ? Sau, 

frumos, senin,

trebări
lători mai liniștiți 
nu veți 
neplăcute 
respectați 
circulație.

realizată cuRubrică
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției
Petroșani

s

S

t.

5
l

3



DUMINICA, 2î MAI 1979 Steagul roșu 3

Un zîmbet, o floare... Foto: I. LICIU

CADRAN
TEHNICO-ȘT1INȚIF1C

• întreprinderea de 
strunguri din Arad a o- 
mologat zilele acestea o 
nouă mașină-unealtă de 
mare complexitate tehni
că, destinată întreprinde
rii de osii și boghiuri 
din Balș. Este vorba de 
un strung de retezat și 
crestat lingouri — SRC' 
500 x 3 000, cu greuta
te de 60 tone, realizat 
după proiectele concepu
te de specialiștii Institu
tului de cercetări și pro- 

| iectări de mașini-unelte 
l Și agregate București, în 
I colaborare cu cei ai între- 
■ prinderii arădane.

’ • Un colectiv de speeia-
• liști bucureșteni a reali-'
• zât un incubator clinic

I denumit „1-4" destinat
îngrijirii și izolării noi- 

iriăscuților imaturi sau cu 
diverse afecțiuni. Apara- 

, tul . — superior celor e-

xistente pînă acum — a- 
sigură condiții de micro
climat, reglînd automat 
temperatura și umidita
tea interioară, prin in-

1 
I 
I 
I 
I

ter mediul unui mic brdi- | 
nator electronic. j
• Oficiul central pentru | 

mijloace de învățământ și I 
Ministerul Sănătății au I 
omologat recent o inven- I 
ție a profesorului Ema- ■ 
nuci Obogeanu, de la { 
grupul școlar „Electroa- 
parataj" din Capitală. I 
Este vorba de o instala- • 
ție . electronică, destinată I 
asigurării orientării în I 
spațiu a nevăzătbrilof. • 
Instalația, unică în felul I 
ei, creează posibilitatea 
ca nevăzătorii să poată 
practica alergarea de re
zistență în circuit, pre
cum și o serie de spor
turi, cum ar fi natația, 
canotajul și altele.

l

Anul 1241 rămîne înscris 
în istorie cu cifre de sin
ge, atunci s-a extins, pînă 
spre centrul Europei, pîr- 
jolul tătarilor. Un călugăr 
italian din Benevent, Ro- 
gerius, pe numele de mi
rean Ruggero di Puglia, 
este surprins de invazie 
într-o misiune plenipoten- 
țiară la Oradea și făcut 
prizonier. După un an de 
captivitate, ca slugă la un 
autohton aflat în slujba tă
tarilor, reușește să fugă. 
In serviciul papei Inocen- 
țiu al IV-lea, rememorea
ză tristele evenimente în- 
tr-un „Carmen miserabile11 
(cîntec de jale) care pre
zintă prețioase date des
pre teritoriul românesc. 
Interesează în primul rînd, 
desfășurarea campaniei 
purtată de cei doi condu
cători tătari Bochetor și 
Kadan, precum și amă

nuntele privind stratificarea 
socială a locuitorilor, rela
țiile lor cu cuceritorii, 
mijlocite prin cnezi (100 
de cnezi. fiecare reprezen
tând 1000 de case).

Expediția condusă de 
Kadan. prin nordul Mol
dovei, a ajuns în Transil
vania ; la Florina ă avut 
loc o îndîrjită rezistentă 
a minerilor. Infrînți în 
cele din urmă, minerii au 
fost obligați de tătari să 
servească drept călăuze. 
Amintirea acestor eveni
mente se mai păstrează în
că în toponimia munților 
Rodnei, o înălțime purtând 
si azi numele de Piatra 
Tătarului. Mai la sud. ne 
Mureș, există Prundul Tă
tarilor. legat prin legendă 
de nașterea localității Ilia, 
în nreaima căreia se află 
S.T"1 -rst.-5resfț -

în Retezat. Cetatea ch> 
Colț, plină de mister și

legende, a ajuns ca peisaj 
istoric chiar și în opera 
lui Jules Verne. Marele 
titan al romanului de an
ticipație o plasa. însă gre
șit, în Vîlcan. In Cetatea

