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întreprinde.
Paroșeni,

zultatele obținute 
sînt la nivelul 
tehnice existente.

de sfirși-
Au fost 

sfîr.șitul
Viorel STRAUȚ

nu 
dotării

La 
producția fizică de căr_ 
bune, productivitate și 
indicatorii de eficientă
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Vedere din noul cartier al
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Noi drumuri

căi

lu-

orașului Lupem.
Foto : Stefan iNEMECSEK

lucrări miniere prin 
se deschid noi 
zăcămintele de căr-
Printre aceste 
se numără 

transversale 
orizontul 400,
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HOTĂRIRE FERMĂ
DE A RECUPERA RESTANȚELE

Colectivul 
rii miniere 
oare a dobîndit în ulti
mii ani o valoroasă ex
periență în condițiile 
mecanizării principalelor 
lucrări de extracție, a 
făcut de la începutul a- 
cestui an mari eforturi 
pentru realizarea sarci
nilor de plan. Analizind 
cu exigență și răspunde, 
re muncitorească stadiul 
realizărilor din primul 
semestru, darea de sea
mă și dezbaterile din a- 
dunarea generală a re
prezentanților oamenilor 
muncii au jalonat activi, 
tatea din viitor. Din si
tuația pusa în evidență 
prin analiza principali- 
lo’- • indicatori ai activi
tății economico-financia- 
re la nivelul întreprin

se desprinde fap- 
eă în ansamblu re-

Co’.ecljr, -cotorului IV 
investiții de la I. M.'Uri- 
eăni a realizat de la în
ceputul acestui an impor
tante 
care

. spre 
bune, 
crări se numără săparea 
galeriei transversale Est 
pe orizontul 400, săparea 
și detonarea galeriei, ma
gistrale de transport vest 
a axului colector de la 
orizontul 500, precum și 
a unui suitor de aeraj și 

r Ieri, la ora ultimelor pregătiri.

JIUL“
LA ÎNTÎLNIREA CU PUBLICUL

Astăzi, toată lumea pe stadion I
Astăzi, răsplătind truda miilor de oameni 

ai muncii din Valea Jiului, Care au contribuit, 
prin muncă patriotică, la ctitorirea modernului 
Complex sportiv „Jiul44 dm Petroșani, se vor 
desfășura festivitățile de inaugurare, prilej de 
sărbătoare a sportului și creației artistice.

Incepînd de la ora lil, noua bijuterie arhi- 
. ctonică a reședinței noastre de municipiu de
vine „reședința44 bunei dispoziții a miilor «<• 
mineri, preparatori, constructori, forestieri, 
textiliste și a celorlalți oameni ai muncii din 
Valea Jiului.
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s-au constatat neindcpli- 
niri, rămîneri în unnă 
îngrijorătoare, compara
tiv cu' sarcina planifi
cată.

în aceste 
firesc de ce 
la dezbateri 
in cuvintul 
cauzelor 
principalilor 
formulînd 

condiții es,a 
participanții 

au stăruit 
lor asupra 

neîndeplinirii 
indicatori, 
numeroase

spre cărbune
a galeriei de legătură de 
la puțul 5.

La realizarea obiective
lor și-au adus o contribu
ție însemnată și sectoare
le 11 și 1 producție, care 
și-au depășit planul valo
ric de investiții cu 38,2 la 
sută și, respectiv, 20 la 
sută. Cele mai mari rea
lizări au fost raportate de 
minerii din brigada con
dusă de Gheorghe Nistor. 
de la sectorul IV, care 
și-au depășit lună de lună 
preliminarul. 

MMI" ■ '■

propuneri pentru îmbu
nătățirea activității 
asigurarea eficienței 
conomice la nivelul 
rințelor actuale.

Participanții la dezba
teri au făcut referiri cri
tice cu privire la starea 
de indisciplină existentă, 
îndeosebi la nivelul mai
ștrilor și brigăzilor. Sint 
încă frecvente cazurile 
de părăsire a locului de 
muncă înainte 
tul schimbului.
întilniți la

adesea 
noi, 

coti- 
uităm, din

asemenea 
un aseme- 

care „se 
simte" cu 
rezultatele 

să vă
aceste însem-

In marea familie a ce
lor care muncesc pen
tru a făuri țării lumină, 
sint mulți, foarte mulți 
din acei oameni, 
nevăzuți. de care, 
reporterii faptelor 
diene, uneori, 
păcate.

Despre un 
grup, despre 
■nea nucleau, 
vede" și ..se 
prisosință în 

muncii lor, vreau 
vorbesc în 
nări de reporter.

Despre ambițiile 
Ioan Luca știu mai 
cei din preajma 
Despre ;opiniile lui 
om, despre personalita
tea lui și a oamenilor 
pe care-i conduce, în 
rîndurile ce urmează. 
„Lucrez de 23 de ani 
numai la puțuri. Puțului

lui 
ales 
lui. 
ca

S-a 
sub

cu sehip de la mina Lo- 
nca, i-am făcut botezul 
cu oamenii mei.
„născut" și trăiește 
ochii noștri. Stntem, toa
tă echipa o familie, iar 

* f. • au— * t

Certitudinea
creației

Fie 
loan 

Duțu,

puțul este pentru noi ca 
un... copil răsfățat.
că este vorba de 
Matan, Gheorghe 
Vladimir Dumitrașcu,
Traian Bogheanu sau
Gheorghe Moșie, toți
simt că secretul succesu
lui constă în muncă. Nu 
că mi-ar place să filoso- 
fez, dar definiția muncii

yj

noastră. Aici

dală de Marx și anume, 
că «ea este cea care în
nobilează omul» este 
valabilă mai ales- pent'~u 
meseria 
dacă nu ești dăruit trup 
și suflet, doar cu ambi
ția nu ai ce face...1'.

Ceea ce îi unește pe 
lăcătușii din echipa con
dusă d<’ comunistul Ioan 
Luca, si le transmite fi
orul adevărului deșire 
om, în munca lui. este 
cu siguranță sinceritatea 
și fermitatea cu care șe
ful de echipă își rostește 
gîndurile și licărul, neo
bișnuit al ochiului său 
ager. De obicei oamenii 
vorbesc despre meseria 
pe care au îmbrățișat-o 
cu acea voluptate speci
fică dorinței justificate

Ioan A. TATAR

'Conttnuar* tn pag a t-a.

Un nume cunoscut pe 
tărimul frontului sub
teran al minei Pctrila. 
Brigadierul Constantin 
Alexa de la sectorul I 
se află mereu în frun
tea întrecerii socialiste. 
Cele peste 4 0(>0 tone 
de cărbune extrase su
plimentar de la începu
tul anului au fost ob
ținute prin intensifica
rea efortului colectiv si 
dovedesc puterea de 
mobilizare a șefului de 
brigadă, precum și pu
terea lui de muncă și 
a ortacilor.

