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! iNĂiNTE'DE TERMEN ;g

au realizat
investițiilor 

peste prevederi
313 ml lucrări de deschideri

Minerii din activitatea 
de investiții, deschizăto
rii de drumuri spre taini
țele unde energia așteap
tă să fie descătușată, sînt 
adevărata avangardă a 
cărbunarilor în lupta ne
curmată cu ștrînsoarea 
pămîntului.

Minerii conduși de Ilie 
Chiron, Constantin Niță, 
Gheorghe Buță, . Aristide 
Bogheanu, Vasile Lupu și 
Gheorghe Cioiu (azi pen
sionar)- au sfredelit tăria 
pietrei, înaintînd cu pași 
siguri spre cărbunele dă
tător de lumină și căldu
ră. Călăuziți de maiștrii 
minieri Costache Vasiliu, 
Ilie Jbancă, Carol Du- 
biczki, oameni cu o bo
gată experiență, mineri- 

I lor, drumul li s-a părut 
I mau, ușor. Drumul a fost sînt și oamenii Iui Dumi- 
I mai ușor pentru că între- tru Popa, singura brigadă

I

Din realizările sectorului :
• 10 100 000 lei — depășire a planului valoric
• 7 700 000 Iei — valoarea depășirilor realizate la 

punerile în funcțiune
• Toate brigăzile sectorului și-au îndeplinit rit

mic, an de an, sarcinile planificate. Cele mai mari de
pășiri în acest cincinal le-au .obținut minerii formați
ilor conduse de șefii de brigadă Ilie Chiron, Constantin 
Niță și Gheorghe Huța.

gul colectiv constituie o 
familie în care electrolă- 
cătușii conduși de maistrul 
mecanic Mircea Lupu- 
l'escu, dintre care amin
tim formațilie lui Nicolae 
Bojinca și Silviu Cocotă, 
echipele de montaj 
fruntea cărora 
sif Racolța și 
dam, nu sînt 
ci oameni de 
sectorului. De

în 
se află Io- 
Petru A- 
fii vitregi, 
nădejde ai 

nădejde

de amenajări a sectorului, 
care asigură lucrări de 
calitate pentru fiecare 
formație de la fronturile 
de lucru.

Acest ultim an al cin
cinalului 1976—1980 i-a 
găsit pe minerii investiți
ilor în plină pregătire a 
producției cincinalului vi
itor : brigada condusă de 
Constantin Niță sapă ma
gistrala blocurilor 111—VI 
care are un profil de ram
pă (30 mp); Artistide Bo-

gheanu și oamenii săi e- 
xecută un plan înclinat 
între orizonturile 480— 
360; la transversala de 
la orizontul 360 (stratele 
3, 5, 7) înaintează, folo
sind o combină, minerii 
brigăzii lui Ilie Chiron, 
iar la galeria de legătură 
între blocurile VIII—IX 
sînt plasați minerii lui 
Vasile Lupu. Oameni ex
perimentați, minerii con
duși de Gheorghe Bută a- 
dîncesc, betonează și a- 
menajează puțul nr. 8, 
zis „Procop".

Un colectiv acționează 
ca un singur om, fiind 
călăuzit de un singur 
gînd; realizarea cit mai 
grabnică a magistralelor 
succeselor cincinalului vi
itor.
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Plenara lărgită 
a Comitetului 

județean de partid
Ieri, la Deva, a avut loc plenara lărgită a Comi

tetului județan de partid, la lucrările căreia au parti
cipat, în afara membrilor și membrilor supleanți, 
membrii comisiilor județene de revizie, prim-secre- 
tari și secretari ai comitetelor municipale și orășe
nești de partid, secretari cu probleme economice de 
la municipii, prim-vicepreședinți ai consiliilor popu
lare municipale, secretari ai organizațiilor de partid 
și directori din unitățile industriale, din întreprinderi 
și șantiere de construcții, conducătorii unor instituții 
județene de sinteză, cadre din aparatul de partid, 
organizații de masă și obștești, alte cadre din apa
ratul de parlid.

In cadrul plenarei a fost analizată activitatea 
organelor și organizațiilor de partid, de masă, a 
consiliilor oamenilor muncii pentru realizarea pla
nului de investiții. De asemenea a fost prezentată o 
informare privind activitatea Comitetului județean de 
partid pe perioada de la ultima plenară.

Pe marginea raportului cu privire la activitatea 
de investiții au luat cuvîntul tovarășii: Petru Barb, 
prim-secretar al Comitetului municipal Petroșani al 
P.C.R., Viorel Doda, directorul I.C.S. Hunedoara, 
Traian Simina, director general adjunct al Direcției 
generale județene și industriei alimentare, Rodica Ta- 
tulici, director la I.F.A. „Vîscoza" Lupeni, Ioan Deac, 
director al B.J.A.T.M., Vasile Malincenco, director al 
T.C. Hunedoara, Ieronim Rusan, director al LE. Deva, 
Ion Cordea, directorul Grupului de șantiere Energo- 
construcția Deva, Aurel Nistor, directorul Trustului 
județean I.A.S., Leru Circo, prim-secretar al comite
tului municipal Deva al P.C.R., Alexandru Boșo- 
roga, director al Grupului de șantiere construcții 
forestiere și Dan Otto Surulescu, director general al 
C.M.V.J. In încheierea dezbaterilor a luai cuvîntul 
tovarășul ION CIUCU, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid.

Analizînd activitatea desfășurată în acest im
portant domeniu, plenara a subliniat faptul că acti
vitatea de investiții se caracterizează printr-un vo
lum' mare de lucrări a căror finalizare impune la 
găsirea și aplicarea de noi măsuri. In acest an sînt 
prevăzute să fie puse în funcțiune, printre altele, ca
pacități de extracție în Valea Jiului de aproape 600 
mii tone, preparațiile de cărbune de la Livezeni, Pe- 
trila și Coroești, întreprindera de produse electro
tehnice Petroșani, dezvoltarea I.U.M.P., țesătoria de 
mătase Lupeni, un însemnat număr de apartamente 
și alte obiective sociale.

In materialul prezentat plenarei și în cadrul dez
baterilor au fost reliefate și o seamă de deficiențe care 
au grevat atît asupra activității de investiții de su
prafață cit și a celor de deschideri și pregătiri.

In urma analizei aprofundate făcută în plenară 
s-a adoptat un plan de măsuri a cărui aplicare va 
conduce la îmbunătățirea activității de investiții.

Expuneri
interna-

se tului. Oamenii din 
gadă sînt mineri 
cu care am muncit 
una de 15 ani și 
bine, oameni

lună, 
de

bri-
vechi, 
Impre- 

mai
statornici, 

care cunosc bine meseria 
de miner. Nu a lost lună 
în care să nu realizăm și.

che
lii 

pre- 
din 
in- 

me-

te

cu

mică și politică 
țională. :

Pe marginea expunerilor 
s-au pus numeroase în
trebări din rîndurile au
ditoriului, prilej cu care 
minerii, ca cei de la mina 
Petrila, și-au luat noi an
gajamente de a’spori pro
ducția de cărbune, de a 
.contribui
ecOnomico-socială și

Un sfat ulii este întot
deauna binevenit. In i- 

magine, inginerul Iulian 
Filip, de la mina Vulcan, 
ascultă opiniile minerilor.

Foto : Ion LICIU

Sînt oameni care 
aseamănă cu o carte. Ci
tești în ea lapte care-ți 
spun totul. Un ostiei de 
om am întîlnit la secto
rul VII al I.M. Lupeni. 
Este Ion Rolaru, brigadi
erul, care lună de 
împreună cu cei 24
ortaci ai săi, realizează 
însemnate depășiri de 
plan.

— Brigada lui Ion Ro
taru, ne spune tovarășul 
I. Macroi, secretarul or
ganizației de partid a sec
torului VII, lucrează la 
uh front în care meca
nizarea nu se poale in
troduce datorită înclina
ției mari a stratului. Ex
ploatarea se tace cu 
bala/ cameră cu 
scurt și susținere 
lică totală.