înzestrați cu alte danii (la 
1404, regele Sigismund dă
ruia lui Ion și Kende, fiii 
lui Kende de la Malomviz, 
adică Rîu de Mori, pose
siunea Nuxora, caligrafiere

Columna lui Decebal (III)

La Piatra tătarului

de Colț, spune legenda, o 
prea frumoasă Ileariă din 
spița Cîndeștilor (nobili 
români de origine din 
Rîu de Mori, atestați in 
numeroase diplome și da
nii pentru serviciile adu
se regalității maghiare în 
luptele împotriva turcilor), 
a tors un fir de lină. care 
devenea aur, pentru răs
cumpărarea iubitului ei 
(în unele variante Românaș 
Voinicul) din robia hanu
lui tătar. Ulterior, nobilii 
din Rîu de Mori, au fost

stîlcită a Nucșoarei); la 1439 
sînt răsplătiți pentru fapte 
de arme loan Kende, fiii 
săi Ladislau (Vlad), Ken- 
dris și Nicolae, un alt Ken
de de către regele Albert; 
la 1453 le întăresc daniile 
Ion Huniade și regele La
dislau; la 1493,. în diploma 
primită de Mihâi Kendeffy 
sînt inserate, pentru prima 
oară în istorie, numele u- 
nor localități (posesiuni) 
din Valea Jiului: Maleea,
Petrela, Morișoara, Rătond,
Cîmpu Iui Neag). Treptat,

EPIGRAME
FERIȚI SPAȚIILE

.VERZI!
i Calcă apăsat pe iarbă 

Că nu-i place lui. să 
crească 

Dacă iot se află-ii...
treabă

i N-ar fi bine s-q și pască?!
TRANSPORT IN 

COMUN
Eu pe drum mă-ntreb

'■■■ mere.{i~
Dar schițez spre „casă1- 

gestul: 
Văd că AVANSEZ doar eu. 
Și pe loc. RAMTNE 

restul?!

FIULUI RISIPITOR
Băiatul își petrece 

veacul
Cind vine vara, ia

Mamaia 
■Și uite-așa. zdrahon 

săracul, 
Mănincă banii lui tataia.

Prof. Viorel AVRAM.
Vulcan

IN ADINUURILE 
LACULUI BAIKAL

.Cercetând âdîncurile la
cului Baikal, specialiștii 
sovietici au descoperit la 
80 m de suprafață alge 
verzi. Aceasta înseamnă — 
declară autorii acestei des
coperiri — că procesul de 
fotosinteză se desfășoară 
și la o asemenea adânci
me unde pătrunde foarte 
puțină lumină, element e- 
sențial al procesului men
ționat. Pînă anunț; oamenii 
de. știință au apreciat că 
folosiri teza nu este posibi
lă la o astfel de aciîncime.

O SURSA ENERGETICA 
GRATUITA : SOARELE 

> Ieftină și inepuizabilă, 
energia solară a devenit la 
ora actuală sursa energe-

țică cea mai solicitată în 
țările unde astrul zilei își 
revarsă caloriile cu dărni
cie. Specialiștii afirmă că, 
în. actualul stadiu al teh
nicii de exploatare a ener
giei solare, cind lipsesc 
sistemele ei. de înmagazi
nate, această energie este 
rentabilă doar în cazul 
pompelor de apă, al boile
relor și al încălzirii locuin
țelor. In ce privește încăl
zirea locuințelor, specialiș
tii au pus la punct capta
tori de energie solară care 
se montează pe acoperișul 
easelor. Aceștia sînt alcă- 
tuiți din lentile de sticlă 
cu fund metalic de culoare 
neagră pentru a reține 
maximum de calorii. Căl
dura este transmisă printr- 
un fluid (apă sau aer) 
unui sistem de stocare 
compus dintr-un rezervor 
de apă sau o masă de pie
tre concasate. Dar, în lu
me, numărul construcțiilor 
utilizând încălzirea solară 
este foarte limitat : cel mai 
adesea este vorba de case 
experimentale.