Producția extrasă su
plimentar a fost obți
nută pe seama depăși
rii productivității mi:n. 
cii planificate cu 1,08 
tone pe post. în ima
gine șeful de brigadă 
împreună cîțiva
ortaci.

a
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A deveni comunist—un
îii perioada care a tre

cut din acest ah rânduri
le organizației de partid ■ 
de la mina noastră au 
sporit eu 21 de noi mem
bri. întreaga muncă poli- 
tico-organizatorică s-a des
fășurat și se desfășoară 
în spiritul 
Congresului al 
partidului, al 
formulate de 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, 
ea cei primiți în partid 
să fie cei mai buni oa
meni ai muncii.

Acționând în acest con
text, comitetele de partid 
pe sectoare, birourile or
ganizațiilor de bază de la 
mina Uricani au pus 
accent deosebit atît 
creșterea numerică a 
ganizației noastre, 
mai ales pe calitatea 
mirii. Astfel, comitetele 
de partid de la sectoarele 
I și VI și-au orientat ac
tivitatea de primire în 
partid spre cei mai buni 
mineri, electricieni. Din
tre noii primiți în partid 
amintim minerii Iosif 
Roca, promovat recent șef. 
de brigadă, Constantin 
Rață, loan Bot și losif 
Băteanu.

Trebuie să spunem că 
mai avem organizații de

bază care, nu se preocupă 
eu toată răspunderea 
primirea în partid. Este 
vorba în acest căz L_ 
organizațiile de partid de 
la sectoarele III, V și nr. 
7. Documentele celui de-al 
XII-lea congres, cuvîntă- 

. _ .. general
al partidului dau o mare 
atenție împrospătării par
tidului cu forțe tinere. 
Avînd ca instrument de 
lucru aceste indicații va-

hotărîrilor rile secretarului
XII-lea al
cerințelor
tovarășul

un
pe ■ 

or- 
dar 
pri-

de

de

act de înaltă conștiință
muncii de partid, că ori
entarea dată de Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R, 
dip 1-2 iunie a.c., de al 
doilea Congres al educa
ției politice și culturii so
cialiste cu privire la 
nouă calitate 
.sectoarele de 
se reflectă, 
noastră, și în ceea ce pri
vește primirea în partid.

Sporind exigența față 
de calitățile moral-politi-

o
în toate 
activitate 

La mina

Viața de partid

un

loroase. organizațiile de- 
partid de la mina Uri
cani au primit în perioa
da care a trecut din acest 
an în rândurile sale
număr însemnat de tineri 
care provin din organiza
ția U.T.C. Dintre aceștia 
amintim pe Octavian Ca- 
ragea, lăcătuș, Elisabeta 
Tapalagă, mecanic, Ion 
Neagu, Iosif Ciueă, lăcă
tuși. <

Important este că la 
mina Uricani se poate 
spune, că peste tot s-a 
înțeles că sporirea rîndu- 
rilor comuniștilor este un 
domeniu fundamental al

ce și profesionale ale ce
lor care solicită primirea 
în partid, 1.1a noi această 
acțiune nu se încheie o- 
dată cu luminarea carne
tului. Noii membri de 
partid sînt ajutați să se 
integreze cît mai rapid 
în preocupările organiza
țiilor din care fac parte, 
încredințîndu-li-s.e sarcini 

concrete, atrăgîndu-i în 
acțiuni de ridicare a ni
velului politic, ideologic, 
în procesul de creație teh
nică, de perfecționare a 
pregătirii profesionale. în 
același scop, 
care răspund 
membri de partid infor
mează in adunările gene-

rale de modul cum. își 
desfășoară activitatea, 
cum se achită de sarcini
le încredințate. Tot in 
vederea unei cît mai rapi
de integrări în viața de 
organizație a noilor mem
bri de partid, comitetul 
de partid pe mină a or
ganizat întîlniri ale aces
tora cu cadre cu munci 
de răspundere pentru a 
înțelege și mai bine obli
gațiile ce le revin în ve
derea realizării exemplare 
a sarcinilor 
participării 
organizație, 
spun că la 
rea in partid a
un ;
ință.

Investirea, cu înaltul 
titlu de comunist nu cre
ează pentru membrii de 
partid drepturi aparte 
nu au nici 
privilegiu în

. torii în plus 
le-au asumat 
știent — de 
primele rînduri - 
terea eficienței 
vieți politice, 
și sociale de la întreprin
derea noastră.

de plan, a 
la viața de 

Trebuie să 
Uricafti intra- 

devenit 
act. de înaltă conști-

ei 
un fel de 
plus, au da- 
pe care și 
în mod con- 
a se afla în 

'în creș- 
intregii 

economice

comuniștii 
de noii

Cornel BOLOLOI, 
secretar al comitetului 

de partid 
de la I, M. Uricani

Hotârîre fermă 
de a recupera restanțele

(Urmare din pag. 1}

schimburilor maiștri care 
nu știau ce și cit 
muncit în abatajele 
unde trebuiau șă-și facă 
revirul. în trimestrul I, 
întreprinderea și-a reali
zat planul producției de 
cărbune. întreaga nereali- 
zare la producția fizică 
provine din trimestrul II, 
deoarece n-a fost asigura
tă din timp linia de front 
necesară. Conducerile sec
toarelor I, II și IV n-au 
dovedit preocuparea nece
sară pentru mai buna or
ganizare a producției și a 
muncii, pentru menținerea 
condițiilor tehnico-materi- 
ale necesare realizării 
normelor zilnice de pro
ducție la nivelul brigăzi
lor Din totalul de 22 de 
brigăzi, 11 nu și-au reali
zat sarcinile de plan. 
Căile de acces n-au fost 
întreținute în mod cores
punzător. Utilajele moder
ne din dotare n-au fost 
folosite la capacitate. Da
torită neîncadrării în nor
mele de calitate. întreprin. 
dorea a avut o penalizare 
echivalentă cu 21 000 tone 
de cărbune, iar din cauza 
absențelor nemotivate s-au 
pierdut aproape 5 000 
de cărbune.

Pe bună dreptate, 
cuvîntul lor, minerii 

. de brigadă
Dineu, V-asile 
care și-au realizat 
de lună sarcinile de 
au cerut conducerii 
nice a întreprinderii 
manifeste mai ..multă 
ocupare pentru buna 
ganizare a producției, 
gurarea aprovizionării

s-a 
pe

tone

în 
șefi 

Gheorghe 
Cerceza, 

lună 
plan, 
teh-

să
pre-

i or
aș i- 
bri

găzilor pe toate schimbu
rile, întărirea disciplinei 
tehnologice și a muncii. 
„Pentru nerealizări ne fa
cem vinovați în primul 
rind noi, toți cei ce sin- 
tem prezenți. aici, sublinia 
pe drept cuvint Constan
tin Mitroi. Am manifestat 
uneori îngăduință cînd 
trebuia să dovedim fermi
tate în respectarea disci
plinei tehnologice. Am re
primit lă mină pe cei 
oare în repetate rînduri 
au făcut nemotivate. Să 
ne lipsim odată pentru 
totdeauna de cei ce nu 
respectă disciplina muncii 
în mină". „Am demonstrat 
de atâtea ori că avem un 
colectiv bine închegat — 
afirma Petre Manea —■ 
un colectiv care știe să în
vingă dificultățile. Să ne 
strângem rândurile și de 
această dată, să dovedim 
fermitate în întărirea dis
ciplinei și rezultatele 
tune nu vor întîrzia să 
se arate".

