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Strădanii mobilizatoare pentru 
sporirea producției de cărbune

Randamente ridicate în abatajele dotate 

cu complexe mecanizate

Și în această lună, co
lectivul I.M. Paroșeni con
tinuă să se mențină prin 
rezultatele activității pro
ductive la înalte cote ale 
eficienței, materializate în
deosebi prin randamentele 
de vîrf obținute în abataje 
— în medie de 9 tone pc 
post. Utilizarea la para
metri ridicați a utilajelor 
de mecanizare complexă — 
printr-o organizare superi
oară a muncii și o inter
venție competentă în 
funcționarea mijloacelor 
tehnice din dotare — re
prezintă calea de bază fo
losită în acest sens. O con
cretizare a acestei afirmații 
sînt rezultatele de vîrf obți
nute în abatajul de mare ca-

pacitate al minei — peste 
25 la sută din producția 
zilnică a întreprinderii — 
în care lucrează brigada 
de minerî-mecanizatori 
condusă de Nicolae Andra- 
șic. Productivitatea medie 
a muncii realizată aici, du
pă primele cinci zile din 
lună, este de 13,3 tone/ 
post — 14 tone pe post în 
ziua de 5 iunie —, respec
tiv între 2 și 3,5 tone pe 
post extrase zilnic în plus 
de către fiecare membru 
al formației. Volumul pro
ducției extrase suplimentar 
de ln începutul lunii se ri
dică astfel, în comparație 
cu posturile prestate în 
abataj, Ia peste 500 tone 
de cărbune.

Trimisul nostru pe șantier relatează

In imagine brigadierul 
Gheorghe Toma de 
I.M. Paroșeni alături 
oracii Vasile Tapu 
loan Bîgu.

Secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a 
vizitat in cursul dimineții 
de sîmbătă, „Arenele 
Române" din Parcul Liber
tății, și ferma zootehnică 
Pantelimon a întreprinderii . 
agricole de stat Mogoșoaia.

împreună cu conducăto
rul partidului și statului 
nostru, Ș-au aflat tovarășa 
Elena Ceaușescu, alți tova
răși din conducerea 
partid și de stat.

La „Arenele Române", 
primarul general al Capi-

de

talei a informat pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășă Elena Ceaușescu 
despre ansamblul lucrărilor 
— executate după proiecte
le realizate do un colectiv 
de specialiști de la Insti
tutul „Proieet-București" 
care au făcut ca „Arenele 
Române", intrate în cel 
de-a.l 75-lea an de existen
ță, să devină mai frumoase 
și mai încăpătoare ca ori- 
cînd. ’c * ;

Secretarul general al 
partidului a apreciat grija 
arhitecților și constructori
lor de a asigura o folosire 
polivalentă acestui

vechi și îndrăgit lăcaș de 
cuitură bucureștean.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizi
tat Ferma nr. 10 Panteli- 
mon — cu profil zootehnic 
și bază proprie de furajere 
— din cadrul întreprinderii 
agricole de stat Mogoșoaia, 
sectorul agricol Ilfov.

Directorul I.A.S. Mcgo- 
șoaia a prezentat principa
lele rezultate obținute în 
producția zootehnică la i- 
eeastă unitate agricolă 
fruntașă din apropierea 
Capitalei.

(Continuare in pag. a 4-a?

a

Acțiunea „HUILA
Cîmpu Iul Neag i 

i

IERI. A LUAT SURȘIT

unea

Prima săptămînâ s-a încheiat 
cu un bilanț rodnic

Ieri, la ora 17,30, pe șantierul de la 
' Cîmpu lui Neag s-a încheiat prima șăp- 

tsămînă rodnică a acțiunii „Huilă — 
Cîmpu lui Neag". Rezultatele acestei 
săptămîni, un plus de 3000 tone (le căr
bune și .peste 25 000 mc steril excavați 
sînt încununarea efortului colectiv al 
celor veniți aici să răspundă chemării 
partidului de a da patriei mai mult 
cărbune, atît de necesar economiei noas
tre naționale. Bilanțul zilej de 5 iunie — 
653 tone cărbune peste plan Și 4780 mc 
steril excavat — este semnificativ pen
tru măsurile organizatorice întreprinse 
la cele trei fronturi, de cărbune și la cînd vremea va fi nefavorabilă. în caz 
acțiunea de descopertare pentru punerea 
în evidență de noi rezerve.

4b Astăzi este prima duminică liberă 
pe șantier. Aseară, la ora 17,30, toți 
muncitorii detașați pe șantier au plecat 
să-și viziteze familiile. Le-au fost puse 
la dispoziție autobuze, care îi vor re
aduce luni dimineața pe șantier.

< Tot ieri, ca dovadă a grijii pentru 
oamenii din carieră a fost complet ame
najată și dotată o microcantină unde 
se servește zilnic o masă caldă.

+ Pentru păstrarea curățeniei în pe-

rimetrul carierei, E.G.C.L. a amplasat 
ieri patru containere pentru gunoiul 
menajer. Sperăm ca acesta să fie ridicat 
operativ.

e O mostră de indisciplină. în ziua 
de 4 iunie, patru conducători auto de 
la coloana I.T.A. au încălcat disciplina 
de producție, haldînd sterilul de la in
cinta est in zone nepermise spre Pri
beagul. Urmează ca astfel de cazuri să 
fie în permanență în atenția dispecerilor 
I.T.A. și să fie eradicate.

♦ Comandamentul a stabilit „progra
mul 11“, de acțiune pentru perioadele

de ploaie, întreg personalul are sarcini 
precise pentru operațiunile de revizii, re
parații și întreținerea utilajelor, amena
jări de drumuri, asigurare„ necesarului 
de balast

♦ Au fost stabiliți cei doi șefi de 
schimb. Ei 
și geologul 
vărat „om 
ticipat la 
descopertă. 
importantă

se numesc ing. Radu Botez 
Ion Cârștea, ultimul un ade- 
al șantierelor", care a par- 
multe asemenea acțiuni de 
Le dorim succes în această 
misiune.

Mircea BUJORESCU

Termoficarea Văii Jiului
Djntr-un raid întreprins 

vineri de-a lungul magis
tralei reiese, că multe din 
formațiile de muncitori 
nu-șî pot continua lucrul 
din lipsă de materiale. De 
la Iscroni pînă la Petroșani 
lucrările de izolații nu se 
desfășoară la nivelul posi
bilităților. „Ne lipsește 
tabla zincată, cartonul as
faltat, nu avem cantitățile 
necesare de electrozi, car
bid, bronz, minium de 
plumb și plasă — expli
că șeful de echipă Mjhai 
Bodi, de la Șantierul Pe
troșani al T.E.C. Oamenii 
sînț nemulțumiți că n-au 
cu ce lucra". în aceeași si
tuație sînt și oamenii din 
subordinea maistrului An
ton Păicu. în mai multe

puncte, pe firul conducte
lor magistralei continuă să 
se zărească risipiți baloți 
cu vată minerală și alte 
materiale. „Nu avem mij
loace de transport sufici
ente" — ne informează 
ing. Vasile Nemeș, șeful 
șantierului Paroșeni al 
T.E.C.

La Livezenj, în zona gă
rii, au fost atacate cîteva 
dintre lucrările necesare 
pozării stîlpilor de susți
nere a conductei.

