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ZIUA CONSTRUCTORILOR
Realizări,

perspective
Constructorii din

cadrul Grupului «le șan-
fiere Petroșani al
T.C.II. au finalizat IUI-

O înalta îndatorire patriotică

Randamente «superioare în abatajele mecanizate
Minerii Lupeniului, raportează la 

zi o depășire de 1 700 tone cărbune. 
Producția livrată suplimentar este ro
dul minerilor din marile abataje meca
nizate care se afirmă prin randamente 

l superioare față de cele planificate, reu
șind să obțină zilnic însemnate sporuri 
de producție. Productivități de vîrf au 
obținut brigăzile marilor abataje me
canizate, conduse de Constantin Popa

și Andrei Manda. In aceste brigăzi s-au 
atins în aceste zile randamente de 16,3, 
respectiv, 14,40 tone pe post față de 10 
tone pe post planificat, media producti
vității muncii realizată de cele două 
brigăzi, fiind de 11,50, respectiv, 11 to
ne/post. Pe baza randamentelor sporite, 
cele două brigăzi de frunte ale secto
rului IV raportează la zi cite 500, res
pectiv, 450 tone cărbune cocsiflcabil pes
te plan.

mai in prima jumăta
te a acestui an lucrări 
«le investiții în valoare 
«le 62 milioane lei.

+ Pentru anul 1981 
sint planificate să fie 
date in folosință, nu
mai la Lupeni, cu spri
jinul unor trustui I de 
construcții industriale, 
în total 1272 aparta
mente.

«J« Centrul civic al 
orașului Vulcan va fi 
întregit în acest an cu 
încă 378 apartamente 
cu un nou ansamblu «le 
locuințe care au pre
văzute la parter spații 
comerciale.

0 La Petroșani, 
constructorii au predat 
in acest an oamenilor 
muncii 178 de aparta
mente.

O l.a Uricani a fost 
Predat un modern ci
nematograf cu 350 de 
locui I Au mai fost da
te în folosință un ate
lier scoală la Petrila, 
un internat-școală la 
Uri» ani, stația «le re
cuperare medicală Pe
troșani.

Pași fermi pe 
calea redresării
Colectivul I.M. Dîl- 

ja a extras și cu o zi 
in urmă 261 tone căr
bune peste plan.

Brigăzile conduse 
de Petru Carp, 
Zoltan Farago din sec
torul I, Nicolae Toma, 
Pintîlie Ilie și Gheor- 
ghe Ghiciu din secto
rul III, și-au de
pășit randamentele pla
nificate în această «le- 
cadă cu cite 1,5-2 țo- 

^ne/post.

Ieri, la Casa de cultură 
din Petroșani, intr-o at
mosferă sărbătorească, de

P.C.R., a sarcinilor și o- 
rientărilor reieșite din
expunerea

Nicolae
tovarășului 
Ceaușescu,
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Speranțele atletismu
lui Văii Jiului, elevii 
antrenorului Mihaly 
Ștefan, de la „Jiul Pe
troșani, s-au afirmat la 
etapa județeană, a cam
pionatului republican de 
juniori I și II, des
fășurată pe pista 
stadionului din Deva. 
Petre Drăiescu la 
800 m Și loan Bădicuț, 
la aceeași probă, s-au 
clasat pe locul I. deve
nind campioni județeni. 
Juniorul II Teodor 
Havriliuc a ocupat lo
cul II la 3 000 m. Cu 
toții s-au calificat pen
tru etapa finală a cam
pionatului R.S.R.

Sporește extracția
Intre colectivele de 

sectoare ale minei Pe
trila, aflate toate într-o 
rodnică întrecere pentru 
redresarea extracției, co
lectivul sectorului V își 
materializează eforturi
le cu cele mai bune re
zultate, realizînd sarci
nile la zi la producția fi
zică de cărbune. In stra
tul 13 — cea mai mare 
capacitate de producție 
a sectorului — brigada 
condusă de Radu C. Ion 
a obținut în ultimele 
două luni, de cînd a fost 
pus în funcțiune noul a- 
bataj frontal dotat cu

--------------- ț_a închiderea ediției
Termoficai'ea Văii Jiului

In săptămîna care a 
trecut ritmul de lucru pe 
șantierul tei moficării a 
lost destul de scăzut. La 
intervenția biroului exe
cutiv al Consiliului popu
lar au fost suplimentate 
și livrate pe șantier u- 
nele din materialele de
ficitare. Au fost asigu
rate, ca urmare, vata 
minerală și o parte din 
cartonul asfaltat necesar 
izolațiilor pe magistrală. 
Cu toate acestea lucră
rile au avansat prea Pu_ 
țin, avînd în vedere 
condițiile favorabile, de 
vară. Principala pigdică 
rămîne întîrzierea elibe
rării amplasamentului 
din zona gării Livezeni. 
Șantierul de construcții

din noi abataje 
susținere metalică și 
combină pentru tăiere, o 
dublare a productivității 
muncii. Producția zilni
că a crescut astfel, in 
perioada comparată, de 
la 110 la 250 tone căr
bune pe zi. O altă briga
dă de frunte a sectoru
lui, condusă de Constan
tin Cosma, înregistrează 
și în această lună subs
tanțiale 'sporuri de pro
ducție. care consolidează 
zi de zi succesele pri
mului semestru al anu
lui, încheiat cu un plus 
de extracție de 1 200 to
ne de cărbune.

puternică angajare pa
triotică a colectivelor de 
oameni ai muncii de pe 
șantiere pentru înfăptui
rea obiectivelor Congre
sului al Xll-lea al 

secretar general al parti
dului, la Congresul al 
11-lea al consiliilor oa
menilor muncii, a avut 
loc adunarea festivă con
sacrată Zilei constructo
rilor — detașament de 
frunte al clase; noastre 
muncitoare. Au partici
pat numeroși muncitori 

căi ferate Timișoara, 
care execută lucrările de 
eliberare a amplasa
mentului și extindere a 
gării Livezeni, reclamă 
lipsa mijloacelor de 
transport. Constatăm, la 
fața locului că intr-ade
văr se cere de excavat 
și transportat o mare 
cantitate de pămînt. Pe 
de altă parte, conduce
rea autobazei I.T.A. Pe
troșani nu poate onora 
toate comenzile pentru 
transporturi. în pț-incipal 
din lipsa... anvelopelor. 
Tot din lipsa mijloacelor 
de transport n-a fost 
transportat din cartie
rele Petroșaniului pămîn- 
tul rezultat din săpătu
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adus oamenilor

Clasa noastră muncitoa
re, întregul popor român 
și-a făcut o frumoasă tra
diție ca în miez de vară, 
la mijlocul lunii lui cup
tor, să sărbătorească un 
detașament numeros și de 
frunte din rîndurile sale 
— CONSTRUCTORII. Ziua 
constructorilor pe care o 
sărbătorim azi, ca de fie
care dată, ne trezește în 
conștiință profunde sen
timente. Sărbătorindu-i 
pe constructori, omagiem 
din adîncul inimilor pe 
acești minunați oameni cu 
vocația permanentelor în
noiri ce pun generos și 
cu temeinicie stăpinire

Adunarea festivă 
din formațiile de lucru, 
maiștri șj cadre tehnico- 
inginerești din șantierele 
Petroșani și Petrila ale 
I.C.M.M. și Grupului de 
construcții al T.C.II.

