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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Complexul expozițional 
din Piața Scînteii

1 PAG. — 50 BANI

Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar gene

ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a vizitat, sîmbătă di
mineața, o expoziție orga
nizată la Complexul expo- 
zițional din Piața Scînteii, 
unde a examinat mașini și 
utilaje din dotarea agri
culturii, care concură la 
realizarea lucrărilor din 
Programul național de i- 
rigații, desecări și comba
terea eroziunii solului.

întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu spe

cialiștii din aceste sectoa
re importante ale econo
miei naționale, care are loc 
la puțin timp de la adopta
rea de către Plenara C.C. 
al P.C.R. și de către foru
mul legislativ suprem al 
țării a Programului na
țional pentru asigurarea 
unor producții agricole 
sigure și stabile prin creș
terea potențialului produc
tiv al pămîntului, mai 
buna organizare și folosi
re în mod unitar a terenu
rilor agricole, a întregii su
prafețe a țării, realizarea 
irigațiilor pe circa 55—60

la sută din suprafața ară-* 
bilă, a lucrărilor de dese* 
căii și combaterea eroziu-t 
nii solului, a avut drept o-> 
biectiv stabilirea măsurilor, 
menite a duce la realiza-» 
rea, de către industria noas-t 
tră constructoare de ma* 
ș;ni, a necesarului de utw 
laje solicitate de marila 
lucrări prevăzute în acești 
program, asimilarea în fa« 
bricație de noi mașini și 
echipamente necesare a< 
cestor lucrări.

(Continuare io pag. a 4-a)i

„Vom căuta mereu noi căi 
și posibilități de creștere 

a producției"
Evocăm cu deosebită 

satisfacție, în aceste zile, 
un moment de răscruce 
din viața partidului, din 
istoria patriei și a popo
rului nostru. Se împlinesc 
18 ani de la Congresul al 
IX-lea al Partidului Co
munist Român, înalt fo
rum politic care a pus 
bazele orientărilor știin
țifice în organizarea și 
conducerea vieții econo- 
mico-sociale, în dezvol
tarea întregii societăți. 
In spiritul clarvăzător al 
acestor orientări, jalona
te de cel ales să conducă 
laborioasa activitate
a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, țara 
noastră a făcut progrese 
fără precedent, pe baza 
dezvoltării continue a 
forțelor de producție, 
perfecționării relațiilor 
sociale, adîncirii demo- 
<___________________

crației socialiste, anrmă- 
rii neîntrerupte a cuceri
rilor din domeniul știin
ței și tehnicii.

Și mina Lupeni se în
fățișează, în ansamblul 
realizărilor acestor ani, 
ca o unitate asupra căre
ia și-au pus puternic am
prenta măsurile inițiate 
de secretarul general al 

partidului, pentru dez
voltarea industriei car
bonifere. Cu prilejul vi
zitelor de lucru întreprin
se la întreprinderea noas
tră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a purtat un 
rodnic dialog cu minerii, 
chiar în abataje, s-a in
teresat îndeaproape de 
posibilitățile de creștere 
a producției, ne-a indicat 
să punem accent pe me
canizarea și automatiza
rea proceselor tehnolo
gice și perfecționarea 
forței de muncă. Ulterior, 
practica a confirmat pe 
deplin justețea acestor o- 
rientări căci, urmînd a- 
ceste indicații, în anii din

Ioan SAV, 
secretarul comitetului 

de partid al I.M. Lupeni

(C-oaUnuare io pac. o 2-a)

Sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a avut Ioc

pentru înfăptuirea Programului Național de asigurare 
a unor producții sigure și stabile prin creșterea 
potențialului productiv al pămîntului, mai buna 

organizare și folosire în mod unitar a terenurilor 
agricole, a întregii suprafețe a țării, realizarea 

lucrărilor de desecări și combaterea eroziunii solului
în ziua de 9 iulie a.c., 

sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, a avut 
loc ședința de constituire 
a Comandamentului Na
țional pentru înfăptuirea 
Programului Național pri
vind asigurarea unor pro
ducții agricole sigure și 

stabile prin creșterea po
tențialului productiv al 
pămîntului, mai buna or
ganizare și folosire în mod 
unitar a terenurilor agri
cole, a întregii suprafețe 
a țării, realizarea irigați
ilor pe 55—60 la sută din 
suprafața arabilă, a lucră
rilor de desecări și comba
terea eroziunii solului.

în conformitate cu ho-
tărîrile Plenarei C.C. al 

P.C.R. din iunie 1983, și â 
Marii Adunări Naționale, 
președintele Comandament 
tului Național este tovară-' 
șui Nicolae Ceaușescu, se-» 
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre-1 
ședințele Republicii Sociat 
liste România.

A fost stabilită compo-i 
nența Comandamentului

(Continuare in pag. a 4-a)

Reporter în post fix
LA PREPARAȚIA PETRILA

Constructorii și-au respectat angajamentul 
De mîine încep probele

tehnologice, simultan, 
la ambele linii de preparare

Ieri, pe șantierul extin
derii și modernizării pre
parației Petrila se mai a- 
flau 320 de constructori. 
Astăzi sînt programați cu 
mult mai puțini. „De mîi
ne, ne informează ing. 
Constantin Dincă, șeful 
șantierului 1 Petrila al 
i.C M.M., la acest obiectiv 
sînt planificate doar clte- 
va echipe de întreținere 
Practic, rolul nostru s-a 
terminat. Am încheiat, cu 
citeva mici excepții, toate 
probele tehnologice de 
mers în gol al utilajelor".

Dincolo de acest fapt 
se ascunde o mare canti
tate de muncă, de tensiuni 
și activitate neobosită a 
constructorilor, care au în
făptuit cu cîteva zile în (Continuare io pag. a 2-a) I

După mine librăria este 
un paradis alb. Un loc 
în care viața ți se eta
lează sub toate formele. 
Un loc unde te legi de 
neant, intrînd întt-o sta
re de liniște, de echili
bru sufletesc.

Simt acest lucru de 

devans prevederile cuprin
se în ultimul program pre
mergător punerii în func
țiune a modernelor linii 
de preparare. în numai 10 
zile s-au montat și s-au 
pus la punct, după porni
rea în gol. zeci de instala
ții complicate, fluxul de 
benzi transportoare de la 
cota zero pînă la cota 4-32 
de la silozul pentru căr
bune brut pină la silozuri
le de pre duse finite. Pen
tru hărnicia și abnegația 
de care au dat dovadă, 
merită cuvinte de laudă 
formațiil de constructori 
conduse de Fetru Albu, Ni-

Viorel STRAUȚ

foarte mulți ani, de cîte 
ori trec pragul librăriei 
„Ion Creangă" din Pe
troșani. Colectivul de 
aici, condus cu pricepere 
deosebită de Lucia Stan, 
o foarte mare iubitoare 
de carte, se află de ciți- 
va ani buni pe loc frun

Aspect surprinzînd 
ultimele retușuri făcute 
de montori la centrifu
ga de desecare a cărbu
nelui — utilaj ce cons
tituie o premieră româ
nească la noile linii de 
preparare a cărbunelui 
de la Petrila,

Foto : Ion LICIU

taș la nivelul ivdețului. 
Carc-i secretul ? ar suna 
mult uzitata întrebare 
pusă de reporter. Nu-i 
altceva decît munca și 
iar munca, dragostea 
pentru această artă. O 
lup.ă continuă cu starea 
de spirit a omului, fă- 
cîndu-1 să iubească slova, 
viața însăși cu toate la
birinturile ei. Este fru
mos, nespus de frumos I

Valeriu COANDRAȘ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
v a efectua o vizită oficială de prietenie

in Republica Populară Mozambic
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, va efectua, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o vizită oficială de prietenie în Republica Populară Mozambic, 
la invitația tovarășului Samora Moises Machel, președintele Partidului I REL1MO, 
președintele Republicii Populare Mozambic, în perioada 18—20 iulie 1983.

