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împlinesc 17 ani de la j 
deschiderea lucrărilor Congresului al IX-lea al J 
Partidului Comunist Român, moment de însemnă- ) 
tate crucială în viața Social-politică a tării.

Congresul al IX-lea a inaugurat o perioadă de 
dinamism fără precedent în dezvoltarea societății 
socialiste românești, înscriindu-se drept Epoca 
cea mai fertilă din întreaga istorie a patriei— 
EPOCA CEAUȘESCU.

Mîine, 19 iulie, se
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URMĂRIM, TOVARĂȘI DIRECTORI, ASA CUM SE VEDE, 
DIN APROAPE IN APROAPE ANGAJAMENTELE PE CARE VI 
LE-AȚI ASUMAT. Șl IERI, INTRE PROMISIUNILE DUMNEAVOAS
TRĂ ȘI REALIZĂRI, O... NECONCORDANTA DEPLINA. IATA 
CONCLUZIA :

angajamentelor - preliminar, 
sarcină de mare răspundere 

întregului colectiva
Vineri. 16 iulie, se îm

plineau scadențele unor 
promisiuni de creștere a 
producției de cărbune ex
tras, făcute de directorii 
întreprinderilor miniere 
Paroșeni, Vulcan și Dil.ia.

în primul tind directo
rul. ing. Eineric Kovacs, 
se angaja în numele mine
rilor de la Paroșeni că 
vor extrage in ziua de 16 
iulie o producție de 2 700 
tone de cărbune, prelimi- 
nar-angaj amețit acceptat 
fără nici o obiecție în șe-

de 
sub

la 
ni- 
de

(15 
sub

dința de analiză 
C.M.V.J., deși era 
velul sarcinii zilnice 
plan. Promisiunea era fă
cută cu o zi înainte, la 
15,30, cînd directorul 
nei spunea : „Dacă azi 
iulie — n.n.) mai dăm
plan, de mîine, poimîine 
vom merge la plan". în 
urma intervențiilor făcute, 
la solicitări, se fac preci
zări clare : „Vineri vom 
extrage 2 700 tone de căr
bune și de luni. sigur, 
vom fi-îa plan". Proble-

me deosebite nu s-au ridi
cat cu excepția creșterii 
numărului celor în conce
dii medicale.

S-a achitat mina Paro- 
șeni de angajamentul 
luat ? Răspunsul îl dau 
realizările înregistrate la 
sfîrșitul schimbului IV al 
zilei de 16 iulie, cînd mi
na raporta doar 2 534 tone

Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Un nou puț de aeraj

> Fi'ezoarea Lucreția 
Siminciuc este binecu
noscută în atelierul me
canic de la I. M. • Pe
trila pentru promptitu
dinea și conștiinciozita
tea cu care execută lu
crările ce-i sînt încre
dințate.

Jiu- 
lîn-

Pe malul drept al 
lui de Est. mai precis 
gă ștrandul din Petrila, 
prinde contur un nou puț 
de aeraj. întreprinderea 
de prospecțiuni și explo
rări geologice Hunedoara- 
Deva — secția Iscroni — 
a și început lucrările de 
forare cu o instalație de 
foraj SG-650. Sondorii 
Dumitru Popescu, Petre 
Popescu și Dumitru Stan, 
au pătruns cu sapa de fo
raj încă de acum cîteva 
zile Li o adîncime de 110 
m di o cei peste. 600 cit 
va măsura puțul. Cîteva

carote rezultate din ex
tracția celor 110 m erau 
așezate într-o cutie și aș
teptau să li se facă pro
bele de laborator. După 
cum și-a luat angajamen
tul, brigada de sondori 
condusă de maistrul Con
stantin Rădulescu va îna
inta în cele
buri din fiecare zi, 10-12 
m ceea 
în aproximativ două luni 
de muncă cei 650 m— cit 
va' măsura puțul de aeraj 
— vor fi forați.

trei schim-
ce înseamnă câ

Vasile BELDIE
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Cercetarea științifică— 
integrată pe 

în cerințele iei

Orientările date de 
Congresul al IX-lea al 
partidului sînt remarca
bile și în privința dez
voltării activității de cer
cetare științifică și im
plicării acesteia în cerin
țele- producției materiale. 
Și în acest domeniu, Va
lea Jiului oferă dovezi 
grăitoare care scot în e- 
vidență preocupările stă
ruitoare pentru ca la 
baza creșterilor extrac
ției de cărbune să se si
tueze. în primul rînd, 
rezultatele celor mai noi 
cuceriri ale științei și 
tehnicii contemporane, 
într-o conlucrare rodnică, 
urmînd îndeaproape în
demnurile secretarului 

partidu- 
Nicolae 

specialiștii

general al 
lui, tovarășul 
Ceaușescu,

v

din unitățile miniere, de 
la Combinat, cercetătorii, 
cadrele din învățămîntul 
superior minier, au am
plificat activitatea con
sacrată promovării teh
nologiilor avansate și au 
obținut o seamă de rea
lizări care sînt, evident, 
urmarea firească a stra
tegiei politice stabilite de 
Congresul al IX-lea. ,

Primim cîteva detalii, 
pe această temă, de la 
dr. ing. Vaier Stan- 
ciu, director tehnic al 
I.C.P.M.C. Petroșani. In
stitutul de cercetări și 
proiectări miniere pentru 
cărbune a fost amplasat 
în Valea Jiului tocmai 
din rațiunea de a se re
aliza o deplină integrare 
a cercetării cu producția, 
înființat în 1969, insti
tutul a înregistrat, an de 
an, importante creșteri 
cantitative și calitative.

„Abatajul a fost și con
stituie pe mai departe, 
pentru noi, unitatea de 
producție hotărîtoare, că
reia îi acordăm cea mai 
mare atenție", ne-a de
clarat interlocutorul, re- 
căpitulind principalele 
realizări ale colectivului, 
de cercetare, în acest do
meniu, La timpul său, 
trecerea la susținerea a- 
batajelor cu grinzi arti-, 
culate a fost un succes 
care a condus la crește
rea producției, cu 10-15 
la sută și a productivi
tății muncii cu circa 20 
la sută. Această reali
zare tehnică se înscrie 
Ca remarcabilă și prin 
faptul că a pregătit pa
sul următor creînd con
diții pentru tăierea me
canică cu combina. în 
privința susținerii, o a 
doua etapă o reprezintă 
trecerea la realizarea ta-

'Continuare tw trap a t-a J

ZtUA CONSTRUCTORULUI
Astăzi în întreaga țară 

sărbătorim Ziua construc
torului.