La adunarea festivă a 
luat parte tovarășul Vio
rel Faur, prim-secretar 
al Comitetului munici
pal de partid.

In aplauzele însuflețite 
ale constructorilor tova
rășul Dumitru Țurnă, di
rectorul Grupului de 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.II. a deschis aduna
rea, după care tovarășul 
Ștefan Popa, președinte
le Consiliului municipal 

rile pentru rețelele de 
termoficare.

Se impune o intervenție 
mai stăruitoare pentru a 
asigura o suplimentare 
a mijloacelor de trans
port destinate lucrărilor 
de termoficare.

Sîntem in a doua jumă
tate a lunii iulie. Iată de 
ce considerăm necesar să 
cerem să se asigure un 
ritm intens de lucru de-a 
lungul magistralei, la izo
lații și la punctele termi
ce. Să facem totul pentru 
a respecta prevederile din 
graficul de execuție, pen
tru a finaliza această im
portantă lucrare de in
vestiții 1

Viorel STRĂUȚ

cu vocația permanentelor înnoiri
peste tot unde ei își lasă 
amprenta (aptelor de mun
că, de bărbăție, hărnicie 
și cutezanță.

De fiecare dată, la a- 
ceasta sărbătoare munci
torească, trăim bucuria și 
mîndria de a privi retros
pectiv lungul șir de ani 
în care meseria de cons
tructor și oamenii ce o 
profesează și-au amplificat 
importanța la dimensiuni 
naționale Ca de fiecare 
dată, la această sărbătoa
re, făcînd bilanțul însu- 
flețitoarei activități din 
acest domeniu de esenția
lă însemnătate pentru pre
zentul și viitorul țării, 
pentru progresul ei și bu

de la Petroșani
al sindicatelor, a prezen
tat expunerea despre im
portanța și semnificațiile 
Zilei constructorului.

Moment de puternic 
entuziasm și nețărmuri
tă satisfacție. In aplau
zele nesfirșite ale ce
lor prezent i, to
varășul Viorel Faur a 
dat citire mesajului din 
partea biroului Comite
tului județean Hunedoa
ra al P.C.R., a primului 
secretar al comitetului 
județean de partid, tova
rășul Radu Balan, adre
sat constructorilor din 
Valea Jiului de ziua lor, 
mesaj al cărui conținut 

COMPLEXUL SPORTIV MUNICIPAL I■4

nu-
Stadii avansate la finisaje

Atingerea unor stadi; avansate de execuție la 
meroase lucrări de finisaj, începerea altora, a cons
tituit caracteristica dominantă a activității de pe 
șantierul complexului sportiv municipal în săptă
mîna trecută. In sprijinul acestei aprecieri vin 
realizarea de către formația condusă de Francisc 
Nistor de la I.C.M.M. a 90 
de tencuieli interioare de la 
re se află, intre altele, mai 
clubul și biblioteca noului 
perea de către aceeași formație a tencuielilor 
fațada tribunei B, turnarea izolației din bitum pe 
primele rînduri de gradene (tribuna A), finalizarea 
instalației de încălzire a tribunei B. Constructorii de 
la I.C.M.M. au finalizat, de asemenea, infrastructura 
celor două spații de parcare a autovehiculelor și 
au montat circa 400 ml de borduri la drumurile din 
interiorul complexului.

Niveluri de înfăptuire a sarcinilor încrediu-
Toma ȚÂȚARCA

Onttnuare în pag. a Z~a)

năstarea noastră a tuturor, 
avem în conștiință imagi
nea grandioasei epopei a 
muncii constructorilor ce 
a cuprins România socia
listă de la un hotar la 
altul. Avem imaginea, da
că privim retrospectiv, nu 
cu mulți ani în urmă, a 
constelației de centrale hi
droelectrice construite pe 
Dunăre, Bistrița, Olt, Lo
tru, Someș, pe Riul Mare 
în Retezat, a noilor cetăți 
ale oțelului de la Galați 
și Tîrgoviște, a numeroa
se combinate petrochimi
ce, uzine constructoare de 
mașini, fabrici de tot fe~

(Gotilinuaie in ocy. o 2-a >

dă expresie caldelor fe
licitări și înaltei apre
cieri transmisă tuturor 
oamenilor muncii de pe 
șantiere pentru rodnica 
lor activitate și succese
lor cu care ei contribuie 
la edificarea unui vast 
program de investiții în 
județ și municipiul nos
tru, la dezvoltarea econo- 
mico-sOcială, edilitar-ur- 
banistică și înflorirea lo
calităților hunedorene.

Adunarea festivă de la 
Petroșani a luat sfirșit cu 
un frumos program fol
cloric.

O
O adunare festivă a a- 

vut loc ieri și la Vulcan.

la sută din volumul 
tribuna oficială in ca- 

multe spații de cazare, 
complex sportiv, înce

ta
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CONSTRUCTORII
OAMENI CE-ȘI ÎNDEPLINESC VOCAȚIA 

DE FĂURITORI AI VIITORULUI 
ECONOMICO—SOCIAL AL MUNICIPIULUI
MUNCITORI, MAIȘTRI, TEHNICIENI 

Șl INGINERI DIN CONSTRUCȚII I
\ctualul plin Cincinal prevede dezvoltarea și 

modernizarea a 1 ll’u unități existente și realiza
rea a aproape 1 600 capacități noi importante în in
dustrie și agricultură, construirea altor obiective 
economice și sociale, printre care circa 9Oo mii de 
apartamente. Luați cele inai hotărite măsuri pen
tru perfecționarea întregii activități din construc
ții, pentru creșterea productivității muncii, indus
trializarea și ieftinirea lucrărilor, buna gospodări
re a utilajelor și materialelor, pentru terminarea 
cit mai grabnică a investițiilor începute, prin inten
sificarea ritmului de execuție și punerea >n func
țiune la timp a tuturor capacităților și obiective
lor prevăzute în plan !

Din chemarea celui de al II-lea
Congres al consiliilor oamenilor muncii

PETRU IORGA, 
șanț. 2 Livezeni

VASILE BOBOC, 
sânt. 1 l’etrila

Oamenii înalță case 
pentru oameni

Cîți dintre noi ne gîn- 
dim, tn ambianja aparta
mentelor noastre, ascul- 
tînd ginguritul copiilor 
sau scăldindu-ne privi
rea in zîmbetul lor feri
cit, la cei care, zi și noap
te prin ploi și vînt, prin 
munca lor anonimă, dar 
covîrșitor de importantă 
au înălțat blocul în care 
locuim ?