— Am învățat să
gem greutățile — ne 
ne brigadierul Ion 
tatu. Am extras trei 
nouri fără crațer.
trăgeam cu funia
sus. ‘ Acum ne-am 

( nuit cu înclinația

Statornicie

In 
a- 
de 

Deș

a-
Iront 
meta-

V

să depășim planul. 
'80, pînă în prezent, 
vem deja 1663 tone 
cărbune peste plan, 
pre mine ce șă vă spun?
Peste un an voi sărbători 
două decenii de muncă 
la mina Lupeni. Cu oa
menii mă înțeleg bine. 
Am pe Vraja Ion, Mihai 
Chelaru, Ion Suciu, Cons
tantin Mihalache, șeii de 
schimb, care oricând pot 
să mă înlocuiască.

— Ceea ce caracteri- 
Ion

învin-
spu-
Ro-
pa-
Ne

pină
obiș- zeazd brigada lui 
stra- Rolaru, ne spunea mais-

trul I. Macroi, este o- 
mogenltalea. Toți oamenii 
răspund ca unul la 
mările brigadierului, 
momentul de lață se 
gătește panoul 8 
si râtul 13 unde se v*g 
traduce un complex
canizat. Cu acest complex» 
va munci brigada lui 
Rolaru.

Toată brigada, în frun
te cu șeful ei s-a înscris 
la cursurile de policali
ficare.

— Vom învăța toți să 
lucrăm cu complexul. Ne 
pregătim în acest mod 
să nu coborîm ștacheta 
realizărilor, să rămînem 
prima brigadă din Sectorul 
VII în întrecerea socia
listă.

M-am despărțit de șe
ful de brigadă Ion Rota
ru cu convingerea că 
cei 24 ortaci ai lui ră- 
mîn statornici în a în
vinge oră de oră mun
tele, în a da tot mai mul
te tone de cărbune țării.
Marcela Hudâ

PREDOȘANU
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In sălile de apel ale 
minelor Petrila și Lonea 
au avut loc, în zilele de 
15 și 16 mai a.c., 
schimburi, expuneri
caracter de informare 
politică, în fața mineri
lor fiind abordate teme 
actuale ale politicii in
terne și externe a parti
dului și statului nostru. 
Au fost prezentate strălu
cita personalitate a tova

rășului Nicolae Ceaușescu 
secretarul 
partidului, 
României socialiste, 
tribuția sa inestimabilă 
la dezvoltarea economică Iejuite de „Luna manifes- 
și socială a țării, la re
zolvarea marilor proble
me ale lumii contempora
ne — dezarmarea, secu
ritatea europeană, lichi
darea stărilor de încor
dare, noila ordine econo-

general al 
președintele 

con-

la dezvoltarea 
în

tărirea independenței
României socialiste, creș
terea prestigiului ei in
ternațional. Acțiuni simi
lare vor avea loc în zi
lele următoare la Vulcan 
și Uricani, ele fiind pri-

turilor politico-ideologi- 
ce și cultural-educative" ce 
se desfășoară în Valea 
Jiului în cadrul Festiva
lului național al educa
ției și culturii socialiste 
„Cinlarca României",

VINERI, 16 mai, împreună cu lt. maj. Ilie Rusu 
de la biroul circulație al miliției .municipiului Petro
șani și echipajul condus de serg. major Victor Morar, 
am întreprins un raid-anchetă pe drumurile publice 
din Valea Jiului. Am urmărit cum sînt folosite mij
loacele de transport auto, cum sînt respectate norme
le privind încărcarea la capacitate^ a vehiculelor și 
gospodărirea chibzuită a carburanților. Redăm mai jos 
citeva din constatările

Cînd proprietarii de 
parcuri auto și 

beneficiarii stau 
nepăsători, mașinile 

circulă anapoda
Primele ore ale 

primele nereguli 
murile publice, 
autovehiculul 21 
de
drum 
fost găsit cu defecțiuni teh
nice și fără încărcătură.

dimineții, 
pe dru- 
Concret: 

HD 2783,
la coloana Vulcan în 

pre ICRA Lupeni, a

noastre.

can, șofer Gheorghe Da
vid, transporta 18—20 ghi
vece cu flori la o unitate 
de desfacere din localitate. 
De asemenea, șoferul au
tovehiculului 31 I-ID 168 
de la Fabrica de produ
se lactate transporta de la 
Uricani 60 bucăți cutii de

Tot de la aceeași coloană, 
Gheorghe Burice cu mași
na nr. 31 HD 262.5, bene
ficiar I.C.S. Mixtă Vulcan, 
circula gol. Autoduba 31 
HD 6403, capacitate o to
nă, aparțlnînd E.G.C.L. Vul

cartoane, cantitate
sub nivelul capacității ma
șinii. iar Dacia — 1300 
1 HD 725, condusă, de Șo
tron Copil, de Ia 
Petroșani beneficiar 
Vulcan, circula prin

STRA
I.M.
oraș

j

fără o adresă precisă. A- 
celași lucru îl făcea și 
conducătorul auto Florian 
Prian cu taximetrul 21 HD 
2744, aparținînd AUTL, ca
re ieșise în trafic fără cer
tificat de înmatriculare. A- 
cestea sînt doar citeva e- 
xemple, considerăm sufi
ciente, pentru a întreba 
atît conducătorii unităților 
aparținătoare, cît și bene
ficiarii cunț justifică car
buranții risipiți la voia în- 
tîmplării.,.

Cu autobuzul la piață 
după... niște ceapa

Un alt exemplu negativ 
de folosire a mașinilor sta
tului l-am surprins în pia-

Constantin GRALTRE

(Continuare în pag. . z a»
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Viața de partid

99'
Momentul economic", o metodă politică (Urmare din pag. 1)

eficientă, care merită să fie extinsă
seDe la bun început 

poate spune că la mina 
Lupeni s-a acumulat o bu
nă experiență în ceea ce 
privește desfășurarea adu
nărilor de partid. Aspectul 
la care vrem să ne referim 
astăzi este cunoscut 
către activul de partid 
minei sub denumirea 
„momentul economic",
înseamnă această metodă 
de lucru, ne-a informat to
varășul Ion Predoșanu, se
cretar adjunct al comite
tului de partid :

— La fieca
re adunare de 
partid, înain
te de a intra 
în ordinea de 
zi, are Ioc 
prezentarea de 
<le sectiy

de 
al 
de
Ce

spunea secretarul general 
al partidului tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, efi
ciența întregii activități po
litice,
cative în general, trebuie 

. să se

organizatorice, edu-

măsoare în modul 
in care ne îndeplinim sar
cinile economice.

Luînd cunoștință de rea
lizarea principalilor indica
tori la nivelul sectorului, 
s-a constatat că majorita
tea comuniștilor, a oame
nilor muncii (de cele mai 
multe ori la acest „punct"

Mihai Doroftei, Ion Cara- 
gea, Constantin Bută, Ari- 

. ton Mokay și Vasile Ciu- 
pecă precum și a șefilor de 
sectoare Ion Dănciulescu, 
Ion Gîf-Deac și alții.

„Momentul economic" es
te o acțiune politică ce se 
desfășoară pentru prima da
tă în organizațiile de 
partid de la mina Lupeni. 
Eficiența acestei activități, 
bine gîndite și organizate, 
este incontestabilă. Aceas
ta, mai ales daca privim 
la realizările obținute de 

acest colectiv 
. în prima par

te a anului: 
31 160 tone de 
cărbune peste 
prevederi pî- 

de 15 mai a.c.către șeful 
de sect<y sau adjunctul a- 
cestuia, a situației realizări
lor economice pe luna respec
tivă. Cu acest prilej, comu
niștii sînt informați exact 
asupra realizării producției 
de cărbune, a randamente
lor planificate, încadrării în 
consumurile specifice de 
materiale, energie și com
bustibil.

Acest stil 
fost imprimat 
irizațiilor de 
mina Lupeni. 
că se face o 
mare care să releve 
dul cum se stă pe linie e- 
conomică" ci, acolo unde 
este, vorba de rămîneri în 
urmă, sînt prezentate și ca
uzele care au condus la o 
asemenea situație, se stabi
lesc măsurile ce trebuiesc 
luate operativ pentru re
dresarea activității de pro
ducție.

