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La baza ridicării nivelului de trai și sporirii veniturilor

îndeplinirea exemplara 
și depășirea sarcinilor de plan, 

creșterea eficienței și rentabilității
Cu mult interes, oa

menii muncii din patria 
noastră au luat cunoștin
ță din documentele re
centei Plenare a C.C. al 
P.C.R , din cuvântarea 
tovarășului N i c o 
Ceausescu, despre 
măsuri adoptate in 
derea îmbunătățirii 
tivității economice 

pentru 
rezultate tot

1 a e 
noile 

vc- 
ac- 

și so- 
obținerea 

mai 
soci-

i

ciale 
unor 
bune în edificarea 
etății socialiste multilate
ral dezvoltate, corespun
zător obiectivului stabi
lite de Congresul al XII- 
lea și Conferința Națio
nală ale partidului. Con
semnăm, în acest context, 
constatarea plină de sem
nificații potrivit căreia 
in primul semesti u al a- 
nului a fost obținută o 
creștere importantă față 
de perioada similară din 
1982, de peste 6 miliarde 
lei la producția indus
trială, fapt ce dovedește 
justețea prevederilor de 
plan și scoate in eviden
ță că au fost create con
dițiile necesare ca pînă 
la finele anului să fie 
obținută o producție su
plimentară de 12 mili-

arde lei. Se va acționa 
pentru menținerea și am
plificarea ritmului înalt 
al activității de produc
ție, domeniu în care co
lectivele noastre minie
re își regăsesc sarcina de 
a contribui mai mult la 
întărirea bazei de mate
rii prime și energetice a 
țârii, prin extragerea și 
prepararea unor canti
tăți tot mai mari de căr
bune cocsificabil și ener
getic.

Minerii, toți ceilalți oa
meni ai muncii din Va
lea Jiului, ca de altfel 
din întreaga țară, au
flat din documentele 
plenarei și despre noile 
măsuri stimulative, ela
borate din inițiativa și cu 
contribuția 
tovarășului 
Ceaușescu, 
acționează 
rirea și dezvoltarea 
mai puternică a autocon- 
ducerii muncitorești, per
fecționarea mecanismu
lui economico-finaneiar si 

în
mai

socialiste o cons- 
preprietatea so- 
sau cooperatis- 

întregului popor 
mijloacelor de 

asupra avuției

a-

nemijlocită a 
Nicolae 
prin care se 
pentru întă- 

și

a sistemului juridic 
vederea afirmării 
pregnante a calității 
menilor in uncii de 
prietari ai avuției
etății. ..Baza orînduirii

oa- 
pro- 
soci-

noastre 
tituie 
ci a li stă 
tă a
asupra
producție, 
generale, a arătat secre
tarul general al partidu
lui. De aceea, sînt nece
sare măsuri ferme. in
clusiv juridice, pentru a 
asigura apărarea și 
voltarea continuă a 
cesteia. Primind în 
minstrare o parte a 
prietăiii întregului 
por, fiecare colectiv 
oameni ai muncii 
răspunderea directă 
a apăra, păstra și 
volta această proprietate". 
Sînt stabilite, în acest 
sens, măsuri care conduc 
la creșterea
consiliilor 

muncii, 
tive dc conducere dar și 
de administrare, în 
mele colectivelor, a 
piietății comune.

în strînsă corelație 
aceste prevederi se 
și măsurile menite 
contribuie la 
autoconducerii

dez- 
a- 

ad- 
pro- 
po- 
de 

are 
de 

dcz-

răspunderi i 
oamenilor 

ca organe colec-

n u- 
pro-

cu 
află 

să
întărirea 
muncito-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene, 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a înmînat, sîmbătă, 2 
iulie, intr-un cadru festiv, 
tovarășului Constantin Dăs
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minis. 
tru al Guvernului 
blicii Socialiste 
Ord inul „Steaua 
cii Socialiste 
clasa I, conferit 
creț prezidențial, i 
contribuția adusă la 
făptuirea politicii

Repu- 
România, 
Republi- 

România" 
prin De- 

pentru 
i in- 
parti-

dului și statului de făuri
re a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în 
patria noastră, cu | 
împlinirii vîrstei de 
ani.

La festivitate 
ci pat tovarășa 
Ceaușescu, alți 
din conducerea 
și de stat.

Tovarășul 
Dăscălescu, 
său, a mulțumit 
noștință conducerii 
dului. personal 
lui Nicolae Ceaușescu, pen
tru înalta distincție ce i-a 
fost conferită.

prilejul
■ 60 de

au
E 1

Constantin 
în cuvintul 

cu rccu- 
parti- 

tovarășu-

A luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceausescu, care a 
felicitat cu căldură pe săr
bătorit.

Tovarășii din 
rea de partid și 
adresat, dc 
calde felicitări 
Constantin 
rîndu-i 
fericire,
activitatea

conduce- 
dc stat au 
asemenea, 
tovarășului

Dăscălescu. u- 
multă sănătate, 

noi succese în 
sa.

Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R a 
oferit o masă tovărășească 
tovarășului Constantin
Dăscălescu, cu prilejul îm
plinirii vîrstei de. 60 de ani.

DECRET EZI DE Vf IAt
privind conferirea Ordinului „Steaua

Pentru contribuția adusă ia înfăptu
irea politicii partidului și statului de 
făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră,

cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 
de ani,

Republicii Socialiste România" clasa I

Prcșcdintele Republicii Socialiste 
România decretează:

ARTICOL UNIC. — Se conferă Or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I tovarășului Constantin 
Dăscălesc u.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

Republicii Socialisie România

TĂRII CIT MAI MULT CĂRBUNE!
usa

Să înfăptuim indicațiile secretarului general at parthuiui 1

Debut rodnic
în iulie

se- 
a 

rod- 
pentru șase între- 

din

Să-și spună cuvintul 
gîndirea tehnică !

Prima zi din 
mestrul al II-Iea 
constituit un debut 
nic 
prinderi miniere 
Valea Jiului.

întreprinderile 
nizoare de cărbune coc
sificabil și-au depășit 
sarcinile de plan ale zi- 

cumulînd un plus 
peste 1 060 de tone 
cărbune. Colectivul 
mineri și mecaniza

tori de la Cariera Cîm 
pu lui Neag înregistra, 
in ziua amintită. cel 
mai mare plus — peste 
800 de tone cărbune.

Evidențiem cu aceas- 
ocazie strădaniile 

depuse de colectivul 
minei Bărbăteni, care, 
în prima zi a semes- 

al II-lea, a rea- 
suplimentar pes- 

de tone de cărbu-

(Continuare in pag. a 2-a)

a

fur-

l oto :

Brigada condusă de minerul 
rul IV al I.M. Paroșeni.

