
DECADA ZILELOR RECORD
Colectivele de muncă din Valea Jiului, puternic 

angrenate în realizarea ritmică a sarcinilor de plan
„Decada zilelor record în producție" organizată 

în cadrul «Lunii manifestărilor politico-ideologice, cul
tural-educative și sportive» desfășurată sub genericul 
„Laudă omului, muncii și creației sale" continuă. Cu 
acest prilej colectivele de oameni ai muncii din Valea 
Jiului raportează însemnate 
producție.
• I.M. PETRILA

depășiri ale sarcinilor de

Petrila,Minerii de la
care au. chemat Ia între
cere toți minerii țării, ra
portează cu acest prilej, 
depășirea ritmică a sarci
nilor de plan. Plusul re
alizat în ziua de 23 mai 
.este de 562 tone cărbune, 
cel mai mare plus în a- 

- ceastă zi la nivelul com
binatului minier. Un aport 
substanțial în obținerea a- 
cestui succes il au colec
tivele sectoarelor V și IV, 
sectoare care au depășit 
productivitatea muncii pla
nificată1 cu cîte 1000 kg/ 
post. Semnificativ de con
semnat este faptul că la 

.nivel de întreprindere

s-au extras la zi, peste 
sarcinile aferente lunii în 
curs, 1500 tone cărbune.
• IM. LUPENI

Caracteristic colectivu
lui de oameni ăi muncii 
de la mina Lupeni este rit
micitatea realizărilor. în 
această decadă harnicul 
colectiv de aici și-a de
pășit . zi de zi sarcinile de 
plan. Plusul zilei de 23 
mai este de 442 tone căr
bune. în fruntea întrecerii 
pentru mai mult cărbune 
se află brigăzile conduse 

■ de Teodor Boncalo, Valen
tin Tofană, loan Kacso, 
Constantin Lupulescu, și 
altele, brigăzi care exploa
tează cîte un complex îne

canizat și care depășesc, 
în medie, productivitatea 
muncii planificată cu pes
te 1,5 tone/post.
• IM. VULCAN

Puternic angrenați în re
alizarea sarcinilor de plan, 
minerii din Vulcan au de
pășit în aceeași zi, 23 mai, 
sarcinile de plan cu 207 
tone cărbune. Un aport 
substanțial în obținerea a- 
cestui succes l-au avut 
minerii sectorului VII, cel 
mai mecanizat sector al 
minei care au realizat pes
te prevederi de la înce
putul lunii 4200 tone de 
cărbune, și minerii secto
rului V care au depășit 
sarcinile de plan- cu 1000 
tone de cărbune.
• I.M. PAROȘENI

Cuvinte de laudă și pen
tru vrednicul colectiv al

C. GRAURE

(Continuare in pag. a 2-a)

Șeful de schimb Gheor- 
ghe Costea, împreună cu 
ortacii din brigada mi
nerului Aitonie Costea 
de la sectorul II al mi
nei Livezeni au ieșit din 
mină după o zi rodnică 
pe frontul cărbunelui.

'... ' (în

Tovarășul Todor Jivkov 
va efectua o vizită oficială 
de prietenie în tara noastră

La invitația Comitetului 
Central al Partidului Co
munist Român și Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, o dele
gație de partid și de stat 
a Republicii Populare Bul

garia, in frunte cu tovară
șul Todor Jivkov, prim se
cretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, va 
efectua o vizită oficială 
de prietenie în țara noas
tră, fn prima parte a lunii 
iunie a.c.

„Luna manifestărilor politico-ideologice, cultural-educative și sportive*

La Lupeni

O viață spirituală bogată, în lumina
frumoaselor tradiții ale orașului

impuls a fost im- 
această perioadă, 

politico-ideologice

Un nou 
primat, în 
muncii 
și cultural-educative prin
declanșarea „Lunii manifes
tărilor"-de acest gen, ini
țiativă generoasă care prin-

de contur așa cum a fost 
concepută de organizatori, __
ca un ansamblu unitar de cepută, la municipiu, 
acțiuni cu finalitate supe- " . ....................
rioară; intensificarea acti
vității politico-educative, a- 
dîncirea, diversificarea și 
îmbogățirea procesului com
plex al formării omului nou.

La Lupeni, oraș care a 
înregistrat un real progres 
economic, dar și -pe planul 
educației, aflăm un argu
ment care dovedește con
vingător că organul orășe
nesc de partid, consiliul și 
comitetul cu atribuții în 
domeniul educației politice 
și culturii socialiste au por
nit Ia drum cu intenția di
versificării și îmbogățirii 
programului propriu de ac
tivități. S-a pornit de la re
cunoașterea obiectivă a’ 
faptului că tradițiile care 
fac nota specifică a vieții 
culturale din oraș impun cu 
mult mai multe îndatoriri 
decît cele cuprinse în pro
gramul selectiv al munici
piului. Experiența dobîndită 
printr-un șir de acțiuni po- 
litico-ideologice și cultural- 
artistice reușite obligă, de 
asemenea, la perseverență 
în îmbogățirea tradițiilor. 
Desigur, atitudinea recepti
vă față de această îndato
rire de a face „mai mult și

mai bun“ răspunde pe de* 
plin ideii în care a fost con* 

. . „Luna
manifestărilor". Iată că, la 
Lupeni, ea mai răspunde W 
nai motiv pe care îl denu- 
mim „local", chiar dacă iz
vorul lui se află în preocu
parea mai generală, de adîn- 
cire a vieții cultural-edu
cative: stîrnind un viu in
teres în jurul 
reușite, organizatorii 
spirituale din Lupeni 
stimulați de propriile 
succese, sînt îndatorați nu 
numai față de tradiție și ex
periență ci, și față de pu
blicul creat, de beneficiarii 
și producătorii, tot mai nu
meroși, cuprinși în activita
tea politică, ideologică, în 
creația cultural-artiștică. A- 
ceastă frumoasă imagine cu 
privire la dorința de a per
severa în lumina tradiției, 
experienței^ și la nivelul ce
rințelor ne-a. fost conturată 
la comitetul orășenesc de 
partid, de tovarășul Aurel 
Colda, secretar cu proble
me de propagandă.

In perioada Lunii mani
festărilor politico-ideologice 
șî cultural-educative, ce
le două organisme orășe
nești cărora le revin prin-

Ion MUSTAȚA

acțiunilor 
vieții 

sînt 
. lor
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la alta

unit si eficient pentru.

De la

betoanele

Este necesar un front de acțiune
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Vechea poveste
loc pe constructoriii ține in

In zona din spatele 
Iii generale nr. I 
șani au început lucrările de 
construcție a unui nou car
tier, denumit, deocamdată, 
„ansamblul 272 apartamen
te". Sînt proiectate aici 
blocurile 5A ; 5B, 3 A și 
3 B cu o arKitectură origi
nală și acope------ -
riș din țiglă. -< 
In ciuda ploii * 
mărunte și 
reci, oamenii 
nu au între
rupt lucrul. Excavatoristul 
Gheorghe Petrișor și aju
torul său Constantin Cos- 
tică, încarcă cu schimbul 
autobasculantele. în trei 
ore, de Ia începutul lucru
lui, ieri, a fost excavată o 
bună parte din fundația blo
cului A 5. Alături, la blocul 
B 5 o echipă de betoriiști... 
stă la taifas. „Așteptăm să 
ne sosească autobasculante

' i“ ne 
echipei 
Ceilalți

Emanuel

Șco-
Petro-

preună muncesc și pe șan
tier. în trei ore au turnat 
în fundația blocului B 5 în
cărcătura de beton din pa
tru basculante. Vineri 
turnat beton adus de 
basculante. „Dacă am 
rai mai mult beton am 
tea turna mai mult",

au 
opt 
pri- 
pu- 
ne

că transportul costă mul* 
mai mult, se irosesc carbu
ranți. Nu s-ar putea asigu
ra totuși o eșalonare mai 
judicioasă a comenzilor de 
betoane la nivelul grupu
lui și al șantierelor, 
puncte de lucru chiar ?