Omagiindu-i pe acești 
oameni harnici și cuteză
tori, ce merită cu prisosin
ță stima și recunoștința tu
turor oamenilor, care be
neficiază de binefacerile 
civilizației socialiste fău
rită prin munca neobosită 
a constructorilor, ieri, în 
sala mare a Casei de cul
tură din Petroșani a avut

O măsură avînd
omul cu cerințele

Ioc o adunare festivă. La adresat felicitări construc- 
adunarea festivă au par- tarilor din partea biroului 
ticipat constructori de pe 
șantierele Văii Jiului, pre
cum și numeroși alțî oa
meni, ai muncii. , Despre 
semnificațiile și importan
ța Zilei constructorului a 
vorbit tovarășul Constantin 
Iovănescu, secretar al Co
mitetului municipal Petro
șani al Partidului Comu
nist Român, care a trans
mis un călduros salut și a

comitetului municipal de 
partid și a Consiliului 
popular municipal Petro
șani.

Au fost subliniate suc
cesele dobîridîte de con
structorii din municipiul 
Petroșani materializate in 
noile dotări de la între
prinderile miniere și pre-

(Continuare tn pag. a ?-aj

în centrul său
unui trai rațional

i

Prin presă și celelalte 
mijloace de informare, g 
fost adus în centrul aten
ției oamenilor muncii, a 
întregului nostru popor și 
sufius dezbaterii publice 
— proiectul Programului de 
alimentație științifică a 
populației. Din prevederile 
sale, din întregul conținut, 
de o profundă esență ști
ințifică, al programului se 
desprind adevăruri de ne
contestat.

lese cu putere în eviden
ță, o dată mai mult, ade
vărul istoric că în amplul 
proces revoluționar de 
dezvoltare multilaterală a 
societății noastre și înain
tare spre comunism, parti
dul pune i 
consecvență, 
fundamental, 
liticii sale - 
rințele sale, ridicarea 
contenită a bunăstării 
materiale și spirituale. Via
ța socială demonstrează 
că, odată cu puternica 
creștere a forțelor de pro
ducție, cu ampla dezvolta
re economico-socială a ță-

rii, cu creșterea avuției na
ționale s-a ridicat continuu 
gradul de civilizație și 
calitatea vieții a întregului 
nostru popor. Relevant în 
acest sens este, pornind de 
la creșterile înregistrate de 
producția agricolă, de la 
satisfacerea cererii de con-

consumat în medie pe 
cuitor mai mult de 3,7 
la carne și produse 
carne, 1,6 ori la lapte 
produse din lapte, 4,5 
ia grăsimi, 4,1 ori la za
hăr și produse din zahăr 
ș.a.m.d.

Dacă în prezent pentru

Programai de alimentație 
științifică a populației

cu neclintită 
ca obiectiv 

, în centrul 
OMUL cu

po- 
ce- 
ne- 
lui

lo- 
ori 
din

Și 
ori

sum a populației, faptul 
că desfacerile de mărfuri 
alimentare prin comerțul 
socialist și alimentația pu
blică au crescut în ultimii

. treizeci de ani de 11,9 ori 
în medie pe locuitor, că a 
înregistrat mereu creșteri 
și s-a îmbunătățit consu
mul de produse agroali- 
mentare al populației. Sînt 
grăitoare în acest context 
consumurile realizate de 
populația țării noastre în 
ultimele trei decenii : față 
de anul 1950, în 1980 s-a

populația. țării rfbastre se 
asigură un consum de ca
lorii și proteine compara
bil cu cel din țări dezvol
tate din punct de vedere 
economic - aceasta re
flectă fără îndoială nivelul 
ridicat de bunăstare și ci
vilizație la care am ajuns. 
Există, totuși, și neconcor- 
danțe între consumurile ce 
le realizează populația și 
cerințele unei alimentații 
raționale, ale unui consum 
alimentar ech librat, rele
vant fiind în acest sens.

spre exemplu, faptul , că. 
față de cerințele nutritive 
fiziologice, proporția în 
consumul alimentar a calo
riilor și, proteinelor din 
cereale este de circa 45 
la sută, ceea ce indică o 
cotă încă ridicată, nejusti
ficată, nerațională, în ne- 
concordanță cu cerințele 
unei alimentații bazate pe 
criterii științifice.

Partidul nostru concepe 
a 

populației, pornind de la 
necesitatea de a se satis
face nevoile de consum 
potrivit cerințelor fiziologi
ce și în strînsă concordan
ță cu posibilitățile econo
miei. Se are în vedere că 
realizarea unei alimentații 
științifice asigură . echili
brul necesar între ceea ce 
omul consumă efectiv și 
nevoile sale nutritive, fizi
ologice influențate direct 
de condițiile sale de mun
că și viață. Or, tocnto 
de la aceste principii să-

alimentația științifică

Oontinuare tn rxto a t-«
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Stabilizarea noilor încadrați

Ziua 
constructorului

(Urmare din pag. 1)

ÎNDEPLINIREA
ANGAJAMENTELOR-PRELIMINAR
(Urmare din pag. I)

pe mină, Miu Simionescu, aflăm că în 
ultimul timp au fost impulsionate pre
ocupările pentru stabilizarea forței de 
muncă. Faptul de mai sus, prezentat 
ca un succes al organizației de bază 
a sectorului I și al brigăzii conduse de 
veteranul Constantin Alexa, nu este 
singular. Exemple pot fi întîlnite și în 
celelalte colective ale sectoarelor de 

...... ........... , __ y .. producție, și d.e investiții, unde problema 
nu'au făcut nici o absență nemotivată. -stabilizării este îndelung dezbătută de 
Mai consemnăm ea trăsătură principală 
atitudinea lor înaintată față de muncă, 
receptivitatea față de cerința îndepli
nirii planului și o activă participare la 
viața organizației U.T.C. Ne facem o 
plăcută datorie înscriind numele aces
tor tineri „de bază" ai întreprinderii 
miniere Petrila : Petru Isarie, Iosif Tă- 
maș, Vasile Avarvarei, Gheorghe Pană, 
Constantin Alexa 11 și loan Veres, cu 
toții-avînd deja o calificare — de mi
ner sau lăcătuș — la activul lor de 
numai .12 luni.

De la secretarul comitetului U.T.C,

Recenta ediție a gazetei de perete a 
comitetului U.T.C. de la mina Petrila 
atrage atenția multora dintre cei care se 
perindă prin holul întreprinderii. _ Sînt 
popularizați șase tineri care au încheiat 
primul an de activitate, au intrat în 
drepturile primului concediu de odihnă 
și sînt socotiți de acum stabilizați la 
mină, cîștigați pentru meseria de mi
ner. în tot acest timp, cei șase tineri

organele U.T.C.
„O problemă în stabilizarea tinerilor ■ 

la mina Petrila o constituie de mai 
mult timp actualul cămin de nefami- 
liști, ne declară Miu Simionescu. Cerin
țele tinerilor au crescut, în mod firesc, 
și mulți dintre ei părăsesc întreprinde
rea din, cauza condițiilor improprii ofe
rite de acest cămin". Știind că nu este 
prima referire pe această temă (că un 
nou cămin a fost prevăzut, cîndva, in
tr-un plan ' de măsuri) facem cuvenita 
precizare, din dorința de ă grăbi o 
măsură prea mult aminatâ. ■">;

parații, construcția de lo
cuințe și a altor importan
te obiective de investiții 
industriale și social-cultu- 
rale. Printre altele, în a- 
cest ari au fost puse în 
funcțiurie de către con
structorii din cadrul 
I.C.M.M. instalația de ex
tracție și stația de venti
latoare de la Petrila-Sud, 
315 garsoniere pentru ti
nerii mineri nefamiliști la 
Aninoasa, Vulcan și 
peni, numeroase alte 
țări la toate cele 10 în
treprinderi miniere,