—7 Procedînd' în acest 
mod. ne spunea Ion Mon- 
doca, secretarul Comitetului 
de partid pe mină, comu
niștii au posibilitatea, in
diferent de domeniul anali
zat, să constate cum se 
reflectă în mod practic mă
surile întreprinse atît 
linie politică' cît și pe 
administrativă. Așa

de munca a 
tuturor orga- 
partid de la 
Și, nu numai 
simplă infor- 

„mo-

Pe 
linie 
cum

sînt invitați și nemembri 
de pariid) devin mai activi, 
deoarece se creează o anu
mită bază de discuții în a- 
dunare, li 
lități largi 
contribuția 
activității 
nalizat. De 
lună, la sectoarele care în
registrează minusuri la 
producția de cărbune (1(1, 
V și VI) se insistă în mod 
deosebit pe cauzele care 
determină această situație, 
comuniștii fiind chemați să 
gîndească soluțiile ce se 
impun a fi luate în scopul 
redresării activității. Astfel 
se stabilesc măsuri concre
te, rod al activității colec
tive a comuniștilor, măsuri 
la a căror îndeplinire sînt 
mobilizați, do asemenea, 
toți membrii de partid. Și 
în celelalte organizații de 
partid, chiar dacă situația 
economică este corespunză
toare, cum sînt sectoarele 
IV, I și II „momentul eco
nomic" are în vedere pre
gătirea condițiilor necesare 
încheierii lunii respective 
cu rezultate superioare. în 
această acțiune 
activitatea bună
tă de secretari 
ca Alexe Furdui,
ușu,

se oferă posibi- 
pentru a-și spori 
la îmbunătățirea 
în domeniul a- 
pildă în această

Nicolae

Notă

De unde se poate 
un ibric ?

De mai mult timp, din 
magazinele 
„Menaj" 
lipsesc o : 
biecle de 
rent. Nu < 
pildă, de 
emailate mari, de zeci de 
litri, care se. produc în 
cantități mat mici și, deci, 
apar și in comerț mai 
rai, iapt normat oală fi
ind cererea limitată de 
astlel de obiecte. Deși 
și ele ar trebui să se 
găsească in magazine. Lip
sesc insă, de luni de zi
le cam emailate de 1/2 
litru ibrice de 1 /2 și 1 
litru, oale de 1,5 și 2 li
tri. Oficît ai persevera 
și oricâte drumuri ai 
ce 
gazine specializate 
desfacerea obiectelor 
menaj sau pe la mările 
magazine alimentare cu 
autoservire care, 
cum se știe, au 
de mărunțișuri și 
de uz casnic, de 
nu vei putea procura, spre

j „Lucoris" și 
din Petroșani 

seamă de o- 
uz casnic cu- 

este vorba, de 
oaie și cratițe

- fa-
pe lă cele doua ma

in 
de

după 
raioane 
produse 
nicăieri

COLOCV1U
Mîfne, la ora
Livezeni are

, nere despre
I sărbătoririi a

de la înființarea primului 
I slat dac centralizat și in- 
I dependent, susținută de 
tprof. dr. Ștefan Ferenczi, de

nă în data
Noua modalitate de lucru 
reliefează un stil de munc
ea dinamic al organizațiilor 
de partid, perseverență și 
căutare în găsirea celor mai 
bune căi de soluționare a 
principalelor probleme ' cu 
care se confruntă colecti
vele de oameni ai muncii, 
cu scopul de a le rezolva 
operativ și a obține o efi
ciență economică ridicată. 
Ea se constituie într-o ex
periență bună, dobîndită de 
majoritatea organizațiilor de 
partid de la mina Lupeni, 
experiență ce se cuvine a 
fi îmbrățișată în întreaga 
Vale a Jiului.

din Petroșani. Să vezi 
să nu crezi f Cu autobu

zul 31 HD 5575 de 
I.T.A., capacitate 41

• locuri, consum 22 litri 
suta de kilometri, șoferul 
Simion Stricatu venise du
pă... niște ceapă, cel pu
țin așa ne-a mărturisit in
terlocutorul. „Nu puteați 
veni cu mijloc de trans
port în comun, cine plă
tește combustibilul consu
mat în interes particular?" 
La aceste întrebări șoferul 
nu a putut sau nu a vrut 
să răspundă, lată alte au
tovehicule scoase din 
culație în interes personal: 
31 HD 3391 și 21 HD 4134, 
de la STRA Petroșani. Nu 
știm ce căutau la piață fi
indcă o bună bucată de 
timp, cît am așteptat, con
ducătorii 
seră. Tot la piață, am în
tîlnit și
HD 5626 capacitate 6 tone, 
aparținînd SUT Iscroni. De 
ce ? „Am* mîncat și am 
probat o haină", ne răspun
de șoferul Constantin I- 
rimia, parcă mirat că i se 
pune o asemenea întrebare, 
dar nu i s-a părut ieșit 
din comun să circule ilegal 
și cu foaia de parcurs ne
completată.

ta
Și

la 
de
la

cir-

auto nu apăru

autovehiculul 31

Carburanții consumați 
în interese personale 

trebuie plătiți.... dar nu 
din buzunarul statului

In raidul nostru 
întîlnit din păcate 
vehicule care, în loc să fie 
pe șantier sau

am mai 
și auto-

erau parcate acasă. De e-, 
xemplu, pe strada Viitoru
lui din Petroșani autovehi
culul 31 HD 1085, proprie
tate a SUT Iscroni, bascu
lanta de 5,5 tone cu nr. 
31 HD 5223, parcată pe 
strada Aviatorilor, tracto
rul 31 HD 612, parcat pe 
strada 23 August, iar ARO 
21 HD 1373, parcat pe stra
da Decebal din Petroșani. 
Nu am putut stabili care 
sînt proprietarii 
mașini, deoarece mașinile 
erau încuiate, iar 
plecați. Pe strada 
din Aeroport, 
Gheorghe Lupșa de 
rosata 31 HD 1200,
nînd STRA, „dăduse o fu
gă" acasă să-și ducă soția 
și copilul. Dacă ar fi nu
mai atît. Dar autovehicu
lul respectiv ieșise în tra
fic cu nr. de circulație 
fals, adică nr. 31 GL 4328.

Au mai fost găsiți condu
cători auto care circulau 
sub influența alcoolului, 
care ieșiseră „prea devre
me" după ciubuc. Firește, 
„nota de plată" a fost se
veră, pe măsura faptelor. 
Considerăm că cei care 
coordonează activitatea u- 
nităților menționate vor 
trebui să acționeze cu . mai 
multă răspundere pentru 
a întrona o disciplină fer
mă, un control riguros 
fiecărei curse efectuate 
șoferi.

Desigur, spațiul nu 
permite să redăm 
aspectele întîlnite, 
cluzia care se desprinde

acestor

șoferii 
Saturn 
.șoferul 
pe ca- 
aparți-

al 
de

ne 
toate 
con-

risipei
este clară: în domeniul 
transportului persistă o 
serie de neajunsuri gene
rate de folosirea abuzivă, 
ilegală, a autovehiculelor 
proprietate de stat. Cîtă 
cantitate de carburanți a 
curs într-o zi pe „apa sîm- 
betei“, cine suportă pa
gubele ? Răspunsul la a- 
ceste întrebări așteptăm 
să-l dea conducerile uni
tăților vizate.

Agendă 
școlară

• spectacole 
N1EREȘT1. Astăzi, 
ora 9, la Petroșani 
de cultură: dansuri, 
zică populară, ușoară și 
folk; sala teatrului: re
vistă, brigăzi artistice, 
montaje literar-muzica- 
le, teatru, recitări) și Pe- 
trila sînt ' programate 
spectacole, gen. trecere 
în revistă, susținute de 
formațiile artistice din 
școlile generale și licee, 
manifestări organizate 
de Consiliul municipal al 
organizației pionierilor.

• CONCURS. La clu
bul sindicatelor din Lo- 
nea se desfășoară astăzi 
(de la ora 10), faza oră
șenească a 
de orientare școlară 
profesională a 
din localitate.

PlO- 
de la 

(casct 
mu-

concursului
Și

elevilor

• PREMII. La 
pe meserii, faza 
care a avut loc la Baia Ma
re, s-au evidențiat și elevii 
Grupului școlar minier din 
Lupeni.