In cuvîntul lor tovarășii 
Marin Dobromir, Andrei 
Pop, Nicol ae Suciu, Ion 
Dăbuleann au formulat 
numeroase alte propuneri, 
vizînd îmbunătățirea 
ganizării producției și 
muncii, folosirea mai 
dicioasă a efectivelor 
utilajelor din dotare,
dezbateri s-a conturat cu 
claritate hotărârea fermă 
a întregului colectiv de a 
depăși dificultățile, de a 
recupera rămînerile în 
urmă la producția de căr
bune și convingerea că 
stă în puterea colectivu
lui să realizeze integral 
sarcinile planului anual la 
producția fizică de căr
bune

or- 
a 

ju-
Și

Din

yointopmom
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H o NOUA ȘI ORIGI
NALA emblemă a munici. 
piului. La confluența celor 
două Jiuri Est-Vest și a 
intersecțiilor drumurilor 
din Vale s-a ridicat o nouă 
și originală emblemă a 
municipiului Petroșani.
înălțimea 21,10 m vorbește 
despre măestria cu care a 
fost făcută și executate de 
oamenii muncii de la

Prognoza !
Datele cu privire la sta_ 

rea vremii în luna august 
a.c,, comunicate de Insti
tutul de meteorologie . și 
hidrologie :

Caracteristica generală : 
Din punct de vedere ter
mic, luna august va fi a- 
propiată de normal, iar 
regimul pluviometric se 
va încadra în limite obiș
nuite, cu excepția zonelor 

va. din vestul țării unde 
fi deficitar.

In prima decadă: 
mea ya fi în general 
moașă, la început, 
va deveni instabilă, 
cepînd din vestul țării. In 
a doua' parte a intervalu
lui, în Crișana, Banat, Ol
tenia și Muntenia, precum 
și în zonele de deal și de 
munte, ploile vor avea 
caracter de averse, însoți
te de descărcări electrice 
și, izolat, de grindină. în 
celelalte regiuni ploile vor 
fi izolate. Temperaturile 
maxime vor depășit pe a- 
locuri, 32 de grade în 
primele zile.

Vre- 
fru- 
apoi 
în-

în a doua decadă: Vre_ 
mea va fi caldă și Vg a- 

• vea un aspect în general' 
frumos, exceptînd nordul 
țării, unde sînt de aștep
ta t. în unele zile, ploi de 
scurtă durată. Temperatu
rile minime vor fi cu

prinse între 10 și 20 de 
grade, iar cele maxime 
vor crește ușor în primele 
zile ale decadei cînd vor 
depăși, frecvent, în sudul 
țării, 33 de grade, apoi 
vor scădea și doar izolat 
se vor înregistra tempera
turi mai mari de 30 de 
grade.

In ultima decadă: Vre
mea va fi în general in
stabilă, cu cer temporar 
noros și ploi, care vor a-.' 
vea un caracter de aver
se însoțite de descărcări 
electrice în cea mai mare 
parte a țării. Temperatu
rile minime vor fi cuprin
se între 7 și 17 grade, lai
cele maxime între 20 și 
30 grade la început, apoi 
numai izolat 'șn» depăși 
valoarea de de grade.

(
i
I
1 zul acestor specialiști 
J puțuri.

Certitudinea creației
(Urmare din pag. 1) lăcătuș aici la 

După satisfacerea 
lui militar se va

secției metrologie » I.R.I.U.MJP 
laborator de încercări Ia tracțiune a 
Ia instalațiile de extracție minieră.

In cadrul 
luat ființă un 
cablurilor de ’
In imagine, laboranta Doina Sălișteanu, efectuînd o 
încercare a unei probe de cablu.

Foto : Ioan B.ALOI

• Recent, în zona viito
rului centru civic al ora
șului Lupeni au fost re
cepționate lucrările de re
gularizare și îndiguire a 
Jiului de vest pe o dis
tanță de 3 km, lucrări e- 
xecutate de muncitorii 
șantierului din Petroșani 
al Oficiului județean de

. gospodărire a apelor. Ve
chea stație hidrologică, 
demolată în urma lucră
rilor de sistematizare, a 
fost reconstruită, urmînd 
să fie dată în funcțiune 
în prima jumătate a lunii 
august. Stația dispune 
instalații care permit 
registrarea automată 
debitelor hidrologice.
• O altă formație

jere în orașul Lupeni, pe 
distanța de 2 km în vre
me ce la Iscroni se află 
în construcție un decan- 
tor al stației de epurare 
a apelor reziduale.

de 
în- 

a

de 
lucru a O.G.A. a finalizat 
canalizarea apelor tnena-

mină, 
stagiu- 

reîn- 
de a-

de împlinire. Este și co
in toarce. Este sigur 

cest lucru.
Instalațiile puțurilor 

sînt complicate, iar mun
ca, de cea mai mare răs
pundere. E vorba de via
ța ■ oamenilor, de soarta 
producției. Acest lucru 
l-au recunoscut și oame
nii din brigada lui Luca. 
îndrăgostiți însă de me
serie, Moșie,' Dumitrașcu, 
Duțu și ceilalți știu că 
satisfacția de a face 

derate- ’’ceva folositor este su
premă. . Iar faptul că o- 
mul numai în procesul 
muncii capătă certitudi
nea creației, a transfor
mării de sine și 
sine îi stimulează 
potrivă. Este de fapt su
portul moral al faptelor 
echipei comunistului loan 
Luca, cel care nu a o- 
mis nici destinul viitor 
al echipei, spunfnd că 
se gtndește acum
Să formeze acela
care șă p» - % * ■ aurind 
ștafeta, de a asigitra prin 
oamenii săi cale liberă 
— și sigură — puțuri» 

Băiatul lui a fost lor de la mina Lonea.

