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SECTORUL IV DE LA MINA PETRILA

Producții și productivități sporite

Harnicul colectiv de mineri de la 
sectorul IV al minei Petrii* a realizat 

"în această lună planul la producția de 
cărbune în proporție de 107,9 la sută. 
Plusul sectocului, de la începutul anu
lui, este de 17 719 tone de cărbune. 
Productivitatea muncii în cărbune a 
fost depășită în această perioadă cu 
1827 kg/post, înregistrîndu-se, în acest 
timp o economie Ia costurile de produc

ție de 8,67 lei pe tona de cărbune extras.
Toate brigăzile din sector, inclusiv 

cele de la pregătiri, și-au realizat și de
pășit sarcinile.

Cale liberă

LA I.M. LUPENI

Record de avansare la pregătiri 
in cărbune

La I.M. Lupeni — unde mecaniza
rea se extinde tot mai mult — lucrările 
pentru pregătirea viitoarelor abataje 
constituie o problemă de maximă im
portanță. Conștienți de acest lucru mem
brii brigăzii conduse de Ion Gîrea — fo
losind o combină pentru înaintări în 
cărbune, a reușit in această lună, în 
10 zile, o avansare de 50 ml. Brigada 
pregătește un panou ce va fi dotat cu un 
complex mecanizat, venind astfel în spri
jinul ortacilor din abatajele frontale și 
făcînd posibilă, prin terminarea la timp 
a lucrărilor, trecerea de pe un panou 
Pe altul fără stagnări în producție.

cărbunelui
din abatajele Bărbăteniului

v JRfr o lungime de 2 fcm, 
*"n"i i.l e de cauciuc 

străbat < a fulgerul cerul 
întunecat al subteranului, 
adueînd din adîncuri ca 
să scalde în rouă ‘dimineții 
un nesfîrșit convoi de „aur 
negru".

Prinsesem a discuta des
pre cărbune și despre ros
tul lui cînd na-am trezit 
departe de susurul povesti
tor al „Mierlesei**, în inima . 
munților schimbîndu-1 pe 
nesimțite cu zumzetul dur 
al rolelor de la benzi. 

Vedeți, ne spunea șe
ful sectorului I de la I.M. 
Bărbăteni, ing. Nicolae 
Mac — ne-au scos din ma
re încurcătură aceste 
benzi. Nu mai auzi pe ga
lerii minerii strigînd după 
goale. Avem un siloz care 
poate stoca 200 tone de căr
bune, iar de acolo iese di
rect în. preparație pe benzi.

Pășeam atenți pe galeria 
lungă de 1 km și jumătate. 
70 la sută din producția 
sectorului I este transpor
tată pe aici, cu acest mij
loc modern și economic — 
benzile.

— Nu avem necazuri cu 
ele și în plus sînt deservi
te numai de 3 oameni, fa
ță de sistemul de transport 
cu vagonete care pe lingă 
faptul că necesita personal 
mai mult era un sistem 
greoi. Benzile acestea în 
flux îți dau o siguranță 
în plus cînd te deplasezi 
pe această galerie, conti
nua șeful de sector, Colec- 
tînd producția de la abata-

jul din stratul 15 blocul 
10 și de la lucrările de 
pregătire ce șe efectuează 
în acest bloc, pe o distan
ță de 2 km,, cele 3 benzi- 
de cauciuc, intrate în func
țiune în luna aprilie, au 
constituit un sprijin subs
tanțial în munca minerilor 
de aici.

Șeful de brigadă ce lu
crează pe frontalul deservit 
de aceste benzi, Androne 
Grumăzescu spunea: „Pen
tru noi transportul nu mai 
reprezintă o problemă. Mai 
întâmpinăm necazuri cu 
crațerele care după cum 
vedeți se mai defectează".

Am dorit să cunoaștem 
care au fost efectele intro
ducerii în subteran a aces
tor benzi. Inginerul Nicolae 
Mac, venit la conducerea 
sectorului în luna aprilie, 
cînd de fapt a intrat în 
producție și frontalul de 
pe stratul 15, ne-a furnizat 
cîteva date edificatoare. De 
la o producție lunară de 
7000 de tone, cit s-a rea
lizat pe sector în primele 
luni ale anului 1979, s-a 
ajuns, în trimestrul doi, la 
o producție medie de 13000 
«. 14 000 tone. j

Am urcat frontalul de 
pe stratul 15, lung de 114 
metri și dotat cu o combi
nă de tăiere. In următoa
rele zile combina existentă 
pe frontal va fi înlocuită 
din cauza unor defecțiuni 
care nu mai puteau fi re
mediate pe loc. Se trans-* 
portase deja o bună parte 
din noua combină. „Avem

oameni buni _ ne spune! 
șeful de sector — precum 
brigadierul Androne Gru- 
măzescu, minerii șefi det 
schimb Dionisie Albert, 
Vasile Gheorghiuescu, Pom
pei Tomolea. In ei ne pu
nem mari speranțe — pen
tru că front de lucru a- 
vem suficient, iar benzi
le pot transporta cu ușu
rință toate creșterile pro
ducției de cărbune*1.

Gheorghe POPESCU

Sub semnul transformă
rii acumulărilor cantitati
ve într-o nouă calitate, 
cincinalul 1981 — 1985, va 
marca, prin prisma cute
zătoarelor prevederi ale 
proiectului de Directive, 
accelerarea procesului de 
dezvoltare economico-so- 
cială a societății noastre, 
ridicarea bunăstării popo
rului pe o treaptă supe
rioară, întărirea indepen
denței și suveranității 
României socialiste. Intr-un 
context de timp mai larg, 
deceniul 1981 _ 1990, de
numit printr-un simbol de 
puternică expresie „dece
niul științei, tehnofogiei, 
calității și eficienței**, va 
consemna apropierea țării 
noastre de nivelul statelor 
avansate. Vor ieși cu preg
nanță în lumină trăsăturile 
originale ale politicii ro
mânești de edificare a u- 
nei societății superioare,

caracterul ei științific, te
meinic fundamentat pe o 
concepție în concordanță 
cu mersul istoriei, pe ade
vărurile universal valabile 
ale progresului, aplicate în 
mod creator la condițiile 
țării noastre.

In cincinalul 1981—1985, 
strategia dezvoltării, econo- 
mico-sociale a României 
prevede ridicarea niveluldî 
tehnic și calitativ al între
gii producții materiale, lăr
girea bazei proprii de ma
terii prime, valorificarea 
superioară și gospodărirea 
lor chibzuită, chiar severă, 
creșterea bazei energetice, 
asigurarea unor structuri 
industriale moderne și a- 
firmarea ramurilor supe
rioare ale industriei, dez
voltarea cercetării științifi
ce. Rodul acestei orientări 
va fi concretizat prin rit
muri medii anuale cuprin
se între 6—6,6 la sută, la 
produsul social,' 6,7—7,4 la

sută, la venitul național 
și 9—10 la sută la produc
ția netă industrială. Pro
ducția globală industrială 
va înregistra un t-itm de 
creștere anual de 8—9 Ia 
sută, siiuîndu-se, pe plan 
mondial, printre ritmurile 
care de obicei atrag aten
ția generală. In agricultu
ră sînt prevăzute creșteri 
anuale dș. 4,5-5 la sută. Din
tre indicatorii globali mai 
amintim investițiile care se 
vor înscrie într-un ritm 
mediu anual de 5,4—6,2 la 
sută, asigurînd atît ampli
ficarea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale a 
societății cît și creșterea 
mai accentuată a nivelului 
de trai al poporului.

In cincinalul care urmea
ză și Valea Jiului va înre
gistra creșteri substanția
le, situate Ia unii indica
tori chiar peste media pre-

(Continuare în pag. a 2-a)
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Vulcan și 
gurarea celei de la Paro- 
șeni, în anii socialismu- 

■ lui, i-a pus în lumină pe 
minerii Văii, demni pro
prietari, producători și 
beneficiari ai bunurilor 
materiale, în necontenitul 
și ascendentul 1 lor drum 
spre o viață mai bună. 
Ea început munca lor era 
grea, rodul mîinilor s-a 
văzut apoi .împlinit de 
cel al mașinii și inteligen
ței omului din subteran. 
Soluțiile tehnice noi, uti
lajele complicate i-au 
obligat să se autodepă- 
șească mereu, personalita
tea lor a căpătat 'dimen
siuni multilaterale. învă
țătura devine astfel o sta
re de fapt a minerului 
de azi : la locul de mun
că ; completîndu-și studi-

minei 
inau-

ile liceale sau superioare ; 
autoinstruindu-se. Gheor- 
ghe Săcăluș, secretar al 
comitetului orășenesc* de 
partid, îmi oferea un ar
gument concret. Anual,

cursul de zi, ci numai 
seraliști și pe cei de 
„fără frecvență".