. bazinul, nostru carbonifer, 
La rîndul lor, conștructo-

Lu-
do-

din

Calificarea tinerilor
La aceeași mină, pe o este informat cu operati- 

temă strîns legată de sta- vitale asupra probleme- 
bilizarea efectivelor: ce lor școlii de 
preocupări proprii are 
comitetul U.T.C. pentru 
atragerea tinerilor la 
cursurile de calificare și 
policalificare ? „Capacita
tea noastră de a inter
veni în această proble
mă a sporit mult de' 
cînd în biroul comite
tului U.T.C. pe întreprin
dere am cooptat-o pe to
varășa Elena Rusu, din 
compartimentul de- învă- 
țămînt, ne-a declarat 
Miu Simionescu, Biroul<_ _ _ _ _ _ _

calificare.
. Apoi, din discuțiile cu 
secretarii U.T.C. pe sec
toare și chiar cu șefii de 
sectoare, care sprijină 
mult activitatea noastră, 
aflăm ceea ce trebuie să . 
facem pentru îmbunătă
țirea prezenței tinerilor 
la cursuri. Ne deplasăm 
frecvent la cămin, pur
tăm discuții cu tinerii, 
ne străduim să-i convin
gem asupra avantajelor 
calificării. Practic, pă
trunzi în marele detașa-

ment al minerilor odată 
cu dobindirea calificării, 
iar policalificarea repre
zintă dorința de autode- 
pășire, de perfecționare 
continuă".

Probleme ? în prezent, 
doar prezența cursanți- 
lor la, orele școlii de ca
lificare. Au mai fost u- 
nele probleme legate de 
participarea lectorilor, 
dar acestea au fost dez
bătute de comitetul de 
partid și c.o.m., care au 
luat măsuri pentru 
bunătățirea generală 
activității Ia școala 
calificare. (I. M.j.

rii de pe șantierele Grupu
lui Petroșani al T.C.H. au 
predat 7 blocuri: de locu
ințe, însumînd aproape 200 
de apartamente, precum 
și căminul cultural din 
Cinipâ.

După adunarea festivă, 
a fost prezentat un fru
mos program de melodii 
populare din toate zonele 
folclorice 
gramul a 
ansamblul 
Casei de 
trosani.

ale țării. Pro- . 
fost. susținut de

„Mîndra", al 
cultură din Pe-

mai puțin. Față de aceste 
rezultate, de modul cum- 
sînt îndeplinite prelimina
riile proprii nu putem să 

... nu repetăm întrebarea
cît se angajase directorul - pusă și în numărul trecut 
minei.

Directorul minei Dîlja, 
ing. Aurel Marhan. era și 
mai optimist, promitea 
creșterea producției chiar 
din ziua de 1.5 iulie la 
1 400 tone ' (cum s-a .achi
tat de aceste promisiuni 
am pf.ezentat în n umărul 
trecut al ziarului nostru), 
iar de vineri, 16 iulie, la 
1 450 tone. La ora scaden
țelor, în 16 iulie, nu nu
mai că nu s-a extras 
Dîlja 1 450 de tone, dar 
nu s-a atins nici produc
ția 
ziua 
1 400 
du-se 
tone de cărbune.

. La mina Vulcan, în 
prima zi, angajamentul- 
preliminar este îndeplinit 
dar în cea de-a doua zi, 
cînd producția extrasă 
trebuia să fie la același 
nivel (4 700 de tone), rea
lizările erau de 4 400 de 

. tone, deci cu 300 de tone

de cărbune livrate bene
ficiarului, deci cu aproape ’ 
200 de tone mai puțin de-

al ziarului nostru. „Cît de 
temeinice au fost analizele 
care aU stat la baza aces
tor angajamente?". Și toa- 

,'te aceste nerealizări,. ne
împlinit!, a-u loc în con
dițiile cînd la nivelul 
Văii Jiului, combinatul 
minier a rămas dator eco
nomiei naționale cu peste 
100 000 tone .de cărbune în 
doar o jumătate de lună.

Or, nici în aceste condiții, 
la in actuala criză energetică

preliminată pentru. 
anterioara (15 iulie, 
de tone), realizîn- 
de fapt doar 1297

mondială, acum cînd țara 
are nevoie de tot mai 
mult cărbune, nu vă pu
teți ține de cuvînt, tova
răși directori? Cum poa
te fi apreciată această ne- 
confirmare a • propriilor 
preliminare luate jfear cu 
două zile înainte? Răs
punsul credem că-1 poate 
da fiecare conducător în 
parte, dar numai cu a- 
ceasta, fără o mobilizare 
fermă, exemplară, nu 
crește producția de 
bune extras.

Cercetarea
*■

{ Urinare din pag. 1)
vanului artificial eu 
stîlpi metalici, tehnolo
gie care a deschis : caile 
actualei mecanizări com
plexe, în prezent meca
nizarea complexă a cîș- 
tigat teren, se aplică cu 
succes în strate subțiri, 
de grosimi medii și chiar 
în strate groase. Este de 
consemnat faptul că în 
condițiile straielor groa
se, în minele Văii Jiului 
au fost găsite și aplicate 
soluții tehnologice cu ca
racter de noutate pe plan 
mondial. Prin această 
prismă, realizările în- 

. treprinderilor miniere, 
ale colectivelor de cer
cetători și specialiști do- 
bîndese un plus de va
loare, confirmînd justețea 
măsurilor luate pentru 
dezvoltarea cercetării ști
ințifice, pentru integra
rea acesteia în cerințele 
imediate și de perspecti
vă ale extracției de căr
bune.

Realizări frumosâ au 
fost obținute și la lucră
rile miniere de săpare și 
betonare, domeniu în 

care s-au înregistrat atît 
creșterea parametrilor ca
litativi cit și a vitezelor 
de execuție. Soluțiile 
propuse și realizate de 
cercetători au creat și la 
aceste lucrări, posibili-

, științifica
tăți de trecere la meca
nizarea săpării și beto-, 
năi'ii.

Eficiența activității 
cercetare,, stimulată 
noua orientare dată 
Congresul al IX-lea 
P.C.R., se regăsește 
importantele creșteri 
capacităților de extrac- 

.ție. Concomitent, au fost 
obținute sporuri ale 
productivității muncii, 
reduceri ale cheltuielilor 
materiale, mai cu seamă 
de materii prime. Pe a- 
celașl plan se situează și 
celelalte efecte 
ale aplicării 
științifice „de 
oră", reducerea 
lui fizic, creșterea 
dului de securitate 
muncii în subteran.

