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Productivități 
superioare 

la I.M. Paroșeni 
Aflăm de la Rodica 

Vlaic, statistician la bi
roul planificare că, ală
turi de rezultatele deo
sebite obținute la planul 
producției de cărbune, 
rezultate superioare s-au 
obținut și la productivi
tatea muncii. Astfel, la 
productivitatea muncii în 
subteran s-a depășit pla
nul cu 0,077 tone/post, 
iar pe mină cu 0,053 to- 
ne/post. Totodată. 
Remus Becuș, șeful 
torului III, ne informea
ză că in cadrul respecti
vului sector, brigăzile 
conduse de Francisc Fa- 
zakas și Nicolae Andra- 
șic au obținut și în zilele 
acestei luni depășiri de 
productivități ale mun
cii de peste 25 și, res
pectiv, 20 la sută. O do
vadă elocventă a hărni
ciei și abnegației mine
rești prin care colectivul 
de mineri al I.M. Paroșeni 
întîmpină sărbătoarea 
muncii. (A.T.)
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IN INTIMPINAREA
SĂRBĂTORII MUNCII

în vederea punerii în funcțiune
a puțului cu schip

Important succes mineresc
La mina Lupeni a fost terminat ultimul obiec- 
din complexul de lucrări miniere aferente pri- 

cu
tiv
mei etape pentru darea în funcțiune a puțului 
schip : săparea și betonarea camerei dozatoarelor de 
la orizontul 355. Lucrarea a fost 
înainte de termenul prevăzut în 
ție, succes realizat de brigada 
liști condusă de Gheorghe Toma 
vestiții care a executat și celelalte lucrări miniere 
aferente dării în funcțiune a puțului, respectiv silo
zul de 1 200 tone între cotele 400—355 și galeria ben
zii dozatoare de la cota 355. în luna martie, brigada 
a lucrat cu productivitate superioară prevederilor 
Cu 68,5 la sută, și-a depășit planul de săpări și be- 
tonări cu 336 mc, situîndu-se pe primul loc în în
trecerea brigăzilor de mineri din cadrul unității. 
Menținînd acest ritm de lucru, și în primele două 
decade din aprilie brigada a realizat o depășire de 
115 mc.

Odată cu finalizarea lucrărilor miniere, s-a cre
at front larg intensificării lucrărilor de montaj, 
lucrări executate de echipele conduse de maiștrii 
Iosif Materna, Nicolae Precup și Iulian Scafeș. A- 
ceste echipe au terminat deja montarea culbutorului 
simplu, instalația de curățat vagonete, lanțul com
pensator și banda de sub orizontul 400, în prezent 
fiind în curs de montare și finalizare culbutorul du. 
blu și cele două lanțuri compensatoare. (I.D.)

predată cu 10 zile 
graficul de execu- 
de mineri specia- 

din sectorul de in-
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La invitația tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

președintele Republicii Socialiste România, 
tovarășul HU YAOBANG, 

secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez, 

efectua o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră

va

invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, se- 
general al Partidului Comunist Român, pre-

La
cretar
ședințele Republicii Socialiste România, tovarășul Hu 
Yaobang, secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, va efectua în prima de
cadă a lunii mai a.c., o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România.
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Instantaneu de primăvară pe bulevardul Vulcanului. Foto : Șt. NEMECSEK

Ieri, la Casa de cultură din Petrosan’, a început

Festivalul-concurs „Cîntecul adîncului"
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— REPORTAJ DE LA
Ieri, Casa de cultură din 

Petroșani a trăit atmosfe
ra marilor evenimente 
cultural-educative, deschi
derea celei de-a 11-a edi
ții a Festivalului-concurs 
de muzica populară și 
șoară, creație 
artă fotografică, 
adîncului". Ieri dimineață, 
în foaierul mare s-a ver
nisat expoziția foto, la rea
lizarea căreia o contribu
ție esențială a avut-o Fran
cisc Nemeth, un artist foto 
despre a cărui activitate am 
mai scris în coloanele zia
rului nostru. Expoziția cu
prinde '.ele mai bune foto
grafii prezentate în con-

Reușită ce couiirmâ 
maturitatea unui colectiv

secției de 
a 

IPSRUEEM anui 1983 i-a 
pus în față sarcina să re
alizeze întreaga 
ție de stîlpi 
ținerea 
material 
tiv din 
Roman, 
portanță economică 
sebită pentru țară, 
pentru noi toți, o 
ne de mare 
te pentru 
pilor. Dificilă, i 
spre deosebire de 
aduse din import, 
valută și cu care 
nii erau obișnuiți 
lungul anilor, 
rea in fabricație a 
lor indigene 
prelucrare in plus, 
exigențe suplimentare pe 
întreg lanțul de operații, 
adaptarea tehnologiilor de 
fabricație, a sedevisticii 
la aceste exigențe și, de
sigur, completarea dotă
rii secției cu mașini u- 
nelte pe măsură.

în ceea ce privește do
tarea, ea s-a îmbunătă
țit ; pretențiile, 
de altfel, ale 
secției fiind 
aproape în 
Secția a fost 
strunguri noi, 
randament; s-a

Colectivului 
stîlpi hidraulici

tățit aprovizionarea 
cuțite de strung de cali
tate superioară, cu 
tre de 
rămas 
numai 
ceasta 
Dar greul a fost 
și încă din start, 
din primul 
Colectivul secției a livrat 
unităților miniere a- 
proape 7 000 de stîlpi de 
abataj cu 1 500 peste 
sarcinile prevăzute ; a- 
ceasta, concomitent și 
cu depășirea cu aproape 
400 tone a planului la ar. 
mături metalice și cu 30 l 
d& 't^ne nîacă rlo RÎr- ’
mă tot 
ceea ce 
cheierea
o depășire de peste 4 mi- . 
lioane lei la producția ț 
marfă șl cu 7 milioane lei 
la producția globală.

— Desigur, marea 
principala reușită i 
tru oamenii de la S.S.H. 
sînt stîlpii, depășirea pla
nului la stîlpii hidraulici, 
ne spune maistru] 
D. Ioana, secretarul 

firești • junct al 
oamenilor 

satisfăcute 
întregime.

dotată cu
de mare 

îmbună.

produc- 
pentru sus- 

abatajului din 
indigen, respec- 

țevi produse 
O sarcină de

■* ț?C“ 
la 

im- 
deo. 
deci 

misiu- 
complexita- 

făuritorii stîl- 
intrucît, 

țevile 
pe 

oame- 
de-a 

asimila- 
țevi- 

presupune o 
deci

pie- 
polizor. Ceea ce a 
de făcut a depins 
de colectiv și a- 
a însemnat greul, 

învins 
adică 

trimestru.

la plasă de sîr- 
pentru abataje, i 
i-a as'Airat în- 

trimestrului cu

și
pen- t

(Continuare in pag. a 2-ad

partid. 
tră e cu

I oa n 
ad 
le 

noas
comitetului 
Satisfacția 
atît mai deplină

Ioan DUBEK

u- 
literară și 

„Cîntecul

MASA JURIULUI —
curs, cu o tematică 
de variată, 
fiind totuși 
mineri.
tă de noi (prezentarea in 
concurs a unor fotografii 

trecu- 
pre- 
priii

destul 
predominante 
portretele de 

Noutatea anunța-

cu imagini din 
tul Văii Jiului) este 
zentă în expoziție 
lucrările semnate de Iosif 
Tellmann și Alexandru 
Varga din Lupeni.