Așadar, sferele catego
riilor socio-profesionale 
— miner — tehnician —

iMPUNIRILOR (OCIALIlTE

peste 300 de oameni ai 
muncii din Vulcan urmea
ză liceul seral. Alți 30 
sînt studenți ai diferite
lor facultăți din țară, cu 
predilecție vulcănenii își 
desăvîrșesc pregătirea la 
Institutul de mine din 
Petroșani. Desigur, inter
locutorul . nostru n-a luat 
în seamă, în acest calcul, 
pe tinerii care urmează

pe
la

inginer se apropie, se pro
duce o omogenizare profe
sională, impusă de cuce
ririle revoluției științei și 
tehnicii. Efortul fizic sca
de simțitor în favoarea , 
muncii intelectuale. Res
tructurarea profilului mi
neresc a condus însă și 
la deschiderea unor noi 
orizonturi ale vieții sale. _ 
Directorul clubului sin- (

dicatelor din Vulcan, Ni
colae Bîldeâ, ne-a propus 
o astfel de temă de me-, 
ditație. Benefiicind de < 
condiții tot mai bune de * 
muncă și de trai, noua ț 

. arhitectonică a Vulcanu
lui trezește admirația tu- .- 
turor, minerul de astăzi, ț 
împreună cu ceilalți oa- ț 
meni ai muncii din oraș, , 
devine căutător și făuri- ț 
tor de frumos. Cine mai 
recunoaște în timp distan
ța dintre Vulcanul anilor 
’50 și ’79 ? Anual acțiunile 
de muncă patriotică se 
cifrează la sume de or
dinul zecilor de milioane.

— Minerii Vulcanului, 
remarca însă Nicolae Bîl-

Ion VULPE

„Corcești" al Vulcanului- de azi. Foto : I. LICU i/.

milioane de tone de cărbune, 
siguranță lui Prometeu ei sînt 
nu mai este, și lanțuri nu mai sînt.

Ion i. MIRIȚĂ

(Continuare în pag. a 2-a): . ■

Prometei
Cind Prometeu adus-a lumina din Olimp, 
Ș-a-ntunecat lui Zeus strălucitorul nimb 
Și-a hotărit pedeapsa : înlănțuit pe stincă. 
Să-i sfișie ficații, cit este-n viață încă, 
Nesățioșii vulturi, cu ghearele și ciocul, 
Că pentru om furase și-i adusese focul. 
Dar Prometeu rămas-a etern și legendar 
Că pentru om furase focul și i l-a dat in dar. 
Legenda se sfirșește, dar Prometei azi sinț
Acei ce-aduc lumina, prin muncă, din pămmt. 
Nu-s Prometei minerii ? Eroi chiar putem spune, 
Dind țării 
Urmași cu 
Doar Zeus
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zile spre tinere]^ plantg* 
ții ce vor împădiitr din 
nou munții și dealurile 
golașe. Misiunea lor este 
de decopleșire și degaja-

sănătății, 
artei și cui-

Cu rucsacurile la spi
nare „înarmați" cri secări-, 
un grup de muncitori ăi 
Ocolului silvie 
șani a

ptindefile* ce* le revin în 
perioadă’ următoare tuturor 
oamenilor’ muncii din sec
tor pentru realizarea 
depășirea sarcinilor

MM Mlărîle pentru nulmu 
MfajaMeiltter asmute:

Desfășurată sub semnul 
unei analize temeinice, o- 
biective, adunarea, oameni
lor muncii de la sectorul 
I al minei Dîlja. a scos în 
evidență, activitatea depusă 
în prima parte a anului 
de către conducerea secto
rului, de către fiecare 
membru, al colectivului de 
muncă, pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Bilan-

‘ acțSt. prileTTtei Culcear,
a scos în relief' faptul că 
iurtă1 d£ lună; de la înce
putul anultti, sectorul și-a 
î-ealizăt’ și depășit sareini- 
fe de plari. Plusul- acumu
lat de la începutul- lunii 
iulie este de 500 tbne de 

... cărtiUne. Proditetivitiitea 
irtUneii planificată la nive
lul sectorului a-> fost’ depă
șită cu 485' kg./.post. Anali
za a evidențiat, de aseme
nea că toate brigăzile' din 
sectbr și-au realizat' și de
pășit în aeeastS* perioadă 
sarcinile de plan după 
cum urmează : Constantin 
Btita — plus l'JKî' tone, 
Vasile ZaliăriB' — pitiș 1239 
tone, Emil Aionesei — plus 
1179 tone, Ion„Porav _ 
plus 390 tone. Absențele 
nemotivate s-au redus cu . 
70 la sută, față de aceeași 
perioadă a antiliii trecut: 
Am notat îriSă' și ’referiri te 
critice, precizările asupra 
unor neajunsuri, care prin 
eliminare, după» cum spti- 
neau vorbitorii, constituie 
rezerve de creștere a pro
ducției și productivității 
muncii. In cadrul dezbate
rilor, minerul ion' Vasiliu- 
remărca : „Aprovizionarea 
cu Iernii de’ mină să se fa
că ritmic și lă diirtehsiu- 
nile corespunzătoare im
puse de activitatea din

subteran". Ion Babiuc, tai 
alt, miner, a propus mon
tarea unei conducte de apă 
potabilă la orizontul 400, 
Gheorglte Vîrlap a, scos în 
evidență, necesitatea, trans
portului, de personal pe 
puțul auxiliar. Punînd în 
centrul discuțiilor princi
pale problgjne care frămîn- 
tă colectivul, . parttcîgaplii ..... ........
la. dezbateri lua. Radii. M^- spo> uri de producție*^" spu

Marin Cră- -harnicul brieadier. F-
ciun, Ion Ene și mulți al
ții s-au referit și la răs-

id aHwUilWT wlv

HnNHivii

și 
de 

plăti precum și a angbja- 
mteitelor asumate pe în
tregul an.

■ In cadrul dezbaterilor 
s-au mai făcut propuneri 
privind reducerea cheltuie
lilor materiale, a economi
sirii de; lemn» de mină' și' 
arrtiătliri metalice, întări
rea ordinii și» disciplinei. 
Iii cinstea? zileft de 23 Au
gust' și a* CotlgrdgUltli ăl 
Xll-lda ăl P.C.R'., cuifoscu* 
ții brigadieri Constantin’ 
Btita; Emil Aionesei, 
florae, și-au reînnoit

neral, tovarășul 
Ceaușescu. „Faptul că- noi, 
minerii beneficiem primii 
de npua majorare a, retri
buției; cu începere de la. 1 
august este o dovadă în 
plus a gjijii ce ne-o poar
tă conducerea de partid, și 
de stat. Noi vom răspunde
acestei griji prin fapte" 
de muncă caRcrgțaațe în C1 TA/A »’l l •* î -1 —. _ ±‘_- "" 
nPT—haraicțil brigadier "e- 
mir AioneseL"~~i?* - XÂnd^l 
său, inginerul Constantin 
Groșanti, adjunct al șefu-ii 
lui de sector,, a ținut să a- 
șigure adunarea generală a 
oafticnilor muncii că „tbaî 
tef neajunsurile, mal cu 
seamă cete' legate de apro* 
vizionarea cu materiate, 
vor fi grabnic înlăturatei 
Vom acționa în continuare 
cu felini tale pentru îHțăris 
rea ordinii și disciplinei. 
AV&m toate condițiile ca 
măreața sărbătoare de la 
2o August' și Congresul al 
Xll-lea al partidului să' te’ 
întimplnăfo: cu însemnate 
sporuri de producție, 
noi creșteri calitative 
activității sectorului".

