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La temelia progresului general al societății

Instantaneu din timpul vizitării expoziției școlar 
deschisă ieri în localul Școlii sportive din Petroșani. 
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Creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului

L«0H4Rt1l»

Etapa celor 15 ani 
cursă de la Congresul al 
IX-lea este puternic marca
tă de creșterea rolului con
ducător al partidului, stra
teg al tuturor acțiunilor în
treprinse în vederea dezvol
tării și întăririi economiei 
naționale, perfecționării 
relațiilor s o c i a 1 e și 
de producție, înfloririi ști-

I.M. Paroșeni

Sporirea 
productivității muncii- 

factor de 
eficiență economică

Creșterea în ritmuri înal
te a productivității muncii 
constituie o condiție esen
țială a îndeplinirii și chiar 
depășirii producției fizice. 
Analizate, atît în diiiamică, 
cit și față de prevederile 
de plan, realizările colecti
vului nostru în domeniul 
creșterii . productivității 
muncii sînt deosebit de im
portante. La mina Paroșeni 
■acest indicator de la 100 la 
sută în anul 1976 a sporit 
la 110,8 la sută în. 1980. 
La baza acestor realizări au 
stat programele ^speciale 
de măsuri pentru creșterea 
productivității muncii, care 
cuprind acțiuni temeinic 
fundamentate, sarcini și res
ponsabilități bine definite 
în cadrul fiecărui colectiv 
și Ioc de muncă, programe 
care au condus la obținerea 
unor producții în condiții 
de eficiență sporită: astfel, 
planul producției brute 
cărbune a fost depășit 
perioada care a trecut 
acest an cu 6000 tone, 
întregul cincinal plusul de
pășește 40 000 tone cărbune. 
Factor»! principal de creș
tere a rodniciei muncii i-a 
constitnit și îl constituie în

de 
în 

din
Pe

IN ZIARUL DE AZI

• Meleagurile hunedorene păstrătoare a dovezilor 
de necontestat despre un iniloritor centru poli
tic și economic al statului dac (I)

• Un traseu turistic de o rară frumusețe: Valea 
< Sohodoiulni — Valea de Peșli
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• Europa: imperativul dezarmării — comentariu 
extern
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infei, învățămîntului și cul
turii. Rolul crescînd al 
partidului are un temei le
gic, obiectiv care izvorăș
te din calitatea sa intrinse
că de exponent al interese
lor clasei muncitoare, ță
rănimii, intelectualității și 
celorlalte categorii sociale, 
de continuator și apărător 
consecvent al înaltelor i- 
dealuri de pace, libertate și 
bunăstare ale poporului 
nostru. In consens cu a- 
ceastă legitate, Congresul 
al IX-lea, celelalte foru
muri supreme ale partidului ' 
— congresele X, XI, XII, 
conferințele naționale — 
au urmat îndeaproape o- 
rientările științifice trasate 
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu,. au- contribuit 
mereu la adîncirea și per
fecționarea cadrului de ma
nifestare a rolului ce revi
ne, partidului, în conduce
rea întregii societăți. Mă-

cali- 
de 

pro
ci ej a

continuare introducerea pro
gresului tehnic, a mecaniză
rii. Datorită extinderii, an 
de an, ă noilor tehnologii 
de extracție, productivita
tea muncii în abataje a 
sporit, în medie, pe cinci
nalul actual cu 63,6 la su
tă. In abatajele mecanizate 
s-a ajuns la randamente de 
14 15 tone pe post. In con
tinuare, în anii următori, 
introducerea : mecanizării 
va urmări. obiectivele 
tativ superioare față 
prezent. In sectoarele 
ductive a început 
pregătirea unor noi abataje 
în vederea Introducerii în 
trimestrele III și IV a com
plexelor mecanizate.

Paralel cu preocuparea 
permanentă de introducere 
a tehnicii noi în subteran 
avem în vedere și crește
rea indicelui de folosire a 
utilajelor. Prin reparațiile 
cuvenite, dar mai ales prin 
cele de duminica, reușim

Ioan BESSERMAN, 
inginer șef al I.M. Paroșeni

(Continuare in pag. a 2-a) 

surile organizatorice adop
tate au condus la o mai 
bună valorificare a capaci
tății de gîndire și forței de 
acțiune, a talentului și ini
țiativei oamenilor muncii, 
în frunte cu comuniștii, a- 
sigurînd coordonarea uni
tară a efortului creator al 
societății. Pe bâza cunoaște
rii profunde a realităților 
din fiecare ramură econo
mică, din fiecare unitate 
productivă sau conceptivă, 
cit și pe baza cunoașterii 
tendințelor și evoluției ge
nerale a societății umane, 
partidul a știut să stabileas
că de fiecare dată direcțiile 
de înaintare cele mai clare 
și obiectivele cele mai ne
cesare, corespunzător inte
reselor și aspirațiilor popo
rului, posibilităților noastre 
interne de progres, cadru
lui politic contemporan in
ternațional.

(Continuare în pag. a 2-a)

Camera de comandă 
termică â blocului de 
150 MW de la Uzina E- 
lectrică Paroșeni. In 
prim plan — comunistul 
Iosif Făt, component al 
formației de tură condu
să de Nicolae Gavriiă.

Foto: N. FRANCISC
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constructorilor

și

La încheierea celei de-a două săptămini de acțiuni sprijinul

— - — .». .5 ■.. j r
S-a încheiat a doua săptămînă de ac

țiuni. in sprijinul constructorilor magis
tralei de termoficare. Pe șantier, în zona 
cartierului Aeroport—Petroșani, unde . a 
continuat săparea gropilor pentru suppr- 
ții de susținere a conductelor, au fost pra- 
zenți în zilele acestei săptămîni, grupuri 
de oameni ai muncii din partea a 15 uni
tăți economice și instituții din Petroșani. 
Au, venit în sprijinul constructorilor un 
număr de peste 500 de persoane, prestînd 
în total aproape 4100 ore de muncă. In 
.Corn-- ,nimuc uîi, • to.-t apreclițțâ 
pozitiv participarea grupurilor de oameni 
ai muncii trimiși pe șantier de întreprin
derea minieră Dîlja, colectiv care are de 
săpat în zona cartierului Aeroport un nu
măr de 20 de gropi de fundație, I.C.P.M.C., 
I.P.C..V.J, -si.; Baza . do aprovizionare din 
cadrul C.M.V.J. An fost atacate în această 
săptainină 23 de fundații — 70 do la Iu

ceputul acțiunilor. Tn 20 din acestea s-au 
turnat radierile și. „paharele**  în care vor 
fi fixați suporții. Prin lucrările realizate •" 
pînă acum de grupurile de oameni ai mun
cii din unitățile economice și instituțiile 
din Petroșanî_și Aninoaisa —s-a apreciat 
îp comandament —, constructorii au fost 
ajutați să devanseze transpunerea în via
ță a proiectului termoficării în zona car
tierului Aeroport cu două luni.

In următoarea săptămînă, paralel cu 
intensificarea activității de către construc
tori pentru turnarea radierelor și a „pa
harelor" de fixare în fundațiile săpate, es
te necesară prezența pe. șantiere a repre
zentanților I.M. Livezeni și I.U.M.P., uni
tăți cărora le-au fost repartizate pentru să
pare cite 20 de fundații Direcției comer
ciale municipale. Cooperativei meșteșugă
rești „Unirea2 , > întreprinderii ele ••.tricotaje 
și altor colective.