în diferite puncte de lu
cru din Petroșani au fost 
întîlnite, de asemenea, for
mații de lucru care stă-

/ • Viorel STItAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

Sarcina prioritara 
în construcția de locuințe 

din Lupeni — 
recuperarea restanțelor

la termen stadiile fizice 
de execuție prevăzute- în 
graficul activității de cons
trucție de locuințe. 

Pentru a găsi soluții vi- 
zînd recuperarea rămine- 
rilor in urmă înregistrate 
la construcția de locuințe,

In pianul pentru 1981, 
șantierelor aparținînd trus
turilor de construcții ve
nite în sprijin în Valea 
Jiului, le revine sarcina 
de a construi 1504 apar
tamente. După mai bine 
de cinci luni de activitate,

reaiizate la te/men 
șl de . .ctaK Ut e .

n-a fost predat însă bene
ficiarului nici unul din 
blocurile înscrise în grafi
cul de execuție întocmit la 
începutul anului. Mai mult 
chiar, din fondul și așa 
limitat, sub nivelul cerin
țelor presante ale activită
ții din minerit, au fost re
partizate 
tarilor 
Desigur, 
să li se 
corespunzătoare de locuit. lui, pe șantierele . din L u 
Dar și ei, la rîndul lor, 
trebuie să înțeleagă nece
sitatea de a respecta pla
nul de stat, de a realiza

locuințe construe- 
venit; în sprijin, 
acestora trebuie 
asigure condiții

din inițiativa comitetului 
municipal de partid și a 
consiliului popular muni
cipal s-a convocat un co
mandament de investiții. 
Au participat directori ai 
trusturilor din Brașov, 
Cluj, Craiova și Oradea, 
șefi de șantiere, reprezen
tanți ai unor ministere, ai 
proiectantului și benefici
arului. După o analiză 
desfășurată la fața locu-

Viorel STRAUț

(Continuare in pag. a 2-a)
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Ieri, și-a încheiat Iu-, 
crările sesiunea de co
municări științifice pe 
tema „Tehnologii noi 
pentru extracția și va
lorificarea huilei', Orga
nizată de I.C.P.M.C. Pe
troșani înscrisa în su
ita manifestărilor poli-: 
tico-ideologice, cultural- 
educative și sportive 
„Laudă omului muncii 
și creației sale".

în cadrul programu
lui simpozionului, ieri 
dimineața și-a desfășu
rat lucrările secțiunea 
a IH-a Mecanizare și 
automatizare, în cadrul 
căreia au fost prezen
tate Și dezbătute în 
sistem POSTER comu
nicări prezentate din 
partea cercetă
torilor de la I.C.P.M.C., 
C.C.S.I.T.U.M., Institu
tul de mine, pe temei1 
privind mecanizarea 
complexă la exploata
rea stratelor în grosi
me de peste 4 m; po
sibilități de aplicare a 
tăierii hidraulice a 
cărbunelui în Valea Jiu
lui, eforturi și implica
ții privind, asigurarea 
documentațiilor pentru 
piese de schimb' etc.

în Continuare, speci
aliștii prezenți la sim
pozion atl luat parte la 
dezbaterile mesei rotun
de pe tema „Valorifi
carea superioară a 
bunelul —• cerințe 
tendințe în actuala 
pă de dezvoltare".

cMr-

La închiderea ediției 
Săptămînâ 

„Nedeia vulcăneană“
Astăzi, prin ample manifestări cultural-artistice, 

în orașul Vulcan se închide a IX-a ediție a „Nedeii 
vulcănene", suită de activități educative de mare 
prestigiu, organizată în cadrul Lunii acțiunilor polî- 
tieo-ideologice, cultural-educative și sportive în Va
lea Jiului. ’

După un concert susținut de fanfară, în oraș se 
va desfășura (de la ora 8,30) tradiționala paradă a 
portului șl dansului popular la care participă artiști 
amatori din. maț multe zone etnofolclorice.

Festivitatea de închidere a „Nedeii vulcănene" și 
spectacolul festiv au loc pe stadionul orașului unde, 
în continuare, este organizat, sub genericul „Cîntec, 
joc și voie bună", un complex și atractiv program 
cultural-artistic. Ca și Ia edițiile precedente, oame
nii rtîuncii vor putea urmări cunoscute formații artis
tice de amatOrj atît din Valea Jiului cit și ansam
bluri folclorice din județele Hunedoara și Gorj, care 
s-au remarcat în Festivalul național „Cîntarea Româ
niei".

Complexul sportiv municipal
Cele cîteva ore petrecute 

printre constructorii nou
lui complex sportiv muni
cipal rie-aw mijlocit cu
noașterea, lă locul de mun
că, în plină activitate, a 
grupurilor de muncitori, 
de la minele Petiila, Lo- 
nea și I.U.M.P. Adalbert 
Mile, zidar, aflat pe șantier 
de cîteva săptămîni îm
preună cu Dumitru Bușă, 
Andrei Varga, Andrei Ga- 
vrilă, Tiberiu Pali și cei
lalți „și-au zidit" cu dărui
re priceperea în vestiarele 
tribunei B. „Au lucrat foar
te bine, spunea șeful punc
tului de lucru, Petrii Ior- 
ga, și dacă mina Petrila 
ar mai spori cu cîțiva oa
meni grupul ei de pe șan
tier, -ar putea recupera

restanța fațade igrafic și 
am putea trece la ultime
le lucrări la vestiare , —
mozaicari, zugrăveli. Zidă
ria este gata, iar tencuirea 
în curs".

La spațiile de cazare din 
partea nordică a tribunei 
B i-am întîlnit pe Ion Gu- 
ță, Ion Grigore, Adalbert 
Matyus, Viorel Puiu, Cos- 
tache Gorea, Nicolae Băni
că. împreună cu ceilalți 
muncitori, ei materializea
ză sprijinul efectiv pe ca
re TAfreprînderea de utilaj 
minier îl dă la construcția 
noului complex sportiv. 
Și-au asumat construcția a 
patru camere de cazare,

Toma ȚAȚARCA

(Continuare in pag. a 2-a)
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cu program prelungit din cartierul 
«i

. • .A--'

Dedicată Zilei copilul lui, la grădinița
Carpați Petroșani s-a deschis o interesantă expoziție tehnică a pionierilor 
școlarilor, .Start spre viitor" și a șoimilor patriei, „Iată ce pot face două mîini 
dibace". Cele mai bune lucrări din cele expuse, vor fi prezentate în cadrul fa
zei municipale a concursului.

s Foto: Șt. NEMECSEK

Termoficarea
t Urmare din pag. 1

teau degeaba, în aștepta
rea unor materiale. La o- 
biecțivul punct termic 4 
unde amplasamentul e li
ber și utilajele sînt „la 
fața locului", o echipă de 
constructori de la șantierul 
1 al Grupului de șantiere 
Petroșanț al T.C.H„ stă
teau de cîteva ore în aș
teptarea betonului, care 
nu sosise nici la ora H- 
l-a punctele termice din 
Petroșani nu s-a lucrat, de 
fapt, aproape nimic în a- 
ceastă ultimă săptămână...