Instantaneu „dig moderna unitate- „Bijuteria” din 
„Hermes** Petroșani. ~ ~ rTtt ~

complexul comercial 
Foto : I. BBOftABD
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gajamentele eu, cile 250 to
ne, 200 șl rdspectiV 15'0' to
ne' dd căftiuhd.' ’■ ..

In discuțiile purtate par- 
tie panții la' dezbateri au 
reafirmat' atașamentul lor 
fațfi de pdlitica partidului, 
față de secretarul său ge-

V
dea, își petrec o mare 
parte din tinipul liber 
iii așezăinintiil nostru cul
tural; ca* spectatori, dar și 

■ ca participant! direcți la 
actul creației artistice. 
„Nedeia Vulcăneană**, a- 
junsă la »ediția a Vll-a, 
și-a lărgiri mereu tema
tica, cuprinde iii-cele șap
te zile de desfășurare, și 
acțiuni» politice, cultu
ral-educative, ciar această 
tradițională manifestare 
constituie totodată; un pri- 
lej de-a dialoga pe teme
le creației tehnico, de e- 
tieă și' echitate socialistă, 
Ea-ultima ediție a- nedeii, 
au fost1 „martori»' și rea
lizatori ai acțiunilor peste 
2(1000 de- oameni ai mun
cii' din Vulcan.

Cifră este inipresionah- 
tă* demonstrează că’ actul 
culturiai-artistic și de 
creație tehnică' face par
te diri viața cotidiană a 
minerilor din Vulcan și 
Paroșeni. Festivalul na
țional „âîntăreă- ifoiiiâ- 
rtfei’, manifirit'are de an
vergură, aduriă laolaltă 
muncitori și intelectuali, 
femei Și bărbați, tineri și 
vîrstnici; La cea de a do
ua ediție, porid'erCa mun
citorilor,- dar mai ales a 
minerilor a sporit, ală
turi de ei activează în

formații și conducătorii 
de unități, cu alte cuvin
te șaltul calitativ este de- 

: ferfoinat de ortiogCnizarCa 
vieții artistice. Să exCiiri 
plificărri. Colegi de forma
ție la cor sînt' . Nicolae 
Stoica; șef de brigadă, Ni
colae Popa, șef de schimb, 
Aural Clîetroiu, șef al 
unei' echipe de lăcătuși, 
dar șî irig- lori Vișari, îm-

Modul critic și autocritic 
îh care au fost dezbătute 
prtrblemele pe care le ri* 
dică îmbunătățirea activi
tății de producție; analiza 
exigerrtă șl- măsurile sta* 
b'iiitb, dovedesc irită o dată 
hotărîrea întregului colec
tiv de la* sectorul I al 
l.M. Dîlja de a realiza în 
acest an o creștere subs
tanțială a producției nete 
și de a obțifid cît mai mill*- 
te reduceri lă cheltuielile 
materiale, de a-șl realiza 
angajamentele asumate in 
întrecerea- socialistă.

C. GRAURtf

— Ceea ce numiți dv. 
sălt calitativ-, — ni se a- 
dresează subinginerul Ni- 
colăd Bîldt’a, poate fi a»- 
nălizat și sincronic, nu 
numai diacronic. La că
minele culturale din Dea* 
Iul Babii și Paroșeni, un- 
de-și dau întîlnire țăranii 
jicni cu . consătenii lor* 
mineri sau lucrători . din 
preparații' sau terrtiocen-

PtewtiM^nea 
unhrtf »mAm mine rest
preuriă1 cti soțitfe M* briga
da artistică activează- 16- 
cătușUli Petratlie Btigan; 
strungarul' Vasilg Maed- 
veî, frezorița Elenă Cer
nea; învățătorii Ghelir ghe 
Udahgiu și Gheorghe Ma- 
glaș. Solistele de muzică 
pbpulat'ă Mării cuța lintea 
și1 Ileana GhCorgliC' sînt 
fiice de mineri. Dafiriel 
DUinea; sculptor de real 
talent și pasionat âl ek-li- 
brisului, este pensionar. 
Dintre animatorii cineclu- 
bului îi amintim pe Frân- 
cisc Nemeth, pe profeso
rul* Attila Fulop, ultimul 
și dirijor de cor.

trălăj activează formații 
de fluierași; călușari, sîilt 
puse; în seeriă» tradiționa
le obiceiuri folclorice, 
prăcurti „Măsuratul' oilor". 
Remarcabil este însă 
faptul că flecare unitate 
ecoribrhică' din raza ora
șului nostru1 își are pro
priile formații artistice. 
Un colectiv artistic mi
nier prin excelență este 
fanfara, intre instrumen
tiști aș aminti pe Ludo
vic Geczi, electrician, Va- 
sile Luca, maistru minier, 
Francisc Dobner, pensio
nar, fost maistru, Andrei 
Bartha, Vasile Ursan și 
Viorel Palatzkos, mineri. 
După» cum vedeți români,

văzută pentrtt economia 
națională. Un exemplu, ni-1 
ofef-ă producția globală in- 

. dustrială care, prin intra
rea în funcțiune a unor 
importante capacități dfe 

. producție, va creste' într-un 
ritm anual dă 1 ULII la su
tă și chiar mai mare, dăeă 

*' ne referim lă’ primul' an 
al viitorului cincinal, ra
portat' față de ultihiUl an' 
din" cincinalul actual.’ Ih* 
1985,' valoareă» producției' 
nete ihdUstriaRr tf Văii' Jiu
lui va1 fi dbblă față dte a- 
nul I98ii. Toată acestea* vor» 
fi obținute prin înfăptui
rea programului de dezvol
tare economico-socială a 
Văii Jiului,» adoptat din1 i- 
nițiativa și lă indicația" se
cretarului general al1 parti-. 
dului, tovarășul PfiaHae
CedUȘeseit1 — program de o’ 
anvergură fără precedent 

, care reflectă rolul deose- 
i bit de important ce revine 
' municipiului nostru in an
samblul economiei națioha-

maghiari și germani își 
dau înliliilre pe scenă 
pentru ca talentul lor să . 
izvodească- frumuseți me
lodice.

Făcînd cultură — și cu 
succese di> prestigiu pe 
plan național (brigada ar
tistică, fanfara, soliști de 
muzică populară- etc) — 
minerii din Vulcan și Pa- 
Voșeni devin o familie, are- 
loc o omogenizare ar
monioasă- a naționalități
lor în actul de creație a'p-^.-7 
tistică. Convorbitorul nos
tru atrăgea1 a-tenția și a- 
supra- faptului că- la clu
bul și căminele culturale, 
minerul vine însoțit de 
.soție și copii și nu de pu
ține ori împreună cu ei 
participă la- realizare- ac
tului cultural. Tată și 
fiu sau fiică, soț și soție 
în aceeași formație nu 
mai constituie o excep
ție pentru mișcarea» artis
tică* din Vulcan. Este vor
ba deci de omogenizarea 
familiilor în marea- fami
lie socio-profesională și 
artistică a minerilor.

DC fapt» ce fac minerii 
din Vuicaw și Paroșeni ? 
Muncesc cu- multă dărui
re; învață; mereu, își de- 
săvîrșesc personalitatea în 
timpul liber, prin parti
ciparea la actul creației 
tehnice și artistice, 
împlinesc ca oameni.

I

*

1

le, loeul de frunte pe ca- asigura o mai bună valo- 
re-1 ocupă o^fieSiii1 muncii rificare a- forței de muncă 
de pe aceste meleaguri, în 
societatea noastră1 socialis
tă, atenția și grija» cu care 
sîrit permanent înconjurați 
de condticereă' partidului 
și statului. Sînt edifica
toare, în- acest sens, ritmu
rile și proporțiile de creș
tere prevăzute la indicato
rii retribuția medie’ reiîla; 
desfacerile de mărfuri. cu 
amănuntul și prestările de 
servicii pentru populație 
pentru atingerea cărora', la 
un nivel superior, au și 
fost elaborate multiple 
măsuri în vederea -dezvol
tării bazei tehnico-mate- 
riale și activității din do- 

- meniul comerțului, coope
rației,- ocrotirii- 
înVățămîntului, 
tUrii.