Cu planul semestrial 
realizat

reușit

primele
Și

Puternic angrenat 
realizarea sarcinilor 
plan, colectivul de 
meni ai muncii de la a- 
telierul de brichetare al 
preparației Coroești ra
portează la sfîrșitul lunii 
iunie a.c. un plus de 
4636 tone brichete. Prin- 
tr-o mai bună organizare 
a producției și a muncii 
brichetatorii au 
să recupereze minusul 
acumulat pe 
cinci luni ale anului 
să depășească, la zi, sar
cinile de plan ale pri
mului semestru cu 1 100 
tone brichete. In fruntea 
întrecerii socialiste s-a 
situat schimbul , condus 
de maistrul Paul Gali, 
care numai în această 
lună a reușit să livreze 
beneficiarilor peste 
14 000 tone brichete și 
schindrtil condus de mais
trul Ion Postelnicu, care 
a realizat în luna iunie 
a.c. peste 12 700 tone 
brichete. De asemenea, 
s-au mai evidențiat în 

' munrâ brichetatorii Du
mitru Bogdanei, 
tantin Vochiță, 
Pascu, Gheorqhe 
ady, Arpinten Haralam- 
bre și lăcătușii Ștefan 
Perdi, Aurel Nicoară. 
Nicolae Inclănzăn, care 
au vegheat la buna func
ționare a instalațiilor.

Cons-
Voicu
Huni-

Ziua personalului 
didactic

în
că 
să

A intrat în tradiția 
vățămîntului românesc 
la sfîrșitul lunii iunie 
sărbătorim Ziua personalu
lui didactic, a oamenilor de 
la catedră care, cu înțele
gere părintească și voca
ție pedagogică, contribuie 
Ia formarea tinerelor gene
rații. In acest an, Ziua per
sonalului didactic a fost 
sărbătorită la Petroșani, Pe- 
trila, Vulcan, Lupeni și U- 
ricani, prin adunări festive 
precedate de inaugurarea 
expozițiilor școlare de crea
ție tehnico-științifice și 
productivă. La aceste mo
mente sărbătorești , au par
ticipat tovarășii Petru 
Barb, prim-secretar al Co
mitetului municipal de 
partid, Aurel Bîrlea, Nico
lae Haneș, secretari ai Co
mitetului municipal 
partid, Grațian Faur, -pre
ședintele Consiliului J 
dețean al sindicatelor Hu
nedoara, Lazăr Filip, prim- 
vicepreședinte al Consiliu
lui popular municipal, prof, 
univ. dr. ing. Dumitru Fo- 
dor, rectorul Institutului 
de mine Petroșani, membri 
ai organelor locale

de

ju-

partid, inspectori școl iri de 
la Inspectoratul școlar ju
dețean Hunedoara, repre
zentanți ai organizațiilor 
de tinerel și de -masă, ca
dre didactice. ,

Pentru toate cadrele di
dactice care-și desfășoară.; 
activitatea' instructiv-educa- 
tivă în învățămîntul din 
Va’ea Jiului, anul școlar 
1979—1980 a fost o etapă 
importantă, orientată spre 
ridicarea calității și efici
enței lecțiilor, spre for
marea elevilor intr-un con
tact nemijlocit cu munca 
și producția. Ziua persona
lului didactic are loc în- 
tr-o perioadă cînd poporul 
nostru face bilanțul unei 
etape rodnice în viața na
țiunii — 15 ani de Ia Con
gresul al IX-lea al Parti-

' -'-T; SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-aS

Întîiul
dascăl,

A fost odată un dascăl 
și cîțivă copii mări....

Sadoveanu l-a numit 
„Doiiiiiu1 Trandafir*,  
Creangă i-a zis 
Vașile**,  noi îi 
„Tovarășul**  sau 
rășa".

Dar pentru noi, toți, 
a fost un părinte1 deșă- 
vîrșit pe care-1 numim 
fiecare altfel în poves
tea copilăriei noastre și 
spunem a fost și mai 
bun și mai rău că doar și 
el a fost om. Omni aces-

3

5

5

ta, msa, ne-a trecut pra- ; 
gul clasei, ne-a purtat i 
mina pe cercuri și liniu- î 
țe, ne-a dezvăluit taina i 
cifrelor și ne-a dus de j 
braț prin toate bucuriile ; 
copilăriei. :

Noi am crescut mari, | 
l-am ajuns, el a rămas 

acolo, în povestea copi- ’
. lăriei noastre care s-a 
ț terminat, strivită de în- 
i tîia lacrimă a despărțirii.
■ După noi au venit alți; 

și alți copii și, încet, în-2 
cet, dascălul a -ajuns un 
om bătrîn cu inima tînă- 
ră. II mai găsesc, din 
cînd în cînd, iar într-una 
din zile am pășit alături 
de el. Ne-a arătat oa
meni multi, mai vîrst- 
nicij mai tineri și pe 
toți îi numea copiii mei“

Atunci am înțeles că 1 
omul acesta s-a zidit în- | 
tr-o lume. -

Prof. Petru E4NA î
5
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Ziua personalului 
didactic
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Creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului
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La nivelul colectivelor 
de muncă, afirmarea rolului 
conducător al partidului es
te' asigurată prin creșterea 
rolului fiecărei organizații 
de bază și intensificarea 
participării fiecărui; comu
nist la înfăptuirea liniei 
politice generale de dezvol
tare a societății. Valea Jiu
lui, și fiecare din localită
țile sale, ne oferă în acest 
sens exemple concrete, edi
ficatoare. Pretutindeni, în 
întreprinderile miniere și 
de preparare, pe șantierele 
de construcții industriale 
sau sociale, în instituții, 
școli, în viața culturală sau 
edili tar-gospodărească: or
ganizațiile de partid se afir
mă cu pregnanță prin ca
pacitatea de a conduce ac
tivitatea făuritorilor de bu
nuri materiale și spirituale, 
de a mobiliza comuniștii^ 
oamenii muncii, cetățenii 
spre realizări to.t mai marj. 
Au crescut și se âfir'iriă 
combativitatea revoluționa
ră, spiritul de disciplină, e- 
xigența. Atitudinea înainta
ta a comuniștilor este izvo
rul unui neîntrerupt șir de 
acțiuni politice, măsuri teh- 
nico-organizatorice, studii 
și lucrări, inovații și rațio
nalizări economice pe ba
za cărora unități ca I.M. 
Lupeni, I.M. Paroșeni, I.M. 
Pelrilă, I.M. Uricani, pre- 
parațiile de cărbune, între
prinderea constructoare de 
utilaje miniere și altele ob
țin însemnate depășiri ale

Notă

Pe întuneric
Drumul de la clădirea ad

ministrativă a minei ș| pî- 
nă la ieșirea de pe pasarela 
care duce la puțul centru 
al l.M. Petrila este străbă
tut în fiecare zi de nume
roși mineri și preparatori. 
Ziua, traseul este acceptabil, 
dar noaptea, așa cum ne 
informează corespondentul 
nostru Nicu Gogea, se 
merge pe „bîjbîite“ exis- 
tînd riscul de accidentare. 
Aceasta deoarece pe între
gul traseu nu există nici 

indicatorilor cantitativi și 
calitativi ai planului. Dez
baterile din adunările ge
nerale, hotărîrile adaptate, 
acțiunile întreprinse de bi
rouri șl comitete în pe
rioada dintre adunări e- 
xercită tot mai. mult o în- 
rîurire pozitivă asupra acti
vității organelor colective 
de conducere și formațiilor 
de lucru, făcînd do
vada capacității organi
zațiilor de partid, de 
cuprindere și so
luționare operativă a pro
blemelor ce se ivesc în 
activitatea cotidiană. In 
cadrul exigent al organiza
țiilor de partid, sînt stimu
late căutările novatoare în 
cele mai importante proble
me ale producției, este asi
gurată confruntarea deschi
să a opiniilor, iar din a- 

■'ceste dezbateri rezultă o 
multitudine de măsuri ho- 
tărîtoare în vederea învin
gerii unor greutăți de con
junctură și realizării de 
noi pași pe calea progresu
lui.