Pe scurt, acum cînd con
dițiile de lucru sînt favo
rabile, pe șantierul termo- 
ficării se constată stagnări 
inadmisibile. Desigur, li
nele din materiale sînt de
ficitare. S-au făcut demer
suri pentru procurarea lor 
și se vor mai .face. Dar,

intre timp, beneficiarul și 
constructorul trebuie să 
dovedească mai multă pre
ocupare pentru procurarea 
unor materiale pe plan 
local. Conducerea C.M.V.J. 
ă promis sprijin în acest 
scop. Conducerii I.G.C.L. 
Petroșani îi revine îndato
rirea, în calitate de bene
ficiar, să dea o mînă de 
ajutor constructorului în 
ceea ce privește procura
rea materialelor. Se cere 
însă și constructorului să 
acționeze cu maj multă 
răspundere pentru gospo
dărirea materialelor, pen
tru calitatea lucrărilor pe 
care le execută. Zilele de 
Vară trec repede. Dacă a- 
cum nu se acționează mai 
energic pe șantierul ter- 
moficârîi, se va acumula 
un volum mai mare de 
lucrări. Să facem totul 
pentru a respecta cu stric
tețe stadiile fizice înscrise 
in graficul de execuție !

vojufcx-mom
• COVOn DE FLORI 

In fara noilor spații co- 
- riterciale care au fost des
chise la • ciriematograful „7 

: Noiembrie", respectiv „Flo
răria" și magazinul de des
facere și. prezentare al 
U.J.C.M. Deva, harnicele 
lucrătoare de ia serele 
E.G.C.L. au amenajat cu 
mult gust un adevărat co
vor de flori in rondurile e- 
xistente. Rămîrie numai ca 
ele . să fie întreținute de 
lueiă.orii comerciali și lo
catari pentru a da un as
pect piăcut acestei părți 
a orașului.

PRETEXTE. „Depozi
tul este în inventar", „Nu 
avem lăzi potrivite", „Nu 
aveni bani", „Reclamați, 
unde vreți". Iată doar câte
va' din pretextele pe care 
le-au invocat în această 
șăptămînă vânzătoarele de 
la magazinul alimentar 
nr. 22 din Petroșani — și 
nu numai acesta—refuzînd 
să achiziționeze sticle și 
borcane de la populație. A- 
semenea pretexte și refu
zuri devin la modă, ca > și 
purtarea cetățenilor pe dru
muri cu sticlele și borcane
le în sacoșă. Oare cât vor 
mai dura discuțiile, promi
siunile că treburile se vor 
pune la punct ? De de o 
parte sînt adresate îndem
nuri populației prin recla
me. de a valorifica aceste 
bunuri, pe de altă parte se 
mențin ■ pretextele și refu
zurile !!!

• NUMĂRUL O SUTA. 
La consiliul papular al o- 
rașuiui Vulcan, la biroul 
de stare civilă s-a înregis
trat zilele trecu te cea de-a 
o sula „corabie" care plea
că pe oceanul vieții — că
sătoria" tinărului strungar 
Petru Anastatic cu confec
ționară Natalia Chirițoiu. 
Le doririi sănătate și casă 
de piatră. ’.

• TEATRUL DE AMA
TORI. Remarcabilele Suc
cese obținute de artiștii 
amatori din Valea Jiului, 
in actuala ediție a Festi
valului național „Cîntarea 
României-, ș-au,> amplificat 
de ziiele trecute. Partici- 
pînd ia etapa interjude
țeană, care a-avut loc du
minică la Hunedoara, for
mațiile de tcairu de la 
clubul sindicatelor Petrila 
leu piesa „Frunze care

. ard" de UD. Sîrbu) și cea 
de la clubul sindicatelor 
din Lupenț (cu piesa în 
limba maghiară „Pe cu- 
rind, Gabor!" de Szemler 
Ferenc) au fost promova
te în etapa republicană 
(11—12 iulie, la Arad). A- 
cest nou succes, intr-un 
domeniu artistic pus în 
valoare nu de mult timp, 
scoate în evidență poten
țialul creator al artiștilor 
amatori care își șlefuiesc 
talentul printr-o legătură 
neîntreruptă cu munca și 
viața minerilor Văii Jiului.

Rubrică realizată de
Mircea BUJORESCU

Complexul sportiv
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. I)

două în tribuna B, două în 
A. Au executat pînă acum 
zidăria, o parte din tencu
ieli, stadiul avansat de e- 
xecuție la care se află le 
permite încadrarea în gra
fic, trecerea in curînd la 
ultimele lucrări dc finisaj. 
„Avem asigurate condiții 
optime do lucru și muncim 
hotărî ți să nu ne facem 
firma de rușine" — ne de
clara Ion Guță. Aprecierea 
conducerii punctului 
lucru asupra modului 
care oamenii de 
I.U.M.P. sprijină construc
ția stadionului este foarte 
bună, „Ca număr de oa
meni și volum de lucrări, 
I.U.M.P. este fruntașă. î- 
naintea minelor Petrila și 
Lonea. care și ele au lucrat 
bine" — spunea Petru lor- 
ga.

Pe șantier sînt așteptate 
».cu îngrijorare și grupurile 
dt oameni ai muncii de la 
I.A.C.C.V.J., I.R.I.U.M.P. 
Fiecare zi de amînare a 
prezenței acestora la lucre

's rile încredințate înseamnă 
gîtuiri în realizarea noului 
complex sportiv.

ele 
în 
la

peni și Vulcan, a fost în
tocmit un nou grafic de 
execuție a celor <804 apar
tamente. Conform acestui 
nou grafic, cele 378 de a- 
partamente prevăzute în 
plan pentru orașul Vulcan 
vor putea fi realizate pînă 
la 31 decembrie. Evalua
rea posibilităților de cons
trucție a celor 1126 de a- 
partamente prevăzute pen
tru orașul Lupenț nu s-a 
făcut însă în mod mulțu
mitor. Graficul întocmit

Sarcină cu caracter priori
tar. Nu de amînări și aici 
de justificări avem nevoie, 
ci de apartamente! A5*
ceasta e concluzia la care 
s-a ajuns în recenta ședin
ță de comandament de 
investiții. ,;

Desigur, constructorii în- 
tîmpină unele dificultăți, 
îndeosebi în ce privește 
asigurarea unor materiale 
și a efectivelor de munci
tori calificați. Dar acest 
fapt nu înseamnă că pot 
fi amînate pentru anul 
viitor apartamentele pre-

Intîlnirea cosmonauților Prunariu și Popov 
cu oameni ai muncii și militari din Capitala 

Sîmbătă dimineața, mem
bri echipajului cosmic ro- 
mâno-sovietic. Dumitru 
Prunariu și Leonid Popov, 
s-au întîlnit la Casa priete
niei româno-sovietice, cu 
oameni ai muncii și mili
tari din Capitală.

Au luat cuvîntul pilotul- 
cosmonaut Leonid Popov și 
Dumitru Prunariu, primul 
român care a pășit în cos
mos.

In încheierea întîlnirii, 
pionieri și șoimi ai patriei

floriau oferit buchete de 
cosmonauților.

★
Ministiul apărării națio

nale a primit pe cei doi 
cosmonauți din echipajul 
mixt româno-sovietic.