Este o zi frumoasă, ce) 
puțin pînă la ora prîn- 
zului cînd e posibil să-și 
facă apariția aversele, 
specifice zonelor de mun
te în luna lui Cuptor. 
Prin larga lor semnifi
cație in conștiința locui
torilor Văii Jiului, reți
nem două evenimente în 
curs de desfășurare : este 
penultima zi de înscriere 
a candidaților la con
cursul de admițere de "la 
Institutul de mine și, al

doilea, că mîine diminea
ță va avea loc a doua 
probă a examenelor pen
tru treapta a Il-a a li
ceelor.

Profitînd de această 
zi călduroasă, foarte 
mulți locuitori își vor 
căuta refugiul, cU mie cu 
mare, în mijlocul naturii,

SECTORUL III 
AL I.M. LONEA 

Primul pas pe 
caisa redresării

Minerii sectorului III de> 
la I.M. Lonea s-au con
fruntat în prima jumătate 
a anului cu foarte multa 
greutăți. Acestea i-au îm
piedicat să-și realizeze lu
nă de lună sarcinile da 
plan.

Mai întâi a trebuit să 
dezechipeze un abataj 
frontal și să scoată d n 
subteran complexul meca
nizat care a funcționat Ia 
acest loc de muncă, a 
trebuit să redeschidă une
le căi de acces și să pre
gătească linia de front ne-i

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag a 2-a)

la locurile de agrement i 
(Brăița — Lupeni, La i 
Brazi — Vulcan, Peștera i 
Bolii și Brădet — Petro- | 
șani sau frumosul și bi- j 
ne dotatul spațiu din Pe- | 
trila), lucrătorii din do
meniul comerțului vor fi 
gazde primitoare, multe ■ 
formații artistice fiind și 
ele prezente (dacă nu au 
prevăzut încă, le invităm 
pe această cale) pe estra
dele amenajate în acest 
scop.
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Vedere generală a noului centru civic din Lupeni. Foto: Șt NEMECSEK

De mîine încep probele 
tehnologice, simultan, 

la ambele linii de preparare
(Urmare din par l'

(Urmare din pag. 1)

urmă am obținut cele mai 
importante creșteri ale 
producției fizice. Am fost 
dotați cu utilaje de înaltă 
complexitate tehnică — 
cum sînt susținerile meca
nizate, combinele de tăie
re și înaintare, transpor
toarele de abataje și ben
zile cu covor de cauciuc 
— toate acestea const ituin- 
du.se într-o elocventă ex
presie a grijii manifestate 
de cond ucerea partidului 
pentru creșterea vredni
ciei muncii și îmbunătăți
rea condițiilor din subte
ran. La sectoarele III, IV 
și VI dispunem de capa
cități de producție echipa
te c u astfel de utilaje mo
derne, care îngăduie ob
ținerea unor 
tăți medii de 14—16 
pe post, în condițiile 
ducerii efortului fizic 
creșterii specializării 
nice a muncitorilor.

Mutațiile petrecute 
eei 18 ani de accentuat 
progres tehnic și tehnolo-

gic se răsfrîng și în viața 
socială a minerilor. Ora
șul Lupeni beneficiază de 
importante fonduri de in
vestiții pentru continuarea 
construcției de locuințe și 
dezvoltarea bazei materia-- 
le, a sănătății, comerțului 

'și prestărilor de servicii,

tr-o activitate 
exemplară. La 
Plenară a C C. al 
au fost adoptate 
vederi pentru 
retribuțiilor și 
lor reale ale 
muncii. Dar, 
tat cu deplină

a

economică 
recenta 
P.C.R., 

noi pre- 
creșterea 
venituri- 

oamenilor
s-a ară- 
justețe că

Posibilități de creștere 
a producției

productivi-
tone 
re- 

și 
teh-

în

a învățămîntului și activi
tăților culturale. Vedem 
cu toții 
orașului se realizează 
baza unor concepții 
derne, pentru a face 
Lupeni o localitate care să 
dispună de dotări edilita
re pe măsura importanței 
sale economice.

La toate măsurile adop
tate din inițiativa și cu 
contribuția directă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să răspundem prin-

culturale.
că sistematizarea 

pe 
mo
ri in

Primul pas pe
(Urmare din Pag 1)

calea redresării
alte 
ne- 
de 

tone

cesară realizării sarcinilor 
de plan. Acestea și 
neîmpliniri au dus la 
realizarea sarcinilor 
plan cu peste 12 000
de cărbune, în primele pa
tru luni din acest an. Mi
nerii acestui sector și-au 
pus în aplicare hotărîrea 
de a depăși impasul și au 
rcj’.șit, în .lunile mai și iu
nie, să-și realizeze 
nile de plan. Pentru 
dresarea extracției și creș
terea producției, cele două 
brigăzi de la lucrările de 
pregătiri conduse de Vasi
le Pînzaru și Grigore Fa- 
tol s-au mobilizat exemplar 
și au reușit să pregăteas
că și să ecnipeze cu stîlpi 
individuali un nou abataj 
frontal, care a început să 
producă încă din prima 
decadă a lunii mai. De a- 
tunci, în sectorul III 
lucrează din plin cu 
frontale conduse de 
rimentații mineri 
Bucur, Ion Cojocariu 
Dragoș Teleagă. în 
mari capacități de produc
ție, printr-o bună organi
zare a lucrului pe schim
buri, prin aprovizionarea 
ritmică cu materialele ne
cesare s-au obținut, în 
cele două luni, productivi
tăți mai mari decît 
planificate în medie 
300—900 kg pe post, 
trăgîndu-se producții 
nice de peste 250 t~ 
cărbune.

sarci- 
re-

se 
trei 

expe- 
losif 

și 
aceste

cele 
cu 

ex- 
zil- 

lone de

la manifestările ce vor a- 
vea loc în cadrul acțiunii 
„Omagiu patriei și parti
dului1*. x

,Incepînd din a doua de
cadă a acestei luni, în ca
drul sectorului nostru va 
intra în funcțiune un nou 
abataj frontal (cu o lungi
me de 60 de metri) echipat 
cu stîlpi de susținere indi
viduală. Din acesta 
extrage zilnic 
tone cărbune, 
eași perioadă 
chiparea unui

vom 
peste 200 de 
Tot în ace- 
începem e- 
nou frontal 

care va produce spre sfîr- 
șitul acestei luni. Aceste 
două noi capacități de pro
ducție ne vor asigura rea
lizarea ritmică a sarcinilor 
de plan în lunile următoa
re și depășirea acestora cu 
1000 de tone pe lună. Pînă 
la sfîrșitul anului, vom 
recupera peste jumătate 
din minusul cumulat în 
primele patru luni. Spu- 
nînd aceasta am în vedere 
realizările obținute în lu
nile mai și iunie, cînd am 
extras suplimentar 100 de 
tone, iar în această lună 
avem un plus de peste 200 
de tone de cărbune. Colec
tivul nostru este hotărît să 
facă totul ca de acum 
na in te să extragă 
peste 980 de tone 
bune cît este planul 
nic" — ne spunea ing. Ion 
Gheorghe, șeful sectorului.