Maistrul Dumitru Cio- 
bescu și „ai lui", adică 
formația de lucru pe care 
o conduce sînt cîțiva din
tre ei. Construiesc la 
Vulcan, unul dintre cele 
mai frumoase orașe din 
Vale, denumit metaforic 
,orașul in trepte". Gara
jul A.U.T.L.P., depozitul 
de fructe de pădure Is- 
croni, atelierul de tîm- 
plărie Livezeni, multe al
te obiective social-econo- 
mice poartă zidite în ele 
sudoarea muncii oameni
lor conduși de maistrul 
Ciobescu. In ultimul 
timp, blocuri. Noile teh
nologii de lucru au scur

tat timpul de execuție, 
oamenii le-au deprins și 
le-au îmbrățișat cu căldu
ră. Zidarii Gheorghe Ra
dis, Mihai Dudaș și Nico- 
lae Popescu, dulgherul 
Gheorghe Savin, fie- 
rar-bctonistul Constantin 
Tomșa, mozaicarul Ion 
Diaconu; mulți dintre ei 
din „vechea gardă" a for
mației conduse de Cio
bescu, au multe amintiri 
comune unele plăcute, al
tele mai puțin plăcute. 
Pentru că in construcții, 
munca nu e floare la u- 
reche. Este o luptă con
tinuă cu ploia, cu frigul, 
cu pinzele de apă freati
că la săparea fundațiilor.

Dar trec., „necazurile 
se uită", spunea maistrul 
Ciobescu, Peste 2000 de 
familii le pot mulțumi 
lor că trăiesc intr-un a- 
partament confortabil. Și 
se cuvine, acum de Ziua 
constructorilor s-o facă. 
De 2000 de ori mulțu
miri...

Mircea BUJORESCU

Cei peste 3 000 de con
structori de pe șantierele 
dezvoltării economico-so- 
ciale a Văii Jiului, se min- 
dresc în acest an cu o sea
mă de succese notabile în 
întrecerea socialistă. Acti
vitatea lor, caracterizată 
pi in hărnicie și pricepere 
s-a concretizat în primul 
semestru al anului prin 
punerea în funcțiune, in 
primul rînd, a unor obiec
tive de investiții care con
diționează în măsură liotă- 
ritoare realizarea progra
mului de creștere a pro
ducției de cărbune din Va
lea Jiului în actualul cinci
nal, capacități noi de pro
ducere a aerului compri
mat folosit in subteran, 
stații de aeraj, instalații 
de extracție pe verticală, 
alte obiective în incintele 
miniere și preparațiile de 
cărbune. De asemenea, 
munca „oamenilor de pe 
schele" s-a materializat in 
noi locuințe pentru mineri, 
cămine de nelamiliști și 
cantine miniere, în nume
roase obiective ale dezvol
tării economice și social- 
culturale care se realizea
ză în Valea Jiului, prin 
grija conducerii de partid, 
a tovarășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, pentru crearea 
de noi locuri de muncă și 
integrarea forței de mun
că feminipe. Toate acestea 
contribuie la creșterea ni
velului de trai material

și spiritual al oamenilor 
muncii de pe meleagurile 
noastre. Toate reprezintă 
un sprijin de nădejde al 
oamenilor cu vocația vii
torului la construcția im
petuoasă a viitorului țării.

a Constructorii și mon- 
torii de la I.C.M.M. a 
căror activitate responsa- 

“Tarte 
DE ÎNTRECERE
bilă pe șantiere este strîns 
legată de tot ceea ce se 
înalță zi de zi in incintele 
miniere — cele existente, 
clar mai ales cele in de
venire — au obținut in 
întrecerea socialistă pe a- 
cest an remarcabile succe
se. Producția de construc- 
ții-montaj planificată pe 
primul semestru al anului 
a fost îndeplinită în pro
porție de peste 102 la su
tă. Planul punerilor în 
funcțiune a fost, de ase
menea, depășit asigurîn- 
du-se predarea în avans 
a nouă obiective de inves
tiții din sarcinile semes
trului I al anului. In pri
mele luni din an au fost 
depășite, de asemenea, pre
vederile stabilite la valoa
rea producției nete cu a- 
proape 2 la sută și la pro
ductivitatea muncii plani

FIERBINTE OMAGIU
/Urmare din pag. 1

Iul etc., iar dacă vorbim 
de prezent nu putem să 
nu amintim de eroica 
muncă a constructorilor 
de la canalul Dunăre — 
Marea Neagră, a celor 
care, tot pe . meleagurile 
dobrogene, "in aceste zile, 
la Cernavodă, pun piatră 
de temelie primei centra
le nuclearo-electrice, des- 
chizînd astfel o nouă e- 
pocă în energetica româ
nească.

Fâcpid bilanțul acestei 
eroice munci a oamenilor 
cu vocația înnoirilor, dăm 
expresie imaginii grăitoa
re despre lot ce au fău
rit și făuresc mîinile de 
aur ale constructorilor 
români, dînd viață cu 
abnegație pilduitoare o- 
biectivelor Congresului al 
Xll-lea, Programului
partidului, contribuind la 
uriașa dezvoltare a for
țelor de producție în ța
ra noastră, la ascensiunea 
fără precedent a econo
miei naționale pe noi 
culmi de pi ogres și crearea 
puternicei baze tehnico- 
materiale pentru împlini
rea României, în această 
nouă etapă, ca țară so
cialistă mediu dezvoltată 
și înaintarea spre comu
nism.

Oamenii muncii din Va
lea Jiului sărbătoresc azi 
pe constructori nutrind fa
ță de ei legitime sentimen
te de înaltă prețuire și

stimă. Munca lor plină de 
dăruire, pasiune profesio
nală și rodnicie o găsim 
materializată pe meleagu
rile noastre, în dezvoltarea 
capacităților de extracție 
și de preparare a cărbune
lui, in amplificarea con
strucției de utilaj minier, 
în noile unități industriale 
ce s-au construit în ultimii 
ani, prin grija partidului 
și statului și se vor mai 
construi in municipiul nos
tru, in înfăptuirea termo- 
ficării Văii Jiului, în înăl
țarea altor numeroase e- 
dificii pentru învățăinînt, 
sănătate, cultură, pentru 
sport cum este noul sta
dion de la Petroșani, . ca 
și minunata salbă a blocu
rilor de locuințe și a noi
lor cartiere ce se înșiră în 
orașele noastre de la un 
capăt la altul al Văii căr
bunelui, contribuind la 
ridicarea tot mai mult a 
nivelului nostru de viață. 
Despre hărnicia construc
torilor vorbesc deosebit de 
expresiv realizările lor 
în producție, faptul că pe 
ansamblul municipiului, în 
semestrul 1 din acest an, 
s-a realizat un volum de 
investiții de 1,176 miliarde 
lei — cu 18 milioane lei 
mai mult ca în aceeași pe
rioadă din anul 1980, de 
construcții-montaj cu 26 
milioane lei mai mult. 
Faptul că I.C.M.M. Petro
șani a realizat sarcinile 
planului valoric pe cele șa
se luni în proporție de

