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Tovarășul Nicolae Ceausescu a făcut o 
vizită de lucru la Institutul de cercetări 

pentru cereale și plante tehnice 
de la Fundulea
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—————

Hotărîriie Congresului consiliilor
A

oamenilor muncii

Strălucit program de acțiune 
pentru poporul nostru spre noi 

împliniri socialiste
Bogata scenă politică a țării, viața 

trepidantă a națiunii noastre socialiste 
a fost puternic marcată, în săptămîna 
ce se încheie, de desfășurarea lucră- 

! rilor Congresului consiliilor oamenilor 
muncii — eveniment de mare însemnă
tate pentru destinele patriei și cu în- 
suflețitor ecou în conștiința fiilor săi, 
urmărit cu viu și profund interes, cu 
sentimente de mîndrie patriotică, de vi
brantă și unanimă adeziune de către 
milioanele de oameni a, muncii. Putem 
spune că în acest final de iunie din 
primul an al cincinalului 1981—1985, 
în marele forum al democrație, munci
torești, s-a deschis o r.ouă și luminoasă 
pagină în cronica de aur a edificării 
socialiste a patriei. Și, mai putem afir
ma cu puterea de argumentare și de 
convingere a faptelor, că în aceste zile 
de incandescentă emulație politico so
cială, clasa noastră muncitoare — con
dusă în mod strălucit de partidul său 
comunist avîndu-1 în frunte pe cel mai 
iubit fiu al său, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, revoluționar plin de -cu- practică, se constituie intr-un însnfleți- 
tezanță și înțelepciune, conducător ne
obosit al destinelor patriei — și-a de
cis la marele său forum democratic 
propriul viitor Ia dimensiuni programa 
tice încă neatinse privind progresul și 
bunăstarea.

Lujerările Congresului consiliilor

oamenilor muncii s-au încheiat încunu
nate de succes deplin. Congresul a 
adoptat proiectul planului cincinal 1981 
— 1985. Uriașa însemnătate a Congre
sului pentru viitorul nostru continuă 
să polarizeze gîndurile și preocupările 
majore ale celor ce muncesc, ecourile 
lui însuflețitoare au pătruns adine în 
conștiințe. FăcînJ bilanțul marilor rea
lizări din cincinalul 1976—1980, Con
gresul consiliilor oamenilor muncii a 
adoptat hotărîri de excepțională însem ■ 
nătate pentru viitorul patriei și na
țiunii noastre. Cu viu interes, cu una
nimă adeziune și aprobare toți oame
nii muncii au primit Hotărîrea adoptată 
de congres ca expunerea tovarășului 
Nicolae CeaușeScu, secretar general al 
partidului, Ia deschiderea lucrărilor înal. 
tului forum democratic al clasei noas
tre muncitoare să constituie un docu
ment programatic de lucru pentru în
tregul nostru popor. Așa cum se apre
ciază în Hotărîre, magistrala expunere, 
de o excepțională valoare teoretică si

ter îndreptar, o neprețuită călăuză 
pentru poporul nostru cu privire la 
dezvoltarea economico-socială a Româ
niei în cincinalul 1981—1985, creșterea

(Continuare în pag. a 2-a)
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Sîmbătă dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a efectuat o vizită de lucru la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de Ia Fundulea. județul Călărași,Desfășurată a doua zi după încheierea lucrărilor celui de-al II-lea Congres al consiliilor oamenilor muncii, pe a cărui ordine de zi au figurat și probleme ale dezvoltării și moderniză-

rii în ritm rapid a agriculturii,, noua vizită pune cu pregnanță în evidență preocuparea statornică a conducătorului partidului și statului nostru pentru ridicarea acestei ramuri de bază a economieL^riaționale românești la nivelul cerințelor și exigențelor stabilite de cel de-al XTI-lea Congres al partidului, de actualul plan cincinal.Acum, cînd în majoritatea zonelor agricole, cu deosebire în cele situate în cîm- pia din sudul țării s-a dat startul în cea mai impor-

tantă campanie agricolă a anului — siriusul cerealelor — tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit cu cercetătorii și specialiștii unuia dintre cele mai prestigioase „laboratoare" agricole ale țării pentru a evalua împreună roadele strădaniilor lor de a realiza cu dăruire, pasiune și trudă, printr-o permanentă și fructuoasă conlucrare cu practicienii, soiuri de cereale și plante tehnice
(Continuare în pag. a 4-a)

Reînvestirea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în înalta funcție
de președinte al Consiliului Național al Oamenilor Munci*

generează puternice ecouri în conștiințe

îiisuflețitor imbold în muncă, nemărginită
încredere în viitorul patriei

din entuzias-Continuăm să publicăm spicuiri
tul conținut al telegramelor ce au fost trimise în 
aceste zile pe adresa marelui forum al democrației 
muncitorești, a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al paritduluij din partea organi
zațiilor de partid, consiliilor oamenilor 
lectivelor din întreprinderi. Din textul 
se degajă aceeași nemărginită bucurie 
satisfacție, vibrantă mîndrie patriotică 
legerea tovarășului Nicolae CeaușeScu 
funcție de președinte al Consiliului Național al Oa 
menilor Muncii.

muncii, co 
telegramelor 
și profundă 
pentru rea. 

în înalta

In telegrama consiliului oamenilor muncii al Com
binatului minier Valea Jiu
lui se spune ’. „împreună cu întregul 'popor, minerii

Văii Jiului dau o înaltă a- preciere ideilor cuprinse în expunerea dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al II-lea al Consiliilor oamenilor muncii cu privire la dezvoltarea e- conomico-șocială a niei în cincinalul 1985, la creșterea

consiliilor oamenilor muncii, dezvoltarea democrației socialiste în patria noastră, exprimîndu-și ; încă o dată adeziunea unanimă la politica internă și externă a partidului șj statului împrgună cu hotărîrea neclintită de a munci fără preget, de a face totul pentru transpunerea neabătută în viață a sarcinilor cuprinse în strălucitul document programatic prezentat de dumneavoastră in fața forumului democrației din țara
Româ- 1981— rolului

suprem al muncitorești noastrăCu inimile ' curie, pline de bu- satișfacție și mîn-
(Continuare în pag. a 2-â)
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l m votat cu bucurie și încredere 
pentru viitorul nostru luminos

șut, ca 
două 

de Co- 
Achiin

Vineri, 26 iunieLa ieșirea din 
de obicei, cele 
brigăzi conduse 
hal Marcel și
Ludovic, din cadrul sec
torului I al IM. Ani- 
noasa, discută realiză
rile zilei de lucru.

Zi de producție record la extracția

Foto : Adrian POPA

ÎN ZIARUL

DE AZI

Urgențe pe șanti

erele de investiții

Ilotărîrea fermă a minerilor Văii Jiului de a da răspuns prin fapte generoasei chemări patriotice „Țării, mai mult cărbune !“ s-a materializat zilele înaltului forum democrației muncitorești — Congresul consiliilor oamenilor muncij — prin substanțiale salturi iu realizarea sarcinilor zilnice la producția fizică de cărbune. In acest cadru mobilizator, vineri, în Ziua închiderii lucrărilor Congresului, planul pe întreaga Vale a fast depășit, în- registrîndu-se cea mai ridicată producție zilnică a lunii — peste 32 60o tone de cărbune. Șapte colective ale întreprinderilor miniere — Dîlja. Live- zeni, Vulcan. Paroseni Lu- peni, Bărbăteni și Uricani

în al

de cărbune¥i fînărul colectivprecum al carierei Cîmpii lui Neag — au raportat depășiri de sarcini extrăgînd împreună peste prevederi, aproape 700 tone.• Cu cea mai mare depășire — 189 tone peste plan în ziua respectivă — pe locul 1 al întrecerii s-a situat Cîmpu dițiile create demararea acțiunii descopertate au fost intens folosite pentru creșterea realizărilor zilnice. Ca urmare, de la începutul lunii, colectivul carierei a extras în plus peste 6000 de tone, raportind astfel, la zi. pe primele șase luni ale anului o producție suplimentară de Peste 16 900 tone de cărbune.