Primul pas pe calea re
dresării a fost făcut, llotă- 
rîrea colectivului sectoru
lui este ca în lunile urmă
toare să confirme consoli
darea acestui pas prin pro
ducții sporite.

baza acestor creșteri o re
prezintă numai activitatea 
economică, rezultatele la 
producția fizică, la calita
tea produselor și cheltuie
lile de producție. Singura 
cale de sporire a venituri
lor o constituie depășirea 
ritmică a sarcinilor 
plan și, prin 
mă, deși am 
mestrul 1 cu 
8000 tone de 
toate resursele noastre 
terne au fost 
la nivelul cerințelor. Avem 
încă abataje în care se ob
țin 
și formații de lucru 
care se înregistrează 
coeficient 
tor de utilizare a 
de timp.

Din Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. am 
de asemenea, 
rectă ce va trebui să 
Stabilită între 
ti ibuțiilor, 
muncii 
tativi ai eficienței econo
mice și rentabilității. în 
mod operativ, dezbaterile 
din adunările generale ale 
organizațiilor de partid au 
fost orientate spre cunoaș
terea și însușirea proble-

de 
pris- 

se- 
de 
nu 
in- 

valorificate

această 
încheiat 
un plus 
cărbune.

productivități scăzute, 
în 
un 

necorespunză- 
fondului

plenarei 
reținut, 

corelația di- 
fie 

nivelul re- 
productivitatea 

i și indicatorii cali- 
ai eficienței 

și rentabilității.

maticii complexe, 
în documentele 
în vederea găsirii 
căi și modalități 
îmbunătățirea realizărilor. 
Colectivul nostru are o ex
periență bună în aplicarea 
tehnologiilor avansate și 
extinderea mecanizării. Din 
gîndirca tehnică 
a specialiștilor 
fost rezolvate 
bleme pentru 
utilajelor la 
specifice de zăcămînt. 
dată mai recentă, 
vorbi și despre o experien
ță în domeniul refolosirii 
utilajelor, întrucît la sec
torul IV susținerile meca
nizate se află la a doua 
sau a treia întrebuințare. 
Dar nu socotim nici pe 
departe că am epuizat po
sibilitățile de economisi
re, de valorificare supe
rioară a dotării tehnice de 
care dispunem. Pe baza 
întăririi autoconducerii și 
autogestiunii — așa cum 
s-a indicat la plenară — 
vom acționa și în conti
nuare pentru gospodărirea 
cu maximă eficiență a 
părții din avuția națională 
ce ne este încredințată, iar 
prin intensificarea ritmu
lui la extracția cărbunelui 
vom face astfel îneît 
crească valoarea nou 
tă cu care colectivul
tru contribuie la întărirea 
balanței de materii prime 
a țării. Cărbune mai mult, 
mai bun și mai ieftin — 
acesta este obiectivul nos
tru, un obiectiv căruia mi
na Lupeni îi va răspunde 
pe măsura frumoaselor 
tradiții de muncă ale co
lectivului nostru.

cuprinse 
plenarei, 
de noi 

pentru

avansată 
minei au 
multe pro- 

adaptarea 
condițiile 

De 
putem

să 
crea- 
nos-

colac Bîrlad, Paul Jugăna- 
ru, Petru Cincă, Ilie Știu- 
că, Stelian Pantazie, Nagy 
Dezideriu, Gheorghe Gîr- 
ban, Mihai Racz, Vasile 
Boboc și multe alte for
mații

La 
tii în 
de la 
și-au 
datoria, 
minică, 10 iulie, ne spunea 
ing. Aurel Florian, 
îneît luni, 11 
gurăm în ce 
funcționarea 
a instalației 
și control".

Șeful proiectului .Extin
dere și modernizare a pre- 
parației Petrila1*, ing. IU- 
liu Kilyen, de la I.C.P.M.C. 
Petroșani, trăiește emoțiile 
firești ale momentului cul
minant, cînd proiectul a 
prins viață. Majoritatea u- 
tilajelor și instalațiilor sînt 
produse în țara noastră. 
Acest fapt confirmă mari
le posibilități 
triei noastre 
Noile linii 
spre deosebire 
linie de 
asigura 
rificare 
bunelui 
trila. în vechea instalație 
ponderea cărbunelui spălat 
pentru semicocs era doar 
de 12—15 la sută. Noile 
linii de preparare vor a- 
sigura circa 40 Ia sută 
cărbune spălat pentru se
micocs. în plus crește și

de luciu,
rîndul lor, specialiș- 
instalații electronice 
I.M.S.Ă.T. București 

făcut cu prisosință 
„Vom lucra și du-

astfel 
iulie, să asi- 
ne pri ceste 

ireproșabilă 
de comandă

preparare, 
în curînd o 
superioară a 
de la Lonea

ale indus- 
naționale. 

tehnologice, 
de vechea 

vor 
valo- 
căr- 

și Pe-

numărul sorturilor de căr
bune rezultate din prepa
rare. Iată deci tot atîtea 
motive de îndreptățită 
mîudrie .și satisfacție pen
tru colectivul 
loi

I oi fota din 
vast de la cota zero pînă 
la cota 32 nu contenește 
nici noaptea Pentru pre

se conturează o 
perioadă de mari eforturi 
și griji pînă la exploatarea 
în sarcină, la parametri 
proiectați, a celor două li
nii de preparare. Formați
ile de lucru se instruiesc 
în focul probelor tehnolo
gice, cunoscînd și stăpî- 
nind nou) flux. Ore de 
neodihnă, de încordare, dar 
și de mari satisfacții pen
tru ing. Victor Chiaburu, 
șeful preparației, ing. Ma
rin Ilcea și ing. Gheorghe 
Stănculescu, cei ce 
pund de funcționarea 
supravegherea 
tehnologice.

Constructorii, 
cu beneficiarul, 
liștii de la l.M.S.A.T. Bucu
rești și cu proiectanții și-au 
făcut pe deplin datoria, 
rcspcctîndu-și angajamen
tele De mîine, noile linii 
tehnologice ale prepara
ției Petrila vor începe pro 
bele tehnologice în sarcină. 
Vom prezenta noi amănun
te despre acest important 
eveniment de muncă din 
Valea Jiului.

proiectanți-

peri metrul

părători

răs-
Și

circuitelor

cot la cot 
cu specia-

IPOSTAZE CITADINE

Furtu nul

î- 
zilnic 

de căr- 
zil-

DEPAȘ1RI DE PLAN
Aprovizionarea cores

punzătoare, testarea pre
ferințelor cumpărătorului 
și practicarea unui comerț 
civilizat constituie doar cî-

con- 
unei

țiva factori care au 
curat la realizarea 
depășiri de plan de peste 
300 000 lei de către colec
tivul magazinului nr. 74 
„Automoto1* din Petroșani, 
responsabil Ion Dinu Ște- 
fănescu. (Gh. O.)

lele silvice din 
lui.