Printr-o ștrînsă împletire 
a muncii politice, organiza
torice și educative cu acti
vitatea de» bază, organiza
țiile de partid conduc pro
cesul complex al înfăptuirii 
botărîrilor de partid și le- 

,qilor, acționînd permanent 
Jn direcții ca perfecționarea 
organizării producției și a 
muncii, aplicarea . noului 
mecanism economico'-finan- 
ciar, creșterea productivită
ții muncii, reducerea chel
tuielilor materiale și de 
producție. Practic, prin sar
cinile ee-i revin, fiecare 
membru de. partid este tot 

măcar un singur bec, Exis
tă, înlr-adevăr la mina Pe- 
trila destule surse de eco
nomisire a energiei electri
ce, nevalorif'icate cu destul 
simț gospodăresc, dar, în 
situația relatată, nu-i indi
cat să se facă economie. 
Minerii și preparatorii aș
teaptă să se facă lumină pe 
traseul respectiv Serviciul 
administrativ, face totul, 
probabil pentru a rezolva 
problema? (D.C.) 

mai implicat în îmbunătăți
rea rezultatelor generale a- 
le întreprinderii, șantieru
lui, instituției în care lu
crează, contribuind pe a- 
ceastă cale la înfăptuirea 
politicii partidului, la rea
lizarea obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea cu 
privire la progresul întregii 
societăți.

O preocupare consecven
tă are loc pentru întărirea 
numerică și calitativă și îm
bunătățirea structurii orga
nizațiilor de partid din în
treprinderile, instituțiile, din 
toate localitățile .municipiu
lui. Puternicul detașament 
muncitoresc al Văii Jiului 
a constituit și constituie Uri 
important rezervor de ca
dre al partidului. Din colec
tivele noastre do mineri, 
constructori, onergeticieni, 
din rîndul femeilor, al tine
rilor se fac lună de lună 
noi primiri de membri care 
se integrează operativ în 
exigențele vieții de partid, 
situîndu-se alături de co
muniștii cu o măi îndelun
gată activitate și experien
ță,. în. primele rînduri ale 
efortului, depus pentru, dez
voltarea Văii Jiului, pentru 
progresul societății noastre 
socialiste.
(••••••«••••••••••I•*•••<»•••

descu).
• IN ROMANUL „BIO

GRAFII DE RĂZBOI" scri
itorul Radu Tudoran poves
tește cu admirație despre 
fosta școală do planorism 
care și-a desfășurat activi
tatea. în lunca pe care s-a 
construit cartierul care-i

(Urmare din pagina

să menținem destul de scă
zut numărul orelor de sta
ționare. Or, asta nu inseam- 
n* * altceva decît sporirea 
productivității muncii, , a 
producției fizice extrasă 
peste prevederi. O influen
ță hotărîloare. asupra crește
rii indicatorului amintit, a 
utilizării depline și eficien
te a mijloacelor moderne 
cu care este dotată între
prinderea noastră o are 
asigurarea cadrelor ca i i- 
cate, policalificarea și spe
cializarea tuturor oamenilor 
muncii, care exploatează 
complexele mecanizate. 
Ponderea muncitorilor ca
lificați a crescut de la 61,7 
la sută, în 1976, ia peste 
85 la sută în 1980. Acest 
lucru influențează în mod 
pozitiv indicatorul in cauză.

O altă cale esențială ca
re vizează creșterea lună

I.a lupeni, în zona 
Bărbăteni, noi blocuri se 
află în construcție.

Foto: Gh OLTEANU

Recuperări 
de materiale 
. refolosibile
Prin numeroase acțiuni 

patriotice inițiate în afara > 
orelor de program și în 
zile de repaus, colectivul 
de tineri, în frunte cu co
muniștii de la sectorul 
VIII al I.M. Aninoasa a 
reușit să recupereze din 
subteran însemnate cantități 
de materiale ce au fost fo
losite în procesul tehnolo
gic. Au fost colectate și 
predate la I.C.M. peste sar
cina de plan 490 tone fier 
vechi, 900 kg bronz, 300 kg 
cupru, 700 kg aluminiu. De 
asemenea, au fost strinse și 
predate IDS kg textile uza
te. In acest fel planul de 
colectare și predare a ma
terialelor de acest gen a 

■ fost realizat și depășit pe 
primul semestru al anului, 
In acțiunea de recuperare 
a materialelor refolosibile 
s-au evidențiat numeroși 
tineri din organizațiile 
U.T.C. din sectoarele minei», 
precum și echipa de sorta
re a fierului vechi, coordo
nată de maistrul . Teofil 
Blag..

V. HOINOIU, 
corespondent

de lună, a producii\ ității 
muncii este perfecționarea 
continuă a organizării pro
ducției și a muncii. In a- 
cest context, a fost extin
să munca în acord co-

Sporirea productivități muncii
— factor de eficientă 

economică
lecliv, la montarea și de- de parlid și conducerea mi- 
montarea complexelor me- nei vor acționa pentru: 
canizate, precum și a u’.i- • introducerea pe scară
lajelor ue mare capacitate, larga a mecanizării, caro a- 
fapt care a condus nu numai sigură un grad superior de 
la stimularea muncitorilor, extracție • îmbunătățirea 
ci și la punerea în funcțiu- utilizării forței de muncă 
ne înainte de termen a u- • -aplicarea noului meca-

(Urmare din pag. I)

duiui Comunist Român, ani 
în care s-au obții,ut c..iu 
mai remarcabile rezultate 
în opera măreață de c ons
trucție a societății socia
liste. Tnvățămî-ntul a făcut 
progrese semnificative în 
structură lui, . în apropierea 
de viață, în procesul de 
perfecționare și moderniza
re.

întregul proces irislruc- 
țiv-eflucatlv a fost stimu
lat în acest an școlar de 
evenimente importante in 
viața națiunii, cu profun
de efecte modelatoare asu
pra elevilor: Congresul al 
XII-lea al partidului, pri
mul Congres al Educației 
și Invățămîntului, Forumul 
tineretului, care au marcat 
activitatea de înaltă răs
pundere moral-politică și 
socială a cadrelor didacti
ce, cuprinsă concludent în 
rezultate; superioare anilor 
trecuți la învățămînt, în 
practica productivă, în via
ța științifică, cultural-artis- 
lică și sportivă din școlile 
Văii Jiului. La baza muncii 
din școli s-a aflat un sin
gur Scop: necesitatea ridi
cării calității și eficienței 
învățămînlului și educației, 
realizat în acest an prin
tr-o muncă didactică di
ferențiată, prin aplicarea u- 
,nor metode și practici pe
dagogice moderne.