162,2 la sută, că' harnicul 
colectiv al Grupului de 
șantiere Valea Jiului al 
T.C.H. realizează în acest 
an, conform planului, lu
crări in valoare de 139 mi
lioane lei — cu 14 milioa
ne mai mult decît in 1980 
și cu 25 milioane lei mai 
mult decit în 1979, că s-au 
predat beneficiarului 316 
apartamente — cu 30 în 
plus, că in acest an in e- 
xecuția Grupului de șan
tiere al T.C.H. și a șan
tierelor aparținînd de 
M.C. Ind. se construiesc 
2 689 de apartamente — cu 
935 apartamente mai multe 
ca în anul trecut, sint tot 
atîtea fapte ce dau ade
vărata măsură a vredniciei 
constructorilor din Valea 
Jiului. Și mai trebuie e-
vidențiat faptul că in
munca și, realizările con
structorilor noștri se re
găsește sprijinul neprecupe
țit al celor de-o breaslă cu 
ei din șantierele și loturile 
aparținînd de trusturile 
M.C.I. și M.F.M.C., venite 
din alte județe în Valea 
Jiului și integrindu-se aici 
in efortul pentru construi
rea celor 2 689 apartamen
te în acest an, a altor o- 
biective economice, pentru 
învățămînt, sănătate, cul
tură. Tuturor constructori
lor care, cu neasemuită 
vrednicie, plăsmuiesc din 
beton, oțel și sticlă edi
ficiile viitorului, un Vi
brant omagiu de ziua lor 1

I I I I I I I I I

DE ZIUA LOR
Tuturor constructorilor din Valea Jiului, calde fe
licitări și urarea fierbinte de sănătate, multă pu
tere de muncă, de obținere a unor noi succese in 
nubila activitate ce o desfășoară pentru îndeplini
rea planului de investiții, realizarea obiectivelor 
de dezvoltare econumico-sociaiâ a municipiului, de 
înflorire a orașelor Văii Jiului !

VASILE GRIGORIȚA,
șef brigadă 

șanț. 4 Lupeni
ficată pe baza aceluiași in
dicator cu 2,5 la sută. Prin 
reducerea cu 1,5 la sută a 
cheltuielilor planificate 
la fiecare 1 000 lei produc
ție de construcții-montaj, 
s-a realizat un beneficiu 
suplimentar de peste 2 mi
lioane lei.

i® Șantierul de construc
ții Petroșani — Petrila și 
șantierul instalații al Gru
pului de șantiere din Va
lea Jiului al T.C.H. au în
registrat depășiri ale vo
lumului de investiții plani
ficat în primul semestru, 
la execuția obiectivelor de 
locuințe... Aceleași colecti
ve au realizat și sarcinile 
la indicatorul productivi
tatea muncii, cel mai ridi
cat nivel al depășirilor — 
de 17 la sută — fiind ob
ținut de către formațiile 
de lucru ale șantierului 1 
Petroșani — Petrila.

i® Se cuvine remarcată 
în efortul de dezvoltare 
multilaterală și armonioa
să a Văii Jiului, contribu
ția pe care o aduc colec
tivele unor șantiere sosi
te aici din întreaga țară. 
Alături de constructorii 
din Vale și județ, lucrează 
cu mult elan la Lupeni, 
la Petroșani și alte locali
tăți ale muncipiului, con
structori și specialiști din 
județele Cluj, Brașov, Bi
ber, Sibiu, Bacău, Neamț, 
Dolj, Pitești, din Capitală 
și din alte zone ale țării.

Complexul sportiv municipal
(Urmare din pag. 1/

țațe de peste 80 la sută au atins Și unele între
prinderi. Printre acestea se numără minele Petri
la și Lonea care au terminat tencuirea vestiarelor pen
tru oaspeții din tribuna B, I.U.M.P., I.R.I.U.M.P., 
I.P.C.V.J. care au finalizat tencuielile la spațiile de 
cazare din aceeași tribună, urmînd ca in cursul săp
tămânii viitoare să se treacă la turnarea mozaicu
lui și montarea faianței. Relevăm modul exemplar 
in care E.G.C.L. și-a îndeplinit sarcina asumată la 
stadion. Grupul de lucrători de la această 
unitate, muncind intr-un ritm susținut, și-a reali
zat în mai puțin de două săptămîni obligația — 
tencuirea a peste 200 mp pereți. La construcția 
grupurilor sanitare încredințate minelor Aninoa- 
sa, Livezeni și Dilja și-au realizat sarcinile în pr< 
porție de peste 60 ia sută

tîmplar
șef brigadă T.C.H.

NTCOLAE BELGAN, 
maistru 

șanț. 4 Lupeni

POPESCU DUMITRU, s 
maistru 

șanț. 3 Vulcan

LETE IOAN, 
maistru principal

S.U.T. Iscroni

Geometrii sculptura
le se ridică armonios în 
spațiul viitoarei „are
ne"... sportive.
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Tapae —Porțile de Fier 
ale Transilvaniei ? (li)

Avem suficiente motive 
să credem că „regia" tra- 
iană prevedea un singur 
război care să ducă la li
chidarea statului dac, dar 
din motive independente 
de voința împăratului, lu
crurile au evoluat astfel. 
Romanii erau conștienți că 
la Tapae se va da o bă
tălie cu numeroase pier
deri, dar le acceptau ba
zați pe numărul legiunilor, 
pe posibilitatea reîmpros
pătării acestora. In cal
culul roman își mai gă
sea loc încă un element nu 
lipsit de importanță: cînd- 
va nu demult,____________
prestigiul ro
man 
sever 
tot la 
iar 
ținea 
tuația 
pect. . 
tac de 
cordat 
sebită, 
lumnei 
conducerea trupelor 
mâne o avea Traian 
sonal. Dacii la rîndul lor, 
căutau un loc de bătălie 
unde puhoiul roman nu se 
putea desfășura. Acest loc 
nu putea să fie 
o vale, un loc 
pe care romanii 
ră deja. Lunga 
romană putea fi 
tată prin 
curi de flanc, date de 
pedestrași apoi nimicită. 
Nu au 
ficații 
unde 
cesare
linia de creastă de o par
te și de alta a drumului, 
în apropierea Porților-de 
Fier nu se găsesc vestigii 
ale unor fortificații; ei 
însă au folosit cu price
pere terenul frămîntat și 
mai ales pădurea pentru 
a se apăra și masca. Stra
tegul dac, cunoștea 
realitățile militare 
timpului său. Descifrind 
elementele terenului 
zultă că a organizat 
parare frontală tare 
printr-o logică simplă 
tată de teren grupe

ostași daci au asigurat pî- 
nă departe flancurile. Ori
ce bătălie dată pe un te
ren frămîntat, unde ochiul 
comandantului suprem nu 
poate cuprinde întreg 
cîmpul. pentru a lua mă
surile cele mai potrivite, 
impune o instruire foarte 
bună a unităților, cu un 
înalt spirit de sacrificiu, 
o bună orientare întrucît 
misiunea generală se frag
mentează ajungîndu-se 
astfel la acțiuni indepen
dente. Comandantul dac a 
avut în vedere și această 
situație cînd