Intr-una din zile șeful 
de echipă a plecat de la 
mină pe la ora 17- A 
fost o zi grea. Ca multe 
altele. Ajuns acasă a 
mai văzut de una, de 
alta, cum face omul 
gospodar la casa lui. Pe 
urmă s-a gîndit să se 
odihnească pentru a 
doua zi. Nu s-a putut 
însă... La ora 21,30 s-a 
trimis după el: 
rea unui diesel a provo
cat o avarie la puț. S-a 
reîntors acasă după ora 
24. La ora 4,30 era însă 

mină. începea o nouă

Secretarul comitetului 
partid, Ilie Păducel, 

confirmă: Nu. e prima 
dată cînd procedează 
așa. Deseori toată echipa 
rămîne pînă toată insta
lația puțului merge *ca 
pe roate». Fără a ține 
șirul orelor...*.

loan Luca a avut gri
jă ca și în familia de a- 
easă să continue tracii-, 
fia.

prin 
deo-

deschis de aducțiune. In 
același timp, se execută 

lucrări de ameliorare a 
terenurilor degradate și 
se plantează perdele pro
tectoare de pin. salcîm și

Ample lucrări hidrotehnice
errrririmuuamrmunHztmftmtnnmrummmtfHmmwt,
• Pîrîul Cetății din ra

za orașului Petrila, care, 
Ia Vreme de ploaie, pro
voca ravagii gospodăriilor 
țărănești și arterei princi
pale rutiere va fi, în cu
rând, domolit. O formație 
de lucru a șantierului din 
Petroșani a O.G.A. înalță 
36 de baraje transversale 
și construiește canalul

gărdulețe de deviere a 
torenților,
• Peste puțină vreme Ia 

confluența Jiului de vest 
eu râul Buta vor demara 
lucrările de captare a a- 
pei și de aducțiune pe 
conducte de 1000 ' mm. 
Conducta, care va măsura 
7 km, va contribui Ia

menținerea debitului con
stant în lacul de acumu
lare Valea de Pești, In 
acest fel, pe lingă îmbu
nătățirea alimentării cu 
apă a zonei de vest a mu
nicipiului nostru, se vor 
crea condiții favorabi
le de funcționare a 
viitoarei microhidrocenira- 
le de 0,7 MW, care se va 
construi la Valea de Pești.

* ba lucrările finali
zate sau în curs de desfă
șurare, o contribuție deo
sebită,; cu calificativul ex
celent, acordat de benefi
ciar (Direcția apelor Jiu 
— Craiova), și-au adus-o 
formațiile conduse de ing. 
Petru Antonie (canalizări), 
sing. Liviu Oprean (to- 
renți). și «tnaistrul Mircea 
Vorlovan (regularizări).

I.P.I.P. De consemnat că 
prezenta emblemă a fost 
concepută de secția de sis
tematizare a județului Hu
nedoara în colaborare cu 
Institutul de arhitectură 
Ion Mincu din București și 
Institutul de mine din Pe
troșani.

■ UN NOU BLOC în- 
sumînd 47 de apartamente 
a fost predat în cartierul 
Aeroport III Petroșani. Es
te vorba de blocul 5, cons
truit special pentru cons
tructorii care prin munca

lor făuresc noile obiective 
de investiții din localități
le Văii Jiului.

■ CAMPIONAT DE ȘAH. 
In cadrul asociației sporti
ve „Preparatorul** din Lu
peni se află în plină des
fășurare cea de-a 3-a edi
ție a campionatului de șah 
pe care organizatorii o de
dică Zilei minerului și săr
bătorii de la 23 August. 
Actuala ediție la care par
ticipă sportivi legitimați și 
nelegitimați din localitate 
se desfășoară în sediul Ca

sei pensionarilor, a cărui 
activ obștesc acordă ‘un 
sprijin efectiv desfășurării 
întrecerilor.

■ LA VULCAN, alimen
tara Nr. 44 este închisă 
pentru renovare. Cît timp 
vor dura reparațiile încă 
nu se știe. Pînă atunci 
cumpărătorii sînt indru-» 
mâți către alte unități de 
profil din oraș.

B CONTRIBUȚIE. In 
primele șase luni din acest

an țăranii și crescătorii de 
animale din comuna Băni, 
ța au contribuit la fondul 
de mărfuri centralizat al 
statului, în baza contracte
lor încheiate, predînd 
C.C.A.I.C. Petroșani, 18 
bovine adulte, 94 capete 
tineret bovin, 31 porcine, 
141 miei și 18 oi.

B FINIȘ. Urmărită cu 
un viu interes, competiția 
de fotbal „Cupa Minerul" 
organizată între sectoare-

—- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
le minei Lupeni a ajuns | 
în stadiul semifinalelor. I 
Cele patru echipe repre- I 
zentînd sectoarele VI, X, 
XII — subteran și XIII —-

I
mecanic — își vor disputa 
în sâptămîna ce urmează, 
șansa pentru cele două lo
curi din finala programată 
în 8 iulie a.c. |

Rubrică realizată de
C. GRAURE •

I
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ăejg o duminică iu uliu
• La marea bătălie

Valului au participat eu 
siguranță importante for
țe ale ambelor părți. Ur
mele rfe arsură denotă un 

, puternic incendiu al du
blei palisade și poate a 
unor construcții defensive 
din lemn. Valul de pă- 
mînt și piatră împreună 
cu anexele mai apropiate 
nu erau singurele lucrări 
de apărare dacice aflate 
in zonă. Pe înălțimea Vf. 
Feții (1032 m) punct care 
asigură o bună vizibilita
te și supraveghere, au 
fost’ găsite multe frag
mente ceramice de origi
ne dacă, un creuzet pen
tru topit metal etc., o- 
bieete ce sugerează vie
țuirea pe acel loc. Lipsa 
unor construcții care să 
înfrângă veacurile nu tre. 
buie să ducă la un ver
dict negativ privind ori
ce fel de fortificație. 
Chiar Coloana Traiană 
prezintă puternice întări
tori* <jvre construite din 
trunivaîțri de copaci și 
socotim că în. locul mai 
sus amintit rostul unei 
prezențe nu poate fi de
cît militar, de pază și 
.supraveghere. Mai la 
nord, pe vîrful numit 
Purcărețu (870 m) a .re
cunoaștere arheologică a 
dus la depistarea unui 
val de pămînt care apă
ra înălțimea și a cîtorva 
modeste fragmente cera
mice dacice. Punct cu o 
excepțională vizibilitate el 
asigura o supraveghere a- 
supra mișcărilor romane 
la vest de râul Strei. Cu 
anumite rezultate s-a 
soldat și cercetarea Văii 
Petrosului (Streiul supe
rior). Posibil ca în anti
chitate

fel) valea 
fost .practicabilă eu ex
cepția unei scurte porți
uni unde accesul este mai 
dificil. Cam între km 
10—11 pe dreapta râului 
au fost găsite blocuri fa
sonate căzute din zidul 
unui turn de pază. Cer
cetări care se—Impun vor 
aduce — sperăm — ele
mente revelatoare. Cas_ 
trele romane aflate pe Ji- 
gorul Mare, Comarnicel 
și Vîrful lui Pătru sînt 
socotite îndeobște, avînd 
o relație cu primul răz-