ORIZONTAL: 1) Poet 
contemporan autorul vo
lumului „Privesc în ochii 
copiilor" — Scriitor italian

autorul romanului „Singur 
pe lume" unde se poves
tește despre peripețiile u- 
nui copil răpit ; 2) Copiii

familia amintită își ma
ghiarizează numele.

Amintirea luptelor cu tă
tarii este imortalizată și 
în toponimia Văii Jiului, 
în perimetrul comunei Bă- 
nița există o stîncă, Piatra 
Tătarului, despre care le
genda menționează că în 
vîrful ei, localnicii, împreu
nă cu alte ajutoare, au u- 
cis un conducător al tăta
rilor, care „văzîndu-se fără 
cap. o luară către Vîlcan 
scăpînd bieții români de 
urgia lor“.

Iată cum legendele și 
configurația toponimică 
deslușesc amănunte istori
ce atestate doar, fragmen
tar și întâmplător, în scrie
rile unor misionari catolici, 
demonstrează convingător 
că românii, dintotdeauna 
pe aceste meleaguri. au 
opus rezistentă năvălitori
lor. iar cînd au fost învinși 
au fost siliți să intre în 
relații cu ei, prin interme
diul unor cnezi, care și-au 
întărit poziția socială, ul
terior pătrnnzînd în pătu
ra nobiliară prin accepta-
rea ritului creștin — cato- 

-. lie și maghiarizare.

Prof. Ion VULPE *
••••••»••••••••••••••••••••••••••••••••••••

înșirate mărgărite
Un tinăr crai, cu păr lung 

și minte in contradicție, tre
cea pe un drum de seiară, 
purtind asupra lui un splen
did Cass (a se citi, caseto- 
fon). Intr-o cînepișțe .se aflau 
trei fete, îmbrăcate cores
punzător.

„Vai, tu, ce șucar e craiul, 
de m-ar lua pe mine de so
ție, i-aș îmbrăca în dante- 
luri toată Curtea", zise pri
ma.

„Fii serioasă, spuse a doua, 
că n-are curte, stă la bloc. 
De m-ar lua pe mine adău
gă ea, i-aș pune niște pile 
ta întreprindere, să riu-i mai

în
desfacă contractul de muncă 
pe baza unor hrisoave din 
care reiese că n-a mai dat 
pe la „împărăție" de-o săp- 
tămînă."

„Ba pe mine de .m-ar lua, 
i-aș face doi copii, cu totul 
și cu totul din aur", mai grăi 
și a treia. Jinăful crai se 
opri din drumul lui și ii zise 
ultimei: „Auzi, schema cu 
copiii e pe bune 7" „Numai 
cea cu aurul", ii răspunse 
suspinînd fata, la care craiul 
închise casetofolțul și o luă 
de soție.

Și se făcu nuntă mare, cu 
DAR (DAR de unde a avut

pastile
atiția bani, DAR din ce ? 
DAR de cind? ), ținînd trei 
zile și un număr echivalent 
de nopți. Și a venit lume 
bună, mai ales că se dădea 
în spectacol formația locală 
Cosmic 85 SNll

Și cind a fost la strigătul 
darurilor, nașul mare a Itșat 
cuvîntul: „Vă rugăm pregă
tiți banii cu monetar și a-, 
ranjați pe serii. Nu se pri
mesc bani cîștlgați la Lotoi 
Toată lumea care a venit cu 
„obecte", le pune in spatele 
miresei (undeva în spatele mi
resei — figurativ). In spate
le mirelui e soba de tera
cotă așa că nu se poate". 
După care a oferit un ser
vlet de masă. Nașul mie nu 
s-a lăsat mai prejos, oferind, 
la rindul lui un serviri de.i, 
DIRECTOR.

Și au petrecut cu privirile 
pe cei doi, pînă dimineață, 
cind dau î se facă î mpăr- 
țeala... a de pe urmă. Acum 
însă lipseau la apel, craiul 
și banii (ce coincidență stra
nie). I-au căutat nuntașii o 
zi și o noapte.

Fine del primo tempo. Se
condo tempo.