In zona săpăturilor

Pe

cu beton de Ia Vulcan' 
informează șeful 
Gheorghe Bozga. 
din echipa sa 
Stingă și Constantin Păuna 
sînt tot oameni mai vîrst- 
nici. Au lucrat pînă nu 
demult împreună la I.M. A- 
ninoasa, iar acum, tot îm

spune Gheorghe Bozga. De 
ce se aduc betoanele tocmai 
de la Vulcan ? Căutăm răs
puns la tovarășul Nicolae 
Sasu, șeful șantierului 1 
Petroșani al T.C.H-. și a- 
flăm că „uneori la stația 
din Livezeni se adună în 
aceeași zi mai multe co
menzi decît poate să satis
facă capacitatea de prepa
rare a stației". Este firesc, 
în. aceste condiții, ca ma
șinile să fie dirijate și 
spre stația de betoane din 
Vulcan. In asemenea con
diții la punctele de lucru 
nu se pot asigura cantită
țile necesare de beton. 
Principalul e că lucrul nu 
se oprește complet, dar și

se
_ remarcă mor

mane de moloz. 
Demolările ve
chilor 
„de 
sînt 
nu

case 
colonie" 

făcute de 
se trans- 
trebui, tot

E.G.C.L.. dar 
portă așa cum ar 
molozul. După fiecare casă, 
ne spune excavatoristul 
Gheorghe Petrișor. rămîne 
circa 100 tone de moloz, 
pe care ar trebui să-l trans
porte cei 
molarea.
lucrările, 
cialității 
alții datoria. După demo
lări se ivesc și alte piedici 
în fața constructorilor. Blo
cul 1 E, proiectat în ime-

ce efectuează de- 
Se întârzie, astfel, 
datorită superfî- 

cu care își fac

Viorel STRAUȚ

Prin unitățile sale, co
operativa „Straja" din 
Lupeni oferă o gamă va
riată de servicii către 
populație. Astfel, uni
tatea nr. 27 auto meca
nică — responsabil Pe
tre Căldărar —* execută 
pe lînqă reparații de o- 
biecte de uz casnic, gos
podăresc, și reparații au
to. V

Semnificativ de con
semnat esțe strădania co
lectivului unității pen
tru asigurarea unei cali
tăți bune lucrărilor exe
cutate, fapt care a făcut 
ca unitatea respectivă să 
depășească sarcinile de 
plan lună de lună cu 15 
la sută. De asemenea 
trebuie amintit că me
seriașii unității au mul
tiple preocupări în ceea 
ce privește autodotarea 
secției cu sculele și dis
pozitivele necesare bu
nei desfășurări a activi
tății.

(Continuare in pag. a 2-a)

O pereche de conducte 
pornită de la Uzina electri
că Paroșeni, străbătînd Vul
canul și Iscroniul, se apro
pie „cu pași fermi" de Pe
troșani. La capetele extre
me, adică în uzina de la 
Paroșeni și la Petroșani 
au demarat alte lucrări al 
căror scop final este aș
teptat cu viu interes de 
multe mii de locuitori ai • 
Vulcanului și Petroșaniului. 
In diferite puncte, înșirate 
de-a lungul întregului tra- -• 
seu, la partea de construc
ții ori la cea de montaj, lu
crează cu un ritm întețit în 
acest an, peste 250 de su
dori, lăcătuși, dulgheri, zî- 
dari-betoniști, montatori din 
Valea Jiului sau detașați 
de pe alte șantiere ori 
„buni la toate", după cum 
ne spunea unul dintre in
terlocutorii pe care i-arn a- 
vut pe parcursul 
tării. '

De la Paroșeni 
, șani, de-a lungul 
lui își desfășoară 
zile activitatea echipe 
suddri-Iăcătuși conduse de 
Dumitru Ilatcu, Ion Lang, 
Alexandru Ispas, Tiberiu 
Szuba, constructorii din for
mația lui Simion Gliga. dul
gherii, zidarii, ori „bunii la 
toate" din formațiile condu
se de Vasile Cocheci, Ale-

documen-

la Petro- 
șantieru- 
în aceste 

de

xandru Fenedy, Mihai Go- 
gîrlă, Constantin Diita, A- 
lexandru Asztalos, Mihai 
Gagyi, Gheorghe Ciurea, 
localnici ori veniți din al
te colțuri ale țării să dea 
o mină de ajutor la reali
zarea unui obiectiv de ma
re însemnătate — TERMO- 
FICAREA VĂII JIULUI. 
Sînt prezenți pe șantier, a- 
sigurînd coordonarea exe
cuțiilor și asistența tehni
că necesară formațiilor de 

- muncitori șeful lotului din 
Valea Jiului al Grupului de 
șantiere energoconstrucții 
Deva-Mintia, ing. Nicolae 
Nemes, ajutorul său, sing. 
Octavian Maier din partea 
lotului din Arad al șanti
erului. :

— Incepînd din luna fe
bruarie — spunea Octavian 
Maier, efectivul și dotarea 
tehnică ce contribuie la 
realizarea proiectului ter- 
moficării au sporit ' conti
nuu, fapt ce a conclus la 
amplificarea activității și 
intensificarea ritmului exe
cuțiilor. Nivelul realizărilor 
valorice este peste volumul 
planificat pe primul trimes
tru, al lucrărilor fizice se 
înscrie. în general, în gra-

Toma ȚAțARCA

(Continuare in pag »
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Luna manifestărilor 
politico-ideologice, 
cultural-educative 

și sportive"
(Urmare din pag. 1)

5>. Decada In memoriam

cipalcle sarcini în domeniul 
educației politice — consi
liul și comitetul — preconi
zează intensificarea dezba
terilor în întreprinderi, ins
tituții salt de apel, cămine; 
muncitorești, Ia club și în 
școli pe diferite teme ale 
vieții politice.- și soicial-eco- 
liomice. a țării. Pentru a 
răspunde specificului, „ to
tuși, diferit de ia o unitate 
economică la alta, vor 
organizate acțiuni cu 
ținut aparte la mină la 
parați®, pe șantierele 
construcții, la Vâscoza, 
celelalte colective do mun
ca. fn centrul dezbaterilor 
vor sta probleme cum sînt 
calitatea, ritmicitatea, chel
tuielile de producție, recu
perarea materialelor si pie-

< rea ți-a 
Prilejui 

în invă- 
politico-ideologic

fi 
Șon- 
pre- 

de 
în

(Urmare din pagina 1)

zilelor record

prozatori
Cel mai iubit dintre

minei Paroșeni, colectiv 
care s-a remarcat în a- 
ccastă lună prin ritmici
tatea cu care și-a îndepli
nit sarcinile de plan. Plu
sul acumulat la zi este de 
3558 tone cărbune. Aceas
ta este o dovadă. în plus 
că mecanizarea complexa 
a lucrărilor din abataj es
te singura cale de sporire 
a producției de cărbune. 
Un lucru demn de menți
onat dste 
sectoarele și brigăzile de 
producție și-au depășit, zi 
de zi, -preliminarul.
• l.M. BARBATI-.Nl

