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Răspunsul președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

la mesajul primului ministru al 
Greciei, Andreas Papandreu, 

cil privire la organizarea unei 
reuniuni de experți ai țărilor balcanice
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ȚÂRII Cfr MAI MULT CĂRBUNE I

Să înfăptuim indicațiile secretarului general al partidului !
r

productivitate din 
înghițit" de alte
neeconomicoasa

minie- 
dintre 

furnizoare 
cocsificabil

Pîrghia de bază a

Ministrul afacerilor ex
terne al României, Ștefan 
Andrei, a înmînat însărci
natului cu afaceri a.i. al 
Greciei la București, Elis 
Olis, răspunsul președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la mesajul ce 
i-a fost adresat de primul

ministru al Greciei, An. 
dreas Papandreu — mesaj 
privind ținerea la Atena, 
pînă la sfîrșitu.l anului, a 
unei reuniuni de experți ai 
țărilor balcanice ; reuniu
nea ar putea avea ca unul 
din obiective examinarea 
propunerii de creare a u_

nei zone denuclearizate în 
Balcani.

în răspunsul trimis de 
președintele României se a_ 
rată că țara noastră acor
dă de mulți ani o atenție 
deosebită situației din Bal
cani, transformării acestei

(Continuare în pag. a 4-a)
i

redresării, la I.M. Lonea
Economii de energie 

și combustibil
în primele 5 luni ca

re au trecut din acest 
an, colectivul de oa
meni ai muncii de la 
I.U.M. Petroșani a rea
lizat o economie de e- 
nergie electrică de 
194 000 kWh și 31 tone 
de combustibil conven
țional. Cu energia elec
trică economisită se 
pit construi utilaje mi
niere în valoare de 8 
mi'roane lei. Cele mai 
însemnate economii (65 
la sută) au fost realiza
te în secția prelucrări 
la cald, care este și ceî 
mai mare consumator 
ds energie electrică »1 
întreprinderii.

în abataje
este ușor de constatat : da
că productivitatea muncii 
pe sector este îndeplinită, 
reflcctînd o judicioasă co
relație a efectivelor 
rect productive cu 
auxiliare, în schimb, ace
lași indicator „în cărbune" 
este nercalizat cu peste o 
tonă pe post. Mai mult de 
jumătate din brigăzile din 
abatajele sectorului nu.și 
onorează, în prima parte a 
lunii, sarcinile ce le revin. 
Din nou, de ce ?, îată cî
teva din neajunsurile care 
au condus la această stare 
de lucruri. Brigada con
dusă de Ioan Cojocariu a 
fost confruntată cu mari

dificultăți în evacuarea 
cărbunelui, deoarece în 
zona de avansare a abata
jului, în perioada respecti
vă, nu a fost executată la 
timp o galerie transver
sală. De aici, stagnări în 
extracție și greutăți în a- 
provizionarea tehnico- 
materială a brigăzii. Abia 
în 15 iunie, odată cu avan
sarea 'abatajului, s_a creat 
o nouă cale de evacuare a 
cărbunelui, concomitent 
începînd execuția trans-

Mina Lonea a acumulat 
în prima jumătate a lunii 
iunie o restanță la pro
ducția fizică de cărbune ce 
reprezintă doar cu ceva 
mai mult de jumătate din 
producția unei zile. Deși 
minusul e redus, se. poate 
afirma cu deplin temei că 
situația de rămînere sub 
plan nu corespunde con
dițiilor reale tehnico_or_ 
ganizatorice de care dis
pune mina pentru înde
plinirea sarcinilor. Planul 
ar trebui să fie realizat. 
De ce se înregistrează, to
tuși, restanțe ?

O situație semnificati
vă, în această privință, ne 
oferă sectorul III al minei. 
Rezerve importante de 
creștere a producției zilni
ce pe mină 
aici, cu atît 
cît în două 
trei luni 
lectivul 
sarcinile, 
colectivul 
obiective 
ze planul, deși, 
registrează un minus 
circa 1 000 de tone. Cauza 
de fond nerealizărilor

ment. în aceste condiții, 
să vedem care este situa
ția realizării unui indica
tor foarte important pen
tru eficiența economică 
— productivitatea mun. 

fi 
să 
că

Plusul de 
abataj „e 

plusuri...
întreprinderea 

ră Bărbăteni, una 
principalele 
de cărbune
din Valea Jiului a rămas 
datoare în această lună 

cocseriilor
^ării cu pes
te 2800 tone 
de cărbune 
cocsificabil.

O analiză a 
cifrelor de 
plan scoate 
în evidență cel puțin cî
teva paradoxuri. O primă 
privire asupra efective
lor. în subteran : efec
tive planificate 968, iar 
la rubrica efectiye reali
zate cifrele sînt cuprinse 
între 1112 și 1133. Depă
șire a efectivelor consta
tăm șl la suprafață (pla
nificat 295, realizat 
tre 296 și 300) și la total 
activitate (planificat 1263, 
realizat între 1410 și 1432). 
Prin urmare, după cifre
le statistice, efectivele.
nu constituie un impedi. (Continuare in pag. a 2-a)
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în-

cii. Am 
tentați 
credem 
nu se reali
zează. Dc 
fapt... în a- 
bataje pro- 
ducti vitatea 

muncii pla
nificată este 4,843 tone
de cărbune pe post,
iar realizările se ridică 
la 5,700 tone pe post. De
pășiri se înregistrează și 
la productivitatea .mun
cii planificată în cărbu
ne : plan 4,338, iar reali
zările sînt cuprinse în
tre 3,421—4,336 tone pe 
post. Prin urmare, în ac
tivitatea direct 
tivă minerii își

Dorin

produc- 
fac date.

GIIEȚA

se regăsesc 
mai mult cu 
din ultimele 
anului co_ 

îndeplinit 
lună, 

motive 
nu.și realize- 

la zi în
de

ale
și-a

în această 
nu are 

să

Membrii brigăzii conduse de minerul Constantin’Ciobănoiu, de la secto
rul I al minei Paroșeni. tn imagine, brigadierul in mijlocul schimbului condus de 
Dumitru Mitroi. Foto : Cristian ȘTEFAN

O apăsare pe buton și 
tambura combinei începe 
să disloce cărbunele din 
peretele abatajului. Cro_ 
indu_și drum de_a lungul 
peretelui de cărbune, 
combina înaintează de 
parcă „înghite" cei 100 
de metri de front, iar în 
urma ei, secțiile com
plexului SMA.2, cu care 
este echipat abatajul 
frontal nr. 6604 de la 
sectorul III al I.M. Li- 
vezeni, sînt manevrate 
înainte. Ortacii lui 
hai Bucevschi știu 
care ce trebuie să facă ți 
cum să stăpîneaseă co
losul de oțel pentru că 
ei sînt cei care l-au in
trodus și montat în sub
teran In mai puțin de 40 
de zile. Unii dintre ei,

șeful de briga- 
Bucevschi,

Dane,
Aurel

cum sînt 
dă Mihai 
gt=muna 
Perju,
Mircea Ilinca și 
Panciu și-au făcut

Si. 
Dumitru 

Leucă, 
Vaier 

uce-

ale noului complex, echi
pa de montaj condusă de 
maistrul Ion Popa mon
ta conductele de apă și 
aer, precum și benzile de 
transport, iar echipa ser_

