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Sectorul Xi întreprinderea minieră Petrila

Deschizătorii de drumuri ui adincuriior, ta înălțime
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ȚÂRII. CIT MAI MULT CĂRBUNE!

In aceste ultime zile ale lunii iulie, puternic 
angajați în marea întrecere socialistă pentru a da 
țării cit mai mult cărbune, în cinstea marii sărbă
tori naționale de la 23 August și a Zilei minerului, 
colectivul întreprinderii miniere Paroșeni raportea
ză rezultate deosebite. Vineri, 29 iulie, din abataje
le minei au fost trimise spre ziuă suplimentar 1000 
tone de cărbune, o adevărată zi de producție re
cord Cea mai mare producție peste plan a fost rea
lizată de minerii sectorului I, cu un plus de 600 to
ne, Din cadrul acestui sector s-a remarcat brigada 
condusă de minerul Gavrilă Mesaroș, care a depă
șit productivitatea muncii planificată cu 7,5 tone 
pe post, obținînd astfel o producție suplimentară de 
peste 300 tone de cărbune. Francisc Fazacaș cu or
tacii lui. din cadrul sectorului III au obținut în a- 
ceastă z o productivitate de 30 tone pe post, depă- 
șindu-și-astfel sarcinile de plan ale zilei cu peste 
250 tone de cărbune. De remarcat că abatajele pe 
care le exploatează acești doi șefi de brigadă sînt 
echipate cu susținere și tăiere mecanizată. Rezulta
tele obținute în ultimele zile de minerii Paroșeniu- 
lui, dau garanția că vor încheia și această lună cu 
sarcinile de plan realizate.
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Pentru a putea continua 
și în viitor șirul bunelor 
rezultate înregistrate în 
primul semestru al anu
lui, cînd mina a 
suplimentar peste 
tone de cărbune, 
cerea colectivă a 
prinderii și cea a 
rului XI investiții 
bilit măsuri concrete pen
tru realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan și 
la lucrările de deschidere 
și pregătire. Astfel, în pri
mul semestru al anului, 
minerii acestui sector au 
săpat și betonat peste

In întâmpinarea

Si a Zilei minerului

sarcinile de plan 335 ml 
Aceste lucrări executate 
suplimentar valorează 3,1 
milioane lei. La obținerea 
lor au contribuit din plin 
toate cele șapte brigăzi 
din cadrul sectorului, bri
găzi care 
și-au 
ta tea 
cu 10—20 la sută. Aces
te depășiri au fost posi
bile numai printr-o bu
nă conlucrai e între bri
găzile de la fronturile de 
lucru cu echipele de a- 
provizionare și electrome
canicii sectorului, prin in-

Minerii sectorului 
de la I.M. Lonea vin în 
întîmpinarea Zilei mi
nerului și a marii sărbă
tori a Eliberării de la 23 
August, cu 
sebit de 
ductivitatea 
nificată în 
1'ost depășită în medie cu 
7u0 kg pe post. Prin de
pășirea productivității 
muncii, minerii acestui 
sector au extras în a- 
ceastă lună 2 167 tone de 
cărbune peste plan, 
muiînd astfel de la 
ceputul anului un 
de peste 26 000 tone, 
nerii din brigăzile 
duse de Grigore 
druț, Ion Boteanu. 
rea Anton. Nicu I 
și Ion Ilca au obținut re
zultate deosebite.

tensificarea eforturilor în
tregului colectiv, și prin- 
tr-o bună organizare a 
muncii la toate nivelele. 
Lucrările de deschidere 
pe orizontală, la I.M. Pe
trila, se întind pe zeci 
de kilometri, iar cele pe 
verticală trebuie executa
te de la suprafață și pînă 
la orizontul minus 100 
Avînd în vedere diversi
tatea acestor lucrări (pu
țuri, galerii, stații de 
pompe) și precizia cu ca
re trebuie executate se 
impune ca brigăzile să 
aibă în rîndul lor mineri

Maistru] electromeca
nic Pavel Bujor, deși 
este unul dintre cei mai 
tineri brigadieri de la 
I.M. Lupeni, și-a făcut 
din numele formației 
de lucru pe care o 
conduce la sectorul VI 
al minei un renume bi
necunoscut. Acești har
nici mineri reușesc să 
obțină productivități 
ce-i situează printre 

fruntași. In imagine, o 
parte din corimoneiiții 
acestei brigăzi, după ie
șirea din șut.
Foto : Cristian ȘTEFAN

bine pregătiți profesio
nal și cu o inaltă răspun
dere muncitorească. Fie
care brigadă lucrează con
comitent la mai multe lo
curi de muncă, iar șeful 
de brigadă nu poate să 
se afle in același timp la 
fiecare din aceste locuri 
de muncă' El trebuie - și 
este suplinit cu succes de 
minerii șefi de schimb. 
Un exemplu concludent in 
acest sens este brigada

Ghcorghe BOȚEA
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Revenim — Fără supărare
De la Institutul de mine Petroșani

DE LA O DUMINICA LA ALTA 
Dovezi ale continuității
De ce cred că nu trebuie să 
Cronică nerimată

(In

ACTUALITATEA IN LUME

Producții

La atelierul de con
fecții metalice din Live- 
zeni al I.P.S.R.U.E.E.M. 
Petroșani se încarcă un 
nou lot de subansam- 
ble, pentru stația un
ghiulară de la puțul cu 
schip al I.M. Lupeni, 
investiție ce urmează a 
fi dată în folosință.

La mina Aninoasa trebuie 
rupt lanțul slăbiciunilor 

în ale indisciplinei !
• In primul semestru al 

anului la I.M. Aninoasa 
s-a înregistrat o nerealiza- 
re de peste 135 000 tone de 
cărbune la producția fizică 
£ Product! '■ al a muncii 
realizată în c bi:n a fost 
sub cea plai. ? cu 720 
kg pe post, iar p mină cu 
500 kg pe post @ In a- 
ceastă perioada s-au înre
gistrat 19 081 zic foaie de 
boală, 9 260 absențe ne
motivate și 6 564 învoiri.

Insumînd aceste absențe, 
motivate sau nemotivate, 
obținem cifra de 34 805 om 
zile nelucrate, o cifră care 
ar trebui să dea mult de 
gîndit conducerii întreprin
derii, căci dacă o raportăm 
la media zilnică de perso
nal realizată (2682 posturi) 
reiese că fiecare om a 
lipsit în acest an de la lu
cru aproximativ 13 zile.