In cadrul festivităților de
dicate sărbătoririi Zilei 
personalului didactic, u- 
nui număr de 14 educatoa- 

în urma muncii patriotice a ulecișlilor de la S.S.II. 
Vulcan, aleile și frumoasele ronduri, de flori amena
jate la intrarea in curtea secției, creează o ambianță 
plăcută. Foto : O. GHEORGIIE

«•«••••••••••••••••••••••*•••
nor capacități de producție. nism economico-financiar, 

Avînd în vedere ritmurile al autoconducerii muncito- 
de creștere a producției de rești și autogestiunii • cli-
cărbune — care vor avea 
loc pe baza sporirii produc
tivității muncii — comitetul

re, învățători și profesori 
le-a?, fost acordat Uliul de 
c <’. ijiat — c.noi lOi'te ; 
omagii de recunoștință au 
fost aduse dirU partea pio
nierilor; . . • •

A. omagia, munca, pasiu
nea .și vocația,. cadrelor di
dactice echivalează cu ex
prim area rolului de mare 
valoare , socială al școlii» 
important factor de cultu- ■ 
ră și civilizație. An după an, ■ 
cadrele didactice sădesc în 
sufletul copiilor și tineri
lor dragostea de patrie și 
parlid, prețuirea muncii în 
mod activ, adică muncind. 
In această vară, cînd popo
rul nostru aniversează 
2050 de ani de la formarea 
primului stat dac centrali
zat și independent, funcția 
educativă a școlilor din Va
lea Jiului a fost integrată 
într-o multitudine de activ- 
vități bogate în conțîftnt,- 
atractive în formă, care se,. 
asociază în mod- spontan . 
cu rezultatele frumoase ale 
anului școlar. ■ • -

Participanții la adunările 
festive consacrate Zilei per
sonalului didactic au adop
tat telegrame adresate to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretai general al partidu
lui, exprimîndu-se hotărî- 
rea fermă de a contribui, 
cu rezultate superioare, la 
opera de formare a omu
lui nou, constructor al so
cialismului pe pămîntul 
României.

In încheierea manifestă
rilor s-au desfășurat spec
tacole cui tura l-artistice, sus
ținute de formații ale ca
drelor didactice și elevilor.

minarea mtirzierilor în a- 
provizionarea locurilor de 
muncă ■ cu ; mal e r i j 
prime și materia
le • reducerea consumu
rilor de materii prime, com
bustibil, energie și recondi- 
ționarea unor piese și sub- 
ansamble, sursă principală 
de asigurare a necesarului 
de aprovizionare.

Acestea sînt doar citeva 
direcții prioritare care fac 
obiectul principal al acțiu
nii noastre, măsuri pe care 
colectivul nostru le-a luat 
în urma , indicațiilor secre
tarului general al partidu
lui la Consfătuirea de lucru 
de la C,C al P.C.R. și care 
vizează realizarea exempla
ră a producției de cărbune 
pe acest an.

• NOU IN CIRCULAȚIA 
RUTIERA. Stația de auto
buz din Piața Victoriei Pe
troșani s-a mutat în zona 
fostei parcări de autotu
risme din piața respectivă, 
In. aceste condiții circula
ția rutieră de aici este se
parată prin benzi marcate 

pentru autoturisme și auto
buze. Atenție, deci, la 
circulație in această zonă 
a orașului I

• EXPOZIȚIE. In holul 
Palatului cultural din ora
șul Lupeni s-a deschis o 
inîcresantă expoziție. Sînt 
prezentate lucrări ale elevi
lor confecționate în a- 
•te livrele ș c o al â la 
orele de practică precum și 
cele mai frumoase și sem
nificative fotografii exe

cutate de cadrele didactice poarta 
și școlari. Expoziție simi- roport 
iară a fost deschisă și în • 
holul Liceului din Vulcan, prie 
(I. Mătăsărean și V. Bo-

astăzi humele, A.-î-
•— Petroșani.

INIȚIATIVA. Din pro- 
inițiativă, prin .cuvin-, 

tul autorizat al directorului 
sau, tovarășul Ion Cruce- 
ru, Grupul școlar minier 
Petroșani s-a angajat să
asigure prin acțiuni de
muncă patriotică, cu parti
ciparea. elevilor șr cadrelor 
didactice, acoperirea cu 
clip a tabi/urilor ce mărgi
nesc șoseaua națională din 

zona țărăneștii O inițiativă 
.gospodărească lăudabilă cu 
putere de exemplu care ar 
trebui , să fie preluată ,în 
forme specifics șt de alte 
colective.
• CURS DE ÎNOT. La 

ștrandul termoficat al Aso
ciație} sportive „Preparato
rul' Lupeni s a deschis un 
curs de inițiere în practica
rea înotului rezervat copi
ilor. Repartizați în două 
grupe, după categorii de

virslă, copii primesc lec
ții zilnic între orele 10—12.
Prin grija Asociației spor
tive „Preparatorul" au fost 
confecționate aparate spe
cifice învățării înotului.

Rubrică realizată de
D. CRIȘAN
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Ceea ce atrage în primul

Fotografie color realizată de Francisc Nemelh, din
Vulcan, distins cu premiul „Hercules ’80" la salonul interjudețean de arta foto
grafică, deschis în 24 îh nie ' . .................13 iulie 1980, la Băile Herculane.

„IN AURI L' LUMINII'. Fotografie color realizată de Francisc Nemelh, din 
Vulcan, distins cu premiul „Hercules ’80" la salonul interjudețean de arta foto
grafică. deschis în 24 îh nie — 13 iulie 1980, la Băile Herculane.

Steagul roșu

Meleagurile hunedorene păstrătoare 
a dovezilor de necontestat despre un înfloritor 
centru politic

Cuinii de ani în urmă, 
pe meleagurile patriei noas
tre au trăit seminții de 
oameni cu forme de. viață 
foarte asemănătoare, 
bind aceeași limbă, 
aceleași datini și 
iuri. 
răzlețe 
rămas aici, în lungul șir de 
ani ai antichității, toate 
au sfîrșit pirn a se conto
pi in masa. nepieritoare a 
autohtonilor, dînd naște
re acelui popor minunat organizării lor politice 
al „nemurito
rilor" geto- 
daei.

Cercetările 
istorice ates
tă fără putin
ță de tăgadă, 
că cel 
vechi și 
portant 
ethic în 
»■ „ui de 
mare a popo
rului român 
1-e dat r a 
to-dacilor din 
cilor, care, înrădăcinîndu-se 
în teritoriul străjuit de 
munții Carpați, s-a afirmat 
printr-o extraordinară te
nacitate supraviețuind nu
meroaselor năvăliri ce s-au 
dezlănțuit adesea asupra 
pămîntului lor. Acest des
toinic popor ne apare în 
spectrul luminos al istorie; 
puternic, sănătos, cumpătat, 
îndrăgit de minunatele lui 
ținuturi și iubitorilor de o 
viață liberă.

Urmele de viață ale da
cilor (termenul consacrat 
ce definește neamul unitar 
al geto-dacilor) sînt pre
zente pe întreg cuprinsul 
patriei noastre, fie în ce- 
lăți de piatră și cărămidă, 
fie în case și colibe din 
lemn, dezvelite de către 
oamenii de știință.

Cercetările < ’ 
întreprinse în ■ 
pe străvechile 
hunedorene, ca 
în .Tntrcaga țară, uu ovw» 
Ia iveală urmele unui im- 
ponănt capitol al milenarei 
noastre istorii : civilizația 
dacilor. Prin grija partidu
lui și stalului, prin slădani- 
ile arheologie, românești

! *

vor- 
avînd 
obice- 

Oricîte alte neamuri 
s-au abătut și au

mai 
im- 

filon 
pro-
for-

și economic al statului dac (I)
a apărut din adîncuri, unde 
negura vremurilor o îngro- rînd atenția la cetățile din 
pase, o lume hebănuită, în
fățișată în toată splendoa
rea ei rle către complexul 
de cetăți și așezări din 
munții Orăștiei. Impună
toarele ruine ale cetăților 
dacice do. la Grădiștea Mun- 
celuluj.— Costești, Blidaru, 
Piatra Roșie, Banița dezvă
luie o înaltă cultură mate
rială și spirituală a dacilor, 
o înaintată dezvoltare a

munții Orăștiei este carac
terul de sistem și unitatea 
lor de construcție. O sim
plă privire «de ansamblu, a- 

• rată că fortificațiile de Ia 
Costești, Blidaru, Virful lui 
Hulpe, Piatra Roșie și Ba
nița, ca și numeroasele e- 
lemente defensive de . mai 
mică importanță, au fost 
concepute în scopul prote
jării marelui centru econo
mic, politic și religios —

„IN AURUL'LUMINII

și militare.mura 
seminția tra-

2050 de ani
de la formarea

primului stat dac 
centralizat

și independent

arheologice 
anii noștri 

meleaguri 
de altfel 

i. au scos

sociale ,
Bătrîna cetate a Sarmi- 

zegetusei de la Grădiștea 
Muncelului, capitala statu
lui hac reședința regilor 
daci, amintește de cei ' pe 
care -părintele istoriei, He
rodot, îi lăuda pentru vite
jia lor, arătînd că sînt 
„cei mai viteji și 
drepți dintre traci".