Vasile Cerceja, o formație fruntașă la secto-

Șt. NEMECSEK

■ Pentru cititorii 
tri din Petroșani 
interesat la cabana 
det dacă este pregătită 
să-i primească. De la res
ponsabilul acesteia, Cons
tantin Teslici, am aflat că 
localul este aprovizionat 
cu produse de patiserie și 
carne, răcoritoare și bere, 
în fața cabanei, va fi a- 
menajată o expoziție cu 
vin za re.

■ Astăzi, la ora 12, la 
cinematograful „7 Noiem
brie", obișnuitul program 
de desene animate.

■ Seara, începînd cu 
18, in toate cluburile 
casele de cultură, din 
le> Jiului, discotecile 
caniei.

noș- 
ne-am

Bră-

ora 
și 

Va- 
va-

Bujor MIRCESCU

trului
lizat
te 50

jț* în 8 luni, o avansare dc doar 64 ml Jț Față 
de media lunară de 8 ml, in luna iunie, de ciiid la 
cîrina brigăzii se află minerul Sava Robii, s-a rea
lizat o avansare de 15 ml gg Planul este tolusi de 
20 ml pe lună 3 Se va ajunge să se realizeze atît ? 
Conducerea sectorului și 
motiv Să vedem care 
ales, căile prin care pot

brigadierul răspund afir- 
sînt necazurile și, mai 

fi eliminate.
SAVA ROBU : „Fluxul 

de transportoare nu asi
gură capacitatea de trans
port la nivelul posibilită
ților de tăiere din abataj 
(brigada lucrează cu com
plex mecanizat — n.n ). 
îmi trebuie o echipă (un 
om pe schimb) pentru in- 
treținerea fluxului. La 
120 tone pe oră, merită I 
Cu efectivele stau slab, 
îmi lipsesc cel puțin 10 
oameni calificați care să 
știe lucra cu mecanizare. 
Și condițiile de muncă 
sînt greoaie, mai ales din 
cauza infiltrațiilor de apă.

O problemă grea este și 
faptul că transportorul 

trebuie ridicat frecvent 
pe abataj în sus Trebu
ie să se găsească o solu
ție tehnică adecvată 
cestei operațiuni"

Sing. TODOR l'OMUȘ, 
șeful sectorului Iii : „Sînt 
doar de o lună în fruntea

Mircea BUJORESCU

a-

(Continuare în pag. a 2-a)

IN CINCI
SECUNDE

In sprijinul candidaților la concursul de admitere 
la Institutul de mine din Petroșani (Ii)

dosarelor (în si- 
sînt incomplete), 

să menționați 
generale de în- 

concursul de

nece- 
pre-

i

I
1

— în scopul evitării res
pingerii 
tuația că 
vă rugăm 
condițiile 
scriere la 
admitere.

— Toate actele, 
sare înscrierii, vor fi 
zentate într-un dosar plic. 
Candidații vor completa 
o cerere tip de înscriere 
(pe care o vor primi 
la secretariat), în care 
menționa : facultatea
profilul de învățămînt 
care doresc să concureze, 
precum și toate speciali
zările din cadrul facultății 
și profilului respectiv in 
ordinea de preferință ;

de 
vor

Și
la

disciplina de concurs la 
alegere pentru care optea
ză (fizică sau disciplină de 
specialitate) ; situația mi
litară (incorporabil sau 
neincorporabil). Candida- 
ții din rîndul naționalită
ților conlocuitoare vor pre
ciza, în cererea tip de în
scriere, disciplinele pe care 
le-au studiat în liceu în 
limba maternă și pentru 
care solicită să susțină 
probele în această limbă. 
La cererea de înscriere se 
mai anexează diploma de 
bacalaureat (sau cele echi
valente cu aceasta), în ori
ginal, copie legalizată du
pă certificatul de naștere, 
adeverință medicală tip

(pentru absolvenții de li
ceu, învățămînt de zi, pro
moția 1983 — adeverință 
tip MS 18.1.002 ; pentru 
absolvenții de liceu, în
vățămînt de zi, promoția 
1982 și anterioare și învă- 
țămîntul seral, toate pro
moțiile — adeverință tip 
MS 18.1.001) eliberată de 
cabinetele medicale șco
lare sau de dispensarul te
ritorial de care 
vizată de comisia
lă care se constituie, 
perioada de înscriere, 
cabinetul medical 
țese (din adeverință 
buie să rezulte că 
apțl pentru profilul la ca
re candidează — ant pen-

aparțin, 
medica- 

în 
la 

studen- 
tre- 
sînt

cx-
zi) ;

apt 
la 
recrutare, 
adeverin- 

servi-

tru subteran sau 
ploatări miniere 
adeverință de 
livretul militar, 
ță de inapt pentru
ciul militar sau adeverin
ță de amînare de la în
corporare pe cel puțin un 
an de la data începerii a- 
nului universitar curent ; 
trei fotografii tip buletin 
de identitate (3/4 cm), 
solvcnții de liceu din 
moția anului 1983 pot

Ab- 
pro- 
pre-
de 
cu

Convorbire realizată 
Tiberiu SPĂTARU, 

sprijinul șef lucrări 
inc. loan Iulian IRIMIE

Despre clădirea conir 
plet modernizată a 
teatrului din Petroșani 
s-a scris de cîteva ori 
în ultima vreme. Să re
latez și eu o întâmpla
re :

Urcînd scările, 
rectorul instituției 
observat că lipsește 
va. Ce anume ? S-a 
vîrtit, a 
ce nu 
era o 
lipsă.
~N-a 

mic în 
te un timp 
să fie ridicate 
vazele. Acum 
pe coridor, 
ce-n inima 
lui a rămas 
gol...

Valeriu COANDRAȘ

di- 
a 

ce- 
în-

socotit și ceea 
ieșea la număr 
vază cu flori...

fost 
ziua

bun de ni- 
aceea. Pes- 

a dat ordin 
toate 
toate 
timp

stau 
în 

directoru- 
un mare

-•
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A.

îndeplinirea exemplară 
și depășirea sarcinilor de plan
(Urmare din pag. 1)

rești, perfecționarea sis
temului de retribuire a 
muncii și creșterea retri
buirii în acest cincinal. 
Contractul - angajament 
care se va introduce are 

întărească 
colectivă și 

pentru dez-
economico-soci- 

gos- 
mij-

menirea să 
răspunderea 
individuală 
voltarea 
ală a țării și buna 
podărire a tuturor 
loacelor materiale și fi
nanciare. Se are în vede
re ca întreaga activita
te să se desfășoare numai 
pe principiile 
tății și eficienței 
me și va fi aplicat 
strictețe principiul 
muncă fără pîine, 
pîine fără muncă", 
niturile celor ce i 
cesc vor fi nelimitate, 
fapt ce va întări cointe
resarea în obținerea 
nor rezultate 
ve și calitative 
oare.