Un alt colectiv de oa
meni ai muncii din Vale 

reali- 
plan 
Bar

de 
consemnat este că tînărui 
colectiv de aici a extras 
peste sarcinile de plan a- 
fdrente lunii mai 2211. tone 
cărbune. Plusul de 17 500 
tone acumulat de la în
ceputul anului de către 
harnicul colectiv îl situ
ează printre colectivele 
fruntașe» ale Văii Jiului.

zute nu lipsesc acțiunile des
tinate popularizării unor 
preocupări majore ale parti
dului și statului in dome
niul nivelului de trai și-ca
lității vieții, al politicii ex
terne și altele. De aseme
nea, nu lipsesc acțiunile pre
mergătoare evenimentului 
de mare însemnătate poli
tică și istorică ce va Ii a_ 
ni versat în curînd : 2050
de ani de la crearea primu
lui stat dac centralizat și 
independent^ ; y’2 ;;;

Ne oprim din această e- 
numerare,. fără pretenția de 
a fi epuizat- preocupările 
privind intensificarea și di: 
versificarea acțiunilor pre
văzute, la Lupeni, în „Țuna 
manifestărilor polilico-ide- 
olgoice" și cultural-educati
ve*4 De altfel, qama deose- 
bit de larqă a activității ca
re definește viața cultura
lă a orașului face, singură, 
obiectul unei tratări aparte.

Am lăsat spre; sfîrșit ar
gumentul care dovedește 
receptivitatea organizatori
lor vieții Cultural-educative 
și politice din Lupeni față 
de cerința de a persevera 
în îmbogățirea și diversî- 
carea acțiunilor întreprinse. 
Recent, activitatea comună 
desfășurată de consiliul oră
șenesc de educație politică 
și cultură socialistă și comi
tetul de cultură și educație 
.socialistă a fost minuțios a- 
nalizată, îndeosebi prin pris
ma eficienței nemijlocite în 
procesul formării omului 
nou. „Dorința și . totodată 
hotărîrea noastră —■ ne-a 
declarat tovarășul* Aurel 
Colda, după ce au fost pre
lucrate principalele conclu
zii. ale analizei — este să 

. ne preocupăm de păstrarea 
și îmbogățirea tradițiilor do- 

■ bîndite jp domeniul educa
ției politice, al culturii și 
arte,i, pentru ca orașul, via— 

si
tueze mereu la nivelul bo
gatelor tradiții de muncă a- 
le locuitorilor săi44.

selor refolosibi'e. 
tehnică de masă, 
dezbaterilor finale 
țămînlul 
va fi folosit pentru înche
ierea cu cele mai buhe re
zultate a cursurilor și adin- 
cirea 
te în 
mint, 
buna 
tul economie*4, „Tribuna’ i- 
deilor" se are în vedere 
impulsionarea căutărilor și 
atragerea unui număr tot 
mai mare de oameni ai mun
cii la soluționarea multiple
lor probleme ale organiză
rii, conducerii și înfăptuirii 
producției materiale. MuAca 
politico-ideoloqică, chiar și 
acțiunile cultural-educati
ve sînt, așadar. obiectiv 
subordonate economicului, 
fie că \ izează direct căi 
și modalități de valorificare 
a resurselor do creștere a 
prodjeției, fie c.ă sînt în
dreptate spre formarea și 
dezvoltarea conștiinței so
cialiste înaintate în oricare 
din formele. sale, fie a con- ța sa spirituală să se 
științei economice, fie a ce
lei juridice, estetice ș.a. Din 
șirul manifestărilor prevă-

cunoștințelor 
acest an de 
Prin forme 

democrației",

are

dobîndi- 
învăță- 

ca „Tri- 
„Momen- 

Tribuna’ 
în

(Urmare din pag. 1)

fie, iar la partea de cons
trucții devansate. S-a trans
portat si montat conducta 
pe 90 la sută din traseul 
Paroșeni Petroșani car
tierul Aeroport. S-au ata
cat racordurile cu puncte
le termice din Vulcan, lo
calitate caro, începînd 
din toamna viitoare va be
neficia de căldură si apa 
< aldă pentru apartamentele 
tormoficale în condițiile 
îmbunătățite de la noua sur
să de agent termic. " în 
prezent, se lucrează în am
bele sensuri pe tot traseul 
de la Paroșeni la Petro
șani.1

Ritmul întețit de lucru 
de pe șantierul termoficaro 

, ; ne-a fost confirmat și de 
beneficiar— I.G.C.L. Petro
șani prin persoana in
ginerului șef al întreprin
derii, tovarășul Carol. Fa- 
zekaș, care a adăugat:

— Transformarea actuale
lor centrale termice din Pe
troșani in puncte termice 
este contractată în parte cu 
T.C.I1. Un număr de cen
trale v or fi transformate in

faptul că Toate

mobilizat plenar în i 
zarea sarcinilor de 
este cel de la mina 
băteni. Semnificativ

La Banița
Intensă activitate

Poate că măreția și în a- 
celt4i timp vulnerabilitatea 
omului constă in aceea că 
el >se crede etern. In adîn- 
cul ființei noastre, chiar a- 
tuuci cînd vorbim despre 
moarte, nu putem admite 
gîndul că, odată și odată, 
nu vom mai fi. Tot 
nu putem concepe că 
care ne sînt aproape 
dispare dintre noi.

Cu o lună in urmă, 
blicam în paginile acestui 
ziar o recenzie la ultimul 
roman al lui Marin Preda, 
„Cel mai iubi( dintre pă- 
mînleni". Scriind acele rîn- 
duri, mă gindeam deja la 
cărțile lui viitoare. Și iată 
că Marin Preda, omul Ma
rin Preda nu mai este. Ori-, 
cît m-aș strădui să înțeleg 
acest lucru, nu reușesc. Am 
citit, ca foarte mulți alții, 
orice rînd tipățit de el, i-am 
așteptat fiecare carte, cu 
nestrămutată convingere ca 
voi găsi în ea o nouă cheie

0 ș d 
cei 
vor

Pu

pentru înțelegerea acestei 
lumi. Și niciodată aștepta
rea nu mi-a, fost în zadar. 
Pentru că fiecare carte a.. 
lui Marin Preda nu este 
numai o operă literară fru
moasă, ea este totodată o 
mare descoperire în spațiul 
istorico-social și psihologic

poiîtico-educativă
In aceste zile, cetățenii din comuna Bănița au luat 

parte ia numeroase acțiuni politico-educative menite 
să contribuie la ridicarea nivelului lor de cultură și 
civilizație socialistă. Intre.acestea se numără o întil- 
nire cu juriști pe tema cunoașterii și respectării le
gilor'țării care a avut loc la căminul'cultural, un pro
gram artistic susținut de formațiile proprii în satul 
Merișor, o dezbatere organizată la punctul de docu
mentare al comunei pe tema ,,2050 de ani de la cre
area primului stat dac centralizat și independent".’ în 
acest context se înscrie și reactualizarea propagan
dei vizuale în lumina sarcinilor ce revin comuniștilor, 
tuturor oamenilor muncii din comună pentru înde
plinirea mărețelor obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului. (C, VAL)

lui de Est etc. Constructorii 
depun susținut eforturi pen
tru1 ca pînă la sfîrșitul lu
nii iulie să lege tronsonul 
din Vulcan, inclusiv' cel din 
dreptul preparației Coro- 
ești, cu cel din lscroni, ca
re a trecut deja prpba de 
presiune, mai puțin lira pes-

regie și cu forțe proprii, jar 
o altă parte cu sprijinul 
Grupului de întreprinderi 
de la Deva. Fiecare cit poa
te. Operațiunea de-trans-' 
formare se va continua în
să anul viitor cînd și ins- 

. talarea magistralei de ter
moficare și dotările necesa-

Este necesar un front
de acțiune unii 

și eficient pentru

REALIZAREA TERMOFICARII
.,.W.*AVZ.VAȘW.*,>AW^W/A¥>*.W.W.WA,.W. 
re la Uzina electrică Pa
roșeni și punctele termice 
vor fi încheiate în general.

