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Vizita oficială de prietenie 
a tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU 
in Republica Zimbabwe

Continuarea convorbirilor oficiale

Ample și înnoitoare 
prefaceri 

în urbanistica 
municipiului

din Valea 
consti- 
d imen

In ansamblul înnoirilor
Jiului, dezvoltarea urbanisticii 
tuie una dintre cele mai evidente 
siuni ale progresului înregistrat în cei 18 
ani care au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului, eveniment politic 
cu adînci ecouri în conștiința comuniș
tilor, a tuturor cetățenilor patriei. Prin 
diversitatea și profunzimea transformă
rilor care au avut loc în Valea Jiului, 
acești 18 ani reprezintă cea mai ferti- 

Ilă epocă din istoria municipiului, de alt
fel ca a întregii țări, epocă marcată de 
gindirea revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului.

Printre 
înfăptuite 
Jiului se
social-culturale, numărul apartamentelor 
edificate în acești 18 ani depășind 
23 000, — echivalînd cu un oraș cu o 
populație de aproape 70 000 locuitori, 
numai în primii doi ani ai actualului cin
cinal fiind construite 3892, iar din pla
nul acestui an (1902 apartamente), fi-

cele mai elocvente realizări 
de oamenii muncii din Valea 
află construirea obiectivelor

ind date în folosință 575. In peisajul 
urbanistic al municipiului au apărut 
cartiere noi la Petroșani, Lupeni, Vul
can, Petrila și Uricani, avînd toate do
tările corespunzătoare de interes social 
și cultural. Toate aceste transformări 
structurale în urbanistica Văii Jiului 
s-au înfăptuit pe baza indicațiilor și 
îndrumărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al parti
dului, formulate în timpul vizitelor de 
lucru efectuate în mijlocul minerilor. 
„Să facem din Valea Jiului — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — nu nu
mai un centru minier puternic, ci și 
un centru muncitoresc în care condițiu- 
nile de viață și de muncă să fie 
plare". Amplele și înnoitoarele 
ceri obținute în acești 18 ani în 
nistica Văii Jiului sînt expresive
ale grijii consecvente a partidului 
statului pentru continua perfecționare 
a calității vieții minerilor.

exeni- 
prefa- 
urba- 

dovezi
Și

Azi,
în Va'ea Jiu'ui

Este o vreme prielnică 
petrecerii acestei duminici 
în mijlocul naturii. In lo
curile special destinate a- 
grementului avem posibi
litatea să ne relaxăm și în 
tovărășia artiștilor ama
tori, cum este la Petrila 
sau la Vulcan. La unele 
"abane frecventate dumi- 

cile (Peștera Bolii, Bră- 
uet, Brăița) atmosfera de 
voie bună -se creează chiar 
în lipsa formațiilor artisti
ce de amatori care au luat 
cam repede vacanță... De 
fapt, pentru zilele de du
minică, imaginația organi
zatorilor vieții culturale es
te destul de mărginită, ce
le mai atrăgătoare mani
festări se recomandă a 
fi tot... „discoteca vacanței".

Sîmbătă, 16 iulie, Ia Ha
rare au continuat convor
birile oficiale dintre tova
rășul Nicolae Ccaușescu, 

secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu 
și tovarășul Robert Ga
briel Mugabe, președintele 
Uniunii Naționale Africane 
din Zimbabwe, primul mi

nistru al Republicii Zim
babwe, împreună cu tova
rășa Sally Mugabe.

Noua rundă de convorbiri 
a fost consacrată examină
rii unor aspecte importante 
privind extinderea și apro
fundarea colaborării dintre 
cele două partide, țări și 
popoare în cele mai di
verse domenii de activitate.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena

Ceaușescu au participat, 
sîmbătă, după încheierea 
convorbirilor, la un dineu 
oferit de tovarășul Robert 
Gabriel Mugabe, și tovară
șa Sally Mugabe.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Ro
bert Gabriel Mugabe au 

continuat schimburi de 
păreri în probleme bilate
rale și internaționale de 
interes reciproc.