Bilanțul cercetării ști
ințifice în mineritul Văii 
Jiului este deosebit de 
bogat. Acest bilanț con
firmă pe deplin justețea 
orientărilor Congresului a) 
IX-Iea, clarviziunea indi
cațiilor secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la aportul teh- 
nicii și. tehnologiilor a- 
vansate la dezvoltarea 
economici naționale, la 
accelerarea ritmului de 
progres al societății noas
tre socialiste. (I. M.).

pozitive 
cuceririlor 

ultimă 
efortu- 

gra- 
a

I
«
I

I
I

g florile orașului. 
S-a încheiat a doua etapă 
— ultima din acest an —, 
de plantare a florilor în 
diferite zone ale orașului 
nostru. De la sera E.G’C.L. 
am fost informați că în 
Petroșani au fost plantate 
64 000 diferite flori.

■ CINEMATOGRAF
FARA FILME. De circa 3 
săptămini, la. căminul cul-

alimentație 
populoției.

de 
de • 
de

înscris

cu cerințele unui trai
(Urmare din pag. Z)
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nătoase, de la aceasta 
concepție a partidului, că
lăuzită de grija față de 
om, de la dorința de a 
elimina neconcordanțele 
amintite, s-a pornit în 
laborarea Programului 
alimentație științifică

Realizată din indica
ția secretarului general 
al partidului, întreprin
derea de confecții 
can și-a 
prestigiu numele 
rîndul unităților 
industrie ușoară recu
noscute pentru calita
tea produselor.

Vul-

V J i 
-i

i I
I

tural din Banița, nu a mai 
fost repartizat nici un 
film. Este adevărat că 
sîntem în campania agri
colă, dar sătenii au ne
voie și de seri de-destin
dere. Poate acum va in
terveni cineva să ajungă 
și la Banița cea de-a 7-a 
artă I

■ LUCRĂRI LA TERA
SE. Deși principalele forțe 
ale secției mixte Petrila a 
E. G. C. L. Petroșani sint 
mobilizate la efectuarea 
lucrărilor de igienizare și 
reparații de la școli, de

0 măsură avînd în centrul său omnuî 
rațional 
gura etica ți echitatea so
cialistă ți în 
științifică a 
prin faptul că in reglemen
tările stabilite se prevede 
un nivel mai ridicat al con
sumului la alimentele de 
bază pentru persoanele 
adulte - bărbați — care 
fac parte din grupa de 
muncă cu efort fizic foarte 
mare în activitatea de pro
ducție, cum este cea din 
subteran.

întreg conținutul Progra
mului — bazat pe înfăptu
irea principiilor autocon- 
ducerii și autoaprovizionă- 
rii — are darul de a mo
biliza la înfăptuirea con
știentă a obiectivului ur
mărit de partid, acela de 
a asigura populației țării 
noastre o alimentație în 
concordanță cu cerințele 
științei care să asigure 
dezvoltarea armonioasă fi
zică și psihică a popu
lației.

e- 
de 
a 

populației, din inițiativa și 
sub îndrumarea nemijlocită 
a secretarului general al 
partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

lată de ce din conținu
tul proiectului Programului 
de alimentație științifică a 
populației, minerii, con
structorii, energeticienii, 
toți oamenii muncii din 
Valea Jiului desprind, o 

dată mai mult, chintesența 
grijii deosebite pe care 
partidul și statul nostru o 
poartă creșterii necontenite 
a bunăstării lor, asigurării 
unei vieți raționale, ci
vilizate. Vedem cu toții

manifestată această grijă 
din însăși structura consu
mului mediu pe locuitor, 
stabilit în prevederile Pro
gramului pe grupe de pro
duse, ținîndu-se seama de 
posibilitățile producției ti
gricale din țara noastră, 
de deprinderile alimentare 
și gusturile oamenilor mun
cii, de cerințele nutritive 
și fiziologice diferențiate 
pe grupe de vîrstă (asigu- 
rîndu-se nevoile specifice 
ale copiilor, tinerilor 
vîrstnicilor), de natura 
mărimea efortului fizic 
care persoanele adulte 
cheltuiesc in producție, 
cerințele alimentare supli
mentare necesare femeilor 
în perioada maternității, 
de necesitatea prevenirii 
unor boli cauzate de un 
consum alimentar neechili
brat, nerațional. Minerii 
noștri văd, totodată, în 
prevederile programului, o- 
rientarea justă, principială 
a partidului de a se asi-

DOAR PE JUMĂTA
TE. Balustradele de 
metal de pe marginea 
aleii care duce de la 
strada Republicii spre 
fosta gară din Lonea, 
precum și de la scările 
ce duc în același loc au 
fost vopsite într-o cu
loare plăcută la vedere. 
Taluzul de pe această 
porțiune a fost 
rățit și greblat 
cțt nu a mai 
mas nici urmă de 
cături vegetale sau
hîrtii. In schimb cîteva 
din seîndurile de la scă
rile de aici sînt rupte, 
îneît urcatul și coborî- 
tul pe ele se fac cu 
greutate și chiar cu pe
ricol de accidente. Nu 
se pot oare repara și a- 
ceste scări ?

luni, 19 iulie 
tori de aici 
diționările la 
mele blocuri 
vor efectua 
necesare sint 
cartierul 8 Martie.

a;c„ munei- 
încep recon- 
terăse. Pri- 

la care se 
reparațiile 

13 și 25 din

pe măsura strădaniilor co
lectivului condus de gesti
onarul Gheorghe Floroiu. 
Pînă în prezent prevede
rile de plan ale lunii iu
lie au fost depășite 
circa 4 la sută.

CU

■ VÎNZARI SPORITE. 
Desfăcînd către populație 
însemnate cantități de le
gume și fructe, colectivul 
unității nr. 46 „Fortuna" 
din Vulcan a înregistrat, 
în luna iunie, o depășire 
a planului de peste 155 
mii lei. Și în această lună, 
rezultatele se anunță a fi

■ DOTARE. Maternita
tea din orașul Lupeni a 
fost dotată cu un nou a- - 
parat de sterilizare a in
strumentelor. Pentru pro
curarea modernei instalații 
românești, a fost alocată 
suma de pesțe 100 000 lei.

■ MASA ROTUNDA.