Am reținut din relatările 
interlocutorilor că forțele 
șantierului sînt concentra
te in prezent la două tron
soane ale conductei -- cei 
de la preparația Coroeșli 
pînă la șoseaua Aninoasei, 
o zonă dificilă, mlăștinoasă, 
și cel din dreptul cartieru
lui Aeroport pînă la Să
lătruc, la traversarea Jiu-

te intrarea in strada Cătă- 
neșli din țața căminului 
cultural lscroni. Desfășura
rea activ iiății constructori
lor în flux continuu și in 
ritmul necesar reclamă in
să și sprijinul altor unități. 
Vizăm in acest sens șantie
rul electromontaj care tre
buie sa devieze traseu) li
niei electrice de înaltă ten
siune pentru ca făuritorii 
magistralei de termofitare 
să poată executa lira de

• • „VOINICELUL", hn-
I samblul artistic al pionie-I rilor din Lupeni, face in

tense repetiții în vederea 
apropiatului debut al mi
cilor artiști amatori. Mici, 
dar voinici, cum .vor cons
tata spectatorii urmărind 
îndeosebi evoluția forma-

ției de dansuri populare.
• TOT DIN LUPENI, 

consemnăm evocarea deo
sebit de reușită a vieții 
și operei lui Tudor Ar- 
ghezi. realizată recent de 
prof. Aurelia Gheorghe. 
Au luat parte numeroși 
elevi și cititori vârstnici, 
admiratori ai marelui nos
tru poet și pamfletar. La 
sfîrșitul momentului evo
cator organizatoarea a o- 
ferit celor prezenți, drept

surpriză, o plăcută audiție 
muzicală.

• SE APROPIE termenul 
scadent pentru revizia teh- 
jncă anuală a autoturis
melor proprietate de stat 
și particulară. Cine ă fost 
prevăzător a îndeplinit 
din timp această îndatori
re, evitînd aglomerarea ce 
se produc®, de obicei, în 
ultima săptămînă cînd sca
dența devine apăsătoare.

românesc. O. fața a lucru
rilor pe care noi o bănu
iam, o simțeam parcă, dar 
el a venit și ne-a ■ arătat-o 
in lumina lucidă Și neiertă- 
!.<,r-omene.is< ă a murei sale 
forțe epice descoperitoare 
de adîncihii. Cu romanul 
Moromeții, voi. [, el a anul 
lat imaginea literară a ță
ranului ca spirit rudimen
tar, pierdut intr-o stare ve- 
getativ arhaică sau obsedat 
de posesiunea pămîntului 
și ne-a relevat țăranul in
teligent și ironic, capabil se 

„înțeleagă, și să trăiască ma
rile dranie ale existenței 
umane. Cu Moronieții, voi 
II, cu Risipitorii și Instrusul 
cu Marele singuratic și Ceî 
mai iubit dintre pămînteni 

. el ne-a ajutat să înțelegem 
mai profund transformările 
pe care această țară le-e 
trăit .în ultimele decenii, 
să înțelegem mai bine me
canismul complex al lumii 
în care trăim, ne-a chemat 
să fim lucizi și atenți pen
tru că, uneori, „pe porțile 
larg deschise libertății, nă
vălesc urangutanii cu bi
lele în mină“ și pentru că 
„omul e o divinitate înlăn- 

■ tuită de puterea condițiilor".
în romanul Delirul, el ne-a 
făcut să vedem perioada 
tulbure a celui de al doi
lea război mondial în lu
mina acelui adevăr specific 
literaturii, marii arte, col 
mai viu, mai omenesc și 
mai apropiat sufletului 

m nostru. .
.Și iată că . acest mare 

scriitor, acest mare gîndi- 
tor al nostru nu mai exis
tă. Ne-a părăsit , la o vîrstă 
heallerată încă de bătrânețe, 
lăsînd albe atîtea și atîtea 
pagini pe care le putea dă
rui cu frumusețe . și gînd. 
Ne-a părăsit „cel mai iubit 
dintre prozatori", un mare 
clasic pe care pînă mai ieri 
îi puteam vedea printre noi, 
uimindu-ne cu puterea lui 
de a transforma in aur 
orice cuvînt și idee. In 
marea lui neliniște creatoa-

a de-x
spri- 

Live- 
refe- 
com-

re, Marin Preda a dinami
zat spirite, a entuziasmat 
conștiințele deschise spre 
< undaștere artistică, a in
comodat mediocritățile sfo
răitoare Asemeni lui Că
lin SurUpaceanu din Intrusul, 
părăsind orașul la ridicarea 
căruia; muncise, el le-ar pu
tea spune acestora din ur
ma: ..Adio băieți I Trăiți și 
munciți în noul vostru oraș 
pînă o-să-i dati bătrînii care 
îi lipsesc și apoi morții 
care să asculte în tăcerea 
mormintelor lor viața urma
șilor. $i creați-yă legendele 
care or să vă convină... Sîn- 
teți flămînzi de viață, dar 
nu de fericire, și singura 
voastră șansă e că nu sîn- 
leii eterni și că alții mai 
buni, poate, vă vor lua lo
cul. Nu sperați că vă

1 menaja !“.
Am văzut acei scurt 

(de ce sîntem, uneori, 
de darnici cu pelicula
tru lucruri nesemnificative 
și ne zgîrcim, uneori, cînd 
e vorba să păstrăm, ca va
loare, valoarea însăși?) în 
care Marin Preda își reve
dea satul natal. Vă amin
tiți? în final, el spune: 
„Acum trebuie să plec. Mă 
duc să-mi caut prietenii din 
copilărie". Și, după o pau
za*, cu voce trist-ironică: 
„Dacă-i voi mai găsi..." Nu, 
nu-i va mai găsi, el a tre
cut în lumea „imposibilei 
întoarceri". Ne.-a.i lăsat 'însă 
o operă nepieritoare, spre . 
ea ne vom întoarce me
reu» noi și urmașii noștri, 
ca spre propria noastră 
ființă.

Corneliu RADULESCU

vor

film
atît

pen-

r.la lscroni. O , altă deviere 
este necesară in zona car
tierului Aeroport. Lotul 
din Valea Jiului al l.C.C.F. 
Timișoara trebuie să depu
nă eforturi sporite pentru 
realizarea la termenul sta
bilit a canalelor de sublra- 
versare a căii ferate de la 
Sălătruc și lscroni și 
bleUliii și zidului de 
jin din dreptul gării 
zeni. Unele probleme 
ritoare la eliberarea
ple/ă a amplasamentului 
magistralei de termoficare 
mai are de rezolvat și 
beneficiarul. Totodată se 
cere mai multă receptivita
te și înțelegere din partea 
posesorilor terenurilor tra
versate de conduita de 
termcficure care au datoria 

->u sprijine desfășurarea nor
mala a lucrărilor. Construc
torii înșiși sînt datori ca. 
inlensificînd ritmul de cons
trucție și montaj, să treacă 
neîntirziat la efectuarea în 
parpl,el a lucrărilor de pro
tejare și izolare termică a 
tronsoanelor de conductă 
construite. .