In cursul dimineții 
doi cosmonauți au i 
jerbe de flori la Monumen
tul eroilor patriei, Monu
mentului ostașului sovie
tic și Monumentul eroilor 
aerului din Capitală.

i cei 
depus

Recuperarea restanțelor
uniHHimuiniuuiiuiiiiHHiiiimHiiiiHiii/iiiiiiHiiuiinnn 

pentru șantierele loturilor 
din Brașov și Oradea ale
T.C.I., nu prevede preda
rea tuturor apartamente
lor din planul inițial pe 
1981., Or, problema cons
trucției de locuințe trebuie 
privită cu maximă răs
pundere. în momentul de 
față la nivelul C.M.V.J. se 
resimte o lipsă însemnată 
de efective, datorită prin
tre altele, și numărului ne
satisfăcător de locuințe ce 
pot fi oferite de conduce
rile întreprinderilor mini
ere. La nivelul municipiu
lui sînt înregistrate 5900 
de cereri pentru locuințe. 
Acestea fiind datele pro
blemei, trebuie să spunem 
deschis că amînările pre
conizate la Lupeni de 
constructorii celor 1126 a- 
partamente, prin noul gra- v 
fie, nu pot și nu trebuie 
să fie acceptate. Planul de 
stat 
salut
fele
Văii

are un caracter ab- 
obligatoriu. Locui n- 

noț pentru minerii 
Jiului constituie o

■ ■■■louniiiuiuumuiuoHnnHOHonniînnuu,

văzute în planul pe 1981. 
Cu o preocupare sporită, 
acționînd eu mai multă 
răspundere pentru găsirea 
unor soluții corespunzătoa
re situației de fapt din 
Valea Jiului, conducerile 
trusturilor, an&reprenorul 
general, pot și trebuie sa" 
facă totul în vederea re
cuperării restanțelor și 
predării tuturor aparta
mentelor prevăzute în plan, 
în acest scop se impune 
redistribuirea unor mij
loace tehnice adecvate, su- 

" plimentarea efectivelor pe 
șantiere, o mai bună pre
ocupare pentru aprovizio
narea cu materiale a 
punctelor de lucru, folosi
rea din plin a utilajelor, 
reprogramarea graficelor 
de execuție la fiecare o- 
biectiv. Să fie folosit inte
gral timpul favorabil lu
crărilor de turnare a be- 
toanelor și de finisare îna
inte de trimestrul III, îna
inte de anotimpul friguros, 
cînd condițiile de lucru 
vor fi mai dificile.

Cursul 1 „Probleme fundamentale ale 
socialismului științific, ale conducerii 

societății de către P.C.R."
2. Sarcinile organelor și 

organizațiilor de partid 
pentru înfăptuirea planu
lui de stat pe 1981

— Planul pe 1981, cons
tituie o parte a planului 
cincinal, prevederile lui 
asigură un bun început 
pentru întregul cincinal; 
ritmurile de dezvoltare 
stabilite pentru 1981 
mai ponderate; s-a 
în vedere că trebuie 
conșolidăm puternic 
Uzările din cincinalul 
cut; >

Principalele sarcini:
.— punerea rapid în va- 

joare a mijloacelor de ca
re dispunem 
intensificării 
geologice pentru

sînt 
avut 

să 
rea- 
tre-

că nelimitat; să ridicăm 
nivelul tehnic al produc
ției, al calității produse
lor; încheierea mai ra
pidă a lucrărilor de tipi
zare și normare a con
sumurilor de materiale; 
să crească preocuparea 
pentru recuperarea și re- 
lolosirea materiilor pri
me și materialelor; să 
crească productivitatea 
muncii.

In domeniul 
iior, reducerea
lui obiectivelor de 
zat: să nu se mai 
ceapă nici

investiți- 
număru- 

reali- 
în-

o investiție,

sul său real, așezind în
treaga activitate din 
domeniul economic și so
cial pe principiul auto- 
conduceriî muncitorești 
și autogestiunii; fiecare 
unitate trebuie sâ știe 
ce produce, ce venituri 
are, ce consumă și ce 

societății, 
llotărîte 
produc- 
consum.

trebuie să dea 
Să luăm măsuri 
pentru realizarea 
ției bunurilor de
Să fie luate măsuri pen
tru maj buna organizare

în vederea 
cercetării 

punerea 
în evidență și apoi în pro-’ 
ducție a noi materii pri
me și surse de energie.

Să acționăm cu toată 
hotărârea pentru redu
cerea consumurilor de 
combustibil și energie; 
să ne preocupăm mai mult 
de noile surse de energie 
Hidroelectrică, microcen- 
trale hidro, energia via
tului, solară, termică, bio- 
gazul. biomase.

In industrie să asigu
răm realizarea ritmică a 
producției fizice Și a pro
ducției nete. Nu trebuie 
admisă depășirea produc
ției decît acolo unde a- 
vem comenzi suplimenta
re la export; nici o 
depășire nu trebuie 
misă, pentru că 
rea producției, 
sector sau altul, 
pune consum în 
materii prime și 
riale și acestea 
ză activitatea în 
menii; depășirea 
trebuie realizată 
cu aprobare specială, 
baza comenzilor de 
port; producția 
de petrol, de cărbune, ma
terii prime poate să creas

altă 
._ ad- 

depăși- 
într-un 
presu- 

plus de 
mate- 

dereglea- 
alte do- 
p lanului, 

numai
Pe 

ex- 
agric ’ă,

Consultație în sprijinul propagandiștilor și 
cursanțîlor de la învățâmîntul 

politico-ideologic

reală
ei și fără 

condițiilor de 
fără proiecte 

realizăm, 
ia

fără o justificare 
a necesității 
existența 
realizare,
de execuție; să 
în întregime planul 
construcții de locuințe.

Să acordăm o mai mare 
atenție activității de cer
cetare, introducerii teh
nologiilor noi, înfăptuirii 
legii și măsurilor stabi
lite pentru perfeeționa- 
rea învățămîntului.

Intensificarea pregăti
rii forței de muncă, 
diearea calificării 
fesionale, tehnice, 
Uzarea programului 
reciclare.

Să trecem cu hotărâ
re la aplicarea neabătu
tă a noului mecanism e- 
cohomico-financiar în sen-

ri- 
pro- 
rea-

de

a ' activității de ’ comerț. 
Să punem pe prim plan a- 
provizionarea, 
rea problemelor 
că, de viață ale 
lor muncii din 
meniile.

In domeniul 
lui exterior: 
balanței comerciale de 
plăți, crearea condițiilor 
pentru lichidarea dato
riilor externe; necesita
tea reducerii importului.

3. Creșterea rohilui con
ducător al partidului 
conducerea activității 
conomico-sociale.

Creșterea rolului 
ducător al partidului 
această etapă este o 
cesitate obiectivă.

— Factorii obiectivi 
care determină în mod 
necesar creșterea rolu
lui partidului: amploarea 
și complexitatea procesu-

soluționa- 
de mun- 

oameni- 
țoate do-

comerțu- 
echilibrarea 

comerciale

in 
e-

con-
ln.

ne-

lui de edificare a 
tații socialiste 
ral dezvoltate, 
tea conducerii 
a acestui proces’ ampli
ficarea rolului statului și 
dezvoltarea funcțiilor sa
le ; creșterea rolului clasei 
muncitoare în societate a- 
dîncirea democratizării 
v i e ț i i publice; com
plexitatea vieții interna
ționale.

— In calitatea sa de 
forță politică conducătoa
re, partidul se preocupă 
de asemenea aspecte e- 
sențiale, cum sînt; dez
voltarea într-o concepție 
modernă a forțelor de pro
ducție; perfecționarea con
tinuă a relațiilor de pro- . 
ducție și sociale; asigu
rarea cadrului organiza
toric care să permită ma
nifestarea în sfera 
sociale a fiecărui 
țean; participarea 
mai activă a celor 
muncesc la conducerea 
societății și producției, pe 
temeiul democrației so
cialiste, ale autocondu- 
ccrif muncitorești și au- 
togestiunii. i

Organele și organizați
ile de partid, în strînsă le
gătură 
cii, cu 
ducere 
tuirea 
lui partidului de 
politică conducătoare 
întregii societăți.