Dacă zilele de foaie de 
boală s-au menținut cam 
la același nivel (3 200) în 
fiecare lună, absențele ne
motivate și învoirile au 
crescut de la o lună la al
ta. De la 1 137 de absențe 
nemotivate înregistrate în 
luna ianuarie, s-a ajuns în 
martie la 1613, iar în iu
nie la 1970. De asemenea, 
numărul zilelor de învoiri 
a crescut in medie cu pes
te o sută pe lună, astfel : 
in ianuarie 751, în martie 
1066, în iunie 1417.

Bineînțeles, toate aceste 
absențe nemotivate sau 
motivate s-au răsfrînt a- 
supra procesului de pro
ducție. Dacă înmulțim nu
mărul acestor absente cu

Colectivul de oameni a! 
muncii de la Secția de 
preparare a cuarțului Uci- 
cani a obținut 
marii sărbători 
rii, rezultate 
Astfel, au fost 
beneficiarilor 20 
materie primă 
sticlă optică și 33 de tone 
materie primă pentru cris
tal. S-au remarcat în ac
tivitatea zilnică, concreti
zată prin plusurile sus-a- 
mintite operatoarele A- 
nastasia Cistelecan, Auri
ca Țigău, Elisabeta Dro- 
tzingher, Elena Grigore, 
Viorica Balea, Valeria Ră- 
dulea și Floarea Gălățan.

Pentru a asigura și pe 
viitor front de producție, 
în aceste zile au fost fi

în cinstea 
a Eliberă- 
meritorii. 
expediate 
de tona 

pentru

nalizate și lucrările pregă
titoare în carieră. A fosta- 
menajat drumul de acces, 
au fost pregătite utilajele, 
astfel că săptămîna vi
itoare va începe din plin' 
extragerea și transportul 
minereului de cuarț din 
carieră în incinta secției 
de preparare. (A.T.) 

o productivitate medie de 
numai două tone pe post 
se poate observa ușor că 
peste juni tale din m.nu- 
sul înregistrat in primul 
sem-stru s datorează toc
mai indiscipline..

Un alt aspect care l-am 
înlilnit la nuna Aninoasa 
este și acela că personalul 
exist nt nu este repartizat 
just pe categorii de lucrări. 
In subteran zilnic erau pla
nificate 2001 posturi, s-au 
realizat în medie 2124 — 

cu 123 posturi pe zi mai 
mult. Dar iată cum a fost 
repartizat personalul pe 
categorii de lucrări : efec
tiv zilnic planificat în căr
bune 750 — realizat 633, 
pregătiri steril, planificat 
86 — realizat 40 (sub 50 
la sută) ; întreținere, pla
nificat 252 — realizat 375 
și deservire, planificat 913, 
realizat 1076. Din aceste ci
fre se poate trage conclu
zia că lucrările de pregăti
re în «terii au fost negli
jate, iar plasarea în căr
bune s-a făcut total neco
respunzător din moment ce 
s-au plasat zilnic sub nor
ma planificată 117 posturi. 
Înțelegem că lucrările mi
niere trebuie refăcute șl 
întreținute, dar servirea?... 
doi mineri de la fronturi
le de lucru sînt aprovizio
nați de trei oameni și pro
ductivitatea muncii în aba
taj tot nu se realizează, 
minerii tot reclamă lipsa

Ghcorghe VASILE
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Prioritar pe agenda de lucru 
a organizațiilor de partid

Întărirea disciplinei
Artiști amatori din Valea Jiului

La fronturile de lucru 
din toate sectoarele produc
tive ale minei Vulcan se 
depun eforturi stăruitoare 
pentru creșterea producției 
zilnice de cărbune. Dar, 
ritmul bun de lucru este 
întrerupt, deseori, din cau
za repetatelor absențe ne
motivate săvîrșite de eei 
certați cu disciplina. Nu
mai în semestrul I, pe în
treprindere au fost înre
gistrate peste 2 600 de ne
motivate, care au avut o 
influență negativă nu nu
mai asupra activității din 
abataje ci și asupra trans
portului, aprovizionării teh- 
nico-materiale, reviziilor și 
reparațiilor curente.

In fața acestei situații, 
comitetul de partid pe 
mină, comitetele și birou
rile organizațiilor de bază 
din cadrul sectoarelor pro
ductive au intensificat ac
țiunile educative în vede
rea îmbunătățirii coeficien
tului de prezență pe în
treprindere. Atenția a fost 
îndreptată spre brigăzile 
direct productive. Dar, dis

De la Institutul de mine Petroșani
De la rectoratul Institutului de mine din Pe

troșani sîntem informați că în vederea unui nou e- 
xamen de admitere în anul I, în luna august se or
ganizează cursuri de pregătire a viitorilor candidați.

Cursurile se țin zilnic, între orele 17—20, la 
sediul Institutului, la disciplinele: matematică, fi
zică, utilajul și tehnologia lucrărilor miniere, to
pografia minieră, rezistența materialelor și organe 
de mașini, utilajul și tehnologia construcțiilor me
canice, utilajul și tehnologia prelucrărilor prin aș- 
ehiere.

Pentru lămuriri suplimentare cei interesați se 
pot adresa secretariatului Institutului de mine.

ciplina, respectiv îmbună
tățirea prezenței la lucru, 
nu constituie o pi-oblemă 
doar în sectoarele de pro
ducție.

— In sectorul nostru în
registrăm un număr foar
te mare de nemotivate, a 
arătat recent Virgil Cazaca, 
maistru de transport, se
cretarul comitetului de 
partid al sectorului X. Din 
această cauză nu reușim 
să plasăm toate posturile 
la puțuri. Ducem lipsă de 
oameni și la întreținerea 
celorlalte căi de transport, 
pe orizontală.

Efectul acestor absențe se 
răsirînge tot asupra produc
ției fizice. Iată de ce, e- 
forturile educative pentru 
îmbunătățirea stării disci
plinare nu trebuie să se 
limiteze la formațiile din 
abataje ci să fie extinse 
— așa cum au sugerat 
chiar unii mineri cu ex
periență — asupra tuturor 
locurilor de muncă din 
subteran și de la suprafa
ța minei. (I.M.)

I
I
I
I 
I 
I
i 
i
I

pe micul ecran
Cu prilejul sărbătoririi 

„Zilei minerului". Televi
ziunea Română realizea
ză un spectacol la care 
vor participa formații ar
tistice ale minerilor din 
întreaga țară. Este un o- 
magiu adus muncii eroice 
din adîncuri, și o recu
noaștere ,a capacității mi
nerilor de a crea și a in
terpreta, de a participa 
din plin la actul artistic.