Aici, la Sarmizegetusa, 
era centrul întregii puteri 
a statului dac. De la Bu- 
rebista pînă Ia Decebal, 
stăpînind mănoase pămîri- 
turi, exploatînd cu pricepe
re bogățiile solului și sub
solului, statul dac s-a con
solidat, devenind atracția, 
dar și adversarul cel mai 
de temut din Europa de 
răsărit al romanilor. Cetăți 
puternice, dominind mun
ții Orăștiei și Sebeșului, a- 
părau capitala tînărului și 
puternicului stat care ia fi
ință la începutul secolului 
I î.e.n. Situată la nord de 
larga și mănoasa vale a 
Mureșului mijlociu, această 
zona de aproximativ 200 
km pătrații adăpostește cel 
mai bogat complex de co
tați și așezări dacice din 
cite se cunosc pe teritoriul 
patriei noastre.

mai

cultural de la 
Sarmizegetu- 
sa (Realul 
Grădiștii). Ce
tățile nu sînt 
simple centre 
tribale întări
te, ele au fost 
construite în 
locuri anume, 
încîC să se va
dă și să se 
sprijine reci
proc. Ele nu 

constituie un oarecare nu
măr de fortificații, ci un 
sistem bine chibzuit de ce
tăți, care nu putea fi, nici 
conceput, nici construit de 
un trib sau de o uniune de 
triburi, ci numai de,o pu
ternică > autoritate centrală 
de stat.

Unitatea de concepție a 
cetăților dacice din munții 
Orăștiei e dublată de uni
tatea de construcție. Planul 
lor e diferit, adaptîndu-se 
la caracteristicile terenului, 
dar modul de a le costrui 
este același, ceea ce deno
tă că și această unitate de 
construcție pledează pentru 
existența unei trainice pu
teri centrale.

Numeroasele vestigii ma
teriale aflate în cetățile și 
așezările din această zonă 
ne duce spre aceeași con
cluzie. Edificiile militare și 
civile, publice și private, 
construcțiile dezvoltate, ” 
tehnicile de construcție, ă- 
telierele, impresionanta bo
găție a obiectelor de me
tal, mulțimea, varietatea $1 
frumusețea ceramicii nu-și 
au

Un traseu de o rară frumusețe:

De la o

egal în restul Daciei.

(Va urma)
Prof. Ion FRAȚILA

Călătorule, dacă 
cunoști frumusețile 
Sohodolului, pregătește-te 
pentru un drum lung, dar 
neasemuit de frumos. Poți 
pleca la drum și cu mași-. 
na, dar ceea ce îți oferă 
natura pe această vale , nu 
poți să admiri din fuga bo
lidului.
JPornim cu trenul de la 

ora șapte din gara Petro
șani spre Tg. Jiu. Din au
togara din preajma gării 
la Tg. Jiu urcăm peste o 
jumătate de ora în autobu
zul de Bîlta Mare. După ce 
parcurgem satele Bîrsești, 
Lelești, Roșcoyița, poposim 
în centrul comunei Bîlta, 
chiar în dreptul drumului 
care ne poartă spre Runc, 
sat de care ne despart 4 
km.

Drumul prin salul Ră- 
chiți și apoi Runc, sate 
vestite prin hărnicia locui
torilor, dar și prin doinele 
locului, este o adevărată 
încântare, Curțile sînt bolti
te cu vie, jar fațadele ca
selor, care mai de care 
mai frumoase, acoperite de 
trandafiri cg își poartă flo
rile pînă pe acoperișuri.

La marginea Idealității 
Runc, pornim pe drumul 
forestier ce ne va purta 
spre acele treceri ’„gîtuite" 
ce poartă două nume de 
cheile Runculuj și Sohodo
lului,

Pereții verticali ai chei-

lor se ridică semeți în fața 
ochilor? In eiirînd în fața 
noastră, de cum parcurgem 
cursul spre izvoarele Soho
dolului, munca apelor în 
decursul veacurilor ne'ofe
ră frumuseți care le opresc 
să le admiri la tot pasul.

Privim cum la locul de
numit Gîrla Vocii, apa pă
trunde pe sub o boltă îm-

Itinerarii turistice

lînJca ta alta Jgl
STIATI

mai actuală desco
perire a geologilor sovie
tici infirmă „un adevăr" 
admis pînă acum în unani
mitate și anume, că în na
tură nu se găsește aluminiu 
în st'ăro: pură? Or, în stra
turile bazâltice ale Takuției, 
s-au descoperit „paiete" 
metalice care, în urma , a- 
nalizelor de laborator, s-du' 
dovedit a fi aluminiu pur. 
Este pentru prima oara.'. în.

r
4 ■*.

ORIZONTAL: 1) Condu
cătorul primei uniuni tri
bale gete; 2) A polei (înv.) 
■— Cel mai mare rege 
dac; 3) In Sarmizegetusa! 
-- Cap de scit! — Ani
mal,. vesel —- Soare stră
vechi; 4) Buzna — Cule
gere de legi romane 
(mase.); 5) Singur — Fel. 
— Arc, săgeată.,;

. — Zeul vechilor daci; 7) 
Din zori pînă în seară — 
Ascuțișul săbiei; 8) Cetă
țile Costești, ’ Blidaru 
(mase.) — Locul războa
ielor daco-romane; 9) Co
lumnă construită de Apo- 
lodor din Damasc, în 
urma victorie, lui Traian 
în Dacia — Pe fruntea în
vingătorilor; 10) Pămîn- 
turi ocupate de daci — 
Legătură.

VERTICAL: 1) Rege al 
perșilor care în anul 514 
î.e.n, întreprinde o cam
panie împotriva , seiților

2) Proces istoric 
de . transformarea 
in provincie rema
in... cort! — ...Pe 
— 'Zburător de

— Dotate numai cu... con
soane,- 
urmat 
Daciei 
liă; 3) 
Mureș!
legendă; 4) Popor cit frun
ză și iarbă — Trei la... 
Roma; 5) Ascuns (fig); 6) 
Cad numai pe flamuri1 — 

6) Cu ‘Pe capul comaților! -- Mi-

lume cînd s a aflat o 
menea dovadă. Aceste 
pile" de aluminiu ?,__
forma unor lamele cu o gro
sime de un milimetru. A- 
naliza făcută răstoarnă : ast
fel ceea ce se știa despre 
originea aluminiului. In al
tă ordine de idei, descope
rirea ar aduce o lumină

ase-

aveau

privind unele „construcții" 
de aluminiu din vechime 
ce apăreau enigmatice.