Un tinăr crai, cu păr lung 
și mașină și mai lungă, tre
cea pe un drum de seară. 
Intr-o cînepișțe trei fete as
cultau Bluesuri la nai. „De 
m-ar lua pe mine, zise una... 
măcar pînă la prima stație..."

■.■.■.W.'.-.'.W.VAV.W.'.V.'.V.WAWAW/.W.V.W.’.'.W.W.VW.’.W.V.V .V.’.W.TAW.W.W.T.W.V.W

căpitanului Grant. — Di
minutiv slav de la Alexan
dru ; 3) Copilași la urmă!... 
— și copilași ; 4) Copilul... 
fără frică dintr-o carte de 
Nina Cassian ; — A dori 
cu orice preț ; 5) „Capete
le de hîrtie", elemente de 
recuzită copilărești pentru 
mimarea soldaților — 
Mijlocul paltonului ! 6)
Pram, eroul unei cărți de 
Cezar Petrescu, marea a- 
tracție a copiilor la circul 
Kluțchi (pl) — Copii ma
rinari; 7) Picioare de pă
puși 1 — ...Palmă Barbă 
Cot, erou din lumea fer
mecată a copilăriei ; 8)

Copil cu colindul; 9). Co
pilul din povestirea „De la 
Apenini pînă la Anzi“, 
simbol de dragoste filială 
pentru mama sa — Școlari 
codași ! 10) începutul co
pilăriei ! — Bucuria copi
lului.

VERTICAL; 1) Sculp
tor român autor al lucră
rilor „Fetița cu mingea" și 
„Cap de copil" 2) Maior 
de..., uniforma copilului 
Ionel din schița „Vizita" 
de I.L. Caragiate — Moț 
tăiat Ia urmă ! 3) Scriitor 
italian autorul volumului 
„Cuore" (inimă de copil)

— Salutare copilărească ; 
4) Rudă pe jumătate ! — 
„Copilul cu porumbelul" 
de Picasso — Pe mijlocul 
gorjanului ! 5) Nicolae Mi
nei ; — Alimentarea copi
ilor derivată de la a să
ruta ardelenesc ; 6) Tîrgul 
unde Nică duce „Pupăza 
din tei" la vînzare; 7) Pă
pușă de lemn vedeta unui 
teatru de copii bucureștean 
8) Spălat (pop) — Bancno
tă de o sută de lei; 9) 
Copiii în jocul „Ulii și 
porumbeii" (fig) — Ultimii 
colindători ; 10) Retezat — 
Bucată muzicală .

Ion SAVA

Mircea ANDRAȘ

Am băut de 
200 lei, dar 
m-am îmbătat 
doar de 50.

Nevastă-mea 
are idei care 
întotdeauna se 
soldează eu... 
pagube mate
riale.

Ing. Zoltan 
Kiralv
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FILMEProblema Namibiei Prezențe romanești 27 MAI
PETROȘANI — 7 

iembrie : O simplă pro-în dezbaterile Adunării Generale
5

NAȚIUNILE UNITE 26 
(Agerpres). — Lllînd cu- 
vîntui în cadrul dezbateri
lor sesiunii Adunării Gc- 

, norale a O.N.U. consacrate 
situației din Namibia, am
basadorul Teodor Marines
cu, reprezentantul perma
nent al, țării noastre: la 
O.N.U. a relevat agravarea 
situației din Namibia și, 
în general, din Africa aus
trală ca urmare a acțiu
nilor regimurilor rasiste 'de 
la Pretoria și Salisbury 
care încearcă pe toate căi
le să mențină în această 
parte a lumii sistemul cel 
mai retrograd de domina
ție și asuprire colonialis
tă, de discriminare rasia-

. lă și apartheid. '
Vorbitorul a subliniat

necesitatea retragerii i- 
mediate și necondiționate 
a Africii de Sud din- Na
mibia și a încetării tenta
tivelor ei de a impune în 

. acest teritoriu un regim 
opus intereselor poporului 
namibian și rezoluțiilor 
O.N.U. Acesta măsuri vor 
trebui să permită accesul 
rieîn.tîrziat al Namibiei la 
independență, pentru ea 
poporul namibian, stăpîn 
po destinele sale, să-și 
poată consacra toate efor
turile reconstrucției și dez
voltării țării, într-o 
trie liberă, unitară și 
verană.