O seamă de 
vor contribui, de

rentabili- 
maxi. 
; cu 
„nici 
nici 
Ve- 

mun-

u-
cantitati- 

superi-

măsuri
ase-

menea, la îmbunătățirea 
sistemului de retribuire. 
Consemnăm, de pildă, 
faptul că se prevede ma. 
jorarea fondului de par
ticipare 
la 2 la 
fondului 
1« 1 la 
majorat 
chime, < 
pă anii de vechime și se 
prevede ca în viitor 
cest spor să fie luat 
calcul la stabilirea cuan
tumului
pînd din septembrie 1983, 
se va trece 
retribuțiilor 
tegoriile de 
muncii, așa 
bilit pentru 
urmînd ca 'pînă în 1985 
să fie aplicate și majoră
rile etapei a Il-a. în in
dustrie, veniturile oame
nilor muncii vor crește 
cu 8 la sută față de 1980, 
iar în agricultură crește
rea va fi de 12 la sută 
față de același an. Va 
fi asigurată, totodată, 
majorarea pensiilor tu-

la beneficii
4 la sută, și 

i de premiere
2 la 'sută. Va 
sporul de 

diferențiat,

de 
a 

de 
fi 

ve- 
du-

a- 
în

pensiei. înce-

la majorarea 
tuturor ca- 
oameni ai 

cum s-a sta- 
prima etapă,

turor categoriilor de pen
sionari.

„înfăptuirea măsurilor 
de creștere a retribuției 
și a veniturilor oameni
lor muncii a arătat se
cretarul general al parti
dului, se poate 
numai în condițiile 
lizării planului de 
voltare 
lă și 
ternice a 
muncii". In acest sens 
este necesar ca toți oa
menii muncii să înțelea
gă pe deplin îndatoririle 
ce le revin la locul de 
muncă, să acționeze eu 
toată răspunderea pen
tru îndeplinirea sarcini
lor de plan, pentru de
pășirea acestora și obți
nerea de economii, ști
ind că ridicarea nivelu
lui de trai, sporirea ve
niturilor nu se pot în
făptui decît pe baza creș
terii productivității mun
cii, a eficienței și ren
tabilității, a dezvoltării 
generale a economiei na
ționale.

realiza
rea- 
dez- 

economico-socia- 
creșterii mai pu- 

productivității 
în acest

J
(Urmare din pag. 1)

diplomei 
adeverin-

zenta, în locul 
de bacalaureat, 
ță tip că au absolvit și au 
promovat examenul de 
bacalaureat, în cazul în 
care vor fi admiși avînd o- 
bligația de a depune la 
facultate diploma de ba
calaureat pînă cel mai tîr- 
ziua la începerea 
universitar curent 
siv candidații admiși 
categoria 
Candidații 
pentru cursurile serale vor 
prezenta o adeverință eli
berată de întreprindere, 
sub semnătura conducăto
rului întreprinderii (a- 
deverințele nesemnate de 
conducătorul întreprinde
rii nu se iau în conside
rare), din care să rezulte 
că lucrează nemijlocit în 
producție în meserii legate 
de profilul sau specializa
rea la care 
Absolvenții de liceu pro
moția 1983 pot fi înscriși 
la seral pe baza actului de 
repartizare în 
sub rezerva 
adeverinței de 
la locul de muncă reparti
zat pînă la data începerii 
anului universitar pentru 
care sînt admiși. Absol-

anului 
(inclu- 

la 
incorporabili). 

care optează

candidează.

producție, 
prezentării 
încadrare

Să-și spună cuvîntul gîndirea tehnică !
(Urmare din pag. I)

sectorului, dar am făcut 
pași mari cu brigada Sava 
Robu. Pentru a o sprijini 
mai bine vom orienta toți 
oamenii nou veniți Ia Sa
va. Vom asigura doi 
meni care să se 
doar de captarea
Vom demonta toate barele 
de ripare care intrau sub 
transportor, pentru că sec
țiile de susținere ale com
plexului nu se adaptează 
transportorului. Lucrînd 
Ia înclinare de 25 grade, 
transportorul alunecă pe 
front și deranjează secți
ile de susținere. Rămîne 
de rezolvat și această 
problemă tehnică".

Ing. GIIEORGIIE 
CEA, șeful biroului 
gramare-urmărirea 
ducției : Ne vom 
pa, împreună cu 
cerea sectorului, să 
păm abatajul cu 15 
dri hidraulici pentru re
dresarea secțiilor. Cu aju
torul acestor cilindri vom 
asigura ridicarea trans- 
sportorului pe fîșie".

SAVA ROBU. „Asta 
fi formidabil !

se 
bun 
vor

oa- 
ocupe 

apelor.

Ing. GIIEORGIIE RAN- 
CEA: „S-au experimen
tat 3 variante de legătu
ră între secții și transpor
tor. Pînă la 15 iulie 
va adopta cel mai 
sistem de cuplare și
fi executate 45 bucăți de 
altfel de sisteme.

SAVA ROBU : „Dacă
am ajuns de la o tăiere o- 
dată la 3 zile, la avan
sări de 0,6 chiar 1,2 ml pe 
zi, înseamnă că sîntem pe 
drumul cel bun. Dar dacă 
se vor rezolva și proble
mele tehnice promise aici, 
atunci și eu promit că pî
nă la sfirșitul lui iulie 
vom ajunge la o avansare

de peste 17 ml. Am elec
tromecanici buni: Ionel 
Marinescu, Gheorghe Stan, 
Traian Panaite, Gheorghe 
Pop, Traian Gabor, șefi 
de schimb pe care mă ba
zez : loan Iordache, 
frei ~ 
Antoci. 
nit cu 
pentru 
ilor și 
gare a 
secții, 
minerului, să scrieți 
pre ortacii lui Sava 
bu că și-au depășit 
nile de plan !

Bahnariu, 
Dacă sint 
efectiv, cu 

redresarea 
cu sistemul 
transportorului 

vă invit, de

Ono- 
Dumitru 

spriji- 
cilindri 

i secți- 
de Ie

de 
Ziua 
des- 
Ro- 

sarci-

venții de liceu din promo
ția 1983, care nu pot fi re
partizați în producție îna
inte de susținerea concur
sului de admitere, pot can
dida pentru secțiile serale 
pe baza certificatului 
calificare într-o 
legată de profilul 
specializarea la care 
didează, urmînd ca 
declarați admiși să

la 
de 

exa- 
rolul

de 
meserie 

sau 
can- 

cei 
pre-

pentru candidații de 
forma de învățămînt 
zi, se susțin înaintea 
menului scris și au 
de a verifica rezistența fi
zică a candidaților și ca
pacitatea de efort, avînd 
caracter eliminatoriu. Can
didații de la învățămîntul 
seral nu susțin probe de 
rezistență fizică și capaci
tate de efort.