înaltii oaspeți români au vizitat

Republicii Zimbabwe
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost invitați, în cursul 
dimineții de sîmbătă, să 
viziteze capitala Republicii 
Zimbabwe, orașul Harare.

Vizita a reprezentat un 
prilej pentru a cunoaște 
îndeaproape înfățișarea ce
lui mai important centru 
politic, economic și social 
al țării.

In zona centrală a ora
șului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au străbătut pe 
jos principalele artere. Nu
meroși cetățeni ai capitalei, 
aflați pe stradă la aceas
tă oră, lucrătorii de la 
magazine și instituții situa
te aici, au făcut o caldă 
manifestare de simpatie 
distinșilor oaspeți.

Au fost în același timp 
vizitate cartierele munci-

capitala

torești
rea lor dincolo de ^margi
nea orașului, prin alcătui
rea lor, 
trastele 
nialiste, 
marcat i 
minării :

A fost vizitată, de ase
menea, rezervația zoologi
că, organizată pentru a pro
teja exemplare reprezenta
tive din fauna africană.

care prin amplasa-

, evidențiază 
exploatării 
ale unui 

de politica < 
rasiale.

i con- 
colo- 

trecut 
discri-

lUootiouare in oag a 2-a)

întîropirarea marii sărbători
a Eliberării și a Zilei mineruhii

Răspuns

prin fapl

■

mineresc

folosita intensiv, eficient

Echipa de lăcătuși condusă de Cornel Ursa la montajul unuia din jghea
burile noii preparații a cărbunelui de la Petrila. Foto : I. LICIU

planului 160U tone

Mecanizarea complexa din abataj

Iunie 1980. In stratul 3 de 
la mina Aninoasa era in
trodus un modern complex 
de susținere și tăiere me
canizată a cărbunelui. A- 
vantajele s-au văzut în cî- 
teva luni. Productivitatea 
muncii a crescut de la 7,b0 
tone pe post (în iulie '82) 
la peste 14 tone pe post în 
luna martie 1983. Produc
ția de cărbune extrasă în 
acest interval a fost de 
peste 62 mii tone de căr
bune. De la sfîrșitul lunii 
aprilie 198i 
mai funcționează. 
Ne răspunde 
Gheorghe Rancea, 
roului programare 
rirea producției.

— Complexul își 
se, de fapt, felia, 
fost și alte motive obiec
tive pentru care a fost ne
voie ca el să fie oprit.

complexul nu 
De ce f 

inginerul 
șeful bi- 
și urmă-

termina- 
Apoi au

— Și ce se va întîmpla 
cu complexul ?

— Avem, pentru acest 
complex, un program de 
repunere în funcțiune în 
stratul 3, între transversa
lele nr. 12—10, zonă care 
va avea o extindere pe di
recție de 110 m. Acțiunea 
de repunere în funcțiune e 
prevăzută la jumătatea lu
nii august.

— Mai devreme nu se 
putea 1

— Durează cu pregătirea 
preabatajului...

— Din ce cauză ?
— Nu stăm bine cu e- 

fectivul.
Pregătirea preabatajului 

durează. Și în acest timp 
sute de mii de lei sînt plă
tiți lunar pentru amortis
mentul acestui utilaj care 
a costat milioane de lei.

In abatajul frontal tot 
din stratul 3, și tot de la 
sectorul I, funcționează — 
din aprilie anul acesta — 
un complex asemănător ce
lui care așteaptă să fie re
pus în funcțiune. Urmărim 
rezultatele obținute de bri
gada minerului Pavel De- 
diu, cea care mînuiește u- 
tilajul respectiv. Aproape 
13 000 tone de cărbune ex
trase în perioada lunilor 
aprilie-iunie. Productivita
tea muncii realizată în a- 
cest interval de timp; în
tre 9 și 10,5 tone pe post. 
In prima decadă a lunii 
iulie productivitatea muncii 
înregistrează 
surprinzător ;

blocul 2, panoul I. In sep
tembrie 1982, a fost pus în 
funcțiune un complex de 
susținere și tăiere mecani
zată a cărbunelui. Produc
tivitatea muncii realizată 
cu acest utilaj a depășit 
doar într-o singură lună 
(iunie 1983) 8 tone pe post. 
In rest... 4,14; 4,77; 3,81 și 
chiar 2,07 (!!!) tone de căr-

