
PRObtfAR] »IR 90ATI fARIb». RNtȚl-9A)

teaqul i roșu O :0SAÎ^

ORGAN AL COMinTI)H)l MUNICIPAL PLTRTOIfit PC R 
Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

AM L XXXIX, NR. 9 512

fi
DUMINICA. 10 APRILIE 1083 4 PAGINI — 50 BANI

1N ZIARUL DE AZI

♦ Viața de partid : ÎNVĂȚÂMINTUL 
POLITICO-IDEOLOGIC — STR1NS LEGAT 
DE PREOCUPĂRILE ORGANIZAȚIILOR DE 
BAZA

♦ Invitație in mijlocul naturii
♦ Vă informăm

(în pagina a 2-a)

DE LA O DUMINICA LA ALTA
♦ Sîntem dintotdeauria pe aceste locuri
♦ Noutăți microtehnice in minerit

(In pagina a 3-a) i
ACTUALITATEA 1N LUME
♦ Memento
♦ Fapt divers
♦ Din presa străină

(In pagina a 4-a) ț

TĂRII. QT MAI MULT CĂRBUNE!

Producție suplimentară pentru cocs
ZI de extracție 

; record
O dată cu punerea în 

funcțiune și a celui de-al 
doilea abataj frontal do
tat cu complex de sus
ținere mecanizată de ma
re înălțime și cu com
bină de tăiere, produc
ția de cărbune cocsifi- 
cabi’. a sectorului II de 
la I.M. Urlcani este în 
continuă creștere. Ziua 
de joi, 8 aprilie a fost o 
zi de producție record 
pentru minerii acestui 
sector, care au extras a- 
proape 1 800 tone de căr
bune, depășindu-și astfel 
preliminarul cu peste 
200 tone de cărbune coc- 
sificabil. De acum, cele 
două brigăzi conduse 
de maiștrii electromeca
nici Ilie Amorărițeî și 
Felix Csavlovics, se vor 
afla într-o permanentă 
întrecere pentru a da ță
rii cit mai mult cărbune 
din abatajele pe care le 

. exploatează.

Însemnate depășiri în abataje
După ce au încheiat trimestrul 1 eu depășiri dc 

peste 4 500 tone de cărbune cocsificabil la produc
ția fizică, minerii sectorului V de la I.M. I.upeni 
continuă șirul bunelor rezultate și la începutul a- 
cestei luni. După cum am aflat, zi de zi, s orul 
și-a realizat și depășit sarcinile de plan, cumulînd 
în această lună un plus de 650 tone de cărbune. 
Cu aceasta, producția extrasă suplimentar de la în
ceputul anului se. ridică la peste 6 100 tone de căr
bune cocsificabil. De menționat, că întreaga pro
ducție extrasă suplimentar a fost obținută pe sea
ma depășirii productivității muncii, in medie cu 
1 200 kg pe post. Rezultate deosebit de rodnice ra
portează brigăzile conduse de minerii Vasile Rusu, 
Victor Butnariu, Nicolae Rusu și loan Trif.

Alături de ei se înscriu și minerii sectorului I 
care au recuperat în lunile februarie și martie (du
pă trecerea la noul program de lucru) minusul cu
mulat in luna ianuarie, încheind primul trimestru 
cu o depășire de 238 tone de cărbune cocsificabil 
la producția fizică. Cu rezultate bune au început 
și Lrimestrul II. După cum ne relata șeful dc sector, 
sing. Gheorghe Spinu, brigăzile conduse de Dumi
tru Tămîrș, Ioan Benko, Teodor Cășuneanu și Va
sile Iușan, totalizează în această lună un plus de 
peste 270 tone dc cărbune cocsificabil.

In zona centrului reședință de municipiu se 
construiește un nou bloc de locuințe care face parte 
din ansamblul „Ilermes". Este vorba de blocul 69 G 
și II ce va avea 10 etaje și spații comerciale la par
ter. La acest punct de lucru, formația complexă de 
dulgheri, zidari, montori și betoniști sub conducerea 
maistrului Ion Trantca aplică inițiativa muncitoreas
că „săptămiua și etajul". Prin hărnicia constructorilor 
roadele inițiativei sînt evidente. In fiecare săplămî- 
nă cele două tronsoane G și II ale blocului se inaj 
înalță cu încă un etaj Pentru faptele lor de muncă 
acești oameni harnici merită cu prisosință cuvinte 
de laudă.
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a cărbunelui
In ziua cînd am po

posit la cariera Cîm
pu lui Neag un 
soare primăvăratec „scăl

da" Împrejurimile fo
cului unde s-a produs o 
nemaiintîlnită metamor
foză. Este drept, trans
formările înnoitoare se 
țin lanț la noi in Vale, 
dar ceea ce se petrece la 
Cimjiu Iui Neag întrece 
orice așteptări. în primul 
find furnicarul de ma
șini — semn că și aici 
mecanizarea este la ea a- 
casa... — te 
că an i verbul 
este conjugat 
timpurile, 
îndu-și in
partea leului.

„Aruncăm" o 
asupra carierei 
cu Alexandru 
maistru 
Și
ției de 
aiogul 
chiar

și
Și

Direcții de acțiune ale creației 
masătehnico-științifice de

avertizează 
„a lucra" 

ia toate 
„prezentul” lu- 

permanențâ. .

privire 
împreună 

Bugheș, 
electr mecanic

secretar al organiza- 
partid Firesc, di- 

pornește imediat, 
dacă utilajele

mari ce „merg" in 
ne mai „bruiază”.

— Să lăsăm ce a 
anui trecut. Despre

am mai scris • 
pare însă, că ■ 
cest an aveți 
mari...

— Pentru cei 
măresc doar 
frelor totul poate 
rea... foarte simplu. 
Probleme sînt însă și am 
avut și anul trecut. Dat
am uitat... mi-ați spus ca 
să lăsăm ce-a fost anul 
trecut. De acord.
acesta oamenii 
au pornit „tare", 
biția lăuntrică a 
ruia, de a contribui prin 
eforturile proprii pentru 
ca noi, co'ectivul de la 
Cîmpu lui Neag, să pu
tem da in continuare ț 
replică... pesimiștilor ca- ț 
re dădeau din umeri 
cînd auzeau de acțiunea

a- 
să

noi. Se 
în a- 

gînduri

care
evoluția

ur- 
ci- 

pă-

Anul 
noștri 

ou am-
fiecă-

noastră. Am avut și 
vem probleme, de ce

Ioan TATAR
fost
asta (Continuare in pag. a 2

I
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Minerul Ion Volocaru (în 
duce una dintre formațiile de lucru din 
al nonei Lricani, evidențiată prin 
pentru creșterea continuă 
cocsif i.abil. In imagine, 
de setul de schimb Aurel 
Bezna,

centru! imaginii) con- 
sectorul II 

strădania depusă 
a producției de cărbune 

destoinicul brigadier alături 
Macoviciuc și ortacii Emil 

Cristinel Ungureanu și Ion Vlad.

Foto : Ștefan NEMEI SEK

în domeniul activității 
de creație tehnlco-știin- 
țifică de masă s-au ob
ținut în ultimul timp o 
serie de realizări bune ca
re au contribuit la înde
plinirea sarcinilor econo
mice, la creșterea aportu
lui gîndirii tehnice pro
prii în soluționarea pro
blemelor producției.