Valea Jiu- muzec si obiective istorice. 
(IB.)

zile 
sau 
averse, 
multe 
lingă

Ș> 
in

Era în zilele cînd bule
tinul meteorologic nu de
venise încă cea mai urmă
rită emisiune TV. încă nu 
ploua mocănește,
nopți de-a rîndul. 
reprizele repezi de 
într-o grădină cu 
și felurite legume, 
un bloc aflat în apropie
rea școlii generale din a- 
cel cartier din Petrila, tre
băluia un bărbat cunoscut 

ins harnic. Spre 
de la gemulețul băii 

a 
gros 
fost 
ploi 

a 
un 

tre- 
apa

ca un 
seară, 
apartamentului lui T.S. 
coborît 
cit mina.
udată ca după 2—3 
zdravene. Apoi omul 
povestit îndelung cu 
vecin cum mai merg 
burile pe la mină. Și 
din furtun curgea, curgea, 
pe... apa sîmbetei. lată un 
bloc, mi-am zis. unde n-a 
ajuns îndemnul inserat în 
coloanele ziarului nostru: 
..Cetățeni, gospodăriți cu 
grijă apa !“.

un furtun
Grădina a

Strungarii] Dumitru 
I Șteîănescu și frezorul 

loan Ceuță, doi munci
tori fruntași de la de
poul C.F.R. Petroșani, 
consultindu-se cu privi
re la realizarea unui re
per Ia o locomotivă a- 
flată în reparație. 
Foto : Șt. NEMECSEK

I • OMAGIU PATRIEI ȘI 
I PARTIDULUI. Montajul 
Iliterar-muzical al pionieri

lor de la Școala generală 
r»r. A anrpriat CU

pe țară și la a- 
idiție a Festivalului 

național „Cîntarea Româ- 
njei’*, va fi prezent în ta
băra de la Năvodari. Mîi
ne, pionierii pleacă la Nă- 

oriari pentru a participa

nr. 6 Petrila, apreciat cu 
locul I

| ceasta ei

• FRUCTE DE PĂDURE. 
A început campania 
recoltare a fructelor 
pădure. Ocolul silvic 
Petroșani ne informează 
că s-au și expediat 1700 
kg afine. Deoarece va fi 
o recoltă deosebită și de 
zmeură, atragem atenția, 
celor ce încep să o culea
gă că este necesar să ob
țină în acest sens o auto
rizație eliberată de ocoa-

de 
de 

din

• EXCURSIE, 
de astăzi, timp 
tăinînă, ^17 elevi de 
Școala generală nr. 1 din 
Petrila se află într-o ex
cursie pe traseul Petroșani 
— Tg. Jiu — Drobeta Tur
na Severin — Craiova — 
Pitești — București — Va
lea Prahovei — Sibiu — 
Alba Iulia — Petrila. De-a 
lungul itinerariului, ex
cursioniștii vor poposi în 
locuri istorice, vor vizita

Incepînd 
de o săp- 

la

• MUNCĂ PATRIOTI
CA. în aceste zile cînd 
aniversăm împlinirea a 35 
de ani de la înființarea 
primelor șantiere ale ti
neretului, uteciștii din or
ganizațiile 1, 8A și 8B de 
la I.M. Lonea au desfășu
rat o rodnică acțiune 
muncă patriotică, 
rînd pinloane 
transportorul TP2 
fecționînd 16 m lanț pen
tru transportorul TR3. 
S-au evidențiat Nicolae

de 
recupe- 
pentru 
și con-

Leach, Lidia Marc, Petru 
Tiric, Moise Iuhas și mulți 
alții.

• GOSPODĂREASCA. 
Cu sprijinul unui grup de 
tineri uteciști, a fost eli
minată o strangulare din 
calea apelor pluviale care 
se adună pe strada Vasile 
Alecsandri din Petroșani, 
(tinerii, dovedind simț 
gospodăresc, au săpat un 
șanț și au introdus un tub 
din beton. (T.Ț.)

• REPETIȚII. Un colec
tiv artistic de la Teatrul 
de stat din Petroșani a

început repetițiile 
gătirile în vederea reali
zării unei noi premiere cu 
piesa „Uneori ulciorul 
merge de multe ori 
apă“ de

nu 
la 

Dinu Grîgorcscu. 
Spectacolul este regizat de 
Ion Simionescu, scenogra
fia fiind semnată de Ște
fan Barath.

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU

jnfopmci?.

I
I
I
I
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Toponimie dacăvz

Simbolul lupului a po
larizat în momente grele 
energiile statului dac. O- 
noarea, vitejia și demni
tatea luptătorilor autoh
toni au fost admirabil 
concentrate în stindardul 
lor pe care îl găsim bine 
reprezentat în multe din 
scenele Columnei Traia- 
ne. Așa de pildă, locali
zarea statului major dac 
în bătălia de la Tapae 
este semnificată nu doar 
prin busturile unor dem
nitari ; deasupra taberei 
se ridică, în planul se
cund, stindardul cunoscut 
— capul de lup cu trup 
de balaur. O altă scenă 
înfățișează panoramicul 
unei cetăți dace. Deși e- 
xistă elemente care 
muresc apartenența 
tificației, sculptorul 
să fie cu totul explicit : 
în cetate, probabil lingă 
clădirea comandantului, 
flutură același binecu
noscut stindard dac. Re
cent, pe teritoriul țării 
noastre, la Budureasca, 
a fost descoperit un frag
ment ceramic dacic a- 
vind incizat pe el imagi
nea simbolului dac. Da
tarea prin metode de la
borator au lasă îndoieli 
asupra autenticității. 
Dacă stindardul dac s-a 
impus în iconografia ro
mană, înseamnă că aici, 
în locurile unde a luat 
naștere, simbolul lupului 
a fost cu deosebire im
portant. Cercetări avizate

îl socotesc un animal to
tem, dacii, considerîn- 
du-i-se descendenți, dar 
nu numai atît ; la trece
rea hotarului dintre a- 
dolescență și bărbăție, ti
nerii traversau o perioa
dă de inițiere războinică 
în care invocarea unor 
atribute legate de „stră
moșul" totemic—forță, în
drăzneală, rezistență, 
constituia o parte a ritua-

Sîntem dintotdeauna
pe aceste locuri

lă- 
for- 
ține

lului. Ne-am gîndit 
un asemenea simbol 
gat prin multe fire 
structura spirituală a 
cilor a putut într-o 
mă sau alta ajunge 
în zilele noastre. O 
diție obligatorie era

autohtonă su- 
masivă pentru 
după veacuri 
abia amintit.

că
Ie
de 

da- 
for- 
pînă 
con- 
con-

tinuitatea 
ficient de 
a proiecta 
simbolul 
Trecerea vremii poate a-
coperi pe plan lingvistic 
niște realități magico- 
rituale foarte solide odi
nioară (de ar fi să ne 
gîndim numai la puter
nica presiune a latinei), 
dar căutarea și folosirea 
atentă a unor 
toponimice și 
poate duce la 
importante. Tn
luroasă, puternic 
mîntată a cetăților

elemente 
onomastice 
dezvăluiri 
zona de- 

fră- 
dace,

mai precis la hotarul 
duios dintre Ciopeia 
Balomir se găsește o 
iană zisă 
lui". Multă vreme 
considerat-o 
sau loc de fin 
satul Vâlcele 
ța dintre una 
cu adevărat mare, 
mică ne-a fost 
cînd într-o frumoasă di
mineață de vară am 
tilnit în hotarul 
Fizești, o vale, 
a... Vălcelanului...
ce merg aceste toponime? 
Și într-un caz și în altul 
găsim o relație la vechiul 
lup dacic. Numele de 
Vale, Vîlc, Vîlcan, Vălc 
este perechea autohtonă 
și poate originalul după 
care s-a tradus Valea 
Lupului, Lupeni, Lupoa- 
ne... Primul cuvînt îl gă
sim și azi în limbile bal- 
to-slave, dar nu 
să ne 
făcea 
satem, 
rivate 
comun. Interesant 
este și altceva : 
ța deosebită a lupului în 
toponimia și onomastica 
noastră, absența lui (in 
sensul discutat) la vechii 
slavi, fapt de limbă 
indică fără putință 

poziția privile- 
simbolului abia 
și nu în ultimul 
continuitate etni-

pă
și 

po- 
„a Vălcelanu- 

am 
proprietate 

a cuiva din 
deși distan- 
și alta este 

Nu 
mirarea,

în- 
satului 
numită 

Spre

trebuie 
mire : limba dacă 
parte din grupul 
grup de limbi dc- 
dintr-un trunchi 

mai 
frecven-

tăgadă 
giată a 
amintit 
rînd o 
co-spirituală.

ce 
de

\ . MORARII
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Știați că...
...teatrele din Roma an

tică le depășeau pe cele 
grecești în capacitate ? A- 
cestea puteau adăposti 
50 000 — 70 000 spectatori
și aveau o scenă imensă 
de 60—70 mp. Proporțiile 
scenei și perfecționarea 
tehnicii au permis 
reprezentarea unor 
navale.