Gheorghe OLTEANU

Fapte de muncă mine
rești, materializate în ex
tragerea unor cantități 
tot mai mari de cărbune 
energetic și cocsificabil, 
vin să ateste hotărîrea co
lectivelor de oameni ai 
muncii din Valea Jiului 
de a sa situa în continua
re în fruntea detașamen
tului clasei noastre mun
citoare. In preajma zilei 
Eliberării, sărbătoarea 
scumpă inimilor tuturor 
celor ce trăiesc și mun
cesc în România, oamenii 
adîncurilor depun eforturi 
stăruitoare pentru a răs
punde prin fapte sarcini
lor trasate de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R, 
chemării adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
de a da țării cît mai mult 
cărbune cocsificabil.

Numai într-o singură zi 
(15 iulie) trei colective de 
mineri din Vale au extras 
și expediat peste preve-

derile 
de -cărbune pentru cocs 
Pe primul loc în întrece
re se află, în continuare, 
colectivul de la Cîmpu lui 
Neag, care a extras în 
plus în ziua amintită 800 
tone de cărbune cocsifica- 
bil.

Minerii celei mai mari 
furnizoare de cărbune 
cocsificabil, I.M Lupeni, 
au extras 700 tone în 
plus, iar cei ce la Bărbă- 
teni, aproape 200 tone 
suplimentar. Aceste reali
zări sînt rodul folosirii 
intensive, extensive și e- 
ficiente a dotării tehnice, 
al bunei organizări a pro
cesului de producție, pre
cum și al 
tru totul a 
nologice, a 
lucru. Sînt 
zării de care minerii Văii 
Jiului au știut întotdeau
na să dea dovadă ! (M.B.)

respectării In
disciplinei teh- 
timpului de 
rodul mobili-

I 
I 
I 
I 
I 
I IA
I
I

sa 1 t 
este 
pe post! 
comen-

un
P

17 tone de cărbune 
O situație la care 
tăriile sînt de prisos. Ci
frele vorbesc de la sine.

Alta este însă situația la 
se'torul III, în stratul 13,

In pagina a 3-a
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Ample și înnoitoare prefaceri
(Urmare diD pag. 1)

I
III e
I

Nu există colț al Văii Jiului care să nu poarte 
amprenta noului, a cvoluluției sociale, gospodărești, 
edilitare. In această perioadă s-au construit 17 u- 
Ilități de învățămînt cu 356 săli de clasă, numai în 
ultimii 2 ani fiind date în folosință localul nou al 
Școlii generale nr. 1 și Liceul economic și de drept 
administrativ din Petroșani, încheindu-se moderni
zarea Teatrului de stat „Valea Jiului1', construin- 
du-se cochetul stadion „Jiul". In șirul acestor edi
ficii realizate in cea mai dinamică perioadă, 
1965—1983, integrîndu-se și spitalul cu 700 paturi 
din Petroșani, 10 dispensare medicale, secția de re
cuperare medicală (cu 100 locuri), numeroase spații 
de interes cultural (două case de cultură, 4 cine
matografe, căminul cultural din Cimpa, moderni
zarea și dotarea cluburilor) și sportiv-turistic (ins
talații telescaun la Paring și la Lupenî, 2 moteluri).

multe alte amenajări care contribuie la sporirea 
calității vieții oamenilor muncii, cum este acțiunea 
de tcrmoficare a Văii Jiului! In spiritul democrației 
socialiste, dovedind înaltă răspundere socială, oa
menii muncii au contribuit efectiv, prin susținute 
acțiuni de muncă patriotică, la opera de moderni
zare urbanistică a Văii Jiului.