Activitatea de creație 
tehhico-științifică de masă 
a fost orientată spre 
bordarea și 
unor probleme 
ale dezvoltării 
sociale a Văii 
sînt : sporirea 
de extracție a 
modernizarea 
tehnologice, 
fabricație a 
versificarea

industriale și a prestați
ilor de serviciu, sporirea 
eficienței economice. A 
sporit numărul temelor cu 
eficiență economică ridi
cată care confirmă in ega-

PRIORITĂȚILE
PRODUCȚIEI

a- 
soluționarea 

prioritare 
econom ico- 

Jiului, cum 
capacității 

cărbunelui, 
fluxurilor

asimilarea în 
noi utilaje, di

ac ti vi taților

lă măsură potențialul de 
creație tehnică disponibil, 
precum și utilitatea deo
sebită a ’ accstâr acțiimi. 
I’Ot fi menționate în acest 
sens o serie dc obiective 
de creație tehnică dintre 
care mai importante sînt: 
perfecționarea tehnologi
ilor existente de exploa
tare a stratului 3 și stra
ielor subțiri (tare cuprin-

dc mai multe lucrări rea
lizate de colectivul 
T.C.P.M.C.). adaptarea pe 

marc 
combinei

Iucru cu 
mecanizate 

mo- 
adaptarea 
susținere 

în sistem 
Aninoasa), 

utilizarea stâlpilor 
ulici la susținerile 
nizatc SMA-2 prin 
filări constructive

transportoare de 
capacitate a 
KS-3 M pentru 1 
complexele
SMA-2 (l.M. I.upeni). 
dificarea și 
complexului de 
pentru lucru 
„troica" (I.M.

hidra- 
meea- 
modi- 
(l.M.

lng. Gh. DAVIDESCU, 
președintele comisiei in
ginerilor și tehnicienilor 

de pe lingă Consiliul 
municipal al sindicatelor

(Continuare în pag. a 2-a)

Azi, in 
Valea Jiului

în mii de famT.il din 
municipiu sc . știe că e 
vacanța de primăvară, 
dar nu toate aceste, fa
milii cunosc că, în săp- 
tămîna ce se încheie, 
elevii Văii Jiului au 
plantat în apropierea 
școlilor 1 000 de meri 
ale căror fructe le vor 
gusta, fără îndoială, 
copiii.

Această dimineață 
frumoasă (ziua 100 a 
acestui an) invită fie 
la drumeții spre caba
nele din împrejurimi, 
fie la manifestări spor
tive (handbal, compe
tiția „Diamantele ne
gre", pe terenul Școlii 
sportive ; baschet, în sa
la Liceului industrial 
din Petroșani). Nu lip
sesc nici activitățile 
culturale și artistice — 
la Cimpa, artiștii ama
tori din Lonea vor 
prezenta la ora 17 un 
spectacol de varietăți ; 
la Vulcan, dc la ora 
10 un concert de pro
menadă- susținut de 
fanfară ne va reamin
ti că a sosit vremea 
organizării unor acțiuni 
atractive- la locurile de 
agrement ; la clubul 
sindicatelor din Uri- 
cani o dimineață lite
rară, la ora 10.

Dar atît preferințele 
,cît și preocupările lo
cuitorilor Văii Jiului 
sînt de mare diversi
tate. Filateliștii se în- 
tîlncsc într-o nouă 
„rundă" dc discuții, e- 
levii se vor îndrepta 
către discoteci (ora 11, 
la casa de cultură), șa
hiștii iși continuă par
tidele. Continuă, însă, 
și acțiunile gospodă
rești în jurul blocuri
lor, în cartiere, avînd 
semnificația unei rea
le înclinații a oameni
lor spre ordine și ar
monie. Este chemarea 
primăverii. (T.S.)

famT.il
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Învățămîntul politico-ideologic—strîns legat 
de preocupările organizațiilor de bază
La mina Vulcan, în 

ziua stabilită pentru în
vățămîntul politico-ide
ologic de partid, asis
tăm la dezbateri în ca
drul organizației de ba
ză I A. Propagandistul 
a făcut o scurtă prezen
tare a temei insistînd 
mai mult, în final, asu
pra conținutului docu
mentelor adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. 
din 23—24 martie a.c. 
Cu destulă pricepere, pre
vederile stabilite de con
ducerea partidului au 
fost ancorate în preo
cupările organizației de 
bază, ale sectorului de 
producție. Pe acest te
ren, dezbaterile s-au 
desfășurat cu folos, con
tribuind la înțelegerea 
deplină și însușirea i- 
deilor din cuprinsul te
mei, din documentele a- 
mintite.

La început, reușita dez
baterilor (desfășurate „cu 
sala plină") am pus-o pe 
seama autorității propa
gandistului care era, nu 
din întîmplare la acest 
sector, tocmai secreta
rul comitetului de partid 
pe mină. Aflăm însă că 
în aceeași zi, toate ce
lelalte cercuri de învăță- 
mînt și-au desfășurat 
cursurile la un nivel de
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Cu
tectonica 
utilajele, 
adunarea

co- 
anga- 
sar- 
anul 

de 
felul

nu o recunoaștem, 
vremea, cu 
straturilor, cu 
Și totuși, în 
generală a reprezentan
ților oamenilor muncii 
din luna februarie 
lectivul nostru s-a ; 
jat să depășească 
cinile de plan pe 
1983 cu 20 000 tone 
cărbune. Despre 
cum ne-am mobilizat 
vorbesc cifrele : ziua de 
29 martie a marcat 
extragerea celei de-a 
20 000-a tonă de cărbune 
suplimentar de la începu
tul anului I

Dăruirea, eroismul (este 
firesc acest cuvînt, cînd 
este vorba de mineri !), 
abnegația, hărnicia, al
truismul, iată trăsături
le definitorii care fac 
din numele oamenilor de 
aici adevărate valori prin 
înseși rezultatele mun
cii. Cine sînt ei de fapt: 
Minerii Vasile 
Ion Diaconescu, 
vințchi, forezorii 
Chistol, Aurel 
Laszo Bumbi, Laszlo Vi- 
zer, Alexandru Forgacs 
și Ștefan Kiraly, lăcă
tușii din formația condu- 

Macarie, 
Ion Fel- 

Mihai 
Bumba,

exigență corespunzător. 
Ceilalți propagandiști — 
Ștefan Ivan, Lucian Pe- 
triș, loan Achim, Nicolae 
Ivănuș și alții — au ști
ut la fel de bine să sti
muleze dezbaterile, să 
explice motivația politi
că, socială a unor sarcini 
economice, în strînsă le
gătură cu activitatea pro
ductivă a sectoarelor. 
Cursanții au participat la
iniuiiiiifiuiniuifniiiiiiii.

Viața de partid 
iiiutnijiiiiiriniiiniumiu 

discuții făcînd precizări 
clare și asigurînd inter
pretarea corectă a pre
vederilor, punînd între
bări acolo unde s-au ivit 
unele neclarități.