pa-
su-

*
NAȚIUNILE unite

(Agerpres). —■ Un grup . de
26

Orientul Mijlociu
16 (Agerpres). — 

La sfîrșitul primei runde 
a negocierilor tripartite e- 
g i p t e a n o-israeliano-ame-. 
rjcan.e :cu privire Ța auto
nomia Cisiordaniei Și 
zei, care a .avut loc 
Beersheba, ș.-a hotărîț. 
tinuai-.a discuțiilor in 
le dc 6 și 7 iunie la Ale
xandria — a anunțat Bii-

54 de țări socialiste și nea
liniate au prezentat .Adu
nării Generale un proiect 
de rezoluție cerînd Consi
liului de Securitate adop
tarea de sancțiuni interna
ționale obligatorii față de 
Republica Sud-Africană
pentru a determina regi
mul acestei țări să se con- 

,.formeze hotărârilor Orga
nizației Națiunilor . Unite 
cu privire, la Namibia.

Textul proiectului .subli
niază că problema Nami
biei este o problemă colo
nială, iar lupta poporului 
namibian „prin toate mij
loacele" în vederea obține- 

; rii eliberării sale naționale 
este în întregime legitimă 
și trebuie sprijinită pe 
plan internațional.

i

NICOSIA 26 (Agerpres). 
— In capitala Ciprului a 
avut loc vineri deschide
rea Oficială, a ; Tîrgului 
internațional Nicosia. 
România participă cu uri 
stand organizat de Mi
nisterul Industriei Chi
mice, care șe bucură de 
un deosebit,, succes. Pavi
lionul romanesc a fost 
vizitat de președintele 
Republicii Cipru, Spyros 
Kyprianou, și de ălți 
membri ai guvernului.

BANGKOK 26 (Ager- 
pres). —• Revista săptă- 
mînală „Satri Sarn", pu
blicație a femeilor din 
Tailanda, a. publicat, sub 
semnătura profesoarei 
Prathoomporn Vaj rasthi- 
ra un ciclu de articole 
despre România. Materia
lele, însoțite de fotogra
fii, 
vieții politice, economice 
și social-culturale din ța- , 
ra noastră. Articole des-

pro România au mai pu
blicat în ultima vreme și 
revistele „Skullhai" și 
„Bangkok Readers"..

HELSINKI ’ 26 (Ager
pres), •— Sub auspiciile 
Asociației de prietenie 
Finlanda — România, în 
orașul Tampere, impor
tant centru economic și 
cultural, a fost 'organi
zată „Sâptămînă culturii 
românești"? ■

Această acțiune, ini
țiată în cadrul manifes
tărilor prilejuite de cea 
.de a 35-a aniversare 
eliberării
sub dominația fascistă, 
inclus expoziția de foto
grafii ..Momente din is
toria poporului român", 
galele, filmelor „Prin ce
nușa imperiului" și 

. ■,.. , - . „Moartea lui Ipu", pre-prezmta aspecte ale CLlm și 0 turigti_
că", la care au fost 
prezentate seurț-metraje 
românești.
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tros Ghali, ministru de stat, 
egiptean la M.A.E:, potri
vit agenției M.E.N. ,.E1 a 
precizat că viitoarea reu
niune se va referi Ia sta
bilirea definitivă a ordi
nii de zi a acestor nego
cieri, ca și la modalitățile" 
de acțiune și la formarea 
comisiilor tehnice care vor 
fi însărcinate -cir aceasta.

Noul guvern al Finlandei 
a depus jurămîntul

HELSINKI 26. (Agerpres).
— Noul , guvern al Finlan
dei condus de Mațino
Koivisțo, a depus jurămîn-
tul. Cabinetul este format
din 17 miniștri, din care
9 au. făcut parte și din 
precedentul guvern.