Tot ieri dimineață, ju
riul concursului de poe
zie, prezidat de scriitorul 
Dumitru Dem Ionașcu, a

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Luni, începe la Lupeni

Săptămîna 
Flori de mat ii

semnificație 
manifesta- 
oamenilor 

Lupeni ?

Brigada condusă de minerul Mircea Secrieru (al 
doilea din stingă) de la sectorul VI investiții al minei 
Livezeni se situează pe primele locuri la nivelul Văii 
Jiului în întrecerea socialistă in riadul formațiilor de 
lucru care pregătesc viitoarele fronturi de producție.

Lupeni începe, luni, 
suită de manifestări 

politico-educative, cul- 
tural-artistice și sportive, 
aflate sub liricul 
ric „Flori de mai", 
nizate de Consiliul 
șenesc de educație 
tică și .cultură 
tă. Despre semnificațiile 
educative și structura a- 
cestei acțiuni complexe, 
am solicitat detalii 
la tovarășul Ion 
reanu, 
totului 
partid.

— Săptămîna „Flori
de mai" este la a doua (Continuare in oag a 2-a)

gene- 
orga- 
oră- 

poli- 
socialis-

secretar al 
orășenesc

de 
Pădu- 
Comi-

de

ediție. Ce 
are această 
re în viața 
muncii din
— în primul rînd re

prezintă o contribuție la 
procesul de stimulare și 
diversificare a activită
ții politico-educative, 
cultural-artistice și sporti
ve din oraș, în așa fel 
incit să ofere tuturor lo
cuitorilor posibilități re-

Interviu realizat de
Tiberiu SPÂTARU

!
I 
i

Vreme plăcută astăzi în 
Valea Jiului, îmbiindu-ne 
să ne îndreptăm pașii 
fie spre instituțiile de cul
tură. fie către terenul de 
sport pentru a lua parte 
la multe și atractive ma
nifestări duminicale. Ia
tă ce posibilități de pe
trecere a timpului liber 
ne așteaptă : pină la 
prînz diverse competiții 
sportive cum sînt : fotbal 
(meciuri în divizia C, la 
Vulcan, ora 11, dar și în

Azi, în I nlen Jiu foi
campionatul județean), 
baschet (în sala Liceu 
lui industrial din Petro
șani meciul din campio
natul divizei B tineret, la 
ora 10), handbal (pe te
renul C.S.Ș. Petroșani, de 
la ora 10), tenis de masă 
(în sala clubului sportiv 
din Petroșani, de la ora 
9). în domeniul culturii 
evenimentul proeminent,

cu ample semaifi-atii 
pentru miș'-arpa artiști
lor amatori di.. Valea 
Jiului, este, fără îndoia
lă, festivalul-concurs „Cîn. 
tecul adîncului" 
șurat la Casa de 
din Petroșani. Dac 
cetează nici viața 
ală din cluburi :

dalion despre 
creația pictorului

desfă- 
cultură 
nu în- 
cultu- 

un me- 
viața și

Theo-

Palladv (Lenea, ora 
un simpozion despre 

poezia con- 
Uri i ani, ora 

i.irca poe- 
lin cercul 

mină"), 
(poate că 
discoteci, 

isa se pre- 
fil-

■ reali- 
..Ori-

d ■
18). 
patriotism in 
t< nporan-ă 
.10, eu parii
ți', r amalo'-. 
literar „Flori de 
La obișnuitele 
și atractivele) 
doar la Anine 
zintă ceva in plus : 
mul „Adaptarea" 
zat de cineclubul 
zonț XI" din loca li'.a

T. GORJAM
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Să cunoaștem și să respectăm, legile țării 

întărirea ordinii și disciplinei în 
comercializarea produselor agroalimentare

vîndă produsele și direct 
din gospodăria proprie, 
dar tot cu respectarea 
prețurilor maximale de 
mercurial. Potrivit De
cretului 96/1983, cum
părarea în scop de re- 
vtnzare a produselor a- 
groalimentare de către 
persoanele fizice este in
terzisă. Aceasta este o 
măsură binevenită, care 
urmărește eliminarea in
termediarilor între pro
ducători și consumatori 
și are o importanță deo
sebită pentru a pune ca
păt oricărui fel de spe
culă. De asemenea, re

Decretul 96/1983 privind vînzarea produ- 
asi-selor agricole de către producători individuali, 

precum și unele măsuri pentru asigurarea res
pectării prețurilor maximale de mercurial

In vederea unei bune 
desfășurări a schimburi
lor de mărfuri dintre sat 
Și oraș in ultima vreme 
au fost elaborate de că
tre organele supreme ale 
puterii de stat o seric de 
acte normative, printre 
care și Decretul nr. 96 
din 28 martie a.c. al Con
siliului de Stat, privind 
vînzarea produselor a- 
gricole de către produ
cătorii individuali, pre
cum și unele măsuri pen
tru asigurarea respectă
rii prețurilor maximale 
de mercurial. Adoptarea 
acestui act normativ a 
fost impusă 
nu numai de 
necesitatea de 
a se
gura un curs 
normal și
controlat al
prețurilor pe
piață, dar și de cerința
de a pune capăt unor
fenomene de speculă cu 
produse agroalimentare 
ce au început să apară pe 
piață, speculă determi
nată mai ales de apariția 
unor intermediari între 
producători și consuma
tori.

Comerțul cu produse a. 
groalimentare, cu excep
ția cărnii tăiate și a pre
paratelor din carne, este 
permis numai producă
torilor care vin să-și vîn- 
dă produse în piață sau 
in alte locuri de desface
re anume stabilite, obli
gația lor fiind de a res
pecta prețurile maxima
le de mercurial stabili
te și afișate. Cu privire 
la vînzarea produselor 
agroalimentare, trebuie 
reținut că aceasta se 
poate face numai pe ba
za certificatului de pro
ducător agricol. Propri
etarii produselor agrico
le și producătorii agri
coli individuali pot să

glementarea are meni
rea de a nu afecta cu 
nimic nivelul de trai al 
oamenilor muncii, dim
potrivă, de a asigura 
desfacerea produselor a- 
groaliraenlare la prețuri
le stabilite.

Prețurile maximale de 
mercurial se stabilesc de 
comitetele executive ale 
consiliilor populare ju
dețene și al municipiu
lui București. Pentru le
gume, cartofi, fructe și 
păsări vii se pot stabili 
prețuri maximale de 
mercurial mai mari cu 
cel mult 5 la sută decît 
prețurile cu amănuntul 
prevăzute de lege pen
tru aceste produse.

încălcarea prevederilor 
amintite mai sus, atrage, 
după caz, răspunderea 
penală sau administrativă. 
Astfel conform prevede
rilor art. 7 din decret, 
constituie infracțiune 
de speculă și se pedep
sește potrivit art. 295 
din Codul penal eu în

chisoare de la 6 luni la 
5 ani, vînzarea produse
lor agroalimentare cu 
depășirea prețurilor ma
ximale de mercurial, pre
cum și cumpărarea în 
scop de revînzare a a- 
eestor produse. Produse, 
le care fac obiectul in
fracțiunii sînt supuse 
confiscării. De asemenea, 
potrivit prevederilor art. 
8 din decret, vînzarea de 
către membrii cooperati
velor agricole de pro
ducție și producătorii a- 
gricoli individuali a căr
nii tăiate sau a prepa
ratelor din carne, dacă 

fapta nu este 
săvîrșită în 
astfel de con
diții îneît, 
potrivit legii 
penale, este 

considerată 
infracțiune, 

constituie contravenție și 
se sancționează cu amen
dă de la 500 la 3 000. lei. 
Produsele care fac obiec
tul contravenției, de ase
menea, se confiscă.