rarea din adnlcime tre
buie să fi existat fortifi
cații pasagere construite 
din lemn. Bogatele păduri 
ale Daciei au furnizat 
materialul necesar. Singu
rele urme care se mai 
găsesc acum, modeste ră
mășițe ceramice mărtu
risesc 
acestor întăritori.
boaiele și timpul au șters 
de la suprafața solului 
punctele integrate cîndva 
organic în apărarea dacă. 
Numai resturile de vase 
care, evident pentru cu
ceritori nu reprezentau 
vreo valoare a.u rămas și 
ele tocite, micșorate; de 
ploile și iernile veacu
rilor. Ne-ar fi interesat 
găsirea unor fragmente 
de arme, scuturi, obiecte 
personale, monede, piese 
de harnașament etc. Din 
păcate și asupra acestora 
s-a așternut negura timpu
lui. Să ne închipuim o 
bătălie: învingătorii, a
doua zi vor culege tot ce 

culmile’" jnunțilorj”luînd P$ez^ 
cu pericole munte după 

. munte și se apropie de 
scaunul damniel dacice, 
pe cînd Lusius care ata
case prin altă 
(etc).’ Pe seama 
„prin altă parte" și a i- 
niaginii 64 de pe: Colum
nă sînt puse castrele mai 
sus amintite. Efectivele 
destul de mici ale cava
leriei maure aflată sub 
comanda lui Lusius Qvi- 
ețus nu necesitau un nu
măr de trei eastre. Nu-i 
exclus ca în timpul răz
boiului din 1Q5—-106 alte 
trupe romane să fi folo
sit calea găsită de genera
lul maur. In anumite 
locuri'mai înalte cu o bu
nă vizibilitate atît spre 
dușmani cit și spre apă-

Pe urme 
daco-romane (IV)

boi, acest lucru rezultînd 
dintr-o confuză relatare 
a lui Cassius Dio. In 
vreme ce Traian „se apu. 
că să se urce chiar pe

parte...“ 
acestui

REBUS

tocmai existența
Răz-

ne știe ce împrejurări 
mici obiecte scăpate cap
turii oficiale vor face 
de-a lungul veacurilor — 
ca peste tot — deliciul 
căutătorilor de comori. 
Prelucrarea pietrei, trans
portul și. construirea unor 
fortificații puneau o sea
mă de probleme tehnice 
și economice. Firește, da
cii au utilizat piatra și 
încă în chip strălucit, 
dar n-au ocolit nici lem
nul — în acest sens avem 
și. mărturia Columnei. 
Pămîritul și lemnul au că- 
pătat în mîna dacilor va
lențe militare greu de în
tâlnit în alte spații. ,

(Va urma)
Moraru V.,

Cititorii fotografiază

Aristizza Roma-
Liciu, 

pianul 
Popovici

| Să ne cunoaștem

ca...
Ancuța și Toby

Foto : Cristian ȘTEFAN

J

REBUS H REBUS

igrame
UNUIA CRITICAT

■ Ieri în „sala de ședință"
A intrat imaculat 
însă după analiză
A ieșit cam... „șifonat".

REBUS

'.UNUIA CARUIA-I PLAC
CRlȘMELE

.Că ai stofă bună-n tine 
S-ar putea să ai dreptate, 
însă toț „trontod41

prin crâșme 
Ți s-a earn tocit la coate.

I
I

ORIZONTAL : 1) Loc pentru o întrecere spor
tivă — La mijlocul meciului ! 2) Boala micuților ; 
3) în sfîrșit un corner! — Diminutiv feminin—Cam
pionat mondial 4) A ceda mingea — Bun pentru 
goluri ; 5) Sentiment înaintea meciului — Ajutoa
rele portarului ; 6) Meserie ou o mie de fețe —
24 baloane ! 7) Primul în campionatul de fotbal — 
Localitate în Venezuela; 8) Cel mai bun dintre 
sportivi — A atrage; 9) Șuturi infructuoase — Cap 
franțuzesc; 10) Dare în folosință.

VERTICAL: 1) Amatori de sport; 2) Sport... 
slab — Recul la mijloc! — Poate fi și sportiv; 3) 
Trage la apă — Egală pe margini; 4) Campioana 
„en-titre" la fotbal — ori ; 5) Bani turcești — Tu
dor Gheorghe; 6) Sportul nostru național — Ceh 
(pop); 7) Ued în Algeria — Fost fotbalist la Jiul 
Petroșani ; 8) începe campionatul ! — A se hotărî.; 
9) Tipologie umană ; 10) întreceri realizate la dife
rite nivele.

DICȚIONAR: DONC, NSA.
Ionel BURDEA 
Gheorghe FERAR« ««••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nicolae CHIRCULESCU, 
Vulcan

lllliulllllllllll ■■>■■■>■»

Pastile
DISTRATA

,Ce distrată sînt ! Nu 
mai știu dacă trebuie să 
mă întîlncfjc cu Decebal 
pe strada Traiah sau eu 
Traian pe strada Dece
bal !“,

MIOPIE

„Te-am iubit dș la pri
ma vedere, e adevărat. 
Dar știi bine că eu am 
vederea foarte slabă !...“.

Energia atomică în slujba civilizației și
La 29 iulie s-a împlinit 

un sfert de secol de la în
ceperea activității Agenției 
Internaționale pentru E- 
nergie Atomică, organism 
adtonorn interguvernamen- 
tal care se ocupă cu fo
losirea energiei atomice 
în scopuri pașnice și su
praveghează respectarea' 
angajamentelor de nedisi- 
railare a armelor nucleare, 
resursele considerabile și 
durata necesară pentru re
alizarea programelor na
ționale de introducere a 
energiei nucleare, precum 
și puternicele temeiuri ju
ridice, politice și. de altă 
natură, în acest domeniu 
mai mult decît oriunde, se 
impun asigurarea unei au-

tehtice cooperări interna
ționale, garantarea ; strictă 
a accesului larg și neîn
grădit la tehnologii, echi
pamente, materiale și ser
vicii nucleare, sprijinirea 
formării de specialiști si 
altele. Tendințele de poli
tici restrictive, de mono
pol asupra tehnologiilor, 
instalațiilor și materialelor 
nucleare sînt inacceptabi
le, după cum sînt de ne
justificat orice încercări 
de extindere a măsurilor 
de control dincolo de sis
temul actual de garanții 
al AIEA și de cerințele 
Tratatului de neprolifera-. 
re a armelor nucleare. în 
majoritate, toate activită
țile nucleare se află sub

iar 
unei

5

CRONICA Ni RIMAT A (75)
Mi-a stat ceasul. Nu vă supărat!, cit o fi seco

lul ?
O, dacă sirenele ar fi știut că marinarii lui Ulî- 

se au ceară în urechi!
Subliniem cuvintele gata să cadă.
In lumea cailor pintenul trece drept stimulent.
La tir, cel mai bine se pricep... tiranii.
Atotștiutorii dorm închistați în sfera opacă a 

ignoranței'.