In fiecare din cele zile cit. s-au desfășu- lucrările Congresului -

măsuri care vizează cali
tatea utilajelor tehnolo
giile de fabricație, întări
rea ordinii și disciplinei, 
perfecționarea forței 
muncă și altele, dar 
cestea vor fi îmbunătățite 
cu noi preocupări desprin
se din 'sarcinile ce ne revin 
din hotărîrea Congresului. 
Vom munci cu mai mult 
elan pentru sporirea e- 
ficienței econmice și, așa 
cum ne îndeamnă secre
tarul general al partidu
lui, din problema calității 
utilajelor vom face un 
„act de conștiință" al în- 

expune- tregului colectiv, al fiecă- 
geheral rut muncitor din uzină.
reținut

al II-lea al 
oamenilor 

care ani par

colectivul carierei luj Neag, unde con- mult îmbunătățite in această lună prin de

trei rat consiliilor oamenilor muncii, minerii din s-au situat șii întrecerii sunlînd de la nii un plus de 3500 tone cocsificabil. '• Cele două deri miniere de orașului Vulcan seni șj Vulcan registrat în ziua de 26 iunie extracții peste prevederi — de 60 și, respectiv, 154 tone de herii țin tă suplimentară de cărbune care șe ridica, ieri, la 1550 tone de la începutul lunii.

Lupeni între frunta- din Vale,. în- începutul lu- extracție cărbunede de întreprin- pe raza — Paro- — au în-
din astfel lună

cărbune. Mi- Paroșeni ob_ în aceas- o producție

Congresul 
consiliilor 
muncii — la 
ticipat ca reprezentant al 
constructorilor de utilaj 
minier din Petroșani — 
ne-a oferit prilejul plin 
de bucurie și satisfacție 
de a-l realege în înalta 
funcție de președinte al 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii pe to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
rul nostru strălucit, 
care ne îndrumă 
spre o activitate 
rioară.

Din magistrada 
re a secretarului 
al partidului am 
sarcinile ce ne revin, fap
tul că în activitatea noas-secretarul comitetului de 
tră este mult loc peratrWpartid, președintele c.om. 
mai bine. Am întreprins de la I-UJW. Petroșani

conducăto-
cel 

mereu 
supe-

Ion PREDOI,

de
a-

Certitudinea progresului multilateral
Am primit cu-nețărmu- t ovarășul Nicolae 

rită bucurie hotărîrea re- Ceaușescu Să fie reînvestit 
alegerii tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Na- 1 
țional al Oamenilor Mun
cii. In această hotărîre a 
Congresului al II-lea al 
consiliilor oamenilor
muncii se regăsește și 
voința brigăzii noastre 
ca cel mai iubit fiu al 1 

clasei muncitoare, al între
gului nostru popor — Mi— 
nerul nostru de onoare, (Continuare în pag. a 2-a)

cw această înaltă funcție. 
Minerii din brigada pe 
care o conduc, în cadrul 
sectorului VII de la mina 
Vulcan, sîntem ferm con
vinși că prezența mai de-

Ion CALOTĂ, 
miner, șef de brigada 

I.M. Vulcan
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in munca
Strălucit program 

de aefiune
tUrmare din pag Ji

roiului consiliilor oameni
lor muncii., dezvoltarea de 
niocrațiej muncitorești în 
patria noastră. Milioanele 
de oameni ai muncii — 
producători ai tuturor va
lorilor materiale și spiri
tuale — au pe masa de 
lucru, la pupitrul activi
tății economico-sociale și 
politice, un program de 
muncă și acțiune bogat, 
temeinic fundamentat și e- 
laborat printr-o largă și 
democratică consultare a 
maselor, adoptat cu răs
pundere și matură chibzu
ință de cei peste 11 000 de 
delegați la congres. Cu 
toții vedem în conținutul 
expunerii secretarului ge
neral al partidului 
gramul înfăptuirii 
nilor calitative ale 
aiului cincinal, al 
cipării organeior ȘT orga
nizațiilor de partid, al 
consiliilor oamenilor mun
cii, al conducerilor colec
tive ale intreprinderijlor, 
al organizațiilor de masă 
și obștești, al tuturor oa
menilor muncii din toate 
domeniile de activitate, la 
înfăptuirea cu fermitate a 
obiectivelor din Progra
mul partidului 
rează trecerea 
pă superioară 
a socialismului 
tul străbun în care Româ
nia se va împlini ca țară 
mediu dezvoltată. Refe- 
rindu-se la cerințele și 
modul de a înfăptui acest 
obiectiv secretarul gene
ral al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușeseu,

pro. 
sarci- 
actu- 
parti-

ce prefigu- 
într-o eta 
de făurire 
pe păinîn-

spunea în expunere: „înfăptuirea acestui obiectiv strategic necesită perfecționarea întregii activități . economico-sociale, creșterea răspunderii consiliilor oamenilor muncij din fiecare întreprindere și instituție;. în centrul activității, „ economico-sociale trebuie să punem realiza- reă unei nOi calități a muncii și vieții, aplicarea largă a cuceririlor revoluției tehnico-științifică, dezvoltarea puternică a științej și învățămîntului, factori fundamentali . ai făuririi socialismului și comunismului, ridicarea nivelului profesional, tehnic, științific și cultural al tuturor oamenilor muncii".
înaltul forum democra

tic al oamenilor muncii a 
consfințit garanții sigure 
pentru transpunerea in 
viață a acestor magistrale 
orientări, prin realegerea 
tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, secretarul ge
neral al partidului, în 
înalta funcție de președin
te al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii. Pri
mind cu nețărmurită sa
tisfacție această fericită 
alegere, minerii, toți oa
menii muncii din Valea 
Jiului sînt ferm hotărîți 
s-o susțină prin 
fără preget, prin
alizări în creșterea 
ducției de cărbune, mate
rializarea sarcinilor și o- 
rientărilor de inestimabi
lă valoare practică ale 
Congresului consiliilor oa
menilor muncii.