Reușita unui curs poa
te să fie explicată, u- 
neori, prin calitățile pro
pagandistului. Dar ale 
mai multor cursuri 7 A- 
colo unde comitetul de 
partid pe mină se preo
cupă îndeaproape de 
pregătirea și desfășura
rea învățămîntului poli
tico-ideologic, rezultate
le nu întîrzie să se iveas
că. în aceste condiții, 
reușita dezbaterilor are

vechea | 
într-un

suflete-
Și

alături de toți

să de maistrul Alexan- j 
dru Mihăilă, electrienii l 
Ioan Todea, Pantelimon J 
Todea, loan Micșa sînt > 
numai o parte dintre | 
cei cărora numele le este 1 
tot mai des vehiculat a- ’ 
tunci cînd se elogiază ) 
bilanțul cu totul deose- i 
bit al colectivului de la ? 
cariera Cîmpu lui Neag. ) 
Transformi nd 
vatră a oierilor 
autentic izvor de ener- .■ 
gie, creatoare și necesa- ț 
ră, oamenii acestor lo- i 
curi înnobilează cărbu- J 
nele extras prin expre- 1 
sia faptelor lor cotidie- l 
ne și puritatea suf'"*"' •
lor prin care trăiesc 
muncesc 
minerii Văii Jiului.

Aoum cînd 
rii“ 
al Văii ne-au 
trat prin fapte și cifre 
seriozitatea, 
sentimentelor lor față de 
muncă, depășindu-și cu 
9 (nouă !) luni mai de
vreme angajamentul asu
mat pentru anul 
privind depășirea 
lui, așteptăm cu 
dere firească noi 
de maturitate și 
dine privind viața și ac
tivitatea acestui colec
tiv. 

„temera-
din vestul... liniștit 

demons-

trăinicia

1983 
planu- 
încre- 
dovezi 

certitu-

la bază selecția atentă 
și pregătirea corespun
zătoare a propagandiș
tilor, asigurarea conti
nuității cursurilor, ur
mărirea periodică, prin 
membrii comitetului de 
partid, a modului în care 
acestea se desfășoară, 
exigența manifestată la 
timp, atunci cînd în- 
tr-una din organizații a 
slăbit preocuparea pen
tru buna desfășurare a 
învățămîntului. Este a- 
devărat că nu toate dez
baterile se situează ■ de 
fiecare dată la nivelul 
cerințelor. Dar există 
strădania de a ridica ni
velul acestora, propa
gandiștii au în vedere 
antrenarea unui număr 
cît mai mare de cursanți 
la discuții.

Și la mina Vulcan, mai 
pot fi constatate unele 
lacune ale învățămîntu
lui (participarea la dez
bateri, prezența cursan- 
ților ș.a.) dar nota gene
rală o constituie înțele
gerea învățămîntului 
politico-ideologic ca o 
componentă importantă 
a vieții interne de partid, 
căreia comitetul de partid 
birourile organizațiilor 
de bază îi acordă aten
ția necesară.

Ion MUSTAȚĂ

cenaclul „VENUS" 
ÎȘI REIA ACTIVITATEA

La clubul sindicatelor 
din Petrila are loc astăzi 
ședința de redeschidere a 
activității cenaclului li- 
terar-artistic „Venus". A- 
lături de membri săi con- 
sacrați — Ion Mirion, Ion 
Cîrstoiu, Mircea Andraș, 
Constantin Cîmpeanu, Ion 
Pascal Vlad, Dumitru Ne- 
chifor și alții — vor par
ticipa numeroși tineri 
muncitori și elevi, cu re
ale posibilități artistice, 
(loan Dan BĂLAN)

tUrmar» din pag 1J

Paroșeni și IPSRUEEM), 
elaborarea matriței pen
tru debitarea profilelor de 
mină SG la tăierea tip 
ghilotină (IPSRUEEM),. au
tomatizarea comenzilor la 
transportul cu benzi la 
orizontul 400 (I.M. Uri- 
cani), presă hidraulică de 
mare capacitate (I.M. Lu- 
penl), tehnologia de ex
ploatare a stratelor sub
țiri de înclinare mare cu 
agregat AScM (I.M. Pe
trila), instalația mecani
că pentru lungirea trans
portoarelor la puțul 7 Vest 
halda (I.M. Vulcan), asi
milarea în fabricație la 
IPSRUEEM a unor piese 
din import în valoare de 
985 mii lei, recondițio- 
nări de piese în valoare 
de 2126 mii lei.

Așa cum este cunoscut, 
obiectivele de plan pe a- 
nul 1983 pun în fața colec
tivelor de oameni ai mun
cii din Valea Jiului sar
cini deosebite privind spo
rirea producției și crește
rea eficienței economice 
îndeosebi la extracția de

Invitație în mijlocul naturii
Primăvara și-a trimis 

vestitorii și în Paring. 
Pilcuri de ghiocei și brîn- 
dușe țes covor multico
lor pe canaveaua zdrențu
ită a zăpezii. Munții noș
tri își așteaptă admira
torii de sezon estival. Și 
Valea Jiului are mulți, 
farte mulți iubitori de na
tură,

în urma introducerii 
noului program de lucru 
în industria minieră, oa
menii muncii beneficiază 
de tot mai mult timp li
ber, pe care îl pot folosi 
pentru a-și reface și toni
fica forțele în mijlocul 
naturii.

— Ce oferă masivul 
Paring, celor dornici să 
petreacă clipe de răgaz 
în mijlocul naturii ? l-am 
întrebat pe Dumitru 
Ceaureanu, administra
torul cabanei „RUSU“ 
din sistemul I.A.C.C.V.J.
— Cabana noastră cu

prinsă în rețeaua turisti
că națională, a ieșit de 
curînd de sub un „trata
ment" de înfrumusețare 
ne-a mărturisit interlocu

Arhitecta Niculina Sămânță de la I.G.C.L. Petroșani în fața propriei crea
ții : ambianța plăcută, originală a noii florării din Vulcan.

Foto : Șt. NEMECSEK

cărbune. Un aport consi
derabil la soluționarea în 
bune condiții a acestor 
sarcini trebuie să-l aibă 
activitatea de concepție 
tehnică proprie, în care 
scop, comisiile inginerilor 
și tehnicienilor din între
prinderi, din institutele 
de proiectare și cerceta

Direcții de acțiune
re vor trebui să precizeze 
principalele obiective în 
raport cu prioritățile pro
ducției și să asigure a- 
tragerea unui număr cît 
mai mare de specialiști la 
soluționarea lor pentru a 
conferi cu adevărat aces
tor preocupări un carac
ter de masă

în cadrul mineritului 
Văii Jiului ne propunem 
în acest an să rezolvăm u- 
nele probleme importan
te cum ar fi : îmbunătă
țirea parametrilor la teh
nologiile actuale de ex- 

torul. Interioarele desti
nate servirii turiștilor, a 
oaspeților în general, au 
fost recompartimentate, 
mai estetic și mai func
țional. Prin reparații și 
dotări a fost ridicat gra
dul de confort al cabanei. 
Pentru a veni în întîmpi- 
narea celor care vor să-și 
petreacă sfîrșitul de săp- 
tămînă în atmosfera ozo- 
nată a muntelui organi
zăm mese comune pen
tru grupuri de oameni ai 
muncii de la toate unită
țile economice din Valea 
Jiului, cuprinzînd între 
15—20 de familii, contra 
sumei de 130 lei de per
soană în care se -include 
cazarea, masa și, bineîn
țeles... antrenul de caba
nă.