. .recent a fost realizat un 
aparat pentru radiografii 
color ? Noua tehnică de in
vestigare ă. organismului li
man a fost posibilă prin 
cuplarea unui calculator e- 
lectronic la un aparat obiș
nuit pentru raze X. Medicul 
poate vedea pe ecran atît 
imaginea orgaflului bolnav 
radiografiat cit și. aspectul 
normal. Prin prezența 
lorii orice anomalii - 
mai ușor de detectat, 
diagnosticul mai ușor 
pus. Aparatul poate 
circa ,5Q de fotografii
secundă surprinzînd imper
ceptibile mișcări.- (I. Breben)

eu-

de 
lua 
po

părțind firul Sohodolulu, în 
două. Ne minunăm ascultînd 
Ia gura peșterii cîntecul a- 
pei ce pornește din ziuă 
în noapte pentru a reapare 
la ziuă, formînd izvoarele 
Runcului și Gîlciomiței și 
deodată răminem înmăr
muriți: în fața unui om care 
trăgea spre o stîncă cu do
uă pistoale. In timp ce e- 
coul se risipea ne-am reve
nit și ne-am apropiat 
cei ce încărca din nou 
toarele. Am observat 
fel că slut de epocă șl 
flăra că se pregătește 
secvență de film.

Puțin mai sus, într-o 
iană, aflăm locul de filma
re a ecranizărilor româ
nești. „Profetul, aurul și ar
delenii", „Ecaterina Teod-o- 
roiu" și „Bogdan-vodă".

Rînd pe rînd admirăm 
în continuare stînca deșpi- 

. cată prin care fug apele 
limpezi, formînd peșterile 
Pîrleazului și a Liliecilor.

In poiana Bucium 
căsuțele, vilele și 
rantul complexului 
„Bucium-Sohodol"

Valea de Pesli
’ ’ ■■ ■> - ■...

nînd I.C.A.P. Tg. Jiu. Fa
cem un popas pînă a doua 
zi dimineața și ne bucurăm 
de priveliștea minunată în 
cară este așezat complexul, 
dar și de amabilitatea gaz
delor noastre (responsabil 
Radu Coiculescu. și bucătar 
Spiridon lacobescu). Pornim 
a doua zi de dimineață la 
drum lung, de aproximativ 
7 ore. Admirăm 
săpate de ape în 
cheile de Ia Pătrunsa șî 
urmărim porțiunile în care 
apa Sohodolului variază în 
debit grație fenomenului 
care îi dă numele. Ne mi
nunăm de asemenea, cum 
pe alocuri, din pîntecele 
muntelui calcaros răzbate 
din borte apa cristalină ce 
îmbogățește substanțial 
debitul rîului.

Părăsim zona calcaroasa 
și intrăm într-o mare de 
verdeață în care bradul mo
lidul, fagul, frasinul își dau 
concursul pentru a colora 
întreg peisajul cu un ver
de odihnitor. Flori multico
lore străjuiesc drumul fo- 

. restier, care ne poartă cînd 
în pante dulci, cînd în lar
gi serpentine- pînă în „poe- 
nița cu bancă" din, șaua Dîl- 
ma Căzută.

Do acum drumul coboară 
în serpentine, pînă în Va
lea de Pești, de unde în 
curînd zărim motelul cu a- 
celași nume. Poposim pen
tru scurtă vreme pe terasa 
sa pentru a admira luciul 
lacului și grăbim pasul să 
prindem autobuzul de pe 

’ruta Cîmpu lui Neag — Lu- 
peni. ;

Prof. Alfred IMLING

grotele 
ștîncă,

de
piș
ași-, 

a- 
o

po-

găsim 
rest au
turi știe 
aparți-

Intre cireșe și... căpșune

că planetă; 7) Istoric 
grec, autor al descrierilor 
despre „Scițîi, cei mai vi
teji dintre traci" — E 
prins din urmă... fugarul! 
8) Tare — Unealtă de vî- 
nător; 9) Nu intru — Pe 
axă (mascf pl.); 10) 16 ta- 
rabostes I — Vatră stră
veche; 11) Iar (od.) — 
Mers înainte și-napoi ■— 
Funcție auditivă (mase.) ; 
12) Cinste eroilor —■ 
mint, i;

Dicționar: INO, EAR 
Petru CRIȘAN, 

Lucia PLOSCARU

Cu capriciile vremii ne-am obișnuit, se pare, 
Primim ce n, se oferă: cîte-o ploaie, cite-un soare 
■Și. oricum, pășirăm pragul al... solstițiului de vară 
i ar' sa știm ce-i echinoc(iul unui timp de... primăvară 
Cite-un ceas pe săptămînă ne-mbrăcăm și mal ușor 
Da-n rest nu prea știm ce-i sul Iul... cald

al lumi Im Cuptor
Cert e că sintem in vară, ne-nfrup.ăm din trunfandale 
Cile-o tura, putem tace prin oraș și cu... sandale 
In piața sînt cireșe și căpșune dulci și coapte 
L'acâ-o oră este soare, avem ploaie-n reaga noapte 
Deși este vremea coșsei, iți v me sa spui sudalmc : 
Spațiul dintre blocuri are... iarba de vreo două palme 
tar pe iarbă stau parcate doua dacii roșii, calme 
t.le-s calnm, le convine, roșul e complementar 
Catneiei vezi ce ține,, precis Jocul de,, cîntar! 
O plăcinta cu cireșe, vai I de cînd n-am mai gustat 
Poate-o să gustăm la iarnă cînd sosește Iu... GOblA'l 
Berea Ja grâdină-i caldă, chiar mai caldă ca afară 
Gheața nu există îtică (Poale-n iarnă-o să apară) 
l.a cofetărie însă, este frișca de căpșune 
Cinci și cînd, deși copiii spun că asta-i o, minune I 
Vara pe la noi ea are zilele cam numărate 
Ș>. deși toți gospodarii au masurile., luate 
Unii, care se respectă, cum fac in atitea rîhduri 
La Lupeni și-n Paroșeni au., dat cu apă și prin 

ștranduri 
Dur !.l noi și la Petrila, in bazinele dc-not 
N-au pulul sa bage apă nici măcar așa,, de-un cot! 
Sînt ele ceva băltoace, dar acolo, orătănii 
Exersează cu înotul, broaștelor făcind mătănii! 
Cînd pe slrada ia plimbare, vrem și noi o relaxare 
Savuiăm ploaia sonora de mașini in., claxonare 
Iar tind a trecut puhoiul, ascultăm ca duși de un val 
Un fragment de melodie din claxoane de,, metal I 
Dacă ne-ndreptăm prin zone mai ferite și mai verzi 
Șinte.m martori la păscutul animalelor, cirezi 
Adunate printre ronduri, vaci și cai cum cochetează 
Și, cînd e sătul de iarbă, cîte-un- cal, subtil, nechează ! 
Și-uite-așa printre cireșe șl căpșune dulci, găsim 
(C-așa-i viața) și-ardei -iute, gustul să ni-1 mai iuțim.

I-n LfClU
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Prezențe
TEL AVIV 28 (Agerpres). 

— Primul ministru al isra
elului, Menahem Begin, l-a 
primit pe ambasadorul Re
publicii Socialiste România 
în Israel, Constantin Va- 
siliu, în legătură cu înce
perea misiunii sale în a- 
ceastă tară.

Cu a.-’st prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceadșescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
au fost transmise premie
rului israelian un salut cor
dial, împreună cu cele maî 
bune urări de\. prosperitate 
și pace pentru poporul isra- 
elran, V

Premierul . Menahem Be
nin a mulțumit și a rugat 
să se transmită președinte
le Nicolae Ceaușescu salu- 
'ulsăți cordial și cele mai 
b'ino urări de fericire per
sonală. El a evocat cu plă
cere întâlnirile și convorbi-

românești
rile avute cu președintele 
României, a cărui persona
litate politică puternică es
te mult respectată și pre
țuită pentru marea contri
buție pe care o aduce Ia 
soluționarea negociată a 
problemelor conflictuale.

'k

DAR ES SALAAM 28 (A- 
gerpres). — La Colegiul de 
partid Kinokoni, al Chama 
Cha Mapînduzi (Partidul re
voluției) a avut loc o ma
nifestare dedicată celei de-a 
2050-a aniversări a consti
tuirii primului staț dac cen
tralizat și independent.