Ih sti-ategia . ..
economiei naționale; în di
recțiile de acțiune pe care 
va înainta, regăsim, de a- 
semenea, numeroase puncte 
de reper pentru munici
piul nostru. Ridicarea ni
velului tehnic și calitativ 
al producției materiale va 
fi asigurată prin promova
rea largă a mecanizării, 
automatizării și cibemeti- 
zării, trăsătură ce este spe
cifică și mineritului, dacă 
ne referim doar la ramura 
de bază a Văii Jiului. Lăr
girea baîzei de materii pri
me prin descoperirea și' Pu
nerea in valoare de noi re
surse este, de- asemenea, 
specifică’ industriei noastre 
carbonifere; Diversificarea 
industriei și afirmarea u- 
nor ramuri noi, ale indus
triei ușoare, proces care va

locale constituie, deja, 
notă specifică a economiei 
municipiului. Alte trăsă
turi specifice le vonr-întîr- 
ni în amplificarea cercetă
rii științifice, dezvoltarea 
și modferriizariea transpor
tului, a activității din do- 
metiiul îrivățfitnîritului ge
neral, liceal și- superior in 
păs' cu- cele mai noi cuce^. 
riri ale științei și tehnicii 
contemporane. ’

Obiectivele economico- 
soCiaie ale municipiului 
nostru, prevederile deose
bit de stimulative pentru 
cincinalul 1981—1985 ridi
că în fața organizațiilor de 
partid, m colectivelor de 
muncă sarcina de a acțio
na» cu un plus de energie 
creatoare pentru îndeplini
rea» exemplară a planului 
și angajamentelor din cin
cinalul actual. Aeționînd 
neabătut pentru aplicarea 
noului mecanism economi- 
co*financiar, pentru extin
derea progresului tehnic, 
ridicarea calificării profe
sionale, întărirea ordinii și 
disciplinei, colectivele de 
muncă vor asigura* temelia 
unor succese ■ mereu ascen
dente, în pas cu progresul 
general al societății, la ni
velul cerințelor etapei ce 
o străbatem, o etapă în
scrisă, cum am menționat 
la începutul comentariului 
nostru, sub semnul trans- 
fOrfftării acumulărilor can
titative într-o nouă’ calita
te —■ a omului, a produsu
lui muncii .sale, a- nivelu
lui; său de trai material și 
spiritual.

i-=r-

Redăm, fără’ nici o mo
dificare, fără’ nici o in
tervenție, altfel’ nu ar mai 
fi fost strict ăufontfc —• o 
scurtă’ sesizare dihtr-o’ con
dică dă* sugestii; Locali
zăm, exact - condica* da 
sugestii a unității nr. 114 
din Petroșani, cartierul 
Aeroport, unitate speciali
zată îh desfacerea cărnii s 
„Tovarășul măcelar, serveș
te persoanele gravide și 
cu copii; una după aitaț și 
tot el face in sfinții, deși 
l-am rugat- să-și facă ser
viciul regulamentar**.

Multe ăm citit îh condi
cile de sugestii ale' unită
ților comerciale, dai* ca 
cineva să critice un om 
că? dă- dovadă de omenie, 
înaă nu am îiftîlhiti AHt’- ci
tit birte, repetăm1 „Tovară--

șui măcelar, servește* per
soanele...", nu așa euiw ați 
fi tentați să credeți, că 
„nu“ servește persoanele...

Am; aflat și» în ce* cons
tau „instigațiile" întîr-o în
trebare pe care vînfzătorul, 
care* nici măcar nu este 
măcelar ci, repetăm, vin- 
zător, lucrător comercial, 
deci, o întrebare* pe; care 
O' adresase* reclamantului, 
omului1 care voeftera : 
dacă’ ar ii fost soția

„Și 
dv 

fot așa ați- fi procedat?'.
, Sigur, 

fost de 
halăt, a 
dumnealui» 
s-a răzbunat. A- făcut! 
sizarea pe care v-am 
dat-o. Strict autentic! 
(Tuitor MBEJWEăfeN®)»

re a plantațiilor de spe- 
ciite’ cbpihșit'oăt-ă pentru 
a asigura condiții optime 
de dezvolta’re a 
lui tînăr. (C.B.)

Tradiționala 
re folclorică de 
telg Găina are loc îp a- 
eâsF. ăn în 21’—2ă iulie. 
.Sici, în Munții Apuseni 
își vor da' întîlnire tu
riști din județele Bihor,

Clbj, Arad, Alba și Hu
nedoara; Din Valea» Jlu»- 
ite va participa un nu
măr important' de tineri; 
prin eXcursiife' organizate 
db O.J.T. și B.Z.T. (C. 
Val.) ;

: ’’

^Sănătate și viață* lup* _ 
gâ’j" le urăm celOT șbo 
de tinere vlăstare, viitori 
cetățeni ai țării noastre 
care au văzut lumina zi-

lei în prima parte a a- 
cestui an numai în1 ora
șul Petroșani. (D.G.)

■ * '
Fabrica de' morărit și 

.panificație" din PtetroSarii 
a introdus d<? curînd în 
gama sortimentală a* Spe

cialităților de panificație 
două1 produse noi. 
vorba de cozonacul 
niea" cu stafide și 
cor nuri le cu mărar.

ducerea» fabricii» ne-a» a- 
sigurat că s-au' creat con
diții pentru sporirea 
substanțială' a canfitS'ților 
produse ta noile: sortimen
te, numai» unitățile corner-, 
date să facă- la timp eo-- 
menziie necesare. (T.V.)-

Pentru infOrmardă mi
nerilor de la Bărbăterii 
și Vulcan cu cele mai ndf 
realizări' în domeniul' po-

li<c, economie, pentru 
popu lărlzrareai doe u men - 
ti’lor de partid1 nou apă
rute;. la- mina» Bărbătteni 
se amenajează’ u» nou 
puneți die informare și 
dbeumenriace; iau la mina 
Vulcan se finalizează pa- 
QQurile destinate' propa
gandei vizuale, (fî.â.)
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II Lupu Cîndeța), student Ia Padova, în 1571 ?
imanii am Transiivania;$jrai
I afirmat totuși idealurile,
* îjii trait mi nnncfîinta uni-

1

j. Un 
ii se
!n
7 
n
cel Dol- 
, volanul 
î 1-HD- 
fii nea a 
să con- 
ism. A 
erit la 
portiera 
sușit să 
•ul și a 
SgF'Ne- 
de con- 

nici cu- 
are des- 
tieră, el 
izbească 
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îșită în

întrucît 
infrac- 

rducerea 
. pe dru- 
fără a 
condu- 

imit do- 
■ penală. 
1 a su-

Lipsiți de drepturi, rof- 
mânii din TransilvaniaișTau 

au trăit cu conștiința uni
tății de origine, neam și 
limbă. In dorința de a a-| 

iară a_ 
înainte 

de secolul XV, regalitatea] 
maghiară le-a’ oferit privi
legii, le-a confirmat pose-, 
siunile, dintre- cei care s-au 
distins în luptele împotri
va cotropitorilor otomani, 
unii au urcat ierarhia dem- 

■ nităților, precum Iâncu de 
| Hunedoara, ca regent șil 

r’ fiul său Matei* ca rege al( 
Ungariei. Nicola® Olahus, 
cai rwitrnnol.it Ho S±ri«nniiK

I

Transilvania, se numără și 
I®an Vitez, în prima jumă
tate a sec. XV, ajuns epis-| 
cop de Oradea (1440:—1465). 
Studenți români or f.i foști 
și unii care nu poartă nu -ț .

româneșțe Lupu Cîndefa). 
Uirule(a) e la origine pre
nume latin, doi sfinți ca
tolici își revendică dreptul 
la etimologie: Candid(us), 

, cu sensul primar de „alb" 
jne de familie, ci doar li se și CHntilian 
atestă proveniența „de 
Transilvania" sau „Tran- 
sylVanus", mai ales că în 
dreptul lor nu apare 
natione ungara",

„de 
Despre

(al cincilea 
copil). Farkaș traduce, ca* 
și slavul Vîlcan, pe Lupa, 
nume propriu, hidronim șif 
oronim, extrem de frec
vente în această zonă, ca-