Din Valea Jiului vor 
participa aproape 400 de 
artiști, cuprinși în 10 
formații sau genuri artis
tice, municipiului nostru 
revenindu-i cam 75 la su-

Deschizătorii de drumuri ai admcurdor,\

i

(Urmare din pag. I)

complexă, specializată în 
săparea puțurilor, condu
să de minerul Vasîle Pa
vel care în prezent lu
crează la terminarea gu
lerului de la suprafață al 
puțului 3 Est, definitiva
rea lucrărilor de la puțul 
orb nr. 15 și execută tot
odată reparații capitale la 
puțul 2 Est — care este o 
lucrare extrem de difici
lă", care presupune înal
tă pregătire profesională, 
multă responsabilitate din 
partea celor care o exe
cută. Cu aceeași răspun
dere muncitorească își fac 
datoria și minerii din for

ță din spațiul rezervat a- 
cestei emisiuni.

Este vorba de corul 
„Freamătul adîncului" din 
Petrila, dirijat de Vladi
mir Ureche, corul tinere
tului de la I.U.M.P. (di
rijor llorațiu Alexandres. 
cu), fanfara reunită, diri
jată de Alexandru Dră- 
gan, orchestra reunită de 
muzică populară, dirijată 
de prof. Vasile Repede, 
ansamblul focloric „Parîn- 
gul" (conducerea muzica
lă Ionel Coza, coregrafia 
prof. Nicolae Zăblău) for
mația de dansuri inedite 
de la Uricani .instructor 
prof. Dumitru Sârbușcă.

la înălțimea
mațiile conduse de Gheor
ghe Moldovan, Ioan Pop, 
Constantin Borș, Francisc 
Barabaș și Alexa Simon 
precum și electrolăcătușii 
din echipele conduse de 
Gheorghe Obrocea, loan 
Buzas, Francisc Tiriung, 
Eugen Toth și losif Sila- 
ghi care asigură prin re
vizii și reparații de bună 
calitate funcționarea ire
proșabilă a utilajelor din 
cadrul sectorului.

Ca priorități ce sînt 
trecute pe agenda de lu
cru a conducerii sectoru
lui în acest al doilea se
mestru al anului se nu
mără terminarea lucrări
lor de deschideri de la

fi 
din

tiuierașii de la 
Babii, precum și 
membri ai 
terar „Panait Istrati".

De asemenea, vor 
transmise secvențe 
piesa cu conținut mine
resc „Primăvară în noiem
brie", de D.D. Ionașcu, în 
interpretarea unui colec
tiv de actori de la Teatrul 
de stat Valea Jiului. A- 
cum, în perioada repetiți
ilor, comitetele de sindi
cat, toți factorii culturali 
au datoria să se ocupe cu 
toată seriozitatea de 
gătirea formațiilor.
BUJORESCU)

Dealu 
patru 

cenaclului li-

pre-
(M.

în 
de

orizontul — 50 și începe
rea deschiderii orizontu
lui — 100, punerea 
funcțiune a stației 
pompe de la orizontul ze
ro și a puțului orb 15, Ia 
care a fost montată ma
șina de extracție. A.șa cum 
ne spunea secretarul or
ganizației de partid din \ 
cadrul sectorului, maistrul 
principal electromecanic 
Ion Stanciu, adunarea ge
nerală a analizat activi
tatea desfășurată în pri- « 
mul semestru și a adop- > 
tut măsuri tehnico-orga- | 
nizatorice care să ducă la 
noi succese în activitatea \ 
viitoare. ț

,i

La mina Aoinoasa 
trebuie rupt 

lanțul slăbiciunilor 
în ale indisciplinei!

(Urmare din pag. I

materialelor. Toate aceste 
acte de indisciplină ar fi 
trebuit să constituie un 
semnal de alarmă pentru 
conducerea minei, organi
zațiile, de partid, sindicat 
și U.T.C., astfel îneît în 
luna iulie să se simtă o 
îmbunătățire. Insă reali

zările de pînă acum (28 
iulie) sînt în același ritm. 
La producția fizică s-a a- 
juns la un minus de peste 
25 000 tone de cărbune, nu
mărul absențelor nemoti
vate a ajuns deja la' 2207, 
iar al învoirilor la peste 
1 200. De fapt ce s-a fă
cut ? Se poartă discuții in
dividuale cu cei care fac 
nemotivate li se atrage 
atenția, mai sînt populari
zați la stația de amplifi
care, se mai face cite o ju
decată muncitorească un
de se iau angajamentef ca
re nu se respectă) și, cam 
atît. Dar cine urmărește 
cum se comportă în conti
nuare cei certați cu disci
plina ?

întrebăm conducerea mi
nei și a celoi- cinci sectoa
re de producție (toate cu 
minusuri însemnate Ia pro
ducția fizică de cărbune) 
în condițiile în care nu
mărul de personal planifi
cat este depășit cu peste 
100 de posturi pe zi. pen
tru ce sînt tolerați cei 
care mai mult încurcă pro
cesul de producție prin ab
sențele care le fac ? Cu du
hul blîndeții nu se întăreș
te disciplina.

REVENIM — FĂRĂ SUPĂRARE — Numai justificări și vorbe goale
PORNIM DE LA UN RĂSPUNS

In urma răspunsului primit din partea condu
cerii U.E. Paroșeni, purtînd semnătura directorului 
uzinei, ing. Alexandru Aruncuteanu, cuprinzînd 
multe puncte justificative, redactat cu o tentă de 
indignare, revenim la fața locului, pentru a cerceta 
mai amănunțit aspectele prezentate în rubrica noas
tră „Fără supărare" în ziarul din 19 iunie a.c. Cele 
constatate au scos în evidență faptul că tovarășul 
director Alexandru Aruncuteanu, a semnat în ne- 
cunoștință de cauză răspunsul primitde noi, deoarece 
în prezent la U.E. Paroșeni risipa de materiale și res
ponsabilitatea față de bunurile obștii sînt mai evi
dente ca orieînd. 11 invităm pe tovarășul director 
să-și părăsească biroul și să vadă, dacă nu are la 
cunoștință, în dreptul stației de descărcare zeci de 
mii de cărămizi, în mare parte degradate, numeroa
se subansamble noi, multe din import „depozitate" 
la întîmplare, sute de tone de fier vechi ce îm- 
pînzesc incinta. Cum s-a ajuns la această situație 
și ce se face pentru a o înlătura ? Asta dorim să 
știm tovarășe director I Răspunsul trimis redacției 
nu se referă la acest aspect.

Unul dintre cefe cinci 
vagoane de fier vechi 
încărcate încă din luna 
martie așteaptă să fie 
expediat la topitorii.

Utilaje noi, de mari 
dimensiuni, sosite la 
U.E. Paroșeni, cu mai 
bine de o lună in urmă, 
așteaptă să fie descăr
cate și ferite de acțiu
nea degradantă a rugi- 
nei.