Bibliotecii colegiului i-au 
fost donate 'un set de cărți 
- - la loc de frunte aflîn- 
du-se operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — albu
me și periodice românești.

A avut loc o gală româ
nească de filme.

Masă rotundă privind dimensiunile 
mediteraneene ale securității 

și cooperării in Europa
Luînd cuvîntul, Aleksan

dar Grlicikov, membru al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., a 
relevat că „securitatea es-

BELGRAD 2g (Agerpres). 
—• La Dubrovnik se des
fășoară o masă rotundă pri
vind dimensiunile medite
raneene ale securității și 
cooperării în Europa,
care participă peste 70 de 
personalități neguverna- 
meritale din 11 state din 
zona bazinului Mediteranei 
— transmite agenția Taniug. 
Scopul acesteia este de a 
studia posibilitățile de co
operare între statele din 
zona Mediteranei ca o par
te S pregătirilor pentru 
reuniunea de la Madrid 
pentru securitate și coope
rare în Europa.

la te indivizibilă în aspectele
sale politice, militare, eco
nomice și social-umane. 
Lipsa unui aspect pericli
tează realizarea celorlalte 
și periclitează securitatea și 
cooperarea*.
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FILME

Duminică, 29 iunie

Inundații 
în Argentina

PETROȘANI — 7 No
iembrie j Hoțul din Bag
dad; Republica : Rug 
flacără; Unirea: Mijlocaș 
la deschidere, .

PETRILA: Copiii lui 
Sănchez.

LONEA ; I se spunea 
„Buldozerul". .

ANINOASA: Sosea 0- 
dată un călăreț,

VULCAN — Luceafă
rul : Un polițist incomod; 
Muncitoresc: Albă ca ză
pada și roșie ca trandafi
rul.

LUPENI — Cultural: 
Cumpăna ; Muncitoresc: 
Adio, dar rămîn cu tine.

' URICANI : Eboli.

Și

12.30 De straja patriei.
13,00 Țelex.
13,05 Album duminical ; 

Duminica la plim
bare— emisiune 
muzical-disțradtivă.

14,00 Woody, ciocănitoarea 
buclucașă.

14,20 In vizită la Muzeul 
tehnicii populare 
din Rădăuți.

14.30 Pămînt etern, isto
rie măreață. Montaj 
de cîntece și ver
suri.
Discul și... interpre
tul. Spectacol cu pu
blic în platou.
Film serial: „Po
topul". Episodul 4. 
Telesport. 

masculin: 
— R.P.

14,55

15,25

16,15

19,00
19,15

ADUNAREA NAȚIONA
LA a Republicii Gaboneze 
a ratificat Tratatul de prie
tenie și cooperare între Re
publica Socialistă România 
și Republica Gaboneză, sem
nat la Libreville în cursul 
vizitei oficiale de prietenie, 
a președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. Au fost ratifi
cate, totodată, o serie de 
alte documente bilaterale 
semnate cu același prilej,

CANCELARUL FEDERAL 
AL AUSTRIEI, Bruno Kreis- 
ky, l-a primit pe ministrul 
afacerilor externe al Argen
tinei, Carlos Pastor, aflat 
înlr-o vizită oficială la Vi- 
ena. După cum precizează 
agenția A.P.A.. au fost e- 
xaminate diferite aspecte 
ale situației internaționale, 
evidențiindu-se necesitatea 
de a se intensifică efortu

rile îndreptate- spre reduce
rea tensiunii în lume.

I A PARIS s-a desfășurat 
o plenară a C.C. al P.C. 
Francez. Georges Marchais, 
secretar general al partidu
lui, a prezentat un raport 
privind situația politică, e- 
cohamică și socială din 
Franța.

CANADA are, începînd 
de vineri, un nou imn na
țional, în locul „God Save 
the Queen“ (imnul național 
britanic). „O. Canada", a- 
probat de parlamentul ca
nadian, la propunerea gu
vernului lui Pierre Elliott 
Trudeau, a fost interpretat 
pentru primei dată de Que
bec în urmă cu 100 de

ani, fiind utilizat în ultima 
vreme la ceremoniile oficia
le, după imnul britanic.

IN CAPITALA MEXICA
NĂ a luat sfîrșit reuniunea 
unor partide socialiste din 
America Latină. Reuniunea 
■— transmite agenția E.F.E. 
-— a lansat un apel la uni
tatea forțelor democratice 
din regiune. AU fost adop
tate o serie de rezoluții de 
solidaritate cu lupta forțelor 
democratice din America 
Latină si s-a anunțat crea
rea unui centru de infor
mații socialist cu sediul 
la Ciudad le Mexico.

LA SPITALUL Universită
ții Niiqata, din Japonia, o 
femeie în vîrsta de 29 de 
ani a născut patru copii — 
trei băieți și o fetiță. Sta
rea sănătății cvatrupleților 
— a căror greutate la naș
tere a fost între 1,9 și 2,4 
kg — și a mamei este bună.

BUENOS AIRES 28 (Ager
pres). —■ Peste 3 000 de 
persoane au fost evacuate 
vineri din regiunea de 
nord a Argentinei, unde 
fluviul Paraguay a ieșit din 
matcă și a inundat întinse 
suprafețe de teren, ca ur
mare a ploilor torențiale 
căzute în zonă în ultimele 
zile. Pînă în prezent, în 
regiune au fost evacuate 
peste 15 000 de persoane si
nistrate. Autoritățile locale 
au pus în aplicare un plan 
de urgență pentru înlătura
rea consecințelor provocate 
de inundații și au solicitat 
și sprijinul autorităților 
centrale de la Buenos Aires, 
în vederea alocării unor 
ajutoare suplimentare pen
tru cei sinistrați.

Luni, 30 iunie
20,25

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Naufragiatul; Re
publica : Acțiunea 
senal; Unirea: Castele 
gheață.

PETRILA: Copiii 
Sanchez.

LONE A : întoarcerea 
Vodă Lăpușneanu.

VULCAN — Luceafă
rul : Julie. Muncitoresc: 
Albă ca zăpada și roșie 
ca trandafirul.

LllPENl — Cultural: • 
Furtul calului; Muncito
resc : Adio, dar rămîn cu 
tine.

URICANI : Eboli.

TV

Ar
de

lui

lui

22,20

16,00

18,50
19,00
19,25

19,35

20.35

Volei 
România 
Chineză. 

Transmisiune direc
tă de la Oradea. 
Șah.
Omagiu educatorilor. 
De ziua învățătoru
lui — reportaj. 
Telejurnal.
Antenă 

României", 
col realizat 
dețul Arad. 
Film artistic :___
nea Capricorn unu. 
Premieră TV. Pro
ducție a studiouri
lor americane. 
Telejurnal.