Examenul mineresc a! muncii

di- 
cele

Anton HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Brigadierul are dreptate, se recunoaște. 
Dar asta nu ajunge ca să-și realizeze planul

* ...Ora 5,30, ieri 
ță. împreună cu 
Mihai Cozma, secretarul de 
partid al organizației din 
sectorul I al I.M. Dîlja, in
trăm în subteran, către lo
cul de muncă 
al brigăzii 
conduse de 
Nicolae Chiti
caru. Sectorul 
are, pe aceas
tă lună, 1 000 
tone sub
plan, dintre care 400 de 
tone nu au fost realizate 
— în prima decadă — de 
această brigadă. După ce 
coborîm pe puțul orb nr. 
1. ne întîlnim cu brigadie 
rul.

diminea- 
maistrul

i; fi

Care sînt necazurile ?
Ne răspunde Nicolae 

Chiticaru : „Nu funcționea
ză transportorul. Din cau
za lui, în trei zile, am
armat doar 3 grinzi. De 
miercuri, din schimbul II, 
pînă ieri (vineri — n.n.) 
n-a mers decît cîteva ore. 
Dăm cărbune în același si
loz mai multe brigăzi. De-

Și 
a- 
de 
au 

pu- 
noi

Mi- 
fie.

nicia In brigada lui Pe
tru Scrădeanu la un 
complex mecanizat de a- 
celași fel, dar pentru ma
joritatea, complexul a 
fost o noutate. în timp 
ce brigada, împreună cu 
o echipă de montaj con
dusă de sing. Aurel Be. 
rindea de la IPSRUEEM 
Petroșani transportau și 
montau cele 62 de secții

vice a minei condusă de 
sing. Ioan Kovacs și Ni- 
culin Body scoteau hidra
ulica de forță și combina 
din panoul V (care era în 
dezechipare) pentru a fi 
revizuite și reparate in 
vederea echipării noului 
abataj din panoul VI. Șe
ful sectorului, ing. Vasile 
Popescu, adjunctul șefu
lui de sector Ion Sîrbu,

maistrul energetic Toa_ 
der Vlaic, precum și 
maiștrii minieri Ion Mol. 
dovan, Pamfil Vlaicu 
Voicu Lebădă (care 
cum sînt conducători 
formații de lucru) 
participat efectiv la 
nerea în funcțiune a
capacități de producției 

„Am reușit să formăm 
o brigadă destul de o_ 
mogenă. Mulți dintre ei 
nu au mai lucrat în aba
taje mecanizate, dar au 
încercat și au reușit să 
învețe să stăpîneaseă no
ua tehnologie, să dea cit 
mai mult cărbune. Șefii

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag a 2-a)

seori, acesta e plin și 
n-avem vagonete goale. 
Necazul se trage de la sla
ba funcționare a puțului 
orb nr. 4, care are 
întreruperi. Puțul

dese 
„nu

cial : 6,00—8,30. De data 
asta cu program, apoi vin 
reviziile, să nu mai discu
tăm despre defecțiunile 
neprevăzute. Destul de de

se, după cum 
ne spune 

semnalistul 
Ion Vînătoru. 
Azi 
S_au 
240, 
nărui

te

merge", silozul e plin, noi 
nu putem da cărbune, pier
dem avansare și ne „pritw 
de" din urmă presiunea. 
De două luni mă rog să-mi 
scoată scocurile de la un 
TR 3, vechi, care nu mai 
funcționează, dar care mă 
încurcă pe mine la apro
vizionare".

Ce este cu pu ul 4?
Iată.ne la puțul orb nr.

4. Nu funcționa — se cu
răța jompuf. Program spe_

noapte ? 
„tras" 

prelimi- 
era 270. 

Jos, la orizontul 350 mai 
sînt 50—60 vagonete. Stau. 
Așa cum stau și cele pes
te 150 goale. Așteaptă să 
pornească puțul. Cit ? Nu 
se știe. Se programează c_ 
prirea puțului pentru o 
oră—două și poate să du
reze 3—4. Nu e de mirare, 
în 
Șii

a

rampa puțului, lă ătu- 
Ocțavian Zgarbură și

Mircea Bl JORESCU

(Continuare in pag. a 1 a)

...șz nouă plinea cu spor!A '
î

Sidefiul revarsă peste 
linia orizontului cîntec 
de lebădă, noaptea pier
dută sub săbiile papurei 
aleargă spre opusul di
mineții cerul. Cicoarea 
se întrece____________
cu floarea- __ _

. , . INSCFgriului în
spicat, lanul 
mișcă verzi ape mîngîia. 
te de aripa rîndunicii și 
stolul potîrnichilor 
ruie văzduhul cu 
te arome de pîine 
Galben ca floai-ea-soarc- 
lui 
un 
mă 
că.
țează europenele în lim
pezimea izvorului, ume
zind , înșelarea venită 
lingă umărul arșiței- Sub 
pielea piciorului desculț

mi- 
ghici- 
nouă.

umple cerul cu aur 
astru devenit emble- 
pentru ziua de mun. 
Fintînile își cădelni-

pulberea stelelor, prefă
cută în descîntec, acope
ră maci înfloriți din ne
putința ciulinilor. Și 
apa — picătură cu pică
tură — se preface în 

curcubeu la 
rădăcina fie
cărei aștep
tări. Foșneș

te porumbul, pctrecînd 
pe nesimțite zîna sați- 
ilor îmbrăcată în boabe
le recoltelor viitoare. Ca
lul mă urmează, credin
cios ostatec singurătății, 
în care cufundată ascult 
cîntecul pămîntului, tre
cut prin bărbile strămo
șilor mei. Fie-le visul ca 
un 
cu

soare și nouă pîinea 
spor !

Maria DINCÂ
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Creșterea ran dani cutelor 
în abataje

(Urmare din pag. 1)

ver&alei, necesară și în 
perspectivă.

Nici brigada situată în 
general pe locul de frunte 
în sector, cea condusă de 
,Vasile Rus, nu avea ran
damentul realizat în prima 
parte a lunii, din cauză 
că a lucrat la șpițuri, abia 
în continuare urmînd să 
treacă la recuperarea res
tanței, condițiile nou cre
ate permițând aceasta. Po
sibilități de creștere a pro
ductivității are și brigada 
condusă de Gheorghe Cos- 
ma, care a depășii o zonă 
de presiuni mari, încheind 
de reprofilat un preaba- 
taj executat inițial prin. 
tr-un procedeu care n_a 
dat rezultatele scontate. 
Brigada condusă de Dra. 
goș Teleagă este singura 
formație, care, deocamda
tă, nu va putea să înregis
treze creșteri ale produc
tivității muncii, determi
nată de poziția de la limi
ta blocului de exploatare 
în care iși desfășoară ac
tivitatea.