După cum relevă agenția
. France Presse, programul

noului guvern : fiola n de.z 
nu este diferit de cel al 
precedentului cabinet, prio
ritatea absolută fiind a- 
cordată luptei împotriva 
șomajului, flagel care a- 
fectează 6,6 la șută clin 
populația activă a acestei 

' țări.

IN IRLANDA de nord 
. cbțitinuă seria atentatelor 

teroriste provocate de e- 
loinento extremiste. Vineri 
seara, trei bombe plasate 
in trenuri au expfodat, 
fără a provoca însă victi
me, an declarat surse ale 
poliției locale. Două din
tre ele au explodat in
tr-o garnitură staționată 
într-un depou din Bel fast, 
iar a treia într-un tren 
care asigura legătura în
tre Antrim și Ballymena.

ORGANIZAȚIA MON
DIALĂ A SĂNĂTĂȚII 
(O.M.S.) a adresat un a- 
pel solemn guvernelor tu
turor țărilor lumii de a 
lupta energic împotriva 
tutunului. Raportul pune 
net în cauză „atitudinea i- 
responsabilă a societăților 
transnaționale de tutun, 
ca :și campaniile lor ma-

sive de pviblicitate, care se 
află în mod direct la ori* 
ginea unui număr conside
rabil de decese evitabile".

UN AVION de țip ..DU 
10" aparținind. companiei 
aeriene „American Airli
nes" s-a prăbușit la scurt 
timp după ce decolase de 

aerojwrtu 1 in terna ț io- 
,.O’lIaraf' din Chiea- 

destinația Los An- 
La bordul aparatu- 
aflâii 272 persoane,

TRA-
CENTRAL
va încer

s

AUTOBUZE CU 
PROPULSIE DUBLA
Iii R.F.G. au început să 

circule experimental im 
tip special de autobuze 
cit propulsie dublă — 
electrică și Diesel — rea
lizate in cadrul eforturi
lor guvernului veșt-ger- 
man de reducere a con
sumului de petrol. Aces
te autobuze sînt propui- 
sate .în, orașe de mptoăre < 
eleț-trice ■ aJimentindu-se, 
în centru unde există li
nii de troleibuz, de 
la rețeaua e l e c t r i c ă, 
în suburbii, de la bateri
ile proprii, iar în iatara 
orașelor treeind. la pro
pulsia Diesel,. care asigu
ră,- în același timpi re-, 
încărcarea automată a 
bateriilor. Se apreciază 
că. pe lingâ reducerea 
simțitoare a cpnsțiinului 
de petrol, autobuzele vor 
contribui- La atenuarea 
poluării, în marile cen
tre urbane, prin folosirea 
energiei electrice.

ENERGIA SOLARA, 
LA LUCRU

Metoda este deja utiliza
tă cu succes pe conducta 
petrolieră care traversea
ză peninsula Qatar.

ETNA A REDEVENIT 
ACTIV

De cîteva zile, vulcanul 
Etna a .,............... ........
O serie de explozii s-au

redevenit activ, t Sarkisian 
muncească 
lingă casă, 
mai merge 
re.FAPTUL DIVERS
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au fost întreprinse 

intense experimente pri
vind utilizarea energiei 
solare în protejarea con
ductelor de petrol. A fost 
realizat astfel un panou 
cu 432 celule pentru cap
tarea razelor solare care 
poate să producă curent 
continuu de 60 wați. A- 
ceastă energie este folo
sită pentru protejarea — 
printr-un sistem catodic 
— a conductelor de pe
trol supuse coroziunii.

produs nu numai in cra
terul principal, ci și un 
alte cîteva secundare.

Reacțivizareâ vutca- , 
nului a fost declanșată 
de cutremurele de pă- 
mînt care s-au produs 
duminică m zonă. Spe
cialiștii afiați la l'ața lo
cului urmăresc noua c- 
rlipție a vulcanului Etna, 
cel mai mare și cel mai 
activ din Europa.

ESCALADARE
Vîrful Annapurna — 1 

din Himalaya a fost es
caladat pentru prima da
tă de o echipă de alpi- 
niști japonezi, a anunțat 
Ministerul turismului din- 
Nepal. Punctul cel mai 
înalt — de 8 091 metri — 
a fost atins de japonezul 
Zeizo Tanaka și de șer- 
pașul Perna.