A

In sprijinul candidatilor 
la concursul de admitere
zinte adeverința de înca
drare pînă la începutul a- 
nului universitar pentru 
care sînt admiși.

— Ce particularități 
concursul de admitere 
Institutul de mine 
comparație cu alte 
ții de învățămînt 
or?

— Ținînd seama 
cificul profesiei de 
candidații la concursul din 
Institutul de mine vor fi 
supuși la o examinare ge
nerală specială și la pro
be de rezistență fizică. 
Probele fizice, obligatorii

are 
în 
în 

institu-
snperi-

de spe- 
miner,

— în ce constau probele 
de rezistență fizică ?

— Pentru băieți —
candidați la învățămîntul 
de zi : aruncarea greută
ții 2 kg (minge umplută) 
înainte — peste 9,50 m și 
înapoi (peste cap) peste 
11,50 m, cu două mîini și 
alergare 1000 m plat sub 
3’50” ; pentru fete — can
didate la învățămîntul de 
zi : alergare 800 m 
sub 4’ și aruncarea 
tății de 2 kg (minge 
plută) peste 6 m — 
te și înapoi (peste 
peste 6,90 m, cu

plat 
greu- 

um- 
înain- 

cap) 
două

FĂRĂ SUPĂRARE!
I

RAN- 
pro- 
pro- 

preocu- 
condu- 

echi- 
cilin-

mîini. Experiența anilor 
trecuți dovedește că pro
bele nu sînt dificile, pre- 
supunînd doar existența 
unui antrenament inițial, 
ca la oricare altă probă 
sportivă. Menționez fap
tul că, începînd cu 1 iulie 
1983, sala de sport a Ins- 
titului de mine și baza 
sportivă „Știința" stau la 
dispoziția candidaților 
pentru antrenamente.

— Cînd și unde au Ioc 
probele de rezistență fizi
că ?

— Se susțin în perioa
da de înscriere la concurs 
și în ziua următoare. în 
acest scop candidații vor 
fi programați la probele de 
rezistență fizică 
după depunerea dosarelor 
de înscriere la 
Probele se dau în sala de 
sport a institutului și pe 
terenul bazei sportive „Ști
ința". Candidații nereușiți 
la probele fizice au posi
bilitatea să se înscrie 
alte facultăți unde nu 
cer aceste probe elimina
torii, cu condiția să se în
scrie și să susțină probele 
de rezistență fizică în pri
mele zile ale perioadei de 
înscriere.

(Va urma)

imediat

concurs.

la
se

în laboratorul Fabricii de piine din Livezeni

FRUMOASA BAZA de 
agrement de la Brăița, 
frecventată statornic de 
oamenii muncii și tine
rii din Lupeni va fi îm
bogățită în această vară 
cu două terenuri de sport, 
pentru volei și baschet. 
Tot aici, se lucrează la 
consolidarea unui dig în 
spatele căruia urmează 
să se acumuleze o oglin
dă de apă.

MAI MULȚI elevi de 
la Școala generală nr. 2 
din Petroșani au plecat 
ieri într-o excursie de o

săptămînă pentru a vizi
ta așezări și frumuseți 
naturale din nordul Mol
dovei.

POPULAȚIA PISCI
COLA a lacului de la 
Valea de Pești a sporit 
în această săptămînă cu 
100 000 puieți de păstrăv 
curcubeu. Finanțată și 
realizată de filiala din 
Petroșani a vînătorilor și 
perscarilor sportivi, a- 
ceastă acțiune face par
te din programul de re
populare a unor ape de 
munte, ilustrînd preocu
parea filialei pentru 
creșterea efectivelor de 
pești care fac obiectul 
pescuitului sportiv. (T.Ț.) 

Rubrică realizată de
Ion MUSTAȚA

I 
I
I
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RUGINA — soarta unor utilaje nou-nouțe ?!
în ziarul nostru prezentăm eforturile deosebite 

ale preparatorilor de la Petrila pentru punerea în 
funtiune a noilor capacități de producție. în con
trast total cu această activitate, vă prezentăm, prin 
imaginile alăturale, „depozitul" de utilaje noi ale 
preparației. De mai mulți ani aceste utilaje (o serie 
de motoare, reductoare, subansamble etc.) sînt în
șirate pe malul sting al Jiului de Est, de-a lungul 
incintei minei Petrila, supuse degradării. Nu cre
dem că benefiarii tuturor acestor „bunuri ale obștii" 
au uitat rostul lor, faptul că ele vor trebui să pro
ducă. Depozitîndu-le în acest fel, ele sînt sortite 
mai degrabă ruginei.

Fotoanchetă realizată de 
Ștefan NEMECSEK
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Scrisoarea lui Neacșu 
din Cîmpulung Să ne cunoaștem patria

t

I
I
I
IE C

fa o dunrfnîcâ !a alta

text 
cu- 

păs- 
care

datată, 
ținînd 

de

Limba noastră
evenimen- 
îl narează, 
fost redac- 
iunie 1521.

Și 
scriso- 

chip

pămînturi și negustor în 
bune relații comerciale 
cu Brașovul, avertizează 
în chip frățesc ardelenii 
despre pericolul unei 
invazii turcești. Ni se 
pare realmente interesant 
și un alt aspect al pro
blemei. Rezistența anti- 
turcă a cunoscut în țări
le române forme varia
te adaptate împrejurări
lor — armată, diploma
tică, și iată aici, o alta, 
un „război în umbră" — 
— cum se spune, cule
gerea și transmiterea u- 
nor informații despre i- 
namic. Iată textul boie
rului Neacșu : „...să știi
domnia ta că au venit 
un om de la Nicopol... 
me-au spus că au văzut 
cu ochii Ioi..." dar nu 
numai atît; știri utile 
despre mișcările turcești 
îi furnizează chiar „ge- 
nremiiu (ginerele meu — 
n.n.) Negre". Iată, în 

sîmbure, o co
laborare pe 
linie de infor
mații între 
cele două 
vîrnișuri 
într-un