Constatarea contraven
ției și aplicarea sancți
unii sc fac prin proces 
verbal încheiat de pri
mari, împuterniciții a- 
cestora, medicii veteri
nari, inspectori de stat 
din cadrul Ministerului 
Agriculturii și Industri
ei Alimentare și din re
țeaua sanitară veterina
ră a consiliilor -populare, 
precum și de către ofi
țerii și subofițerii de mi
liție.

Prin prevederile sale, 
prezentul decret asigură 
desfășurarea unui co
merț Civilizat și impune 
respectarea prețurilor la 
produsele agroalimentare 
de către toți cetățenii.

Ioan DRAIA, 
procuror șef al 

Procuraturii locale 
Petroșani

Nota 10 la teza 
hărniciei

In cartierul 8 Martie 
din Petrila, se află Școala 
generală nr. 5. Elevii de 
aici, împreună cu profe
sorii, se află într-o per
manentă întrecere pen
tru crearea frumosului.

Mai deunăzi, profesorul 
Gheorghe Boantă ne-a vor. 
bit cu mîndrie și satis
facție despre aceste . acți
uni. Ne-am deplasat la 
această școală și ni s-a 
înfățișat o frumoasă ima
gine a hărniciei elevilor 
și cadrelor didactice. A- 
leile amenajate, terenul 
de handbal la fel, apa
ratele de sporț puse la 
punct și vopsite, gardul 
ce împrejmuiește școala 
reparat, arborii văruiți și 
încă multe altele.

Iată și cîteva cifre : e- 
leviî de aici au plantat 
180 de pruni ornamentali, 
500 de puieți de mesteacăn, 
200 de fire de măceș, 
s-au împrejmuit- aleile cu 
150 de metri de gard viu. 
Aceste acțiuni de 
înfrumusețare 
întreprinse de toți elevii 
împreună cu profesorii 
Margareta Szoke, Valeria 
Popescu, directoare, Titu 
Gheroiu, Simion Rogobete, 
Gheorghe Pîrvulescu, Ghc- 
rasim și Maria Stoica, A- 
dalbert Centeri, Dănuț 
Muntean și Mihaela Bon
doc reprezintă teza pentru 
care li se poate da nota 
zece. (V. BELDIE, coresp.)

„Cîntecul
(Urmare din pagina 1)

procedat la jurizarca poe
ziilor selectate pentru 
concursul de creație lite
rară. Urmează ca astăzi, 
în cadrul festivității de 
premiere să fie anunțați 
și cîștigătorii. O consta
tare îmbucurătoare este 
însă aceea că majoritatea 
creațiilor înscrise în con
curs sînt dedicate mineri
lor și muncii lor eroice.

Aseară, Ia ora 17,00 a a- 
vut loc primul spectacol 
din cadrul concursului de 
muzică populară (partici
pare numeroasă, 40 de con- 
curenți, din 14 județe ale 
țării). Juriul, prezidat de 
prof. Dumitru Fărcașu, cu
noscutul și apreciatul ta- 
ragotist, a ascultat soliști 
bine pregătiți și frumos 
intenționați in alegerea 
repertoriilor. înainte de 
spectacol, stăm de vorbă 
cu una dintre concurente, 
Maria Mureșan din Baia 
Mare. Emoționată. Timidă. 
„Sînt prima dată pe scena 
festivalului '„Cîntecul a- 
dîncului". Cint de multă 
vreme, alături de inter- 
preți cunoșcuți ai cintecu- 
lui din zona noastră ; Ioana 
Ștefan și Ion Petreuș îmi 
sînt prieteni și îndrumă
tori intr-ale cîntecului. 
Am fost primiți foarte bi
ne aici la Petroșani. La 
primire am fost bucuroși,

adînculuî"
sperăm să fim la fel și la 
plecare...".

Aceleași ginduri ni le-au 
împărtășit și concureții 
Eugen Nae și Ion Mihai, 
petroliști de la Moinești (in 
timpul spectacolului am 
ascultat pe Ion Mihai cu 
„Ciocîrlia", fluierată, un 
număr de virtuozitate).

Dar, prea multe detalii 
despre concurenți pot in
fluența juriu], in hotărî- 
rea câștigătorilor. Mai bine 
să cerem părerea unuia 
dintre membrii juriului, to. 
varășul Vasile Rusu, se
cretarul Comitetului de 
partid de la mina Ani- 
noasa : „Este un concurs 
de ținută, un spectacol reu. 
șit care dovedește poten
țialul creator și interpre
tativ al oamenilor muncii 
din domeniul mineritului, 
petrolului, gazelor și geo
logiei. Păcat însă că în 
sală (pînă la ora 17) 
n-au venit mai mulți 
mineri, preparatori și alți 
oameni ai muncii din Vale, 
cărora le era dedicat fes
tivalul".

Aseară, tirziu, după ora 
23, concursul de muzică 
populară a luat sfirșit. Du
pă fiecare concurs au evo
luat cîntăreți 
cunoșcuți de muzică popu
lară : Viorica Flintașu, Vio
rel Costin, Ioana, Ioan și 
Ștefan Petreuș și bineîn
țeles, Dumitru Fărcașu.

Bucătăria noului restaurant „Jiul". Bucătar șef Margareta Wohner.
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Săptămîoa 
Hori de mai5?

(Urmare tftn pap li

ale, atractive, de petre
cere a timpului liber. La 
cele două mine din Lu- 
peni, în celelalte în
treprinderi și instituții, 
minerii, toți oamenii mun. 
cii, obțin rezultate supe
rioare în întîmpinarea zi
lei de 1 Mai, activitatea 
educativă și culturală se 
integrează, de multe ori 
cu inițiativă, în viața c- 
conomlcă, contribuind la 
dezvoltarea conștiinței 
socialiste. De fapt săptă- 
mîna „Flori de mai", cir
cumscrisă Festivalului 
național „Ciutarea Roma, 
niei", este o sinteză a ce
lor mai valoroase 
lizări din 
ducativă și 
ganizată în 
sărbătorii 
a celor ce
Zilei tineretului, 
Lupeni are loc o amplă 
și tradițională întîlnirc 
a tinerilor cu istoria.

— In Valea Jiului au 
apărut multe manifes
tări de acest gen, unele 
intrate ferm în tradi
ție. Care este origina
litatea săptămînii „Flori 
de niai“ ?
— Orașul nostru 

inima mineritului 
nese, ceea ce s-a
frînt și asupra conținu
tului manifestării „Flori 
de mai“, a cărei valoa
re constă în cultivarea 
patriotismului prin cu
noașterea tradițiilor is-

rea- 
activitatea e- 
culturală, cr
in timpinarca 

internaționale 
muncesc și 

cind la

este 
roinâ- 

răs-
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Și.torice ale Lupeniului
partici- 
dezvol- 

a vieții

pc această cale, 
parea activă la 
tarea localității, 
economice, a producției 
de cărbune. încă de la 
prima ediție 
nifestare a < 
semnificația unui 
al muncii 
cultura și 
implicarea 
norilor, 

filatoarelor, 
oamenilor, indiferent 
vîrstă. Iată de ce și ma
joritatea acțiunilor se 
vor desfășura în 
prinderi.