Munții Paring un masiv al

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

fusese
lezat

Tapae.
Traian
să restabilească si- 
și sub acest as- 

Acestui vîrf de a- 
- la Tapae i s-a a- 

o importanță 
iiar relieful 
ne-o spune

deo- 
Co- 
clar: 
ro
per-

cîmpia ci 
frămîntat 
apucase- 
coloană 

fragmen- 
viguroase ata- 

flanc, date

săpat forti- 
d e c î t în locuri 
erau absolut ne- 
și eficiente. Pe

bine 
ale

a hotărît lup
ta de la Ta
pae. Ajuns la 
acest punct, 
se cuvine să 
repovestim ci
titorului ce

le dăltuite în piatră; cum 
prezintă romani) bătălia, 
apo) cu modestie și mă
sură să încercăm a desci
fra în teren vestigii care 
ne par a avea o legătură cu 
această vestită luptă. Știm 
de la Dio Cassius că bă
tălia a fost deosebit de 
crîncenă în afara celor 
cunoscute sau presupuse 
cu o maximă probabilita
te ce, plus de informație, 
ne oferă reliefurile care 
reprezintă bătălia numi
tă de la Tapae. Așa cum 
spuneam, prezența perso
nală a împăratului arată 
importanța mizei; pe de 
altă parte chipul unui per
sonaj atent, dur, vigilent, 
care privește din tabăra 
dacă, bătălia Și care a fost 
identificat eu Decebal ne 
înfiorează: iată regele da
cilor despărțit de riva
lul său doar prin teatrul 
propriuzis de operațiuni 
care cuprindea un spațiu 
de la Porțile de Fier spre 
sud-vest. Statul major dac 
figurat printr-un grup de 
trei pileațj (rang înalt !) și 
un comat se găsește lîngă 
sau Ja adăpostul pădurii, 
iar șerpuirea unui steag 
dacic nu mai lasă nici o 
îndoială asupra grupului 
de comandă.

Sîntem în plin sezon es
tival. iar poziția geografi
că a orașului Petroșani, 
determină antrenarea unei 
mari mase de turiști care 
își îndreaptă pașii spre 
munții Paring. Retezat, 
Șureanu, Vîlcan...

In special pentru mun
ții Paring, Petroșaniul es
te „rampa de lansare", 
dar, din păcate, în acest 
oraș nu găsim nici un pa
nou cu harta masivului, un 
indicator turistic despre 
posibilitățile de vizitare 
a unor trasee, nu găsim 
un centru de închiriat o- 
biecte turistice. Multe nu 
găsim în acest domeniu!

Munții Paring, cu locuri 
minunate, ne transpun ge
neros în față semețe pri
veliști alpine, cu nimio 
inferioare celor din Rete
zat sau Făgăraș.

Pe lîngă frumuseți care 
ne înfioară plăcut la tot 
pasul întîlnim denumiri 
bizare: 
căldarea 
ja, Iacul

Cu ani 
ții Ceahlău, am fost în
trebat : 
cut în Paring ?"‘ 
cutorul meu 
noscător al 
iubitor 
cărțile 
tura în 
doare.

Am 
povestesc despre Paring, 
despre ceea ce s-a schim-

bat în Paring. Pretutin
deni turismul a luat am
ploare și desigur acest 
lucru s-a simțit și la noi, 
în Paring; s-a dat în fo
losință telescaunul, lingă 
cabana I.E.F.S. se pun ba
zele unei cabane a școlii 
sportive — o 
tică dar... nu 
turistică.

Ion Ionescu 
interlocutorul

bază dîdac- 
și o cabană

Dunăreanu, 
meu, în

Opinii ale turiștilor 
iubitori ai muntelui

câldarea 
Dracului.
Custurii 
în urmă,

Roșiile, 
Vf. Cîr- 
etc. 
in mun-

„Ce s-a mai fă- 
Interlo- 

un bun 
munților, 

drumeției, 
a descris

cu- 
un 
în 

na-
al

sale 
adevărata ei splen-

fost mîndru să

panouri cu trasee din zo
nă, dar Și pentru lipsa u- 
nei cabane ,a unui adăpost 
pe traseu.
inpropriu
nu încurajează drumeția, 
iar grupul de cabane de 

fost 
de

Cabana Rusu, 
numită cabană,

la Rînca-Gorj au 
transferate în cabane

I.E.F.S. 
pentru 

un

<
*I
*I

i
I

Știați că,..

„Cartea drumeției" a nu
mit Parîngul un munte 
al singurătății și desigur 
nu a greșit spunînd: „sîn
tem puși în neplăcuta si
tuație de a constata, 
regret, că drumeția 
munți, este constrînsă 
se desfășoare în cele 
vitrege condiții, ceea 
face să scadă, an de
numărul celor dispuși să 
ia pe cont propriu cuce
rirea lumii alpine a Pa- 
rîngului, știind de la în
ceput că. vor avea

cu 
din 

să 
mai

ce 
an,

ceput că. vor avea drept 
toVarăș de drum — singu
rătatea".

Deosebit de dificil de 
materializat este intenția 
turistului de-a străbate tra
seul de creastă în Pa
ring, nu numai din lipsă 
de marcaje sau a unor

odihnă. Cabana 
este inaccesibilă 
turiști, deși ar fi 
punct ideal de plecare în 
trasee. Astfel, în între
gul masiv, rămîne doar 
Obîrșia Lotrului singura 
cabană, dar care, fiind 
prea departe amplasată de 
traseul de 
dificultăți 
dornici de 
te.

Cei care 
au fost în Paring, 
putut bucura de ospitalita
tea vechii cabane de aici. 
Dar ce păcat că totul s-a 
mistuit într-o zi în flăcări 
și nici pînă azi, din cenu
șă nu ș-a ridicat, asemeni 
cabană.

Poate, totuși, viitorul ne 
va rezerva și această îm
plinire sufletească, 
rindu-se posibilitatea 
punem o cărămidă

creastă, crează 
pentru turiștii 
drumeții scur-

înainte de 1966
s-au

I
I
I

I

i
wI
wI
I
I 
w I 

toți, iubitori drumeției, la | 
o viitoare cabană turiști- ;

ofe- 
să 

noi

ca în Parîngul Mic. Cit de |
*Isatisfăcuți am

Vențel Șt.

fi!

ROMULUS

Cronică nerimată
Soarele poate fi acoperit 

de nori doar în viziunea 
ochiului minuscul.

x
Biografia unora — lu

crare compusă exclusiv din 
cuvinte.

destul 
eu.

Ce 
mult

de clar: acesta

x
Vitejia generalului nu e 

cu nimic mai prejos decît 
curajul aeromodellistului.

x
Pe diploma aceasta scrie

Viorel MORARU
(Va urma)

ORIZONTAL: 1) Floare; 2) Trio ! — Floare; 3) 
Ca un crin (fem) — Flori; 4) Din floare ! —
Cresc petalele ! — Floare muzicală I; 5) Primele sal
be ! — Raiul florilor; 6) Di-ntr-un bănuț ! — Flori la 
aniversare (mase, sg.); 7) Iubitul florilor — Din fe
ricire!; 8) Floarea dintîi — Se poartă cu flori; 9) 
Flori.

VERTICAL: 1) Floare; 2) Scalda florilor — Neon 
• pus întors; 3) Aur vechi (inv.) — Gingașe; 4) Vi

nul florilor — Suport de flori; 5) Două și patru flori 
la Codlea! — Din vedere!; 6) Oraș în Norvegia — 
Salut dintr-o parte ! — Sion!; 7) Floare de colț prin
tre flori (pl-); 8) Ștrand natural — Soare într-o ca
rafă !; 9) Lac în Canada — Flori regești.