niuncă 
noi re- 

pro-

,n

de investiții

Insuîleților imbold

(Urmare din pag. !•drie patriotică pentru' legarea celui mai iubit <31 .... ...rui. de Onoare alJiului, în înalta funcție de președinte al Consiliului Națkinal al Oamenilor Muncii, reafirmăm hotarî- rea nestrămutată a, minerilor din bazinul nostru carbonifer, de a face totul pentru realizarea în întregime a prevederilor planului cincinal 1981—1985 privind producția de cărbune, pentru dezvoltarea continuă a economie; na- ționâle, pentru înflorirea. §i înălțarea pe cele mai înalte culmi de progres și civilizație a scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România".„In cinstea Congresului, care se constituie într-o dovadă vie a democratismului orindujrii noastre socialiste, raportăm cu

a- fiu poporului român, Mine- ‘ Văii
mîpdrle importantele rezultate în activitatea economică— se spune în telegrama consiliului oame- milor muncii al IiM. Pâre-, șeriî —..exprimate în Tea- ■ lizarea in proporție de 102,5 la sută a producției fizice de cărbune și d 105,4 la sută a producției nete valorice, în condițiile, reducerii costurilor producției eu 11,75 lei pe tona de cărbune.Noj minerii, tehnicienii și inginerii de la întreprinderea minieră Paroșeni ne exprimăm în unanimitate profunda satisfacție .Că tovarășul Nicolae Ceaușeseu. cel mai iubit și stimat fiu al poporului nostru, exponentul strălucit al idealurilor și ziiințelor. supreme ale .tregii națiuni, a fost reales ir înalta funcție președinte ăl ConsiliulujNațional _ al OamenilorMutb'ii

na- în-de
CertituJlnea progresu.ui multilateral

Urmare din pag. I)

parte a tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu in 
fruntea acestui organism 
muncitoresc, cadru de 
manifestare a largului 
democratism, reprezintă 
garanția sigură a înfăp
tuirii programului de 
dezvoltare econdmicp-so-

a- 
ceastă bază, creșterea ni-
dalii a patriei și, pe

voiului de trai.
Părtașă la succesele ță

rii, brigada noastră și-a 
onorat sarcinile de plan 
pe cele cinci luni ale a- 
nului eu un. pluș de 1500

tone de cărbune, iar la 
decada a Il-a a lunii a- 
vem un plus âe 200 tone.

Ne vom aduce in conti
nuare contribuția, vom 
face totul ce depinde de 
noi pentru ca pe această 
cale țara noastră să-și 
asigure independența e- 
nergetică în conformitate 
cu sarcinile reieșite . din 
expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușeseu privind 
dezvoltarea economico- 
soeială a României în cin
cinalul 1981—Î985,. care marca
salț calitativ în progresul 
patriei noastre socialiste.

etapă
Un nou
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II-lea Congres 
muncii, moment

schimb, cițiva 
ai Petrilei 8u

Situația realizărilor la zi pe șantierul termofic.ării reclamă imperios respectarea; stadiilor fizice prevăzute în graficul de punfere în funcțiune a tronsonului Paroșeni -—Petroșani. Din totalul de 15,8 km de magistrală, dintre Paroșeni și Petroșani, sini montate cbn- duetele pe 15 km, rar izolațiile, în soluție provizorie, sînt făcute pe. 14 km de conducte. După o îndelungată tergiversare, au fost eliberate, în sfîrșit,. amplasamentele din zona gării Livezeni pentru 18 din cele 24 fundații ale stîlpilor de susținere. Pe șantierul de construcții al C.F.R. de la Livezeni, unde se simțea lipsa mijloacelor de trans, port, au fost repartizate cinci, autobasculante noi de 16 tone și se lucrează pe două schimburi,. în ritm susținut, pentru eliberarea totală a amplasamentelor. necesare pozării conductelor de termoficare. Sînt puncte termice, deci mai create deci condiții pentru mult de jumătate din total,terminarea acestei dificile n-au început să fie echipate, deși amplasamentele șînt eliberate. Mai bine de 45 la șută din echipamentele necesare punerii în funcțiune ă punctelor termice nu sînt nici achiziționate., constructorul reclamă lipsa tablourilor de comandă pentru punctele termice, regulatoarelor electrice speciale, electro- pompelor. Bunăoară. din totalul de 46 electropompe au fost predate de beneficiar constructorului doar 26. Din lipsa colurilor — țevi, a flan.șelor și a altor confecții metalice necesare lucrărilor de echipare-mon. taj de la cele cinci puncte termice, constructorul este nevoit să-și. retragă efectivele și să le dirijeze spre alte lucrări...Sfîrșitul primului semestru al anului e aproape. In cel de-al doilea semestru, cînd sînt prevăzute stadii f izice precise de predare a lucrărilor, începînd eu Tutia ațigust, pe șantierul terrho- fieării nu se niai pot accepta sub nici un motiv amî- nări. Din luna iulie începe deci, practic, numărătoarea inversă pe șantierul termo- ficării, Constructorii, beneficiarul, toți factorii care răspund efectiv de ternio- ficarea Văii Jiului trebuie să facă totul pentru finalizarea la termen a acestei importante lucrări de investiții.

lor, absolut necesare pentru darea în folosință a magistralei,.Merită să fie menționată promptitudinea cu care au acționat în ultimele 10 zile lucrătorii de la secția din Petroșani a I.R.E., care au demarat lucrările de racordări la elecțrovanele magistralei. Din cele 38 de electrovane prevăzute în proiect pentru aerisiri au și fost montate 19. La, termocentrala Paroșeni, au demarat probele tehnologice ,1a sistemul de racordare a agentului termic la rețea.Situția cea mai îngrijorătoare se constată în Petroșani, la montajul și echiparea punctelor termice. Din cele 13 puncte termice prevăzute să fie puse în funcțiune în acest an. au fost atacate lucrările doar la PT-6, 10, 2, 4 și 8 de către constructorii șantierului <Șe izolații al Grupului Petro* șani al T.C.H.
porțiuni de magistrală.. Dar la nivelul șantierului Pâro- șeni al T.E.C., care execută rețeaua termoficăfii. constructorii țnu; pot . să, mențină un ritm susținut de lucru datorită lipsei u- In principal, nor materiale. La unele dintremateriale au fost depășite cotele limită. Vata minerală necesară lucrărilor de izolații pe cbnductele magistralei nu sosește pe șantier în mod ritmic, Continuă să se resimtă lipsa tablei zincate,' a cartonului asfaltat necesare lucrărilor de izolații. Evident, se cer făcute demersuri mai energice pentru asigurarea ritmică a întregii cantități de materiale necesare izolații. •

#. «Mm.* «■■» tmului de energie electrica. j Lucrările Congresului consiliilor oamenilor muncii iexemplar ;tru prima oară în istoria brigăzii noastre, am reușit să înaintăm cu trei fîșîi pe zi ;și un plus de 100 tone cărbune. Pînă la sfîrșitul ' anului ne angajăm să scoatem la lumină, peste sarcinile de plan, 4000 de tone.
NICOLAE POPESCU: 

șef de schimb, sectorul I: Deși înregistrăm o serje de greutăți cu aprovizib- narea și transportul de

nilor Muncii. Hotărirpa adoptată în Unanimitate do pârtie ipanții la Congres reprezintă, pentru
M ■
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wI su prețuire Ja aare- j forumului consiliilor I

ne-au mobilizat; miercuri, pen- întregul popor muncitor al României socialiste, deci și pentru minerii Văii Jiului, garanția afirmării plenare a rolului conducător al clasei muncitoare, a înfăptuirii neabătute a mărețelor o- biecțîve stabilite de Congresul P.C.R..■briei culmi bunăstare Și progres.
★Fapte și cuvinte de aleasă, prețuire la adresa oamenilor muncii, a președintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușeseu, conducător încercat al partidului și statului nostru, exemplu strălucit ’ muncă Și viață comunistă, de cutezanță revoluționară. Fapte $i cuvinte de aleasă prețuire, intr-un fericit consens cu faptele și" visurile unui r, stăpîn și |

Fericit consens cu faptele 
și visurile unui popor 

stăpîn demn
Lucrările celui de-al 

al consiliilor oamenilor
de însemnătate deosebită în viața poli
tică și socială a României socialiste au 
fost urmărite cu viu interes și de mi
nerii Văii Jiului, între cei 11 000 de re
prezentanți a; clasei muncitoare și ai 
altor categorii de oameni ai muncii, la 
dezbateri au participat și ortacii lor, 
manîfestîndu se astfel plenar democra
tismul reprezentativ, dar și participativ 
al societății noastre socialiste.