Discuția cu maiștrii 
Gheorghe Șutacu și Ion 
Uăcătușu ne-a oferit pri
lejul să subliniem, plecînd 
de la situația concretă din 
sector, o altă importantă 
sursă de creștere a produc
tivității muncii : ridicarea 
gradului de calificare a for'_ 
ței de muncă, întărirea 
disciplinei și răspunderii 
muncitorești pentru Înde
plinirea sarcinilor. Așa 
cum am aflat, un șir de 
brigăzi nu dispun la ora 
actuală de o structură a 
pregătirii personalului în 
măsură să asigure plasa
rea optimă a fronturilor 
de lucru. Lipsesc, în pri

mul rînd, mineri califi
cați, dar și ajutorii mi
neri. Tn plus, sini nume
roase cazuri de absențe, ne
motivate, de lisuri nejus_ 
tificate de la serviciu ca
re influențează negativ pla
sarea în abataje.

De la șefii de brigadă, 
de la maiștrii cu care am 
stat de vorbă s„a desprins 
clar concluzia că prin mă
surile luate, prin realiză
rile bune obținute în ul
timele zile, cînd ■ cea mai 
mare parte a brigăzilor 
lucrează la productivitatea 
muncii planificată, secto
rul Ill al minei Lonea va 
încheia luna iunie cu rea
lizarea sarcinilor la pro
ducția. fizică. „Vom pune, 
de asemenea, în funcțiune, 
pînă la sfîrșitul lunii, un 
nou abataj frontal pentru 
care brigada condusă dc 
Grigore Fatol execută ca
mera de montaj, ne_a de
clarat inginerul Ion Gheor
ghe, șeful de sector. Cu 
toate greutățile, ne vom 
realiza, in luna iunie și 
în continuare planul de 
producție, sporind, în 
primul rînd productivitatea 
muncii în abataje".

îndeplinirea planului la 
mina Lunea este în bună 
măsură condiționată dc re
alizările sectorului Ill. Re
zultatele ultimelor zile 
confirmă o amplă mobi
lizare a potențialului pro
priu, atît Ia nivelul sec
toarelor productive cît și 
al întregii mine. Trebuie 
ca redresarea să devină o 
stare de certitudine, ca 
succesele ultimelor zile să 
fie amplificate, astfel ca 
sarcinile lunii iunie și în 
continuare să fie rOaliza-

Aspect din timpul ex
poziției deschise cu o_ 
cazia sesiunii <le comu
nicări științifice cu te
ma „Tehnici și tehnolo
gii pentru creșterea 
producției de cărbune 
și valorificarea superi
oară a cărbunelui Ia 
minele <lin Valea Jiu
lui*', organizată in 17 
și 18 iunie, în Petro
șani de către I.C.P.M.C.

(Urmare din pag. I)

Gheorghe Dragomiroiu, de 
la sectorul VII stau și pi. 
Așteaptă să pornească pu
țul ? Cit ? „Cît o fi, pînă 
la ora 14 mai este", ne lă
murește Octavian Zgarbu. 
ră. Așa o fi ? De fapt, cei 
doi au venit la puț doar 
pe la ora 7, cu o oră mai 
tirziu decit e permis trans
portul personalului. Ori-

Examenul mineresc al muncii
(Urmare din pag. I)

dc schimb Dumitru Per- 
ju, Aurel Leucă și Si
gismund Dane sînt mi
neri cu experiență în 
exploatarea abatajelor 
frontale cu tăiere și sus
ținere mecanizată. Corn- 
bainierul Mircea llinca, 
a dat o mină de ajutor 
mai tinerilor lui ortaci 
Miron Socaci, Constan
tin Busuioc și Florea Po_ 
norică perrtru a ști să se 
descurce în anumite îm
prejurări neprevăzute, 
întreaga brigadă este ca 
o familie care are același

Plusul de
(Urmare din pag. O

ria cu prisosință, cifrele 
amintite sint elocvente 
in acest sens. Facem a- 
ceastă precizare întrucât 
același indicator la activi
tatea de subteran este sub 
nivelul planificat, exis, 
tind o medie a realizărilor 
de 2,00 tone pe post, fală 
de o sarcină planificată 
de 2,360 tone pe post. O 
situație asemănătoare în.
tîlnim și în realizarea 
productivității muncii la 
nivelul întreprinderii. Deci 
efective sint. posturile pres
tate sint la nivelul sarci
nilor planificate, sau foar
te aproape de sarcinile pla
nificate, productivitatea 
muncii in abataje și în 
cărbune este realizată, dar 
la producția de cărbune 
extras se înregistrează res
tanțe. S_ar putea ridica 
problema absenței liniei 
de front active, dar și o 
asemenea justificare nu 
ar avea nici un temei.

Linia de front activă e_ 
xistentă ar trebui să asi
gure nu numai îndeplini
rea sarcinilor de plan, ci 
chiar o depășire a acesto
ra. Și atunci 7 O explica
ție care se dovedește mai 
temeinică : lipsesc minerii 
și ajutorii mineri și din

Brigadierul
cum, puțul 4 le ridică pro
bleme, după cum se vede, 
și chiulangiilor. Dc cînd cu 
avaria de luna trecută a_ 
cest puț impietează grav 
asupra producției unui sec
tor întreg — I. Nu numai 
acesta este motivul riere_ 
alizărilor, dar este cel mai 
important.

tel — să dea țării cît 
mai mult cărbune. Inee- 
pînd din această lună sec
torul 111 de la I.M. Li- 
vezeni va redeveni ce a 
fost pînă în luna februa
rie, adică un sector 
fruntaș. Minusul cumu
lat în cele trei luni sc va 
recupera integral pînă la 
sfîrșitul anului. Odată 
cu intrarea în plin cu a- 
ceșt abataj ne vom ridi
ca cu producția zilnică la 
nivelul sarcinilor de 
plan" — ne spunea ing. 
Vasile Popescu, șeful 
sectorului.

productivitate
această cauză apar greu
tăți în plasarea optimă a- 
tuturor locurilor dc muncă 
productive. Sînt cazuri 
cînd la un abataj, pe un 
schimb, sînt plasați 2—3 
mineri, uneori mai puțin, 
restul posturilor fiind a_ 
coperite cu muncitori nou 
încadrați, necalificați. Este 
o explicație, dar pentru o 
asemenea deficiență vino
vății nu trebuie căutați în 
afara întreprinderii. Este 
foarte adevărat, acum, 
s-au luat măsuri de inten
sificare a calificării mine
rilor, dar dc ce abia acum? 
Un calcul elementar — 
ca să nu vorbim de un 
studiu aprofundat cum 
era firesc, și măsuri fer
me, preventive — nu ar 
fi condus la o asemenea 
situație. Sigur, ne.au mai 
fost prezentate și alte ex
plicații —“justificări ; con
dițiile de zăcămînt dificile, 
întinderea mare a minei 
reclamă numeroase forma
ții de întreținere și multe 
posturi fixe, greutăți în e_ 
vacuarea cărbunelui cu 
mijloacele auto etc. De a- 
semenea, nu a lipsit nici 
prezcntarea preocupărilor 
pentru creșterea produc
ției de cărbune cocsifica- 
bil (intrarea în funcțiune

are dreptate
Părerea șefului 

de sector...
...este că brigadierul are 

dreptate în ceea ce pri
vește defecțiunile de la 
TR 3. Acum i s-a schim
bat angrenajul. Piuă în 22 
iunie i se va plana vatra, 
dar oamenii să nu uite că 
lingă transportor s_a fă
cut canal .și s_a amenajat 
un jump care mai trebuie 
și curățat. Scocurile de Ia 
TR 3_ul vechi vor fi scoa_ 
se pină la sfîrșitul Junii și 
aprovizionarea se va face 
mai ușor. De fapt, la nivel 
de sector aprovizionarea se 
face cu mari manevre și 
pe două puțuri — 1 și 4.