Luni, 30 iunie
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amor*

înfăptuirea unei Europe 
a securității și cooperării 
fără arme și fără războaie, 
reprezintă un obiectiv de 
primordială însemnătate și 
urgență, mai aies în pe
rioada dificilă pe care o 
traversează în prezent con
tinentul nostru și omenirea, 
în ansamblul ei. Multipli
carea surselor de încordare 
și conflict în diferite zone 
ale planetei, periculoasa 
escaladare a cursei înarmă
rilor, pericolele . evidente 
ivite la adresa destinderii 
și păcii au cauze sesizate 
din timp și sintetizate cu 
o măre claritate de șeful 
statului român în importan
te luări de poziție în pro
blemele vieții internațio
nale: nerespectarea în di
verse regiuni ale globului, 
a principiilor și normelor 
dreptului internațional, ac
centuarea politicii de reîn- 
părțire a zonelor de in
fluență și sferelor de domi
nație, ascuțirea adversită
ților economice și politice, 
întîrzierea și tergiversarea 
elaborării unor soluții po
litice, pașnice, intr-o serie 
întreagă de probleme gra
ve ce confruntă omenirea, 
printre “care, nu în. ultimul 
loc, figurează și cele ce 
interesează pacea și securi
tatea pe continentul euro
pean. ■ _

In Europa se află con
centrate 10 000 dintre cele 
12 000 de încărcături nu
cleare cu destinație strate
gică existente pe glob, 
mii de rachete cu încărcă
turi nucleare strategice și 
tactice, 15 000 de avioane 
de lupta. 45 000 de tancuri, 
efective sub arme totalizînd 
8 milioane de oameni, baze 
militare — terestre, na
vale, aeriene sau mixte — 
pe teritoriile a 17 state ale 
continentului, din cele 35 
semnatare ale Actului de 
la Helsinki, și lista ar pu
tea fi continuată. Arsena
lele atomice depozitate pe

continent sau care țintesc 
Europa echivalează cu 3 
milioane bombe tip Hiroși- 
nia, ceea ce reprezintă, 
practic, o bombă de acest 
tip pentru fiecare 200 de 
locuitori. _ -

Tot aici, se află față în 
față cele mai puternice blo
curi milf'.are opuse, ale că
ror existență și competiție 
generează permanent tea
mă, încordare și animozi
tăți, periclitînd grav destin
derea și securitatea Euro
pei și a. lumii.

escalade a înarmărilor în 
Europa, apariția unui pericol 
de „deteriorare" sau chiar 
„nțpere" a echilibrului mili
tar’ pe continent și, în conse
cință, vorbesc despre nece
sitatea unei „refaceri" a a- 
cestul echilibru pe . calea 
unei noi - escaladări a 
cursei înarmărilor nuclea
re și convenționale. In a- 
ciest context se înscriu, de 
pilda, recentele măsuri a- 
doplate de NATO privind 
instalarea în unele țări vest- 
eurgpene a noi rachete do-

Europa :

Imperativul dezarmării
Comentariu

Riscurile pe care Ie com
portă înrăutățirea serioasă 
a «'.moșierei politice inter
naționale readuce, de ace
ea, cu vigoare sporită. Ia 
ordinea zilei problematica 
securității, dezangajării mi
litare și dezarmării în Eu
ropa. România consideră că 
trebuie făcut totul pentru 
a se opri cursul spre accen
tuarea încordării. inclusiv 
prin amplificarea eforturilor 
de făurire a securității eu
ropene, care constituie o 
cerință fundamentală și o 
componentă esențială a re
luării și continuării pro
cesului de destindere, a 
consolidării colaborării, în
crederii și păcii la scara 
întregii planete.

Cercurile interesate în 
propulsarea pînă la limitele 
absurdului a cursei înar
mărilor, precum și apologe
ții și doctrinarii lor — ca
re s-au înmulțit, din păcate, 
în ultima, vreme ‘— invocă 
frecvent, în justificarea noii

tate cu focoase nucleare, 
măsuri care nu pot decit să 
agraveze competiția înar
mărilor și încordarea pe 
continent. In aceste condi
ții, se reconfirmă valoarea 
și actualitatea conceptului 
românesc de dezangajare 
militară și dezarmare în 
Europa, promovat consec
vent de șeful partidului și 
statului român: echilibrul 
militar trebuie asigurat nu 
pe cotele amețitoare ale 
unor munți de armamente, 
ci prin reducerea graduală 
a cheltuielilor militare, a 
producerii și stocurilor de 
armamente, urmărindu-se 
un echilibru militar bazat 
pe un nivel cit mai scăzut 
— chiar minimal — al for
țelor armate și armamente
lor.

Militînd consecvent pen
tru adoptarea unor măsuri 
concrete de dezangajare 
militară și dezarmare în 
Europa, singura temelie 
trainică a unei securități

reale pe continent Româ
nia a avansat un ansamblu 
de propuneri și inițiative 
concrete, cum silit încheie
rea unui pact general eu
ropean de renunțare la for
ță și la amenințarea cu for
ța, de nefolosire a arma
mentelor nucleare și clasi
ce, înghețarea și reducerea 
cheltuielilor militare, a e- 
fectivelor armate, și arma
mentelor și reducerea lor 
într-o primă etapă, pînă 
în 1985. cu 10—15 la sută; 
retragerea trupelor străine 
în interiorul frontierelor 
naționale; lichidarea baze
lor militare străine; trecerea 
la negocieri în vederea li
chidării concomitente a 
NATO și Tratatului de ia 
Varșovia; crearea unei zo
ne demilitarizate Ia con
fluența dintre cele două 
blocuri militare; organiza
rea ujiei conferințe speciale 
de dezarmare și alteie. Ța
ra noastră consideră că pe
ricolele majore generale de 
acumularea de armament 
în Europa pentru toate ță
rile, mari și mici, fără ex
cepție, reclamă ca aspecte
le de ordin militar ale secu
rității europene să dețină 
un loc prioritar la reuniu
nea de la Madrid din 'toam
na acestui an.

Iată de ce concepția, po
ziția și propunerile româ
nești în problemele dezan
gajării militare, dezarmării 
șj securității în Europa — 
în actualele circumstanțe 
ale vieții europene și inter
naționale — au valoarea u- 
nui program concret, coe
rent și lucid de măsuri pe 
deplin realizabile, pentru a 
cărui înfăptuire țara noas
tră preconizează unirea 
eforturilor tuturor guverne
lor, parlamentelor, organi
zațiilor politice, de masă 
și obștești, indiferent de 
convingeri politice și reli
gioase. ale popoarelor, ale 
întregii opinii publice.

Nicolae CHILIE
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Duminică, 29 iunie

Tot înainte ! 
Șoimii patriei.
Film serial pentru

Intîmplări 
curcubeu-

8,30
9,05
9,15

copii :
din țara 
Iui". Episodul 14.
Omul și viața rațio
nală.
Viața satului. 
Bucuriile.* ’ muzicii.

9,40

10,00
11,45

21,05

Tragerea de 
tizare ADAS.
Emisiune în 
maghiară. 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Cîntă corul Sindica
tului invățămint Ho
rezu. . ■
15 ani lumină. Ci

clul de emisiuni con
sacrat împlinirii a 
15 ani de la Con
gresul al IX-lea al 
P.C.R.
Orizont tehnico-ști- 
ințific, ' t
La zi în agricultural' 
secerișul.

: „Bas: 
a 11 -•») 
episo-

limba

21,20 Roman-foileton: 
fardul" (seria ; 
„Răzvrătiți!" 
dul 3.

22,10 Telejurnal.

întreprinderea de construcții 
montaje miniere Petroșani

Recrutează de urgență candidați (bă
ieți) pentru școala profesională de mecanici 
conducători auto, cu durată de 1 an, în lo
calitatea Dr. Petru Groza — județul Bihor.

Condiții de admitere :
. — Absolvenți ai treptei I de liceu

— vîrsta : 16—19 ani.
în perioada școlarizării se asigură echi

pament, cazare, hrană, școala fiind dotată 
cu un bogat material didactic și aparatură 
modernă.

După absolvirea școlii se vor obține 
permise de conducere a- autovehiculelor din 
categoriile B, C și E.

De asemenea, încadrează elevi, tempo*'  
rar, pe perioada vacanței de vară (numai 
cu vîrsta de 16 ani împliniți).’ x,

.Condițiile de încadrare și retribuire con: 
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1924,

Relații suplimentare se pot obține Ia se
diul întreprinderii — Petroșani, strada M. Vi
teazul nr. 11, telefon 42670—42671.'

TIPARUL i TIpQcrafia Petroșani, str. Republicii, nr. 67.