— Care este i 
nutul activităților 
săptămîna viitoare ?
— Manifestările vor în

cepe luni cu 
nul „Lupeni 
istorie socială și 
că a meleagurilor 
dorene" urmînd 
timpul săptămînii să fie 
organizate dezbateri, me. 
se rotunde, concursuri pe 
teme de istorie a orașu
lui, spectacole, întreceri 
sportive la diverse disci
pline (fotbal, handbal, 
volei, tenis de cîmp, șah, 
popice etc.). în organiga- 
nizarea acestei a doua 
ediții a „Florilor de mai" 
ne-am propus să oferim 
tuturor locuitorilor 
sibilități, atractive 
pline de interes, de 
ticipare efectivă la 
bătoarea educației și 
furii din Lupeni.

această ma- 
avut și are 

dialog 
eu' educația, 

sportul, prin 
directă a mi- 
preparatorilor, 

a- tuturor 
de

conți- 
din

simpozio- 
vatră de 

politi- 
hune- 
ca în

po- 
5* 

par- 
6ăr- 
eul-

1
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
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cu cit am realizat în
treaga producție din țea
va românească. Și încă 
ceva foarte important : 
nu avem rcclamații de la 
întreprinderile miniere 
privind funcționarea stil- 
pilor...

Deci, o reușită, un suc
ces, motiv de mîndrie 
pentru întregul colectiv. 
Dar succesul nu a venit 
nici ușor, nici peste noapte. 
S-a născut prin 
rea temeinică a 
ției acestui an 
eu multe luni 
prin eforturile

pregăli- 
produc- 

începută 
înainte, 

. ,___ _____ .... conju-
} gate, pline de dăruire și 
* inițiativă ale oamenilor, 
| prin inteligența și pute- 
i rea lor creatoare — fără 
’ de care — ne asigura șe- 
ț ful secției, maistrul prin- 
i eipal Mihai Gudas, „pur 
t și simplu nu am putea 
1 nici exista".

S-a lucrat mult și
Zeci de

meni, dintre care am
ț stăruință.

cu
oa-
re-

ținut numele cîtorva mc. 
seriași de elită — ~
tantin Șerban, 
zăr, Gheorghe 
Gheorghe Pop,
Bară, Gheorghe Brîndău, 
loan Cărăvan, Ionel De- 
henc — n-au cunoscut 
multe zile și săptămîni 
nici tihnă, nici astîm- 
păr, pînă nu au reușit să 
asigure toate premisele 
asimilării țevilor indige
ne, respectiv, S.D.V.-urile, 
pentru mașinile-unelte în 
vederea prelucrării inte
rioare a cilindrilor, a te
lescopului, pentru 
ca rea 
intră 
pilor, 
punct 
i lor - 
oară.
zare, 
sudură a părților 
ponente, montarea 
ral ă și. încercarea la

Cons- 
Doru La- 

Fulop, 
Vasile

fabri- 
sutelor de repere ce 
în componența stil- 
pentru punerea la 
a tuturor operați-

- strunjire 
honuire, i 
asamblarea

interi- 
galvani- 

prin 
com- 
gene- 
stan-

I
I
*

ul-
al anului

Cetățenii 
blocurile

dările de probă, 
făcut propuneri, 
născut inițiative iar 
țiativele s-au 
zat în dispozitive, 
cutate chiar de cei care 
le-au conceput. Așa s-au 

dispozitivele de 
interioară a 

realizare a
I Ianc 
cuțitele 
această

S-au 
s-au 
ini- 

materiali- 
exe-

născut 
prelucrare 
cilindrilor — 
comuniștilor Aurel 
și C. Șerban, < 
speciale pentru 
operație, confecționate de 
Constantin Șerban, 
Dehene, împreună 
nerii Ion Cărăban 
Gheorghe Pop, sau 
zitivul de strunjire a 
bucșei de inox pe mași
na de găurit — ceea ce 
a însemnat descongesti
onarea a 3 strunguri pe 
schimb — realizare a 
.șefului secției Mihai Gu. 
das și a comuniștilor 
Gheorghe Ceau.șu și Mi
ron lonașc. Șefii de jgchi-

Ionel 
cu li- 

și 
dispo- 

strunjire

pă și maiștrii Ionel Ța- 
brea, Ioan Gall, — 
cîsc Șoo, loan 
Mihai Matyus, 
Ioan Zburlea,
Borbely, Gheorghe Brîn- 
dău, Augustin Jula 
acționat 
pentru 
reperelor 
pentru 
pegătîrii 
s-a vorbit cu căldură de 
prima femeie care 
cută în totalitate 
țiile de strunjire 
șei ventilului — 
dia Avram.

...Cameni, idei, 
tive — eforturi

Fran- 
Cenușă, 
maistrul 

Nicolae

au 
cu stăruință 

recondiționarea 
din stilpii vechi, 

perfecționarea 
tinerilor. Ni

a

exe- 
opera- 

buc- 
Clau-

iniția- 
conjuga. 

te care au asigurat co
lectivului de la S.S.H. 
realizările de prestigiu și 
mai presus de toate în
tărirea încrederii în for
țele proprii — ceea ce re
prezintă premisa sigură 
unor reușite viitoare. ■

UN NOU RACORD LA 
REȚEAUA TERMOF1CÂ- 
RII. Constructorii 
rului Paroșeni ; 
cei ce execută 
termoficare a Văii 
lui, au atacat în 
zile o 
vorba de traseul de 

! cordare a întreprinderii 
I miniere Dîlja Ia magistra- 
I la Paroșeni —■ Petroșani. 
I Finalizarea acestei lucrări

santie- 
al T.E.C., 

lucrările de 
Jiu- 

aceste 
nouă lucrare. Este 

ra-

este prevăzută pentru 
timul trimestru 
1983. (V.S.)

HĂRNICIE, 
care locuiesc în
construite de o parte și de 
alta a bulevardului „Păcii" 
din orașul Lupeni dove
desc o susținută preocu
pare pentru înfrumuseța
rea cartierului lor. Au fost 
sădite aici mii de flori și 
s-au plantat arbuști or
namentali, prin care a în
ceput să se contureze per
sonalitatea urbanistică a 
noului centru civic din Lu
peni. (V.S.)

EXPOZIȚIE. Marți, la 
muzeul mineritului, are loc 
vernisajul expoziției plas. 
tice a multilateralei ar
tiste Maria Dincă. Este a 
opta „personală- a cunos
cutei autoare, institulață 
„Decorativa", care conține 
23 de pînze în care pre
domină florile, iar ea ma
nieră de realizare supra- 
realismul. Acest buchet de 
creații, autoarea îl dedi
că apropiatei zile de 1 
Mai. (A.H.)

AUTOMOBILISTICA. A- 
nunțăm posesorii de auto
turisme că la Călan, în

I

v 
i ț 
ț 
jI

drumul nostru 
meria — Deva. a fost dată 
recent in folosință o nouă 
stafie PECO, (C.G.)