...Părerea conducerii
Tovarășul ing. Aurel 

Marhan, directorul între
prinderii, ne_a răspuns a_ 
mabil și cu franchețe :

— Intr-adevăr, puțul orb 
nr. 4 ne ridică probleme, 
dar nici în sector tre
burile nu merg chiar ..pe 
roate". Brigada lui Chiti- 
caru este mai puțin omo
genă, mai puțin organiza-

din abataje
înainte de termen a unui 
nou abataj, de exemplu, 
sau studiile întreprinse de 
un colectiv din cadrul 
C.M.V.J. pentru găsirea și 
aplicarea celor mai efici- 

‘ente măsuri pentru îm
bunătățirea plasării și a- 
daptării unor tehnologii de 
lucru cît mai adecvate 
condițiilor de zăcămînt).

Cu toate acestea, deo
camdată, între pro
porția de îndeplinire a 
planului și fondul de re
tribuire este o diferență 
de 51) la sută și nu in fa
voarea producției, cn să nu 
mai amintim și celelalte 
cheltuieli sau neîndeplini. 
rea beneficiilor planifica
te. Or, secretarul general 
al partidului, care ne.a ce
rut să sporim producția de 
cărbune cocsificabil ast
fel incit să fie recuperat in 
cel mai scurt timp minu
sul înregistrat, preciza la 
Consfătuirea de lucru de 
la C.C. al P.C.R. pe pro
blemele industriei și a- 
griculturii : „Legea pre
vede că fiecare poate 
consuma numai proporțio
nal cu realizarea planului 
de producție. Consumuri 
suplimentare se pot reali
za numai in condițiile 
realizării de producții su
plimentare".

______________ ______ __ *-----  
tă, se mobilizează mai 
greu. Pentru puțul orb 4 
ne.au lipsit piesele de 
schimb, acum am împn 
mutat, de la Petirila, rt 
dințate, planetare, pinioa- 
ne. Pentru pinioane și pla
netare avem comandă la 
I.U.M.P. încă din 1982 (1). 
Noi n-am urmărit coman
da, I.U.M.P.-iii... a uitat să 
nc_o livreze. Acum ni s-a 
promis că, pe luni-marți, o 
să le primim...

...Și părerea noastră
Părerea noastră este că, 

intr-adevăr, puțul orb nr. 
4 creează probleme secto
rului I, implicit brigăzii 
Chiticaru. E normal să 
lipsească piesele de schimb, 
dacă se face comandă în 
1982 și la sfîrșitul semes
trului 1 din 1983 n-au so
sit piesele. Daeă ar fi so
sit la timp, mașina de ex
tracție, podurile basculan
te, împingătoarele de la 
orizontul 350 ar fi funcțio
nat, iar cărbunele n_ar 
rămas in rampa puțuț 
Așa... O propunere : pen
tru piesele necesare în iu
lie 1984. să se facă de a_ 
cum comandă ia I.U.M.P. ! 
Vom reveni.

în numărul 9 239 al ziarului nostru din 23 mai i 
■: 1982, deci în urmă cu un an și ceva, publicam cite- j 
\ va imagini cc nu făceau cinste gospodarilor de la U.E. i 
; Paroșeni Singurul efect al sesizării noastre a fost i 
ț de a ni se aduce reproșuri, precum că ziarul nu vede i 

numai părțile negative ale acestui colectiv care a fă_ i 
i cut eforturi deosebite pentru finalizarea termoficării i 
i Văii Jiului. Dc atunci au trecut aproape 13 luni, i 
i timp în care la U.E. Paroșeni s-au efectuat noi lu_ | 
î orari de revizii și reparații, de unde au rezultat nu- ; 
i meroase el mente metalice, subansambie de mari di- i 
i raehsiuni, etc. Toate acestea au fost abandonate pe 
i unde s-a putut în incinta uzinei, fără ca gospodarii 
i să fie cît de cît sensibili față de... „fața" incintei...

Prezentăm 'Succint, prin imaginile alăturate, cons_ 
i tatările L- fața locului, făcute in compania tovarășu- 
î lui Dorei laur, șef de echipă reparații turbinei?!), 
i delegat de tovarășul Ioan Salteleehi. secretarul corni- 
1 totului de partid de la U.E. Paroșeni pentru a ne in_ 
i soți.

Undeva, in preajma atelierului de bobina.) cu 
| greu mai poate fi sesizată o „movilă" de cablu dc a- 
1 luminiu (metal mult cerut de economia noastră) nă- 
I pădit de vegetație. Hțetalul stă, neclintit in același loc 
î ca și la data vizitei noastre de anul trecut (foto 1). 
ț Apoi un alt aspect negativ : sute, poate mii de izo- 
1 laturi sint imprăștlați în mai multe locuri de pe raza 
I incintei (foto 2). Un transformator gigant așteaptă 
| de ani să fie distrus de factorii degradanți ai na- 
= turii (foto 3). Multe, foarte multe elemente și suban- , 
= samble metalice de diverse dimensiuni ruginesc de i 
l luni in șir, în loc să fie trimise la topitorii (foto j 
I 4). Poate pentru a completa tabloul lipsei spirituluj i 
î gospodăresc, în dreptul atelierului mecanic tronează | 
i nu se știe de cînd un „deal" de pămînt și un morman ; 
î de span ce tind să rivalizeze cu înălțimea turnului | 
| puțului din vecinătate de la I.M. Paroșeni. Toate a- i 
I cestea sînt expresii ale indiferenței față de materia- = 
i lele recuperabile și reflectă elocvent lipsa spiritului ș 
i gospodăresc la U.E. Paroșeni. Sperăm să nu revenim... j 
i la anul pentru a fotografia aceleași aspecte. j

fără 1 Totala indiferență fața de 
SUPĂRARE! gospodăresc a! incintei

aspectul
uzinei

Foto_anrhetă realizată 
de șt. NEMECSEK
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Metalurgia fierului a 
avut o influență binefă
cătoare asupra agricul
turii dace. Au fost găsite 
cereale carbonizate, se
mințe de plante, gropi 
arse în care s-au păstrat 
provizii — toate legate 
de un anumit nivel pus 
într.o directă relație cu 
existența și prelucrarea 
fierului. Plugul armat cu 
brăzdar de fier a impul
sionat ferm agricultura, 
iar descoperirea unor 
vestigii în apropierea 
noastră (Grădiștea Mun
celului, 
ne face 
metalul 
prezență 
principala 
autohtonilor 
ra.