Au fost obținute urmă
toarele rezultate : premiul 
II — Ionel Budelecan fâ
nul I, școala profesională, 
electrician mină); premiul 
II—- Zaharia Rus (clasa a 
Xl-a B, mecanici mașini 

și utilaje miniere). (prof.
L. AVRAM)

concursul
M.M.P.G.,

se remarcă 
desfășura- 
de partid 

Petre Cea- 
Aieftincăi,

Valeriu COANDRÂȘ

cumpăra

Tînărul electronist 
tre Lăscăianu de la

I trologia I.R.I.U.M. 
troșani dă dovadă 
conștiinciozitate și per
severență în muncă. *Ia- 
tă-1 verificînd cu atenție 
starea camerei de arde
re a unui metanometru.

Foto : I. BĂLOI

Pe- 
me- 
Pe- 

de

exemplu, un ibric pentru 
preparat ceai sau 
Au dispărut, de 
nea, de luni de 
tiarele de sticlă 
mai ales subțiri, 
au fost înlocuite 
Ilare cu tot felul
sene și înflorituri pictate 
ori incrustate in ele, 
picioare mai scurte

caiea. 
aseme- 

zile pa- 
simpie, 

Acestea 
cu pa- 
de de-

cu 
ori 

foarte lungi de parcă vi
nul și apa nu ar mai fi 
pentru băut pur și sim
plu, ci pentru admirat.

Or ti, fără îndoială, șî 
prererințe și gusturi ra
finate, dar să lipsească 
din comerțul nostru iuni 
de zile în șir lucruri atît 
de uzuale și necesare, e 
prea de tot. Apare astfel 
firească o întrebare tot 
atît de simplă pentru ges
tionari, merceologi, direc
tori și alți diriguitori co
merciali: cînd vom găsi 
căni, ibrice și alte vase 
emailate de pînă la doi 
litri în magazinele noas
tre? (T.VJ

la Muzeul de istorie al 
Transilvaniei din Cluj-Na- 
poca.

BANANE. 12 000 kg. ba
nane (mai coapte și mai 
puțin coapte) se desfac în 
aceste zile în toate maga-

DE ISTORIE.
13,30, la I.M, 
loc o expu-

semnificația zinele din orășele Văii Jiu- 
■ lui. Dacă nu mai sînt în 

rafturi înseamnă că... 
terminali

COMERȚ MODERN, 
tatea 139 „Vînatorul"

2050 de ani
s-au

Uni
ci in

Orientarea profilactică 
în domeniul stomatologiei 
cuprinde măsuri 
pentru prevenirea, și 
tarea precoce 
dentare, pc-ntru 
numărului de 
buco-denlare.
Uzarea acestor acțiuni com- 

preven- 
partici- 

fiecă- 
apararea 

cit 
care

concrete 
tra- 

a cariei 
reducerea 

îmbolnăviri 
Pentru rea-

plexe cu caracter 
tiv, este necesară 
parea conștientă a 
rui cetățean la 
propriei sale sănătăți, 
și a colectivității în 
trăiește. Cunoașterea -So
lilor și a măsurilor igieni- 
co-sanitare 
venirea 
grave.

Bolile 
boli ale 
nism. Un , 
este numai un semn de su
ferință al sistemului den
to-maxilar, ci poate fi un 
simptom de suferință ge-

ajută Ia pre-
imbolnăvirilor

dinților pot fi 
întregului orga- 

dinte bolnav nu

Elena 
bună

Lupeni (responsabil 
Prigoană) printr-o 
aprovizionare, o amenajare 
cu gust a localului și gră
dinii de vară< 
depășiri substanțiale 
sarcinilor de plan. Luna 
prilie s-a încheiat cu 
depășire de "21 000 lei 
sarcinilor planificate, 
în luna mai s-a înregistrat 
deja un plus de 18 000 lei.

LA O TACLA... Intr-un

realizează 
ale 

a- 
o 
a 

iar

nera’ă, cu punct de ple
care de la acest nivel, la
tă deci un argument care 
convinge asupra necesi
tății unei îngrijiri den
tare corecte, insistente 
pentru a avea dinți să-

pîndit și cel mai eficient 
mijloc de profilaxie a îm
bolnăvirilor specifice sis
temului dento-maxilar. Pe
najul dinților a devenit o 
necesitate a omului zile
lor noastre care consumă

Sfatul medicului

nătpși. Pentru a 
îmbolnăvirea 
necesar sări 
tr-o stare de 
fectă. Există 
ce de care 
care, dintre noi pentru rea
lizarea acestui scop: igie
na ouco-deutară, igienă 
alimentară și controlul pe
riodic, Este cert faptul că 
igiena buco-dentară repre
zintă astăzi cel .mai răs-

preveni 
dinților este 
păstrăm în- 
curățenie per- 
trei mijloa- 

dispunem fie-

alimente moi, ultrapr'epa- 
raie ultrarafinate. Dinții 
neiolosiți suficient in mas
ticație dau mai devreme sau 
mai tîrziu semne de îm
bolnăvire. . Prin urmare, 
spălarea zilnică a 'dinților 
și mestecarea riguroasă 
sînt două măsuri importan
te de prevenire a îmbolnă
virilor dentare, 
cînd cariile apar 
trebuie început 1

tul stomatologic. Cu fie
care zi care trece, caria 
evoluează, tratamentul du
rează mai mult și este mai 
anevoios. De aceea reco
mandăm controlul stomato
logic la cel puțin șase luni. 
Aceste măsuri se impun în- 
trucît toate intervențiile de 
tratament: plombe, lu
crări protetice fixe sau mo
bile sînt cu atît mai du
rabile cu cît exigența fie
căruia dintre noi este mai 
mare în cunoașterea și 
plicarea mijloacelor 
lactice. Această
informare are scopul de a 
veni în sprijinul celor care 
prețuiesc sănătatea și care 
consideră apărarea ei ca o 
obligație- profund umani
tară și civică.

Mariana NAN, 
asistent medical 

profilaxie stomatologică

a- 
profi- 
mică

Atunci 
: totuși
tratamen-

recent raid împreună cu 
organe de miliție o echipă 
de redactori ai ziarului 
nostru a ajuns la conclu
zia că dispeceratul 
A.U.T.L.P., din Aeroport, 
s-a transformat în cafenea. 
Dispecerul Cornelia Dobri- 
țan, șoferii Ion Dalea, Cszas- 
zar Ștefan și încă vreo doi- 
trei conducători auto și ta- 

( xatoare stăteau în cabină la 
o caftea... , discutantă". N-a
vem nimic împotriva con-

suinului de calea dar ma
șinile trebuie să piece în 
cursă după un orar precis 
nu cînd „cafegiii" ajung 
ld.„ zaț.

DEȘEURI DE HIR11E. La 
rulota de lingă Complexul 
Parîngul din Petroșani se 
colectează contra-cost de
șeuri de hirlie.

EXCURSIE IN R.S.F. IU
GOSLAVIA. La filiala B.T.T. 
se primesc înscrieri pină

I"

în 20' mai pentru această 
excursie, ce se va desfășu
ra intre 15—19 iulie. Se 
pot înscrie tineri între 14 
și 30 ani. Relații suplimen
tare la telefon 41098.

Rubrică realizată de 
M.rcea BUJORESCU

I 
I
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Tracologia și formarea 
român (11)

Tracologia, studiu
complex al societății traco- 
dace în ansamblu, are do
uă aspecte mai importan
te, diferite în aparență dar 
inseparabile în fond, ne
cesar a fi relevate din nou 
aici.: a) cunoașterea 
sine" a acestei 
cietăți antice, 
dezvoltării sale 
riul propriu din 
european 
mai tîrziu din epoca 
zului, oricum înainte 
1000 î.e.n.), apoi, și 
ales, în lumea zisă „clasi
că" greco-romană, adică6, 
aportul masiv traco-dacic 
1a societatea, economia, 
viața politică-militară și 
chiar la cultura spirituală 
a antichității și a epocii 
prefeudale, timp de peste 
12 veacuri (sec. VII/VI 
î.e.n. — sec. VII e.n.) ; 
b) perpetuarea unei bune 
părți din ființa social-etni- 
că și biologică (prin ames
tecuri și mutâții profunde), 
dar mai ales din cea ling
vistică (vocabule din lexi
cul comun) a tracilor toc
mai în „moștenitorii" săi 
direcți romanici-româno- 
foni ai Moesiei și Daciei 
romane, adică în comuni
tatea tracică romanizată, 
prin procesul complex 
îndelung al etnogenezei 
mâne. Dar aici nu s-a 
cut tot ce era necesar 
posibil pînă în etapa 
tuală, adică prin documen
tarea și criteriile științifice 
de azi; 
de neclarități ce vor 
bui elucidate 
cel mai apropiat, 
chiar în. cursul 
jubiliar.