...municipalitatea 
j ork-eză vernisa în 
primul monument — 
Ioană decorativă înaltă de 
aproximativ 3 ui — de
dicată victimelor acciden
telor de automobil, 600 Ia 
număr, cam două pe lună, 
cît fuseseră înregistrate 
in cele două decenii și ju
mătate trecute de la in
ventarea automobilului 2 
Astăzi pier anual sub ro
țile automobilelor circa un 
sfert de milion de persoa
ne, aproape 700 pe zi, ce
ea ce ar însemna, păstrînd 
proporțiile, o „coloană" î- 
naltă de 30 km.

...păianjenul este un bun 
și precis barometru? Cînd 
produce fire lungi, timpul 
va fi frumos. Firele scurte 
indică vreme în curs de 
înrăutățire. Dacă se ascun
de, va ploua negreșit, iar 
cînd își sparge propria 
pinză, ploaia va fi însoțită 
de furtună. De menționat 
că toate acestea păianje
nul le „prezice" cu 15 zile 
înainte.

Culese de 
Hie BREBEN

Sonetul de duminică

chiar 
bătălii

new-
1926 

o co-

i
marc.
severe 
bronzează

La iarbă verde clipele-s prospere... 
e mai frumos duminica sub soare, 
sini pulsuri și aici, carbonifere ; 
după virtute liniștea-i mai
Sosesc in grupuri dinadins
— scot abataju-n vară și-l 
apoi înalță vîsete in sfere,
cînd pruncii ii admiră și visează.
La iarbă verde e trăire trează
— concluzii și proiecte la vedere — 
o săptămină plină se așează,
o alta se înalță să ofere.

- Și vîntul le mîngîie-n adiere, 
aceste vorbe aurite-n miere.

Ioan Dan BĂLAN

i
1

100 de ani de la nașterea lui Onisifor Ghibu

, al
Cărturar militant 

dagog prin vocație, 
nu demult 
nostru, Onisifor Ghibu 
văzut lumina zilei ; 
un veac (31 mai 1883) 
Săliștea Sibiului.

în activitatea pedagogi
că românească din anii 
anteriori realizării Marii 
Uniri (1918), Onisifor Ghi
bu s-a evidențiat ca 
continuator al ideilor 
aspirațiilor exprimate 
mai mult de o jumătate 
de veac înainte de S. Băr- 
nuțiu, apoi de Ion Popes
cu, Vasile Petri, Petru Pi- 
poș etc. Studiul intitulat :

o 
în- 

pri-

și pe- 
pînă 

contemporanul 
a 

acum 
1 în

un
Și 

cu

„Păreri cu privire la 
nouă fundamentare a 
vățămîntului nostru 
mar" (1909) este esențial 
pentru gîndirea și acțiunea 
practică, pentru scrisul 
lui Onisifor Ghibu din de
ceniile următoare : „Școa
la primară trebuie să fie 
o pepinieră de cultură na
țională", cu lui rol deose-

1
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Cronică
nerimată (103)

gate pot genera un ma
re adevăr.

• Rilke sfirși asasi-
nat de un tranda fir.

• Două erori conju-

0 Turnul Babei urma 
să devină un Pan
theon al mediocrității.

o Dc frica răspunde
rii, faraonii s-au refu
giat în piramide.

\ ALER1U

I

sînt eu vinovat, draga mea. daca biata 
pasăre zbura gata conserv- fă ??!...

Ateroscleroza este o boa
lă in care se produce o 
îngroșare a pereților arte- 
relof prin formarea unor 
a.șa-numite „plăci de ate- 
rom“. Plăcile de ate'rom se 
constituie prin depunerea 
dc lipide, calciu și alți pro
duși în pereții arterelor 
mari și mijlocii. în acest 
fel se reduce elasticitatea 
și se îngustează lumenul 
arterei, pcrtuibînd circula
ția sîngelui și implicit pro- 
ducînd suferința țesutului 
dintr-un organ iritat 
artera respectivă.

O altă complicație 
tofat'ă aterosclcrozci 

arterial 
dila tații 
peretele 

„ane-

de

da- 
este

REC ORDl RI...

Barbara Kane, de 24 
de ani, și Dino Deloien, 
de 20 de ani, au stabi
lit, recent, un record în 
materie de sărut. După 
cum a consemnat „ju
riul",
rat 144 de 
ze de cîte 
la fiecare 
dul" a fost
vitrina unui- magazin de 
confecții din Los Ange
les. Cei doi s-au ales cu 
record ul 
înscris, 
„Guiness 
patronul
cu publicitate. Nu știm 
însă cu ce s-a ales „ju
riul".

sărutul lor a du- 
ore, cu pau- 
cinci minute 
oră. „Recor- 

stabilit în...

— care va fi 
probabil, în 
Boock" — iar 

magazinului

c

e

bit în procesul dc renaște
re a unui popor. „Preface
rea aceasta radicală nu 
poate fi decît națională, 
în cazul nostru româneas
că...".

Aniversare UNESCO

Era în 1918, an de fru
moase împliniri naționale. 
Aprecierea exegeților este 
aceea că Onisifor Ghibu 
a fost cea mai proeminen
tă personalitate pedagogi
că transilvăneană, cel mai 
capabil organizator al în- 
vățămîntului de toate gra
dele. Rolul său în prelua
rea Universității din Cluj 
de la fosta autoritate ma
ghiară și în construcția 
noii instituții de învăță- 
mînt superior este unul 
deosebit de important, de 
natură patriotică.

Conștiința cărturarului O- 
nisifor Ghibu a fost pă-

necesitatea luptei 
dintre fiii aces- 
în vederea men- 

a
na-

trunsă de 
fiecăruia 
tui neam 
ținerii unității naționale, 
respectării celorlalte
țiuni. Profesorul Onisifor 
Ghibu și-a revărsat activi
tatea și dincolo de ziduri
le universității „într-o 
luptă continuă de informa
re a publicului, pentru a 
ajunge la afirmarea ener
gică a drepturilor și a 
demnității naționale. Din 
vechiul luptător pentru a- 
părarea școlii românești 
a crescut (...) luptătorul ne
înfricat al drepturilor na
ționale", afirma un con
temporan cu peste 50 de 
ani în urmă.

In galeria cărturarilor 
patrioți Onisifor Ghibu a 
fost un pasionat al dove
dirii unității spirituale a 
poporului român, expresie 
a patriotismului său activ, 
militant.

I’rof. Dumitru PELIGRAD

Filme cu dedicație
(la încheierea campionatului)

1. D1NAMO BUCUREȘTI : La capătul liniei.
2. UNIVERSITATEA CRAIOVA ; Visul de argint 

al alergătorului.
3. SPORTUL STUDENȚESC : Buletin dc Bucu

rești.
4.
5.
6.

F.C. ARGEȘ: V isuri destrămate.
STEAUA : Amnezie.

CORVINUL HUNEDOARA : Prea tineri pen 
tru riduri.