Mîine, la U.M.T.C.F. 
croni, se desfășoară 
ora 14) o masă rotundă în 
cadrul căreia muncitorii, 
inginerii și tehnicienii vor 
dezbate tema „Calitatea 
reviziilor și reparațiilor 
— condiție esențială pen
tru realizarea sarcinilor 

producție".de

I i

1
2
§

Rubrica realizată de
Toma ȚAȚARCA

3

„OPERATJțVITATE". 
încă din primăvară de 
la secția Petrila 
E.G.C.L. Petroșani 
primit promisiunea
se va interveni pentru 
remedierea deficiențe
lor de la locuința lui 
Gheorghe. Stoica afla
tă pe strada Aușelu nr. 
17 din Lonea. bar sin- 
tern în plină vară și Gh. 
Stoica ne-a infor
mat din nou că nu s-a
făcut nimic din ceea : 
ce s-a promis. Văzînd 
cu ce „operativitate" au 
rezolvat cele promise, 
le punem din nou între
barea : cînd veți efec
tua reparațiile necesa
re la casa omului, sau 
poate așteptați noi in
vitații ?
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Platforma Luncanilor
ws

Se știe că al ’ doilea 
război a debutat prin- 
tr-un viguros atac al lui 
Decebal, care a încercat 
că împingă sbre apus de 
linia Streiului și probabil . 
sudul Jiului estic, forțe
le romane rămase aici 
după primul război, Con. 
traofensiva nu s-a lăsat 
mult așteptată. Pregătită 
vreme de trei ani prin 
concetrări de trupe din 
cele mai bune, cu o asi
gurare materială fără cu
sur. avînd în frunte un 
stat major , capabil, ea a 
căutat prin vîrfurile ei 
de atac, acces spre plat
forma Luncanilor, cheia 
apărării dace. Latura 
nord-estică a platformei 
a fost în vechime ca și 
azi ușor de abordat ur- 
cînd pe Valea Grădiștei, 
numai că dacii au cu- 

‘ nQSCUt bine această par
ticularitate. . De aceea, 
valea a fost saturată cu 
fortificații. Astfel, Ceta
tea Costești, iar in apro
piere elementele ei de 
întrajutorare pe care ie 
cunoaștem azi, Ciocuța și 
Cetățuia înaltă, puterni
că și foarte modernă 
pentru timpul respectiv, 
fortificație ridicată pe 
Dealul Blidaru, numeroa
se turnuri de pază, în
chideau hotărît accesul 
prin această parte. O 
simplă chestiune de lo
gică 
firul 
fost 
cații 
urme timpul le-a șters 
demult. Un alt punct de 
intrare spre scaunul dom
niei dace îl constituia

V________ ___________

ne spune că însuși 
văii trebuie să fi 
apărat prin- fortifi- 
de lemn,, a căror 
timpul le-a

Valea Bbșoroduiui, situ
ată pe latura nord-vesti
că a platformei. Este po
sibil ca o coloană roma
nă să fi. forțat această 
„poartă" deși gradul de 
acceptare ăl ipotezei nu-i 
prea sigur. în calea ro
manilor s-ar fi ridicat 
puternica cetate de la 
Piatra Roșie. Plecînd 
însă din Boșorod, lăsînd 
în urmă satul Bobaia, se 
ajunge, ureînd o șa lată, 
in zona elementelor de

la vest de rîul Strei în
dreaptă cercetarea spre 
aceste locuri. Pe aproxi
mativ 34 km, Boșorod — 
Merișor rama vestică a 
Platformei Luncanilor e- 
xistă două (certe) s-au 
poate chiar trei căi de 
acces spre capitala sta
tului dac. La un exa
men pretențios, mai a- 
les primele două posibi
lități se dovedesc . demne 
de toată atenția. Așadar, 
de la nord spre sud : Va
lea Fizeștiului, cea a O- 
habei Ponor și, în fine, 
Valea Streiului superior. 
Primele două căi se în- 
tîlneșc după trasee se
parate pe o înșeuare 
sub Dealul Fades (1019 
m). Calea de nord — 
Valea Fizeștiului — este 
mai aproape de Grădiș
tea Mancei ului decît tra

il seul care urmărește Va
lea Ohabei Ponorului. 
Așa cum spuneam, firele 
acestor căi se unesc pe

ajutor ale cetății Cos
tești. Folosirea acestei 
căi este dovedită de exis
tența unui castru roman 
de marș, aflat la Tîrsa. 
Nu este clar dacă a fost 
cumva utilizată și în al o direcție ce duce arrie- 

spre
a 

în

doilea război, ori apar
ține numai primului. 
Numărul ipotezelor pri
vind accesul roman pe 
această latură este mai 
mare, dar redusa lor 
credibilitate ne face să 
trecem peste ele. Așa de 
pildă, s-a avansat ideea 
folosirii Văii Sebeșului, 
însă lipsa de practicabi- 
litate în amontele punc
tului topografic numit 
Dealul Cetății, o înlătură 
din rîndul, celor viabile. 
Terenul foarte frămîntat, 
puternica apărare spre ■ 
zona Mureșului, însăși e- 
xistența grosului roman.

nințător de drept . 
fortificația centrală 
complexului. Tocmai 
acest loc, dacii au ridi
cat un impresionant val 
de piatră și păanînt, lung 
de 2,5 km însoțit de nu
meroase fortificații anexe 
despre care vom vorbi 
mal departe. Maniera:de 
construcție este dacică, 
mai mult chiar, valul a 
fost ridicat pe timpul Iui 
Decebal, moment databil 
printr-o monedă din tim
pul lui Domițian, găsită 
în pămîntul fortificației.

(Va urma)
Viorel MORARU J

Trei fele .- cucuiele.

Foto ; I. DOBRIN

neriaiată (73)
Portret-robot

a! unui centenar

CITITORII FOTOGRAFIAZĂ

RIDENDO CASTIOAT MORES
Țin anticar se ocupă de unul dintre eiienții a-, 

flați în magazin. La un moment dat, aude în spa
tele- rafturilor zgomot de vase sparte. Ajuns într-un 
suflet la locul „faptei", își găsește 
în fața unor cioburi din porțelan.

— îți da; seama ce-ai făcut ? ! 
XVIII !

— Din sec. XVIII 7 — întreabă
eu, care mă speriasem că este nou. 

n'attend pas...
★

îl întreabă pe unul dintre studenții
— Care este funcția ficatului 7
— Circulația sîngelui.
— Atunci care mai e funcția inimii ?
— Dragostea, domnule profesor.

★ .
— Tată, de ce Victoria este reprezentată printr-o 

femeie ?
— Ai să înțelegi cînd te vei însura.

★
Entuziasmată de noul său regim de slăbire, Mary 

iși anunță consortul că va sărbători Anul Nou cu 
femeie de 50 de kilograme.

- — Formidabil I spune soțul. Despre ce femeie 
vorba ?

ușurat. Ah, și 
La . valeur

noua vânzătoare

tînăra cu im aer

• Un client ii 
șează croitorului său 
rnenul fixat pentru 
face costumul.

T- Șase săplămîni ? 
se lamentează el.

repro- 
ter- 
a-i

> | __

Bine, 
dar lumea a fost' creată în 
șase zile 1

— Știu, a ripostat cro
itorul. Dar n-ați văzut ce' 
a ieșit ?