Cauzele care 
ca cercetarea 
să nu ajungă încă 
ani și decenii,

„în 
mari so- 
în cadrul 

în terito- 
sud-estul 

(incepînd cei 
bron- 

de 
mai

Și 
ro
ta
și 

ac-

mai rărnîn o serie 
tre- 

în viitorul 
poate 

acestui an

au făcut 
românească 

după 
chiar vea-

curi de strădanii, la re
zultate satisfăcătoare și va
labile pentru toată lumea 
și pentru adevărul is
toric absolut, sînt în prin
cipal două : a) încetinea
la, dublată de o stranie 
șovăială, cu care s-a 
crat prin mijloace 
parat ive moderne și i 
nistice (românistice)

i Iu- 
com- 

roma- 
în

prin 
a 

> în- 
pu- 
în-

un pseudonim), care ] 
noutatea surprinzătoare 
titlului a trezit interes 
tre cititori și chiar în 
blicul larg (mai puțin 
tre specialiștii cunoscători, 
care au sesizat de 
caracterul amatorist 
chiar demagogic al 
diului“), prin faptul 
readucea în discuție

îndată
Și 

„stu- 
că 

o pro-

2050 de ani
de la formarea

primului stat dac 
centralizat

Șl

limbii

i cu- 
strati- 

lexi- 
evolu-

studiul istoric 
române, al lexicului 
etimologiei (originea 
vintelor), ca și al 
licării tezaurului ei 
cal, cu etapele de i 
ție ale acestui mare orga
nism social-cultural și im
portant izvor istoric al ro
mânimi! j b) imixtiunea 
nocivă și cu totul neave
nită, inoportună a ama
torilor, „ ' 
diletanți care, prin 
le" și scorniturile lor 
lologice, au adus (cum 
firesc) prejudicii 
științifice în 
etnogenezei 
vechi a României. Un 
semenea caz regretabil este 
un articol adăpostit în 
chip paradoxal în revista 
bucureșteană de largă cir
culație „Flacăra", care, 
printr-o inadvertență, a im
primat în nr. 10, 12 și 14 
din anul 1979 „Limba dacă 
în universitate" a unui 
autor improvizat (posibil

filologi" entuziaști, 
,idei- 

fi- 
e 

muncii 
problematica 

și a istoriei 
a-

blemă de ardentă actualita
te și de interes crucial a- 
tît pentru problema for
mării limbii, cit și pentru 
istoria veche a poporului 
român. Din păcate, numi
tul articol are cam 
conținut și aspecte de 
postură; după ce 
cîteva fraze generale 
cuvinte autohtone 
nești 
tului 
ne în 
rești, 
partea sa niște „descope
riri" filologice,' adunate 
de prin alte „surse" bi
bliografice, (ademeni, bumb, 
ciump, ciuf, dulău, hameș, 
lehăi etc.), slave ori topo
nime slave (Bîrzava, Cer
na, Drencova, Garvăn, Hîr- 
șova. Turda și alte multe 
asemenea elemente), pe ca
re pune eticheta 
dace". Este o sfidare 
muncii științifice 
petente și cinstite, 1

mult 
im- 

copiază 
‘ > Și 

româ- 
din cartea subsemna- 
„Elemente autohto- 
limba româna11 (Bucu- 
1970), adaugă din

,traco-
> a
com-
urmă-

rind derutarea celor care 
citesc și sînt’dispuși să dea 
credit unor asemenea elu
cubrații extravagante. Al
tă „teza" filologică aberan
tă ce a fost pusă în cir
culație mai demult la noi 
in țară de către „erudiți" 
— amatori este aserțiunea 
că limba geto-dacilor ar fi 
fost de factură latină- 
romană, incit româna (ca 
descendentă din latină) ar 
putea 
din... 
astfel 
zarea 
cilor (?). Sînt 
turi de altele, niște elucu
brații fanteziste și 
ere, de care știința 
nfească 
scăpat 
nitiv.

Nici 
diletantistice și 
dar nici lacunele 
mari și grave din cercetă
rile vechi sau mai recente 
provocate de inerția „puris
mului" latinizant și biro
cratic nu pot să constituie 
impedimente sau factori
descurajatori în munca
grea, cu multă răspundere 
și chiar cu riscuri, de cer
cetare critică adîncită, 
vederea stabilirii 
precise 
real al noțiunii de 
(traco-) dacică", a 
și funcției sale in 
mele etnologiei 
ca factor ereditar 
locit și hotărîtor în 
controversatul proces 
etnogenezei române, 
dică a poporului 
în totalitatea lui, 
stingă și din dreapta 
nării de Jos, din 
.carpatic și din cel 
nic

Ion I. RUSSU
Profesor consultant la Uni
versitatea Cluj-Napoca, dr. 
doc. în științe, 
corespondent al 
ei de Științe Sociale și 

Politice

să derive direct 
dacică, nemaifiind 

nevoie de romani- 
Daciei și a qeto-da- 

acestea, ală-

grosi- 
româ- 

s-ar părea că nu a 
încă în mod defi-

aceste scornituri 
absurde, 

cam

în 
limitelor 

și a conținutului 
„limbă 
valorii 
proble- 

românești 
nemij- 

mult- 
al 
a- 

român 
din 
Du- 

spatiul 
balca-

membru 
Academi

Străbătînd potecile munților 
Vîlcan, pe traseul 

Gambrinus - Valea de Pești
sosim gîfîind ușor pe vîr
ful ce ne oferă o imagine 
neasemuit de frumoasă a 
Văii Jiului și a munților ce 

depresiunea, 
ne „in

ia mișcare, 
spre vîrful 
și de aici

Pornim ascensiunea de 
la Iscroni. Cu rucsacurile 
în. spate, dar și cu schiurile 
de fond, sintem priviți cu 
zîmbete pe strada Dănciu- 
lonilor. Pe la mijlocul a- 
cestei uliți, ocolim la stin
gă pe un drumeag de mun
te ce urmează să ne poar
te, intr-un susținut urcuș, 
spre vîrful Cîndetul (1548 
m). Pornim deci în excur
sia care începe la Iscroni 
din punctul turistic Gam- 
brinuș, și se va sfirși la 
motelul Valea de Pești. Di
ferența de nivel de aproa
pe 1000 m pe care o pre
cizează ghidul turistic o 
parcurgem încîntați. de cu
lorile primăverii,: fagul și 
iarba înverzită, covoare de 
brîndușe, albăstrele și, mai 
presus de toate, de ghioceii 
care par să facă trecerea 
de la verdele naturii Ia al
bul zăpezii ce s-a retras 
la umbra falnicilor mo
lizi. Odată ajunși la zăpezi, 
folosind schiurile și conduși 
de urma nu prea veche 
a unui moș Martin, trezit 
din hibernare, ajungem pe 
vîrful Cîndetul. Admirăm 
priveliștea din jur și por
nim spre noi vîrfuri înși
ruite spre vestul masivului 
Murga Mare, Drăgoiul, Du
mitra... Găsim în drumul 
nostru o limbă de zăpadă; 
soarele ne face ștrengăreș
te cu ochiul și hotărîrea 
este luată : nu mai mergem 
la cabana Straja (1445 m), ci 
rămînem să dormim la ca
bana Pasul Vîlcan (1419 
m) și să schiem o oră-două 
în bătaia soarelui.

La cabana Vîlcan, lume 
multă. Distracția este 
toi cu mulți tineri și 
nere. Sintem părtași 
frumoasele clipe de
tindere, dar ne retragem
din vreme în cameră;
vrem să ne... < 
tru etapa lungă din ziua 
următoare.