7. F.C. OLT : Riul care urcă muntele.
8. A.S.A. Tg. MUREȘ : Viitoarea tinereții.
9. JIUL PETROȘANI :
10.
11.
12.

lor.
13.
14.
15.

tine.
16.
17. POLITEHNICA TIMIȘOARA

porară.
18. F.C. CONSTANȚA: Privește

Băieții noștri.
POLITEHNICA IAȘI : Fii cu ochi-n patru. 

F.C. BIHOR : Avertisment.
PETROLl L PLOIEȘTI : Răzbunarea haiduci-

SPORT-CLl B BACĂU: Marea evadare.
C.S. TIRGOVIȘTE : Pierduți printre cei vii. 
CHIMIA RM. VÎLCEA : Adio, dar rămîn cu

F.C.M. BRAȘOV: Ordin, nu deschideți focul ! 
: Despărțire tem-

înapoi cu mînie.

Mircea AN DR AȘ

și cum prevenim ateroscleroza
Factorul genetic, adică 

moștenirea predispoziției 
de a face ateroscleroza ? 
Alimentația abuzivă, boga
tă în zaharuri rafinate și 
grăsimi de origine anima
lă, global hipercalorică ; 
obezitatea care sc dato
rează creșterii masei țe
sutului adipos, astfel că 
greutatea ‘ corpului depă
șește cu 20 la sută greuta-

a ateroscle-rat și indirect 
rozei.

Consecințele 
cațiile aterosclerozei 
angina pectorală, 
miocardic, 
obliterante ale. membrelor 
inferioare, accidentele 
culare cerebrale și 
tea subită. In jurul 
de 30 de ani, ca o 
cință a condițiilor

și compli- 
sînt: 

infarctul 
arteriopatiile

cerebrale 
roscleroză. 

că

S 1 A I U L MEDICULUI

vas- 
moar- 
vîrstei 
consc- 
socio-

slăbirea peretelui 
și apariția unei 
permanente in 
respectiv, numită 
vrism". Ruperea unui ast
fel de anevrism are conse
cințe nefaste, determinlnd 
de cele mai multe 
moartea subită.

Lucrările recente din do
meniul cercetării științifi
ce medicale au demonstrat 
că leziunile inițiale ale a- 
terosclerozei sînt prezente 
încă din copilărie și că 
accentuarea lor se produ
ce in adolescentă, deve
nind maximă însă în ju
rul vîrstei de 40—50 ani. 
S-a demonstrat totodată 
că modificările inițiale ale 
structurii peretelui arterial 
sînt reversibile, ele dispă- 
rînd dacă se elimină fac
torii care le-au produs 
Aceștia se numesc „factor’ 
de risc vascular" Cpj mai 
import. factori Je risc 
vasculai sint :

ori

tea ideală corespunzătoa
re vîrstei și înălțimii res
pective ; diabetul zaharat; 
hipertensiunea arterială 
favorizează depunerea de 
lipide in pereții arteriali 
cu apariția aterosclerozei, 
care la rîndul ei, în cerc 
vicios, întreține hiperten
siunea arterială ; turnatul 
produce constricția artere
lor și, de asemenea, deter
mină depozitarea lipidelor 
în peretele arterial cu a- 
pariția aterosclerozei ;
stresul psihic prelungit ; 
consumul abuziv de alcool 
stimulează producerea mo
dificării™ pereți loi arte
riali cu constituirea plăci
lor de aterom. Abuzul de 
alcool se însoțește frecvent 
și de o alimentație nera- 
țională și fumat excesiv, 
deci o asociere nefastă a 
trei factori de risc vascu
lar ; sedentarismul favo
rizează printr-un bilanț 
energetic pozitiv apariția 
obezității, a hipcrlipide- 
miilor, a diabetului zaha-

economice (poziție socială, 
prosperitate materială) și 
a celor biologice, sînt pre- 
zenți la viitorul nostru pa
cient aproape toți factorii 
de risc vascular. Așa se 
explică faptul că încă de 
la această vîrsta incep să 
apară cazurile de infarct 
miocardic ; în decadele a 
cincea și a șasea de viață 
manifestările aterosclero- 
zei se înmulțesc. Infarctul 
miocardic devine mai frec
vent, apare arteriopatia 
oblitcrantă cronică a mem 
brelor inferioare, embo
liile. Uneori apare tabloul 
dramatic al obstrucției ar
teriale acute prin embolie, 
manifestată prin durere a- 
troce, paloarea piciorului 
și gangrenă, ajungîndu-se 
chiar la amputația picio
rului. Alteori apar tulbu
rări de memorie, lapsusuri, 
insomnii, lipsa capacității 
de concentrare, gîndire mal 
lentă, amețeli, simptome 
care se datoresc tulburări-

lor circulatorii 
produse de ater 
lată de ce se spune 
„vîrsta omului depinde de 
starea arterelor sale", 
de ce ateroscleroza s-a 
mit „ucigașul numărul 
al omului secolului 
XX-lea“.

Ce mijloace de tratament 
sînt posibile în prezent 
pentru a combate atero
scleroza ? S-a demonstrat 
că o dată apărută 
aterosmatoasă nu 
încă o metodă 'medicală ca
re să producă dispariția ei. 
Există însă'metode 
care să prevenim 
cațiile leziunii, 
trombozele, emboliile 
deci suferința legată 
un anumit 
cord etc.). Aceste 
se referă la 
factorilor de risc 
prezentați 
și tratamentul corect 
diabetului zaharat, 
lipidejniilor, obezității, hi
pertensiunii arteriale.

Credem că am reușit să 
demonstrăm cititorului că 
evitarea sau suprimarea 
factorilor de risc vascular 
trebuie avută în vedere 
înrâ din copilărie și mai 
ales după vîrsta de 25—30 
ani. Dacă totuși apar su
ferințe ale unui anumit or
gan datorate aterosclero
zei, tratamentul lor este 
de competența medicului 
cardiolog.

Iată 
nu

ri nu 
al

placa 
există

prin 
compli- 

ulcerațiile, 
si 

de 
organ (creier, 

metode 
suprimarea 

vascular 
în acest articol 

al 
hiper-

Dr. Mircea GI1EMEȘ. 
medic principal in(ern»»t 

cardiolog
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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

ACTUALITATEA »N LU/Hg

la Complexul expozițional
Piața Sein te ii

Personalitatea și inițiativele 
președintelui României, evocate 

în Cipru

(Urmare din pag. 1) și desecări

al 
îm- 
pre- 

de

Secretarul general 
partidului a examinat, 
preună cu specialiștii 
zenți, diferite tipuri 
utilaje de săpat și trans
portat pămînt, de încărcat 
și ridicat, de compactare, 
precum și mașini de beto
nat și mijloace de trans
port realizate de între
prinderi constructoare de 
mașini din țară și folosite 
în lucrările de hidroame
liorații. Secretarul general 
al partidului a subliniat că 
înfăptuirea programului de 
irigații și de creștere a 
suprafeței agricole și ara
bile a țării, prin desecări 
și combaterea eroziunii so
lului, care reprezintă cea 
mai amplă lucrare realiza
tă vreodată în România, 
cu implicații profunde a- 
supra organizării teritoriu
lui țării, nivelului de viață 
material și spiritual al 
oamenilor muncii, impune 
conceperea și execuția
nei sisteme de utilaje și 
mașini speciale de înalt 
randament, capabile să e- 
xecute volumele de lucrări 
prevăzute.