Privitor la originea fie
rului de plug utilizat de 
daci, se pare că așa cum 
îl cunoaștem din vestigi
ile păstrate, el a fost o 
inovație a lumii 
Uneltele evoluează 
te încet spre forma 
mai pi 
propus ; 
pentru I 
cie. în general de la a- 
pariția 
rul de plug a avut o for
mă triunghiulară. îmbu
nătățirea adusă de seco
lele I î.e.n. — sec. 
a constat în lățirea aripi, 
lor posterioare, lucru ca
re s_a răsffînt imediat în 
lărgimea brazdei. Cuțite 
de plug — acele piese 
montate pe grindeiul plu
gului, menite să despice 
pămîntul înaintea brăz- 
darului — au fost găsite 
în număr mare. Uneltele 
de fier destinate agricu!-

Crai va) 
că 
o 

în 
a

Costești, 
să credem 
amintit era 

cotidiană 
ocupație 
— agricultu-

dace. 
foar_ 

cea 
scopului

cazul șl 
plug da_

acestui metal fie_

SC

păstrează în multe exem
plare găsite la Grădiștea 
Muncelului. Una dintre 
ele formată dintr-o bară 
de fier îndoită la extre
mități — primii doi dinți, 
găurită apoi in patru lo
curi spre a permite ni_ 
tuirea celorlalți. mai păs
tra urme de utilizare, la
tă un amănunt nu lipsit 
de valoare afectivă : pe 
terasa VIII de la Gră-

Sîntom dintotdeauna
pe aceste locuri

diștea Munceluluj s~a 
constatat existența unui 
atelier pentru confecțio
nat unelte. Unele din 
greblele găsite acolo mai 
păstrau urmele cozii de 
lemn. Poziția în care au 
fost descoperite arată eă 
in momentul incendierii 
atelierului, lucru pus în 
directă relație cu asaltul 
roman, ele erau sprijini
te de pereți. Modestele 
unelte destinate celei mai 
pașnice ocupații au cu
noscut din plin urgia 
războiului... In .așezările 
dacice au mai fost găsi
te sape de diverse forme 
și mărimi, sâpăligi și — 
dovadă indirectă a bogă
ției cîmpiilor dace — nenu
mărate seceri, apoi coa
se, coliere de îmblăcie 
ș.a. Printre alte unelte, 
de astă dată cu o destina
ție gospodărească, au fost 
găsite foarfeci pentru

J)eta a duminica ta alta
Un gînd părtaș la bucuria momentului • —țl Cil

tuns oile, 
seamănă ’. 
lizate azi. De 
in multe așezări 
rile au scos la 
poare, tesle, 
dălți, rindele, 
cane, scoabe, 
furi de lance 
tr_o așezare 
chiar un...
pe semne 
sau poate 
rotar.

Im plicațiile 
ale utilizării 
fierului în lumea dacă ne 
sint cunoscute în chip 
mulțumitor. Dar, oare 
epoca fierului prin tot ce 
ține de ea — prelucrarea 
minereului, reducerea 
lui, confecționarea unui 
evantai de unelte, o a- 
numită bogăție de pro
duse — nu s-a reflectat 
pc plan spiritual, pe pla
nul unor noi aspirații ? 
Credem că da. în aceas
tă Iunie „modernizată" 
de utilizarea fierului s_a 
produs încet, dar sigur, 
un transfer al credințe
lor dace de la Zalmoxis, 
zeu al vegetației și sub- 
pămîntului spre Gebe_ 
leizis, soare unificator,
dar nu numai atît. Pe 
plan politic au apărut
noi tendințe, o 
recunoaștere de 
valorii neamului 
Pe acest fundal.
resc să apară o seamă de 
conducători — nu ii cu
noaștem pe toți, dar a 
căror serie a culminat cu 
Burebista, strălucit băr
bat al neamului său.

(Sfîrșit)
V MORARU

asemenea, 
săpătu- 

la iveală tO- 
i'ierăstraie, 
clești, cio- 

, cuie, vir- 
etc, etc. In_ 
a fost găsit 

compas mare, 
ai dogarului 

meseriei deal

materiale 
întinse a

1CO de apar tii a
Cr onicii nerimate“

Așadar. cu firescul ecou in rîndurile dumneavoas
tră, stimați cititori, consemnăm azi un eveniment in 
pagina de față. „Cronica ne rimată", această tabletă ce 
face deliciul lecturii duminică de duminică în ziarul 
nostru, își rotunjește la o sută numărul aparițiilor, 
l'ăeîndu-ne părtași la bucuria semnatarului, „Croni
cii neriinate**, Valeriu Uutulescu, nu putem să nu sub
liniem încă o dată virtuțile ei — faptul că această 
suită de aforisme vădesc o rafinată cunoaștere de 
către autor a vieții. într_adevăr, în „Cronica nerima- 
lă‘‘ se deslușesc realitățile din lumea ce ne înconjoa
ră pătriinzînd subtil in culisele ei cele mai intime, 
oferindti_ne cu inteligență spre citit și cugetat sen
suri privite din unghiuri care ne picură in suflet dul
ceața umorului, dar și arsura unor adevăruri ustură
toare.

m deasupra o-

ediție a scrieri. 
Cristofor Coltimb 

il
are 

curînd forma linei pe- 
Or, acest lucru — care 
foarte exact — hii a 
confirmat decît în zi_ 
noastre, cu cîțiva ani

---------- Cronică
• Ca să fii Promcteu 

nu e suficient să te doa
ră ficatul.

• Omnipotența a făcut 
din leu un animal al de_ 
șortului.

• După ultima avansa
re a ajuns om.

• La exterior era plin 
de viața ei interioară.

nerimafă------------
• Uneori sînt atit de 

subtil incit pur și simplu 
nu mai știu ce.am vrut 
să spun.

• Prostia, e mai puțin 
densă decît 
De aceea 
deasupra

inteligența, 
e tot timpul

Valerin BUTULESCU

I
I
I
I

.1

CITITORII FOTOGRAFIAZĂ

...nu Everestul este - cel 
mai înalt munte de pe 
glob ? Intîiotatca o are 
Maunca Kea (Muntele Alb) 
din Hawaii : de la baza 
sa submarină și pină în 
vîrful acoperit de zăpezi 
măsoară 10203 m dintre ca
re 4 205 
ceanului.

...într-o 
lor lui
se găsește următoarea 
firmație : Păinîntui
mai 
re ? 
este 
fost 
lele 
în urmă abia, cu ajutorul 
unui satelit artificial »l 
Terrei.

...după studiul amănun
țit al unor documente, oa
menii de știință italieni au 
descoperit că Leonardo da 
Vinci a fost toată viața lui 
și un pasionat alpinist, ur- 
cînd pină la altitudinea de 
3 000 m ?

...sclavele aduse de cru_ 
ciați au învățat pe europe
ne arta brodatului ? Pină 
atunci nu se cunoștea de_ 
cit țesutul.

Culese de 
ine. Ilie BREBEN

Rebus

anumită 
sine a 

dac.
era fi-

românește

(fig.) 
■ ! 5) 
l cap 
plin 

de

de
acro-

1 e.n.

ia

gînd
sca un

să-1

sint

Disperată

=_ Epigrame-.