Cercetătorii 
eni silit oare 
găsească secretul longe
vității ? Vn studiu foar
te elaborat asupra con
dițiilor de viață în care 
au evoluat 100 de ame
ricani de t>îrstă respec
tabilă permite contura
rea unui veritabil por
tret-robot al centenaru
lui : se scoală dis-de-di- 
mineață (nu se spune că 
cine se scoală 
neață, departe 
Chiar și în 
este suplu și vîn jos; bea 
puțin alcool, nu fumează

californi- 
pe cale să

de dimi- 
ajunge ? 

vîrstă...);

sau fumează foarte pu
țin, atunci cînd o face 
utilizînd pipa sau țigara 

a aspira fumul, 
muncit

(fără 
bineînțeles); a 
întreaga viață fără să-și 
cruțe forțele 
să o facă și 
bătrinețe.

Acestea ar

și continuă 
la adinei

fi — potri
vit opiniei cercetătorilor 
californieni, dar nu nu
mai ale lor — clteva din
tre „secretele" longevită
ții. Cine, vă împiedică să 
le verificați,.. în ■ prac
tică ? De preferat asu
pra propriei persoane

• Fazanul e mîn- 
dru. E primul în topul 
culinar.
• De la rugul Inchi

ziției derivă și cu-vîn- 
tul rugăciune.
• Tehnic vorbind, 

culisele Infernului ar 
trebui să fie pline cu 
combustibili.
• Au normalizat si

tuația inversînd o serie 
de lucruri gata inver
sate.
• Plecați-vă fruntea. 

, El e primul în ordine
analf abetică.

I • Triunghiul parve- 
! nit, are patru vîrfuri.

• După reeensămîn- 
tul puricilor se va pu
tea trece la o folosire 
economicoasă a D.T.T.- 
ului.

Valeria BUTULESCU

îngropat, în fine, securea ? 
l-au îngropat pe Harry I.

magazin cu păsări cîntătoare:
am cumpărat de la 'dumneavoastră

și ?!

★
Un dialog între două cunoștințe: '
— Știi că s-a încheiat disputa dintre Harry 

Peter ?
— Au
— Nu,

Intr-un
— Ieri 

canar.
- Da, .
— Acasă am constatat că era șchiop...
— Păi, ce doriți 7 Să einte, sau să danseze ?

Cel mai,
CEL MAI adine lac din 

lume este Baikalul (1620 
metri). El deține și un alt 
record — este lacul cu a- 
pele cele mai pure de pe 
glob. Aici este concentrată 
a cincea parte a resurse
lor mondiale de ape dulci 
de suprafață.

CELE MAI mici canti
tăți de aPă din organis
mul uman se află în dinți 
(4... 14 la sută) și în firele 
de păr (circa 4 la sută).

CEA MAI veninoasă 
reptilă de pe uscat este 
considerată a fi așa-numi- 
tul „șarpe-feroce", care 
trăiește în Australia. Veni
nul său este de circa 300 
de ori mai toxic decît al 
șarpelui cu clopoței și de 
aproximativ 20 de ori mai 
toxie decît al cobrei in
diene. Această specie de 
șerpi poate atinge lungi
mea de doi metri. Are

cea mai
corpul de 
închis, iar 
deschis.

CEL MAI mare ascen
sor din Europa a fost 
construit la Londra. El 
înglobează în corpul său 
320 tone de oțel și poate 
ridica greutăți mergînd 
plnă la 200 tone. Instalat 
la docul Albert, din por
tul londonez, el servește 
la transbordarea mărfuri
lor din navele maritime în 
cele fluviale, puțind ma
nipula încărcături contai- 
nerizate de mari dimensi
uni.

CEA MAI mare arenă 
rezervată luptelor cu tauri 
se află, nu în Spania — 
cum s-ar . putea crede — 
ei în Mexic. Este vorba 
de arena • „Piaza", din 
Ciudad de Mexico, care 
are o capacitate de 48 000 
de locuri.

culoare brun 
capul — bru-n

ORIZONTAL: 1) Are temperatura ridicată — 
U căutat vara pentru răcoare; 2) Stațiune în Bă
răgan — Puțin... mai mic ; 3) Plăcute urechii — 
Din tabere I ; 4) Are o singură vară (pi.) — Soarele 
verii — Etalează băuturi; 5) Nete ! — Adieri ; 6) 
Individ manierat (fig.); 7) Sentiment drag — Mă
sură din soare I; 8) Din clipă în clipă! — Trac 
terminat! — Elena Radu; 9) Aproape (pop.); 10) 
Întinsă la iarbă verde — Vară uscată.

VERTICAL: 1) Libertate în timpiil verii (pl.) 
Vîrf în Bucegî (mase.); 2) Gînduri,.. trecute; 

3) Loviri — Odihnă la iarbă verde ; 4) Articol
scurt I — începe căldura !; 5) Băi cu aer ; 6) Vara 
e greu de suportat; 7) Ieșite din mare — Teme 1 
— Ecranul... stelelor ; 8) Număr scurt! — Cabană 
în Retezat — Usturoi (pop.) ; 9) Năvălire ; 10) Stră
lucit (fig.) — Haină.

Ionel BURDEA 
Gheorghe FERAR
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Să ne cunoaștem patria

ȘTIAȚI CA...
Iar prima centrală 
instalat în 1885 ți avea 
3 abonați.

!»»•

...invenția numită „Ca
zanul cu aburi* rod al 
unui mare inventator ro
mân, al cărui nume 11 
și poartă este produs ?î 
azi de uzinele „Vulcan0 
din București, datorită

...Ia construcția siste
mului hidroenergetic șl 
de navigație de la Porți
le de Fier, perțtru trans
portul nisipului șl pietri
șului a fost necesar să 
se realizeze o instalație 
unică și o tehnicitate 
fără precedent în țara 
noastră ? Funicularul 
construit avea două căi 
fixate pe pilonii de sus
ținere situați la 465 me- randamentului său ridi- 
tri unul de altul la o 
înălțime de 43 metri, 
pentru a permite trece
rea pe sub funicular a 
celor mai mari vase. 
Montarea funicularului 
deasupra Dunării a. ne
cesitat întinderea a|40 de 
cabluri de oțel, unele 
cu un diametru 
mm. Y

...prima uzină hidroe
lectrică din țara noastră 
a fost constrpjtă în 1896 
pe Valea Sadului ? în 
ultimii ani ea a fost'ex
tinsă și modernizată, 
ind botezată Sadu I.

cat? El se numește „ca
zanul cu abur Traian 
Vuia" și a fost creat în 
ultimii ani ai vieții sale 
(1872—1953).

...numele frumoasei lo
calități Novaci, din nor- 

'60 dul Olteniei provine de 
la denumirea Novacilor 
— mitici uriași din le
gendele locale 7

...cel dintîi vas româ
nesc de pasageri — navă 
cu aburi — „Orient" a 
făcut prima cursă pe iti- 
nerariul Galați — Brăila 
și retur la 1 august 
1895 ?