în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indi
cat Di se treacă la asimi
larea unor mașini cu do
tări multiple, capabile să 
execute principalele lu-

u-

crări de irigații , ______
— săparea de canale mari, 
amenajarea albiilor rîuri- 
lor, nivelarea terenurilor, 
în acest context, s-a ce
rut Ministerului Industriei 
Construcțiilor de 
specialiștilor din 
ramură să proiecteze uti
laje cu motoare mai puter
nice, cu randamente ridi
cate, cu consumuri de ma
teriale și de combustibili 
diminuate.

Tovarășul 
Ceaușescu a arătat că 
impune ca noua sistemă 
mașini să fie realizată 
tr-un număr restrîns 
tipuri și pe cît posibil 
același gen de șasiu, 
cestea urmînd a fi dotate 
cu echipamente multiple, 
în funcție de lucrările 
care vor fi utilizate, 
arătat, în acest sens, 
trebuie restrînsă actuala 
gamă de utilaje, iar viitoa
rea sistemă de mașini să 
fie concepută pe grupe de 
lucrări în vederea obține
rii unei productivități ri
dicate și a unei eficiențe 
mărite.

Tovarășul 
Ceaușescu a 
cialiștilor ca _ 
șini să se stabifească 
funcție de lucrările ce 
buie realizate, potrivit 
gramului de irigații, dese-

Mașini, 
această

Nicolae 
se 
de 
în
de 
pe
a-

la 
S-a 
că

N i c o 1 a e 
indicat 
gama de

spe- 
ma- 

în 
tre- 
pro-

cărî, și combaterea eroziu
nii solului.

Examinîndu-se grupa ma
șinilor de drenaj, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a 
cerut ca acestea să fie fo
losite și la săparea cana
lelor de irigații, subliniind 
necesitatea de a se realiza, 
totodată, utilaje în măsură 
să asigure săparea de ca
nale cu adîncimi de 2—3 
m și o lățime la bază de 
4—5 m, capabile să asigu
re transferul debitelor de 
apă între diverse 
hidrografice, să 
terenurile de inundații 
de exces de umiditate, 
care să constituie, 
lași timp, o sursă 
irigații în perioadele 
deficit de precipitații.

Tovarășul N i c o 
Ceaușescu a trecut, . ,
în revistă tipurile de bul
dozere, screpere și auto- 
screpere existente în dota
re, arătînd că și aici se 
impune o tipizare a utila
jelor și echiparea lor mul
tifuncțional.

Secretarul general al 
partidului a cerut condu
cerii ministerelor industriei 
construcțiilor de 
agriculturii 
alimentare, 
specialiștilor din 
sectoare să grăbească con
ceperea și asimilarea noi
lor utilaje și agregate.

bazine 
protejeze 

Și 
. Și 

în ace- 
pentru 

cu

1 a e 
apoi,

mașini, 
și industriei 
proiectanților, 

aceste

Constituirea Comandamentului National
(Urmare din pag. 1)

Național și a Biroului E- 
xecutiv al Comandamentu
lui Național.

Ga vicepreședinți ai Co
mandamentului Național au 
toat aleși tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Cons
tant) n IJflscălescu, Emil Bo
bu și Ion Dincă.

în cadrul ședinței, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
stabilit măsurile organi
zatorice și sarcinile ime
diate ce revin Comanda
mentului Național în legă
tură cu mobilizarea tutu
ror forțelor materiale și 
umane pentru folosireâ 
cu maximă eficiență a în-

tregii suprafețe agricole 
a țării, realizarea într-o 
concepție unitară a lucră
rilor de irigații, desecări, 
combaterea eroziunii solu
lui și de gospodărire a a- 
pelor, creșterea potenția
lului agricol al pămîntu
lui, obținerea unor pro
ducții agricole superioare, 
în concordanță cu hotărî 
rile Congresului ‘ ’
și Conferinței 
ale P.C.R.

De asemenea, 
stabilite măsuri 
înființarea comandamen
telor județene ; constitui
rea grupei centrale de 
proiectanți și a colective
lor de specialiști pe ju-

hotărî- 
al XII-lea 
Naționale

au fost 
privind :

o-dețe și pe principalele 
biective ; organizarea șan
tierelor și trecerea la exe
cuția lucrărilor ; stabili
rea sistemei de mașini 
pentru lucrările de îmbu
nătățiri funciare, tipizarea 
acestora și sarcini concre
te în această privință) pen
tru uzinele producătoare; 
obligațiile ce revin Minis
terului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Aca
demiei de Științe Agricole 
și Silvice, unităților de cer
cetare pentru stabilirea 
tehnologiilor adecvate cul
turilor irigate, organizarea 
teritoriului și creșterea 
potențialului productiv al 
pămîntului.

SBTIEnTO
Dragoste la 

URICANI
I-II.

prima vedere. 
; Teheran 43,

22,20
22,30

Telejurnal.
Avanpremieră săp- 
tămînală TV.

r I LME
TV 11 iulie

10 iulie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Zorro, I-II ; U- 
nirea- Buletin de Bucu
rești.

LONEA: Profetul, au
rul și ardelenii.

VULCAN — Luceafărul: 
Nimic nou pe frontul de 
vest, I-II,

LUPENI — Cultural : 
La capătul liniei.

UR1CANI ; Secvențe.

8.30
9,00
9.30

10,00
11,45

10 iulie
pentru 

învă- 
sup irior

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Viraj periculos; 
Unirea: Studentul, com
puterul și cartofii.

LONEA : Două,, semna
le lungi în ceață:

VULCAN — Luceafărul: 
Cîntă cowboy, cîntă.

LUPENI — Cultural :

13,00
17,00

18,40

19,00
19,20
19,50

22,00

Consultații 
admiterea în 
țămîntul 
agricol.
Almanahul 
De strajă 
Bucuriile 
— Enesciana. 
Viața satului. 
Lumea copiilor. 
Telefilmoteca de 
ghiozdan: Cireșarii. 
Episodul 9.
Album duminical. 
Film serial: Eneida. 
Episodul 2.
Micul ecran pentru 
cei mici.
Telejurnal.
Cîntarea României. 
Telecinemateca. Ci
clul „Dosarele e- 
cranului". Waterloo. 
Varietăți muzicale.

familiei, 
patriei.

muzicii

14,30
14,35

17,50
20,00
20,20

20,35

20,45

21,10
21,40
21,50

22,15
22,30

Telex.
Emisiune în limba 
maghiară.
R.P. Mongolă — 
Imagini contempo
rane.
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
A patriei cinstire — 
emisiune 
Orizont 
ințific. 
Tezaur
Curier 
Roman 
rile speranțe. Ulti
mul episod.
Ritmuri muzicale. 
Telejurnal.

de versuri, 
tehnico-ști-

folcloric, 
cetățenesc, 
foileton. Ma-

memento

NICOSIA 9 (Agerpres). 
Personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, și largul e- 
cou al inițiativelor de po
litică externă ale țării 
noastre au fost evidențiate 
în cadrul 
c.ganizate la ' 
prilejul celei 
aniversări a 
Asociației de 
pru—România.

în cuvîntul de deschide
re, președintele asociației, 
Andreas Papageorgiu, fost 
ministru al comerțului, a 
arătat : „Este binecunoscut 
că România * promovează

Reuniunea 
general - europeană 

de la Madrid

unei adunări 
Nicosia cu 
de-a doua 

constituirii 
prietenie Ci-

o politică exemplară 
problemele majore ce pre
ocupă omenirea. O aseme
nea politică este stimată 
șl apreciată pretutindeni. 
Președintele său, Nicolae 
Ceaușescu, este cunoscut 
ca un om politic de talie 
mondială, iar inițiativele 
sale privind dezarmarea 
și politica sa în Balcani 
sînt recunoscute de către 
toți cei care manifestă in
teres real pentru pace și 
justiție socială. în special, 
în privința Ciprului, Româ
nia a sprijinit, totdeauna, 
o rezolvare justă a proble
mei cipriote, care să facă 
Ciprul o țară fericită 
tru toți ciprioții".