Imagine interioară și 
exterioară a magaziei 
dărimate, amplasată în- 
tr-un peisaj încadrat de 
multe zeci de tone de 
fier vechi.

PiEKDUTĂ ?O MAGAZtE
Incredibil și totuși adevărat. O magazie de ma

teriale cuprinzînd 441 repere de la etapa nouă, 141 
reoere de la etapa veche, 32 repere SS (stoc se
curitate) si peste 300 de alte piese, în valoare de 
1 145 6& lei, este cu acoperișul dănmat peste cas
telele <51 toate aceste materiale șt piese de schimb. 
Cerîn£ »*rcrea conducerii uzinei cu privire Ia stai ca 
de fapt a magaziei, ni s-a răspuns cu o invitație: rvc- 
niti peste două săptămîni șt veți vedea o magazie 
“„„x- Asa va fi dar. multe piese dintre cele e- 
Snte „in magazie" nu vor mai putea fi folosite 
fiiind degradate de modul iresponsabil dc consti
va re. ________________ __

Politica
Omul care, după spusele sale și-a gre

șit meseria, fiind inginer chimist, dar 
ajuns gospodar al U.E. Paroșeni, șeful 
biroului administrativ, aprovizionare etc., 
adică „om la toate" este tovarășul Oc
tavian Candrca. Cu o elocință aparte și 
întreprinzător în acțiuni, cînd este vor
ba de persoana proprie, ing. Octavian 
Când rea ne pune in față mai multe do
sare doldora de liîrtii cu diverse adre
se, care îl scot „basma curată" și îl 
fac nevinovat pentru starea jalnică a 
incintei și condițiile alarmante de de
pozitare a utilajelor noi.

(g? Tn cele șapte luni ale anului în 
curs, de la U.E. Paroșeni, nu s-a expe
diat’la topitorii nici o tonă defier ve
chi. Cauza ? Lipsa planului de trans
port ! Gospodarul nu este vinovat. EI 
are patru adrese, fără răspuns adresate 
directorului comercial al I.E. Deva, Mir
cea Bădărău, prin care se cerca apro
barea planului de transport pe 1983.

@ Nici pentru modul iresponsabil de

struțului
depozitare a utilajelor noi gospodarul 
n-are vină. La dosar deține adresa nr. 3668 
din 11 aprilie a.c., tot fără răspuns prin 
care solicita șefului Serviciului P.U.P. — 
O.P.P.M., ing’ Gheorghe Dinea, coleg în 
aceeași clădire administrativă „planul 
cu amplasamentele exacte ‘Și delimitate 
ale terenurilor pe care se vor descărca 
și depozita materialele ce aparțin U.E. 
Paroșeni". ,
• Tn spatele stației de epurare chimi

că sînt „depozitate" mii de saci de ma
teriale, rupți, scurși, cantități apreciabi
le de vată de sticlă. Gospodarul n-are 
nici o legătură cu ele. Aparțin de E- 
nergoconstrucția, care le folosește pen
tru U.E. Paroșeni. Aplicînd „politica 
struțului" îngropînd capul în hârtii nu 
se stopează drumul irosirii milioanelor 
obștii pe apa sîmbetei.

Ștefan NEMECSEK,
I.t. maj. Valcriu VALCELEANU 

de ia Miliția orașului Vulcan
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Dovezi ale continuității
După unii istorici stră

ini animați de senti
mente care nu au tan
gență cu adevărul isto
rie, dacii au fost stîrpiți 
ca etnie în urma răz- 
boaielot duse împotriva 
lor de romani. Este o 
teză formulată dt Roes
ler, 
confrați și urmași 
idee. Eutropius, 
îl citează te 
Roesler spune că 
a fot 
bați 
ta"), 
nici 
antic 
tregul popor dacic a fost 
exterminat. Pe de altă 
parte înseși limitele „se
cătuirii”, a înțelesului a- 
cestui cuvînt sînt destul 
le largi. Fără îndoială, 
pierderile umane au fost 
importante ; ne-o arată 
chiar Columna, deși uni
lateral. -dar nici un mo
ment asupra poporului 
dac nu i planat „desfiin
țarea”. De alttel textul 
unei inscripții — mai 
puțin retorică dar exac
tă — recent pus în lumi
nă de II. Daicovicîu, spu
ne că împăratul „a învins 
neamul dacilor și pe 
Decebal” ceea ce este cu 
totul altceva 
Roesler că 
rămășițe dace s-ar fi di
zolvat în masa goților 
astfel că nimic din lim
ba, toponimia și structu
ra spirituală dacică nu ar 
fi ajuns pînă la noi. Cu 
alte cuvinte noi c.ei de 
azi ori din secolul trecut 
eînd scrie Roesler sîntem 
fiii unor perpetue dis-

d a 
pe 

vezi

Și 
de

însușită apoi de alți 
și urmași întru 

Eutropius, pe care 
citează tendențios 

i Dacia 
de băr- 
exhaus- 

se vede, 
autorul 

că in

loeări istorice — vezi 
cii, vezi retragerea 
timpul lui Aurelian, 
revenirea...

Cercetări serioase 
responsabile făcute
savanți români și străini 
au adus de mult dovezi 
despre caracterul fals și 
tendențios al acestor teo
rii. Iată, se știe că o 
mulțime de cuvinte re-

;t secătuită 
(„virit erat 
După cum 
pe departe 
nu afirmă

Mai spune 
eventualele

Sîutem dintotdeauna 
pe aceste locuri

lative la ocupații agro- 
pastorale, grad de rude
nie, farmacopee populară, 
părți ale corpului ome
nesc ș.a. le-am moștenit 
de la daci. Printre altele, 
ne amintim de unul — 
adevărată linie de forță, 
cheie de boltă a existen
ței noastre, cuvînt al cu
vintelor VATRA. — 
vecinii noștri — și 
ceasta fără excepție, 
împrumutat de la 
dar nu și sensurile adînci, 
tulburătoare care țin de 
o continuitate neîntrerup
tă — vatra casei, întoar
cerea la vatră, vatra sa
tului și de ce nu, vatra 
strămoșească — expresie 
curat dacică ajunsă în
treagă pînă la noi. Ce să 
spunem despre 

aduce din
o

a spiritualită-

Toți 
a-

1-au 
noi,

nedeie 
adîncul 

mărturie
care
veacurilor 
statornică 
ții dace ? Herodot ne in
formează 
cau săgeți în norii 
de ploaie ; din Humuleș- 
tii lui Creangă și pînă 
in Clopotiva de Hațeg