Mill AI GAVRILA, șef 
de brigadă, sectorul IV s Am urmărit pu multă a- Itenție lucrările celui de-al 11-lea Congres al consiliilor oamenilormuncii. Pătrunși de clarviziunea și perspectivele luminoase , la care s-a re-i.ferit secretarul general al partidului nostru. împreună cu cei 50 de ortaci ai mei am hotârîț să răspundem prin fapte adresate acest cin- to vară șui stre-
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pe soarta sa
La ieșirea din primul 

dintre vrednicii mineri,
ținut să-și facă cunoscute sentimentele 
de algasă considerațiune pentru ma
rele forum al democrației socialiste, sa
tisfacția și mîndria lor pentru realege 
rea secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
funcția de 
Național ali demonstracă sîntem demni tivi copstructorj. cietății socialiste lateral dezvoltate.

FRANCISC KOVACS, 
șef de brigadă, sectorul 
IV : Zilele de producție record, pe care se străduiesc să le încheie cu rezultate dintre cele mai bune ortacii noștri, mărturisesc totala adeziune a minerilor petrilenj la masurile ce se inițiază pentru realizarea unei noi . calități in activitatea noastră. Brigada pe care o conduc a intim- pinat acest eveniment important in viața poli- / tică a țârii cu o .realizare suplimentară de 25 ml. Din cuvîntarea tovarășului Nicolae, Ceaușeseu m-a impresionat îndeosebi atenția pe care trebuie să o acordăm tî- străduin- de a e- viitorii: șociațis- conținuă manifes-neepn- și echi- un rol

umane, vom și acai so- multi-
președinte al Consiliului

Oamenilor Muncii.decisiv revine si colec- La.. nulive lor de mu n că. noi, spre exemplu, există absențoniani său tineri-problemă.din brigadă se de prețuire, ne Tinerii bucură .... ...______ . preocupă condițiile lor de mun- și de trai, îi ajutăm

al XII-lea a al înaintării pa- noastre pe noi de civilizație,,
în materiale am întlmpînat forumul democrației muncitorești cu o producție suplimentară de 1200 tone de . cărbune. In numele ortacilor mei, între care îi amintesc pe șeful de brigadă Constantin Alexe, Nicolae Mititelu pe loan Todea, Vasile Crică și ceilalți, îmi exprim bucuria pentru realegerea tovarășul uiNicolae Ceaușeseu, secretar general ăl partidului, președintele Republicii' ca președinte al Cbnsp liuluj Național al Oame-

Viorel STRAUȚI*
1de I nis-. ■
i

w •

I■ ■*.
Vulcan.' Imagine su

gestivă a profundelor 
prefaceri petrecute în 
anii construcției socia
liste, în viața așezări
lor noastre muncito
rești. '

Foto: Șt. NEMECSEK

căla nevoie. Grija noastră este : răsplătită de comportarea lor demnă la locul lor de muncă și-in societate..
AUREL GRIGORE, șei 

de brigadă, sectorul 111 : Așa cum arăta secretarul general ai partidului, nu trebuie să ne rătnină indiferentă soarta tinerei generații. La noi în brigadă sînt s-au călit nostru și cinste. Mă sebi la Dumitru Văduva, Ion Moraru, Petru Miron sau Vasile Grigoraș. deși au o vechime 5 luni in ini- tnirec' in vred- pricepere : ; cuexperimentați, ne preocupă,

popor liber, demn de soart'a șa.
Ion VULPE

I
*

I

de !--■seȘi

mulți tineri, în colectivul ne fac acum gîndesc .îndeo-
care, doar tie rit, nicieminerii Totodată, în spiritul creșterii eficienței economice, reducerea continuă a consu

I

lin demn urilor minerilor. „în cinai, sublinia Nfcolae Ceaușeseu, buie să accentuăm producerea energiei pe bază de cărbune si resurse hidro, reduclnd treptat consumul de produse' petroliere și gaze". Pînă acum brigada noastră a realizat suplimentar 6528 tone de cărbune peste Plan, în cele două abataje pe care le conduc numai în lună tenie, plusul înregistrează 1269 de tone. Prin munca noastră, plină de abnegație, care se dovedește cea mai înaltă valoare etică de prețuire a personalității

nerei generații, ța permanentă duca și forma constructori ai inului. In lupta împotriva unor tari antisociale, forme cu etica ta tea socialistă,
4»
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Urmele de viețuire, în general pe teritoriul provinciei Dacia și în special Ia Sarmizegetusa, după retragerea aureliană prezintă un interes deosebit. Către sfîrșitul secolului trecut ruinele Sarmizege- tusei au ajuns, sub ocrotirea „Societății de istorie și arheologie a comitatu- Hunedoara". Săpături- eXecutate la amfitea-'lui le tru au dezvăluit că poarta de vest ei'a blocată prin- tr-un zid de piatră legat cu pămînts Ce demonstrează aceasta? înșiși autorii descoperirii, G, Te- glâș și P. Kirăly, o spun l popUlația da-co-romană din jur a folosit .amfiteatrul drept fortificație într-o împrejurare limitată petrecută în se codul IV (cel mai devreme). Liantul de pămînt al y a .i .d u l u i, însăși edificarea . . . . gerează modestul nivel de specialitate al constructorilor. Tehnologia obținerii varului, a preparării și dozării mortarului, folosirea în operă a pietrei cOn- stițu iau „secrete'" ale meșteșugarilor legați de mediul urban și care acum erau plecați undeva in sud.In 1897 a fost găsit într-o lojă a amfiteatrului un. tezaur format din monede de, bronz perfect da- tabile: ele. au fost emise pe timpul împăratului. Valentin ian us care a domnit între anii ,364—375, Iată că exista și o circulație monetară chiar în lipsa unei stăpînirî romane- Mai important este faptul că exista în Dacia o populație care folosea moneda în procesul schimb, iar aceasta aproximativ un secol ce oficial provincia părăsită. Probabil același eveniment istoric consumat cel mai devreme la sfîrșitul secolului IV — care a obligat la blocarea ețîîtrării în amfiteatrua dus Și la ascunderea tezaurului amintit. Cerce- ,; țări mai noi făcute de către regretatul C., viciu au scos la blocarea prin ziduri tîrzii a două intrări la una din tribunele aceluiași amfiteatru. Dacă decizia aureliană nil a evacuat populația rurală chiar din apropierea capitalei unde oricum exista o puternică influență a .autorităților, ne putem lesne în-■ chipuj ce s-a petrecut în teritoriile mai îndepărta- tate. După cum se știe,