• LA PUNCTUL DE 
DOCUMENTARE polilico- 
ideologică de la comple
xul C.F.R. Petroșani, ca
binetul județean-de partid 
a prezentat vineri, o ex
punere, urmărită cu inte
res, pe tema politicii ex
terne a partidului și sta
tului nostru, a contribuției ' 
secretarului general al 
partidului, t o var ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, în 
promovarea unei noi or-

«Ar c Oi
Vechea poveste

— betoanele — îi i 
în loc pe constructori
(Urinare din pagina I)

diata apropiere a ansam
blului 272 de apartamente 
are amplasamentul stabilit 
și trasat, dar nu poate fi 
atacată lucrarea din cauza 
unei conducte. O conductă 
prin care trece apă potabilă 
trebuie deviată. Dar lucră
rile de deviere nu au' 
c.epui încă. Evident, 
cere și constructorului 
insiste mai mult pentru 
xecutarea lucrării, dar 
beneficiarul ar trebui 
intervină"? ■ . < , •

Din planul pe acest
la 1 mai a.c., șantierul 1 
Petroșani a predat benefi-

in
se 
să 
e4-
Și 
să

an

ciarului 120 de apartamen
te. Pînă la sfîrșitul lunii 
iunie, după cum ne asigură 
șeful șantierului, vor mai 
fi predate încă 50 de apar
tamente în blocul 47. Da
că se lucrează în ritm mai 
intens există posibilitatea 
ca în lună august să fie 
predate toate cele 259 a- 
parlamente cit are in plan 
pentru 1980 șantierul 1. 
Optimismul conducerii șan
tierului 1 are acoperire în 
fapte. Preocupați de de
vansarea termenelor de da
re în folosință a apartamen
telor, constructorii au ata
cat de pe acum lucrările la 
blocurile prevăzute pentru 
1981.

dini politice și economice executat de șantierul II 
mondiale.

• 1N SALA DE APEL a 
minei Aninoasa, ieri, ta
raful clubului din locali
tate a susținut în fața mi
nerilor, un reușit program 
"artistic dedicat fruntașilor 
în producție.

• BLOCUL A 6, 
cent. în folosință 
peni, cuprinzînd 
mente și garsoniere, a fost

dat re
ia Lu- 
aparta-

Deva al T.C.H., în cadrul 
sprijinului acordat Văii 
Jiului în construcția de 
locuințe. Lucrarea a fost 
realizată in termen. '

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚA

t
II
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Tracologia și formarea poporului
roman

Ca primă concluzie a 
considerațiilor noastre este 
constatarea că sarcinile prio
ritate „și mai importante ale 
Tracologiei și Romanisticii 
sînt legate de (cum s-a 
spus și trebuie repetat) elu
cidarea pe plan lărgit și in
tegral a problemei relațiilor 
dintre traco-daci și romani
tatea carpato-balcanică, ale 
cărei principale pirghii do-, 
cUmchțare au fost indicate 
de cîteva ori în ultimele 
două decenii și schițate su- 
mar dar concludent (revista 
Transilvania, Sibiu, 1976, nr. 
5, p. 36—39 ;i ziarul . „Stea
gul roșu", nr: 7945, martie, 
1978). In esență ele șe re
zumă la : a) înlocuirea lim
bii indigene traco-dace prin 
latina Imperiului (a pro
vinciilor) și simultan sau 
poate imedat după aceea 
schimbarea numelor proprii 
ancestrale (indo-europene) 
traco-dace prin cele roma
ne ; b) identificarea și elu
cidarea etimologică a ele
mentului lexical tracic în 
substratul arhaic al limbii 
latine romane a românilor, 
valoarea lui cantitativă și 
calitativă, vigoarea lui so- 
cial-istorică și culturală. Nu
mai Tracologia cu mijloace 
istoriografice, arheologice și 
mai ales filologice-lingviști- 
ce (menționate mai sus) fes
te în măsură să scoată de
finitiv din impasul unei în
fundături științifice cerceta
rea privind cele două mari 
probleme enunțate interior, 
să ducă la lichidarea unei

dăunătoare
se de echivoc și confuzie 
(unică poate in etnologia 
universală a lumii civilizate), 
creata de poziția cu vederi 
sclerozate de „școală veche, 
conservatoare11 și puristă a 
unor filologi români (mai 
ales la Cluj-Napocâ, dar și 
la București).

Munca de cercetare criti-

sldri nesănătoa-

etnologia

Ș1

exigentă 
acestui 

element

lucru simplu ce se impune 
cu puterea- evidenței : nece
sitatea de a se intensifica 
și extinde cercetările în di
recțiile principale amintite,

epuizarea

bii și culturii populare, pen-

Fără titlu

rativ-istorice, 
s-au făcut pentru 
multe

care să dea rezultate con-- românești
crete, valabile și durabile, trebui să

etimologiei românești, ci

in această tribună demons
trații și argumentări compa- 

care iarăși 
foarte 

elemente lexicale 
traco-dace și va 

mai fie făcute a- 
utile nu numai lexicului și mănunțit și adîncit pînă la 
. ......... .. .. ............. ....... ’ lor pentru actua- 
totodată pentru istoria lim- la etapă dc evoluție a știin-

2050 de ani 
de la formarea

primului stat dac 
centralizat

ca 1 riguroasă și 
pentru elucidarea 
mult controversat 
băștinaș (prerohian) în struc
tura etnică-biologică și ling
vistică a poporului român 
din toate zonele, privind a- 
dică pe toți românofonij. care 
există ori au existat în sud- 
estul european, va trebui să 
înceapă dintr-o perioadă 
străveche, prin studiul corn- ’ 
parativ istoric al limbii pri
mare indo-europene, a) ce
lei traco-dace și a românei 
arhaice, adică cele trei mari 
etape străbătute de graiurile 
traco-dace pînă au ajuns la 
forma de azi, în limba vie 
românească și probabil în 
albaneză. Inutil a repeta un

tru noua istoriografie din 
țara noastră. Nu vom repeta 
aici lungi tabele de cuvinte 
provenite cu certitudine sau 
maximă probabilitate din 
substrat (limba preromană, 
indo-europeană a traco-daci- 
lor) ca : băiat, beregată, bu
curie, căciulă, cîrlig, creț, 
dărîma, gard, razem, vatră, 
vătăma, vătui, viezure,zes
tre și altele, pînă Ig.--' vreo 
170 sau chiar 180 de ter
meni (cam 10 la sută din le
xicul moștenit, anteslav al 
limbii române căci aseme
nea liste au fost prezentate 
în alte locuri cu prilejuri , 
diferite, dar în același larg 
context istoriografie și etno- 

.logic. Nici nu se pot face

ței in țara noastră. Prezența, 
importanța și excepționala 
vitalitate a clementului lexi
cal traco-dacic în vorbirea 
și scrierea românească vor 
fi analizate adîncit în mono
grafia noastră mai amplă 
„Etnogeneza Românilor11 ce 
va apare în cursul anului 
curent cuprinzând cam tot 
ce poate și trebuie să fie 
derivat în limba română din 
limba „dispărută" ca sistem 
și organism a traco-dacilor.

Rostul unei asemenea teze 
lingvistice și istoriografice. 

' este, nu numai științific și 
teoretic, ci și unul practic- 
politic de stat, căci prezen
ța și vigoarea elementului 
traco-dacic amestecat și in- - 
tegrat în latinitatea româ
nească constituie . factorul 
principal pentru justificarea 
fenomenului de autohtonie, 
romanizare și continuitate a 
poporului român pe melea
gurile carpato-balcanice . și 
dunărene.