. acestea 
e dacă 
i-ismului

fi asi- 
a parca-

I 
I
II 
I
I

ca mitropolit de Strigoniu] 
și primat al Ungariei, dar 
mai ales ca ilustru umaț- 
nist răsăritean, a certificat, 
cu demnitate, interesul și 
aspirația valahilor, adică 
ale românilor spre culmile 
culturii universale. Renaș
terea a cuprins Ungaria și 
Transilvania, rrtulți tineri 
au fost trimiși 1» studii în 
universitățile italiene din 
Pâdova, BolOgn’a, Roma, 
Pavia, Ferrara. La început 
(sec. XIV—XV) primează 
dreptul canonic, apoi capă
tă căutare medicina, filb-i 
sofia, dreptul etc. Predo
mină între numele înma
triculate în universitățile 
din Peninsula Italică; bi ••

a- 
de
Fiii
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certifi-
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‘ neînțeles, maghiarii și sa- 
r ș-ii•; românii, am mai
. mintît, erau privați, și 

dreptul (a invățăt 
celor avuți însă, în special

. din familiile care au 
ceptat maghiarizarea 
melor și catolicismul

1 cei care aveau „harul 
j v-in“, au ales aceeași i 
: oficială de instruire 

perioară. Intre primii 
tori în drept canonic 
la Podova, originari

a-a.

ac; 
nu- 
sau 
di- 

cale 
su— 
doc-
de- 
din

studenții din Ungaria si 
Transilvania, care au bu
chisit în Italia s-au scris, 
în ultima sută de ani, 
multe tomuri; în special 
Andrei Veress a editat, în
tre anii 1915—1941, matri
colele studenților care au 
învățat la Padova; Roma și 
în alte universități italie
ne. Urmărind eu 
lista studenților din Pă- 
dova dintre anii 1264 
1869, privirea ne-a- fost a- 
trasă de un nume care este 
legat de prima atestare a 
Văii Jiului în ’ evul me
diu. Cititorii noștri își a- 
duc bine aminte de diplo
ma de înnobilare, de ia 
sfîrșitul sec. XV-lea, elibe
rată lui Miliar Keadeffy, 
român din neamul cnezi- 
lor de la Rîu de Mori. Ei, 
bine, printre studenții 
transilvani aflați Ia Pado
va; la 1571, se afla 
Fărkas Kendv. adică

atenție

Și

re certifică continuitatea 
populației daco-roman® în 
Tai’S. Hațegului, Valea Jiu
lui și Vîlcea. Ce anume i-a 
convins pe părinții săi să-l 
trimită la Padova ? In pri
mul rînd, conștiința origi
nii comune a neamului lor 
cu italienii, poate înclina
ția tînărului spre haina 
monahală sau poate doar 
ambiția nobilului tată, ca
re, considerat de acum no-

bil maghiar, beneficia de 
drepturile castei. Calchie
rea numelui demonstrează 
însă convingător obîrșia 
nobilului dintre Rîul Mare 
și Valea Jiului. Un alt nu
me, care ne atrage atenția, 
este cel al studentului 
Ștefan Kabas, adică Ștefan 
Cocoș, înscris în matricu- 
lele anilor 1582—1584. Ar 
mai intra în discuție, din
tre „padovani" : Petra» de 
Ciltin de TrucsUrania 
(1471), foanne» Traasylva- 
ntu (1484), Faalos Transyl- 
vaaes (1500) și alții.

Ulterior, și alți tmert 
din Muntenia sau Moldova» 
fii de domni sau mari bo
ieri, studiază în Italia, din
tre figurile remarcabile îl 
întîlnim pe viitorul voie
vod Bâdu MîltHw» și mai 
tîrziu pe Coasiantin Can- 
taeima» (circa 164O>—1716), 
cel care avea să susțină îi» 
„Istoria Țării Românești", 
conform unei teorii uma
niste, larg vehiculată, că 
românii din Hațeg ar fi 
„ramași puri-“. Această i- 
poteză sau convingerea l-ar 
fi îndemnat, poate, și pa 
Farkaș Kendy, alia» Lupa 
Utedefa) să se adape la 
izvorul învățăturii umanis
te din Italia...

Fh>f. hm VULPE

Sy

reî hidrocentrale de 
Remeți. .

TEHNOLOGIE DE 
TURNARE PE 

VERTICALA
în cadrul întreprinderii 

una din cele mai tinere 
unități industriale dinj 
județul Alba, au fost tur
nate piesele necesare fa
bricării borvergurilor de 
20© mm, utilaje de mare 
performanță tehnică. In
tre noile piese, realizate 
și livrate beneficiarului, 
se remarcă montantul cu 
o greutate de peste 30 to
ne, pentru turnarea că
ruia au fost necesare 300 
de miezuri. Această di
ficilă piesă s-a realizat, 
pentru prima dată în ța
ră, după o tehnologie de 
turnare pe verticală.

Pe șantierul amenajării 
hidroenergetice Drăgan, 
situată în partea <te nord- 
vest a Munțdor Apuseni,. mecanice din Alba Iulia 
a început construcția ba
rajului. După opinia spe
cialiștilor acesta va fi u- 
nul dintre cele mai mari 
baraje-arc cu dublă 
curbură de pe rîurile 
noastre interioare. In fi
nal, barajul va avea o 
înălțime de 120 metri și 
o deschidere la corona
ment de aproape o jumă
tate- de kilometru, stăvi
lind; 110 milioane metri 
cubi de apă a cărei ener
gie va fi convertită in 
kilowați de către grupu
rile energetice ale viitoa- i

A
In actualitate

Muzka - factar Iernatic

r

Oamenii de știință au 
început să fie din ce în ce 
mai interesați cte efectele 
fizice și psihice ale muzi- 
eii și mai ales de valoarea 
ei terapeutică. Este cunos
cut că ritmul unui marș 
sau al unui dans determi
nă să ne- adaptăm pasul.

, Insă efectul unei bucăți 
muzicale nu se rezumă la 
mișcarea mai rapidă sau 
mai lentă a> picioarelor, 
pulsul indicînd schimbări 
biologice mai profunde. O 
muzică foarte vioaie ridică 
pulsul cu 22 la sută, iar- 
ritmul respirației cu 50 
la sută, în timp ce o piesă

unei 
rețele 
Re te-

I 
I 
I 
r 
i 
i 
f I
I 
I

izată 
roului 
niliției 
troșani I

J

'' Masiv cu. o dispunere fa
vorabilă alcătu iri i 
foarte diversificate 
de trasee turistice, 
zațul limitează totuși- alle
ge rea itinerar iilor, prin
lipsa — la o scară satisfă
cătoare — a. cabanelor și 
adăposturilor, exeeptînd u-i 
bineînțeles, pe drumeții 
posesori de corturi, care 
își pot stabili circuitele la 
alegere.

Turiștii- care sosesc . la 
cabana Pietrele și se hotă
răsc să» traverseze masivul, 
aleg îh sete mai iftulte ca
zuri iti.nerar.iul care; tre- 
cînd1 pe la Lacul Bneuna, 
ajunge far final la cabana 
But». Aiceastă alegere este 
condiționată, cum spuneam; 
de faptul eâ: exceptîndf ca
bana Pietrele, în primul 
rînd, a cărei poziție față 
de obiectivele turistice 
principale ale Retezatului 
este foarte' favorabilă, și 
oarecum cabana Btifa, si
tuată și. ea- destul cte cen
tral, celelalte cabane sînt 
dispuse- excentric și la< co
te de altitudine joase, mo
tiv pențr-u. care sînt mai: 
puțin căutate de cei care 
își alcătuiesc trasee înv zo
nele de altitudine înaltă’ a- 
le- masivului. Pe de altă 
parte, alegerea este justifi
cată: de argumentul că a-» 
cest itinerar include în: 
parcursul său Lacul Bucu
ra, cei jnai' piaț-e lac alpirt 
de origine glaciară dip ța
ra noastră,

Fiind1, așadar, cel mai1 
călcat de pașii drumeților 
ce vin din întreaga țară, a- 
cest itinerar a fost denu-

R&iv£u ilUuf

.. •' : î'

- Tw

mit Bulevardul Retezatu
lui, denumire care vrea sa 
sugereze în primul rînd 
afluxul de turiști care poa
te fi întilnit pe această 
potecă din iunie și pînă 
în septembrie.

Să parcurgem, deci, îm
preună, stimați cititori — 
deocamdată prin' interme
diul acestor rînduri — „as
faltul" de- pietre; iarbă, 
flori și uneori bolovani u-

muzicală foarte înceată 
sau tristă scade pulsul sui» 
normal.