...limba română a fost 
introdusă ca obligatorie 

... în actele -de stat și în 
fi- ritualul religios în tim

pul voievozilor Vasile 
Lupu (1634—1653) în 
Moldova si Matei Basa- 
rab (1632—1654) în Țara 
Românească ?

...prima legătură tele
fonică din țara noastră 
a fost realizată în 1882 ?

...primul voievod al 
Moldovei care și-a stabi
lit capitala la Iași, a fost 
Alexandru 
(1552—1561 
1568) 7

Lăpușneanu 
și 1564—

Culese de
ine- Ilie BREBEN

I

I

2

5
3

5
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inPrezențe 
românești

Buletinul asociației „Da
nemarca — România" —- 
„Orientering om Ruma- 

: enien" — a publicat un 
amplu articol în care, după 
ce prezintă amplu datele 
biografice și personalita
tea lui Nicolae Titulescu, 
se arată t „Nicolae Titu
lescu a fost un umanist, 
un clarvăzător, un apără
tor credincios al cauzei 
României și a păcii"

Publicația italiană de 
cultură și artă „Primi 
Piani" a inserat, de ase
menea, în paginile sale 
un articol prilejuit de a- 
niversarea centenarului 
nașterii lui Nicolae Titu
lescu In oare se sublinia
ză că Istoria a confirmat 
Intru totul justețea pozi
țiilor și acțiunilor lui Ti
tulescu 
pectării 
țional.

' » SOFIA 17 (Agerpres). 
— La Sofia a fost sem
nat Planul de colaborare 
științifică, pe o perioadă 
de cinci ani, între Aca
demia Republicii Socia
liste România și Acade
mia Bulgară de Științe, 
în spiritul înțelegerilor 
și hotărîrilor stabilite cu 
prilejul întilnirilor la 
altei înalt româno-bul- 
gare, docuînentul preve
de dezvoltarea colaboră
rii pe multiple planuri 
între forurile academice 
din cele două țări, extin
derea contactelor între 
oamenii de știință, rea
lizarea în comun a unor 
teme de cercetare de in
teres reciproc.

în favoarea res- 
dreptului interna-

*

Calendar săptămînal
19-25 iulie 1982război, in primul ri.nd. al 

celui nuclear — relevă 
oamenii de știință italieni, 
subliniind că sarcina pri
mordială a tuturor oame
nilor o constituie lupta 
pentru înfăptuirea acestor 
deziderate.

• Autorii documentului e- 
vidențiază necesitatea re- 
luării negocierilor cu pri
vire la înfăptuirea dezar
mării generale și totale și, 
înainte de toate, a celei 
nucleare și subliniază că 
aceste negocieri nu trebuie 
să se reducă la simple for
malități diplomatice, ci să 
devină un instrument
ficient, care să permită e- 
vitarea unei catastrofe 
asemenea proporții, necu
noscute de umanitate.

nea de la Madrid se 
încheia cu succes, prin a- 
doptarea unui document 
care să asigure continua
rea procesului de destin
dere in Europa, inceput ia 
Helsinki.

SOFIA 17 (Agerpres).
R. P. Bulgaria și Malta 
își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu agravarea si
tuației internaționale 
consideră necesar să 
depună toate eforturile 
pentru dezvoltarea proce
sului de destindere, pentru 
consolidarea păcii și secu
rității pe planeta noastră, 
pentru lichidarea focarelor 
de încordare — se arată 
în comunicatul publicat la sandro Pertini, un docu-
încheierea convorbirilor ment in care își exprimă
dintre Grisa Filipov. pre- îngrijorarea profundă în
ședințele Consiliului de legătură cu pericolul unui
Miniștri al R.P.B., si Dom conflict nuclear, orecum și

■ protestul față de continu
area și accelerarea cursei 
înarmărilor.

Astăzi se impun, mai 
mult ca oricînd, încetarea 
cursei înarmărilor și re
ducerea pericolului de

Ș> 
se

★(Agerpres). —ROMA 17 (Agerpres). — 
Oamenii de știință italieni 
membri ai Academiei „Dei 
Lincei" au adresat pre
ședintelui Republicii. Ales-

19 lULIEri:<.

— Vizita în țara noastră a secretarului general 
al ONU, Perez de Cuellar, cu soția (19-21 iulie).

— La Copenhaga se reiau negocierile dintre re
prezentanții Pieței comune • și Portugaliei în vede
rea aderării acestei țări la CEE.
20 IULIE •

— Sărbătoarea națională a Republicii Columbia. 
Aniversarea .pi> clamării independenței țării.

— Cancelarul vest-german Helmuth Schmidt în
cepe o vizită de 10 zile în SUA. .1 lc.1'1 ..
22 IULIE

Mintoff. primul ministru 
al Maltei, aflat în vizită 
oficială Ia Sofia, relatează 
agenția BTA. în cadrul 
convorbirilor a fost expri
mată speranța că reuniu

e-

de

Evoluția situației din Orientul Mijlociu
TEHERAN 17 (Agerpres) 

— Intr-un comunicat mi
litar iranian difuzat de 
agenția IRNA, și reluat de 
agențiile internaționale de 
presă șe anunță că forțele 
iraniene au rămas pe po
zițiile cîștigate în urma o- 
fensivei din ultimele zile, 
Organizînd, în același 
timp, operațiuni de infil
trare în liniile de apărare 
irakiene. Forțele iraniene, 
continuă comunicatul, au 
avansat circa 22 km pe 
una din cele trei axe ale 
înaintării lor în sudul I- 
rakului, în apropiere de 
orașul Basra, respingînd 
„e vastă 
irakiană.

tului comandament ira
kian, citat de agenția na
țională INA, și reluat de 
agențiile internaționale de 
presă, anunță că 
irakiene staționate 
torul Basra (sudul 
lui) au respins un

iranian în cursul nop- 
de vineri spre sîmbă- 
Comunicatul precizează 

respingerea forțelor 
re-

forțele 
în sec-
Iraku- 

nou a-

în

contraofensivă"

★
BAGDAD 17 (Agerpres).

— Un comunicat al înal-

S-au încheiat lucrările celei de-a 
IX-a plenare a
VARȘOVIA 17 (Agerpres)

— După cum relatează a- 
genția poloneză de presă 
PAP, la Varșovia s-au în
cheiat lucrările celei de-a 
IX-a plenare a G.C. al 
P.M.U.P. consacrate pro
blemelor tinerei generații. 
Plenara a adoptat o hotă- 
rire in' această problemă.

A fost adoptată, de ase
menea, hotărîrea privind 
evidența, rezolvarea

C. C. al P.M.U.P.

FILME

18 IULIE

controlul înfăptuirii pro
punerilor, a scrisorilor și 
sesizărilor adresate instan
țelor și organizațiilor de 
partid. S-au examinat, tot
odată, o serie de proble
me organizatorice.

în încheierea lucrărilor 
plenarei, Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al 
CC. al P.M.U.P., a rostit 
o cuvîntare.