In aceste zile, remarcabilele realizări sociale, fi
del corespondent al celor din minerit, au o semni
ficație deosebită, susținînd caracterul realist, dina
mic și eficient al politicii partidului, al spiritului 
creator inaugurat de Congresul al IX-lea care a ales 
în fruntea partidului, într-o impresionantă unitate 
de voință, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, eminent 
arhitect al României moderne. Valea Jiului, stră
vechi centru carbonifer al patriei, municipiu în 
plin proces de dezvoltare urbanistică, este o expre
sivă dovadă a împlinirilor socialiste.
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Mecanizarea complexă din abataje
(Urmare din pag. I) 

bune pe post. Consultînd 
programul de funcționare 
â complexului, am consta
tat că doar în februarie '83 
el a înregistrat... 5 zile de 
funcționare. Și atunci ?

— In zona stratului 13, 
există mari infiltrații de 
apă — ne explică ingine
rul Gh. Rancca. Pentru a- 
sigurarea înălțimii de func
ționare a complexului a 
fost nevoie, nu de puține 
ori, de planarea vetrei. In 
coperișul stratului am în- 
tîlnlt și falii de amplitudi
ne mică. Toată acestea au 
condus la încetinirea rit
mului de avansare a com
plexului. Includerea a pa
tru electrolăcătuși în briga
da care deservește com
plexul — măsură luată în 
luna martie — a condus la 
reducerea numărului de 
stagnări datorate defecțiu
nilor electromecanice. Pe 
fluxul de transport se re
simte însă nerespectarea 
plasării de echipe: în pri

ma decadă a lunii au fost 
înregistrate patru avarii la 
transportoarele din flux. 
Ni se spune că problema a- 
ceasta se află în atenția 
conducerii minei. O bună 
parte din nou-încadrați es
te repartizată sectorului 
III în vederea completării 
cu efectiv.

E bine, e firesc că se iau 
măsuri pentru revenirea 'a 
normal. Dar pe cînd revi
rimentul ?

Pînă acum v-am prezen
tat situația unor comple
xe care — cum, necum — 
funcționează totuși. Mina 
Aninoasa mai are însă în
că două complexe mecani
zate. Primul — în ordinea 
prezentării — a funcționat 
în abatajul frontal din stra
tul 3, sectorul I. Din ia
nuarie 1978 și pînă în sep
tembrie 1979, a dat o pro
ducție frumoasă: peste 70 
mii tone de cărbune. Pro
ductivitatea muncii reali
zată cu acest complex nu 
s-a ridicat însă la nivelul 
caracteristicilor tehnice a

le utilajului. Ce face el a- 
cum ? Stă ! Mai precis doar 
21 de secții mai stau. La 
orizontul 9. Ni se spune 
că s-a întocmit un program 
de evacuare pentru luna 
iulie, urmînd ca unele părți 
componente ale complexu
lui să fie refolosite (!?)

Al doilea complex meca
nizat a lucrat într-un a- 
bataj frontal din stratul 3. 
Din ianuarie I960 și pînă 
în iunie 1982 cu el au fost 
extrase 41 00U tone de căr
bune. Situația sa e alta. 
Lucrînd într-o zonă în ca
re, din motive obiective, 
exploatarea cărbunelui a 
fost oprită momentan, a- 
numite componente ale sa
le au avut de suferit. Ast
fel incit utilajul nu mai 
poate fi rcfolosit, urmînd 
ca el să fie... casat.

Alte comentarii privind 
modul în care este folosită 
mecanizarea din dotarea 
minei Aninoasa sînt de 
prisos, pentru că, se știe, 
mecanizarea poate fi efi-, 
cientă doar într-un singur 
fel : folosind-o !

PE CÎND I'ATADE 
TENCU1TE?