După ultimele cercetări, 
muzica: »e următoarele e-> 
fecte fizic® j mărește rdt-i 
mul metabolismului, poate 
mări sau micșor» enargi» 
musculară, accelerează 
respirați» — în cele1 
multe cazuri. Muzica 
te lentă determină o 
dere » respirației, 
ce duce la creșterea 
reducerea 
lui.

Efectele 
mai greu 
mai interesante întrucît in
fluențează comportarea o- 
nmlui. Muzica poate deter
mina stări foarte apropiate 
de hipnoză, precum și e- 
feete halucinatorii chiar.

S-a constatat, de pildă, 
că marșurile muzicale pot 
intensifica unele emoții, că 
trompetele au urmări bune 
asupra respirației și că a- 
numite melodii îi determi
nă pe cei ce nu au vorbit 
niciodată să încerce să e- 
mită- primele sunete. Unii 
copii atinși de autism au 
rupt tăcerea în care se în
chistaseră, la sunetele rit
mate ale castanetelor.

In orice caz, sunetele 
muzicale influențează bol
navii mintali, socotiți in
curabili. Este o concluzie 
unanimă a adepților tera
piei prin muzică.

mail 
foar-< 
scă- 
ceea 
sau 

volumului sînge-

mentale, deși 
de măsurat, sînt

Cutese de
Ing. Bie BREBEN

riașr ai originaliilVi bule
vard. în speranța- că poate 
într-o zi vă veți hotărî și 
dumneavoastră- să-l* prefe
rați- adevăratului bulevard, 
pe care- astăzi zăboviți u- 
neori .prea- mult...

De la cabana Pietrele — 
1'480 m _ pornim spre Va
lea Pietrele, urmînd po
teca marcată cu bandă al
bastră. D’upă 45 de minute 
de Ia plecare, ajungem la 
refugiul Gențjana — T6T7O 
m, iar după încă o ară dei 
urcuș constant, interval în 
care am ieșit din pățtureai 
de brad' în zona alpină, a- 
jungem la Lacul Pietrele — 
1990- m, dominat de ima
ginea- impunătoare a vîh- 
fuluf Bucura II. i

După un scurt popas în
cepem escaladarea Curmă-

turi Bucurii — 2206 m. A- 
j un gem după 45—60 minu
te, după cea mai dificilă 
porțiune a traseului, dato
rită pantei mari ce trebuie 
învinsă, dar la capătul că
reia se: deschide impresio
nanta panoramă, dinspre 
sud, dominată de Lacul 
Bucura. Ne sînt apoi su
ficiente 20 de minut® pen
tru a 'ajunge în dreptul la
cului situat la. altitudinea 
de 2041 na și avînd supra
fața de 9 ha, iar adîncimea 
maximă de 15,7 m.

Cărarea treGe pe o tera
să superioară cu circa 30 
m. cotei lacului, oeolindu-1 
spre colțul său sud-vestic.

Dacă timpul și vremea 
frumoasă ne-o permit, pu
tem lua masa .de prînz în 
marea căldare glaciară a 
lacului Bucura, care îm
preună cu lacurile vecine 
Lia, Ana, Florie», Viorica, 
Tăul Agățat, Tăul Porții, 
Bucurelul, constituie cel 
mai mare complex glaciar 
din Carpați. In acest timp 
putem admira silueta se
meață a Vîrfului Feleaga, 
cel' mai înalt din masiv 
(2511 m), a Slăveiului și 
Judelui, coloși de piatră 
cu abrupturi amenințătoa
re ce închid ca într-o ce-j 
tate cu ziduri de granițe 
și bazalte imensa căldare.

Traseul nostru continuă 
acum pe poteca marcată 
cu cruce roșie, coborînd

pe sub stincăriile Petegii 
pînă la ramificația spre 
lacul Lia și în continuare 
prin jnepeniș, apei 
pădure de brad pînă 
Poiana Pelegii _ 1640 
ajungînd după două ore 
de ra BUcura fa Gura Bu- 
curei, poiană situată la 
1610: m în dreptul baraju
lui de pe pîrîul Lăpușfiie.

Ne este necesar apoi un 
efort .doar de o oră, pen
tru a parcurge urcușul’ pf- 
nă în șaua Plaiul Mic, ur- 
mînd. același marcaj: cu 
cruce roșie însoțit acum și 
de punctul albastru.

înainte de a începe co- 
borîrea accentuată ce des
parte șaua. (1879 m) de ca
bana Kuta (1580 m) vom 
admira pentru ultima dată 
panorama zonei alpine 
centrale, a Retezatului, care 
din acest nod de trasee tu
ristice este atotcuprinzătoa
re. Ultimii 300 ni diferență 
de nivel pot fi cobarîți în| 
numai 30. minute prin par
curgerea potecii ce traver
sează alternativ zone d< 
gol alpin, jncapăn și păd'u 
re de brad.

După 6—7 ore de mers, 
ajungem, în sfîrșit. Ia 
timp, căci oboseala începe 
să-și spună cuvîntul — la, 
capătul, drumului nostru 
de azi, vechea și îndrăgi
ta cabană Buta. ț

prin 
în 

m —

Text și foto : Aurel DULA

rebus • REBUS • REBUS
vacanței — însorite, chea
mă- la drumeții 2) Atrăgă
tor 3) Voia bună a tabere
lor _ Obrajii copiilor ca- 
re-și petrec vacanța ia 
munte 4) Theedor cel pre
scurtat ! — In tabăra 13 I 
— La bună, slăbire ! 5) Ca 
vacanța în inima tuturor 
copiilor 6) Alifii — Rîu 
maramureșean 7) Compara
ție pentru zumzetul tabe
relor — Jumătate neam! — 
început de urcuș 1 8) Ran
gă de oțel — A privi cu 
încîntare 9). Fantastic — 
Beneficiar al taberelor de 
vacanță 10) Copii în jocul 
de-a v-ați ascunsele» _ 
Nene» olteanu’.

DICȚIONAR: EMS.
Ion SA VA 

Vulcan-

ORIZONTAL : 1) Prie
tene de preț și în zilele va- 

pentru 
pentru 
Intr-o 
patriei 
— Be- 
zilelor

ț canței _ Vesti meni 
''plajă 2) Ca vacanța

copii (mase, pl.) 3) 
rină — Pe cărările 
4) Primele impresii! 
neficiarul sănătății 
de vacanță — Posezi 5) în
tregit «■ plante din ex
cursii _ La început de al
titudine* 6) Floare- de nu
făr! — Punte înspre două 
vacanțe 7) A exterioriza 
bucuria — Rîu în Birma- 
nia. 8) Ca șoferii în ex-l 

. cursii — Jumătate de cani- 
: on 1 9)! Etiand, neterminaț!— 
. Bolta zilelor dai vacanță 
i 10) Floarea ochilor — Com
parație pentru bronzări de 

[ soare. |
VERTICAL : 1) Ferieiții

ț.

7 I s 9.
1

i

)
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LA GIURGIU ȘI RUSE FILME

^CTUzati-naTe^ .n lu/mf
NicaraguaSituația din

SOFIA 14 (Agerpres). — 
In îndeplinirea 
trasate în domeniul 
trucțiilor de mașini 
conducătorii de partid
de stat ai Republicii So
cialiste România Și Repu-\ 
bl ici i Populare Bulgaria, la 
Giurgiu și Ruse a avut4 loc- 
o intilnire de lucru între' 
ministrul român al indus
triei construcțiilor de ma
șini. loan Avram, și mi
nistrul bulgar al cons
trucțiilor de mașini, Ton- 
cio Ciakărov.

In cadrul întîlnirii au 
fost convenite programul de 
producție al întreprinderii

comune de construcții de 
mașini grele de la Giurgiu 
și Ruse pe perioada 1981'— 
1985, precum și livrările 

pe 
ase-

(Ager- 
cen-

sarcinilor 
cons-

de . _
și reciproce de produse 

aceeași perioadă. De 
menea, a fost examinat 
stadiul realizării altor ac
țiuni de cooperare și 
cializare bilaterală în 
meniul construcțiilor 
mașini, stabilindu-se 
șurile corespunzătoare 
nite să conducă la extin
derea, în cincinalul ur
mător, a schimburilor de 
mașini și utilaje dintre 
România Și Bulgaria.

spe- 
do- 
de 

ma
nie-.