— Să facem totul pentru ' 
întărirea unității și disci
plinei de fier a partidului; 
să acordăm mai multă a- 
tenție organizațiilor de 
masă; Trebuie să ridicăm 
permanent nivelul de conș
tiință al oamenilor, pen
tru formarea omului nou.

socie- 
multilate- ' 
necesi la- 

.științiiice 
l’"

cu oamenii 
consiliile de 
să asigure 
neabătută a

vieții 
cetă- 

tot 
ce

muu- 
con- 

înfăp- 
rolu- 
forță 

a
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Pe teritoriul nostru au 
fost găsite mai multe re
prezentări considerate ca 
aparținînd lui Bendis. Ele 
sînt douăsprezece la nu
măr, noi însă ne vom 
mulțumi cu cele ieșite la 
iveală în aria Sarmizege- 
tusei. Astfel, în cetatea 
de la Piatra Roșie a fost 
descoperit un bust femi
nin, din bronz, turnat ca 
o mască, avînd o tortiță 
de fixare. în fortificația 
de la Costești a ieșit la 
iveală, de asemenea, 
capul unui personaj fe
minin turnai la fel din 
bronz. Săpăturile execu
tate în sanctuarul de la 
Grădiștea Muncelului, au 
scos la lumină un disc de 
lut ars, pe care era re
prezentată o figură fe
minină ce poartă coif. 
Sînt însă autori care nea
gă din diferite motive 
identificarea zeiței cu 
înfățișările amintite. Lu
crarea de la Costești ar 
fi de factură greacă iar 
în cea găsită la Piatra 
Roșie s-ar discerne trăsă
turile unui meșteșug celt. 
Partizanii zeiței afirmă 
— și argumentul este no
tabil — că înfățișările 
abia notate au ieșit la 
iveală în sanctuare și ce 
ar fi căutat acolo chipuri 
laice ? De asemenea, si
nii bine marcați ai bus
tului de la Piatra Roșie 
ar fi tocmai un simbol 
pentru o divinitate ca 
Bendis zeiță a fertilită
ții. Din motive pe care 
le-am pomenit, în Dacia 
ocupată de imperiu nu se 
întîlnește fenomenul

terpretării romane a zei
tăților locale. Dacă a- 
ceastă afirmație este va
labilă la modul absolut, 
pentru Zamolxis și Gebe- 
leizis sînt autori care 
caută o „derogare1* și ad
mit pentru Bendis un de- 
ghizament roman în 
chipul Dianei, bine știută 
zeitate romană. De altfel, 
caracterele lui Bendis mai 
neutre, mai puțin „na- 
ționale** se pot suprapu-

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

ne Dianei aceasta absor
bind competențe bendisi- 
ene. Unele epitete întîl- 
nite doar în Dacia ro
mană — adevărată și 
bună, mellifica — (protec
toarea albinelor !) pot pu
ne în discuție o aseme
nea problemă. întorcin- 
du-se la chestiunea exis
tenței în panteonul dac 
a zeității Bendis ne pu
nem întrebarea : a cui 
reflectare în mintea oa
menilor era ea ? Ce grup 
social o adora ? Deși răs
punsurile comportă difi
cultăți lesne de înțeles, 
credem, conduși de o lo
gică a istoriei culturii, că 
ea era o creație secun
dară . a conceptului pri
mar Zamolxis, oglindea 
la început vegetația în
colțită, pădurea, viețui
toarele cîmpului. Prin 
operațiuni de genul ab
stractizării și generaliză
rii s-a ajuns la ideea fer-

"s

tilității și, să nu uităm, 
ea mai proteja familia, 
femeia. Fără îndoailă, a- 
doranții lui Bendis erau 
agricultorii și crescătorii 
de animale, iar dacă ar 
fi să ne exprimăm cău
tat, am spune că taina 
perpetuării vieții a năs
cut-o pe Bendis !

Posibil ca în pante
onul dac să mai fi exis
tat și alte divinități de 
un rang mai mic, dar nu 
o știm în mod sigur. Ori
cum, chiar grupajul res- 
trîhs al zeităților cunos
cute acoperă nevoile fun- 
damentale-spirituale ale 
strămoșilor. Ele se în
șiră logic de la credin
țele primare confuze, par
celare cu deveniri sub- 
pămîntene pînă la con
ceptul general unificator 
al soarelui. Firește, pen- 
tru noi, care încercăm 
să ne explicăm totul, ve
chile convingeri, avînd o
încărcătură de mister, nu i 
ne satisfac. Obiectiv și 
subiectiv, ele au urmat 
însă o logică a istoriei. 
Ce spațiu din gîndirea 
strămoșilor era ocupat de 
credință ; cit de mult in
fluențau acestea activi
tatea zilnică a oamenilor? 
în acest sens, 1,1. Russu 
formulează o opinie de 
bun simț afirmînd pri
matul clar al preocupă
rilor pentru viața de zi 
cu zi. Numărul impresio
nant al vestigiilor cu 
destinație material-gos- 
podărească ne-o confirmă.

V
Viorel MORARU

Una pe săptămînă
unui ospAtar

PROVENIENȚA UNOR 
NUME DE ȚARI 
ȘI LOCALITĂȚI

'• Numele frumosului 
oraș » Nairobi înseamnă 
„apă reee“ și este dat de 
localnici care au găsit în 
apropierea orașului izvoa
rele cu apă rece ale rîului 
Athi. ~

ț® în lhnba cușită, SU
DAN înseamnă „țara celor 
negri**, iar în limba tri
bului bantu, TANGAN1KA 
înseamnă „apă multă**.

/• Norvegia înseamnă 
„Drumul spre nord** — 
Nordveger ; acesta ; se tra
ge din epoca în care vi
kingii făceau numeroase 

expediții spre Nord pe coas
tele Scandinaviei și 
enlaindei.

'• Portugalia își 
numele de la orașul 
sau Aporto, vechiul Por- 
tus Cale — cetatea Portru- 
cale — cea mai importan
tă cetate de pe timpul lui 
Ferdinand dc Castilia, care 
a dat mai tîrziu numele 
întregii țări.

,• Olanda se cheamă în
că din secolul al X-lea 
Rutland, adică „țara lem- 
nului** din pricina nume- 

• roaselor ei păduri din acea 
epocă

Pa o formulă ții nespus 
Din toată — algebra de liceu
O știi și-o folosești mereu 
Minus orj minus face plus.

Valeria BUT.ULESCU

Cronică nerimată
Capetele goale se remar

că printr-o mare capaci
tate.

Gro-

trage
Porto

Știați că...
...în India s-a încheiat 

primul recensămînt al ele
fanților din istoria acestei 
țări 7 Astfel, in regiunile 
din sudul țării, cele mai 
populate de elefanți, au 
fost numărate peste 3000 
exemplare, fiecărui pachi
derm întocmindu-i-se o „fi
șă personală *: vîrsta, di
mensiunile și distanța din
tre urme. Ca urmare a re
censământului, specialiștii 
vor pute» stabili întinderea 
teritoriului necesar traiu
lui acestor animale, can
titatea zilnică de hrană. 
Măsura a devenit foarte 
necesară în urma reduce
rii, în ultimii ani, a numă
rului de elefanți.