î
5

<

V. BUTULESCU £

garanțiile agenției.
In etapa actuală, cînd 

criza energetică face ne
cesară recurgerea la ener
gia atomului, devine mai 
imperios ca oricînd elabo
rarea de noi tehnologii și 
utilaje pentru centralele 
atomice. Potrivit aprecieri
lor AIEA, în anul 2 000 
puterea centralelor atomi
ce va reprezenta 20-26 la 
sută, din capacitățile e- 
nergetice ale lumii. Și tot 
atunci, producția anuală 
de plutoniu în lume va fi 
de 1,5 milioane kg, 
pentru producerea
bombe de 20 kilotone sînt 
necesare doar 8 kg de plu
toniu. în lipsa unor garan
ții corespunzătoare, acest 
lucru ar. constitui un real 
pericol pentru pacea ome-. 
nirii. .

în ceea ce privește fo
losirea atomului în scopuri 
pașnice trebuie să remar
căm, în primul rând, con
struirea de centrale ato- 
moelectrice. Potrivit date
lor comunicate în ianuarie 
1982 de AIEA, puterea to-, 
tală a tuturor centralelor 
atomice din lume era de 
aproximativ 160 000 MW.

dezvoltării
Dar folosirea largă a e- 
nergiei atomice, în special 
în domeniul producerii de 
curent electric, nu este 
posibilă fără desfășurarea 
unor cercetări fundamen
tale teoretice în domeniul 
nuclear. La sfîrșitul anului 
1980 se aflau în exploa
tare peste 300 de reactori, . 
în aproape 50 de țări ale 
lumii. Totodată, în zeci 
de țări s-au construit și 
se află în exploatare sute 
de acceleratori de diverse 
tipuri, unde se desfășoară 
cercetări într-un spectru 
larg de probleme «.legate 
de dezvoltarea viitoare a 
științei și tehnicii nuclea
re, precum și de folosirea 
energiei atomice.

România, consacrând u-și 
plenar forțele și energiile 
creatoare făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate, acordă științei. și 
tehnicii moderne, inclusiv 
fizicii și energiei nucleare, 
o importanță de prim-or- 
din în asigurarea progre
sului tot mai rapid 
lea propășirii sale 
mice și sociale.

OMONIME

— Femeile sînt mai fru
moase decît bărbații.

— Nștural.
— Nu ! Artificial!

ABUZ

/— După 
pe care o 
să mănînei

— Atîtea 
doctore ?!?

fiecare țuică 
bei, ar trebui 
un măr.
mere pe

pe ca- 
econo-

F. G.

patria
/’ .„printre . colecțiile și 
exponatele aflate ia Mu
zeul Teatrului Național 
di® București — fondat 
în 1942 —' se găsesc :
manuscrisul primei piese 
de teatru •— reprezentată 
de elevii Școlii Sf. Sava 
la 28 august 183.4 —, „Fa. 
natismul" scrisă de Ion 
Heliade Răduleseu; me
moriile. marelui artist 
Ștefan Vellescu — dintre 
cele dinții memorii din 
teatrul românesc ; scri
sori ale lui Vasile Alec- 
sandri, 
nescu, Petre 
I. L. Caragjale ; 
lui Dimitrie
Bayrenth, la care a eîn-. 
tat George Eneseu și, 
înaintea lui, George Ște- 
phăneseu ? _
^.„■aptitudinile 
pii precoci se 
adesea în mai 
recții deodată ? 
George Enescu 
1955), marele 
compozitor și violonist, 
a compus la 5 ani o lu
crare pentru pian și vi-

unor co. 
manifestă 
multe di- 

' Astfel.
(1881— 
nostru

întitulată „Țara 
De Ia co- 
Tattarescu 

rămas 
pe a 

fost 
umor 

circI
I
| inter
I încă

oara
Românească", 
pilul Gh,* 
<1820—1894) ne-a 
un interesant caiet 
cărui copertă au 
desenate cu mult 
personajele unui
ambulant. Ștefan Luchi- 
an (1868—1916) a desenat 
intens și eu multă vervă 

i înainte de a se în- 1 scrie la liceul Sf, Sava.
Nicolae Grigorescu (1838_ 
1907) la vîrsta de 12 ani 

un mare 
număr de picturi. Aceas, 

ș a copiilor ro
mâni precoci este foarte 

s exem
ple sînt mai mult decît 
edificatoare.

...cea mai lungă pește
ră din România — cu
noscută încă din antichi
tate — este peștera „To- 
polnița" care se întinde 
de-a lungul a 11 km? 
Explorarea ei încă nu 
este completă. Este de 
remarcat că din punctul 
de vedere al lungimii o- 
cupă al 16-lea loc din 
lume

1 1907) la vîrsta 
realizase deja

I număr î 
ti listă

I ĂMClKJtS JZKȘtUV* 
lungă, dar aceste
»le sînt mai mul

I
I
I
I
I
I

>4 .. numele Munților Car- 
pați provine de la carpi, 
o populație dacică ?

...„lacul fără fund" 
află în partea estică 
parcului băilor deI

se 
a 

___  la 
Ocna Sibiului ? în tre
cut a fost o ocnă 
sare al cărui 
prăbușit așa 
mea „Lacului

• e de numai
— măsurată abia în anii 
din urmă.

de 
tavan 6-a 

că adîncî- 
fără fund" 
34,5 metri

Culese de 
ing. Hie BREBENNicu SBUCHEA

Desen de Mihai BARBU

1
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PANAMAEvoluția conflictului militar din Liban
Întîlnlrea Comitetului Executiv al O.E.P.

BEIRUT 31 (Agerpres). 
Yasser Arafat, președinte^ 
le Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, a avut o 
întîlnire cu conducătorii

pălești- 
căreia a

A opta hotărîre de
BEIRUT ,31 (Agerpres). 

— începînd de vineri sea
ra, în Liban, a fost insti
tuită o nouă încetare a 
focului, cea de-a opta ho
tărîre de acest fel surve
nită de la invazia israeli- 
ană, relatează agențiile in
ternaționale de presă. Is
raelul a fost de acord cu 
propunerea de încetare a 
focului după ce, vineri, 
timp de trei ore, forțele 
israeliene au bombardat 
sectorul de vest al Beiru
tului. După cum relatează 
agenția palestinană de 
presă WAFA, Israelul a 
folosit toate tipurile de 
arme de care dispune e- 
fectuînd atacuri de pe us
cat din aer și de pe mare.

Avioanele israeliene au 
efectuat Zeci de raiduri 
asupra zonelor Fakhani, 
Abo-u Shaker, Cola, Ram- 
let Al Baida, Spinneys,

politici și militari 
nieni, în cursul 
fost analizată situația din 
sectorul de vest al Beiru
tului după bombardamen
tele israeliene de vineri, 
transmite agenția WAFA.

încetare a focului
Shatila, Sabra, Berbir și a 
Aeroportului internațional 
Beirut. Mai multe raiduri, 
informează WAFA, au a- 
vut drept țintă cartierele 
de locuințe de-a lungul 
Cornișei Mazra și zona 
dens populată cu același 
nume. Au fost lansate, în 
afară de proiectile, bombe 
cu fosfor și cu fragmenta- 
ție, în mai multe zone au 
izbucnit incendii, care nu 
au putut fi stinse din cau
za lipsei de apă.