ORIZONTAL: 1) Floare la ureche (mase.) — Intr-o 
ureche; 2) Urecheat; 3) Negru la față! — Tras, ci 
la lobi (fem); 4) Sucit de mijloc! — Dus de-un ure
cheat; 5) Place urechii (fem); 6) Ureche muzicală !
— Drum la chinezi; 7) Persoane (fem.) — Sigur în 
pantă ! 8) Tras cu urechea... din obișnuință' — Floa
re la o ureche bolnavă ; 9) Are urechi de măgar 
(pl) — Spus încet la ureche.

VERTICAL: 1) Privită de jos în sus și... invers 
(fig); 2) Poem antic atribuit lui Hesiod — Joc de 
doi... ori patru, în alb ; 3) In surpare ! — I) cresc 
urechile! — Din seîntei răsar! 4) Pleoștite;-5) Atitu
dine cu orice risc — Din doi în doi! 6) Suport pen
tru flori la ureche — Intr-o ureche (pop); 7) Ani
male tibetane — Model; 8) Transportor de... bucate
— A trecut otita ! 9) Te face surd (pop) — Sună gros
la _ - '

Dicția

Sfaturi practice
Inelele și lanțurile de 

aur se pot curăța perfect. 
Intr-o sticluță se pune pu
țin bicarbonat de sodiu și 
săpun. Se 
șorul sau 
se astupă 
agită bine 
nut. Frecarea lanțului 
pereții sticlei poleiește 
aurul, sarea sodică și să
punul 
grase și 
lare cu 
va avea

introduce lănți- 
obiectul de 
sticluța șj 
timp de un

aur, 
se 

mi- 
de

RAE (I).: TAO, EEE (II).
Petru

Ionel BURDEA
C-ilSAN,

x
tînără era mai 
eternitatea !

x
Unii își procură înțe

lepciunea numai din cărți, 
fapt pentru care îi lipseș
te a treia dimensiune.

Valeriu BUTULESCU

EPIGRAME... 
pe adresa 

A.U.T.L.P.-ului
marginea motivului 

lipsei de cauciucuri, invo
cat cu ocazia deselor ab
sențe de pe traseu a au
tobuzelor :
Cauciucuri de-ar avea. 
Alt motiv ar găsi, poate 
Fiind vorba de mașini, 

am vrea 
Să meargă treaba... ca Pe 

roate.
Pe marginea deselor de

fecțiuni pe traseu ale au
tobuzelor:
Și-n timp ce-n stație, 

minerii 
Sînt numai ochi, numai auz 
La cap de linie, șoferi) 
Așteaptă... un autobuz.

Unei taxatoare care vor
bește vrute și nevrute : 
Strigă-n ultima instanță 
Supărată, foc și pară 
Să coboare trei din față 
Ca să urce ,,dupe“ scară.

A. MIRCEA

dizolvă urmele 
praful. După spă- 
apă curată lanțul 
aspect de nou.
☆

Eliminarea petelor 
grăsime de pc haine 
poate face ușor. Pata 
acoperă cu o bucată 
sugativă curată peste 
re se trece cu fierul 
călcat călduț. Operațiu
nea se repetă pînă dispa
re pata, 
dată se 
sugativă

Economia

Alese și

de 
se 
se 
de 
ca
de

însă, de fiecare 
folosește o altă 

curată.
experimentate de

Mariana I’OPA

...dr. John Ister, un cu
noscut medic veterinar din 
Anglia, a reușit după 
mulți ani de cercetare, să 
determine și să înregistre
ze peste o sută de 
vinte" (sunete) prin 
caii schimbă mesaje 
tre ei ?

...în Europa, durata 
ții bărbaților este, în 
die, cu șase anj mai 
decît cea a 
matul și consumul 
alcool, răspîndite de regu
lă mai mult în rîndul 
bărbaților, precum și ner
vozitatea excesivă pe 
care deseori le determină 
aceste practici fac ca per
soanele de 
să fie mai 
îmbolnăviri, 
medicii.

...un agricultor din Illi
nois a destăinuit că punînd 
zilnic muzică, el ar fi ob
ținut o recoltă mai bo
gată ? Cercetările între
prinse recent par să con
firme acest fapt, grîul 
sare mai bine și mai 
pede în mediul sonor, 
dele sonore produc un 
nomen de rezonanță 
celulele tinerelor plante 
iar energia sonoră, astfel 
acumulată, modifică con
tinuu metabolismul 
In consecință, 
ficient un mic 
un 
nă 
te.

„cu- 
care 
în-

vie- 
me- 

mică 
femeilor ? Fu- 

de

sex masculin 
vulnerabile la 
afirmă toți

difuzor ca 
recolte tot

ra
re- 
U- 
fe- 
în

lor.
su-ar fi 

oscilator și 
să se obți-
mai boga-

Culese 
ing. Ilie BREBEN

de

Cititorii fotografiază
sînt

ener -i

Pui de momîrlan. Foto: Aurel DULA

4)> Cită risipă de curent! 
exclamă surprins directo
rul. Să se ia măsuri! Și 
de atunci 
nu mai stă 
dreptul ușii.

4V- Eu sînt 
economia de 
ră este foarte cald, 
altfel 
spuse 
priză 
pune 
pentru că 
ora cafelei.

înlocuind acest bec 
de 100 W eu altul de 40, 
consumul de curent se va

nicj un geam 
deschis în

de acord cu 
curent. Afa- 

De 
eu am și blană, 
ursul, scoțînd din 
radiatorul, pentru a 
în locul luj reșoul 

tocmai sosise

diminua considerabil, spu
se contabilul șef, 
care aprinse

după 
cele patru 

becuri de 200, din cele 
patru colțuri ale încăpe
rii biroului său, pentru 
a putea executa întocmi
rea în condiții optime a 
bilanțului pe semestrul I 
la consumul de energie e- 
lectrică.

O Dragi; mei, spuse res
ponsabilul cu iluminatul, 
avînd în vedere economia 
de curent, propun ca prim 
obiectiv impui tant să i se 
interzică cu desăvîrșire 
paznicului de noapte să

folosească lanterna cînd 
vrea și cum vrea, ci nu
mai in orele de program.

<S> Și
ieși
că, 
nă.

împăratului 
in cale lata cea 
cu un felinar in

— Dă-1. te rog, la 
mică, spuse exigent 
pârâtul, că petrolul 
procuri cu una

R trasă in 
bufnița citea . 
ultima carte

.-a energiei

Mircea

îi 
mi
mi

faza 
îm- 

nu-1 
cu două...
coltul ei, 

;U nesaț 
despre folo- 
eoliene.

ANBK vs
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Ședința Consiliului de Securitate al O.N.U.
♦ 9

la cererea guvernului libanez
NAȚII NILE UNITE *18 

(Agerpres). — Vineri seara 
a avut loc o ședință a Con
siliului de Securitate al 
O NU., convocată la cere
rea guvernului libanez. In 
scrisoarea adresată secre
tai ului general al O.N.U. 
de însărcinatul cu afaceri 
libanez se arată că cererea 
guvernului său este deter
minată de necesitatea „de 
a discuta problemele crea
te de înrăutățirea situației 
din sudul Libanului și a- 
tacurile comise de forțele

israeliene asupra unor o- 
bieetive civile din Beirut".