iE

I
I
I
| iI
II1E I

i

l
l
I

E
c

Se împlinesc zilele a- 
cestea 462 ani de la re
dactarea primului 
în limba română, 
noscut pînă astăzi, 
trat în întregime și
se referă la grave eveni
mente ale timpului. Este 
vorba de o scrisoare pe 
care boierul Neacșu Lu- 
pu din Cîmpulung-Mus. 
cel o trimte printr-un om 
de încredere, lui Iohan- 
nes Benkner, judele Bra
șovului. Trimițătorul 
scrisorii îl informează pe 
magistratul ., sas, despre 
mișcările turcilor în Bal
cani sau cum se exprimă 
Neacșu, „înpăratul au 
eșit din Sofiia... și se-au 
dus în sus pre Dunăre". 
Sultan al turcilor era în 
acel timp Soliman al 
II-lea, supranumit Cuce
ritorul, iar campania pe 
care o pregătea avea 
drept scop cucerirea Un
gariei, lucru ce s-a și 
întîmplat du
pă bătălia 
de la Mohacs. 
Scrisoarea nu 
este 
dar
seama
tul pe care 
știm că ea a 
tată în 29—30 
Formula de început 
sfîrșit a 
rii folosește în 
protocolar, limba slavo
nă, dar conținutul 
portant al mesajului este 
scris într-o frumoasă și 
cursivă limbă română. 
S-a spus că expresivita. 
tea limbii folosite în re
dactarea textului se da
torează și elementelor la
tine care acoperă peste 
92 la sută din cuprinsul 
mesajului. Foarte multe 
din cuvintele ei, de ori
gine latină, pot fi găsite 
și în celelalte limbi neo
latine. Transliterarea în 
alfabetul pe care-1 folo
sim astăzi, o face înțe
leasă pentru cititorul de 
azi — dovadă în plus că 
la data redactării, lim
ba română era deplin și 
de mult formată. După 
descoperirea scrisorii în 
arhivele Brașovului, de 
către Nicolae Iorga, a 
fost supusă unui studiu 
serios, scoțîndu-se în e- 
vidență mai ales valoa
rea ei de limbă. în ulti
mii ani implicațiile docu
mentului par a 
spații și de altă 
Astfel, remarcă 
tătorii pe bună 
te, un român.

im-

po. 
ale 

mo- 
is- 

din 
pe 

din 
le-a 

iuțeală 
din

Știați că...

i E ... — __ —,
| Neacșu, proprietar

acoperi 
natură.
cerce- 

drepta- 
boierul 

de

Carpaților, 
ment amenințător al 
tor iei. Cunoaștem 
altă sursă că știrile 
care boierul Neacșu 
Cîmpulung Muscel 
trimis cu mare 
primului magistrat 
Brașov, erau exacte. Ne 
certifică acest lucru chiar 
jurnalul de campanie al 
sultanului, document de 
o redactare foarte amă
nunțită. Scrisoarea are 
un pronunțat caracter 
de oralitate. Imediat du
pă formula 
obligatorie, s-a trecut cu 
repeziciune 
la 
Iui. Aici nu a 
intermediar 
grămăticului.
ța știrilor transmise ex
cludea mijlocirea 
scrib. S-ar părea, 
începutul unor fraze, 
scrisoarea păstrată 
o continuare dintr-o serie 
de alte mesaje adresate 
primului magistrat din 
Brașov. Ni se pare demn 
de amintit un lucru care 
a scăpat cercetătorilor. 
Deși Brașovul ca oraș era 
condus de sași, corpul 
scrisorii a fost redactat în 
românește. O dovadă în 
plus că această limbă e- 
ra cunoscută și conside
rată un mijloc normal de 
comunicare și pe versan
tul nordic al Carpaților.

Viorel MORARU

...cel care a definitivat pro
filul Muzeului ANTIPA din 
București, a fost reputatul 
geolog și paleontolog, pro
fesorul Grigoriu Stepha- 
nescu ? El i-a îmbogățit 
colecțiile cu o piesă ex
trem de valoroasă: sche
letul unui Dinotherium 
gigantissimum — unicat 
mondial — pe care l-a des
coperit el însuși 
1893.

...într-o galerie 
părăsită din raza 
piului Baia Mare, 
mînd 1000 mp, a fost 
menajată recent o ciuper- 
cărie, cu o capacitate 
producție de 10 tone 
ciclu de vegetație ?

...primul avion din lume 
de construcție 
metalică a fost 
„Vlaicu III'* ? Acesta 
fost proiectat și 
în zbor în anul 1913.

...morunul (Huso huso), 
cel mai mare pește din a- 
pele noastre, depune anual 
între 3 și 5 milioane de 
icre ? Lungimea lui poate 
să ajungă pînă la zece me
tri, iar greutatea la două 
tone.

...orașul medieval Ester, 
menționat în numeroase 
documente istorice, a fost 
localizat recent de cerce
tătorii Muzeului de istorie 
națională și arheologie 
din Constanța în vatra lo
calității Tîrgușor din 
brogea ?

Culese de 
ing. Hie BREBEN

în anul

de mină 
munici- 

însu- 
a-

integral 
aparatul 

a 
încercat

Cînd feciorii-s sus Ia 
munte...Cititorii fotografiază A. DULA

r

Do-

cu-o vorbă, mai cu-o 
cu-o rază, mai cu-unmai 

am ajuns, cu mic, cu mare, 
hăt în... luna lui cuptor. 
Lună care, știți prea bine, 
are-un nume feminin 
și ca orșice femeie... 
ne va ameți puțin.
Nu atît de mult, desigur, 
veți zice, Ia unison, 
cît, atunci cînd ne sosește 
taxa pentru telefon... 
Sau ca cei ce într-o noapte 
— aș vroi puțin să-i doară — 
au distrus copacii puși 
pe artera principală.
Nu știu ce le-or fi făcut 
bieții arbori, fără vină, 
însă caracterul lor 
l-aș smulge din rădăcină.

i ...Ca să-și sperie, cu vorba,

/(// cuptor1
ori copilul, ori copila, 
tații nu mai folosesc 
pe „Bau-Bau", ci pe... 
Ca și filmul ce rulează 
cu biletele vîndute, 
deși monstrul n-are vina 
...scaunelor care-s rupte, 
în rest toate sînt frumoase, 
IULIE e toată flori 
— constatare generală — 
chiar dacă la florărie, 
de trei zile-i „caz de boală" 
Și-încă-un amănunt sumar, 
„Domnișoara JULIE" 
face vogă-n calendar 
...se joacă și-n iulie. 
Pentru mîine, pronunțarea, 
o amină azi, instanța, 
timpul a rămas „probabil" 
însă sigură-i... vacanța.

Mircea ANDRAȘ J
protocolară

Și
„materia1*

concizie 
mesaju- 

existat un 
de tipul 
Importan-

Cronică 
nerimată

■ Aurul își schimbă 
cu ușurință forma 
stăpînii.

■ S-au alarmat 
zînd prima pată de 
rățenie.

■ Lumea e unică. 
Multitudinea interpre
tărilor rezultă din sub
iectivitatea simțurilor.

■ Bate vulpea Ia ușa
cotețului : „deschideți,
in numele legii ecologi
ce !".

■ E mai ușor 
citat, decît să fii

■ Pe la 50 de 
Atena a ajuns 
înțelepciunii.

B. VALERIU

REBUS J REBUS J REBUS

STROPI DE PLOAIE I

unui 
după 

!, Că 
este

să fii 
citit.

ani, 
Zeița

ORIZONTAL: 
1) Una care a- 
duce ploaie 
(fig.).. 2) ...și
alta fără nici o 
valoare (3 cuv.) 
3) A înlătura 
efectele unor 
ploi torenția
le — Gem 1 4) 
Nu duce lipsă
— Erodat de 
ape 5) Un gol 
valabil — Tu
nă și fulgeră 
prevestind o- 
ploaie... de 
plumb 6) Egee!
— Se umflă la 
ploaie (pl.) 
Primele 
posturi !