că dacii arun- 
grei

s-a perpetuat 
azi. superstiția, 
mată ceva — toporul în
fipt lîngă ușă, împrăștie 
norii de furtună. S-ar 
mai fi păstrat aceste note 
foarte individuale ținînd 
de structura spirituală 
unui popor, dacă el 
fi fost pulverizat ? 
luăm o altă mărturie : 
Coloane Traiană. Tre
cuseră puțini ani de la 
cucerirea Daciei, pasiuni
le dezlănțuite de conflic
tul care abia se termina
se erau încă vil. Intr-a
devăr unele scene de răz
boi sînt de-a dreptul cru
de și nimic nu l-ar fi 
împiedicat pe Traian, du
pă ale cărui „Comenta
rii" a fost sculptată Co
lumna, să spună adevă
rul pînă la capăt. Dacă 
întregul neam dacic ar 
fi fost exterminat, ar fi 
trebuit, după o logică 
simplă ca una ori mai 
multe scene să înfățișeze 
acest proces, dar nu ; 
sfîșitul ultimei spirale ne 
aduce sub ochi, grupuri 
de bărbați, femei și co
pii care se întorc la lo
curile lor — prin urma
re nici vorbă de genoci
dul predicat de Roesler. 
De altfel — spune istori
cul englez Edward Gib
bon — strictele norme 
juridice romane interzi
ceau uciderea ori chinui
rea foștilor dușmani du
pă depunerea armelor și 
nu există nici un motiv 
să credem că tocmai în 
cazul dacilor să fi exis
tat o excepție.

Dr. V. MORARU
____________________ 7

Foto : Gh. OPRESCU

Soro ! Nu știi pe un- 
za un... dentist ?

Ploaia vizitează,
cu cortegiul ei de stropi, 
umplînd cu apă 
cele mai diverse 
(Astea așa s-au 
ca mărgelele pe

de ploaie 
gropi, 
înmulțit, 
ață.)

acum vreo trei luni, lîngă 
piață, 

oricine-o 
confirmă, 

o-întrebare 
îndrăzneță)

prezența-i

(Și-acum

Cronică nerimafă (105> ! C

De un an au 
patru gropi.,.

fost săpate 
chiar în

De ce nu

ce săCu pămîntul
L-au lăsat alăturea 
(Poate că mai sapă-o 

groapă 
să-ndese pămînttl-n ea.)

(Ploaia e un 
ce, totuși, pe

Pe prietenul

noi și pămint există o vre
me un strat de iarbă • Și 
în rai ar trebui să fie o... 
farmacie. VALERlU)

e- Să nu confundăm au- 
todepășirea cu simplul 
mers înainte • Orice ori
zont are margini Intre

Zoltan

ajuns la 
Interesant 
m-a făcut 
roz.

( vum e >*
X CtV3 IN US^K^ -J

Caricatura noastră 
peste hotare

© Allați la Gabrovo, în timpul manifestărilor 
prilejuite de vernisajul celei de-a V-a Bienale a 
umorului universal, caricaturiștii Ion și Mihai Bar
bu au fost solicitați de producătoarea Robyn Wallis 
de la Televiziunea britanică să participe alături de 
alți caricaturist! din lume la realizarea filmului 
festivalului.

Filmul intitulat „Rîsete la Gabrovo" va fi pre
zentat în cadrul unei celebre emisiuni a BBC-ului 
.Forty minutes" („40 de minute") fiind destinat u- 
nei largi difuzări prin MONDOVISION.

A Desene semnate de Ion și Mihai Barbu au 
fost reproduse în catalogul Festivalului de la Ga
brovo si în revista de satiră și umor dm bofia, 
Stîrsel" Ei au alcătuit la solicitarea redactorului 

Petar Prodanov, de la pagina culturală a cotidianu
lui „Balkanskie Znamc-". o pagină de caricatura 
românească, (T.R.)

• Dorm ia serviciu, dar 
visez că lucrez • Aseară 
am făcut bilanțul. Adică 
două lanțuri • După fie
care chef mai zdravăn 
sînt de părerea lui Gali
lei • Noi ne certăm în 
limitele unei depline spor
tivități e La bucătărie A- 
na făcea eînd fețo-fețe, 
eînd prăjituri • Deși dis
punea de două cărări, tot 

timp acasă 
cum vinul 

să văd totul

Kiraly, jr.

i

că
i-au pus și o 

firmă ? 
(Prindea un aspect chiar 

și strada) 
șl poate, în zile cu soare, 
îi puteau finisa și fațada. 
(In rest toate-s bune eînd 

plouă, 
<■ ea, uneori, bagatelă.

mai spectaculos 
zbor al lui Vlaicu a avut 
loc în prezența a peste 
30 000 de oameni deasupra 
Cîmpiei Libertății la 27 
august 1911 ? Aceasta s-a . 
desfășurat in cadrul mari
lor serbări organizate 
Blaj; printre martorii 
culari ai evenimentului se 
aflau Caragiale, Coșbuc, 

Goga. Șt. O. Iosif și Vic
tor Eftimiu

la 
o-iei t-motiv, 

gînduri ne-a 
pus. 

îi tot 
plouă, 

de sus.' 
cîte-o 

rază 
furiș.

meu

de-o lună... vecinul 
t.'ind totuși găsim

la soare

(Teatrul 
din nou.

Un nou

privim pe

a scos între ploi,
GĂRGĂRIȚA 

pe-afiș). 
magazin s-a 

deschis.

pentru romantice cupluri 
retrase timid sub umbrelă). 
Chiar în colț, un băiat 

jovial, 
pe o fată, de ploaie, o 

scapă, 
fiindcă ea e mai scundă 

puțin 
...șl-ar putea ca să intre 

la apă.

Mircea ANDKAȘ

ALTERNATIVĂ
Dacă paltonul unui bărbat are buzunarele rupte 

și la sacou îi lipsesc jumătate din nasturi, nu-i fa
mine decît să se însoare sau să divorțeze.

CONSIDERAȚII
Cînd un om deștept se consideră prost, neno

rocirea nu e prea mare. O adevărată nenorocire 
este atunci eînd un prost se consideră deștept.

+
...Buletinul oficial a apă

rut în prima sa formă Ia 
8 decembrie 1832 ? S-a nu
mit mai întîi Buletin gaze
tă administrativă, apoi Bu
letin gazetă oficială și 
Monitorul oficial. Socotin- 
du-i neîntrerupta sa acti
vitate
letinul 
decana 
cațiilor 
cembrie
nește 151 de ani

constatăm că Bu- 
oficial de astăzi, 

de vîrstă a publi- 
românești, în de- 
anul acesta împli-

Culese de
Hie BREBEN

De ce cred că nu trebuie să credem (II)
căpitan 

salvator
Cuviosul Noe, 

de cursă lungă și 
al vieții de pc Terra, s-a 
apucat de cultura viței de 
vie chiar a doua zi du
pă potop. S-a îmbătat rău 
la inaugurarea primei piv
nițe din istorie. Fiul său 
Ham, martor al scenei, 
a fost blestemat cu greu 
cuvînt, ca 
fost vina lui că Noe 
încurcat paharele.