/

Demisii din guvernul indian
DELHI 14 (Agerpres). — 

După cum informează din 
capitala Indiei agențiile in- nă sîmbătă, și-au prezentat 
ternaționale de presă, 60 
de parlamentari ai parti
dului de guvernămînt 
„JANATA" și-au prezen
tat pînă sîmbătă demisia 
din acest partid și au cons
tituit o grupare de opoziție

denumita „Partidul laic 
JANATA". Paralel, tot pî-

demisia nouă membri ai 
actualului guvern. în situa
ția creată, cabinetul Desai 
mai dispune de numai 241 
din cele 539 de mandate 
ale Camerei Reprezentan
ților.

7

BELGRAD 14 (Agerpres) 
_ Potrivit unui comunicat 
al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, 
începînd cil 14 iulie, în Iu
goslavia se majorează pre
țurile la toate categoriile 
de combustibili lichizi, cu 
excepția combustibilului 
pentru motoare Diesel, fo
losit de mijloacele de 
transport în comun.

Explicînd cauzele aces
tei majorări a prețurilor, 
Goiko Ubiparip, vicepre
ședinte al Consiliului Exe
cutiv Federal, a spus că 
nici Iugoslavia nu a fost 
cruțată de evoluția de pe 
piața mondială, care a de
terminat numeroase state 
din lume să majoreze pre
țurile la combustibili li
chizi.

celei 
a Consi- 
al Orga- 
Africane, 
luni la

Sesiunea
O. U. A.

MONROVIA 14 — Tri
misul special Agerpres. 
Constantin Alexandroaie,. 
transmite : Lucrările 
de-a 33-a sesiuni 
liului Ministerial 
nizației Unității 
care au început
Monrovia, au intrat în faza 
dezbaterii și adoptării do
cumentelor finale.

Pînă în prezent, Consi
liul Ministerial și comitete
le sale au dezbătut și ela
borat proiecte de rezoluții 
în legătură cu problemele 
coloniale, ale extinderii co
operării economice intera- 
fricane și dezvoltării, 
colaborării în domeniul 
vățămîntului,. culturii 
științei. Totodată, este
proape definitivată ordineă 
de zi a celei de-a 16^a se
siuni la nivel înalt a O.U.A., 
care urmează să-și inau
gureze lucrările marți sea
ra,- tot la Monrovia.

ale 
in

și 
a-

MANAGUA 14 
pros). — In pofida 
zurii instituite de regimul 
dictatorial al lui Anastasie 
Somoza, în ultimele zile 
au parvenit din Managua 
știri care relevă că trupe
le Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională con
tinuă să se mențină pe po
zițiile ocupate în jurul ca
pitalei.

Potrivit agențiilor Fran
ce Presse, UPI și 
F.S.L.N. controlează 
întregime nordul țării 
deține poziții importante 

sud. In eventualitatea 
care patriot!! vor reuși

AP, 
în
ȘÎ

în 
în

să ocupe orașul 
pa, marșul asupra 
lei, despre care > 
be.ștc insistent în 
zile ta Managua, 
fi declanșai

WASHINGTON
gerpres). — Departamentul 
de Stat al S.U.A. a cerut 
din nou președintelui ni- 
caraguaian Anastasio So
moza să renunțe la pute
re și să lase liberă calea 
instaurării unui guvern 
provizoriu în Nicaragua, 
a anunțat purtătorul de 
cuvînt Hodding Carter, 
citat de agenția United 
Press International.

Matagal- 
i capita- 
sc vor- 
ultiinele 
ar putea

14 (A-
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Aleargă
ca să te

inspectorul

REGĂSIREA ORAȘULUI 
PIERDUT

Vechiul oraș pierdut al 
indienilor Taironas, desco
perit in urmă cu doi ani 
în nord-vestul Columbiei, 
va fi restaurat in curind 
de Institutul național co
lumbian — s-a anunțat la 
Bogota.

Comparat cu celebra cetate 
andină de la Machu Pichu, 
Peru, acest oraș preco
lumbian cunoscut sub 
mele de Buritaca, se 
tinde, pe o suprafață 
aproape 400 hectare,
formă de terase cu coloa
ne, drumuri, scări și ca
nale de drenaj. El este a- 
menințat de eroziune 
„vinătorii

GREFA
O nouă

— cea de-a doua în curs 
do o săptămină — a fost 
efectuată la spitalul de 
cardiologie din Lyon. 
Starea pacientului. în

ș
î

Una dintre constantele 
majore ale politicii 
terne, statornice și 
secvențe, a Partidului 
mumst Român, a 1. 
hiei socialiste, este 
movarea pe toate căile și 
în toate împrejurările a 
inițiativelor și măsurilor 
practice menite să con
ducă la adîncirea și con
solidarea păcii, colaboră
rii și securității interna
ționale. Ea își are sorgin
tea în analiza științifică, 
cuprinzătoare a realități
lor contemporane, în vizi
unea originală asupra ra
porturilor internaționale, 
elaborată în principal de 
secretarul general al parti
dului, președintele Nicolae 
Ceaușescu. In această vi
ziune, un loc primordial 
îl ocupă înțelegerea 
vărului necontestat 
situația din Europa 
că un rol covîrșitor 
ansamblul relațiilor 
diate. Pornind de la 
cest adevăr, 
cialistă, sub 
președintelui

ex- 
con- 

i Co- 
Româ- 

pro-

ca un tot unitar și ca un 
vast program de activitate 
menit sa stabilească di
recțiile unui proces în
continuă dezvoltare. In a- 
cest spirit, țara noastră 
s-a afirmat ca promotor al 
organizării unor consfătuiri 
cu participarea 
telor europene 
cooperării 
schimbului de

tuturor sta- 
consacrale 

economice, 
tehnologie,

ade
că 

joa- 
în 

mon- 
a- 

România so- 
conducerea 

Nicolae 
Ceaușescu,- a depus și de
pune eforturi 
pentru instaurarea 
climat de 
securitate, 
operare 
nostru.

Dacă ne-am 
ia ultimii trei 
te constata cu 
că România a acționat per
severent pentru pregăti
rea, desfășurarea și în
cheierea cu succes a Con
ferinței gencral-curopene 
de la Helsinki. Ea a mi
litat apoi fără' răgaz pen
tru traducerea în viață a 
prevederilor Actului fi
nal al C.S.C.E., conceput

constante 
unui

Și 
pace și co

con linen tul

destindere 
de

Pe

referi numai 
ani, se poa- 

prisosință

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Brațele Afro- 
ditei ; Republica : O-
rașul fantomă; Unirea : 
Print si -cerșetor.

PETRILA : 
după mine 
prind.

LONEA:
Harry.

ANINOASA : Vis de 
ianuarie.

VULCAN : Omul fără 
identitate.

LUPENI — Cuttaral: 
Clipa, seriile I-II; Mun
citoresc : Insula în de
rivă.

URICANI: Sărbă
toarea cartofilor copți.

LUNI, 16 1I.IE-
PETROȘANI — 7 No

iembrie i 80 de husari; 
Republica : Un om 
zăpadă pentru 
Unirea : Viața 
înainte.

PETRILA î 
după mine ca 
prind.

LONEA: Omul fără 
identitate.

VULCAN i Brațele 
Afroditei.

LUPENI — Cultural: 
Prinț și cerșetor ; Mun
citoresc : Insula în de
rivă.

URICANI: Sărbătoa
rea cartofilor copți.

Ziua națională a Franței
paradă militară — infor
mează agenția France 
Presse.

Au fost prezenți președin
tele Valery Giscard D’ Es- 
taing, alte oficialități fran
ceze, un numeros public.

PARIS 14 (Agerpers).' — 
în cadrul festivităților or
ganizate la 14 iulie. — Ziua 
națională a Franței — cu 
prilejul celei de-a 190-a a- 
niversări a cuceririi Basti- 
liei, ia Paris a avut loc u

de la Observatorul 
Biurakan, din munții 
meniei, înzestrat cu 
fotometru extrem de 
sibil în infraroșu.