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

lui ne sil-

de 
la 

după 
eră

Dajco- iveală

și numeroase materiale epigrăfice ne-o dovedesc din plin, în cursul secole
lor II-HI covîrșitoarea majoritate a populației daco-rpmane nu îmbrățișase creștinismul. El s-a răspînd.it mai tîrziu, la nordul Dunării prin misionari veniți din Tomis, Durostorum, Naissug unde' existau puternice episcopii.Fără îndoială a avut loc un proces de pătrundere a noilor idei plecate din centrele amintite și încă probabil, din altele. Orice vestigiu arheologic creștin atribuibil începutului creștinismului la noi. constituie o do,vadă în plus a permanenței populației daeo-romane aici pe teritoriul nostru locuit din moși- strămoși. In august 1980, arheologul Dorin Alîcu e- xecută săpături Ia o clădire Situată în interiorul cetății. La un moment dat, una din încăperile mari ale edificiului roman dezvăluie o compartimentare printr-un zid tîrziu executat din fragmente de : cărămidă, pietre, biicăți de monumente — toate acestea avînd drept liant părnîntul. In încăperea rezultată a ieșit la'iveală un fund de vas pe care a fost zgîriat după ardere seninul . denumit chrismon. Esțe o dovadă absolut de netăgăduit a continuității unei populații daeo-romane creștinate ori în eurs de crești- ‘ nare. Din datele furnizate pe acel zid țîrziu, coroborate eu existența semnului creștin despre care Se știe precis că în forma respectivă (x-ul aplatizat, P-ul unghiular) g fost utilizat în sec. IV—V, rezultă că la Sarmizegetusa a trăit atunci un grup de populație în ciuda vicisitudinilor istoriei. Ce ne mai spune acel zid tîrziu? El vorbește clăr despre ca- • racterul sedentar al populației de aici și, în general, dacă revedem informațiile arheologice Sarmizegetusei riale rezultă încă ceva: populația daco-romană din jur a vrut să-și conserve existența apelînd, așa cum am amintit, la mijloacele de apărare ale vechiului amfiteatru. Cu posibilități-, le lor modeste. adesea sîngerînd .;TâU stăpînirî străine, cei vechi s-ab; ținut cu toată ființa lor de părnîntul minunat care le-a dat viață și- ființă în lume.

Viorel MORARU

ale postimpe-

Colțul utilităților

Pentru radioconstruc- 
torii amatori care po
sedă maj multe surse 
de semnale audio frec
vență (picup, magneto
fon, radio) și vor să 
realizeze o combinație 
între semnalele redate, 
recomandăm masa 
montaj simplă cu 
singur tranzistor 
tipul BC 107. BC 
și un număr redus
piese, montaj ce poate 
fi realizat chiar și de 
constructorii începă-
tori.

Reglajul 
semnalelor 

se face cu 
ten(iometre de 100 K, 
250 K și 1 Mcu varia
ție liniară.

Mixerul se va con
strui Pe o plăcuță de 
circuit imprimat iar 
în final va fi ecranat 
cu o cutie metalică

Alimentarea se face 
cu 6 V de la baterii 
sau un redresor stabi
lizat și bine filtrat.

nivelului 
de intrare 
trei Po

jrunzeZe de nuc se foia- , 
sesc ca astringent în corn- j 
baterea diareei, în diabet,/ 1 
avînd proprietatea de a |

I

primăvară zilnic de zeci, de sute de 
‘ " oameni.

— Aveți ceai de mentă? 
...Dar mușețel ...

Sirop de brad 
primit ?

— Vă rog un pachet 
cătină.^.

...Și aceste solicitări

recomande cîteva plante 
medicinale din unitate 
mai puțin cunoscute sau 
prea puțin solicitate, în 
pofida efortului lor tera
peutic recunoscut. Ni s-a 
răspuns cu plăcere. Deci 
iată cîteva recomandări ;Mușchiul de piatră (Li- 
cheu Islandicus) crește pe 
stâncile din regiunile al
pine; el conține o grupă

In această j
S-au împlinit trei ani de 
eînd in centrul tradițional 
al Petroșaniului, mai pre
cis pe „artera lui comer
cială tradițională", cum » se mai spune mai mult în 
glumă, a apărut o firmă 
nouă care, deși simplă, a 
trezii Interesul populați
ei : „PLAFAR". ȘÎ inte
resul a fost țntru totul juș„ 
tificat. Unitatea . „Plafar" 
a apărut pentru a veni în ■ 
sprijinul unei preocupări 
prioritare a oamenilor 
de-a lungul întregii lor 
existențe — aceea de a-și 
menține sănătatea, iar, la 
nevoie, să-și aline o dure
re, să-și tămăduiască o 
anumită suferință. Deci, 
în sprijinul acestei preo
cupări firești, mica unita
te a pus Rt dispoziția lo
cuitorilor orașului ceea ce 
înțelepciunea populară a 
descoperit și transmis din 
generație în generație 
de-a lungul mileniilor: 

t plantele medicinale, care,
prin virtuție lor terapeu
tice, și-au recîștigăt locul 
cuvenit în farmaceutica 
modernă.

De atunci,' din primă
vara lui '78. pragul unită
ții „Plafar" este trecut

I
I
I

î

I
*

ați

dese 
rostesc zi de zi și se sa
tisfac cu regularitate.

De un milion de lei... 
sănătate

Aflăm de la gestionara de zaharuri care-i dau în- 
unității, Olga Nagy, că de sUșirea emolientă și cal- 
la începutul anului uni- mantă, recomandîndu-se 
tatea a desfăcut diferite în bronșitele însoțite de 
ceaiuri de plante medici- tuse, laringite, traheile și 
nale (in jur de 150-110 so
iuri) ji siropuri în va
loare de peste 300 000 lei, 
că în cei trei ani care au 
trecut de la deschiderea 
unității valoarea desface
rilor anuale s-a situat în
tre 900 000-1 000 000 lei. 
Deci, sănătate de 1 mili
on de lei pentru popu
lația municipiului.

Am rugat-o pe respon
sabila gestionară să

inflamațiile tubului diges
tiv. Stimulează secreția 
biliară și pancreatică, mă
rind astfel pofta de mîn- 
care. In general, infuziile 
și maceratele de mușchi 
sînt amare și se folosesc 
in afecțiuni stomahice.Nucul (Folium juglau- 
dis). Frunzele de nuc con
țin vitamina C, caroten, 
tănine și ulei volatil. Da
torită acestei compoziții.

scădea zahărul din singe, 
împreună cu frunzele de 
salvie, micșorează transpi
rația, iar sub formă de 
băi generale ajută la vin
decarea diferitelor boli 
de piele (eczeme, ulcera
ții). Sub formă de com
prese. se folosesc în boli 
de ochi și la tenurile gra
se, Frunzele de nuc intra 
în compoziția ceaiurilor 
dietetic și antidiareic.Coriandrul (Fructus co- 
riandri). Coriandrul este 
o plantă originară din A- 
sia, cunoscută din cele 
mai vechi timpuri. Fruc
tele sale se folosesc ca 
Stimulent al secrețiilor 
gastro -intestinale, cal
mant, și carminativ, da
torită proprietăților sale 
de a ajuta la eliminarea 
gazelor din stomac și in
testine. O infuzie mai 
concentrată, din 20 gr. 
fructe la 100 gr apă, a- 
jută la eliminarea vier
milor intestinali. Corian-, 
(irul intră în compoziția 
ceaiurilor : gâstric, contra 
colici la copii și toreic â- \ 
peritlv.