Dăm deșteptarea 
nierului în zori de 
pornim întins spre 
Straja (1868 ni), 
vîrful Loghin (1580 m) și 
vîrful Cartionul (1560 mj și

în 
li
la 

des-

înconjoară
Suflul vîntului 
deamnă" însă 
Pornim repede 
Mutu (1737 m) 
ne continuăm drumul spre 
vîrful lui Frate (1524 m) 
și facem un popas în șaua 
Muncelul. Ne pregătim din 
nou schiurile pentru a par
curge culmea împădurită ce 
duce de la poalele vîrfu- 
lui Muncelul (1553) 
Poiana Ștefului. Pînă 
ajungem la liziera 
parcurgem traseul 
mele întipărite, în 
le sensuri ale unui 
cerb, ca în poiană 
sim un cap de căprior ră
pus poate de lupi. Luăm 
trofeul și pornim spre vîr
ful Sigleul Mic (1581 m).
Admirăm din nou priveliș
tea întinderilor alpine, vă
lurile în albul zăpezii care 
totuși bate în retraqere, 
dînd loc petelor de iarbă, 
afini și jnepeniș, 
qem în acest mirific 
cor șaua 
de _vîrful 
(1882 m.j. Odată 
pe acest vîrf terminăm 
cu urcușul și de acum ur
mează greul... coborîșul. 
Și chiar așa a fost. Co- 
borîm Ia stînele La Pă
lărie, facem un popas care 
pune capăt proviziilor 
de alimente ce le mai 
veam. Coborîm greu 
zăpadă, printre 
fagi pînă ce dăm de 
mul forestier care ne con
duce în poienele cu 
din preajma motelului.

Instalați confortabil la 
motelul Valea de Pești, cu 
cite o bere în față, folosim 
momentul prielnic pentru

' satisfacția 
prilejuită de reușita dru
meției pe- traseul parcurs 
în masivul Vîlcan și desppe 
frumusețile naturale ne
asemuite întîlnite în cale.

spre 
să 

pădurii 
pe ur- 
ambe- 

superb 
să qă-

Parcur- 
de- 

ce ne desparte 
Sigleul Mare 

ajunși 
Și

a-
prin 

molizi și 
dru-

stîne

He fa o duminică !a altar odumintcă^/<>atta odihnim pen- ~ discuții despre

fCronică rimată 
I k ri a rxFLORAR
I Firea și-a plecat urechea spre-ale noastre rugăminți 

Și, văzînd că iarna care... parcă și-a ieșit din minți 
(nemaivrind ca să retragă resturile glaciale),

IA-mpînzit în verde plaiul și grădinile-n petale
Și, chiar dacă-o oră, două, soarele-a zîmbit cu... dinți 

ț Am simțit cum inimile bat și ele mai... fierbinți.
Chiar dacă 
Noi sintem 
Chiar dacă 
Chiar dacă palpăm prin picuri, adierea... gerului 
Care din Paring sosește spre-a ne aminti precis 
Că pe-acol' să plece iarna încă nu s-a cam...decis, 
In placida atmosferă ciorchinii de liliac 
Și castanii, și cireșii albe-roz flori iși desfac 
Primăvara e aici, și așa cum este EA 
Asta-i primăvara noastră. Putem zice altceva ?

Străzile sint mai „plombate" semn c-ai noștri gospodari 
Spre-a întîmpina-o-n cinste au făcut eforturi mari... 
Mai sînt, pe ici-colo, „resturi" care dovedesc carențe 
Insă astea-s, pur și simplu, ignorate aparențe 
Că prin spate, pe la Hermes, unii ies la... primenit 
Alții, pe după perdele, participă c-un privit f 
Și, în timp ce unii-n lucru depun dăruirea toată 
Alții trag cîte-o țigară, sprijinindu-se-n lopată. 
Un aer de prospețime ni-1 dau multele lucrări 
Ce se fac prin vechiul centru — șantier de demolări, 
Spațiu, peste care timpul va așterne noutăți 
Cum a mai făcut-o-n Vale în atîtea alte dățî.
Astfel, primăvara-aceasta o simțim pe două planuri: 
Verdele smaragd din Vale și-n lucrări 
Doar, cînd florile tăcerii noaptea cad 
Liniștea deplină este... zgîriată de-un

adie vîntul amintind de... Făurar 
trecuți de centrul... lunii zisă și Florar 
ploaia clătește, des, obrazul cerului

mai vii elanuri 
l&sînd alb strat 
lătrat III

Ion LICIU

I

I

I
I
I

Pe vîrful Cirja. 
grandioși mai sîntem noi 
pe timp de ceață. Cu 
frunțile noastre atingem 
norii.

— O —
La o nenorocire comu

nă oamenii sînt cu mult 
mai solidari decit 
bucurie comună.

— O —
Nu ucideți răul 

de a încerca să-l 
formați în bine.

la o

înainte 
trans- 
Primă-

Cronică nerimată
vara 
mii.

înfloresc și salcî-

— O —
multe ori sintem 

orbi
De 

tentați să-i credem 
pe cei ce nu au ochi de- 
cît pentru lucrurile stră-- 
lucitoare.

— O —
Au murit mul ți oameni 

pînă cînd s-a înțeles că 
în pădure mai cresc 
și ciuperci otrăvitoare.

— O —
Nu vă mai lăudați a- 

tîta cu sclipirile. Orice 
ciob sclipește din vre- 
me-n vreme.

— O —
Mulți privesc viața nu

mai de la nivelul farfu
riei Uită că și cele mai 
întinse farfurii au totuși 
un

...un computer 
atît de departe 
cunoscutului semn 
matic (pi), incit, după 3,14, 
a obținut încă o sută de 
mii de cifre după virgulă ? 
S-a calculat că unui om 
i-ar fi trebuit pentru acest 
calcul nu mai puțin decit 
30 de ani!

...un studiu efectuat din 
inițiativa departamentului 
pentru sănătate și asigu
rări sociale din Anglia, tra
ge concluzia că unele du
reri de cap și altele în re
giunea spatelui s*ar datora 
și efectelor purtării unor... 
pantofi necorespunzători ? 
Studiul a fost realizat de 
un laborator pentru bio
mecanica încălțămintei. 
Intre altele,, în timp ce o 
persoană merge într-o ca
meră, au fost măsurate for
țele care acționează pe fie
care milimetru de pas ver
tical, lateral și înainte-

calculele
mate-

orizont îngust.
Valeri* BUTULESCU

IAR TE Al LUAT 
DUPĂ BULETINUL 
MțT FOROtO&'C. .

caba- 
zi și
vîrful 

Ocolim
Prof. Alfred 1MLING, 

Vulcan

au

unui

Și 
curs 
unei 

co-

înapoi în- cazul purtării a 
diverse tipuri de pantofi. 
Cercetătorii medicali 
făcut ulterior diferite cal
cule — cu ajutorul
microprocesor -- pentru a 
măsura presiunea pe care 
fiecare pas o exercită a- 
supra unor articulații 
mușchi. Studiile în 
urmăresc realizarea 
încălțăminte cit mai
respunzătoare din punct de 
vedere ergometric.

...sticla poate fi prelu
crată la orice strung prin 
așchiere ? Acest lucru a 
fost dovedit de un grup 
de specialiști de la labo
ratorul de cercetări al fir
mei Philips, din Olanda.

Dacă temperatura sticlei 
este ridicată Ia un nivel 
suficient de înalt, se ob
ține un șpan continuu la 
fel ca în cazul a numeroa
se metale. Această metodă

de prelucrare a sticlei e,te 
deosebit do interesantă pen
tru fabricarea lentilelor
asperice, care nu pot fi 
realizate prin metodele
clasice de abraziune 
șlefuire.

...un grup de 
tățeni britanici 
cerca in luna 
a.c. 
rul Pămîntului în balon, 
fără escală, în intervalul 
de 20 de zile ? Această te
merară tentativă urmează 
a fi realizată cu un balon 
umplut cu heliu, avînd î- 
nălțimea unui bloc cu 30 
etaje. Potrivit programu
lui expediției balonul va 
zbura la altitudinea de 
12 000 de metri, cu o vi
teză de aproximativ 160- 
km

Și

patru ce
va în- 

octombrie 
să' efectueze înconju-

pe oră.