ULTIMUL „LINCOLN
CONTINENTAL"

din 
Ar
un 

sen-
Ș

Africa ; 
merge

Aleargă
să te

nu-
în-
de 

sub

fi
de tezaure".

CARDIACA
grefă cardiacă

vîrstă de 36 de ani, este 
satisfăcătoare. Operația 
a fost efectuată de ace
lași specialist _ dr. Geor
ges Dureau.

MOLECULE DE APA 
ÎN ATMOSFERA 

„STELELOR FIERBINȚI"
Astrofizicienii- sovietici 

au descoperit molecule de 
apă în atmosfera așa-nu- 
mitelor stele „fierbinți". 
Pină în prezent se consi
dera că vaporii de apă 
sint proprii numai aștrilor 
mai 
tura la suprafață este sub 
trei mii de grade Kelvin. 
Descoperirea a fost făcu
tă, potrivit agenției TASS, 
in urma seriilor de obser
vații realizate cu telescopul

„reci",, unde tempera-

La una din fabri
cile „Ford“ din Statele Uni
te a ieșit de pe banda ru
lantă ultima mare limu
zină american „Lincoln 
Continental", marcind a- 
bandonarea, probabil pen
tru mult timp, de către 
S.U.A. a tradiției automo
bilelor supradimensionate.

Victimă a crizei petro
liere, acest „dinozaur" de 
două ton? fi jumătate, 
lung de aproape 6 metri, 

consum de 20 litri 
kilometri, urmează 
înlocuit anul viitor 
model mai bine a- 
epocii actuale, mai

puțin impozant, mai ușor 
și cu un consum mai mic.

CU un
la 100
să fie
de un
daptat
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o suită de d<x:umente cu 
propuneri referitoare la as
pectele militare ale securi
tății europene, la crearea 
unui Centru european de 
cooperare industrială, la 
dezvoltarea cooperăr’i 
culturale paneuropene 
urmările Conferinței 
ncral-europene.

In mod deosebit se 
vine a fi subliniat

ge-

cu- 
activi-

Îngerii și conlucrării, ast
fel incit să se asigure des
tinderea reală și pacea în 
Europa și în lume. Desi
gur, un rol important îrl 
această direcție l-ar a- 
vea eliminarea barierelor 
și practicilor discrimina
torii ce afectează coope
rarea europeană, dezvol
tarea liberă a schimburi
lor în toate domeniile.

informării reciproce asu
pra rezultatelor cercetă
rii științifice și tehnice. 
România s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru organi
zarea de consfătuiri pri
vind căile de îmbunătă
țire a condițiilor de mun
că și de viață ale mase
lor muncitoare, militînd 
concomitent pentru ține
rea de reuniuni destinate 
adoptării de măsuri în ve
derea combaterii unor fe
nomene nocive, apărării 
sănătății popoarelor, în
deosebi a tinerei genera
ții. A promovat ideea u- 
nor manifestări cultural- 
artistice de natură să sti
muleze un mai larg 
schimb dc valori spiritu
ale, organizînd ea însăși

’ astfel de manifestări. In 
ajunul și în timpul reu
niunii C.S.C.E. de la Bel
grad, România a prezentat

pre- 
a e 
hu-

tatea neobosită, de o ines
timabilă valoare a 
ședintelui Nicol 
Ceaușescu în cadrul 
meroaselor întîlniri
în țară sau peste hotare 
— cu șefi de stat și de gu
vern ai țărilor participan
te la C.S.C.E., întîlniri ca
re au impulsionat trans
punerea in viață, în cadrul 
bilateral, a principiilor și 
măsurilor consfințite în 
Actul final de la Helsinki, 
constituind totodată con
tribuție la îmbunătățirea 
climatului “general de se
curitate și cooperare pe 
continent.

Consecventă spiritului 
constructiv, creator al po
liticii sale externe, Româ
nia a prezentat în repeta
te rînduri propuneri con
crete privind modalitățile 
practice de reducere a ne
încrederii, îhtărire a înțe-

O însemnătate deosebită 
acordă țara noastră inten
sificării colaborării eco
nomice, politice și cultu- 
ral-științifice cu țările bal
canice, cu toate țările din 
bazinul dunărean. Ea dez
voltă, de asemenea, relații 
multilaterale cu celelalte 
țări europene, inclusiv cu 
cele participante la NATO, 
ca și cu S.U.A. și Canada,

Pe de altă parte, Româ
nia consideră că pe primul 
plan al luptei pentru în
făptuirea securității euro
pene trebuie să stea trece
rea la măsuri practice de 
dezangajare militară.
Punctul de vedere al țării 
noastre în acest domeniu 
_ expus în Documentul în
sușit de Sesiunea Speci
ală â Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezar
mării — preconizează o e- 
voluție treptată : înghe-

țarea cheltuielilor milita
re, a efectivelor și arma
mentelor, apoi reducerea 
lor treptată cu cel puțin 
10-15 la sută față de 1978, 
într-o primă etapă pînă 
în 1985, ulterior, acestea 
urmînd să fie completate 
de alte măsuri concrete de 
dezangajare. Considerînd 
că problemele dezanga
jării militare și dezarmă
rii în Europa trebuie să 
fie abordate în contextul 
general al acțiunilor pen
tru aplicarea - Actului fi
nal de la Helsinki, cu par
ticiparea tuturor semnata
rilor, România propune 
ca țările participante la 
C.S.C.E. să încheie un 
pact general european pri
vind renunțarea la forță 
și la amenințarea cu for
ța. De asemenea, .ea se 
pronunță constant pen
tru desființarea celor do
uă pacte militare de 
continentul european.

Țara noastră își 
meiază, așadar, politica sa 
externă privind 
ca dealtfel 
relațiilor 
pe credință 
că stabilitatea 
destinderea pe continentul 
nostru și în lumea în
treagă pot fi eficient asi
gurate numai printr-o dez
voltare largă, nestinghe
rită, a conlucrării și co
operării în cele mai di
verse domenii între toate 
statele,și prin respectarea 
principiilor egalității de- 

' pline în drepturi, inde
pendenței și suveranității, 
integrității teritoriale, ne
amestecului în treburile 
interne și avantajului re
ciproc.

Constantin BADEA

8,30 Gimnastica la 
•domiciliu. 8,40 Tot îna

inte ! 9,25 Șoimii patri
ei. 9,35 Film serial pen
tru copii : JSăceala 
Neagră**. Episodul 9. 
10,00 Viața satului. 
11,40 Pentru căminul 
dv. 12,00 Bucuriile mu
zicii. 12,30 De strajă 
patriei. 13,00 Tenis de 
cîmp : România — Su
edia în „Cupa Davis'* 
— aspecte din ultima zi 
a întîlnjrii. Transmisi
une difectă. — Album 
duminical. 17,55 Film 
serial: „Calvarul". E- 
pisodul 4. 18,45 Cei 4 
M. Episodul 3 — Ateli
erul bunicului. 19,00 Te-^ 
lejurnal. 19,15 Perma-' 
nenta redescoperire a 
României (V). Fereas
tră spre Brașov (II). 
20,10 Film artistic: Un 
om cu „idei". -Premie
ră TV. Coproducție 
franco-italiană. 21,45 
Telejurnal. Sport.

LUNI, 16 IULIE

pe

înte-

Europa, 
și ansamblul 

internaționale, 
nestrămutată 

politică,

16,00 Emisiune în lim
ba maghiară. 18,50 1001 
de seri. 19,00 Telejurnal. 
19,15 Priorități în eco
nomie — Dosarul e- 
nergiei. 19,30 Muzică u- 
șoară. 19,50 
tehnico-științific. 
Cadran mondial. 
Roman-foileton : 
dark — Episodul 
21,35 Telejurnal.

Orizont
20,20
20,40
Pol-

21.

Mica publicitate
CUMPĂR ambelaj și 

diferite piese motor Sim- 
son sport, adresați Fabrica 
de produse lactate Eive- 
zeni, Bîtcan Petru. Intre 
orele 8—16. (572).

GĂSIT inel de 
Valea Ungurului), 
Munteanu Maria, 
Gării D3. (573).

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Parti 
Carol, eliberată de E.G.C.L. 
Lunopi. Se declară nuli, 
(574).

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Men- 
deleac loan, eliberată de 
I.M. Livezeni. Se declară 
nulă.

aur (pe 
adresați 

strada
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