In încheierea ședinței 
Consiliului de Securitate, 
președintele în exercițiu al 
acestui organism, Ide Ou- 
marou (Niger), a exprimat, 
in numele său și al tutu
ror membrilor consiliului, 
profunda preocupare față 
de amploarea pierderilor 
de vieți omenești și de ca
racterul masiv al distruge
rilor provocate de eveni
mentele din ultimele zile 
din Liban. In aceeași de

clarație se arată că președin
tele Consiliului de Securi
tate și membrii acestuia cer 
să se depună maximum de 
eforturi pentru ca „Pacea 
și liniștea să poată fi n-ins
taurate în Liban, iar în 
Orientul Apropiat, în an
samblu, să se instaureze o 
pace echitabilă și trainică".

Data următoarei ședințe 
a Consiliului de Securitate 
consacrată plîngerii Liba
nului se va stabili la în
cheierea consultărilor din
tre membrii acestui orga
nism.

EDIȚIA de toamnă a 
Tirgului Internațional de 
la Leipzig șe va desfășu
ra, în acest an, în perioa
da 6—12 septembrie. Pe o 
suprafață totală de 290 000 
metri pătrați, urmează să 
își expună produsele a- 
proximativ 6000 de firme 
din 50 de țări ale lumii.

GUVERNUL Thailan
dei a anunțat devaloriza
rea cu 8,7 la sută a mone
dei sale naționale — 
baht-ul. Noua măsură fi
nanciară a autorităților 
thailandeze, relevă agen
ția TANIUG, a fost impu
să de situația nefavorabi

I 

î 
î 
?

Din lumea 
capitalului -

OTTAWA (Agerpres). 
In primul trimestru al a- 
cestui an, ritmul de creș
tere economică în Canada 
nu a trecut de unu la su
tă, ceea ce, după opinia 
experților, nu permite să 
fio depășită profunda de
presiune economică ce 
afectează toate ramurile 
cheie. In țară continuă să 
fie închise întreprinderi, 
iar mii de persoană tși 
pierd locurile de muncă. 
Potrivit datelor oficiale, 
în prezent, armata șome
rilor se ridică la aproape 
900 000 de persoane.

Are loc, totodată, un 
proces accelerat de ruina
re a fermelor și gospodă
riilor țărănești.

•Potrivit afirmațiilor zia
rului „Globe and Mail1*, 
„Canadienii săraci devin 
și mai săraci”.

O
LONDRA (Agerpres). 

Șomajul afectează 2 680 000 
de persoane în Marea Bri- 
tanie, respectiv 11,1 Ia su
tă din populația activă, 
scrie cotidianul „Le Mon
de", care precizează că 
numărul șomerilor s-a du
blat în ultimii doi ani.

Se așteaptă ca numărul 
persoanelor fără un loc de 
muncă să atingă 3 milioa
ne la sfîrșitul verii, ți- 
nînd seama de sosirea pe 
piața forței de muncă a 
tinerilor care și-au ■ ter
minat studiile.

Cele șapte state industrializate 
în preajma reuniunii de la Ottawa
LONDRA 18 (Agerpres). 

— Intr-un editorial con
sacrat apropiatei reuniuni 
la nivel înalt de la Ottawa 
a celor șapte state occiden
tale industrializate — 
S.U.A., Canada, Marea 
Britanic, Franța, R.F.G., I- 
talia și Japonia, cotidianul 
britanic „The Times" scrie: 
„Cind conducătorii celor 
șapte mari țări industria
lizate se vor întruni, săp- 
tămîna viitoare, la reuniu
nea la nivel înalt de la Ot
tawa, ei vor trece în re
vistă un peisaj sumbru — 
aproximativ 25 milioane de 
oameni din țările (occiden

tale) avansate nu au lo
curi de muncă, mulți din
tre cei care așteaptă în 
fața oficiilor de plasare fi
ind tineri pregătiți pentru 
activități utile pe care s-ar 
putea să nu le îndeplineas
că niciodată".

O primă reuniune de a- 
cest tip a fost organizată 

în 1975. De-a lungul anilor, 
ele au devenit exerciții de
fensive în care președinții 
și prim miniștrii se bazea
ză unul pe celălalt pentru 
a ajunge de acord asupra 
faptului că „nimic nu poa
te fi făcut în cea mai rea 
dintre toate lumile posi

bile", scrie ziarul.

lă a balanței de plăți și de 
dificultățile survenite în 
relațiile comerciale cu alte 
țări.

UN MILIȚIAN din Le
ningrad a „reținut" pe 
străzile orașului un... ur
suleț pe care I-a dus la 
secția de miliție pentru 
„identificare". La sediu i 
s-au dat ursulețului lapte 
și bomboane. Drept răs
plată, acesta n început să 
danseze și să facă tumbe, 
declinîndu-și astfel identi
tatea de „artist" de circ. 
După numai cîteva minu
te, dresorul Vladimir Pal- 
mov s-a prezentat la mi
liție pentru a-și prelua e- 
levul.
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FILME
Dun liiică 19 iulie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Love story pe 
ring; Republica: Proba 
de microfon; Unirea : 
Articolul 420.

PETRI LA: Omul
munților

LONEA: Infernul din 
Zgîrie nori.

ANINOASA: Marfă
furată.

VULCAN — Lucea
fărul : Șantaj : Munci
toresc: Boby Deerfield

LUPENf — Culturali 
îmi sare țandăra (I-II). 
Muncitoresc : Colombo 
la Londra.

URICANI : Toate fe
tele mele.

Luni, 20 iulie
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Poarta de 
aur a incașilor; Repu
blica : Pirații secolu
lui XX ; Unirea : Sa
crificiu din dragoste 
I-II.

PETRILA: Omul
munților.

LONEA: Dublu delict.
VULCAN — Lucea

fărul : Doi fotbaliști in 
Siberia; Muncitoresc: 
Bobby Deerfield..

LUPENI — Cultural: 
Pentru un teanc de 
bancnote; Muncitoresc: 
Colombo la Londra.
-URICANI: Toate fe

tele mele.

TV
Duminică 19 iulie

9,00 Tot înainte 1 9,35 
Film serial pentru co
pii : Pasărea albastră. 
Episodul 3. 10,00 Viața 
satului. 11,45 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă 
patriei. 13,00 Telex. 
13,05 Album dumini
cal. 15,25 Din creația 
cinematografică roma
nească. Pădurea jlerdu- 
tă. Ultima parte. In ju
rul orei 16,30 : Festivi
tatea deschiderii Jocu
rilor Mondiale Univer
sitare de vară — edi
ția 1981. 19,00 Micul e- 
cran pentru cei miei. 
19,30 Telejurnal. 19,55 
16 ani de. la Congresul 
al IX-lea al P.C.R. — 
viguroasă afirmare a 
spiritului novator, revo
luționar. 20,20 Ani lu
minoși — Emisiune li- 
terar-artistică. 20,45 
Film artistic : Vine și 
tata. Producție a stu
diourilor engleze. 22,15 
Telejurnal; 22,30 Uni
versiada ‘81.