Ion I. RUSSU,
Profesor consultant la 

Universitatea Cluj-Napoca, 
dr. doc. în științe, membru 
corespondent al Academiei 
de Științe Sociale și Politice

In placida atmosferă
Care dăinuie dc-o vreme
Primăvara ne oferă A rămas apoi pe gînduii...
lungi prilejuri de dileme... Timpul ăsta o să lie

Ca-n al ițea alte rînduri 
Vreme de... melancolie ?Iată, o leliță care 

A ieșit cu... ursulețul 
Și, găsind un loc-parcare 
S-a oprit să-i dreagă.!.

Știați că...

De fa o duminică fa alta

Irosim multe 
materiale?

ne- 
sti-.

dă pentru industria alimen
tară provine din recupera
rea de la consumatori a 
sticlelor și borcanelor ?

...fierul vechi constituie
75 la șută din materia pri
mă metaliferă necesară 6- 
țelăriilor ?

...45. la sută din materia petrol.

...60—70 la sută din 
cezarul ambalajelor dc

Unde-Î zîmbetul de soare? 
Cînd simțim iar mîngîierea 
Dulce-a primăverii boare ?

Că, mai angered, 
primăvara 

Fuse intr-o joi, se pare!!

...pentru a se produce un 
kilogram de aluminiu —■ din 
bauxită — este nevoie de ;ș. 
energie electrică totalizînd 
16 kWh, în timp ce retopi
rea unui kilogram de alumi
niu recuperat necesită doar 
0,8 kWh ?

...un grup de chimiști so- 

tehnologie de folosire com
pletă a reziduurilor rezul
tate din cocsificarea cărbu
nelui ? Acestea pot fi uti
lizate, pentru obținerea de 
produse chimice superioare, 
ca, de pildă, ani.ina.

..;în cadrul unui proiect 
de oraș-pilot resturile mena
jere rezultate de la 120 000 
gospodării pot fi transfor
mate în electricitate și căldu-

< ră pentru 60 000 apartamen
te?

Culese de
lng. Ilie BREBEN

primă necesară industriei 
hîrtiei și cartonului este 
asigurată de maculatură ?

...în vederea obținerii u- 
nuî kilogram de cupru tre
buie extrase 60 kg minereu? 
Aceeași cantitate poate fi 
obținută din numai 3 kg de 
cablu vechi, folosindu-se 
doar a opta parte din ener- vietici au pus la punct 
gia electrică ce.se consumă ’
la prelucrarea minereului.

...pentru producerea unei 
anvelope de camion se folo
sesc 105 litri petrol, iar a . 
unei anvelope de autoturism 
— 26 litri ? Reeșaparea a- 
cestor anvelope necesită 
numai 29 și respectiv 9 litri

Cronică nerimată
Ion LICIU

Curcubeu în Paring, 
faza ei '

S-a

Ce superb arată lumina în 
de descompunere.

x . - . ■
întors fiul risipitor. Uitase ceva acasă.

x
acela mai avea ceva urme de conștiința. AHoțul acela mai avea ceva urme de conștiință. A 

fost prins în momentul in care se căznea să închidă la 
loc seiful.

Ieri dimineață am văzut un balaur cumpărind o 
mască. Atenție! Cred că are de gind să ne sperie.

> x: ? ' • •

Ieftin și bun, Vind petice pentru haina perfecțiu
nii. ■ - ■

ORIZONTAL: 1) Flori
le..; 'iubirii ’2) 24 garoa
fe ! — Florile celui ce 
s-a-ndrăgostit de el în
suși 3) Rupte la tulpină!
— loc pentru ștampiljj
— Din nou 4) Petală de 
lalea 1 — Iris la mijloc 1
— Din petunie ! 5) Ofili

-ABQîTROF '80
1 BAR BIT

MIHAf 
8AA8V

? ■ '■ ;:..-x:
Un piedestal imens, gol. Un omagiu adus Marelui

Nimic. ' ■

Valeriu BUTULESCU

Chestie de... reclamă
„Gospodine ! Valorificați buzna jn jcămară, cotrobăi, 

, sticlele și borcanele i 
centrele de < ,
l.C.V.A. Nu vă supraaglo- rasem, 
merați spațiile de depozita- nimic I 
re din locuințe..." ■. ■■!;.

Impulsionat de ademeni- ____ ,... ..........
loareareclamă am dat buz- mult aduce), 
na in cămară și în nu mai 
mult de jumătate de oră, 
m-ăm întors acasă. radiind 
de mulțumire, cu ilouă sa- ' 
iioșe pline de bunătăți.

In timp ce mulțumeam în 
gind celor care au avut i-‘ 
deed salvatoare pentru spa
țiul meu locuibil, mi-am 
încropit rapid un prinz pe 
cipșie. Și cînd le gîndești 
că toate bunătățile „le-am 
achiziționat numai din re- 
zeiva de sticle și borcane! 
Mare lucru...

Intulec toiul cu poftă și 
numai că m-apucă o sete 
teribilă. Nu-i nimic mi-am 
zis, o bere de Hațeg și-am 
rezolvat problema, așa că 
trag o tugă la puiet.

—■ Berea la sticlă se ser
vește numai pentru acasă 
— mă întrmpină zrmbind 
amabil ospătarul. 

Păi, acasă o duc

• • •

te sparg im borcan, cu dul- 
ăchiziții ceață plin (abiă-1 cumpă- 

contia-sticle) și...

împăciuitor mă întorc la 
bulei (că... vorba Culpe

—■ Nene;.
— Ați adus sticlă ?
— Nene, , te rog! o beau

Foileton

ne-

Aveți sticlă ?
???!'

Fug acasă disperat dau

aici, lingă mata...
- Vrei să-mi pierd pita, 

tova.ășu’-?
— Nene 1 Iți las cinci 

Ici, tug acasă, < 
gît și cil ai zice 
„sticlă" mă întorc 
înapoi! _

— Nu se poale, 
vindem sticle 1!

Fac un vira!} de' sete, ac- 
eletăz ;și opresc brusc la 

alimentara.
— Un ulei la jumătate, 

vă rog /
—■ Ulei numai la kilo

gram — îmi răspunde 
blond vînzătoarca, iar eu,, 
cu gîndul la... blonda de 
Hațeg:

— Ce băuturi aveți la 
jumătate?

— Numai alcool rafinat

o dau pe
matale

cu ea

noi nu

36 lei, plus, I
2 lei sticla, dai treceți dv. i

r iii f) f l
.’ăd i

cinci-
i zeci de blonde de... Petri- i 
' la mă priveau alit ae ga- ’ 

leș, meii m-am și văzut; | 
în caz cotii rar, cti paibri- 4 
zul zgîriat,

r. ies, in viteza a treia, y 
drn aiihlentdră, ajung aca- i 
să îh mar puțin de c/nc; ■ 
minute ca tensiunea 20, 
măsurată după lobul ure
chii, iau. conținutul sticlei 
la „bord" și tuga înapoi la 
„Căprioara", și, pun sticla 
pe tejghea :

— O... bere... 1
■ Bere la , sticlă ' nu mai
1 avem, tovarășu'. Vă pulem 

servi cu o bere la halbă,
: calîiqtea ,1, aici 

botul’calului I
— Sinii că-mi

; cerebelul.
— Dar eu 

beau acasă... 
să-ngîn și. ca prin vis aud 
răspunsul veselului ospă
tar :

— Se poate... Da’ adu 
matale de acasă un... bor
can

tovarășa', cu

la tind, tovaiășu’...
Cirul Întorc capul să v 

riadul, peste vreo

vreau să
mai apuc

Lucia PLOSCARU,
Petrila

tă (îig) ; 6) Te duce prin
tre flori 7) Flori de
nunță — Figuri (fig) 8) 
Obicei... — ...Fără pere
che — Țese! 9) Florile... 
ochiului — „Plimbare" a- 
picolă printre flori 10) 
Fulguiri de aprilie — în
trebare. : .;■ ■■