— Ce noutăți între
vedeți în ceea ce priveș
te înlesnirea transpor
tului pînă la cabană ?
— Din păcate, în acest 

sens nu pot veni decît cu 
o propunere în atenția 
gospodarilor Petroșaniu- 
lui. în afara celor două 
curse obișnuite ale auto

ploatare; reducerea con
sumurilor specifice de ma
teriale ; îmbunătățirea ac
țiunii de recuperare, re- 
condiționare și refolosire 
a materialelor, a pieselor 
de schimb și subansam- 
blelor de la utilajele mi
niere ; ne propunem să 
creștem cu 12,1 la sută 

față de 1982, volumul de 
piese de schimb recondi
ționate în vederea reuti- 
lizării lor în procesul de 
producție; creșterea gra
dului de folosire a utila
jelor din dotare ; extin
derea tehnologiei de ex
ploatare cu tavan de re
zistență în stratele 3 și 5, 
acolo unde este posibil : 
perfecționarea procede
elor de intervenție în ve
derea rezolvării rapide a 
situațiilor de surpări, fo
curi de mină, prin pro
cedee moderne, adaptate 

buzului de dimineață și 
după-amiază pînă la sta
ția telescaun se impune 
din ce în ce mai mult 
necesitatea unui orar mai 
.bogat pentru după-amie- 
zile fiecărei zile din săp- 
tămînă, pentru ca să în
lesnim petrecerea unor 
seri plăcute în jurul unui 
foc ciobănesc pînă la lă
sarea serii, pentru cît mai 
mulți oameni ai muncii. 
Chiar dacă mă repet, spun 
din nou : minerii au acum 
mai mult timp liber pc 
care trebuie să-l petreacă 
pentru refacere.

— Pe cînd prima in- 
tîlnire cu aceste grupuri 
organizate de care vor
beați ?
— Chiar din săptămîna 

care debutează cu data de 
11 aprilie și ne așteptăm 
oaspeții nu numai la sfîr- 
șit de săptămînă. Perso- 
nalu’ nostru și cabana 
RUSU este pregătit să-și 
primească în fiecare zi 
oaspeții, oamenii muncii 
din Valea Jiului.

_ Convorbire consemnată 
de T. KARPATIAN

la condițiile noastre de ză- 
cămînt.

Intensificarea acțiunii 
de creație tehnică de 
masă presupune cunoaște
rea tehnicilor și meto
delor specifice ale activi
tăților de concepție teh
nică, stimularea creativi
tății fiecărui om al mun
cii, urmărind populariza
rea intr-o mai mare mă
sură, mai ales prin presa 
locală și foi volante, a 
manifestărilor cu carac
ter de schimb de expe
riență, a realizărilor cu e- 
ficiență ridicată din acest 
domeniu.

Comisiile inginerilor și 
tehnicienilor, comisiile 
inovatorilor și inventato
rilor, cele de specialitate 
de pe lîngă c.o.m., cu spri
jinul comisiilor munici
pală și orășenești de cre
ație tehnico-științifică de 
masă să conlucreze cît 
mai strîns pentru cuprin
derea problematicii eco- 
nomico-sociale a între
prinderilor și creșterea 
aportului creației tehnice 
de masă la soluționarea 
acestora.

UNDE VINDE
„STEAGUL ROȘU" 7 Cî- 

I teva unități comerciale 
Idin Petroșani au preluat 

de curînd și vînzarea zia- 
Irului „Steagul roșu". A- 

cestea sînt : chioșcul nr. 
113 de lîngă hotelul „Cen- 
trai" care lucrează pe 
două schimburi, chioșcul 

I nr. 13 din strada Inde- 
l pendenței cu program pe

un schimb, chioșcul nr. 12. 
din strada Unirii, cu pro
gram, de asemenea 
schimb și sectorul 
petărie din cadrul 
zinului Universal 
Ziarul se vinde 
nuare și la unitățile

a

pe un 
de pa- 
maga- 
„Jiul".

în conti-

noscute de difuzare 
sei.

PÎNA CÎND ? 
plexul de servire 
deservire cum, 
indică firma) de 
da N. Bălcescu,
nează și o unitate

La 
(Și

cu-
pre-

com- 
nu de 

incorect, 
pe stra- 
funcțio- 

de

coafură. Personalul uni
tății încearcă să-și satis
facă clienții dar este pus 
aproape în- imposibilitate. 
De peste două luni boile
rul pentru apă caldă este 
defect, conducerea coope
rației meșteșugărești ,.U- 
nirea" promite 
lui, dar... 
rămas tot 
nă cînd ?

Vîscoza „1“ (în prelungi
rea blocului cu alimenta
ra nr 277 Nivelt) din Lu
peni. Aparținînd 
rativei 
„Straja",
profilată pe reparații 
ceasuri și brichete. (A.T.)

coope-
meșteșugărești 

unitatea este 
de

muncii din cauza auto
turismelor proprietate
personală care sînt par
cate incorect, blocînd căi
le de acces, 
sesori de
sați liberă partea 
bilă 
câți avarierea

.mașini și totodată
neți și dumneavoastră fără 
butelie de aragaz.

repararea 
promisiunea a 

promisiune. Pî-

O NOUA UNITATE DE 
PRESTĂRI DE SERVICII 
funcționează în cartierul

CETĂȚENEASCA. Ma
șina care transportă bute
lii de aragaz în cartie
rul „Carpați" nu poate să 
pătrundă pentru a satisfa
ce solicitările oamenilor

Stimați po- 
autoturisme lă- 

carosa-
a drumurilor căci ris- 

propriilor 
rămî-

elevi de la Școala genera
lă nr. 2 din Lupeni își 
încep vacanța de primăva
ră. cu o excursie. în zi
lele de 11 și 12 aprilie ei 
vor vizita obiectivele tu
ristice și istorice ale ora
șului Sibiu. (T.Ț.)

I 
I

ACȚIUNE DE VACAN
ȚA. Un număr de 40 de

Rubrică realizată de 
Ghcorghc BOȚEA
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Puterea romană
și ,.supunerea“ dacilor (I)

în ultimii 
întrebarea, 
problemă a 
tre vechi și 
autohtonii 
în primele decenii i 
ocuparea Daciei, 
împăcat cu soarta 
care le-a hărăzit-o 
ian, ori dimpotrivă, 
răzmerițe mai mari 
mai mici, sau opus 
terii ocupante. Unii 
torici 6trăini care nu 
pus niciodată la suflet 
continuitatea .daco-ro- 
mană apoi română, au 
mers pe ideea că între
gul neam al celor în- 
frînți a fost stîrpit și a- 
tunci întrebarea privind 
relațiile între daci și au
toritățile. romane nu ar 
avea obiect. La o cer
cetare științifică obiec
tivă a izvoarelor 1 
re antice, lucrurile 
insă cu totul altfel, 
dată după moartea 
Traian, în primele 
de domnie a 
tului Hadrian, 
care trăiau în șesul Ti
sei și sarmații veniți din 
est, au lovit puternic 
posesiunile romane 
flate la nordul Dunării, 
în Banatul de astăzi, da
cii liberi aliați cu iazi- 
gii, lovesc în forță 
nizoanele 
noaștem, grație 
lui său, că j 
rul de atunci al 
ciei Dacia, C. Iulius 
dratus Bassus, a 
„luptînd în Dacia", 
fost înlocuit de Q. 
cius Turbo, om de 