I RECORD DE
i LONGEVITATE

Airapet Sarkisian, 
cititor al statului de mun
te Haznăvar, din R.S.S.

lo

Iienabrie : o simpla pro
blemă de timp ; Repu-
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Armeană, a împlinit re- ", 
maleabila- vârstă de 125 
de ani, sărbătorind acest 
eveniment împreună cu 
toți consătenii săi.; în
treaga sa viață ă muncit 
în agricultură și chiar la 
etatea la care a ajuns 

continuă să 
pe lotul de 
iar câteodată 

și la vînătoa-

pe 
nai 
go, cu 
gelos, 
lui se 
dintre care 257 pasageri și 
15 membri ai echipajului. 
Potrivit unui purtător de 
cuvint al companiei, nu. e- 
xistă supraviețuitori.

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIA ■ M.E.N., 
Bănea Internațională pen
tru Reconstrucție si Dez
voltare (BIRD) este disput

să să finanțeze mai multe 
proiecte de irigații și de 
drenaj care figurează în 
planul egiptean dc dezvol
tare. Printre aceste pro
iecte se numără cel nu
mit „Lacul păcii", destinat 
să asigure expansiunea , a- 
grâcolă în peninsula Si
nai prin alimentarea cu a- 
pă provenind din Nil.

ORGANIZAȚIA 
TATULUI 

(C E N T O)
ta oficial să mai existe în 
toamna, acestui ari, a decla
rat vineri la Ankara se
cretarul general al orga
nizației, Kamuran Gu- 
run Formalitățile de dizol
vare sînt în curs și ele 
se vor încheia la sfirșitul 
lunii august, a spus Gu- 
,ru,n, într-un interviu a- 
cordat agenției de prosti 
•Anatolia.

Turcia a anuntat retra
gerea. din CENTO la 13 

.'martie anul, acesta, după 
ce, anterior, "'anunțaseră 
decizii similare Pakista
nul și Iranul.

Țesătoria de mătase Deva

PENTRU PRIMA OARA
Pentru prima oară de 

la înființarea sa, cu pes
te trei sute de ani in ur
mă, Academia de științe 
a Franței a ales in rin- 
durilc membrilor săi o 
femeie. Este vorba de 
Yvonne Choqviet-Bi’uhat. 
matematiciană, care a 
devenit membră a pres
tigioasei instituții, de ști
ință franceze.. ' .
PROIECT PENTRU UN

RECORD DE 
NAVIGAȚIE SOLITARA

Anthoni Landztni din 
Detroit a hotărît să sta
bilească un record de na
vigație solitară prin, par
curgerea la bordul unei 
canoe a distanței ce se
pară orașul său de Mos
cova— capitala jocuri
lor olimpice de vară din 
anul 1980. Traseul pe ca
re îl va urma Landzini.. 
trece prin rîurile și flu
viile Canadei și Alascăi. 
Va urma traversarea 
strîmtorii Bering, după 
care navigatorul solitar 
va utiliza căile fluviale 
din Siberia.
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încadrează pentru țesătoria de mătase 
Lupeni :

— un inginer mecanic sau electromecanic

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 
în Legea nr. 12/1971 și Legea 57/1974.

Mica publicitate
. VfND convenabil casă.

Petru Maior 13, eventual 
mobilă. (414)

AN U NȚU RI DE FAMILIE

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe .numele Vșscu- 
ță Gheorghe, eliberată de 
S.S.I-I. Vulcan. Se declară 
nulă. (393)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bălin 
Maria, eliberată de I.M. 
Aninoasa. Se declară nu
lă. (399)

PIERDUT legitimație e- 
liberată de Asociația chi- 
nologică Deva, pe numele 
Ciopescu Alin. Se decla
ră nulă. (400)

COLECTIVUL auto
bazei T.A. Petroșani a- 
nunță încetarea din via
ță a colegului lor 
COSMULESCU VICTOR

înmormântarea are 
loc azi în comuna Cli
nic, Gorj la ora 14.