Din toamna anului 1982, 
in orașul Vulcan mai multe 
blocuri noi de locuințe au 
rămas cu fațadele netermi
nate. In această situație se 
află blocurile 49, 54 și 55 
în care de luni de zile s-au 
mutat locatarii. Pe cînd vor 
fi tencuîte fațadele ?

După ce a servit la pre
gătirea materialului pentru 
o lucrare și de anvergură.

Prestigioase premii 
acordate unor 

tineri matematicieni
din țara

La cea de-a N.XIV-a 
Olimpiadă internațională 
de matematică, desfășura
tă de curînd la Paris, 
participanții din țara 
noastră au obținut un 
frumos succes, tuturor ce
lor șase concurenți de- 
cernîndu-li-se premii. Pre
miul întîi a fost obținut 
de Mandache Nicolae (e- 
lev în clasa a XII-a a 
Liceului de matematică— 
fizică „Vasile Alecsandri" 
din Galați), pe locul al 
doilea s-au situat concu- 
renții Bucicovschi Orest 
(elev în clasa a XI l-a la 
Liceul industrial .,Dra
gos Vodă" din Sighctu 
Marmației) și Grecu Luca 
Dan (elev în clasa a 
XII-a la Liceul de mate-

Noi spa(ii 
la Cînipu

Despre aspectul necores
punzător al unor spații co
merciale din localitatea 
Cîmpu lui Neag, s-a mai 
scris. Conducerea I.C.S. 
Mixtă Lupeni, receptivă la 
sesizări, a trecut la înlătu
rarea acestor- deficiențe. 
Astfel, în „aripa" prelun
gită, din partea de sud a 
căminului cultural din lo
calitate, sînt în curs de fi
nalizare amenajările pen
tru trei spații comerciale. 
Intr-unui din acesta, se va 
deschide un bufet, frumos 
amenajat, încăpător și do
tat cu mobilier nou, așa 
după cum ne-a mărturisit 
noul responsabil Cornel To- 
dea.

In celelalte două încă
peri, urmează să se des
chidă, în curînd, magazinul 
alimentar, care va avea uit 
program pe două schim
buri, precum și cel de tex- 
tile-incălțămintc.

Pînă aici, toate bune și 
la locul lor, atît conducerea 
I.C.S. Mixtă din Lupeni, 
cit și organele locale meri- 
tînd felicitări. Dar atît lu
crătorii din comerț, cît și 

Fără supărare !
și urgentă, situată în apro
pierea stației de transfor
matoare a minei Dilja din

noastră
matică—fizică nr. 2 din 
Cluj-Napoca) iar pe locul 
al 111-lea — concurcnții 
Weiss Martin (elev în cla
sa a Xl-a la Liceul de 
matematică-fizică „Vasile 
Alecsandri" din Galați), 
Funar Louis (elev în cla
sa a X-a la Liceul de 
matematică-fizică „Nico
lae Bălcescu" din Craiova) 
și Rațiu Andrei (elev în 
clasa a XII-a la Liceul 
de matematică-fizică „Ni
colae Bălcescu" din Bucu
rești).

Acestea reprezintă cele 
mai bune rezultate obți
nute de echipa reprezen
tativă a țării noastre la 
Olimpiada internațională 
de matematică. (I.B.)

comercia.e 
lui Neag
un mare număr de munci
tori din carieră și săteni, 
cu care am stat de vorbă 
— Nistor Mojoatcă, Maria
na Voichițan, Maria Todea, 
Octavia Munteanu, Vasi
le Glăvan, Dumitru Firizea 
și alții — au un „of"; 
se deschidă și un mic 
prozar, cel puțin pentru 
sezonul de vară. In anul 
trecut o asemenea unitate 
a existat și a fost foarte 
solicitată de muncitorii din 
carieră, de cei de la 
U.F.E.T. și, mai nou, cei 
de la noua secție de po
duri și drumuri. Dacă na 
se găsește alt spațiu unita
tea de legume-fructe ar 
putea funcționa într-unul 
din localurile celor ce se 
mută acum, pînă la de
molarea lor. Lucrătorii diu 
comerț mai au și propu
nerea ca prin resurse loca
le, cum de altfel au fost 
amenajate și cele trei uni
tăți, să se creeze și o ma
gazie pentru depozitarea 
ambalajelor de la cele do
uă unități — bufetul și ali
mentara. Ce nu se poate 
face cînd tc gîndești la oa
meni ! (A. MICA)