.„anual se expediază, în 
medie, în lumea întreagă, 
40 de miliarde de scrisori? 
Cele mai multe în Anglia, 
cele mai puține în Iran. Pe 
zi, oficiile poștale din toa
tă lumea transportă apro
ximativ 110 000000 de scri
sori, adică 76 000 pe minut.

...cea mai scurtă linie de 
metrou din lume este fără 
îndoială cea din Istanbul? 
Ea are o lungime de nu
mai 610 m și dispune exact

de două stații. Metrou] 
transportă anual între 7 și 
12 milioane de pasageri. 
In ceea ce privește cel mai 
original metrou, acesta este 
in mod cert, cel din ora
șul scoțian Glasgow. Cons
truit în deceniu] al treilea 
a] secolului nostru, me
troul din Glasgow era for-; 
mat din două vagoane 
tractate de ...un cal. Abia 
în 1936 tracțiunea animală 
a. lost înlocuită cu o linie 
electrică, 
niilor a 
km, iar 
15.

dar lungimea li- 
rămas tot de 11 
numărul stațiilor

ouă de 
conțin

mărime 
o canti- 
și grași- 
pe care 
litru de 
friptură

...două 
obișnuită 
taie de albumină 
me egală cu cea 
o găsim intr-un 
lapte sau într-o
la grătar care cântărește 
300 gr ? Ouăle se situează 
pe primul loc în „ierarhia" 
alimentelor în ceea ce pri
vește valoarea biologică 
crescută a proteinelor sale.

Culese de
Ilie BREBEN

ORIZONTAL: 1) Un
soare ! — Soare în amurg ; 
2) Ruptă din soare — 
un... soare ; 3) • Tipic 
mijloc ! — Ștearsă ; 
Esteți ! — Arborele 
Horia ; 5) încurcă-ițele — 
Emil Herescu ; 6) Iat-o ! — 
A atîrna ; 7) Șterși ; 8) 
La fix (fem. pl.).

VERTICAL: 1) Ars de 
soare ; 2) Frumoși 
soarele (fig.); 3) Prezența 
soarelui — Măsură din 
soare ; 4) Soare — Multe, 
în... soare ; 5) Ca un soare 
(fig.) ; 6) Șură încîlcită ! 
— Cai în dezordine ! 7)
Un... soare (pl.) ; 8) Oraș 
în China. :

Cu 
la
4) 

lui

ca...

ORIZONTAL: 1) în fa
ță ! 2) Literă grecească? — 
Luminos ; 3) L.P. în mu
zică — Cariat la șfîrșit ! 
4) Rău în gură ; 5) Stil ; 
6) Rău (pl.) ; 7) Prinși de 
ultraviolete ; 8) Rază 1 — 
Final dintr-un început de 
poveste.

VERTICAL; 1) Frige — 
Dibuit la început ! 2) Ca 
la început — Dorește ; 3) 
Trecut cu vederea; 4) Ie
șire în sînul naturii; 5) 
Care ! — Dinți uzați ; 6) 
In față! 7) Vara preferă 
umbra certă ; 8) Carne ! — 
Număr.

E firesc să stea cu spa
tele la mine. Sînt doar 
apărătorii mei,

. Cită fățărnicie. Vopsesc 
sicriele numai la exterior.

★
în orinduirea comunei 

primitive unii șefi de trib 
au început să facă 
slăbire. Astfel a 
surplusul.

☆
Bolile incurabile, 

ale microbilor sinucigași.
B. VALERIU

cură de 
apărut

Opere

I 
I 
I
I
I

FOILETON S-a descoperit o teoremă...(?!)

Ionel BURDEA 
Petru CRIȘAN

: / / 2 3 7 s 6 7 <5
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S-a descoperit o nouă 
teoremă. De-a dreptul 
senzațională. Și anume că 
distanța cea mai scurtă 
dintre două puncte este... 
curba. Da, daSă-i facă 
pe matematicieni kno- 
kaut, nu altceva! Ce 
vrei, viața-i in continuă 
transformare. Așa că și 
postulatele trebuie înlo
cuite. Cum să mai fii de 
acord cu ce-au spus al
ții acum ctțiva ani in ur
mă '! Cum să te mai ba
zezi pe niște teoreme de
pășite, anacronice, fără 
valoare ? Să nu iei in 
seamă noul ?:...

— Noi am descoperit 
ci-

Am 
că 
să

mi-a spusteorema,
neva de la Petrila. 
ajuns la concluzia 
este mai eficient 
transportați cărbunele- 
combustibil de ia prepa- 
rația Petrila la Petroșani

de unde
nou la

șd-l
Petrila,

Petrila,' pos- oamenii doritori să se 
verificat de aprovizioneze cu combus

tibil...
Teorema descoperită 

este de , o înaltă valoare 
științifică. Am propus ce
lor în cauză înscrierea ei 
în analele matematicii, 
iar pe autorii acesteia în 
rîndul fruntașilor în do
meniu. Să se știe că în 
Valea Jiului, există sa- 
vanți, nu glumă ! Poat e 
că pînă se ia in seamă 
propunerea mea se 
găsi, totuși, cineva

minată din 
tulului este 
practică...

Apelăm iarăși la calcu
le, cel mai bun argu
ment științific. Dacă, să 
zicem că de zece ani de 
zile, se aplică această a- 
xiomă — că drumul cel 
mai scurt dintre două 
puncte este curba — so
cotind doar două trans
porturi pe săptămînă, cu 
numai 3—4 vagoane, con
sumul de energie este 
de ordinul milioanelor 
de kilowați...

Ce realizare fantasti
că ! Intr-o elaborare ști
ințifică, reprezentată gra
fic, traiectoria curbei 
parcurse de cărbunele- 
combustibil este un drum 
pe care dacă-l parcurgi 
ajungi acolo de unde ai

mă plecat. Un cerc vicios in 
se învîrt la infinit

teorie: 
scurt 
linia

ca să ai 
aduci din 
la consumatori.

Formidabil! Ce 
drumul cel mai 
este curba, nu
dreaptă. Și, ca orice a- 
xiomă și aceasta se ba
zează pe calcule. Se ex
perimentează de ani de 
zile, am aflat. Pe pielea 
celor care trebuie să fa
că o muncă dedouă ort 
și de trei ori. Din silo
zul preparației cărbunele 
este încărcat în vagoane, 
vagoanele sînt transpor
tate la Petroșani, acolo 
descărcate, iar cărbunele 
este încărcat din nou in 
camioane și expediat spre 
Petrila, in funcție de ne
cesități. Cu alți oameni, 
alt timp, alți bani, alt 
combustibil...

— După cum vezi, 
lămurește mintea lu- care

va 
să 

remedieze situația, găsind 
de cuviință că tot 
d r e 
tanța 
dintre 
rămin 
mea.

linia 
aptă este dis
eca mai , scurtă 
două puncte... Eu 

la convingerea

Val. uricAneanu i
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Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae /V

(Urmare clin pag. I)

Tovarășul N i c o l a e 
•Ceaușescu: a fost invitat să 
vizi.cze ferma zootehnică.

La încheierea vizitei, se
cretarul general șl parti
dului a apreciat că ferma 
' ido tehnică Pantelimon are«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

încă mari posibilități pen
tru a-și aduce o contribu
ție substanțială la buna a- 
provizionare a Capitalei cu 
lapte și. produse lactate.