Culese de 
log. Hie BREBEN

-7

ORIZONTAL: 1) Ii că
zuse
ceea
pe... scefiă 3) Cică îl plă
tesc
Unealtă de mătase 
de Dan Spătaru de 
Luna (pl.) 4) Druni 
— Două inimi '

cu... tronc 2) Iubesc 
ce nu văd — Iubirea

toți îndrăgosti ții — 
cerută 

la... 
precis 

5) Nota 
doi pentru orice greșeală

Lumea... îndrăgostiților 
6) In interior I — Rotund 
la... mijloc! 7) Din lumea, 
antică! — 
în dragoste) 
la... ora 
pe-acașă 
riozitate 
crustat

VERTICAL : 1) Sentiment 
tematic Adaugi 
2) Se-ncurcă de v 
nu — Zeu al dragostei 3) 
A vrea cu dragoste — Se 
zice că numai ea iubește

înșel (mai ales
8) Cam pe

12 — ...Ana e
9) Edificiu — Cu-
10) Bune de... în-

cu adevărat 4) Doi prin... 
rarișle! — Petrecere cu 
nași 5) Pe altă... lume (fig.)
— Trei pagini de ziar!
6) Începe.. gileeava ! —
...La capătul despărțirilor!
— Nota bene 7) Trăit cu 
plăcere (mase, pl.) 8) Sfinte
— Cadou prețios

W

goste 9) Timp , îndelun
gat — Fistîcire din... dra
goste 10) Melancolia ne- 
împlinirii îndrăgostitului 
11) Porție — Folosise... un 
timp

Petru CRIȘAN,
Lucia PLOSCARU
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Prezente românești
_> ■>

BRASILIA 17 (Agerpres). bista". Sint făcute referiri 
— Ziarul brazilian „Cor- la lupta curajoasă a locui- 
reio Brasiliense" a publicat torilor acestui vechi pă
un amplu articol, consa-, mint strămoșesc, pentru li- 
crat celui de-al XV-lea. bertale, pentru păstrarea 
Congres mondial de științei ființei naționale și pentru 
islo ice, care va avea loc, crearea unei culturi și ci- 
în curînd, Ia București. vilizații tot mai avansate. 

Articolul evidențiază.
contribuția istoricilor ro- îfr
mâni la dezbaterea impor-. KUWE1T 17 (Agerpres). 
fantelor teme de iștono- _ Coti(lianul kuweitiăn 
grafie, am pa partidpare Raj A] Aam„ a bn_
internaționala U lucrările un arlicol referitor la
congresului, «^pla, partr-.dezvol relațiHor econo. 
apare internaționala la.m|ce dintre 8Vomânia și 
lucranle congresului ma- țările arflbe Sublîniind e.

° ,na' voluția continuu ascen
dentă a cooperării econo
mice româno-arabe, ziarul 
face ample referiri la 
obiectivele care se reali
zează, cu sprijinul specia
liștilor români, în Iordania, 
Siria, Jamahiria Libiana, 
Irak, Algeria, Egipt (rafi
nării de petrol, unități din 
domeniul industriei chimi
ce și materialelor de cons
trucții, foraje, petroliere și 
prospecțiuni miniere, di
verse construcții, amena
jări urbanistice și social- 
cutturaie etc).

c

J
5 
i

șurile pe care 
prin Comitetul național de 
organizare, le ia pentru 
asigurarea celor mai bune 
condiții de desfășurare a 
acestei importante reu
niuni științifice internațio
nale. in articol se relevă 
că „anul realizării Congre
sului mondial de științe 
istorice are o semnificație 
specială. România -sărbă
torind împlinirea a 2050 
de ani de la crearea pri
mului stat dac centralizat , 
și independent al lui Bure- i

5.
I

începerea lucrărilor 
sesiunii de fond 

a Comisiei Q.N.U. 
pentru dezarmare
NEW YORK 17 (Ager

pres). La New York . au 
început lucrările sesiunii 
de fond, din acest an, 
Comisiei 
dezarmare — organism im
portant al 
dezbatere 
problemelor 
stabilit de sesiunea specia
lă a Adunării Generale a 
O.N.U. din 1978, din care 
fac parte toate statele 
membre ale organizației.

Potrivit mandatului său, 
comisia examinează diverse ' 
teme ale acestui domeniu, 
pentru a identifica modali
tăți de abordare și acțiune 
necesare facilitării proce
sului de negociere a pro
blemelor dezarmării. Pe- 
ordinea de zi a actualei 
sesiuni sînt înscrise proble
me esențiale ale dezarmă
rii, între care înghețarea și 
reducerea cheltuielilor mili
tare, stabilirea elementelor 
de bază ale declarației pri
vind proclamarea anilor 
'80 drept al doilea dece
niu al dezarmării.

a
O.N.U. pentru

mecanismului de 
și negociere 

dezarmării,
a,

Grupul școlar minier Petroșani 
și Liceul industrial nr. 1 Petroșani 
aduc la cunoștință că în anul școlar 1980 
— 1981 școlarizează elevi în următoarele 
profiluri și meserii :

Treapta I, liceu zi 
profilul: mine-petrol-geologie

mecanic
— electrotehnic
— construcții
Treapta a ll-a, liceu — zî 
meseriile: CS''''■

• — miner 4
— mecanic mașini și utilaje <
— electrician de mină
Școala profesională

- meseriile :•/. ' ...

FILME

i

18 MAI
PETROȘANI - 

iembiie: Rug și flacără; 
Republica: frați de
cruce; Unirea: Un poli
țist incomod.

PETRILA : Colosul 
Rodos, seriile I-II.

LONE A: Camionul 
cursă lungă

ANlNOASA:
VULCAN 

rul: Marea 
Muncitoresc : 
revoltă.

LUPENI —
Sosea odată 
Muncitoresc : 
tragicii.

URICANI : 
documentului

din

de

Degețică.
— Luceafă- 

nc liniște ;
Napoli se

Cultural: 
un călăreț;

Vacantă

Pe urmele 
99.

i

2

al secretarului 
general 

al P. C. Italian
ROMA 17 (Agerpres). 

Luînd cuv intui la Milano, 
in cadrul unei adunări care 
a marcat deschiderea cam
paniei electorale a Parti
dului Comunist. Italian în 
vederea alegerilor admi
nistrative — regionale, pro
vinciale și comunale — de 
la 8 și 9 iunie, Enrico Ber- 
linguer, secretarul gene
ral al P.C.I., s-a referit la 
o serie de probleme de po
litică internă și externă a 
Italiei.

Secretarul general al 
P.C.I. a subliniat forța pe 
care o reprezintă comu
niștii italieni și faptul nou 
pozitiv pe care l-au adus 
în Italia administrațiile de 
stingă, la nivel local. In 
ce privește politica inter
națională a țării, Enrico 
B rlinguor a reafirmat ne
cesitatea unor inițiative ii
le Italiei „în favoarea dia
logului, a destinderii, pen
tru reducerea înarmărilor, 
peiilru pace", relatează a- 
genția ANSA.

IN AUSTRIA AU LOC, 
duminică, alegeri preziden
țiale, în cadrul cărora ur
mează să fie desemnat șe
ful stalului, pe o perioadă 
de ș.se ani. La urne sînt 
chemați 5,2 milioane de ale
gători existînd obligativita
tea votului Potrivit Cons
tricției,. este considerat ales 
candidaturi care întrunește 
mai mult de jumătate din 
numărul voturilor valabile. 
După cum relatează agenția 
A.P A., realegerea, cu o 
mare majoritate, a actualu
lui președinte, Rudolf Kir- 
schiâger, este considerată 
de observatori drept neîn- 

' doielnică.
JOI ȘI-A ÎNCHIS POR- 

ȚILE, la Guangzhou 
(CANTON), Țîrgul de pri
măvară pentru produsele de 
export al Chinei, ediția 1980, 
După cum relatează agenția 
China Nouă, volumul tran
zacțiilor încheiate cu firme
le străine pentru livrarea 
de produse ale industriei u-

Agendă diplomatică
Convorbiri 

sovieto-a merica ne
V1ENA 17 (Agerpres). 