CONCURS. Ieri, s-a des
fășurat la Petroșani, 
cursul patrulelor 
de circulație din 
motivi și 
întotdeauna în 
micii „dirijori" 
ției rutiere au 
eu plăcere 
cunoașterii 
special ale 
pietoni

Rubrică
V.

eon- 
școlare 

oraș. E- 
entuzia.ști ca 

concursuri, 
ai circula- 

participat 
la acest test al 
regulilor, ■ în 
celor pentru

realizată de 
CÂMPIA NU

I
I
I
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„Grădiștea11 de la Pui Jiela o duminică la alta
I

războiul < 
din 101—102, 
pămînturi 

sub
Printre

daco- 
a- 

dacc 
ocupație 

altele, 
împăr- 

Hațegu- 
mai 
plc- 

o- 
Po-

După 
roman 
numite 
au rămas 
romană, 
această soartă a 
tășit-o și Țara 
lui, care a servit 
tîrziu drept bază de 
care atacului roman 
rientat pe axa Pui, 
norîci, Sarmizegetusa. 
între anii 102—105 hota, 
rul în zona amintită, în
tre teritoriul dac liber și 
cel ocupat de romani. îl 
forma rîul Strei, 
vestigii romane 
în șesul Hațegului 
țin unor construe 
tip militar și este de în
țeles : la data aceea 
calea 
mizegetusa, se ridica 
Ponorîci un complex- de
fensiv dacic de o am
ploare nemaiîntâlnită. Au
torii descoperirii acestor 
impresionante lucrări de 
apărare (Uristache Tatu 
și Moraru Viorel) au fost 
copleșiți de ingeniozita
tea constructivă dacă ; 
îngemănarea între for
tificații și formele de re
lief este fără egal, iscu
sința strategilor daci s-a 
ridicat pe culmile artei 
militare. Oricine se poate 
convinge că expresiile 
folosite îmbracă o reali
tate aflată de aproxima
tiv nouăsprezece veacuri 
pe înălțimile calcaroase 
ale Ponorîciului ! Dovezi 
asupra cărora nu vom 
stărui acum, ne fac să 
credem că întreg siste
mul de apărare dac si
tuat la est de rîul Strei

ȘTIAȚI CA...
■*

a rămas după primul răz
boi (101—102) 
prin urmare în 
funcționalitate.
în zonă, peste firul Strc- 
iului trebuia să 
bază romană, 
pas făcut „dincol 
doilea război (105 
bază menită să 
concentrarea, 
rea și de ce nu — refu
giul roman în ostilitățile 
care începeau. Există, 
este adevărat, vestigii de

neatins, 
deplină 

Undeva

existe o 
un prim 
lo“ în al

—106) o 
asigure 

adăposti-

Multe 
aflate 
apar

ii dc

pe 
de acces spre Sar- 

la

...notația modernă a sim
bolurilor elementelor așa 
cum este cunoscută azi în 
chimie aparține lui I. Ber
zelius și a fost ckAcrctă 
în 1813 ? 
simbol al 
el a ales 
numelui 
latină, însoțită de o a doua 
literă cind se puteau isca 
confuzii), notația simboli
că s-a impus imediat cu 
toate că au existat, în a- 
cea perioadă, alte cîteva 
notații, dar mai greoaie.

...începînd de la 1 iulie 
1979, părinții suedezi nu 
mai au voie să-și bată co
piii ? Potrivit unei legis
lații adoptate de Parla
ment, s-a interzis pedeap
sa corporală asupra copi
ilor. Orice pedeapsă care 
cauzează o suferință fizică 
sau morală, chiar și ușoară 
sau temporară, constituie 
un delict. Legislația se a- 

-plică atît părinților, cît și 
oricărei persoane răspun
zătoare de conduita copi
ilor.

elaborată 
Simplă (drept 
fiecărui element 
prima literă a 
elementului în

....Fîntîna Consilierilor" 
construită în orașul Karl
sruhe (R.F. Germania) în 
anul 1905, este un monu
ment umoristic ? Acesta 
reprezintă capetele celor 
patru eonsil eri comunali 
inițiatori ai înzestrării o- 
rașului cu o fîntînă mo
dernă. Din gurile consilie
rilor curge, continuu, apa 
care umple bazinul decora
tiv al fîntînii. în mijlocul a- 
cestui bazin se află o fe
meie care ține în mîini do
uă ulcele din care curge 
apa tot continuu. Doi din
tre consilieri par veseli, u. 
nul vrea să se arate demn, 
serios, iar al patrulea este 
încruntat.

... cantitatea 
care o absorb 
unui an plopii 
prafață de 260 
ficientă pentru
narea cu apă a 
cu o populație de 25 000 
locuitori ?

de 
în 
de 
ha

' apă pe 
i decursul 

pe o su- 
i ar fi su- 
aprovlzio- 
unui oraș 

de

Culese de 
in& Die BKEBEN

ibiiiiinil.'iiiiiiniihii.'iiiii

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

castre de pămint 
1-ederi, dar a- 

cu totul mici 
altei faze a
Locuitorii co- 

cunosc un to- 
aria localită- 

s-a 
legă- 

aflată

unor 
in zona 
cestea sînt 
și aparțin 
războiului, 
munei Pui 
ponim din
ții, un toponim care 
dovedit a avea o 
tură cu problema 
iu discuție. în dreptul 
stației C.F.R., dincolo de 
apă, un anumit loc se 
cheamă „Grădiște". Se 
știe că numele. îl poar
tă locurile unde s-au ri
dicat odinioară construc
ții, acum căzute în ruină, 
acoperite de tufărișuri, 
bălării, etc. Vizitarea te. 
renului cu pricina a dez
văluit vestigiile de supra
față ale unui mare castru 
roman. Edificat după re
gulile castramentației 
romane, cu laturile de 
Sud, Est și Nord păstrate 
mulțumitor, el pare să fie 
obiectivul căutat. De re-

marcat existența in 
riorul castrului a 
fragmente de mortar, că
rămidă, și țiglă i 
rămășițe ale unor 
trucții ridicate — 
babil, într-o a 
de existență a 
ției. Latura dc 
deamnă la reflecții 
vitoare la soarta 
construcții, la o anumită 
devenire a lor. Zidul din 
piatră a fost demolat iar 
piatra rezultată a intrat 
in terasamentul căii fe
rate înguste Pui — Pono- 
rîei — Cioclovina, al că
rei traseu este vecin cas
trului. Au fost descope
rite și alte vestigii 1 
părea că ele aparțin 
nui alt castru, mult 
întins. Cum, există 
anumite 
mulțumim 
Dar dacii 
ușurință 
mane, nu 
gheat, nu 
Așa ceva 
trivit firii 
ce de libertate a 
tonilor. La circa 500—600 
metri Nord-Est de vesti

giile castrului (castrelor ?) 
se ridică o înălțime nu
mită de localnici. Cioaca 
Ghirișeștilor (Birișești- 
lor). Vîrful ei, ori mai bi
ne zis, accesul a fost în
chis prin două valuri de 
pămint, ridicate în ma
nieră dacică. Era primul 
avanpost militar 
zonei, menit să 
observarea
inamice șî să alerteze li
niile apărării.

V. MORARU

romană,.
• cons- 

pfo- 
doua fază 

fortifica- 
Nord în- 

pri- 
unor

t
i
4
4

4 i 
i 
♦ 
i

unor

RECORDURI

Cei mai înaîti oameni

EPIGRAME
INOCENȚA

RUTINĂ

Viorel AVRAM

este 
i eu 
din 

este

el
A
14 
a-

bert 
născut 
la ora 
.Alton,

la 
U- 
kg 
a-
la

Este o deosebire 
In preluările de știri, 
La-nceput, dintr-o privire 
Acum, numai din priviri.