Dar să vedem ce afa 
ceri prospere Săvârșește 
preadrcptul patriarh A- 
vraam, a cărui soție, Sa
ra, în ciuda celor 70 de 
ani trecea- drept o fru
musețe a epocii. Intrînd 
în Egipt, Avraam își în
vață ' soția să spună în 
dreapta și în stingă că 
e sora lui, ca să-i meargă 
bine". Și le-a mers bine la 
amîndoi. Sara a ajuns 
vioara întîi în haremul 
faraonului, iar Avraam a 
primit în schimb cămile, 
măgari și o groază de 
sclavi. Pînă la urmă in- 
tervine Dumnezeu cu 
blesteme grele și faraonul 
speriat îi restituie lui A- 
vraam consoarta plus o 
circadă de asini despăgu
bire.

Mulțumit dc rezultatele 
neașteptate, sfîntul pa-

și cum ar fi 
a

triarh repetă numărul ia 
curtea regelui Abimelec 
din Gherar. Sara ajunge 
in patul regal iar Avraam 
primește vite mari, vote 
mici plus o mie de siciii 
de argint.

Dar Avraam are și alte 
aventuri picante, ciudate 
pentru biografia unui 
sfînt. Intrucît Sara nu 
putea să aibă copii, pa-

și pucioa- 
minipotop

de foc, smoală 
să. In acest 
termic rolul lui Noe este 
jucat de cucernicul Lot. 
Lot nu-și construiește nici 
o corabie. înștiințat de 
îngerii de serviciu, pur și 
simplu o ia la sănătoasa 
împreună cu nevasta și 
cele două fiice. Curioasă 
ca orice femeie, doamna 
Lot întoarce capul să

DESPRE MORALA ȘI MORALITATE

triarhul se-ncurcă cu .tî- 
năra slujnică Agar căreia 
îi dăruiește un fiu, Is
mail. Dar soția legitimă. 
Sara, cade în gelozie, a- 
lungînd slujnica și prun 
cui în pustie. Avraam. 
îmbogățit de pe urma so
ției sale, dă din umer.. 
dîndu-i Agarei o pîine și 
un burduf de apă A fost 
prima pensie alimentară 
din' istoria umanității 
atît mai remarcabilă 
cît a fost plătită de 
patriarh.

Am văzut că Dumne- 
zeu-Iahve se supărase pe 
orașele Sodoma și Gomo- 
ra, ai căror locuitori au 
fori ‘-umințiți cu o ploaie

cu 
cu 
un

vadă dacă Sodoma a"rdc- 
sau nu. Dumnezeu o pre
face în stîlp de sare. 
Noaptea, Lot se consolea
ză în peșteră cu un bur
duf - - - -
beat 
riaj 
sale

In 
măreț caracterul lui lef- 
ta care întors victorios 
de la oaste își arde pe rug 
singura fiică drept mul
țumire adusă domnului, 
sau caracterul lui lacob 
care își înșeală tatăl și 
fură oile socrului său 
Laban.

întrebările vin in v<. 
Iuri. Noi. oamenii seco-

de vin, după care 
fiind încheie un ma- 
incetuos cu ambele 
fiice.
Scriptură trece drept

lului XX, care l-am vă
zut pe Armstrong călcînd 
în picioare praful de pe 
Lună ne putem cristaliza 
ținuta morală după e- 
xemplele unor ignoranți 
păstori preistorici ? Ce să 
facem. Să ne punem poa
lele în cap, beți ca prea 
sfîntul Noe ? Să ne vin
dem nevestele pe măgari 
și cămile ca fericitul A- 
vraam ? Să alungăm o fe
meie cu un prunc la sîn 
în pustie ? Unde bat a- 
ceste exemple ? Ce să-n- 
vățăm noi de la Lot și 
de la fiicele lui înrobite 
de bolnăvicioase pasiuni 
carnale ? Oare n-a fost 
Iefta un criminal obscur, 
un negustor sinistru care 
l-a cumpărat pe Dumne
zeu de partea lui cu pre
țul vieții copilului său ?

Poate că a fost o vre
me eînd o omenire in 
curs de domesticire de
venea „morală" sub spec
trul înfricoșător al reli
giei. Dar, a-ți făuri as
tăzi o conduită morală 
după pildele lui .Noe, Lot 
sau Avraam înseamnă a 
te declara nedemn de a- 
"pst secol.

Valeriu BUTULESCt
- Va urma —
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FILME
Luni, 1 augustși dezarmării săp-

17,30 Elve-

TV

20,20 econo-

20,50

Joi,
18,10

21,00
21,10
21,40

17,50
20,00din America Latină și re- 

(1—3 VIII) se deschide la

21,50
22,10

22,20

19,00
19,20
20,00

cinstire, 
de ver-

Valentina.
Călăreții

reuniunea miniștrilor de 
țări din, sudul Asiei, pen-

Amnezia; Uni- 
contra Kra-

Acțiuni în favoarea păcii

Intre-
socialistă în 

marii săr-

ACTUALITATEA »N L U/M F

VIENA 30 (Agerpres). — 
1 Sub deviza „Sintem împo- 
. triva noilor rachete nu

cleare, pentru o Europă 
liberă de arme nucleare" 
în Austria se desfășoară o 
vastă campanie pentru pre- 

' gătirea unei manifestații 
L care va avea loc la Vie- 
|t; na, la 22 octombrie a.c., 
k s-a anunțat în cadrul u- 
„ nei conferințe de presă.