I forte, experimentat

ani s-a pus 
o 

noas- 
dacă 

puțin 
după 
s-au 

pe 
Tra- 
prin 
sau 
pu
ls
au

privind 
Istoriei 
anume, 
— cel

litera- 
stau 
în- 

i lui 
luni 

împăra- 
iazigii,

a-

gar-
romane. Cu-

■ epitafu- 
guvernato- 

provin- 
Qua- 
căzut 
El a 

Mar- 
mînă 

în

„Infractor”...
Printre cei șase copii 

— cei mai mari de 10 
și, respectiv, 11 ani — 
care au devastat două 
școli din Londra, provo- 
cînd pagube de 30 000 li
re sterline (4 000 dolari), 
se afla și un băiețel de 
4 ani, relatează agenția 
Reuter. Din pricina vîrs- 
tei, „infractorul" nu a 
fost pedepsit.

răscoalelor, 
complexe 

durat a- 
și cunoaș- 

î lui Eutro-

înăbușirea i 
Evenimentele 
din Dacia au 
proape doi ani 
tem mulțumită 
pius că Hadrian a vrut 
la un moment dat să a- 
bandoneze 
Sfătuit de | 
politici nu a 
nă la urmă, dar 
de teama 
(ne spune 
ordonat ca 
a podului 
Traian să

provincia, 
prietenii săi 
i făcut-o pî- 

totuși, 
incursiunilor 

Dio Cașsius) a 
partea de lemn 
construit de 
fie demontată.

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

ZZZZ. -1,'i .ZZ,ZZZZ,ZZZZZZZZZZZZ.

a căutat o le- 
în fața dacilor 
motiv pentru 
botezat cu epi- 
„Sarmisegetuza"

Hadrian 
gitimitate 
localnici, 
care a și 
tetul de 
colonia Ulpia Traiană. în 
situația că neamul dac ar 
fi fost „extirpat1’, in fa
ța cui mai trebuia Ha
drian să-și justifice le
gitimitatea 7 Se înțelege 
că împăratul își dorea 
o opinie favorabilă sub 
raportul continuității pu
terii in gîndurile și sen
timentele autohtonilor. 
Deși domnia lui Anto- 
nius Pius (138—161) este 
considerată ca o epocă 
de liniște, ea a fost tul
burată — cum ne 
biograful său, de 
coaie ale dacilor și 
ilor". Mai tîrziu, 
156—157 sint consemna
te puternice atacuri ale 
dacilor liberi, coalizați

spune 
„răs- 
iude- 
prin

fost surprinși 
în timp ce 

mobilierul

la 4 ani
Copiii au 

de poliție 
distrugeau
și-i dădeau foc.

Eveniment de fapt di
vers, atestînd 
secințele de 
ale climatului 
lență ce se
în lumea occidentală.

totuși con- 
necrezut 

de vlo- 
agravează

i

SALVAȚI PENTRU A FI... ARESTAȚI
O bandă formată din tineri a pătrus intr-o vilă 

din Savoia superioară furînd numeroase obiecte de 
valoare și o importantă sumă de bani. Numai că, 
tocmai cînd totul părea să se fi sfîrșit cu bine, sis
temul de alarmă s-a declanșat. Fugind de urmăritorii 
porniți pe urmele lor, hoții au escaladat un versant 
abrupt al muntelui din apropiere. Numai că panta 
era atît de abruptă Incit nu s-au mai încumetat să 
coboare. Salvatorii veniți în ajutorul lor i-au condus 
apoi pe „alpiniștii" ghinioniști în fața judecătorului, 
care i-a condamnat la închisoare.

De la o duminica ta alia

pune 
gu-

cu cei din interior, 
pă lupte grele se 
capăt revoltei, iar 
vernatorul de atunci, M.
Statius Priscus ridică un 
altar Victoriei 
în punctul numit 
Cununi" nu departe 
Grădiștea
Se cunoaște că între anii 
167—171 triburile 
comane au 
lent posesiunile 
din Gallia pînă în 
păți. Firește, ; 
daci atît au 
Sînt declanșate 
rile unei întinse 
antiromane. O 
ție găsită la 
tusa (Ulpia Traiană) spu
ne că însăși capitala s-a 
aflat în mare 
salvîndu-se cu 
te — (...ancipiti

Augusta 
„Sub 

de 
Muncelului.

mar- 
atacat vio- 

romane, 
Car- 

autoh tonii 
așteptat, 
resortu- 

; răscoale 
inscrip- 

Sa rmizege-

pericol, 
dificulta- 

pericu- 
lo virtutibus restituta...). 
în aceste împrejurări 
atac extern combinat 
revoltă dacă — minele 
aur romane aflate 
Roșia 
trerup 
unele 
cunse 
țe cerate. Tot în 
timp 
zaure monetare 
(Valea Mureșului, 
na, Munții Apuseni etc.) 
semn al unei stări de ne
siguranță generată de 
evenimentele cunoscute. 
Prin anii 180—190 
domnia împăratului 
modus apar, 
mențiuni 
toare la 
vinciilor 
Dacia.

romane
Montană își In

activitatea, iar în 
galerii au fost as- 
cunoscutele tăbli- 

acest 
sînt îngropate te- 

romane 
Crișa-

sub 
Com- 

nou 
privi-

din 
literare , 
pacificarea pro- 

Germania și

Viorel MORARU__ J
0

Cititorii fotografiază

Primă- 
deja 

la

Calendaristic, 
vara și-a trimis 
primii ambasadori 
poalele munților.

Pe crestele alpine, 
iarna este însă în toi. 
Drumeți încercați afir
mă că în aceste zile de 
început 
tezatul 
mos și 
oricînd. 
lăturată 
lași t'mP Ș* ° invitație.

Foto și text : 
Aurel DULA

de aprilie, Re- 
este mai fru- 

mai tentant ca 
Imaginea a- 

se vrea în ace-

i

t

„Campari In- 
din Marea 
inventat și

tuturor
Societatea 

ternational", 
Britanie, a 
produs un aparat special, 
destinat domnilor ceva 
mai „plinuți" care vor să 
slăbească... fără a-și pără
si biroul. Grație „inven
ției", fericiții posesori ai 
aparatului nu au nevoie 
să alerge pe străzile infec
tate de smog și nici să se 
abțină de la diverse mîn- 
căruri apetisante. Apara
tul, care amintește de un 
cîntar medicinal, ajută 
la... disimularea surplusu
lui. „Financial Times" a- 
dresa inventatorilor iro
nica invitație de a pune la 
punct și alte „originali-

de soiul celei amin- 
publicația su- 

1“ organi- 
„vacanțe de 
sprijinul func- 

supraaglome-

tăți" 
tite. Astfel, 
gera ca „temă1 
zarea unor 
birou", în 
ționarilor 
rați sau dispunînd de ve- 
- ,x—• z.zztzztz, Tctll să 

astfel conceput, îneît 
„beneficiari" să 
admira frumoasele 

(la televizor), să as- 
murmurul valurilor

@ ...medicul grec Hipocrat din Kos (460—375 
î.e.n.) este părintele dieteticii 7 El a fost primul care 
a pus problema folosirii raționale a alimentelor. 
@ ... memoria umană este uneori apreciată ca ști
ință ? Este cazul lui Mehmet Aii Halici din Ankara, 
care în octombrie 1967, a recitat 6666 versete din 
Coran din memorie, (imp de 6 ore. Recitalul a fost 
urmărit de 6 elevi ai Coranului, care au recitat du
pă el. © ...lacul aflat la cea mai mare altitudine din 
lume este Titicaca 7 Acesta este situat la frontiera 
dintre Peru și Bolivia, la 3 812 metri deasupra nive
lului mării. © ...recordul pentru conversație non
stop este deținut de Raymond Cantwell,' din Ox
ford, Anglia, care la 4 noiembrie 1977 a vorbit ne
întrerupt, timp de 150 ore 7 @ ...agricultura a fost 
deseori apreciată ca fiind „cea mai veche industrie 
din lume" 7 De fapt, nu există o evidență exactă a 
începuturilor ei. Se bănuiește că datează cu 11000 
ani înainte de era noastră. © ...literatura medicală a 
înregistrat multe cazuri de mame septuagenare 7 
exemplu, Ellen Elis, din Țara Galilor, a născut 
72 de ani, în anul 1776, al 13-lea copil al său. 
avea 45 de ani de căsnicie.