Luni, 20 iulie
16,00 Emisiune în lim

ba maghiară. 18,35 I- 
magini din Columbia. 
Documentar. 18,50 1001 
de seri. 19,00 Telejur
nal. 19.25 Universiada 
'81. Concursul masculin 
de gimnastică. Trans
misiune directă. 20,30 
Actualitatea economi
că. 20.50 Cadran mon
dial. 21,15 Roman foile
ton. Puterea voinței. E- 
pisodul 3. 22,10 Univer
siada '81. Rezumatul 
întrecerilor zilei.

Realități sccial-economicc din țările in curs de dezvoltare
TUNIS (Agerpres). In 

regiunea de nord-est a 
Tunisiei, una dintre cele 
mai sărace din țară, se 
realizează în prezent un 
proiect de dezvoltare a a- 
grieulturil. Acest proiect 
urmărește creșterea nive
lului de trai al populației 
din această regiune, îm
bunătățirea alimentației, 
asistenței sanitare, învă- 
țămintului și condițiilor de 
locuit. In acest scop, vor 
fi întreprinse măsuri pen
tru oprirea eroziunii solu
lui, concomitent cu mă
suri pentru creșterea pro
ducției industriale și a 
culturilor cerealiere.

Este totodată in curs de 
realizare un program cin

cinal de dezvoltare a e- 
lectrificărij rurale și de 
distribuire a apei potabi
le în orașe. Aproximativ 
990 de sate vor fi conec
tate la rețeaua electrică 
națională, iar în 60 de o- 
rașe va fi îmbunătățită a- 
Provizionarea cu energie 
electrică.

©
Kinshasa (Agerpres). 

Zairul dispune de mari 
resurse forestiere: peste
125 milioane ha sînt aco
perite cu păduri. Cu toate 
acestea, industria lemnu
lui prelucrează doar 

300 000 mc anual. Autori
tățile de la Kinshasa au 
elaborat un program de 
valorificare a masivelor 
lemnoase în scopul obți

nerii de devize pentru e- 
conomia națională. Pentru 
început programul preve
de construirea de căi de 
acces către regiunile îm
pădurite.

O
LILONGWE (Agerpres). 

Investițiile de capital pen
tru dezvoltarea economiei 
Republicii Malawi vor fi 
în cursul anului 1981 /82 
de 207 milioane kwacha, 
cu 10 la sută mai mari de- 
cît în anul precedent. Pla
nul de dezvoltare al eco
nomiei naționale elaborat 
recent prevede creșterea 
produsului national brut 
în 1981 si 1982 cu 3 la 
sută anual, iar în 1983— 
1985, cu 6 la sută.

Republica Sud- Africană — militarizare
In ultimii 20 de ani, re

gimul rasist sud-african a 
lăcut din armata sa una 
dintre cele mai puternice 
din Africa. Bugetul apă
rării a crescut de la 72 mi
lioane de ranzi în 1961 — 
1962, la 189 milioane de 
ranzi în 1979 — 1980. Este 
clar că înarmarea masivă 
ți militarizarea reprezintă 
acțiuni în vederea pregă
tirii societății sud-africane 
pentru războiul convențio
nal. Studiile recente asu
pra cheltuielilor pentru a; 
parare arată că o parte re
lativ mică a bugetului său 
— păstrîndu-se desigur 
proporțiile — este consa
crată ’ reprimării mișcări
lor interne, cea mai mare 
parte a cheltuielilor pen
tru apărare fiind destina
tă constituirii unei forțe 
militare moderne, conven
ționale.

Sprijinind puterea poli
ției și a forțelor paramili
tare și introducînd un e- 
vantai de legi represive, 
guvernul minoritar sud-a
frican speră să mențină 
sub controlul său populația 
neagră. Modernizarea for

țelor armat© este bazată 
pe ideea că singurul mij
loc de a opri mișcarea de 
eliberare este de a desta
biliza și, dacă va fi posi
bil, de a controla din 
punct de vedere politic și 
militar statele din „prima 
linie" a frontului lipsind, 
astfel, mișcările de elibe

ceste schimbări sînt în 
contradicție cu propriile 
lor interese, puterile occi
dentale au atribuit Africii 
de Sud un rol de jandarm 
al regiunii. In ciuda em
bargoului exportăriii ar
melor în Africa de Sud, 
votat în 1977, țările mem
bre ale N.A.T.O. — îndeo

Din presa străină
„AFRIQUE — ASIE"

rare națională din Nami
bia (Organizația Poporului 
din Africa de Sud-Vest) și 
din Africa de Sud (Con
gresul Național African) de 
sprijinul de care se bucu
ră din partea acestor țări.

Pe plan internațional, 
militarizarea Africii de 
Sud albe poate fi conside
rată drept o consecință 
directă a schimbărilor în 
raportul de forțe interve
nite în favoarea forțelor 
progresiste din Africa au
strală. Considerînd că a-

sebi Statele Unite, Franța 
și R.F, Germania — i-au 
vîndut deja acesteia licen
țe și tehnologie pentru fa
bricarea de arme, avioane 
și pentru dezvoltarea for
ței sale nucleare. Din im
portatoare de arme, Africa 
de Sud a devenit exporta
toare.

Cea mai mare parte a 
acestor noi tehnologii sînt 
furnizate de companiile 
transnaționale, al căror rol 
în Africa de Sud a fost u- 
șurat prin introducerea u-

accelerată
nei noi legi — „Național 
Key Points Act", care de- 
lipește unele industrii ca 
fiind importante din punct 
de vedere strategic pentru 
securitatea națională.

Alte elemente concrete 
referitoare la planurile pe 
termen lung ale forțelor 
armate sud-africane îm
potriva statelor vecine : 
stabilizarea de baze mili
tare de-a lungul frontiere
lor comune și constituirea 
de formațiuni militare con
venționale. Africa de Sud 
a construit o bază aeriană 
perfecționată la IToedș- 
pruit, la 40 km de granița 
cu Mozambicul. Totodată, 
populația civilă albă este 
pregătită pentru apărarea 
orașelor. Cu alte cuvinte. 
Africa de Sud albă este 
antrenată în psihoza răz
boinică. Alianța militară 
cu N.A.T.O. reprezintă un 
vechi proiect al Pretoriei. 
Numeroși observatori con
sideră că cercurile milita
re occidentale încearcă, în 
prezent, să includă Africa 
de Sud în zona mai largă 
a NATO.

(Agerpres) '

CETĂȚENII
Predînd sticlele și borcanele goale ma

gazinelor alimentare și de legume-fructe
© la schimb
© contra marfa
@ sau numerar
contribuiți la reintroducerea în circuitul 

economic a unor importante resurse mate
riale.

Combinatul minier Halea Jiului
încadrează urgent pentru sediu, pentru o 
perioadă de două luni pensionari în mese
riile de

- ZIDARI

- FAIANȚORI

Condițiile de încadrare și retribuire 
conforr jii nr. 57/1974 și a Legii nr. 
12/19/ ..

Informații suplimentare la serviciul 
personal.
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