Prea tîrziu pentru a mai 
fi stropiți (fig.) — Curs 
parizian de apă... de ploa
ie. 8) Urme că aici a fost 
furtună ! — Timp căldu
ros și foarte umed, la în
ceput de primăvară — 
începe alfabetul ! 9) Semn 
că pe aici n-a mai plouat 
de mult — Anticii locui
tori ai acestui oămînt ca
re aduceau jertfe ploii ne
cesară culturilor. 10) Lă- 
cărie, în final ! — 
prafață irigată — 1
primelor tunete ! 11) 
ploua încet — Stropi 
ploaie ! (pl.).

VERTICAL : 1) Titan 
romanului românesc (1880- 

povestirii 
îndepăr- 
antic al 

ume-

Su- 
Ecoul 

I A 
i de

al

adă-
7)

I
I
I

de ce cred că nu trebuie să credem (II)
Păcatu? de a
mînca mere

în Scriptură majorita
tea păcatelor sînt puse 
în spinarea femeilor. Nu 
e de mirare, cartea fi
ind scrisă de bărbați 
dornici să sufoce orice 
încercare de emancipare 
a femeii.

într-o bună zi, Eva — 
coasta personificată fă
cută cadou Omului ca să 
nu umble de unul singur 
prin Rai — are o discu
ție amicală cu șarpele. 
Ăsemena convorbiri erau 
la modă în acele 
muri. Șarpele, cel 
viclean dintre
cîmpului, o sfătuiește 
Eva să mănînce din 
mul cunoașterii. Eva, 
cultătoare ca orice 
meie mănîncă un măr,
ba, vrînd să fie drăguță 
îl mai servește și pe A- 
dam cu unul, fără să va
dă că Dumnezeu umbla 
prin grădină.

Nu se știe pentru cine

vre- 
mai 

fiarele 
pe 

po- 
as- 
fe-

ținea Dumnezeu acele 
mere. Cert este că s-a fă
cut mare caz pe seama 
lor. în zadar a căutat A- 
dam să se justifice. Dum
nezeu, atins la punctul 
sensibil, a trecut la sanc
țiuni drastice. Adâm 
Eva au fost degradați 
simpli muri
tori, îmbră- 
cați îri haine 
de piele și 
deportați din
colo de Eden, 
cu obligația 
să facă 
gricultură. Cel mai 
tin a scăpat șarpele, 
re a fost numai afurisit, 
adică a primit un ultim 
avertisment.

Odată izgoniți din Pa
radis, cuplului Adam- 
Eva i-a mai rămas o sin
gură mingîiere. Aceea de 
a procreea. Eva, antici- 
pînd diviziunea socială 
a muncii, naște pe păs
torul Abel și pe agricul
torul Cain. Frumoasă a- 
legorie, deși — se știe — 
păstoritul e mult mai 
vechi decît agricultura.

S-au și grăbit cei doi să 
aducă jertfe lui Dum
nezeu, cunoscut ca mare 
amator de plocoane. In 
fața jertfelnicului Dum
nezeu nu-și poate ascun
de gusturile profund u- 
mane. Preferă friptura 
de berbec oferită de Abel

a-

ar- 
cărui

A-

și stnmbă din 
dovleceii copți aduși 
Cain. După cum vedem, 
Dumnezeu nu știe să fie 
imparțial. Acest lucru 
stîrnește mînia lui Cain, 
care nu se poate împăca 
cu gîndul că Abel e fa
voritul duhului sfînt. 
Cei doi frați ies în cîmp 
Primul conflict religios 
din istorie se termină cu 
moartea lui Abel.

După această primă cri
mă biblică populația glo
bului era de... trei lo-

cuitori, dacă facem abs
tracție de heruvimii ră
mași de gardă la poarta 
Raiului. Aflăm însă cu 
stupoare că în țara Nod, 
Cain pribeagul s-a îm
preunat cu . nevastă-sa, 
care nu putea să-i fie 
decît soră. începe să se 
contureze un stufos 
bore genealogic a 
tulpină era bătrînul
dam, care a trăit 930 de 
ani bătuți pe muchie. Eva 
nu se dezminte, populînd 
pe rînd toate i 
le, cu excepția 
care nu fusese 
rită încă.

Este frapantă 
tatea și virilitatea 
najelor epocii. Trăiau în 
medie 800 de ani, nu a- 
pelau la ajutorul medici
lor și nu puteau muri 
decît de moarte naturală.

Din cele de mai sus se 
desprinde clar ideea cen
trală : Dumnezeu pretins 
creator al unei lumi dog
matice nu vrea ca omul, 
opera lui, să mănînce din 
pomul cunoașterii. Omul 
e condamnat să rămînă

continente-
Americii, 
descope-

longevi- 
perso-

pe veci un bibelou al 
Raiului, o jucărie obscu
ră, victimă a unui destin 
impus. Se profilează de
ja nepotolita sete de sîn- 
ge a acestui Dumnezeu 
hotărît să-și tortureze 
peste veacuri „copiii" 
pentru o pagubă de... do
uă mere.

Cît despre longevita
tea personajelor biblice, 
faptul e explicabil. Au
torii Testamentului 
reau să prezinte o 
dență exactă a populației 
pe parcursul a* cîtorva 
milenii. Pentru a face 
economie de papirus, era 
practic, rentabil să in
troduci personaje longe
vive.

Și, mai e ceva. Accep- 
tînd arborele genealogic 
al lui Adam, religia cons- 
ființește involuntar in
cestul (sfîntă ironie !).

Citind aceste rînduri 
credincioșii contempo
rani vor da probabil din 
umeri și vor aprinde o 
luminare scuzîndu-se 
conform dogmei 
și nu cerceta". Cu 
argument ,l-!’
întreținut 
minciuna și

Valeriu

do- 
evi-

„crede 
acest 

penibil și-au 
de veacuri 

ignoranța.

BUTULESCU

B

I
I
I
I
I
•

1961) autorul 
„Ploaie în păduri 
tate“. 2) Numele 
Tebei — Cînd ți se 
zesc pereții casei (pl.). 3)
Are mare nevoie de ploa
ie — Reședință numis
matică (abr.). 4) Fluviu eu
ropean — lese după ploa
ie în grădină. 5) Sigiliu — 
Hotar (reg.). 6) Un țipar 
mijlociu ! — Popor euro
pean — Soarele deșertu
lui, ținutul unde nu plouă. 
7) Tel ! — Curs temporar 
de... apă de ploaie (pl.). 8) 
Trio ! — Uteciștii de azi, 
comuniștii de mîine. 
Abis ! — Ultimele 
turi 1 10) Șanț pentru scur
gerea apei de ploaie pe 
marginea drumului — în 
momentul de față. 11) Ca
nal în Țările de Jos — 
Apă de ploaie... măsurată 
de meteorologi (pl.).