JET-PICTURA 5.
I

|

a

C

I și 
plec

înainte 
cei doi 
întreabă

lui 
de

|

po
ll

să zic, 
contează)

de a 
prieteni, 

pe celă-

Culese de
D.R. GALAȚAN

miine
dimineața 
la servi-

Mircea ANDRAȘ

ce
nu 
mai nimic,
„îi lucrează".

din
o-

ar !

ORIZONTAL: 1) Ramu
ră a științelor aviației ; 2) 
Elemente de structură în 
construcția aeronavelor; 3) 
A avea frică... de înălțimi
— Asigură rularea avioa
nelor la sol; 4) A tulbura 
liniștea văzduhului i
— Cu... 3, 4 aeronave
Cap de nit (fig.) — ...și 
dc pod 1 — Un spațiu 
cu nimic ; 6) Unii
rea credință — Scriitor rus 
(1809—1852); 7) Aripi 
avion ! — Industria 
nautică românească (sig.)
— Foarte frumos (reg.); 8)

cameră la cămin 
vijii prin aer — 
blu escamotabil 
avionul la sol i 
Pi a na re — Accesoriu 
tru țapinari.

I I 10)
■ Ansam- 

ce pune
(pi.); 11)

pen_

„Tunara inomirlanii 
de la munte...
l'oto : Rodită CIBIAN 

Vulcan

VERTICAL : 1) Oraș ro
mânesc cu veche tradiție 
în industria aeronautică; 
2) Elemente ce asigură ma
nevrarea avionului — Rupt 
la mljlcc ! 3) Vuia, Vlai_ 
cu. Coandă, personalități 
istorice in evoluția avia
ției mondiale — Din solis
tica unor păsări; 4) Cinstit; 
5) ...unge la inimă ! 
Gospodărie agricolă

S (Mielul de du uiinleă.
Duminica — o floare-n săptăinînă 
corola muncii calmă și-o desface 
in primăvara cu zefir și pace 
în liniștea, vremelnică stăpînă.

= U M O
Intoreîndu-se 

muncă, 
despărți 
until îl 
iall :

O serie dc aeronave — stat — Teșite ! G) Aero-
...lipsită de mișcare; !)) Re- gări ; 7) Medic specialist
pere de dublă comandă la..l în urologie — Iute ; 8) în
planare 1 _ - Un plug in totalitate — Amărăciune
trat în imă ! — ..și o (regn — Cozi de avioane ;

E ziua de odihnă cînd se coace 
sub tălpi o cale pînă_n munți, la stînă 
cînd vasul scoate laptelui smîntînă 
spre bunăstarea neamurilor dace.

—1 3 4 * i V T 9 6

I
& 1® ft
4 r ft

fi ft
7 ft a
a _
3 ftu

J... L L ft L

9) Interjecție
— Pionier 
aviației 
mânești 
județul 
nedoara;
Petale

zburuli 
Un avi 
puțin rezis
tent la aer.

Dicționa
OFT, IA.

Ion GLUGA

în. Vale, astăzi, ochiul primăverii 
senin privește cum ja braț minerii 

ă pruncii cu lumină.n plete.
cu gustul miorii

poa
respirînd ozon 
au simțirea ca a ta, poate 

ubtcranc, pionierii.

film avem în 
la televizor ?

27 de ore", îi 
punde celălalt.

Păcat, nu pot 
în întregime. 
Dc ce ?
Pentru că 

himbul 
ebuie să 
u.

★
mama se adre

sează copilașului :
— De ce ai mîncat 

măr, Gigele ?! Era cu 
travă pentru șoareci 1

— Nu.ți face probleme. 
Tocmai de aceea am min_ 
cat fără frică, deoarece cu 
nu sînt șoarece.

întîlnindu-se în fața 
liclinicii, un cunoscut 
întreabă pe celălalt :

— Unde ai fost ?
— La medic, să-mi

tensiunea.
— Și acum ce ai de 

să faci ?
— Mergem să bem 

vin.
— Bine, dar la tensiune 

c contraindicat.
— Păi, n-ai înțeles că 

mi-a luat-o medicul, așa 
eă, să sc descurce el mai 
departe cu ca.

★
Băiețașul întră grăbit în 

casă și i se adresează ta
tălui :

— Tată, vă caută cineva 
și am venit să vă întreb 
dacă sînteți acasă.

— Nu Nu sînt. îi răs
punse a -‘ sta.

Patruped colecționar 
de medalii

După cum relatează 
„Sunday 'rimes", pictorul 
vest_german Jurgen von 
Anhalt este considerat — 
în Occident — fondatorul 
unei noi școli în arta pe
nelului. De fapt, von An
halt a renunțat la penel și 
a recurs la alte mijloace 
picturale — le_am zice 
foarte tehnice și foarte...

„moderne'' . el își pictează 
tablourile cu ajutorul... u- 
nui motor de avion cu 
reacție. Dealtfel, origina
lul pictor și-a botezat 
„școala" proprie ca „artă 

■ reactivă".
Se pare însă că reacția 

criticii și a publicului nu 
sînt defel pe potriva entu
ziastului original !...

In orașul Petroșani a 
luat ființă o filială a A- 

chinologiior din 
filială ce are 
blocul 2, apar- 

de pe Aleea 
din locali. 

o mai bună 
a calităților 

cîini

sociației 
România, 
sediul în 
tamentul
trandafirilor 
tale. Pentru 
cunoaștere 
diferitelor rase de 
asociația organizează ex
poziții de prezentare a a_ 
ccstor fidele animale ce 
S-au atașat de oameni 
încă din cele mai vechi 
timpuri. Printre cuceri
torii celor mai multe mc_

dalii la concursurile ce 
au avut loc in luna mai 
Ia Timișoara și Deva sc 
numără ,și Bracul german 
Dalida, aparținînd 
loan Macavei, care, 
altfel a cucerit la Timi
șoara titlul de „România 
campion" și „Excelent 1". 
La Deva, de asemenea, 
„Excelent I“, „Cel mai 
frumos cîine de vînătoa. 
re", „Cel mai frumos 
cîine al rasei" și „Certi
ficat de aptitudini pentru 
campion". în clișeu, co_ 
iciționarul de medalii se 
prezintă.

PLUS Șl MINUS
Gestionar ca ol. mai r 
că pe socoteli e pus : 
Dă cu minus la cîntar, 
ca să-i iasă lui în plus
LUCRARE
La serviciu, 
(constatarea 
nu lucrează 
dar pe alții...
DUPĂ MECIUL JIUL — 
UNIX . CRAIOVA
Zice, calm, un spectator : 
„Despre meci, ce să zic eu, 
cu echipa a fost ușor 
...cu suporterii mai greu".
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Răspunsul președintelui
Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la mesajul primului 
ministru al Greciei, Andreas Papandreu

(Urmare din pag. 1)

regiuni într_o zonă a păcii 
și bunei vecinătăți, a în
crederii și colaborării, lip
sită de arme nucleare, de 
baze militare și trupe stră. 
ine. Totodată, se reamin
tește că și pină acum s-au 
obținut unele rezultate po
zitive atît în dezvoltarea 
raporturilor bilaterale, cit 
și în extinderea unei co
operări multilaterale în
tre țările balcanice. în do
meniile economic, tehnico, 
științific, cultural și altele; 
se subliniază apoi că, de
și în Balcani există țări 
cu orînduiri sociale diferi
te. este necesar să fie fo
losită experiența dobîndi- 
tă și să se asigure o con

lucrare reciproc avantajoasă 
între țările balcanice, să 
fie depășite și soluționate 
toate problemele care mai 
există între unele state din 
regiune.