CITITORII FOTOGRAFIAZĂ

încă
neneclarități,

să îl semnalăm', 
au privit ei cu 
pregătirile ro- 
lc-au suprave- 
s-au opus lor ? 
nu s-ar fi po- 

dirze. dorni- 
autoh-

dac al 
ușureze 

manevrelor

Cronică nerimată <96)
Există deserturi cu oaze de nisip.

X
Viermele își sapă templul eternității într-o pară, 

x
Capetele goale se remarcă printr-o mare capacitate.

x
Cei ce se Urăsc nu se împiedică niciodată.

x
Ca să primesc aripi a trebuit să jur că nu voi zbura.

x
Apa avansează. Pietrele rămîn.

x
Nu lovi un segment cu securea. Vei avea în față 
două segmente. -

X
Au existat și epoci solide. De piatră.

X
Secera doboară aurul griului. Buruieni longevive 
triumfă pe miriști.

x __
Pădurea. Eterna ședință a copacilor.

Valeriu BUTULESCU
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Istoricii moderni și con
temporani supun unei cri
tici distrugătoare multe 
legende referitoare la is
toria 1-lomei antice. De 
aceea susținătorii legen
dei potrivit căreia ■ în 
timpul asediului Syracu- 
zei (211 î.e.n.) Arhimede 
ar fi incendiat triremele 
romane cu ajutorul unor 
oglinzi concave ar găsi 
cu greu și argumentația 
științifică necesară.

...Sîntem în timpul ce
lui de-al doilea război 
Punic. Armata romană 
a încercuit Syracusa'dins
pre continent, 
de forțele i 
în acest timp, 
(nave cu trei 
rame) romane 
pic de zidurile

izolind-o 
cartagineze, 

triremele 
rin duri dc 
se apro- 

: Syracusei 
și o asediază dinspre 
re într-o dimineață, tri
remele au declanșat 
cu). în momentul 
flota romană 
piat de țărm, 
șat sinistrul : 
remelor s-au

ina.

a ta- 
cind 

s-a apro- 
s-a declan- 
velcle tri- 

aprins una 
după alta fără nici un 
motiv aparent, iar razele 
orbitoare . ale 
dirijate dinspi 
spre mare, au 
panica printre 
Atacanțiî, s-au

Soarelui, 
■e țărm 
semănat 
romani.

retras în

grabă. De pe zidul cetă
ții, Arhimede urmărea 
rezultatele dezastrului.

...în urmă cu cîțiva ani 
a fost realizată următoa
rea experiență : 450 
oglinzi plane, fiecare 
vând suprafața de 
centimetri pătrați, au : 
îndreptate spre vela 
nci machete dc triremă 
romană. Cum fiecare din
tre oglinzi, cu ajutorul

de
a- 

445 
fost

I u-

„Patimă
Foto :

Comandantul ieșit la 
pensie bate cu pumnul 
in masă și strigă furios:

— Pe toți dracii ! De 
cite ori încerc să scriu 
versuri îmi vin în cap 
numai ordine de zi.

Judecă și tu, de poți,
A zis fratele ce] mare, 
A plecat pc patru roți
Și s-a-ntors pe...

trei picioare.

R Talia uriașilor i 
dificil să fie cunoscută 
certitudine pentru că 
rațiuni comerciale ca ' 
adesea exagerată.

Singurele măsurători 
demne de încredere sînt ce
le efectuate sub control 
medical in cursul ultimei 
sute de ani.

Astăzi multe jurnale, in
clusiv medicale publică 
informații fanteziste.

Uriașii care se pot vedea 
în circuri sînt ținuți sub 
un contract care-i împie
dică a se măsura. Acest 
contract permite impresa
rului său Să-i adauge pî- 
nă la 45 cm înălțimii reale.

Exemplele acestor supra
licitări sînt numeroase.

Uriașul Eddy Carmel 
(născut la Tel-Aviv - în 
1938) cunoscut sub nume, 
le dc „cel mai mare om din 
lume" era prezentat sub 
cupola circului Barnum ca 
un uriaș de 2,75 m și dc 
242 kg, dar studiind foto
grafiile se estimează că 
n-atingea decît 2,29 m. 
murit la New York în 
august 1972, măsurînd 
tunci doar 2.12 m.

M Cel mai mare om pen
tru care sînt dovezi incon
testabile este uriașul Ro- 

Pershing Wadlaw, 
la 22 februarie 1918 
6 și 30 minute 
Illinois. Statele

uite. El cîntărea 3,850 
la naștere 
normală 
vîrsta de 
rația de hernie dublă. 
27 iunie 1940 el 
2,72 m. A murit în 
1940 la Manîștee 
gan, în urma unei 
a țesuturilor celulare. A 
fost inmormîntat lâ cimi
tirul d’OakiVood. Alton, 1- 
llinois într o gioapă care 
măsura 3,28 m x 81 cm x 
76 cm. Greutatea ma
ximă a fost de 222,71 kg 
la 21 ani. în ziua morții 
sale cîntărca 199 kg. Talpa 
lui măsura 47 cm, iar pal
ma 32,5 cm. Brațele lui 
în cruce măsurau 2,88 m.

■ Cei mai mari gemeni 
au fost frații Knipe, năs- 
cuți în 1761 în Irlanda — 
măsurau 2,18 m.

Ion BARBU
Traducere din „Guinness 

Book of Pecards“

și creșterea 
a demarat

2 ani după ope- 
în 

atingea 
15 iulie
Michi- 

maladii

trebarea : erau, oai e, su
ficiente oglinzile respec. 
tive pentru a aprinde o 
flotă de trireme ? De a- 
semenea, apar îndoieli in 
legătură cu faptul că. cu 
300 ani î.e.n., în condi
țiile existenței unei teh
nici rudimentare, 450 de 
oglinzi ar fi putut fi ma
nevrate rapid și focali
zate într-un punct. Se 
mai pune și problema că

me de temut. în favoa
rea unei asemenea ipote- 

mai multe 
exclus 

timpul lui Arhime- 
se fi putut confec- 

o- 
ca cel menționat în 

mai

ze pledează 
argumente : este 
ca pe 
de să 
ționa un sistem de 
glinzi 
experiența descrisă 
sus ; este puțin probabil 
ca Arhimede să fi avut 
cunoștințe despre interac
țiunea dintre materie și

4

(După „Storia illustrata1' — Milano)

razei solare reflectate, 
putea ridica cu 1.5 grade 
temperatura velei. în ce
le din urmă pînza s-a a 
prins. Numărul 
lor înmulțit cu 
respectivă a 
are ca rezultat 675 
de Celsius, ceea ce 
suficient pentru 
derea unei pînze de 
rable.

Experiența de mai 
atestă aparent că nu 
putem îndoi de faptul că 
Arhimede a folosit o- 
glinzi pentru a aprinde, 
corăbiile inamice. Cu 
toate acestea, se pune în-

oglinzi- 
creșterea 

temperaturii 
gra- 
este 

aprin- 
co-

sus
ne

ar fi puțin pro
babil ?a oglinzile confec
ționate în urmă eu 2 200 
de ani să poată focaliza 
precis lumina solară ()- 
glinzile datind din 
rioada respectivă.

pe- 
desco- 

perite in diverse locuri 
de arheologi, sînt atît de 
imperfecte, incit cu greu 
am putea crede că ele ar 
fi putut fi folosite pen
tru aprinderea trireme- 
ior.