Dicționar : TPE, EEMS.
Liviu BOT, 

student

9) 
pică-

VENIN ȘI ÎNCĂ
CEVA

lăzi mari, în care 
închiși șerpi pen- 
magazin zoologic, 

livrate din Elveția 
Statele U- 

din 
,Neue 

vameșii 
descoperit că 

du-

Două 
fuseseră 
tru un 
au fost
cu destinația 
nite. La aeroportul 
New York, relatează 
Ziircher Zeitung", 
vigilenți au 
lăzile aveau fundul 
blu și conțineau, pe lîngă 
veninul șerpilor „pasageri", 
o mare încărcătură de... 
marijuana : un venin care 
otrăvește pe scară largă 
mii de tineri americani.
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Agenda diplomatică
BELGRAD 2 (Agerpres). 

— Reprezentanții guver
nelor Iugoslaviei, Indiei și 
Egiptului au semnat, la 
Belgrad, un acord tripar
tit comercial și de coope
rare economică. Prin noul 
acord — precizează agen
ția Taniug — este pre
lungit un acord încheiat 
intre cele trei țări în a- 
nul 1967. Partea comerci
ală a documentului se re
feră Ia peste 1 000 de pro
duse industriale ce ur
mează să facă obiectul 
schimburilor comerciale 
trilaterale. La importul 
acestor produse de către 
părțile semnatare, se va 
aplica un regim preferențial 
de 50 la sută — mențio
nează agenția citată.

TUNIS 2 (Agerpres). — 
Agenția palestiniană de

informații WAFA, citată de 
agențiile internaționale 
de presă, anunță că la 
Tunis a avut loc o reuni
une a Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, con
dusă de Yasser Arafat, 
președintele acestui orga
nism. A fost examinată 
situația din Orientul Mij
lociu și din cadrul miș
cării de rezistență pales
tiniene.

O declarație a Comite
tului Executiv al O.E.P., 
difuzată la încheierea reu
niunii, conține un apei 
către toate detașamentele 
revoluției palestiniene ca 
— pentru menținerea uni
tății — să se respecte 
principiile dialogului de
mocratic în rezolvarea tu
turor problemelor ce se 
ivesc.

Actualitatea 
în țările 

socialiste
BELGRAD 2 (Agerpres). 

— Specialiștii iugoslavi au 
anunțat descoperirea unor 
noi zăcăminte de cărbu. 
ne în regiunile învecinate 
Dunării, în R.S. Serbia. 
Astfel — după cum trans
mite agenția Taniug —, 
rezerve estimate la 118 
milioane tone au fost de
pistate la Petrovaț, pe rîul 
Milava. și de 78 milioane 
tone în zona Kostolaț. Lu
crările de prospectare 
continuă. Specialiștii apre
ciază, de altfel, că în zo
na minelor existente la 
Țirikovaci și Drmno re
zervele sînt mai mari de- 
cît se considera pînă în 
prezent.

4-

Preturi maximale de mercurial
valabile din 1 iulie 1983

încheierea sesiunii UNCTAD
BELGRAD 2 (Agerpres). 

— La Belgrad a avut loc, 
sîmbătă, ultima ședință 
plenară a celei de-a Vl-a 
sesiuni a Conferinței O.N.U. 
pentru Comerț si Dez
voltare (UNCTAD)'

După 27 de zile de acti
vitate intensă, reprezen
tanții a 165 de țări au a- 
probat aproape toate rezo
luțiile propuse, transmite 
agenția Taniug. Acestea 
privesc, în general, situa

ția economică mondială, 
dezvoltarea, materiile pri
me, comerțul internațional, 
problemele financiare și 
monetare, ajutorul acordat 
țărilor celor mai slab dez
voltate. Au fost adoptate, 
de asemenea, rezoluții re
feritoare la o serie de alte 
probleme specifice privind 
colaborarea economică, 
comercială și financiară 
internațională.

BEIJING 2 (Agerpres).
— Un zăcămînt de plumb 
șt zinc a fost descoperit, 
recent, de geologii chinezi, 
în apropierea localității 
Jinding, din nord-vestul 
provinciei Yunnan — re
latează agenția China No
uă. Zăcămîntul — consi
derat cel mai mare de a- 
cest gen din China — 
conține minereu cu o ma
re concentrație, dispus în 
condiții geologice favora
bile, în cea mai mare par
te exploatabil la suprafa
ță.

Calendar săptamînal
i Luni, 4 iulie — Vizita în U.R.S.S. a can

celarului vest-german 
Helmut Kohl (4—8).

— La Geneva are loc, sub 
egida O.N.U., Conferin
ța regională europeană 
consacrată problemei pa
lestiniene (4—8).

— Proclamarea indepen
denței S.U.A. Sărbă
toare națională.

— Reuniunea la nivel înalt 
a Pieței Comune carai- 
biene (CARICOM) își 
inaugurează lucrările la 
Trinidad.

— Are loc vizita oficială 
în Anglia a secretaru
lui de stat al S.U.A., 
George Shultz (4—5).

— La Bruxelles se desfă
șoară reuniunea C.E.E.— 
Japonia consacrată e- 
xaminării problemelor

dezechilibrului corner- : 
cial (4—7).

Marți. 5 iulie — Proclamarea indepen- i 
denței Republicii Capu- i 
lui Verde. Sărbătoare i 
națională.

— Proclamarea indepen
denței Venezuelei. Săr- • 
bătoare națională.

Miercuri, 6 iulie — Deschiderea lucrări
lor Comisiei Pactului ; 
Andin Ia Lima.

Joi, 7 iulie — La Moscova are loc Fes
tivalul internațional al ' 
filmului sub deviza î 
„Pentru umanismul ar- i 
tei filmului, pentru pace i 
și prietenie între po- i 
poare" (7—21).

Duminică. 10 iulie — La Winnipeg, în 
Canada, are loc cea de-a i 
V-a Conferință mondi- i 
ală privind fumatul și 
consecințele sale asupra i 
sănătății (10—15).