Este, totodată, posibil și 
necesar — se arată in me
sajul de răspuns al tova
rășului Nicolae Cea’ușescu 
— să se întreprindă pași 
pe calea securității și pă
cii în Balcani, pentru 
transformarea regiunii bal
canice înlr-o zonă lipsită 
de arme nucleare, ca o 
parte ntegrantă a întăririi 
securității și înfăptuirii de
zarmări; în Europa și în 
lume

Este apoi relevată sem
nificația propunerii Româ
niei, a președintelui

Nicolae Ceaușescu, privind 
pregătirea și organizarea 
unei reuniuni la nivel 
înalt a statelor balcanice, 
care să examineze aspecte 
vizînd întreprinderea de 
noi pași in direcția depă
șirii unor probleme exis
tente. a dezvoltării încre
derii și bunei vecinătăți, a 
cooperării pe multiple pla
nuri, a transformării Bal
canilor într-o zonă fără 
arme nucleare. O aseme
nea întîlnire, care trebuie, 
desigur, temeinic pregătită. 
S-ar înscrie ca un act po
zitiv în ’viața întregului 
continent în lupta pentru 
dezarmare și pace in Eu
ropa și în lume.

în acest spirit, este a- 
preciată ca binevenită 

)

propunerea primului mi
nistru al Greciei, Andreas 
Papandreu, cu privire la 

,.organizarea unei reuniuni 
interbalcanice la nivel de 
experți, care să aibă ca u_ 
nul din obiective discuta
rea căilor și posibilități
lor de creare a unei zone 
denuclearizate în Balcani.
O asemenea reuniune, se 
subliniază în mesajul de 
răspuns, s_ar înscrie Ca 
o acțiune importantă în 
procesul de pregătire a u_ 
nei întîlniri la nivel înalt 
a statelor din zonă. în 
ceea ce o privește. Româ
nia sprijină această iniția
tivă, la care dorește să 
participe cu hotărîrea de 
a_și aduce întreaga con
tribuție la desfășurarea ei 
cu succes.

Prezente
PARIS 18 — Trimisul 

Agerpres, D, Avram, trans
mite ; Delegația parlamen
tară română condusă de 
Virgil Teodorescu, vice
președinte al Marii Adu
nări Naționale, președinte
le Grupului parlamentar 
pentru relațiile de priete
nie România — Franța 
din MAN, a avut întîlniri 
cu birourile grupurilor de 
prietenie Franța — Româ
nia din Senatul și din A- 
dunarea Națională ale 
Franței. în cadrul acestor 
întîlniri, parlamentarii din 
cele două țări s_au infor
mat recipe c despre activi.

SOFIA 18 (Agerpres). — 
La Sofia a avut loc o 
întîlnire a reprezentanți
lor unor organizații ale 
luptătorilor antifasciști și 
ale veteranilor de război 
din unele țări balcanice. 
Participanții au elaborat 
un proiect de apel către 
guverne, parlamente, parti
de politice, organizații so
ciale, sindicate, oameni de 
știință, tineri, femei, de a 
munci și lupta pentru ca, 
în cel mai scurt timp po
sibil, între statele balca
nice să fie încheiat un a_ 
cord pentru declararea

românești
tățile camerelor legislative 
respective, despre preocu
pările lor actuale, au făcut 
schimburi de opinii cu pri
vire Ia diverse aspecte ale 
relațiilor prietenești și de 
conlucrare dintre țările 
noastre.

Convorbirile au fost ca
racterizate de dorința des
chis exprimată a parla
mentarilor celor două țări 
de a_și aduce o contribu
ție sporită la impulsiona
rea contactelor și conlucră
rii în vederea dezvoltării 
pe mai departe a raporturi
lor româno-franceze în 
toate domeniile

★
Balcanilor drept zonă de 
bună înțelegere, bună ve
cinătate, colaborare, de 
respect reciproc a princi
piilor suveranității și inde
pendenței, neamestecului 
în treburile interne, nefo_ 
losirii forței unor state 
împotriva celorlalte, drept 
zonă a păcii, fără arme 
nucleare și baze militare 
străine.

La întîlnire a participat 
un reprezentant al Comi
tetului foștilor luptători și 
veteranilor de război îm
potriva fascismului din 
Republica Socialistă Româ
nia.

Calendar săptâmînal
20—26 IUNIE 1983

Luni. 20 iunie — începe vizita oficială în S.U.A. a 
președintelui guvernului spaniol, 
Felipe Gonzalez (20—23)

— Președintele Franței, Francois Mit
terrand, întreprinde o vizită de do
uă zile în Camerun

Marți, 21 iunie — Praga : Deschiderea Adunării 
mondiale „Pentru pace și viață, 
împotriva războiului nuclear11 
(21—26)

Miercuri, 22 iunie — Reluarea, la Washington, a 
convorbirilor in probleme comer
ciale dintre S.U.A. și C.E.E.

— R.F.G. — Vizita ministrului de ex
terne egiptean, Kamal Hassan Aii 
(22—24)

Joi, 23 iunie — Se deschide sesiunea Adunării de 
Stat a R.P. Ungare

— Vicepreședintele S.U.A., George 
Bush, începe un turneu în Europa 
(Marea Britanie, R.F.G., Norvegia, 
Suedia, Finlanda, Danemarca, Is
landa)

— începe turneul secretarului de stat 
al S.U.A., George Shultz, în Asia 
(Filipine, Thailanda, India și Pa
kistan) (23 VI — 4 VII)

Sîmbătă, 25 iunie — R.P.D. Coreeană : începe „Luna 
de solidaritate cu lupta poporului 
coreean" (25 VI — 27 VII)

— Se deschide Tîrgul internațional de 
chimie — „INCHEBA" de la Bra
tislava (25 VI — 1 VII)

' Duminică, 26 iunie — Italia : Alegeri legislative 
anticipate și alegeri administrative 
provinciale și comunale

— Ziua libertății Africii de Sud (mar
cată printr-o hotărîre a Conferinței 
mondiale împotriva apartheidului, 
rasismului și colonialismului în 
Africa australă, desfășurată la Li
sabona in iunie 1977)

— în 1945 a fost semnată Carta Na
țiunilor Unite, la San Francisco (A 
intrat in vigoare la 24 X 1945).

FILME
Duminică, 19 iunie

5

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Pruncul, petro
lul și ardelenii ; 
ABBA.

LONEA : Quo 
Homo sapiens.

ANI NO ASA ; 
de București.

VULCAN - 
rul : Comoara.

LUPENI — 
Capcana.

URICANI :
I—II.