Se poate afirma 
cu mai mare doză 
probabilitate că oglinzile 
mai curînd păreau le- 
cît erau în realitate ar-

energie și mecanica cu
anticii De aceea, este mai 
mult ca probabil că-ro
manii au crezut că incen
diul a fost declanșat de 
oglinzi pe cind în reali
tate el a fost declanșat de 
proiectile (săgeți 
tele) incediare, 
întrebarea . dacă
mele se aprindeau 
cauza unor bucăți 
smoală aprinse din 
ful unor săgeți, 
ar mai fi avut 
lui Arhimede? 
puns posibil la
întrebare ar fi acela 
razele

1 ■!

sau al-
Apare 
trire- 

din 
de 

vîr- 
rostcc 

oglinzile 
Un răs- 

această 
că

reflectate ale Soa-

relui îi orbeau pe atacan- 
ții care făceau legătură 
intre această orbire și a- 
pariția 
cendii

...în 
soarta 
tă, de 
une potrivit căreia, a do
ua zi după cucerirea 
■Syracusei de către romani, 
el s-ar fi aflat pe 
mării, unde 
nisip cu un 
geometrice, 
apropiat un 
man și l-a 
este. Adîneit în calcule. 
Arhimede nu ar 
puns, și soldatul 
l-a decapitat cu 
ră lovitură de sabie. Teo
ria este verosimilă, în- 
trucîț soldații romani 
primiseră într-adevăr or
dinul de a 
pc toți cei ce 
pun sau care 
la întrebări, 
s-ar fi' aflat 
în momentul 
în afara zidurilor 
cucerite ? în mod 
el ar fi trebuit să fi fost 
capturat de romani prin
tre primii, ca demiurg 
al apărării Syracusei. Nu 
este vorba, cumva de o 
nouă legendă?

in-focarelor d'e
pe nave, 
ceea ce privește, 
lui Arhimede exis- 
asemenea, o versi-

desena 
bețișor 
De' el
soldat, 

întrebat

malul 
pe 

figuri 
s-a 
ro- 

i cine

fi răs - 
enervat 

o singu-

adevăr 
omori pe loc 

nu li se su- 
nu răspund 
Dc ce, insă,

Arhimede 
respectiv, 

cetății 
logic,
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Prezente românești
HELSINKI 23 (Ager

pres). — La biblioteca o- 
rășenească, din localitatea 
finlandeză Valkeakoski, 
Asociația de prietenie Fin
landa — România a orga
nizat o expoziție docu
mentară de fotografii i- 
lustrînd dezvoltarea eco
nomică, edilitară și cultu
rală a orașelor României 
socialiste, cu deosebire a 
capitalei țării.

Cu prilejul deschiderii 
expoziției. Ambasada ro
mână de la Helsinki a fă
cut o donație de cărți, în
tre care locul de frunte îl 
ocupă ultimele volume ale 
operelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Mulțumind pentru cărți
le si discurile primite, pri
marul orașului, Pertti Ka
ta ja si directoarea biblio
tecii. Ritva Valiaho, au 
scos in evidență bunele re
lații statornicite între țări, 
le și popoarele noastre — 
factor important in apăra
rea păcii și cooperarea pe 
continentul european.

+
RARA! 23 (Agerpres). — 

La Casablanca s-au des
chis lucrările celui de-al 
IV-lea Congres al Uniu

nii Naționale a Forțelor 
Populare din Maroc la 
care participă 800 delegați, 
desemnați în organizațiile 
de bază, precum și repre
zentanți ai unor partide de 
peste hotare, între care și 
Partidul Comunist Român.

In cadrul lucrărilor, Ab
dallah Ibrahim, secretarul 
general al U.N.F.P., a pre
zentat „raportul de doc
trină și de orientare" al 
partidului, document care 
face o analiză a stadiului 
actual al societății maro
cane, a evoluției situației 
internaționale și stabilește 
sarcinile U.N.F.P. pentru 
perioada următoare.

Din partea Partidului 
Comunist Român, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, a 
fost adresat un cald salut 
tovărășesc participanților 
la congres, tuturor militan- 
ților partidului, de către 
tovarășul Constantin Mi- 
tea, membru al C.C. al 
P.C.R. redactor șef al zia
rului „Scînteia" — repre
zentantul partidului nos
tru la lucrările forumului 
național al U.N.F.P.

în lu/mf
Acțiuni in favoarea păcii

NICOSIA 23 (Agerpres). 
— Intr-un apel adresat 
parlamentelor și guvernelor 
tuturor țărilor lumii, Ca
mera Reprezentanților (par
lamentul) din Cipru chea
mă la intensificarea efor
turilor pentru adoptarea 
unor măsuri concrete în 
domeniul dezarmării, în 
primul rînd al celei nu
cleare.

în apel se subliniază că 
renunțarea la forță și Ia a- 
menințarea cu folosirea ei 
în relațiile internaționale, 
reglementarea pașnică a 
litigiilor dintre state, res
pectarea independenței, su
veranității, integrității te
ritoriale a statelor, a Car
tei și rezoluțiilor O.N.U. 
constituie premisele funda
mentale pentru asigurarea 
destinderii, cooperării și 
păcii.

4r
BONN 23 (Agerpres). — 

Orașul-land vest-german 
Bremen a devenit primul 
land federal din R.F. Ger
mania care s-a proclamat 
zonă denuclearizată. Ho- 
tărîrea prin care se respin
ge amplasarea în marele

port» și împrejurimile lui 
a rachetelor americane 
„Pershing-2" și „Cruise" a 
fost adoptată cu mare ma
joritate de voturi de de
putății adunării municipa
le.

Pe străzile orașului au 
continuat, și în ultimele 
zile, demonstrațiile mili- 
tanților pentru pace care 
purtau pancarte cu in
scripția „locuri de muncă 
în loc de rachete !“.

*

NAIROBI 23 (Agerpres). 
— La Nairobi s-au în
cheiat- lucrările simpozio
nului internațional pe te
ma „Mijloacele de informa, 
re în masă și dezarmarea", 
organizat din inițiativa 
UNESCO. Participanții au 
subliniat rolul ce revine 
mijloacelor de comunicare 
în masă în domeniul conș
tientizării crescînde a o- 
piniei publice internațio
nale asupra necesității o- 
pririi cursei înarmărilor 
și a realizării dezarmării. 
Totodată, a fost evidenția
tă importanța promovării 
susținute a educației în 
spiritul păcii.

CALENDAR SĂPTÂMÎNAL
25. IV. — 1. V. 1983

25 IV. — în Portugalia au loc alegeri generale anti
cipate. Tot în Portugalia se serbează „Ziua 
libertății", care marchează răsturnarea re
gimului de dictatură fascistă la 25.IV.1974.

— La Paris începe Conferința „în sprijinul 
luptei poporului namibian pentru inde
pendență" (25—29).

— Se aniversează începerea Conferinței de la 
San Francisco (25 IV — 26 VI 1915) solda
tă cu crearea O.N.U. și adoptarea Cartei 
Organizației (care a intrat în vigoare la 
24 X 1945).

— Președintele Republicii Elene, Constantin 
Karamanlis, face o vizită de prietenie în 
R.P. Bulgaria (25—27).

— începe vizita oficială a regelui Norvegiei, 
Olav al V-lea, în Spania (25—27).

— Ministrul de externe al Australiei, Bill 
Hayden, face o vizită de două zile în 
Thailanda.