Se semnalează că sîm- 
bătă dimineața avioane 
israeliene au survolat Bei
rutul la mică înălțime.

Postul de radio oficial 
libanez a anunțat că între
ruperea de către forțele 
israeliene a aprovizionării 
eu energie electrică a BeJ_ 
rutului de vest a rămas 
în vigoare pentru a șasea 
zi, ca și accesul ajutoare
lor în alimente.

Enorme pagube materiale 
de război

al; 
de 
în

Va continua procesul 
schimbărilor structurale

PENTRU SALVAREA 
TURNULUI DIN PISA

ROMA 31 (Agerpres). — 
Printr-o hotărîre a Minis
terului Lucrărilor Publice 
din Italia, a fost înființată 
o nouă comisie specială 
pentru salvarea Turnului 
din Pisa.

Turnul din Pisa, avînd 
înălțimea de 54 de metri, 
a început să se ' încline 
încă din timpul construc
ției. în prezent, el are la 
partea superioară o devia
ție de la verticală de 4,3 
metri. în noiembrie 1980,

FAPTUL DIVERS

în Interiorul turnului au 
fost instalate camere de 
televiziune și diferite apa
rate care consemnează 
orice modificare a 
nației.

Noua comisie este 
de-a treia creată în „___
scop în ultimii 20 de ani. 
Celelalte două preceden
te, ca și altele anterioare.

încli-

cea 
acest

17,05

18,00

FILME
2 AUGUST

s

19,00
19,30

a
a

3

3

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Tess I-II ; U- 
nirea: Mașina zbură
toare.

PETRILA : Socrul.
LQNEA : Orele fiice

lor.
VULCAN — Lucea

fărul : Ultima cursă.
LUPENI — Cultural : 

Copie la indigo
URICANI i Cină între 

prieteni, ,

19,50

20,40

22,20
22,30

Teatru în serial : 
„Mușatinii".
Călătorii spre vi
itor. Emisiune- 
concurs pentru pi
onieri.
Telejurnal.
Arc peste timp. 
23 August 1944— 
1982.
Cîntarea Români
ei. Județul Hune
doara.
Film artistic: ț
Cavalerii mesei 
rotunde. Producție 
a studiourilor en
gleze. Partea I. 
Telejurnal.
Studioul îpuzicii 
ușoare.
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8,00 Televacanța.
8,40 Omul și sănăta

tea.
9,00 De strajă patriei.
9,30 Rucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11.45 Lumea copiilor. 
13,00 Album duminical.
16.45 Reportaj pe glob. 

Imagini din Elve
ția.- " i-i

20,45

Emisiune în limba 
maghiară.
1 001 de seri, 
închiderea pro
gramului. 
Telejurnal.
Orizont tehnico- 
științific.
Roman
Fiicele
(2).
Cadran
Din albumul celor 
mai frumoase me
lodii populare.

foileton :
doctorului

mondial.

STAREA VREMII
Pentru următoarele 24 de ore: Vremea va fi 

ușor instabilă cu cer variabil mai mult senin. Vin- 
t.ul va sufla slab, pînă la potrivit, din sectorul 
sudic, fără intensificări în tot cursul zilei.

A

CIUDAD . DE PANAMA 
31 (Agerpres). — în capi
tala Republicii Panama 
s-a anunțat oficial că pre
ședintele țării, Aristides 
Royo, și-a prezentat, vi
neri seara, demisia din 
funcția de șef al statului 
fiind’ preluată, potrivit 
prevederilor Constituției, 
de vicepreședintele Ricar
do de la Esperiella — 
transmit agențiile de pre
să Fostul ministru de ex
terne, Jorge lllueca, a fost 
desemnat 
al țării. Preluarea funcți
ilor de către noii titulari 
a avut loc in cursul unei 
ceremonii oficiale prece
dată de expunerea de mo. 
tive privind demisia „din 
motive de sănătate'* făcu
tă de fostul șef al statu
lui, Aristides Royo.

Preluîndu-și funcția, 
noul președinte panamez, 
Ricardo de la Esperiella,

s-a pronunțat pentru con
tinuarea procesului de 
transformări structurale i- . 
nițiat de guvernul Omar 
Torrijps și a cerut sprijin 
tuturor forțelor politice, 
sindicale și militare “din 
țară in vederea asigurării 
condițiilor necesare în a- 

-cest sens, precizind că 
fi organizate alegeri 
nerale.

Noul șef al statului 
namez și-a manifestat, 
odată, acordul față 

vicepreședinte propunerile făcute anteri
or de comandantul șef al 
Gărzii Naționale, genera
lul Ruben Dario Paredes, 
privind reorganizarea gu
vernului, a altor instituții 
centrale ale admjj’i^rației 
de stat, crearea ... ...„Jan
te de proeminenți juriști" 
însărcinată să propună re
forma Constituției, adopta
rea de măsuri imediate 
pentru ameliorarea nive
lului de trai al populației, 
suspendarea pe timp de 
șapte: zile — în vederea 
reorganizării sistemului in_ 
formațional — a tuturor 
ziarelor panameze.

Au fost anunțate, toto
dată, schimbări în funcții 
în cadrul Gărzii Națio
nale.

ca 
gatoriu, arată agenția.

Datoriile externe ale Is
raelului au atins 22,7 mili
arde de dolari în 1981, și 
potrivit unor previziuni, 
noile împrumuturi contrac_ 
tate vor: permite numai 
acoperirea, dobinzilor da
toriilor care ajung la sea-

și un împrumut obli-

provocate
TEL AVIV 31 (Ager

pres). — După cum rela
tează agenția France 
Presse, costul direct 
celor șapte săptămîni 
agresiune israeliană
Liban este posibil să atin
gă 2,5 miliarde de dolari 
(12 la sută din produsul 
național brut). In ce pri
vește costul indirect al dență.
războiului, acesta este con
siderabil, producția înre- 
gistrînd o scădere cu 5 la 
sută în luna iunie, iar rata 
inflației apropiindu-se de 
150 la sută pentru anul în 
curs, adaugă AFP. Pentru 
a face față acestei situații, 
autoritățile israeliene au 
hotărît să suprime subven
țiile pentru produsele de 
bază și să majoreze taxa 
pe valoarea 
(TVA), provocînd 
re a prețurilor, 
instituit taxe pe
de acțiuni de bursă și pe 
călătoriile în străinătate,

adăugată 
o crește-

Ele au 
vînzările

nu au reușit să elaboreze 
un proiect valabil pentru 
salvarea turnului — unul 
din cele mai renumite 
monumente arhitectonice 
ale Renașterii.