Dan STEJARU

Cititorii fotografiază

Baciul Gheorghe de 
la stînă.

Foto: prof. Gh. LICIIER

Cronică nerimată
(XXXIII)

Ieșirea Semnalului 
se poate conecta la nn 
magnetofon pentru în
registrări combinate 
sau la intrarea 
amplificator

Pentru o

unui 
de putere, 
bună fun-

audio
ționare a montajului, 
toate legăturile de in
trare și ieșire se fac 
pe cablu ecranat.

Ion BÂLOI/ 
electronist

Versurile lui ajunseseră plictisitor de perfecte.
★Vaza — eșafodul cristal al florilor.Fabricanții de fondează uneori pentru pace.
★Stagiarului Atlas pus pe umeri un didactic.

Valerin BUTULESCU

de
arme premii

i-au glob

1OOK

6Bx

25OK

JF*
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STIATI. CA
...ochiul omului adult dis

tinge 150 de nuanțe de cu
lori? Prin antrenament sis
tematic s-au putut stabili 
recorduri ce au ajuns la 
1700 de nuanțe diferite. 
Textiliștii care se ocupă 
cu vopsitul pot deosebi 
numai la culoarea neagră 
100 de nuanțe. Șlefuitorii 
de Pietre prețioase reali
zează, datorită experienței 
lor, o performanță extra
ordinară, ei văd o zgirietu- 
ră care are doar lățimea 
de 0,0005 mm. Un ochi o- 
bișnuit nu poate observa 
decît o zgirietură de 
mm....în orașul olandez singer s-a amenajat

0,01Vu- . . un muzeu unic al mostrelor de sol ? Pe o suprafață de 16 kmp sînt expuse mostre din toate tipurile de sol de Pe planeta noastră. Deocamdată muzeul dispune de numai 350 de mostre provenind din peste 30 de țări. Specialiștii afirmă că o colecție completă ar trebui să cuprindă peste o mie de mostre de sol.
...cel mai „bătrîn" copac 

din lume se află în Me
xic?
care 
ani.,..a bet... creat Plags-pa Lapia, un tibe- tan aflat, la curtea lui Cubilai-han, nepotul lui Gingis-han. Creat în scopul transcrierii exacte a sunetelor din limba mongolă, alfabetul patrat deriva din cel. tibetan, dgri- vînd Ia rindu-j din cel indian, care provenea djn alfabetul mai vechi, numit aranaic.

El este un 
are vîrsta

chiparos 
de 6 200

• «•

...deși pierde 100 000 de 
celule pe zi, creierul uman 
are rezerve de celule pen
tru 1000 ani? ■...aflate permanent sub îngrijire medicală, animalele din grădinile zoologice se îmbolnăvesc . mai rar și,' deci, trăiesc mai mult decît semenele lor aflate în libertate? tuși, ele sînt pîndite

un
A'.-

existat Și patrat ? în anul 1264,Lațpa,

To- . deo boală periculoasă: obe- ' zitătea. Cauza — hrana la ore fixe, lipsa de mișcare Și „suplimentele" date de vizitatori.
...unul dintre marii 

lecționari de diferite 
biecte a fost Darwin? 
După cum mărturisea în 
autobiografie, această pa
siune l-a ajutat substan
țial în activitatea științi
fică. Obiectele adui^te: 
minereuri, scoici, peceți 
poștale etc....capul omului are ■ în mpd normal aproximativ 100 000 de fire de păr? Fiecare fir crește în medie cu 10 mm lunar și poate suporta o greutate de circa 180 gr (18 000 kg pe tot capul). Lungimea totală a părului crescut într-o lună ar fj de 1 k’m.

...în cel puțin 20 de 
limbi, cuvîntul mamă în
cepe cu litera „m"? Astfel, 
sanscrită — mată, persa
nă — mader, polonă — 
matka, 
franceză 
sală — 
italiană, 
madre, 
tter, flamandă, 
— moeder, daneză 
der, 
hor,

co- 
o-

latină — mater, 
— mere, proven- 
maire, spaniolă 

portugheză — 
germană — mu- 

olandeză 
mo- 

islandeză mod- 
lituaniană — mote.

Culese de 
Ilie BREBEN

*

PoveștiAi spits că o șă-mi faci un castel .nurnaj dindin . pietre scumpe» și eînd colo tu l-ai făcut din pietre obișnuite, suspină Ileana Cosinzeană.— Dar sînt scumpe, spuse nici nu ști j cit m-a tat transportul.
★— Urcă pe cal, alături de mine, îi spuse Făt. Frumos fetei de o rară gingășie.— Nu, zise Ileana Cosîri- zeana, care nu suferea moda „retro" și se urcă intr-o LADA 1 500 condu-

foarte . voinicul, coS-

în pastilesă de StatmPalmă Barbă- Cot.
Harap Alb, în timp ce dejuna urșilor, albină mă pe tarilor ____________ _trem de revoltat despre proveniența acesteia în- tr-un loc total neindicat din punct de vedere gastronomic. „De unde vrei să știu eu,punse acesta intrigat;; ce crezi că sînt eu, Zîna Albinelor?"

fti restaurantul găsi; în ciorbă o și imediat îl chemai marele ospă- întrebîndu-1 ex-

Zînă a florilor, suspină îndurerat flăcăul, a- ies din neno- prima mea o chema Nar- doua Margă- treiaurmat
jută-mă să tocire; pe; logodnicăcisa. Pe reta. pe mioara...Violeta,te aveauruj tău și toate m-au lăsat. Fă ceVa pentru mine.Și ...misedă,ului

aaau ... ...Brîndușă...nume din
Lăcră- apoi Toa- secto-

Zina Florilor îj tri- o întruchipare blpn- desăvîrșită, care îl pe flăcău.Cum te cheamă, floricică mică? — o întrebămărite, îi răs- eI timid.— Mătrăguna, răspunse aceasta cu gingășie.-
Mircea ANDRAȘ

r%25c4%2583sp%25c3%25aend.it
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită de lucru 
la Institutul de cercetări pentru cereale și plante

tehnice de la Fundulea
'Urmare din pag. I) de mare productivitate, apte să fie cultivate în cultura mare și în zone cu condiții pedoclimatice variate ale țării.Cei ce lucrează la cunoscutul. institut au întîm- pinat pe secretarul general al partidului cu cele mai calde și alese sentimente de stimă și prețuire.La începutul vizitei, tovarășului Nicolae Ceausescu i-au fost prezentate de către specialiștii Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini și ai Institutului de cercetări, proiectări și inginerie tehnologică pentru mecanizarea agriculturii două tipuri de semănători realizate la indicațiile sale. Prima este o semănătoare de cereale, cu 48 de tuburi de introducere a semințelor, asigurîndu-se astfel o mare densitate de plante la hectar ; cea de-a doua este astfel concepută incit permite însămînțarea directă în miriști — fără arături — a celei de-a doua culturi, destinată, în principal, furajării animalelor.Secretarul general al partidului a indicat să se studieze cu atenție Randamentul celoi; două tipuri, de semănători, iar distanța dintre tuburi șă se stabilească în funcție de soiul de cereale ce se cultivă, de destinația culturii și de zona pedoclimatică.Se vizitează apoi lanuri de grîu. porumb, floarea- soarelui unde are loc o a- profundată dezbatere a problemelor referitoare la dezvoltarea cercetării științifice în agricultură.Sini prezentate, mai intri, cele mai noi creații de linii do grîu de toamnă și de primăvară, cu potențial de producție superior.