localitatea Dilja Mare, be
toniera diu imagine a ră
mas practic fără lucru. A- 
șa a stat o lună, două, 
nouă. Pînă s-au adunat 
mai bine de trei ani. Ce e 
drept, a rezistat cu greu 
și cu unele urme, bineîn
țeles efecte ale intemperi
ilor din acești ani. Mai 
poate fi utilizată fie la Dil
ja Mr. e, unde a fost urca
tă cu greu (nu pe caprele 
de lemn pe care se află 
și acum, ci pe dealuri), fie 
undeva jos, la mină. De a- 
ceea, pînă se va lua o ho- 
tărîre în acest sens, ar tre
bui protejată intr-un fel 
pentru a i se apăra viața. 
(T. V.) „

PENTRU COLECTAREA 
DEȘEURILOR. La fiecare 
scară a blocurilor din car
tierul 8 Martie din orașul 
Petrila au fost amplasate 
coșuri colectoare pentru de- 
șeurile de hîrtie. Aseme
nea metodă ar trebui ex
tinsă și în alte orașe. (V .8.)

I
I
I

I
I
| tinsă șl in alte orașe, t» .»■>

CONTROL MEDICAL.
I In perioada 1—30 iulie

1983, la I.M. Lonca se e- 
fectuează controlul radio
logie pulmonar al persona
lului muncitor. Organizată 
în fiecare an, acțiunea are 
ca scop prevenirea apari
ției bolilor pulmonare.

IN ACESTE ZILE DE 
VARA, inimoșii pensionari 
din Lupeni și-au intensifi
cat acțiunile pentru spori
rea dotării din împrejuri
mile cabanei „Straja". Pî
nă ieri, lîngă cabana „Str- 
ja" s-a turnat fundația

pentru stația de acționare 
a unui nou teleschi. Au 
fost săpate fundațiile pen
tru piloni și, în curînd, vor 
începe lucrările de montaj. 
Iată o frumoasă dovadă a 
dragostei pentru munte a 
unor oameni harnici și plini 
de inițiativă.

DIN NOU... GROPILE. 
Deja ne-am obișnuit ca în 
peisajul citadin să întîl- 
nim, indiferent de vreme 
și sezon, gropi, multe gropi. 
De data aceasta, în piața

agroalimcntară a orașului 
surprinde (neplăcut 1) o 
groapă dc dimensiuni con
siderabile. O fi avînd vreun 
rost săparea lor în scopul 
unor fundații, e de înțe
les. Dar care este rațiunea 
pentru care a fost aban
donată în urină cu cîteva 
luni ?

81 din cartierul Petroșani— 
Nord. Blocul va cuprinde 
apartamente cu două și trei 
camere, confort sporit 
va 
tiv 
de

Și 
fi executat de un colcc- 
de muncitori 
maistrul llie Catilina.

conduși

BLOC NOU. Constructo
rii Grupului de șantiere 
Valea Jiului al T.C.II. au 
început săparea fundației 
pe spații largi Ia blocul

zo- 
a] 
ÎB

O NOUA FABRICA 
DE PlINE. La Lupeni, 
na noului centru civic 
orașului, a fost dată 
funcțiune prima linie teh
nologică de 10 tone în 24 
de ore, a unei noi fabrici 
de pîine.

Echipată cu utilaje mo
derne, fabrica asigură din

primele zile, o pîine de \ 
bună calitate. Pînă la sfii'- I 
șitul lunii, odată cu ternii- |
narea completă a lucrărilor j 
de montaj, se vor da în 
funcțiune celelalte două li
nii de fabricație, unitatea 
atingînd astfel capacitatea 
maximă, de 30 tone în 24 
ore.