— La Luxemburg începe o reuniune de două 
zile a miniștrilor de externe ai C.E.E.

26.IV. — Președintele Braziliei, Joao Baptista de 
Figueiredo, incepe o vizită oficială de pa
tru zile in Mexic.

— Sărbătoarea națională a Republicii Unite 
Tanzania.

— Ministrul de externe al Indici, Narasimha 
Rao, incepe o vizită de trei zile în Sri 
Lanka.

— Ministrul de externe al Australiei, Bill 
Hayden, vizitează Singapore (26—27).

— La Tokio se deschide Tîrgul internațional 
(26.IV. — 5.V.)

27. IV. — Sărbătoarea națională a Republicii Democra
tice Afganistan (Ziua Revoluției).

— Sărbătoarea națională a Republicii To- 
goleze (Proclamarea independenței).

— Vizita cancelarului vest-german Helmut 
Kohl la Roma, in cadrul întîlnirilor perio
dice italo-vest-germane (27—28 IV.).

— Vizita ministrului de externe al Australiei, I 
Bill Hayden, in Malayezia (27—28).

— începe vizita oficială a președintelui Re- 1 
publici! Seychelles în R.P. Chineză (27—30). i

— La Strasbourg are loc reuniunea Parlamen. i 
tului vest-european consacrată examină- i 
rii mijloacelor de combatere a șomajului i 
în țările membre (27—28).

— întrunirea Biroului Agenției Internațio- i
nale pentru Energie în vederea pregăti- i 
rii conferinței ministeriale a A.I.E. din lu- i 
na mai. f

28.IV. — începe o conferință de două zile a repre- i 
zentanților S.U.A., Japoniei, Canadei și I 
Pieței comune privind problemele globale i 
ale comerțului, la Bruxelles.

— întrunirea anuală de două zile a F.M.I. și i 
a Comitetului pentru dezvoltare al Băncii i 
Mondiale, la New York.

— întîlnire la Washington între președintele i 
S.U.A., Ronald Reagan, și primul minis- 1 
tru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau.

— Se deschide Tîrgul internațional de la i 
Paris (28.IV—8.V.).

29.IV. — Sărbătoarea națională a Japoniei (Ziua de i 
naștere a împăratului Hirohito).

— Primul ministru japonez, Yasuhiro Naka- i 
sone, sosește la Jakarta într-o vizită de 
două zile.

— A fost creată Comisia Economică a O.N.U. 
pentru Africa (25 de ani).

30.IV. — Sărbătoarea națională a Regatului Țărilor 
de Jos.

— în R.S. Vietnam se sărbătorește Ziua 
Victoriei (Eliberarea totală a Vietnamului, 
sfîrșitul războiului).

1. V. — Vizita primului ministru al Japoniei, Y. Na- 
kasone, în Thailanda (1—4).

— Vizita în Kuweit a primului ministru al 
Republicii Sri Lanka, R. Premadasa.

— Centenarul nașterii scriitorului Jaroslav 
Hasek (aniversare U.N.E.S.C.O.).

întreprinderea 
de rețele electrice 

Deva
încadrează imediat pentru lotul Petroșani 

și Secția Distribuție Energie Electrică

— electricieni
Persoanele interesate se pot adresa zilnic 

la sediul lotului din Petroșani și S.D.E.E. Pe
troșani.

întreprinderea de montaj 
service automatizări, 

telecomunicații București> ♦ 
Șantier Rovinari, lot Lupeni

ÎNCADREAZĂ de urgenta următorul 
PERSONAL:

■ electricieni categoria I—VI
■ sudori categoria I—VI
■ lăcătuși categoria I—VI

pentru execuția lucrărilor aferente Iotului Lu
peni și Petroșani, telefon 614 Vîscoza Lupeni 
cît și pentru execuția unor lucrări în străinătate ° 

Retribuirea se face în acord global, spor de 
șantier, spor de condiții deosebite, program pre
lungit de lucru 10—12 ore.

DE ASEMENEA ÎNCADREAZĂ :
■ inginer sau subinginer profil automati- 

zări*pentru coordonarea lucrărilor din Lupeni 
și Petroșani.

Relații suplimentare la telefon 614 sau 
929/15389.

CETĂȚENII!
Predînd sticlele și borca

nele goale magazinelor ali
mentare și de legume-fructe

- LA SCHIMB 
-CONTRA MARFĂ
- SAU NUMERAR 

contribuiți ia reintroducerea 
în circuitul economic a unor 
însemnate resurse materiale

Orchestra

ANlNOASA : In spațiu.

TVLuceafâ-

Duminică, 24 aprilie
Cultural :

Pădurea

21,50
22,20

Luceată-
contra-

Luni, 25 aprilie

LUPENI
Răzbunarea.

URICANI : 
nebună.

LUPENI 
Comoara.

VULCAN - 
rut : Secvențe.

URICANI : 
fărt nume.

VULCAN — 
rul : Imperiu! 
atacă, 1—II

LONEA : Ultimui car
tuș.

8,00 Consultații pentru 
admiterea în învățămîn- 
tul superior agricol. 8.30

tinerești. 22,00 Telejur
nal. Sport. 22,20 Avan
premieră TV.

LONEA : Fericire de 
țigan.

ale
19,20 Cîntarea Ro- 

Telecine-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Comoara ; U- 
nire : Teheran 34, I—11.

Cultural :

FAMILIA anunță cu adîncă durere încetarea din 
viață după o boală necruțătoare a scumpei noastre 

AURORA BUZATU ZELENEAC
înmormîntarea va avea loc luni, 25 aprilie, ora 

16,00 de la domiciliu, Lupeni.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Petroșani, str. N Bălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat) 4 16 63, 4 24 64 (secții).TIPARUL : Tipografia Petroșani, str. N Bălcescu - 2

FILME
Duminică, 24 aprilie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Imperiul con
traatacă. I-II ; Unirea: 
Noi aventuri pe vasul 
Poseidon.

Almanahul familiei. 9,00 
De strajă patriei. 9,30 
Bucuriile muzicii. 10,00 
Viața satului. 11,00 Cam
pionatele internaționale 
de gimnastică ale Româ
niei. Finalele pe apara
te. Transmisiune direc
tă de ja Rm. Vileea. 12,00 
Lumea copiilor. 13,00 Al
bum duminical : Telex.
Divertisment orchestral 
Lumina tinereții — mu
zică ușoara. Cascadorii 
rîsului. Din tainele 
rilor (ora 17,00). 
lesport. 18,25 
rea florilor.
18,40 Micul ecran 
tru cei mici. 19,00 
jurnal. Zilei muncii 
faptele de muncă 
țării.
mâniei. 20,00 
mateca. Visul meu îți 
aparține 21,35 Ritmuri

mă- 
Te- 

Sărbătoa- 
Reportaj.

pen- 
Tele-

15,00 Telex. 15,05 Emi
siune în limba maghia
ră. 17,50 1001 de seri. 
18,00 închiderea progra
mului. 20,00 Telejurnal. 
Zilei muncii — faptele 
de muncă ale țării. 20,30 
Actualitatea 
20,45

economică. 
Clasa muncitoare 

conduce, decide, acționea
ză. Comentariu. 21,10 
Sub flamurile clasei mun
citoare. Spectacol literar- 
muzical-coregrafic. 
Tezaur folcloric. 
Telejurnal. ANUNȚ DE FAMILIE
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