Pentru o Europă denuclearizată
MOSCOVA 27 (Agef- preș), — „Uniunea Sovietică are o atitudine pozitivă și concretă față de propunerea privind transformarea- Europei de noi’d îhtr-o zonă denuclearizată și este gata să-și asume angajamentul de a nu folosi arma nucleară împotriva țărilor din nordul Europei, care vor face parte din zona denuclea- rizătă, adică vor renunța la*' producerea, obțiherea și amplasarea pe teritoriile lor- a armei nucleare1- — a declarat 'Leonid Brejhev. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., intr-un interviu acordat ziarului finlandez „Sudmen Sosiali demokraatti11 și transmis de agenția TASS. „O asemenea garanție din partea Uniunii Sovietice ar putea lua forma unui acord multilateral, cu participarea ei, sau a unor acorduri bilaterale cu fiecare din țările aparținînd a- cestej zone. In ce ne privește, sîntem gata să facem acest lucru in orice moment11.„Garanțiile de a nu folosi arma nucleară împotriva țărilor care fac parte din această zonă constituie un lucru principal,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind tot ce s-a realizat pW>ă acum în această direcție, a recomandat oamenilor de știință și celorlalți specialiști să persevereze în realizarea unor soiuri de grîu și orz cu spicul mare, încărcat cu multe boabe, rezistente la cădere, cu calități nutritive superioare, asigurîndu-se, și pe această cale, sporirea simțitoare a producției de grîu și orz la hectar. Secretarul general al partidului, a apreciat, de asemenea, preocuparea amelioratorilor de a obține și extinde în cultura mare soiuri de grîu productive, care se acomodează bine și dau randament sporit în zonele cu pămînturi podzolice, sărace sau pe soluri nisipoase — destul de întinse în țara noastră —, precum și în acele părți ale țării unde cad multe ploi și se menține o temperatură mai scăzută.Următorul popas este făcut la cîmpul pentru ameliorarea porumbului. Directorul institutului prezintă noii hibrizi aflați în studiu și pregătiți pentru ă fi omologați. Se analizează stadiul de vegetație a plantelor pe o tarla în care rat, în condiții de irigație, o densitate de 200 000 plante la hectar. Cultura este viguroasă, sănătoasă și anunță o producție record la hectar. Alături, altă tarla, ăvînd o densitate de 750 000 plante la hectar. Prin intermediul acestei culturi, cu o asemenea densitate, specialiștii urmăresc să obțină și știuleți care. în 'stadiul de iapte-ceară, să fie recoltați odată cu restul culturii, a_ sigurîndu-se prin aceasta . o îmbunătățire calitativă deosebit de importantă a acestui furaj.

■Tovarășul N i col a e Ceaușescu încurajează cultivatorii-cercetători aceste căutări lăudabile, dicîndu-le să asigureaceste încercări să devină practică obișnuită în unitățile mari cultivatoare de porumb pentru siloz.Pe celelalte tarlale prezentate secretarului general al partidului, cultivate în condiții de irigație, se experimentează, de asemeni, soiuri noi și productive de porumb pentru siloz.dar cu densități mai mici, fără a se situa însă sub 60 000 de plante la hectar. Toate aceste culturi urmează să asigure și știuleți. -Și în acest caz, tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă ca Fundulea densitatea tel-or de tru nutreț recomandată pentru ra mare, ținîndu-se însă de condițiile de sol și de climă existente în tara noastră.In solele de floarea-soa- relui, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le vizitează în continuare, specialiștii prezintă mai multe soiuri din această a- preciată plantă pentru ulei, specialiștii au asigu- Se precizează că institutul de la Fundulea cercetează și experimentează de mai mulți ani un număr de soiuri de floarea-soarelui, care, în stadiul final, ar tre- , bui să se caracterizeze prin înălțime mică, producție mare și un conținut ridicat de ulei în semințe. Aceste calități shit impuse atît de necesitatea de a se asigura în întregime întreținerea și recoltarea cu mijloace mecanizate, cit și de cerințele mereu în creștere de consum ale populației, de materii prime ale industriei . producătoare. Cele 50 000 de plante la

dar, fără îndoială, cel mai important pentru a- ceste țări este angajamentul pe care este gata să și-1 asume Uniunea Sovietică — a - arătat în continuare L.I. Brejnev. A- ceașta nu exclude posibilitatea de a analiza și alte cîteva măsuri referitoare la propriul nostru: teritoriu, îți 'regiunea învecinată zonej denuclearizate din nordul Europei. Uniunea Sovietică este gata să dezbată această problemă cu .țările interesate11.
LA ROMA a fost dat 

publicității un document 
al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian în legă 
tură cu rezultatele alege 
rilor administrative parți
ale desfășurate în țară, la 
21 și 22 iunie, informează 
agenția ANSA. Rezultate
le scrutinului — se arată 
in document — confirmă 
faptul că italienii se pro
nunță pentru înnoirea vie
ții politice a țării ele in- 
dicînd în ansamblu, în
tărirea pozițiilor forțelor 
de stingă. Direcțiunea 
F C.I. ' apreciază că rezul
tatele alegerilor relevă 
actualitatea cererii de a 
se crea în țară un guvern 
de „alternativă democra-

pe în in-ca

specialiștii de la să stabilească optimă a plan- porumb care apoi pensă fie cultu- seamă diferite

Replică viguroasă la reacția americană cu 
privire la participarea comuniștilor 

la noul guvern francezILVRIS 27 (Agerpres). — Âgfiiția France Presse informează că președintele Franței. Francois Mitterrand, a „replicat viguros11 Statelor Unite în legătură cu reacția guvernului american față de participarea miniștrilor comuniști în guvernul francez. în- țr-o declarație dată publicității, Departamentul de Stat al S.U.A. cu aprobarea oficială a președintelui Ronald. Reagan, afirmă •că „forma și conținutul

tică-1, cu participarea ac
tivă a Partidului Comu
nist.

POTRIVIT datelor Direcției Națonale de.. Statistică de la Copenhaga, în ultimul an prețurile mărfurilor de larg consum au crescut în Danemarca în medie cu 12 la sută. în aceeași perioadă. costul benzinei și al petrolului pentru încălzirea locuin

hectar, cîte s-au asigurat, în medie, pe terenurile experimentale de la Fundulea, buna întreținere și irigarea culturilor sînt condiții care, așa cum apreciază specialiștii, în condițiile actuale ale dezvoltării agriculturii noastre socialiste. pot fi asigurate și de unitățile mari cultivatoare de floarea-soarelui din țară.Pe parcursul vizitei, secretarul general al partidului a purtat, ca de fiecare dată, un dialog viu, fructuos cu oamenii de știință ai acestui important institut de cercetări agricole din țară. In lumina pro- gramelbr-directivă în domeniul cercetării științifice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat să se acționeze cu perseverență în vederea creării de noi soiuri și hibrizi mai productivi, să se stabilească tehnologii adecvate noilor cerințe, să grăbească gene." ralizarea în practică a rezultatelor cercetărilor și experimentărilor, astfel îneît și cercetarea agricolă să răspundă tot mai bine marilor comandanțente pe care noua etapă de dezvoltare a patriei noastre le ridică în fata acestei ramuri de mare ■ importanță a economiei naționale, cu rol direct și deosebit de important în ridicarea nivelului de trai al poporului.Mulțumindu-i din inimă pentru noua sa vizită, pentru aprecierile făcute și indicațiile date, colectivul de specialiști șî cercetători ai institutului l-au asigurat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu că, la fel ca și pînă acum, își vor pune întreaga pricepere și pasiune pentru a asigura soiuri de cereale și plante tehnice de mare productivitate.