Culese de ing. Ilie BREBEN

De 
la

Da

:
I

î

E

!
c

j

i 
c

REBUS ZBOARĂ, ZBOARĂ REBUS
ORIZONTAL ; 1) 

clucașa vedetă de 
nică a celor mici 
2) Scenă de afirmare 
măiestrelor păsări 
toare — Orătanie; 3) Ur
me de... găină ! — O mo
țată migratoare de baltă, 
cu pene negre verzui ; 4)
Șede ! — Pană — Arbore 
antic de esență tare; 5)
Specialitate cu mac (mase.) 
— Paradisul păsărilor în- 
notătoare, apele ! — Coadă 
de cioară 1 6) Zburătoare

Bu- 
dumi- 

(pl.) ; 
a 

cîntă-

înrudită cu 
cu pene variat 
Văzduhul, imperiul 
rilor — Ultimii scatii I — 
Rea de gură la o parolă ; 
8) Ciripit cu ginduri as
cunse, unde nu trebuie 
(fig.) — Deliciu vînăto- 
resc ; 9) Scabie — Vultur 
bărbos (pi.) ; 10) Cornelia 
Zamfir — Boboci — Cu
prins în aripi 1 11) Rămă
șag pe un 
A face ca 
tă.

porumbelul, 
colorate ; 7) 

păsă-

os
o

de pasare — 
gîscă... irita-

VERTICAL : 1) Neîntre
cut cîntăreț de muzică... de 
cameră — Păsări ploua
te ; 2) Pasărea — Liră, cu 
aripa stingă frîntă ! — A
coborî în zbor ; 3) 24 de 
corbi 1 — Specie de păsări 
de baltă ; 4) Mare vultur
golaș ce trăiește în mun
ții Americii de Sud — 
înaripații din basme (fem.);
5) Specie de papagal exo
tic — Apărut pe neaștep
tate — Ușor la început I
6) Un fel de vino-ncoace 
(pi.) — Cuib situat cen
tral ! — Aripi de zăgani !
7) ~ 
Casă 
mijlocie 1 
nimic — Pasăre mică 
vioaie cu pene negre 
piept, albastre -verzui

Primul om-pasăre — 
pentru o pasăre 

8) Nu lipsește 
Și 

pe 
Și 

cenușii pe spate și galbe
ne pe pîntece ; 9) Ai o vi
nă 1 — Nu-i mai tace
gura... ca o coțofană ; 10) 
Părere 1 — Păsări de cur
te ; 11) Sezon de îndelun
gate peregrinări 
unele păsări 
non pentru 
CP’).

Dicționar :
Liviu 

student

pentru
Sine qua 

tema noastră

EON
BOT

nituri modeste. Totul 
fie 
acești 
poată 
plaje 
culte
(la radio), să inspire briza 
marină (cu ajutorul unui 
dispozitiv de climatizare), 
bineînțeles fără să se miș
te de la biroul lor. Pe 
cînd un aparat care să-i 
sature numai cu 
mîncărurilor 7 Sau 
tivele firme se tem 
fi ' plătite cu 
bancnotelor ?!...

mirosul 
inven- 
că vor 
fișîitul

Miniplugușor pentru 
revelionul din 6 aprilie 

un suflet, toti un gînd
LUNG mai
Toți

lung decit
• oricînd 

ca o acvilă 
lui NEGR1LA

Zboa-ră-nalt 
Sub lumina
TILIHOI, precum e leul 
Și-a-nsușit întreg careul 
Fugi măi Nene că-i de rău! 
A scăpat din arc

GEOLGAU 
CĂMĂTARU stă la pîndă 
Pune pase cu dobîndă 
Și ce dacă-i ora uniu 
lRIMESCU-ncarcă tunu, 
Drept la vinclu — aolică ! 
Bara tremură de frică

Azi
De 
De 
Si 
Cu
Mai ciupirăm un egal 
Și-nvățăm asa cu-ncetul 
Cît de tare e... OȚETUL’ 
Foaie verde trei coceni 
V-a făcut muica olteni 
Cu crampoane și cu laibăr ' 
Las să fie vreme bună 
La Craiova peste-o lună 
Și-o să bem din

Cupă zaibăr.
Valeriu BUTULESCU <

cînd Europa știe 
TICLEANU și Bănie 
DONOSE si CRISAN 
de baciul UNGUREAN 
CIUPITU — magistral .

Noutăți micro-tehnice în minerit

Acest transportor, față 
de transportoarele obișnu- 

T o placă de
infe- 
cazul 
unor 

Fixa- 
trans- 
inter- 
elasti-

ite, prezintă o 
închidere a ramurii 
rioare, detașabilă în 
necesității efectuării 
lucrări de reparare, 
rea acestei plăci pe 
porter se face prin 
mediul unor cîrlige 
ce care permit cedarea e- 
lastică a plăcii de închi
dere in cazul in care in 
ramura interioară pătrun
de un obiect (lemn, bul
găre de cășbune sau ste
ril) de dimensiuni mai 
mari. Transportarea obiec
telor în 
ră pînă 
toarcere, 
nate, se

ramura inferioa- 
la stația de in
unde sînt elimi- 
înlesnește prin

cedarea elastică succesivă 
a plăcilor de închidere pe 
toată lungimea 
portorului. Ripareș 
portarului 
mai ușor,

se face 
grație

trans- 
trans- 
mult 

acestor

închidere. De 
montarea și 
plăcilor se DANEȚIU

plăci de 
semonea, 
montarea

rapid, simplu și 
nai puțin.
Culese de Aldo

cu perso-

0^0
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Acțiuni în favoarea 
păcii și dezarmării

WASHINGTON 9 (A-
gerpres). — La Washing
ton a avut loc o conferin
ță de presă organizată de 
inițiatorii „Săptămînii na
ționale de luptă pentru 
pace și locuri' de muncă**, 
ce urmează să fie marcată 
in S.U.A. între 10—16 a- 
prilie. Manifestările în ca
drul acestei „săptămîni" se 
vor desfășura în 150 de 
orașe din 35 de state ale 
S.UA, cu participarea u- 
nor cunoscuți oameni po
litici și activiști pe tărîm 
social, demonstrând creș

terea nemulțumirii opini
ei publice americane față 
de accelerarea cursei 
înarmărilor, creșterea șo
majului și a inflației.

jir
BONN 9 (Agerpres). — 

Marșurile de primăvară 
împotriva cursei înarmă
rilor și pentru dezarma
re care au loc în acest an 
in Republica Federală 
Germania constituie o do
vadă grăitoare a prcocupă-

rii opiniei publice vest- 
germane față de preveni
rea războiului și apărarea 
păcii — a declarat, la 
Koln, cunoscutul activist 
pe tărîm obștesc din R.F.G., 
Josef Beber, unul din i- 
nițiatorii „Apelului de 
Krefeld*’ în favoarea de
zarmării și păcii. El a a- 
rătat că aceste marșuri, la 
care au luat parte sute și 
sute dc mii de oameni de 
cele mai variate convin
geri politice au dat ex
presie îngrijorării opiniei 
publice in legătură cu pro
porțiile atinse de cursa 
înarmărilor și dorinței lo
cuitorilor din R.F.G. de 
a se opri instalarea noilor 
rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Eu
ropa occidentală, de a se 
ajunge la distrugerea tu
turor rachetelor și armelor 
nucleare de pe continent 
prin adoptarea unor mă
suri practice de dezarma
re.