INELELE LUI SATURN
WASHINGTON 31 (A-

gerpres). — Se pare că i- 
nelele planetei Saturn sînt 
constituite din fragmente 
de gheață și materie ră
mase pe orbitele actuale 
încă de la formarea Siste
mului Solar, apreciază 
cercetătorii americani care 
studiază datele obținute de 
sonda spațială „Voyager 
1". Potrivit acestor date, 
materialele care formează 
inelele planetei Saturn nu 
par să provină, așa cum 
se credea, de la dezinte
grarea unui corp mai 
mare. în general, aceste 
fragmente sînt atît de a- 
propiate unele de altele 
îneît o viitoare navă spa
țială va trebui să facă un 
adevărat slalom printre 
ele, apreciază oamenii de j 
știintă citați de agenția 
UPI.

★
BEIRUT 31 (Agerpres). 

Valoarea pagubelor mate
riale provocate Libanului 
Ca urmare a invaziei is
raeliene este evaluată de 
surse financiare libaneze 
la aproximativ 16 miliar
de dolari.

Noul președinte al Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 31 

(Agerpres). — începînd de 
la 1 august, președinția 
Consiliului de Securitate 
al ONU va fi asigurată de 
ambasadorul Irlandei la 
Națiunile Unite, Noel Dorr.

El îl înlocuiește pe repre
zentantul Guyanei. După 
cum se șție, președinția 
Consiliului de Securitate 
este preluată lunar de re
prezentanții celor 15 state 
membre, pe baza Criteriu
lui rotației alfabetice.

vor 
ge-

de

SECRETARUL GENE
RAL AL ONU, Javier Pe
rez de Cuellar, l-a numit 
recent pe diplomatul fin
landez Klaus Aksel Sahl- 
gren în funcția de secre
tar executiv al Comisiei 
Economice a ONU pentru 
Europa. El va prelua acest 
post la 1 ianuarie anul 
viitor, cînd expiră manda
tul actualului titular, Ja- 
nez Stanovnik (Iugoslavia),

ÎN ULTIMII ANI, dez
voltarea învățămîntului a 
constituit una din princi
palele preocupări pe plan 
social ale guvernului mo- 
zambican. Ca urmare, nu
mărul elevilor a crescut 
constant, reușindu-se ca 
în anul de învățămînt re
cent încheiat cursurile 
școlilor de diferite grade 
să fie urmate de 1,516 mi
lioane de copii și tineri.

NUMĂRUL ȘOMERILOR trat o nouă creștere, de 
a crescut în iunie în Ja- 0,3 la sută în luna iulie
ponia cu 8,7 la sută în
raport cu aceeași perioadă 1981
a anului trecut, cifrîn-
du-se la 1,37 milioane, res
pectiv 2,48 la șută din to-

a.c. în perioada 1 iulie
1. iulie

R.F.G. prețurile 
cut în medie 
sută.

1982, în 
au cres

cu 5,7 la

talul forței de muncă 
țării. Creșterea șomajului 
este atribuită reducerii 
ritmului de creare a noi 
locuri de muncă, din cau
za accentuării recesiunii 
economice.

DUPĂ O MAJORARE 
CU 1 .LA SUTA pe par
cursul lunii iunie, prețu
rile din Republica Fede
rală Germania au înregis-

CONSUMUL DE DRO
GURI a crescut anul tre
cut iri rîndurile tineretu
lui japonez, constituind o 
amenințare serioasă pentru 
societate, se apreciază în 
„Cartea albă asupra nar
coticelor", dT\ publicității 
la Tokio Ministerul
Sănătății. ează că
numărul p„ ?. as,or ares
tate sau inte¥tfaa'te>sub a- 
cuzația de folosire sau de 
deținere de droguri a fost 
anul trecut de 22 331. din
tre care 11,6 la sută, res
pectiv 2 591 — tineri
19 ani,
respectiv 15 001 
între 20 și 30 de ani.

sub
iar 67,2 la sută.

tineri

i

„Război în.
Administrația Reagan a 

îmbrățișat ideea pregătirii 
unui război în spațiu de o 
manieră mai

s ați
pro- 

SUA, 
publicu- 

entuziastă lui ca fiind în principal 
decît predecesorii săi, dar un efort pașnic pentru a 

agresivă “ dovedi superioritatea teh
nicii americane. Dar unii mandament militar pentru 
conservatori, ca Daniel 
Graham, general în rezer.

rizarea crescîndă a 
gramelor spațiale ale 
inițial „vîndute"

insuficient de 
încă pentru a-i satisface 
pe cei mai înflăcărați sus
ținători de dreapta ai 
președintelui. Cînd naveta 
„Columbia" a aterizat, la 
4 iulie, în California, pre
ședintele s-a prezentat la 
fața locului ca să promită 
că spațiul extraterestru va 
fi folosit „pentru a întări 
securitatea Statelor Unite". 
La cîteva zile, ministrul 
apărării, Caspar Weinber
ger, a fost chiar și mai 
direct într-o întîlnire cu 
presa. „Spațiul extrateres
tru este unul din domeni„ 
lie în care noi o să fim 
activ implicați" .—, a spus 
el, adăugind că spațiul 
cosmic este un domeniu 
militar ce nu trebuie a- 
bandonat, Asemenea ; de
clarații m?.rchează milita-

dreaptă", care a ajutat la 
alegerea președintelui Rea
gan.

La sfîrșitul lunii trecu
te, forțele aeriene au a- 
nunțat crearea unui co-

spațiul extraterestru, am
plasat într-o grotă din a-

Din presa străina
(REUTER)

vă și fost șef al serviciilor 
de informații ale armatei, 
spun că Pentagonul nu 
plănuiește suficient de ra
pid desfășurarea de arme 
în spațiul extraterestru. 
Graham, care susține că 
Statele Unite trebuie să 
treacă rapid la capturarea 
„frontierei înalte", în fa
voarea apărării, este spri
jinit de mișcarea „Noua

dineurile munților din 
statul Colorado. „Sîntem 
astăzi puternic angajați in 
operațiuni spațiale" — a 
declarat șeful Statului 
Major al forțelor aeriene, 
generalul Lew Allen. Altă 
oficialitate militară a de
clarat, recent, că sî.it în 
desfășurare cercetări pen_ 
tru o platformă spațială de 
luptă, cu oameni Ja bord 
ce ar putea ti utilizată în

misiuni de război antisa- 
telit. Pînă atunci, Penta
gonul a anunțat Congresul 
că se lucrează la arme la
ser ce ar putea fi de^tă- 
șurate în spațiu pentru a 
distruge sateliți sovietici 
și rachete nucleare în zbor. 
Oficialitățile spun, de a- 
semenea, că o misiune- 
cheie a navetei spațiale va 
fi testarea unui aparat de 
detectare șf* ochire care 
să permită laserilor să țin
tească rachete la 
distanță.
numele 
Gold", 
cercetare 
și. alte asemenea sisteme.

Mulți experți în proble
me de apărare se îndoiesc 
că există vreun sistem de 
apărare împotriva rachete
lor nucleare care să fie 
suficient de eficace îneît 
să prevină moartea a mi
lioane de oameni intr-un 
război nuclear.

(A gerpres)

mare 
Exercițiul are 

codificat „Talon 
Sînt in curs de 

sau construcție
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