în

pen-

Plenara C.C al P.M.S.U.
BUDAPESTA 9 (Ager- 

pres). După cum informea
ză agenția MTI, la Buda
pesta a avut loc plenara 
Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, care a exa
minat și aprobat o infor
mare cu privire la actua
lele probleme internațio
nale, comunicate despre 
situația din industrie și cu 
privire la evoluția econo
miei naționale în primele 
luni ale acestui an.

Plenara a hotărit elibe
rarea lui Peter Varkonyi 
din funcția de 
Comitetului Central, 
gîndu-1 în 
pe Matyas

secretar al 
ale- 

această funcție 
Szuros.
*

Prezidențial a] 
eliberat pe Fri- 
din funcția de 

ex- 
funcție

Consiliul
R.P.U. l-a 
gyes Puja 
ministru al afacerilor 
terne. în această
a fost desemnat Peter Var
konyi.

MADRID 9 (Agerpres). 
în această săptămînă, lu
crările reuniunii general- 
europene de la Madrid 
au continuat în plenară, 
în cadrul întîlnirii neofi
ciale a șefilor de delegații 
și în grupul de redactare.

Luînd cuvîntul, șeful 
delegației române a pre
zentat aprecierile președin
telui Nicolae Ceaușescu pri
vind sarcinile primordiale 
ale reuniunii de la 
drid în aceste zile, 
dențiind necesitatea 
se face totul pentru 
ierea cît mai rapidă 
niunii, prin 
conferinței pentru 
rea încrederii și dezarmării 
în Europa.

Ca urmare a eforturilor 
generale depuse de statele 

. participante la care Româ
nia și-a adus o contribuție 
activă, în ultimele zile s-a 
ajuns la punerea prelimi
nară la punct a textului 
documentului final al reu
niunii de la Madrid — pe 
baza proiectului revizuit 
prezentat de statele neutre 
și nealiniate și a inițiati
vei de compromis a țăr; 
gazdă —, document 
urmează 
sensului 
35 state
C.S.C.E.

Ma- 
evi- 

de a 
înche- 
a reu- 

convocarea 
întări-

să fie supus 
guvernelor 
participante

cai 
con- 
celor 

la

Calendar
(11—17

externe 
Andin 
Peru

a

ai

Și

LUNI, 11 IULIE
— La Viena are loc sub auspiciile 

O.N.U., Conferința internațională de so
lidaritate cu poporul din Africa de Sud.

— La Maputo se deschide reuniunea 
anuală la nivel înalt SADCO (Conferin
ța de coordonare pentru dezvoltare 
țărilor din sudul Africii).

— Reuniunea miniștrilor de 
țărilor membre ale Pactului 
Bolivia, Columbia, Ecuador, 
Venezuela (Caracas 11—12).

— Ziua victoriei revoluției populare 
din R.P. Mongolă. Sărbătoare națională.

— La Bonn are loc Conferința celor 
14 națiuni semnatare ale tratatului, din 
1959 asupra Antarcticii (11—12).

— Ministrul de externe vest-german, 
Ilans-Dietrich Genscher, întreprinde o 
vizită în S.U.A.

— La Quito, capitala Ecuadorului, se 
desfășoară seminarul pe tema „Rolul și 
participarea femeii la apărarea demo
crației In America Latină" (11—14).

MARȚI, 12 IULIE
— Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, efectuează, împreună cu

O echipă de chirurgi 
de la spitalul din statul 
indian Marahrashtra a 
extras din stomacul unui 
pacient, care acuza dureri 
violente, un bulon, trei 
busole, două ace de cusut 
și patru cuie.

Operația a decurs bine, 
a relatat șeful echipei, dar 
— n.e întrebăm — cu per
plexitate — cum au ajuns 
toate acele obiecte în sto
macul său ?! în orice caz, 
a spus acesta, avem de 
gînd să-1 interogăm serios 
pe pacient despre... „obice
iurile sale alimentare".

Un incorigibil hoț de bu
zunare filipinez a fost sur
prins in flagrant delict in 
momentul in care încerca 
să sustragă un portofel în... 
plin tribunal, cu puțin timp 
înainte de a compărea 
fața instanței pentru 
alt furt.

Hoțul a fost surprins 
mina in geanta unei femei, 
care se afla in apropierea 
sa, pe banca asistenței.

Record de... nărăvit in 
ale răului ?!

in 
un

cu

Elena Ceaușescu, o 
prietenie în Etiopia

tovarășa 
cială de 
(12—14).

— în
Camerei
26—27 iunie a.c., consacrată alegerii or
ganelor de conducere.

— La Beijing se desfășoară a doua fa
ză a convorbirilor chino-britanice asupra 
viitorului teritoriului IIong-Kong.

— Sărbătoarea națională a Republicii 
Democratice Sao Tome și Principe.

MIERCURI, 13 IULIE
— Ministrul de externe britanic, Geof

frey Howe, întreprinde o vizită în S.U.A. 
(13—15).

JOI, 14 IULIE
— Sărbătoarea națională a Franței.
— Ministrul vest-german de externe 

Hans-Dietrich Genscher întreprinde o 
vizită în Bulgaria.

DUMINICA, 17 IULIE
— Aniversarea Revoluției irakiene. 

Sărbătoare națională.
— Președintele Pakistanului, Zia-ul 

Haq, începe o vizită de 6 zile în Japonia.
— Ministrul de externe libanez, Elie 

Salem efectuează o vizită la sediul O.N.U.

vizită ofi- 
Socialistă

Italia are loc prima
Deputaților după alegerile din

în cursul ultimului său 
zbor spațial, naveta ame
ricană „Challenger" a a- 
vut la bord și un contai
ner special cu o colonie de 
150 de furnici, experien
ță consacrată studierii e- 
fectelor presiunii și con
dițiilor extraterestre a- 
supra insectelor. Potrivit 
unui comunicat al NASA, 
insectele nu au supravie
țuit zborului spațial. E- 
levii de la o școală din 
New Jersey, care au pro
pus această experiență, au 
arătat că vor studia filme
le luate de o cameră 
cială, ce a urmărit 
portarea furnicilor, 
tru a înțelege cauzele 
ții acestora.

La o licitație cu opere 
de artă organizată de ga
leriile Sotheby’s, din Lon-

spe- 
com- 
pen- 
mor-

ședință a

dra, un tablou cu subiect 
religios al pictorului spa
niol Jose de Ribera, datat 
1634, a fost achiziționat cu 
suma de 990 000 dolari, ce
ea ce reprezintă un preț 
record pentru lucrările a- 
cestui artist. Un alt ta
blou, executat de pictorul 
olandez Joachim VVtewael, 
a fost cumpărat cu aproa
pe 400 000 dolari.

Bessie Wheeless, o 
fonistă pensionară 
trăiește în localitatea
kford, din statul american 
Illinois, a avut șansa să 
cîștige la un sistem de lo
terie suma de 1 620 000 do
lari. Deoarece, conform 
regulamentului, premiul 
acordă în rate anuale 
cîte 81 004 dolari, ea 
trebui să aștepte 20
ani pentru a intra in pose
sia întregului cîștig — re
latează agenția Reuter. 
Un termen ce ridică semne 
de întrebare, în situația 
în care fericita cîștigătoa- 
re are în prezent... 84 de 
ani.

tele-
care
Roc-

se 
de 
va 
de
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