Dezbateri în
„Grupul

BUENOS AIRES 9 (A-
gerpres). — După înche
ierea, vineri seara, a dez
baterilor generale, parti- 
cipanții la Reuniunea mi
nisterială a „Grupului ce
lor 77“ au examinat, sîm- 
bătă, în cadrul unei șe
dințe cu ușile închise, pro
iectele de documente pre
gătite de experți și defini
tivate în cursul actuale
lor lucrări, precum și pro
iectul „Declarației fi
nale de la Buenos Aires'*.

în esență, documentele 
evidențiază situația eco
nomică gravă pe plan 
mondial, cu consecințe 
negative sporite asupra 
economiilor naționale ale 
țărilor în curs de dezvol
tare, precum și poziția a- 
cestor state în raport ou 
problemele enunțate. Ele 
urmează să constituie 
punctul de plecare al di- 
alogu'ui pe care țările în 
curs de dezvoltare îl vor 
avea, în iunie, Ia Belgrad, 
în cadrul Conferinței Na
țiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare 
(UNCTAD—VI) cu statele 
industrializate. „Declarația 
finală de la Buenos Ai
res" sintetizează aspecte-

celor 77“
le majore ale vieții social- 
economice internaționale, 
punind accentul pe exis
tența, în prezent, a unor 
norme șl practici inechi
tabile și injuste în siste
mul economic și finan - 
ciar mondial. în acest 
context, documentul e- 
vidențiază pregnant ne
cesitatea edificării unei 
noi ordini economice și 
financiare internaționale, 
a unei lumi mai drepte și 
mai bune, care să ofere 
cadrul adccvat_ de dezvol
tare, pace șî progres pen
tru toate națiunile lumii.

în perioada 1971—1981, 
i in întreaga lume au fost 

date dispărute 46 de na
ve la bordul cărora s-au 

i aflat aproajre 1 000 de 
= marinari, a anunțat Di

recția suedeză dc navi- 
i gație. în documentul 

publicat în legătură cu 
ș aceasta se relevă că 17 

din navele dispărute 
transportau minereu de 

i fier sau fier vechi. Au- 
i torii studiului relevă că 
I dispariția navelor s-a pe- 
i trecut în condiții „mis- 
i terioase", nici una din ele 
i netrasmițînd semnale 
i prin care să anunțe că a 
i suferit vreun accident, 
i După opinia unuia din 
1 conducătorii Inspecției 

maritime suedeze, moti- 
î vul principal al acestor 
ț dispariții ar fi controlul 
i insuficient al navelor 

înaintea plecării in cursă.
+

La Madras — centrul 
; administrativ al statului 
i indian Tamilnadu — a 
i avut loc un concurs al 
i porumbeilor călători, 
i Luînd startul de la Ban

galore — centrul statului 
ș vecin Karnataka — 

„participant»** la concurs 
au străbătut distanța dc

360 dc- kilometri pentru a 
ajunge la țintă. Primul a 
sosit un porumbel călă
tor care a parcurs tra
seul în 4 ore și 40 de 
minute, realizînd o vite-
ză medie de aproape 40 
kilometri pe oră.

★
Potrivit unui bilanț o-

fieial dat publicității la

FAPTUL DIVERS!

Roma. in primele zi'e 
ale lunii aprilie, în Ita
lia au fost înregistrate 
1 832 de accidente de 
circulație, soldate cu 120 
de morți și 2 925 de ră
niți, precum și cu im
portante pagube materi
ale, informează agenția 
ANSA.

★
în palatul Menșikov din 

Leningrad, fosta reșe
dință a primului guver
nator general al Peters- 
burgului, acum o secție 
a „Ermitajului", este ex
pusă o colecție de costu
me ce au aparținut lui 
Petru cel Mare. Ea to-

talizează aproape 300 de I 
obiecte de îmbcăcămin- | 
te, de la costume de i 
stradă, de paradă, pînă i 
la halate de Interior sau i 
salopete purtate în pe- i 
rioada cînd acesta lucra ș 
în diverse porturi apu
sene. Petru cel Mare a- ț 
vea înălțimea de 2,03 •: 
metri și toate costume- i 
le din colecție atestă i 
acest lucru.

★
Efectuînd săpături în ; 

apropierea unui cunoscut ; 
templu din vechea ca- ț 
pitală a Sri Lankăi, Anu- i 
radhapura, un grup de i 
arheologi au descoperit i 
filele unei cărți din aur 1 
din secolul IX. Pînă a- I 
cum ei au dat Ia iveală i 
șapte folii din aur, fie- 1 
care avind dimensiunea I 
de 65/6 cm. în total, ele î 
cîntăresc două kilogra- 1 
me de aur. Potrivit pri- î 
melor aprecieri, pe file | 
este gravat un text în j 
sanscrită. în prezent, spe- i 
cialiștii încearcă să des- i 
cifreze textul, iar arhe- i 
ologii continuă săpătu
rile în speranța că vor i 
descoperi și celelalte fi- j 
le. Ș

Șomajul continuă 
să crească într-un ritm 

îngrijorător
MADRID 9 (Agerpres). 

—în Spania șomajul con
tinuă să crească într-un 
ritm îngrijorător. Potri
vit datelor publicate de 
Institutul național de sta
tistică, în țară există în 
prezent peste 2,3 milioane 
șomeri, reprezentînd 17,1 
la sută din întreaga popu
lație aptă de muncă. Zia
rul madrilen „Cambio** 
subliniază in legătură cu 
aceasta că cea mai marc 
neliniște o provoacă fap
tul că peste 80 la sută 
din numărul total al șo
merilor îi reprezintă ti
nerii între 16 și 24 de 
ani.

Reducerea alocațiilor 
de stat pentru 

Universitatea din 
Copenhaga

COPENHAGA 9 (Ager
pres). — Autoritățile da
neze au anunțat că pentru 
viitorul an de învăță- 
mînt vor reduce aloca
țiile de stat pentru Uni
versitatea din Copenhaga 
— una din cele mai vechi 
instituții de acest gen din 
Europa occidentală — cu 
32 milioane de coroane. 
Potrivit unei declarații a 
rectorului universității, a- 
ceastă măsură, motivată 
de guvern prin fenomene
le de criză economică cu 
care este confruntată ța
ra, va avea ca efecte di
recte reducerea numărului 
de cadre didactice și de 
studenți. renunțarea la 
unele cursuri și seminalii 
și majorarea taxelor u- 
niversitare, ceea ce va Iovi 
în special pe tinerii pro
venind din familii cu ve
nituri reduse.