Conducerea Ministerului 
Agriculturii și Industriei A- 
ii men tare, cadrele de con
ducere și specialiștii de la

ferma Pantelimon 
sigurat pe tovarășul 
Ceausescu că vor 
cu toată fermitatea pentru 
a transpune în viață mă
surile și indicațiile rezulta
te din recenta consfătuire 
de lucru de la C.C. al

l-au a-
Nicolae 
acționa

I

FILMEP.C.R., precum șî cele 
te cu prilejul vizitei.

Zootehniștii de la Pante
limon au mulțumit tovară
șului 
pentru 
nitatea lor, i-au urat viață 
lungă, 
muncă.

Nieolae Ceaușescu 
această vizită în u-

multă putere de

zflCTUZILIT^irezl ÎN LU/Mf
Miting electoral în raionul 
Dimitrov al orașului Sofia

SOFIA 6 (Agerpres). 
Luînd cuvîntul în cadrul 
mitingului electoral din 
raionul Dimitrov al orașu
lui Sofia, Todor Jivkov, 
secretar general al C.C, al 
P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, a relevat că în
crederea pe care poporul 
bulgar o acordă candidați- 
Ior Frontului Patriei pen
tru alegerile în Adunarea 
Populară și în organele lo
cale ale puterii de stat 
constituie ° manifestare a 
prețuirii politicii și activi
tății practice a partidului 
și statului bulgar, rela
tează agenția BTA.

' Sintetizînd rezultatele 
acestei campanii electora
le, in vederea alegerilor ce

au loc duminică, vorbito
rul a arătat că ea s-a des
fășurat sub semnul înde
plinirii hotărîrilor Con
gresului al XII-lea al P.C, 
bulgar. Planul stabilit 
pentru actualul cincinal, 
a spus vorbitorul, este real 
și are un fundament trai
nic, a declarat Todor Jiv- 
kov, aceasta nu înseamnă 
că sarcinile celui de-al op
tulea cincinal sirii: ușoare 
și se vor îndeplini de la 
sine. Este necesară o mun
că conștientă și tenace a 
clasei muncitoare, a oame
nilor muncii din agricul
tură, a intelectualității. 
Este necesară conjugarea 
tuturor forțelor și posibili
tăților materiale, a între
gului potențial al națiunii".

O nouă rundă de convorbiri în Irak șî în Iran
ri

de agenția Reuter. El a 
precizat că Olof Palm© va 
sosi In Teheran, la 19 iu
nie, ulterior urmînd să vi
ziteze Bagdadul.

Decizia cu privire la a- 
ceaslă nouă rundă de con
vorbiri, a spus purtătorul 
de cuvînt, a fost luată în 
cursul unei recente întîl- 
niri dintre Kurt Waldheim 
și Olof Palme și a fost a- 
probată de guvernele ira
kian și iranian.

NAȚIUNILE UNITE 6 
(Agerpres). Secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt 
Waldheim a cerut repre
zentantului său special, 
fostul premier suedez, O- 
lof Palme, să întreprindă 
o nouă rundă de convor
biri în Irak și în Iran, în 
cadrul misiunii de bune 
oficii pentru soluționarea 
politică a conflictului .din
tre cele două țari, â anun
țat un purtător de euvînt 
la Națiunile Unite, citat

Japonia se pronunță împotriva 

armelor nucleare

<
i
5

s

5
s

TOKIO 6 (Agerpres). — 
Comitetul pentru afaceri
le externe al Camerei Re
prezentanților — cameră

In urmă cu 3000 ani, o- 
menitea a trecut printr-o 
criză energetică — este 
concluzia unui grup de 
arheologi, care au studiat 
o regiune minieră din es
tul Egiptului. Ei au cons
tatat că faraonii ordonau 
închiderea unor mine de 
cupru în plină exploata
re, din cauza lipsei cărbu
nelui necesar topitoriilor.. 
In timpul domniei lui 
Ramses al ll-lea (1317— 
1251 i.e.n.), minele și to
pitoriile atinseseră, in E- 
giptul antic, proporțiile 
unei mari industrii. Pe 
atunci, susțin specialiștii, 
existau 1000 cuptoare în ca
re erau obținute aproxi
mativ 100 tone cupru. In 
cuptoarele de acum trei

milenii, focul era întreți
nut cu cărbune obținut din 
lemn de salcîm și curmal, 
iar aerul era pompat 
cu foaie. Cînd, d up ă

FAPTUL DIVERS

o exploatare prea inten
sivă a lemnului, nu mai 
exista lemnul necesar pro
ducerii cărbunilor, farao
nul ordona părăsirea mi
nelor și închiderea cuptoa
relor.

★
Laboratorul de hemato

logie din orășelul Avran- 
ohe (departamentul La 
Manche) a găsit un mijloc

ingenios de transportare a 
probelor de singe de la 
spitale la laboratoarele de 
analize ■— porumbeii călă
tori. Asociația columbofi
lă locală a propus trans
portarea probelor cu po
rumbeii. Fiecare porumbel 
poate transporta un fla
con conținînd 3—4 grame 
de singe.

★
In subsolul egiptean al 

pustiului Sahara se află 
un lac cu apă potabilă eu 

. o suprafață egală cu cea 
a statului american Texas 
— 692 000 km pătrați. Ex- 
perții apreciază, că el s-a. 
format acum 25 000 
rezervele sale cu apă

ani, 
ră- 

mînînd de atunci relativ 
constante.

in ferioară a Dietei japone
ze — a adoptat, în unani
mitate, o rezoluție prin 
care este reafirmată opo
ziția față de intrarea în 
spațiul aerian sau apele te- 

■ ritoriale nipone și trecerea 
prin acestea: a avioanelor 
și navelor străine cu arme 
nucleare la bord, infor
mează agenția Kyodo.- Ja
ponia trebuie să facă tot 
posibilul pentru eliminarea 
oricărui pericol de prolife
rare a unor asemenea ar
me— se arată în rezoluție. 
In" același timp Japonia tre
buie să contribuie la abo
lirea totală a armamentului 
nuclear, făcîndu-și clară 
politica în sprijinul de
zarmării la Națiunile Uni
te sau în cadrul altor, fo
ruri internaționale.
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Alegerile parlamentare 
desfășurate duminică în 
Cipru au confirmat anti
cipările observatorilor de 
la Nicosia cu privire la 
rezultatele în scrutin pen
tru forțele de stînga si 
democratice din 
Cele mai multe 
(32,7 la sută) au 
cordate de cei 
300 000 de alegători 
prioți greci candidatilor 
comuniști, prezentați de 
Partidul Progresist al

Oamenilor Muncii (AKEL) 
care va avea acum în 
parlament (Camera Re
prezentanților) 12 depu- 
tați, cu trei mai mult fa
ță de alegerile din 1976. 
Tot 12 mandate (dar. nu
mai 31,8 la sută din vo
turi) au revenit forma
țiunii politice Adunarea 
Democratică, nereprezen
tată în vechea cameră. In 
afara avantajelor oferite 
de noul sistem electoral 
de reprezentare proporțio
nală simplă se consideră 
că acest partid își da
torează în mare parte 
poziția obținută și pres
tigiului liderului 
G 1 
fost 
rei

insulă, 
voturi 

fost a- 
peste 

ei-

a f k o s Clerideș, 
președinte al Came- 
Reprezentanților si

i-au revenit trei locuri 
(8,1 la sută din voturi).

Așadar, ultima consul
tare populară din Cipru 
confirmă adeziunea elec
toratului insular fată de 
formațiunea politică cea 
mai vecile si cea mai bi
ne organizată din tară 
(AKEL), fată de un pro-

fost reprezentant al păr
ții ciprioților greci la 
convorbirile intercomu- 
nitare."