VERTICAL : 1) E... Ian
— O floare... pură 2) „La
crimi" de dimineață — 
Regrete... tîrzii 3) Arbo
re muzical 4j Bine ! —
Din Ioc în loc (fem. pi.)
— Bis ! 5) „Floarea" lui... 
S imson — Din... fuior!
6) Fript — Din Pirinei!
7) 13 ficuși ! — „Păduri" 
în... deltă 8) Istrii — Ta
lie la... taior! 9) Vărsat 
de la... jumătate ! — Ră
săritean 10) Anotimpuri 
pentru flori de seră 
Există.

pe loc, la 

trepidează

D. CRIȘAN

BB 
E

■rp 9 •»

*1
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Noi aprecieri ale opera 
și personalității președintelui 

Nicolae Ceaușescu
ATENA

Agerpres, 
transmite;: 
de radio și televiziune ele
ne s-au referit pe larg, în 
aceste zile. Ia semnifica
țiile acordării premiului Me- 
nelaos Ludemis, de către 
„Fundația culturală Gregos" 
din Atena, directorului „Ca
sei de cultură a prieteniei 
greco-române", scriitorul și 
publicistul Lambros Zogas, 
pentru traducerea celor 
cinci volume „Nicolae 
Ceaușescu — România și 
lumea contemporană". Ziare 
ca „Vradyni", „To Virna", 
..Akropolis", „Avghi", „Ta 
Nea" subliniază faptul că 
acest premiu a fost acor
dat tocmai pentru că prin 
apariția în Grecia a celor 
cinci volume din operele 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu opinia pu
blică elenă a avut posibili
tatea să cunoască și să în-

24 — Trimisul 
Venera Anghel, 
Presa, posturile

țeleagă mai bine gîndirea 
politică a unui mare con
ducător de stat. Ziarul 
„Vradyni" menționează, ast
fel, că operele președintelui 
român reprezintă „o lucra
re deosebită, de mare fo
los pentru cititorul grec, o 
contribuție majoră la înțe
legerea concepției sale po
litice, precum și a Româ
niei, în general".

în convorbirile avute cu 
prestigioși oameni de artă 
și cultură din Grecia, aceș
tia au ținut să-și exprime 
aprecierea față de gîndirea 
politică originală și cuteză
toare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, față 
de bogata sa activitate in
ternațională, consacrată so
luționării echitabile a ma
rilor probleme ale contem

poraneității, salvgardării cau
zei destinderii, păcii, ega
lității și progresului tuturor 
popoarelor.

Republica Zimbabwe 
se va conduce după 
principiile socialiste 

ale egalității 
și democrației

HARARE 24 {Agerpres).
— Luînd 
drul unei 
nismelor 
O.N.U.,

cuvîntul in ca- 
reuniuni a orga- 

speciălizate ale 
la Harare, primul 

ministru al Republicii Zim
babwe, Robert Mugabe, a 
declarat că guvernul său se 
va conduce, în continuare, 
după principiile socialiste 
ale egalității și democra
ției. „Vom lupta pentru o 
dezvoltare stabilă și pen
tru repartiția echitabilă a 
bunurilor materiale. Va tre
bui să consolidăm structura 
social-economică, să rezol
văm în întregime probleme
le reconstrucției tării și să 
ieșim pe piețele mondiale", 
a arătat el.

Mugabe a adăugat că o 
mare importanță pentru gu
vernul pe care îl conduce 
o au investițiile de capital 
străin.

Mersul trenurilor din stația Petroșani
valabil de la 1 iunie 1980 la 30 mai 1981

LA VARȘOVIA s-au în
cheiat lucrările sesiunii 
Comisiei guvernamentale po- 

, lono-franceze de colaborare 
economică. A fost semnat 
un acord de colaborare pe 
o perioadă de cinci ani ca
re prevede măsuri de co
operare in industriile side
rurgică, chimică, alimentară 
telecomunicații și altele.

LA SOFIA a avut loc se
siunea Comitetului bulga- 
ro-turc, de colaborare eco
nomică și tehnică. Docu
mentul semnat Ia încheierea 
sesiunii consfințește dorință 
părților de a extinde rela_„ 
țiile economice, bilaterale, 
relatează agenția BTA.

IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat, la 23 mai, sa
telitul „Cosmos-1“, destinat 
continuării activității de 
cercetare a resurselor na-

turale terestre, în interesul 
diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale a U.R.S.S. 
și a] colaborării internațio
nale, informează agenția 
TASS, menționînd că apara
tele ce echipează - satelitul 
funcționează normal.

BANCA MONDIALA a 
anunțat acordarea unui îm
prumut în valoare de 83 
milioane dolari Turciei, des
tinat dezvoltării industriei 
textile

curtea electorala 
din Uruguay a anunțat că, 
anul viitor, la 29 noiembrie, 
vor avea loc în țară alegeri 
generale. Potrivit progra-

mului anunțat de autorități, 
la aceste alegeri sînt admi
se numai listele de candi
dați ale partidelor tradițio
nale burgheze „Colorado" și 
Blanco", partidele de Stin

gă urmînd a fi acceptate; a- 
bia ia scrutinul din 1986'.

PATRU PERSOANE au 
fost ucise și 12 rănile, în 
urma exploziei unor proiec
tile de artilerie în piața lo
calității Sidon din sudul Li
banului, au anunțat oficia
lități ale provinciei. Agen
ția palestiniană de știri — 
WAFA, care a arătat că 
responsabile pentru acest 
atac sînt .forțele conduse de 
maiorul disident -Saad Had
dad, relevă că toate per
soanele ucise sau rănile e- 
rau civile.

FILME
25 MAI 

' PETROȘANI — 7 Noiem
brie: Copiii lui Sanchez •

1 Repub ica: Mihail, cline de 
I circ; Unirea: Mireasa din 
I tren.
I PETRILA : Un 

den
LONEA : Nici 

pentru crimă.
1 ANINOASA :
I diplomatici roșii.
I VULCAN — Luceafărul:
I Sosea odată un călăreț : 
I Muncitoresc: Urgia. 
, LUPENI — Cultural :

Rug și flacără; Muncito
resc: Acolo unde nu zboa
ră păsările.

URICANI : Șeriful
Tennesse III.

26 MAI
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Jezebel; Republica: 
1 Copil de duminică; Unirea: 
( 1 se spunea „Buldozerul" 
! PETRILA : Un om în 16-

«LONEA: Un polițist in- 16,00 
comod

VLTLCAN — Luceafărul: 
Copiii lui Sanchez; Mun
citoresc: l'rqia.

LUPENI — Cultural : 
Studentul. computerul și 
cartofii; Muncitoresc: 
gețică.

URICANI: Șeriful 
Tennesse III,

TV
25 MAI

8.30 Tot înainte I 
9,05 Șoimii patriei.

9,15 Film serial pentru 
pii* Intîmplări 
Țara Curcubeului

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I •—

14,45

15.00

16,00

din

De-

din

19,00
19,15

Jocul
Premieră

14,20

SOSIRI

om în lo-

o dovadă

Curjerii

9,40 Ansamblul folcloric 
„Măgura" din 
dlea — Brașov.

10.00 Viața satului.
11,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13,00 Telex,
13,05 Album duminical:
14,00 Woddy, ciocănitoa- 

rea buclucașă.
Caleidoscop muzical- 
distractiv.
Buenos Aires — 
portaj.
Cutezători spre 
itor.
Iordania — între 
cut și viitor.