••••((«•••••••«•o

Klaus Barbie — încă în umbră
Călăul din Lyon tortura, 

trccînd drept un colabo
rator francez. Christian 
Riss, judecătorul din Lyon 
însărcinat cu întocmirea 
dosarului in afacerea 
Barbie, așteaptă decizia 
medicilor de la închisoa
rea Saint-Joseph pentru 
a relua interogatoriul cri
minalului nazist.

Nerăbdarea devine tot 
mai mare pe măsură ce 
noi mărturii sosesc ne
încetat la procurorul re
publican. Astfel, lionezii, 
militanți in rezistență sau 
nu, dezvăluie în depoziți
ile lor cruzimile pe care 
le-au suportat din partea 
unui anume jandarm nu
mit .Ciaude Barbier. Măr
turiile lor sînt oficiale : 
in timpul ocupației, Klaus 
Barbie a încercat totul 
pentru a trece drept Bar
bier. El vorbea curent

franceza. Doctorul Du- 
goujon, declară categoric, 
chiar în vila în care a fost 
arestat liderul rezistenței 
franceze Jean Moulin : 
cînd Barbie a venit în

decătorul nu este departe 
de a se convinge că 
Klaus Barbie și Claude 
Barbier nu sînt dccît una 
și aceeași persoană. Dacă 
va reuși să o dovedească,

Din presa străina
(„L' HUMANITE")

clădire pentru a-1 aresta 
pe Moulin și pe camara
zii acestuia el vorbea 
franceza, fără accent. 
Profesorul Lombard-Pla- 
tet, chirurgul care a efec
tuat recent opt rația plasti
că asupra lui Barbie, dă 
și e asigurări că, pe ma
sa de operație. Barbie i-a 
vorbit în franceză.

Să reamintim că, in fața 
judecătorului de instruc
ție, Barbie nu se exprimă 
decit în germană. Dar ju-

instrucția va fi făcut un 
pas uriaș ; aceasta va per
mite să se pună in cauză 
sistemul de apărare a lui 
Barbie . afirmînd că el 
nu a fost acuzat decît de 
luptătorii de rezistență. 
Barbie evită o urmărire 
judiciară pentru crime con
tra umanității (Cea pentru 
crime de război fiind 
prescrisă). Dar dacă in
strucția ajunge să stabi
lească faptul că, sub nu
mele fais de Claude Bar
bier, cl a participat la

torturarea și arestarea 
persoanelor civile, el poa
te fi judecat de crime 
contra umanității, care nu 
sînt prescriptibile.

Dealtfel, în Statele U- 
nite, un funcționar al ofi
ciului pentru anchete spe
ciale din cadrul Ministe
rului Justiției a fest în
sărcinat să conducă inves
tigațiile asupra protecți
ilor de care ar fi benefi
ciat Barbie din partea au
torităților americane pen
tru _a s.ăpa de justiția 
franceză. El fusese con
damnat în două rinduriîn 
contumacie in anii '50, 
pentru crime comise, la 
Lyon de Gestapo între a- 
nii 1942 și 1944, sub co
manda sa.

(Agerpres)

11—17 APRILIE 1983

Mica puDbciîate
CAUT femeie Îngrijire strada Repub icii bloc 9 

doi copii. Andrei Nieolae ap. 27. (385)
ANUNȚ DE FAMILIE

Calendar săptămînal

11 aprilie — Vizita oficială a președintelui egiptean,
Hosni Mubarak, în Pakistan.

12 aprilie — „Ziua mondială a aviației și cosmonau
ticii".

— începe, Ja Geneva, cea de-a 38-a sesiu
ne a Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa (12—13).

— Se deschide la Budapesta Expoziția in
ternațională de mașini agricole — Agro- 
masexpo (12—15).

—■ Președintele Republicii Islanda, Vigdis 
Finnbogadottir, începe o vizită în Franța.

— Vizita oficială în Statele Unite a sulta
nului Omanului, Qaboos Bin Said.

13 aorilie — Vizita oficială a premierului Consiliului
de Stat al R.P. Chineze, Zhao Ziyang, 
în Noua Zeelandă (13—17).

— Primul ministru italian, Amintore Fan- 
fani, întreprinde o vizită oficială în Olan
da.

— Vizita în Mexic a ministrului de exter
ne spaniol, Fernando Moran.

— Se deschide Tîrgul internațional de la 
Hanovra (13—20).

14 aprilie — Președintele Franței, Francois Mitterand,
face o vizită oficială de două zile în El
veția.

— în Sudan începe un referendum pentru 
alegerea președintelui republicii (14—25 
aprilie).

— Vizita în S.U.A. a cancelarului vest-ger- 
man, Helmut Kohl (14—15).

— Se deschide Tîrgul internațional de la 
Milano (14—23).

15 aprilie — Primul ministru din Sri Lanka, Rana-
singhe Premadasa, efectuează o vizită 
în Marca Britanie.

16 aprilie — Sărbătoarea națională a Danemarcei
(Ziua de naștere a reginei Margareta a 
11-a).

— I.a Londra se deschide reuniunea anu
ală a liderilor partidelor liberale din 
țările membre ale C.E.E.

17 aprilie — Republica Arabă Siriană aniversează
Ziua independenței (sărbătoare națională).

— Secretarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, întreprinde o vizită la 
Stockholm.

— Premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Zhao Ziyang, efectuează o vi
zită oficială în Australia (17—23).

(Agerpres)

Italia în campionatul 
european. 17,30 Din tai
nele mărilor. 18,40 Mi
cul ecran pentru cei 
mici. 19,00 Telejurnal. 
19,15 Cîntarea României. 
Județul Bihor. 20,00 Te- 
lecinemateca : Un plan 
pentru doamna Cimino. 
Premieră pe țară. Pro
ducție a studiouri"or de 
televiziune engleze. 21,30 
Recital Gheorghe Zam
fir. 22,00 Telejurnal. 
Sport. 22,20 Avanpremi
eră săptămînală TV.

Luni, 11 aprilie
15,00 Telex. 15,05 Emi

siune în limba maghia
ră. 17,50 1001 de seri. 
20,00 Telejurnal. 20,15 
Actualitatea economică. 
20,30 De ziua internațio
nală a foștilor deținuți, 
deportați și internați 
politic antifasciști. 20,40 
Tezaur folcloric. 21,10 
Curier cetățenesc. 21,20 
Aventura cunoașterii.
Memoria vieții. 21,45 Ro
man foieton.. Marile spe
ranțe. 22,15 Telejurnal.

FILME
Luni, 11 aprilie

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Secvențe ; Uni
rea : Incendii și locuri 
pîrjolite.

LONEA : Grănicerii.
VULCAN — Luceafă

rul : Oricum tata mă 
va snopi.

LUPENI — Cultural : 
Întîmplări pe muntele 
Tien Yun San.

URICANI : Mephisto,
I—II.

TV
Duminică, 10 aprilie
8,00 Consultații pen

tru bacalaureat (seral).
8.30 A manahul famili
ei. 9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.
10,00 Viața satului.. 11,45 
Lumea copiilor. 13,00 Al
bum duminica . Din su
mar : Telex ; Intermez
zo muzical ; Un zîmbet 
pe 16 mm: Cascadorii ri- 
sului : 16.00 Telesport :
Rugby : România —

SOȚUL Alexandru, Doina fiică, Ghiță fiu suro
rile, nora, ginerele, nepoatele, anunță cu adîn<*ă 
durere împlinirea a șase luni de la dispariția scum
pei noastre

CHELARU ANA
Lacrimi și flori pe mormintul ei. (373)
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