Mișcarea antirăzboinică 
U d in Austria — s-a rele- 
t vat în cadrul conferinței 
k de presă — își coordonea- 
t ză activitatea cu acțiunile 
E luptătorilor pentru pace 
r din S.U.A., R.F.G.. Anglia, 
V Italia, Belgia și din alte 
F țări, care se opun desfă- 
f șurării noilor rachete nu- 
[ cleare pe continentul eu- 
I ropean.
ii ______________ _________

BRUXELLES 30 (Ager- 
pres). — Participanții la 
„Marșul intern național 
Pacea—1983“ au ajuns sîm- 
bătă pe teritoriul Belgiei, 
urmînd ca această acțiune 
în sprijinul păcii, destin
derii și dezarmării să se 
încheie la 6 august la 
cartierul general al NATO 
de la Bruxelles. La 6 au
gust — Ziua comemoră
rii victimelor bombarda
mentului atomic de la Hi. 
roshima — ei vor înmîna 
reprezentanților alianței 
nord-atlantice o petiție de 
protest împotriva planuri
lor de desfășurare în Eu
ropa occidentală a rache
tei nucleară americane cu 
rază medie d acțiune.

i
|

Capriciile vremii

au 
zile 
de

VIENA 30 (Agerpres). — 
In majoritatea regiunilor 
Austriei termometrele 
înregistrat în aceste 

[ temperaturi deosebit
ridicate între 35 și 36 de 
grade Celsius, iar la Vie. 
na 38,7 grade. In zona ză
pezilor veșnice din Alpi au 
fost înregistrate pentru 
prima oară în istoria ob- 

' servațiilor meteorologice 
' temperaturi de plus 15 

grade Celsius. Datorită ca
niculei au izbucnit incen
dii care au distrus nume
roase păduri. Agricultura 

a suferit la rîndul ei dau- 
! ne importante. Intr-o se- 
* rie de regiuni ale țării a- 
‘ pa potabilă a fost raționa- 
1 lizată.

tic, căldura a fost totuși 
temperată 
unor 
rora 
juns 
oră.
unde
nou zile toride, autorități
le medicale manifestă în
grijorare.

de izbucnirea 
furtuni, în cursul că- 
viteza vîntului a a- 
la 1G0 kilometri pe 
In orașul St. Louis, 
sînt așteptate din

Calendar săptăminal
Luni, 1 august — întemeierea Confederației Elve

țiene. Sărbătoare națională.
— Ziua națională a statului Jamaica. Aniversa

rea proclamării independenței.
— La Geneva încep lucrările celei de-a Il-a 

Conferințe mondiale pentru combaterea’ ra
sismului și discriminării rasiale (I—12 VIII).

— Reuniunea reprezentanților guvernelor țărilor 
latino-americane, în vederea examinării si
tuației economice 
giunea caraibiană 
Santo Domingo.

— La Delhi are loc 
externe din unele 
tru a examina căile de stimulare a coope
rării regionale (1—21 VIII).

— Ministrul afacerilor externe al Japoniei, 
Shintaro Abe, începe un turneu în Iran, Irak, 
Bulgaria, Turcia și România.

Marți, 2 august — Reluarea convorbirilor chino- 
britanice asupra viitorului teritoriului Hong- 
Kong (Beijing 2—3 VIII).

4 august — La Washington au loc convorbiri 
între președintele S.U.A. Roland Reagan și 
președintele Republicii Zair, Mobutu Șese 

Seko.
— Primul ministru al Thailandei, Prem Tinsu- 
lanonda, începe un turneu de o săptămînă 

în Bangladesh, Pakistan și Nepal.
— Vizita oficială a ministrului suedez al aface

rilor externe în Cipru (4—5 VIII).
— Ministrul francez al relațiilor externe, Clau

de Cheysson, vizitează Columbia, în cadrul 
turneului în ‘

Sîmbătă, 6 august — Alegeri prezidențiale în Ni
geria.

— Proclamarea 
via. Sărbătoare națională.

— Ministrul relațiilor externe al Franței, Clau
de Cheysson, sosește în vizită oficială în 
Cuba.

— La Hiroshima are 10c Conferința internațio
nală de interzicere a armei nucleare.

PETROȘANI 
ietnbrie; 
rea : Kramer 
mer.

LONEA:
VULCAN: 

nocturni.
LUPENI: Parada Cha

plin.
URICANI: Rapidul 34.

Duminică, 31 iulie
Televacanță școlară 
Almanahul familiei. 
De strajă patriei.
Bucuriile muzicii. 

Viața satului. 
Lumea copiilor. 
Album duminical.
Film serial: „Ene- 

ida" — episodul 5. 
Călătorii spre vi-

Telejurnal. 
Cîntarea României. 

Telecinemateca. 
„Don Juan de Ma
rana".
Varietăți muzicale. 
Telejurnal. Sport. 
Avanpremieră 

tămînală. TV.
Luni, 1 august

14.30 Telex.
14,35 Emisiune în 1 

maghiară. 
Imagini din 
ția. 
1001 de seri. 
Telejurnal, 
cerea 
cinstea 
bă tori. 
Panoramic 
mic.
A patriei 

Emisiune 
suri.
Curier cetățenesc. 
Tezaur folcloric. 
Roman-foileton: „In 

viitoarea vieții". E- 
pisodul 3.

22.30 Telejurnal.

America Latină.

independenței Republicii Boli-

VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARA și de 

LEGUME-FRUCTE

WASHINGTON 30 (Ager- 
> preș). — Canicula, care po

trivit unor noi date, a pro
vocat în cursul acestei 

i luni în S.U.A. moartea a 
185 de persoane, s-a făcut 
simțită și vineri în aceas
tă țară în regiuni întinse, 
de la Atlantic la Pacific 
— relatează agenția Asso
ciated Press. In Vestul 
Mijlociu, în regiunea Ma
rilor Lacuri și în unele 
porțiuni ale litoralului es-

i 
f 
i

CU O CORABIE A 
VIKINGILOR, IN JURUL 

LUMII
Cunoscutul om de știință 

norvegian Ragnar Thorset, 
care s-a aflat anul trecut 
în fruntea expediției nor
vegiene spre Polul Nord, 
pregătește în prezent o 
nouă călătorie, de această 
dată în jurul lumii. El in
tenționează să o întreprin
dă la bordul unei corăbii 
care reprezintă copia fide
lă a unei ambarcațiuni a 
vikingilor, expusă 
muzeu norvegian, 
mea navei este de 
tri, iar lățimea de 
tri.

SCAP A CINE POATE

FAPTUL DIVERS

într-un
Lungi-

16,5 me-
4,8 me-

Orice locuitor al orășelu
lui Oak Creek, din statul

Colorado (S.U.A.), riscă o 
pedeapsă cu închisoarea de 
trei luni și o amendă de 
30 de dolari, dacă nu poa
te dovedi — în cazul unei 
verificări — că posedă... 
arme și muniții. Potrivit 
agenției France Presse, au
toritățile municipale expli
că această decizie prin fap
tul că în localitate nu sînt 
decît doi agenți de poliție 
și că deci securitatea ce
tățenilor nu poate fi asi
gurată decît prin autoapă
rare. Hotărîrea cu pricina 
nu se referă la persoanele 
cu cazier judiciar, la inva-

LA SCHIMB 
CONTRA MARFĂ 
SAU NUMERAR

iviiCa publicitate

lizi sau la cei ce ridică 
obiecții de conștiință. Nu 
se referă nici la săraci, 
pentru că aceștia nu au cu 
ce să-și cumpere arme. De 
fapt, ei nu au nici de ce...