Produsele Perioada de Preț maximal
aplicare U/M de mercurial

lei

LEGUME
Ardei gras 1—15 VII 1983 kg. 10,50
Ardei gras 16—31 VII 1983 8,00
Ardei Kapia toată perioada 5,00
Ardei lung toată perioada 4,25
Ardei iute din 16 VII 1983 10,50
Cartofi timpurii 1—31 VII 1983 4,00
Castraveți salată 1—20 V'H 1983 4,75
Castraveți salata din 21 VII 1983 4,00
Castraveți cornișon toată perioada
— diniens. pînă la 3 cm.

lung. 7,50
— „ 3,1—6 cm. lung. 6.25
— „ 6,1—9 cm lung. 4,75
— „ 9,1 — 12 cm. lung. 3,50
Dovlecei mijlocii si mari toată perioada 3,75
Fasole verde păstăi toată perioada 6,25
Gulii toată perioada 2,50
Morcovi rărit si pătrunjel
rărit.

din care :
5—6 fire morcov toată perioada leg. 1,75
3—4 lire pătrunjel toată perioada 200 g. 1,75

Morcov răritură frz.
retezată Ia 10 cm de la
colet toată perioada 2,00
Pătrunjel rărit cu frunze toată perioada leg. 2,50

Tomate sortate 1—10 VII 1983 kg. 8,00
Tomate sortate 11—20 VII 1983 5,25
Tomate sortate din 21 VII 1983 4,75
Vinete 1—15 VII 1983 11,00
Vinete 16—31 VII 1983 8.50

FRUCTE
Pepeni galbeni 1—15 VII 1983 7.00
Pepeni galbeni 16—31 VII 1983 5,25
Pepeni verzi 1—15 VII 1983 ,, 4,75
Pepeni verzi 16—31 VII 1983 4,25
Prune uscate din 1 VII 1983 21,00
Prune afumate din 1 VII 1983 17,75

LACTATE
Unt Jin 1 VII 1983 51,00

ANIMALE
Purcei
— pînă la 10 kg din 1 VII 1983 buc. 250,00
— pînă la 15 kg. din 1 VII 1983 buc. 350,00
— pînă la 20 kg. din 1 VII 1983 buc. 420,00

FLORI TĂIATE iulie—sept. 1983
Crizanteme flori mari buc. 1,00
Crizanteme flori mici iulie—sept. 1983 buc. 3,00
Gladiole iulie—sept. 1983 buc. 4,00
Garoafe grupa „Elegance" iulie—sept. 1983 buc. 4,00

Se abrogă prețul la gulioare/legătură.
La cestul produselor rămin valabile prețurile stabilite anterior

Mica publicitate

TV.
Duminică, 3 iulie

famili-

17,10patriei.

pentru 
învă- 

superior

10,00
11,45
13,00

14,30

Consultații 
admiterea în 
țămîntul 
agricol.
Almanahul
ei.
De strajă 
Bucuriile muzicii. 
Viața satului.
Lumea copiilor.
Album 

Telex. 
Fantezii 
Ritmuri 
Sub cupola 
lui.
Recital folcloric — 
Benone Sinulescu. 
Cascadorii rîsului. 
Ritmuri tinerești (II).
Desene animate.
Tom și Jerry, 
Soare, cînț și

duminical.

muzicale, 
tinerești (I). 

circu-

ve

selie pe litoralul 
românesc.
Opereta în cîntec 
și dans.

— Drumuri printre 
mintiri.

— Mari interpreți 
scenei lirice româ
nești.

— Telesport.
— Oltean sînt, oltean 

îmi zice.
— Semnal.
— Antologia umorului 

românesc : 
„Bun de plată". 
Film serial : 
Episodul 1.
Eneida.
Cîntec
Count 
vitații
Micul
tru cei mici, 
copil în România. 
Telejurnal.
Cîntarea României. 
Telecinemateca.
Ciclul i Mari ac
tori, mari regizori. 
Ești numai a mea ! 
Premieră pe țară. 
Intîlnire cu opera.

22,05

22,20
a-

ai

14,30
14,35

17.20
17,50
20,00
20.20

20,35

18,10

18,40

19,00
19,20
20,05

21,40

de bucurie. 
Basie 
săi.
ecran

și in-

pen- 
Să fii

21,05
21,30
21,45

22,10

opereta și baletul. 
Telejurnal.
Sport.
Avanpremieră 
tămînală TV.

Luni, 4 iulie

săp-

COLEGII tipografi și co
lectivul ziarului „Steagul 
roșu" felicită călduros tî- 
năra familie Constantin 
Sperlea cu prilejul căsă
toriei și îi transmite tra
diționala urare „Casă de 
piatră !".

VIND pianină. placă 
bronz, stare perfectă. Te
lefon, Deva 11498. (738)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
1156, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (736)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
4879, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
.declar nulă. (739)

PIERDUT legitimalii de 
bibliotecă (periodice) nr 
216 și 253, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declar nule. (740)

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) nr. 

■721 și 70, eliberate de Ins
titui de mine Petroșani. 
Le declar nule. (741)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice), nr. 
2617, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
0 declar nulă. (729)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Buzo- 
ianu Elena, eliberată de 
întreprinderea de confec
ții Vulcan. 0 declar nulă. 
(730)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) nr. 
•173. eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (731)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stoica 
Voichița, eliberată de 
I.U.M. Petroșani O declar 
nulă. (732)

PIERDUT permis de 
pescuit pc numele Coroiu 
Dumitru, eliberat de Fi. 
liala de vînătoare și pes
cuit Petroșani. ÎI declar 
nul. (734)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mun
tean Puiu Emil, eliberată 
de I.U.M. Petroșani. O 
declar nulă. (701)

ANUNȚURI 
DE FAMILIE

22,30

Telex.
Emisiune în limba 

maghiară.
Zborul.
1001 de seri. 
Telejurnal.
A patriei
23 August. 
Cîntece și
Panoramic 
mic.
Tezaur
Curier 
Roman 
Marile 
Episodul 12.
Portativ american.
Cîntă Andy Wil
liams.
Telejurnal.

cinstire.

versuri, 
econo-

folcloric, 
cetățenesc, 

foileton, 
speranțe.

memento
I

Liceul industrial nr. 1 bipeni
FACE ÎNSCRIERI

pentru clasa a Xl-a de liceu, pînă la data de
8 iulie 1983, Ia următoarele meserii :

SOȚIA; copiii, ginerii, 
nora și nepoții anunță 
cu profundă durere în
cetarea din viață a 
scumpului lor soț, tată 
și bunic
UȘURELU LEPADAT
îi vom păstra veșni

că amintirea. (737)

H miner, curs de zi
■ miner, curs seral
■ mecanic mașini și

210 locuri
40 locuri

utilaje de mină, 
curs de zi 36
curs seral 40

locuri 
locuri

■ electrician de mină, curs de zi 36 locuri 
Informații suplimentare la sediul liceu

lui, strada 7 Noiembrie nr. 43 Lupeni, telefon 
129, zilnic între orele 7—15.

VEȘNIG îndoliată 
familia Fazakas mul
țumește celor care au 
fost alături de noi la 
pierderea fulgerătoare 
și tragică a scumpului 
nostru fiu

FAZAKAS LEVENTE 
de la moartea căruia 
se împlinesc G săptă- 
mîni. (688)
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