relațiilor11 S.U.A., în calitate de aiiați. cu Franța „vor f} afectate prin includerea comuniștilor în guvernul francez11.„Nu mi-am pus întrebarea dacă hotărârea mea corespunde dorinței sau voinței unei anumite țări Si ~ nici nu voi face așa ceva — a subliniat președintele Mitterrand- Reacția americanilor este problema lor.. . Hotărîrearespectivă este a mea11.țelor a crescut cu 28,2 la sută.
LA PARIS a avut loc plenara C.C. al Partidului Comunist Francez, în cadrul căreia Georges Mar- chais. secretar general al P.C.F., a prezentat ,un raport conținînd un bilanț al activității politice din ultima perioadă a partidului și orientările acestei activități în lunile viitoare. Plenara a hotărît ca cel de-al XXIV-lea Congres al P.C.F. să aibă loc la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie 1982.

FILME
: 28 iuniePETROȘANI — 7 No-' 
; iembrie: Spectacoluli spectacolelor; Republi- ș ca: Grădina de tranda- s firi ; Unirea : Jandar- i mul și extraterestrii, : LONEA: Pirații se-; colului XX.ANINOASA : Febra 5 aurului.VULCAN — Luceafă- 
; rul: Vânătoare dei vuipi.LUPENI — Cultural : i Ultima romanță de ; dragoste; Muncitoresc: : Vineri nu e sărbătoare,i URICANI : Domni-’ șoarele din Wilko.
i 29 iuniePETROȘANI — 7 No

iembrie : împușcăturila poliția secretă ; Re
publica : Un frate for. midabil ; Unirea: Castelul din Carpați.PETRILA : Domnișoarele din Wilko.LONEA : Jandarmul și extratereștrii.VULCAN — Luceafă
rul : Fericirea * dintr-o casă veche ; Muncito
resc : Țara cailor săi. batici.LUPENI — Cultural: Te voi face să iubești viața; Muncitoresc : Dobby Deerfield.URICANI : DivinaEmma.

Mica publicitateVlND Fiat 850, stare excepțională. Informații U- nirii bloc 15 ap. 9 sc. II Petroșani. (591)VIND cărucior de cameră pliant. Telefon 144 Bum. bești-Jiu. Gorj. (598)CUMPĂR ilustrate vechi, circulate sau noi, apărute înainte de 1955. Hamat Cornel, Caransebeș, sțr. Scînteii 76, tel. 12685.SCHIMB apartament două camere Independenței 10/21 Petroșani, cu similar Hermes sau Carpati. (580) . .SCHIMB apartament la Sibiu, bloc, contra apartament Petroșani. Adresați' telefon 924/16949 Sibiu. (593)SCHIMB locuință colonie 1 cameră cu garsonieră cartier Hermes sau zona pielii. Adresați Achim Sabina, strada Decebal 11 Petroșani. (600)SCHIMB apartament două camere din Lupeni, strada Viitorului bloc F 1 ap. 63 .cu similar Petroșani. Adresați Buciu Florea (a- dresa de mai sus).PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Chirion Daclia, eliberată de I.U.M. Petroșani. Se declară nulă. (590)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vasili- că Geprgeta, eliberată de F.M.P. Petroșani. Se declară nulă. (592)PIERDUT diplomă 8 clase nr. 109222 din 4 iunie-' 1975, eliberată de Școala generală nr. 2 Lonca pe numele F'rbst Gheorghe. Se declară nulă.. (594)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cojo-
DIVERSECu ocazia împlinirii a 23 de . ani de căsătorie, nașii, părinții, frații, surorile, cumnații și cumnatele felicită călduros perechea iuMIRCEA, fiu, anunță cu adîncă durere că ieri, 27 iunie s-au împlinit șase săptămîni de eînd iubita si neprețuita mea mamăVERONICA PIN1ȘOARÂm-a părăsit. Rog pe cej care au cunoscut-o să-i dăruiască o lacrimă și un gînd curat.

ts
28 iunie9,00 Tot înainte ! * :9,35 Film serial pentru copii : „Peri

peții de vacanță1'.10,00 Viața satului. ,11.45 Bucuriile muzicii. : 12,00 De strajă patriei. 13,05 Album duminical.16,00 Șah. ■17.40 Ecranizări dupăopere literare românești „Dincolo 
de pod". Adaptare după romanul !„Mara“ de loan ;Slavici (ultima parte).18.40 Micul ecran pentru cei miei.19,00 Telejurnal. i19.25 Gîntarea Roma- 3nieî. Județul Co- Ivăsna. ;20.45 Film artistic 1 |„Contrapunct/'. , șPremeiră pe țară, |Producție a studi- 3ourilbr americane ■22.25 Telejurnal'. Sport. :i29 iunie ;

' ■ 316,00 Emisiune în lim- 5• : ba maghiară.18,50 1001 de seri. 319,00 Telejurnal.19.25 Actualitatea eco- 3nomică. j19.45 Orizont tehnico- șștiințific. 320.30 Roman foileton : |
Karl Marx — anii. 3 
tinereții (ultimul 1 episod). |21.30 Cadran mondial. | 21,55 Paginj muzicale :de mare populari- 3 tate, |22,10 Telejurnal. ;

cariu loan, eliberată de I.U.M. Petroșani, Se declară nulă. (596)PIERDUT legitimație de bibliotecă pe numele Radu Gheorghe, eliberată de Institutul de mine Petroșani. Se declară nulă. (597)PIERDUT carnet de student pe numele Sciepiu Dezideriu, eliberat de Institutul de mine Petroșani. Se declară nul. (579)PIERDUT cal roșu PiȘ-- tenog, piciorul stîngf - din spate și în coamă are prins un ciucur roșu, A- dresați Popesc -Petru*.strada Răscoala 42, Petiila. Recompensă. (581)PIERDUT doi cai negri, unul are steluță albă în frunte, pe pulpa dreaptă, spate inițialele D.M., iar celălalt pe ambele pulpe și gît inițialele D.G, Â- dresațj comuna Schela, jud. Gorj, Diăconu Dumitru sau miliția Vulcan. Găsitorului recompensă. (586)PIERDUT legitimație de bibliotecă Ciortan Gheorghe, eliberată de Institutul de mine Petroșani. Se declară nulă. (584)PIERDUT carnet student Pe numele Rădulescu Gheorghe. eliberat de Institutul de mine Petroșani, Se declară nul. (585)PIERDUT legitimație de călătorie pe ruta Vulcan centru — Piața Victoriei pe numele Covej Dumitru, eliberată de E.G.C.L. Lu- peni. Se declară nulă. (587)PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vieru Constantin, eliberată de I.M. Petrila. Se declară nulă. (588) bită, soții MARIA și NICOLAE DINESCU. Le u- rează din adâncul inimii ani multi fericiți și exprimă dorința de a sărbători împreună și nunta de aur.
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