Unirea:

vadis

Buletin

Luceafă-

Cultural :

Papillon,

TV
Duminică,

8,00

8,30

9,00
9,30

10,00
11,45
13,00

19 iunie

pentru 
învă-

copiilor, 
duminical :instrumenta-

21,20
22,00

22,20

15,00
15,05

17,50
18,00

20,00
20,15
20,30

21,00
21,30
21,45

22,15
22,30

Telejurnal.
Cîntarea României. 
Telecinemateca : 
„Copilul lui Polly'1. 
Premieră pe țară. 
Varietăți muzicale. 
Telejurnal. 
Sport.
Avanpremieră
Luni, 20 iunie

TV.

Telex.
Emisiune în 
maghiară
1001 de seri 
închiderea progra
mului.
Telejurnal.

A patriei cinstire. 
Panoramic econo
mic.
Tezaur 
Curier 
Roman
Marile
Episodul 10. 
Ritmuri muzicale. 
Telejurnal.

RADIO

limba

folcloric, 
cetățenesc, 

foileton : 
speranțe.

Consultații 
admiterea în 

țămîntul superior 
agricol.

Almanahul famili
ei.
De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii. 
Viața satului. 
Lumea 
Album 
Telex.

— Melodii
le.

— Umor și muzică.
— Sub cupola circului.
— în pași de dans. 

Cascadorii rîsului. 
Romanțe și cîntece 
de voie bună.
Desene animate.

Șoimii — reportaj. 
Semnal.
Telesport.
Film serial : 
„Vinul și piinea'1. 
Teatru vesel. 
Curier cetățenesc.
Micul ecran pentru, 
cei mici.
Pe lingă Polul Sud. 
Film premiat la Fes
tivalul internațio
nal al filmului pen
tru copii — Mila
no '82.

14,30

17,00

18,20.
18,30

Duminică, 19 iunie
6,00 Buletin de știri. 

6,05 Concertul dimineții. 
7,00 Actualitatea în 60 
de minute. 8,00 Radio- 
programul satelor. 9,30 
Magazin duminical. 12,00 
De toate pentru toți. 13,00 
Radiojurnal. 14,00 Unda 
veselă. 15,00 Clubul ar
telor. 16,00 Buletin de 
știri. 16,05 Almanah so
nor. 17,00 Radiomagazi- 
nul femeilor. 17,30 Muzi
că populară. 18,00 Buletin

■ de știri. 18,30 Muzicote. 
ca pentru toți. 20,00 Ra
diojurnal. 20,15 Prin 
cîntec la afirmare artis
tică. 21,00 Turneul me
lodiilor. 22,00 Radiojur
nal. 22,10 Panoramic 
sportiv. 22,30 Muzică de 
dans. 23,00 Buletin de 
știri. 23,30—5,00 Non stop 
muzical.

(Buletine de știri la o_ 
rele : 24,00, 2,00, 4,00).

memenio

FOlB. i

I 
I I
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Campionatul republican al licee or

O echipă internațio
nală de medici a stu
diat posibilitățile reale 
de salvare a speciei u. 
mane după un apoca
lips nuclear și a ajuns la 
o concluzie înspăimîn- 
tătoarc ; nu există ab
solut nici o cale de scă
pare.
Puterea explozivă to

tală a arsenalelor nu. 
clea existente astăzi in 
lume este echivalentă cu 
■in milion de bombe de 
tipul celei de la Hiroși- 
ma. Pentru fiecare locui
tor al Terrei sint pregă. 
tite cinci tone de trotil 
Și totuși, sint unii care 
vorbesc de supraviețuire 
și construiesc adăpos
turi antiatomice de di
verse tipuri și dimensi
uni, sînt unii care se gîn- 
desc la posibilitatea unor 
războaie nucleare limi
tate. O carte, „Ultimul a. 
jutor", grupează rezul
tatele primului Cnng-os

internațional al medicilor 
pent-u prevenirea războ
iului nuclear (o asociație 
formată din 72 oameni de 
știință din 12 țări). Ea 
demonstrează că este vor.

nuclear — susțin auto
rii cărții „Ultimul aju
tor" — nu sînt numai 
cele provocate direct de 
impactul distrugător al 
bombelor și de radioac
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Răsfoind presa străină

„Ultimul om“
(„PANORAMĂ11 — ITALIA)
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ba doar de duzii. Este 
cea de-a 4 ua carte din- 
tr-o mică serie începută 
cu „Dezarmarea sau ex
terminare 7" (Omenirea 
la răscrucea anului 2000), 
care grupează interven
țiile făcute în cadrul u. 
nui simpozion avînd ca 
temă elaborarea unor 
propuneri politice în ve
derea dezarmării.

Ffectele unui război

tivitate. Eventualii su
praviețuitori ar trebui 
să învingă șocul psiholo
gic, lipsa sau absoluta 
insuficiență a asistenței 
sanitare, epidemiile,
schimbările climaterice, 
descompunerea stratului 
de ozon din atmosferă 
(care apără Terra de nu
meroase radiații nocive).

O bombă de 20 mega- 
tone aruncată, de exem

plu, deasupra New i 
Yorkului ar evapora, ar 1 
zdrobi, ar arde pe oriei- 1 
ne s-ar afla pe o rază de i 
8—9 km. Pe o rază de j 
30 km. circa un milion de i 
persoane ar mari pe loc j 
sau de pe urma rănilor i 
incurabile. Dacă bomba I 
ar exploda pe Pămînt, un i 
număr incalculabil de i 
persoane care s-ar afla la i 
o distanță de mulți kilo
metri. ar fi condamnate i 
la o moarte îngrozitoare 1 

întrebarea pusă dese- i 
ori . „supraviețuitorii ii j 
vor invidia pe morți 7", 
probabil va avea un sin. 
gur răspuns : nu, nu vor 
fi in stare de astfel de 
sentimente. Fi nu-i vor 
invidia, ci mai degrabă 
vor semăna cu morții din 
toate punctele de vedere

(Agerpres)

industriale din
începute ieri și conți- 

nuînd astăzi, in Petroșani 
se desfășoară campionatul 
republican al liceelor in
dustriale din ramura mine
rit. Participă echipe re- 

I prezentative de la liceele 
industriale din Anina, Mo. 
tru, Rovinari, Gura Barza, 
Filipeștii de Pădure, la_ 
cobeni (Suceava), Popești 
(Bihor) și Petroșani. Com
petitoarele au fost îm
părțite în două serii de ci
te patru echipe, urmînd ca

ramura minerit
in urma jocurilor sistem 
turneu-tur cele două cîș_ 
tigâtoare să_și dispute as
tăzi, de la ora 18, finaia 
competiției pe stadionul 
Jiul II (complexul sportiv 
nou) în deschidere, pen
tru locul III—IV, se vor 
intîlni, de la ora 16, ocu
pantele locurilor secunde 
in grupe.

Astăzi dimineață, cu în
cepere de la ora 8,30, se 
dispută etapa a III—a (ul
tima).
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Fabrica de morarii 
și panificație Petroșani

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA
pentru noul complex de la Bărbăteni 

următorul personal :
■ 3 focliiști
■ 3 lăcătuși mecanici (categoria 4—5),

De asemenea, unitatea recrutează un nu
măr de 10 elevi absolvenți ai treptei I de liceu 
și 19 ani neîmpliniți la data de 15 septembrie, 
pentru școala profesională de morari, de un an.
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