Dar ca să vezi ce obi
cei !...

FARA COMENTARII!
Ordinea de zi a unei 

conferințe organizate, la 
Londra, sub auspiciile So
cietății regale de medicină 
era întocmită după cum 
urmează: ora 9,15 — expu
nerea „Alcoolul în sînge“; 
ora 10,15 — prezentarea 
„Alcoolul în ficat"; ora 
11,15 — „Alcoolul în pan
creas" ; ora 11,45 — „Alco
olul și inima"; ora 12,15 — 
„Alcoolismul"; ora 12,45 — 
deschiderea... barului.

Saptâmîna politică internațională
• Vizita din aceste zile 

in țara noastră a premie
rului egiptean, Fouad 
hieddin constituie un 
moment de referință 
raporturile bilaterale 
mâno-egiptene, care 
nosc o evoluție ascendentă 
atît pe plan politic, cît și 
in alte domenii de interes 
comun. O atenție deosebi, 
tă a fost acordată exami
nării stadiului aetual al

! transpunerii în practică a 
i programului de măsuri vi

zînd dezvoltarea cooperă- 
, rii economice și tehnice și 

a schimburilor comerciale 
dintre cele două țări. De 
asemenea, au fost anali
zate posibilitățile de ini
țiere a unor acțiuni noi 
de cooperare în domenii 
de interes reciproc: ener
gie, explorarea, exploata
rea și prelucrarea petrolu
lui, construcții de mașini 
agricultură.

A avut, în același timp, 
un schimb de vederi pri
vind aspectele majore ale 
actualității politice inter
naționale, îndeosebi în le
gătură cu situația din O- 
rientul Mijlociu, subliniin- 
du-se cu satisfacție că ce- 

• le două părți au poziții 
similare sau foarte apro
piate.

• Reuniunea general-eu- 
ropeană de la Madrid a 
intrat în faza deciziilor fi
nale. Statele participante,

I

Mo- 
nou 

în 
ro- 
cu-

și 9 septem- 
cu declarațiile 
miniștrilor de 
țărilor respec-

nu re- 
întregi-

cu excepția Maltei, au 
convenit asupra textului 
final, elaborat anterior de 
țările neutre și nealiniate 
europene și completat cu 
unele amendamente ale 
altor state. Malta continuă 
să blocheze consensul ge
neral prin propunerea sa 
de a se convoca o reuniu
ne de experți asupra se
curității în Mediterană. 
Practic s-a hotărît ca lu
crările reuniunii general- 

europeană să se încheie în 
zilele de 8 
brie 1983, 
finale ale 
externe ai 
tive.

Documentul final 
flectă, evident, în 
me pozițiile tuturor state
lor participante, inclusiv 

unele idei și principii ca
re, după opinia țării noas
tre, i-ar fi asigurat o mai 
mare consistență și un e- 
chilibru mai bine structu 
rat.

România a acționat con
secvent pentru ajungerea 
la un acord asupra textu
lui final care să asigure 
continuitatea procesului 
post-Helsinki, inițiat în au
gust 1975, vizînd în primul 
rînd convocarea unei con
ferințe asupra măsurilor de 
încredere și de securitate 
și asupra dezarmării în 
Europa. Țara noastră a fă-

cut un apel la toate dele
gațiile statelor participante 
la reuniune pentru a se 
face un ultim efort comun 
în vederea depășirii difi
cultăților care mai persis
tă, inclusiv în jurul pro
blemei privind discutarea 
aspectelor securității în 
Mediterana, în conformita
te cu 
final, 
celor 
pante.

« In 
reține atenția un nou ele
ment care agravează și 
mai mult situația : decizia 
Israelului de a „redesfășu- 
ra“ forțele sale invadatoa
re din Liban, noul ampla
sament al trupelor fiind 
situat de-a lungul rîului 
Awali Hotărîrea coincide 
cu amînarea anunțată a 
vizitei premierului M. Be
gin în S.U.A., „din moti
ve personale".

La Beirut, decizia isra- 
eliană a stîrnit o reacție . 
vehementă, ea vizînd — 

după -.cum a declarat șe
ful libanez, A. Gemayel, 
— o împărțire de facto a 
Libanului.

• In R.P Polonă au 
fost adoptate — în cadrul 
Seimului — măsuri de o 
deosebită importanță pen
tru viața social-politică a 
țării : ridicarea stării de 
asediu, adoptarea unor a- 
mendamente la Constitu-

prevederile Actului 
interesul tuturor 
de state partici-

în
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ție și a unor noi norme 
legislative, oferindu-se ga
ranțiile instituționale și 
juridice pentru extinderea 
cadrului democratic în ge
neral. Aceste măsuri — 
după cum se apreciază în 
capitala poloneză — re
prezintă continuarea cursu
lui reformelor social-poli- 
tice preconizate de cel 
de-al IX-lea congres extra
ordinar al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez. Se 
atestă, astfel, capacitatea 

si forța de acțiune a 
P.M.U.P., a rolului său 
conducător în societate, a 
importanței’ care revine 
Mișcării Patriotice și de 
Renaștere Națională ca or
ganizație de masă, al cărei 
țel este direcționarea efor
turilor pentru atingerea i- 
dealului unității moral-po- 
litice, al înfăptuirii prefa
cerilor democratice, socia
liste din țar.'

• La o lună după con
sumarea alegerilor legisla
tive anticipate, președinte
le italian, S. Pertini, a în
credințat sarcina consti- 
tv'rii noului guvern — al 
44-lea de după război — 
lui Betino Craxi, secretar 
general al Partidului So
cialist 
zul în 
va fi 
cialist

Italian care, în ca- 
căre va fi învestit, 

primul premier so- 
din istoria Italiei.

G. 1ONAȘCU

V1ND Dacia 1100, stare 
bună, telefon 44866.

FAMILIILE Căplescu Va- 
sile, Negrescu. Ghidiceanu 
și Maier, copiii, nepoții și 
strănepoții, urează „La 
mulți ani !“ scumpei lor 

•mamă, bunică și străbu
nică Căplescu Maria, cu 
ocazia împlinirii vîrstei d<’ 
80 ani. (844)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Barbu

Faarea, eliberată 
l.P.E.G Deva. O declar 
nulă. (851)

PIERDL’T legitimație de 
serviciu, pe numele Co- 
colea Nicolae, eliberată 
de l.U.M. Petroșani, O de
clar nulă (853)

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Ne
meș Ilie, eliberată de 
l.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (854)
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