Pe locul următor în ce 
privește reprezentarea în 
noul parlament se află 
Partidul Democratic, al 
președintelui Spyros Ky- 
prianbu, care a înregistrat 
un oarecare recul, candi- gram realist si democratic 
dații săi obținînd 19.5 la de apărare a intereselor

Comentariu extern
și drepturilor 
muncii, ale 
popor cipriot 
plan intern, cît ..... 
După anunțarea rezulta
telor, secretarul general 
al AKEL. Ezekias Papa

oamenilor 
întregului 
atît pe 

și extern.

sută din voturi și opt lo
curi în cameră. Se apre
ciază că opțiunile elec
toratului au suferit unele 
mutații ca urmare a Pro
greselor nesemnificative 
înregistrate, în direcția 
soluționării problemei ci- ioannou. ales deputat de 
priote (mai ales că toa- Limassol. aprecia 
te cele șapte partide pre- prin votul său, 
zente în 
se pronunță pen
tru un Cipru 
pendent, autonom, 
fiional si nealiniat).

In sfîrșil. ultimul 
partid politic reprezentat 
în noul parlament este 
cel socialist —- Uniunea 
Centrului Democratic 
(EDEK) — condus de 
Vassos Lyssărides, căruia

că 
poporul 

confruntare cipriot a respins orice 
reglementare a proble
mei Ciprului în afara ca
drului și procedurii Na
țiunilor Unite, iar rezul
tatul alegerilor este ex
presia opoziției față de 
oligarhia economică si e- 
lementele 

Dealtfel, 
consideră 
recentului

inde-
bire-

puciste.
observatorii 

că rezultatul 
scrutin echiva-

lează eu un vot masiv 
acordat forțelor de stingă 
și democratice. De fapt, 
comuniștii, socialiștii si 
centriștii —• care au cons
tituit coaliția in timpul 
vechi i legislaturi 
— dețin si acum majori
tatea (23 de locuri din 
cele 35). Desigur, teoretic 
sînt posibile mai multe 
formule de coaliție, dar 
observatorii 
creadă 
unire 
AKEL 
cratic „ __ ____ ___
Kypiianou. Acesta a lan
sat, dealtfel, un apel la 
unitate, declarînd — po
trivit agenției cipriote 
de presă ,.C.N.A.“ — că 
se așteaptă la. o coopera
re armonioasă între or
ganele executiv și legis
lativ, spre binele întregii, 
țări.

Mandatul actualului șef 
al statului expiră peste 
doi ani, alegerile prezi
dențiale urmînd să se 
desfășoare în 1983. In 
cazul în care structura 
actualului parlament ar 
face dificilă sarcina exe
cutivului. este posibilă 
însă o devansare a scruti
nului prezidențial.

V. ,N.

înclină să 
într-o probabilă 

a tortelor între 
si Părtidul Demo- 
al președintelui
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serial pentru copii. Pe
ripeții de vacanță. (4) 
9,40 Omul și sănătatea. 
10,00 Viața satului. 11,45 
Bucuriile muzicii. Vă 
place Mozart ? 12,30 De 
strajă patriei. 13,00 Te
lex. . 1.3,05 Album du
minical. 14,45 Șah. 15,00 

de 
sim

plu bărbați a turneului 
internațional de la Ro
land Garros. 16.00 Fot
bal : Sport Club Bacău 
— Politehnica Iași în 
Campionatul național. 
Repriza 1. 16.45 Tenis 
de cîmp. 17,00 Fotbal: 
Repriza n Il-a. Trans
misiuni alternative de 
la Paris și Bacău. 17,45 
Ecranizări după opere 
literare românești. Răs-

7 iunie
PETROȘANI — 7 No

iembrie: SpanioJii de 
modă nouă; Republica: 
Zbor planat; Unirea: O- 
mul si fiara (I—II).

PETRILA: Pruncul, 
petrolul șl ardelenii.

LONEA: Fata morga
na.

ANINOASA: Labirin
tul. ,

VULCAN: Luceafă
rul -. Zbor planat ; Mun
citoresc : 
Hooper.

LUPENI — Cultural: coala după romanul lui 
Omul și 
Muncitoresc : 
dolarii si ardelenii.

URICANI : Scurt po
pas.

Telesport. 'Tenis 
cîmp: Finala de

Cascadorul

fiara I-II;
Artista,

8 iunie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Divina Emma; 
Republica : Colombo la 
Londra; Unirea : Cactus 
Jack.

PETRILA : Pruncul, 
petrolul și ardelenii.

LONEA : Libera, dra
gostea mea.

VULCAN — Luceafă
rul : Drapelul rupt; 

Muncitoresc : Cascadorul 
Hooper.

LUPENI — Cultural: 
Dreptate pentru toți ; 
Muncitoresc : Artista, 
dolarii si ardelenii.

URICÂN1 : Scurt po
pas."

Liviu Rebreanu. Partea 
a Il-a. 18,20 Orele Aus
triei — reportaj. 18,40 
Ani frumoși, copilărie. 
19,00 Telejurnal. 19,25 
Cîntarea României. Ju
dețul Maramureș. 20,50 
Film artistic: Primăva
ra regăsirilor. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor americane. 
22,30 Telejurnal. Sport.

8 iunie

16,00 Emisiune în lim
ba maghiară. 18,50. 1001

5
5

s s

TV

de seri. 19,00 Telejurnal. 
19,25 Actualitatea eco
nomică, 19,45 Orizont 
tehnico-științilic. 20,25 
Roman foileton. KarI 
Marx ■— anii tinereții. 
Episodul 4. 2.1,30 Ca
dran mondial. 21,55 Pa
gini enescienc. 22,20 Te
lejurnal.
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8,30 
Șoimii

7 iunie
Tot înainte! 9,05 
patriei. 9,15 Film

Grupul școlar 
Lupeni

Anunță că în perioada 16-25 iunie 
fac înscrieri pentru treapta I liceu clasa 
IX-a la următoarele profile j

CURS DE ZI
— mine, petrol, geologie

uf-: mecanică - -
— electrotehnică
CURS SERAL
— mine, petrol, geologie
In perioada 1—8 iulie clc., pentru 

treapta a ll-a liceu (clasa a Xl-a) zi și seral 
profilele : ■■■ . '.

— nune, petrol, geologie
— mecanică
— electrotehnică
Tot în perioada 1—8 iulie se fac în

scrieri pentru școala profesională — curs de 
zi

se
a

cu profilele ;
— miner
— mecanic utilaj de mină
— construcții — zidari, șamotori 
înscrierile se fac la secretariatul școlii,

strada 7 Noiembrie nr. 43, oraș Lupeni, zil
nic între orele 7—15, iar în zilele de miercuri 
pînă la ora 19.

Mica publicitate
Cu ocazia împlinirii ma

joratului îi dorini fiului 
nostru ROBERT LASZLO, 
mult noroc în viață și „Ea 
mul ți ani !“

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Meica 
Dan, eliberată de I.M, Lu- 
peni. Se declară nulă. (530)

ANUNȚ DE FAMILIE

SE împlinesc cine; ani de Ia dispariția celui care 
ne-a fost un bun sfătuitor și naș

ANDRONACHE GHEORGHE.
li vom păstra veșnic amintirea chipului său lu

minos. Familia Ragea.
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