Ii vom păstra veșnică 
amintire. (403),

FAMILIA anunță cu 
adîncă ; durere și la
crimi că la data de 29 
mai 19/9 se împlinesc 
șase luni de la dispari
ția fulgerătoare și ne
miloasă a fratelui' nos
tru drag, cumnat și un
chi

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mp- 
torga Paraschiva, eliberată : 
de Preparația Corcești. Se 
declară nulă. (402)

HEBEDEAN IOSIF
Nu te vom uita nicio

dată iubitul nostru fra
te (loji). (396)

blica■: Dj-umuri în cum
pănă ; Unirea : Cobra.

PETRII.A: Șeriful din 
Tennessee.

LONEA: Intre
glinzi paralele.

ANINOASA: Nea Ma
rin miliardar.

VULCAN : Masca de 
apă. ; .

1UPENI — Cultural: 
Al patrulea stol ; Mun
citoresc : Dueliștii..

URIC ANI: Sub luna 
răsturnata.

28 MAI

o-

REȚROȘANI — 7 No
iembrie : Optimiștii ;
Republica : Milițiericele 
din. insulă. ; Unirea : Al 
patrulea stol.

PF.TRILA: Șeriful din 
Tennessee (IU).

LONEA: Dc partea
cealaltă a oglinzii.

VULCAN: Toți sau 
ni<i:im.il.

L'UPENI — Cultural: 
Cobra; Muncitoresc: 
Dueliștii.

URLCANI : Sub luna 
răsturnată.

TV.
27 MAI

8,30 Gimnastica la do
miciliu. 8,40 Tot înain
te I 9,25 Șoimii patriei. 
9,35 Film serial pentru 
copii: Săgeata 
gră. Episodul 2. 
Viața satulyj. 
Pentru ' căminul 
11,45 
12,30 
13,00 
bum 
.și muzică. 14,00 ■— 
sene 
Ciocănitoarea 
șă. 15,15 Film

' Nea
lt), 00
11,30 

dv.t 
Jzieii.
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Bucuriile mi
De strajă patriei. 
Telex, 13,05 Al- 
d u m i nica 1. U moi’

De- 
Woody, 

bucluea- 
seriăl : 

Dickens la Londra. E- 
pisodul 11. 16.10 Cuteză
tori spre viitor. 17,20 
Tdlespprt. 18,50 1001 de 
serv 19,00 Telejurnal. 
19,20 ihstantanee de 
șantier. 19,30 Varietăți. 
„Cu mască, fără mas
că". 20,10 Film artistic:

a
TV.

animate

„Di? cealaltă parte 
pădurii". Premieră 
21,45 Telejurnal.

28 MAI

, 16,00 Emisiune în 
limba maghiară. 18,50 
.1001 de seri, 19,00 Te
lejurnal. 19,30 Panora
mic. 20.00 Roman-fbile- 
ton • Poldark. Episodul 
14'. 20,55 Orizont lelmi- 
co-ștunții ic. 21,25 Ca
dran mondial. 21,45 Te
lejurnal.

RADIO I
13,90 Radiojurnal. | 

j 13,15 Șiagăre. 13,30 Un- | 
I da veselă............

—- interpreți ai 
. lui popular. 14,45 Co

loana infinită —• ■ piese 
' folk. 15,00 Clubul pasio- 
L naților.- 16,00 Album so- 
I nor .17.00 Horă niîndră, 
I românească. 18,15 Tezaur 
I coral. 18,30 Oaspeți de 

duminică. 20,00 Radio
jurnal. 20,15 Cîntece 
populare cu Doina Ba
dea . 20,30 Tu rneul me
lodiilor; 21,15 Reîntîlnî- 

Ire cu Vocal Jazz Quar
tet 21,30 Consemnări.

121.35 întâlnire cu ro
manța și interpreții ei:

. Qlga Stăneseii și Ion
Radu. 22.00 Radiojurnal. 

I 2.2,10 Panoramic sportiv. 
[ 22.30 Ring de dans, 
I 24.00 
i 0 05 -5.00 Non

zică] nocturn.
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Buietin

11,15 Top 6 | 
ciritecu- |
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de știri, 
stop mu-
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