La Viena a avut loc o în- 
tîlnire între Andrei Gromî- 
ko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S. și Edmund 
Muskie, secretarul de stat 
al S.U.A., aflați în capi
tala Austriei . cu prilejul 
celei de-a 25-a aniversări 
a semnării Tratatului de 
Stat cu Austria. In cursul 
convorbriii relevă a- 
genția TASS — a avut loc 
un schimb de păreri refe
ritor la situația internațio- 

. nală generală, la o serie’ 
de probleme actuale con
crete, inclusiv în legătură 
cu situația din unele re
giuni ale lumii, precum și 
la starea relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică, și Sta
tele ' Unite ale Americii. 
In acest context, Andrei 
Gromîko și Edmund Mus
kie au expus aprecierile 
respective în legătură cu 
modalitățile de slăbire a 
încordării internaționale și 
de depășire a complicațiilor 
din relațiile sovidto-ameri- 
caiie.

Eforturi pentru 
retragerea israeliană

DAMASC 17 (Agerpres). 
Comunicatul publicat ,1a 
Damasc la încheierea vizi
tei în Siria a primului mi-

nistru al Kuweitului, șei- 
cul Saad Abdullah Al Sa
bah, subliniază necesitatea 
intensificării eforturilor în 
vederea retragerii israelie- 
ne din teritoriile arabe o- 
cupate, a : recunoașterii 
drepturilor 1 e g i time 
ale . poporului a r a b 
palestinian, inclusiv a drep
tului său de a-și făuri un 
stat , propriu și indepen
dent.

&

Economia țărilor
Ligii Arabe

AMMAN 17 (Agerpres). 
Secretarul general al Ligii 
Arabe, Chedli Klibi, și-a 
încheiat vizita oficială e- 
fectuată în Iordania. El a 
lost primit de regele Hus-- 
sein și a purtat convorbiri 
cu prunul ministru și cu 
alte oficialități iordaniene 
asupra agendei
reuniuni ministeriale 
nomice arabe, care 
ză să se desfășoare 
pitala Iordaniei în 
iulie. Tolodată, au
nalizate probleme legale de 
viitoarea reuniune la nivel 
înalt al Ligii Arabe.

viitoarei 
eco- 

urrnea- 
în ca

lling 
fost a-

șoare, chimice și construc
toare de mașini, ca și la 
produsele artizanale a fost 
mai mare decîl la oricare 
din edițiile trecute ale a- 
cestei manifestări.

PESTE 150 DE PERSOANE, 
care au participat în orașul 
sud-african Grahamstown la 
o manifestație de protest 
împotriva practicilor discri
minatorii din scoli au fost 
arestate — informează 
genția France Presse.

POTRIVIT STATISTICI
LOR oficiale publicate la 
Tel Aviv, indicele prețuri
lor bunurilor de consum 
a crescut în Israel, în luna 
aprilie, cu 10,2 la sută, jar 
pe primele patru luni ale 
anului curent, cu 30,4 la 
sută.

FRANCOIS MITTER
RAND, prim-sccretar, al

a-

Partidului Socialist Fran
cez, a avut la Madrid, con
vorbiri cu Felipe Gonzăles, 
secretar general al Parti
dului Socialist Muncito
resc Spaniol, și cu Santia
go Carrillo, secretar, gene
ral al Partidului Comunist 
din Spania. A lost dat pu
blicității un comunicat co
mun in care se subliniază 
că „au lost examinate ini
țiativele în favoarea destin
derii, în special pentru a 
pregăti reuniunea de la Ma
drid din toamna acestui 
ari a reprezentanților țări
lor participante la Confe
rința pentru securitate și 
cooperare în Europa". Se 
afirmă, de asemenea, fu
tilitatea dezvoltării dialo
gului dintre partidele a- 
parțuiînd mișcării muncito- i 
reșli europene".

NUMĂRUL ȘOMERILOR 
in Franța s-a ridicat în 
luna aprilie ta 1 440 000, 
s-a anunțat la Paris. A- 
cețiștă reprezintă 6,4 la su- I 
tă . din forța de muncă a 
țării. /. j

— miner
— construcții structuri
— electromecanic de mină
— instalator
— electrician de mină
— mecanic mașini și utilaje de mină 
Se fac înscrieri în perioadele :

• 16-25 iunie (pentru treapta I liceu)
• 1—8 iulie (pentru treapta a ll-a li

ceu și școală profesională).

Cooperativa de consum Hațeg
și agenții achizitori ai acesteia din zona 
Văii Jiului cumpără :

— CAI REFORMĂ si orice cantitâti de 
IEPURI DE CASĂ

Recepția de cai va avea loc la data de 
28 mai 1980 la Banița, Petroșani, Vulcan, 
Lupeni, Uricani.

organizează în data de 23 mai 1980, con
curs pentru ocuparea următoarelor posturi :

— un subinginer constructor
- un contabil principal
- un bibliotecar principal cu studii 

medii
— un tehnician electromecanic.

De asemenea, încadrează direct sau 
prin transfer :

— trei strungari
— un
— un
— un
— un

tîmplar 
electrician 
instalator încălzire centrală 
pompier.

Condițiile de încadrare și retribuire sînt 
conform Legii nr. 12/1971 și Decretului nr 
188/1977.

’ Cererile de participare la concurs și de 
încadrare se pot depune zilnic la biroul plan- 
retribuire-personal, unde se pot obține și 
relații suplimentare — telefon 42973.

Mica publicitate
VINI) Dacia 1300, fabri- 

stare. 
telefon 41219.

cată 1973, perfectă 
Petroșani, 
(412)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Nistor 
Marin, eliberată de LM. Lu
peni, Se declară nulă. (414)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Florea 
Gheorghe, eliberată de l.M.

[urnele Florea

Paroșeni. Se declară
(411)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Dimitriu 
Ștefan, eliberată de 
Paroșeni. Se declară 
(415)

PIERDUT chei de 
turism și yale, 
41259. ‘
pensă. (416)

auto- 
telefon 

Găsitorului recom-

J

ț 19 MAI

j PETROȘANI- — No7 
iembrie : Fetița de zăpa
dă; Republica : Studen- 
tui, computerul și car
tofii; Unirea: Blestemul 
pămîntului, blestemul iu
birii.

PETRILA: Colosul din 
Rodos, seriile I-II.

LONEA : Kuock-out.
VULCAN — Luceafă

rul : Chemarea primăve
rii; Muncitoresc: Napoli 
se revoltă.

LUPENI — Cultural: 
Copiii lui Sanchez ; Mun
citoresc : Vacanță tra
gică

URICANI : Pe urmele 
documentului 99.

TV

18 mai

Tot înainte I 
Șoimii patriei.
Film serial pentru 
copii : „Intîmplări 
din Țara Curcube
ului". Episodul 9.

9,10 Cîntece și dansuri 
populare.

0,00 Viața salului.
1,45 Bucurii,e muzicii.
2.30 De strajă patriei.

8,30 
9,0'5
9,15

13,05 Album duminical. 
Umor și muzică./-

14,00 Woody, ciocăni^oa- 
rea buclucașă.

14,20 Argheziană. Specta
col orqanizat de 
Râdioteleviziune în 

studioul de concerte 
Șah. ' 
Telesport.

16,20
16 35
17,20 Film serial: „RăZ; 

boi și pace" (4).
18,35 Micul ecran- pentru 

. cei mici. O lume 
minunată (VI). 
Telejurnal.
Antena „Ciuturii 
României11.
Filrii artistic : „Ani
malul". Premieră 
TV. Producție a 
studiourilor france
ze.
Telejurnal. Sport : 
Rezumatul meciului 
de.fotbal; Cehoslo
vacia — România.

20,30

22,00

ț 16,00

î 18.50
= 19,00 
ț 19,25 
f 19,40 
î 20,00
I
ii
i

19 MAI

Emisiune în limba 
maghiară., 
1001 de seri.
Telejurnal.
Dosarul
Cadran
Orizont 
ințific.

20,40 Muzică românească.
2.1,15

energiei, 
mondial.

tehnico-ști-

Roman—foileton s 
„Bastardul". Pro
ducție a studiouri
lor americane 
Telejurnal,

*
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