19 IULIE

tac 
ții 
tă. 
că
iraniene infiltrate în 
giunea Basra s-a efectuat 
„după ce aceste forțe 
fost atrase 
irakian".

au
în teritoriul

*

17 (Agerpres).NICOSIA
— La reuniunea extraor
dinară la nivel 
a Biroului de 
a mișcării de
convocată pentru a exa-

ministerial 
coordonare 
nealiniere,

mina situația creată 
Liban ca urmare a agresi
unii armate a Israelului, 
au continuat sîmbătă dez
baterile generale. Conco
mitent — relatează agen
ția Taniug — în cadrul 
Comitetului pentru redac
tarea proiectului de rezo
luție a avut loc ședința 
consacrată elaborării docu
mentului final.

în cadrul dezbaterilor 
reuniunii extraordinare de 
la Nicosia a Biroului de 
coordonare al țărilor nea
liniate consacrată situației 
din Liban a luat cuvîntul 
reprezentantul țării noas
tre, Marin Alexie, însărci
nat cu afaceri a.i. al Româ
niei în Cipru, care parti
cipă la lucrări în calitate 
de invitat.

Fondatorul și conducătorul sectei religioase 
„Biserica Unificării** a fost condamnat

NEW YORK 17 (Ager- 
pres). — „Reverendul" 
Sun Myung Moon, fonda
tor și conducător al sec
tei religioase „Biserica U- 
nificării" din Statele Unite, 
a fost condamnat de 
tribunal din New 
18 luni închisoare 
de dolari pentru 
fiscală.

Moon, originar
reea de Sud, a devenit de 
mai multă vreme o cele-

un 
York la 
și 25 000 
evaziune

din Co-

britate în SUA prin viața 
de lux pe care o duce pe 
banii „credincioșilor". Se 
vede treaba însă că aceș- 
ția începuseră să nu-i mai 
ajungă și a găsit cu cale 

■ ca, la adăpostul „bisericii" 
sale, să se dedea și la alte 
afaceri profitabile, de data 
aceasta șl mai puțin „re
ligioase", fără însă a plăti 
impozit pe 1,6 milioane 
dolari depuși pe numele 
său.

— Ziua Renașterii Poloniei. Sărbătoare națională.
— Vizita în România a președintelui Consiliului 

de Miniștri al R. P. Bulgaria, Grișa Filipov (22-23 
iulie)

— Are loc Congresul al XI-lea al Mișcării NapȘi’ 
nale pentru independenta Madagascarului 
(MONIMA).
23 IULIE

— Ziua națională a Republicii Arabe Egipt 
(marchează înlăturarea monarhiei, victoria revolu
ției in 1952 — 30 de ani).
24 IULIE

— La Ciudad de Panama are loc cel de-al III-lea 
Congres al Federației latino-americane a ziariștilor 
(FELAP) (24—27 iulie).
25 IULIE

— în 1963 a fost încheiat Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu arma nucleară în at
mosferă, în spațiul cosmic și sub apă (intrat în 
vigoare la 10 octombrie 1963). ■

CASTRIES 17 (Ager- pregătirea primei etape a 
preș). —- Zece milioane de unui proiect care ar urmă 
copii din America Latină să le permită tuturor co
și Caraibi sînt în prezent 
privați de dreptul la în-vă- 
țămînt — a arătat, în
cursul unei conferințe
consacrate educației în a- 
ceasta regiune a lumii. 
Miguel Soler Roca, direc-. 
tor general adjunct' a! 
UNESCO. La reuniune, 
care se desfășoară la Cas
tries, participă 200 de spe
cialiști latinp-americani în extinderea învățărnîntului 
domeniul educației; aceas
ta are ca principal scop

piilor, pină în anul 2 000, 
să beneficieze de învăță- 
mîntul general de opt și 
zece ani.

Programul — relevă a- 
genția Prensa Latina — 
prevede eliminarea anal
fabetismului în America 
Latină și Caraibi, flț/jjirsift 
următorilor 20 de ani, și

în rîndul populației adul
te.

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului

SECȚIA PETRILA

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Semnul șarpe
lui ; Unirea: întîlniri 
tîrzii. .

PETRILA : Destina
ția Mahmudia.

LONEA : O lume fără 
cer.

ANINOASA: învin
gătorul.

VULCAN — Luceafă
rul Școala curajului 
aii), ' ■■ ■

LUl’ENi - Cultural: 
Grăbes-it te încet.

URI ,’ANI-; Vulcanul,

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Atenție la 
Pana de vultur ; Uni
rea : Răsunetul fluviu
lui.

PETRILA: Destina
ția Mahmudia.

LONEA : Numele meu 
e iubire, I-II,

VULCAN — Luceafă
rul : Povestea lui Bud
dy Holly.

LUPENI — Cultural: 
Răsunetul fluviului.

URICANI : Părinți 
duminică.

Omul și sănătatea. 
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii.
Viața satului. 
Lumea copiilor.

9,30
10,00
11,45
13,00 Telex.
13,05
17,30

Telejurnal. Sport.
Studioul muzicii 
ușoare.

19 IULIE

încadrează temporar:
— MUNCITORI NECALIFICAȚI pentru 

lucrări de recuperare a terenurilor.

de

18,40

19,00
19,25

Epi-

țara

pen-

Re-

15,00
17,50
20,00
20,25
20.40

20,45

21,40

TV

18 IULIE

8,00 Din marea carte a 
patriei.

8,25 Melodii populare 
instrumentale.

Album duminical, 
Teatru în serial: 
„Mușatinii“. 
sodul 3.

18,20 Călătorie prin
mea.
Micul ecran 
tru cei mici. 
Telej urnal. 
Constructorii 
portaj.

19,45 Cîntarea Români
ei. Județul Mehe- 

. dinți,
20,35 Film artistic :

„Punga cu libelu
le". Premieră TV,
O producție a Ca
sei de filme pa- ■ 

■ tru. ,

22,20

Emisiune în .lim
ba maghiară.
1 001 de seri. 
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică. .
Noi, gospodarii 
țării I
Film artistic :
„Partidul, inima 
țării". . Premieră 
TV.
Cîntecul și poezia 
care ne-au însoțit 
istoria.
Muzică instrumen
tală.
Telejurnal.

memen

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Șer- 
ban Ioan Murgu, eliberată 
de I. U. M. Petroșani. O 
declar nulă. (890)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Ștefan

ANUNȚ

Cristian, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. . 
îl declar nul, (891)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Helj 
loan, eliberată de I. M. Pe- 

. trila. O declar nulă. (893)
DE FAMILIE

Mereu prezent în sufletul și gîndurile noastre, 
soția, copiii și nepoții anunță că se împlinesc 5 ani 
de la dispariția dragului și bunului lor

KLEIBEL WILHELM

Fetioșom. »b N<co-oe Săi cesce - 2, telefoane 416 52 liecietoriot), 414 63, «24 54 țsecțh). IIPARut ( iipogiatioTettojoni. str. « • c

(892)