16.15 Film serial: Război 
și pace (episodul 5),

17.15 Fotbal: Universita
tea Craiova — Sțea- 
ua București. Trans
misiune directă de 
la Craiova. In pauză: 
Șah.
Telejurnal.
Antena „Cîntării 
României".
Film artistic, 
de cărți.
TV. Producție a stu
diourilor italiene.

22.15 Telejurnal.
26 MAI

Emisiune în limba 
maghiară. 
1001 de seri.. 18,50

19,00 Telejurnal.
19,25 Dosarul energiei.
19,40 Primăvară în Mehe

dinți. Sărbătoarea 
liliacului.

20,00 Documentar științi
fic: „Roboții".

20,50 Cadran mondial.
21,10 Roman foileton. Bas

tardul. Episodul 2.
22.00 Telejurnal.

întreprinderea 
minieră Lupeni 

încadrează
muncitori 

e'ectroniști.

Retribuția conform 
Legii 57/1974.

B c
Distanța pe care 

circulă

Nord circulă la și de la Constanța în perioada 29 iunie — 31 august 1980. 
*♦ Acceleratul 205, Giurgiu fr. — Curtici ir. și aceleratul 206 Curtici fr. -

fr. circulă în perioada 16 iunie — 15 septembrie 1980, respectiv 14/15 
13/14 septembrie 1980.

Cursă 2708 Simeria — Petroșani 22,09 0,47 — —

Cursă 2701 Petroșani — Simeria ■ —.■■■■ — 3,20 5,42

Pers. 2082 Petroșani — Craiova —■ 1 — 5,05 9,02

Cursă 2712 Subcetate — Petroșani 3,55 . 5,22

Cursă 2732 Petroșani — Lupeni — — 6,40 7.15

Accel. 241 București Nord — Deva 0,15 5,26 5,32 7,20 * /'

Pers. 2022 Simeria -— Buc. Basarabi 4,10 6,29 7,00 15,12

Pers. 2081 Tg. Jiu — Petroșani 5,28 6,59 — —

Pers. 2025 Craiova. — Simeria 3A6 7,30 7,40 9,55

Cursă 2731 Lupeni — Petroșani 7,40 8,15 — . —

Cursă 2702 Simeria —- Petroșani 6,20 8,45 ■ - — —

Cursă 2703 Petroșani — Simeria — .. — 11.30 13,45

Pers. 2083 Craiova — Petroșani 8,33 12,10 — 2—

Accel. 205 Giurgiu fr. — Curtici fr. 6 55 12,30 12.34 17,57

Pers. 2084 Petroșani — Craiova — ' — 12,53 16,44

Cursă 2714 Subcetate — Petroșani 11,35 13,10 — —

Cursă 2734 Petroșani — Lupeni .. — 14,00 14,33 •

Cursa 2705 Petroșani — Simeria 14,20 16,^6

Cursă 2733 Lupeni — Petroșani 1450 15,25 — ' •

Accel. 242 Cluj-Nap. — București N. 10,18 15,51 15,54 21,03

Cursă 2707 Petroșani — Simeria > — ; — 15,30 17.53

Pers. 2026 Simeria -- Craiova 14,30 16,51 17,03 21,12

Pers. 2021 București Bas. — Simeria 9,37 18,01 18,11 20,25

; Cursă 2704 Simeria -- Petroșani 16,10 18.35 — — ■

Cursă 2736 Petroșani — Lupeni —;. — 18,40 19,1.4

Accel. 205 Curtici fr — Giurgiu fr. 13,11 18,46 18,52 0,24

Pers. 2085 Craiova -- Petroșani , 15,51 19.37

Cursă 2735 Lupeni — Petroșani 19,30 20.04 — 2 —

Cursă 2709 Petroșani — Simeria — — 20,09 22.21

Pers. , 2086 Petroșani — Craiova — — 20,55 0,25

Accel. 243 București N. — Cluj-Nap. 16,30 21,43 21,49 2,28

Cursă 2706 Simeria —- Petroșani 19 31 21,48

Cursă 2711 Petroșani — Subcetate — — 22,40 , 0,05

Accel. 244 Deva — București Nord 22,00 23.50 23,55 . 5,00 ♦

* Acceleratul 241 București Nord — Deva și acceleratul 244 Deva —■ București■ . ■

- Giurgiu 
iunie și

*** Acceleratul 242 Cluj-Napoca — București Nord are grupă de Deva — București 
Nord, iar acceleratul 243 București Nord — Cluj Napoca' are grupă de
Nord — Deva.

• Circulă cu aviz special.

București

Mersul autobuzelor
valabil de la 1 iunie 1980 Ia 30 mai 1981

S
a 
s
i5

5

— Deva — Brad
7,57; 11,42; 17,57;

— Petroșani
Petroșani — Tg.-Jin
— Lonea

Lupeni — Petroșani 
Hațeg — Petroșani 
Bustuchin .— Tg. Jiu
* Deva — Hațeg —
Novaci — Petroșani
Orăștie — Hațeg — Petroșani
Caransebeș — Hațeg — Petroșani
Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg — Hunedoara — 
Deva 9,29;
Sebeș — Hațeg — Petroșani
Brad — Deva — Hunedoara — Petroșani — 
Lupeni
* Clmpeni — Deva — Hațeg — Petroșani
Drobeta Tr. Severin — Petroșani
Deva — Hațeg — Petroșani
Lupeni — Petroșani — Hațeg — Hunedoara — 
Brad
Caransebeș — Hațeg — Petroșani — Tg. Jiu
* Oradea — Deva '— Hațeg — Hunedoara 
Petroșani
* Tg. Jin — Petroșani — Hațeg — Deva
Deva — Hunedoara — Hațeg — Petroșani 
Tg. Jiu
* Brad — Deva — Petroșani — Lupeni 
Timișoara — Hațeg — Petroșani 
Cluj-Napoca — Hațeg — Petroșani

• Circulă în regim
.....     .i„.......... ..................

PLECĂRI

6,00 Petroșani — Hațeg — Timișoara
8,20; 12,00;

4,00
18,57 Petroșani - - Hațeg 5,40; 17,00
8,17 • Petroșani — Hațeg — Alba Iulia — Cluj-

5,008,18 Napoca
8,25 ♦ Lupeni — Petroșani — Hațeg — Deva —
9,42 Brad 6,05
9,32 * Deva —- Petroșani — Tg. Jiu 8,24

* Petroșani — Hațeg — Hunedoara — Deva —
13,09 Oradea 8,50
10,43 Tg. Jiu —- Petroșani — Hațeg — Caransebeș 9,19

* Deva -- Hunedoara — Hațeg — Tg.-Jiu
10,52 9,25 ; 17,45
11,4» * Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg ■— Hunedoara
13,17 —- Deva 9,44 : 13,14
14,13 * Brad — Hunedoara — Hațeg --Lupeni 10,57

Petroșani — Hațeg — Caransebeș 13,00
Petroșani — Hațeg — Sebeș 15,00

16,15 : Petroșani — Hațeg — Orăștie 12,30
16,59 T; * Petroșani — Hațeg — Deva — Cîmpeni 13,55

Petroșani — Tg. Jiu — Bustuchin 14,20
16,42 Petroșani — Novaci — Lonea 15,00

Petroșani — Tg. Jiu — Drobeta Tr. Severin 15,3017,00 Petroșani
* Lupeni

— Hațeg — Deva
— Petroșani — Hațeg -— Hunedoara

15,45

17,40 — Brad 16,20
20,04 * Tg. Jiu Petroșani — Hațeg — Deva 17,14
20,57 * Brad -- Deva — Hațeg — Petroșani —
21,27 Lupeni 20,09

s

rapidă.

s s
I
I

de cursă î
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