Rubrică realizată de 
Viorel STR AUT

I
I
I

văinfQpmciT
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Cărturarul revoluționar
j

și patriot
! Din memorabila gene

rație de cărturari pașop
tiști, care au reprezentat 
interesele vitale sociale și 
naționale ale neamului

1 românesc, oglindite în 
opera și activitatea lor, 
face parte și Simion Băr
nuțiu, de la a cărui naș
tere aniversăm 175 ani 
(21 iulie/2 aug. 1808 în 
localitatea Bocșa-Română 
din fostul comitat al 
Crasnei)

Format în spiritul idei
lor umanitare, avînd o 
cultură serioasă (jui idică 
istorică, filozofică, ling
vistică etc.), S. Bărnuțiu 
se afirmă la Blaj (vreme 
de două decenii : 1825— 
1845), citadelă culturală 
și națională a românilor 
ardeleni, alături de per
sonalități ca Timotei Ci- 
pariu, G. Barițiu, ș.a., ofi
ciind ca profesor la cate
dra de filozofie. Patriot 
înflăcărat, S. Bărnuțiu 
militează pentru ca ro
mânii să-și poată folosi 
și cultiva limba naționa
lă. Ostil șovinismului, el 
subliniază că popoarele 
trebuie să cultive „fiește- 
care pe a sa cale fireas
că1". Apărarea fermă a 
drepturilor naționale, co
relată cu năzuința de co
laborare cu toate națiuni
le care luptă pentru eli 
berare caracterizează ac
tivitatea sa la Blaj, al că
rei corolar va fi momen
tul revoluționar 1848. In 
celebrul discurs rostit de 
el în 2/14 mai 1848 în ca
tedrala de la Blaj, pro
pune adunării „proclama
rea libertății și indepen
denței națiunii române" 
și „să depună jurămînt 
în numele a toată națiu
nea cum că neceuna da
tă nu se va lăpăda de na
ționalitate — și, ci o va 
apăra în etern cu poteri

I unite în contra toturor 
I dușmanilor și periculilor 
I și cu poteri unite va lu

cra pentru viața, onoarea, 
cultura și fericirea ei în 
toți tempii venitori". In 
completare, S. Bărnuțiu 
propune adunării ca na
țiunea română, procla- 
mîndu-și libertatea și in
dependența, să înștiințe
ze „națiunile conlocuitoare 
(naționalitățile n.a.), că 
voind a se constitui și or
ganiza pe temeliu națio
nale n-are cuget dușman 
în contra altor națiuni și 
cunoaște același derept 
pentru toate, voiește a-1 
respecta cu sinceritate, 
cerînd respect împrumu
tat după dereptate", na
țiunea română „necevoieș- 
te a domni peste alte na-
r/zzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzz/zzzzzz

175 DE ANI DE LA 
NAȘTEREA LUI

SIMION BĂRNUȚIU 
zzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ'ZZZZZZZ 
țiuni, nece nu va suferi 
a fi supusă altora, ci vo
iește dereptate pentru 
toate".

Sînt, aceste propuneri, 
expresii convingătoare a- 
le unei poziții autentic 
patriotice, antișovine, pe 
fundalul unei gîndiri pro
gresiste. Ele au fost pri
mite cu entuziasm de 
mulțimea de români, în 
numele căreia a doua zi 
(3/15 mai), S. Bărnuțiu, 
ales vicepreședinte al A- 
dunării de la Blaj, citeș
te punctele principale din 
programul adunării care 
enunțau cu multă forță 
proclamarea libertății și 
independenței române 
(implicînd și ștergerea io- 
băgiei), idei atît de scum
pe lui Bărnuțiu, îmbrăți
șate de românii adunați 
pe Cîmpia Libertății.

Din toamna lui 1848 pî- 
nă în primăvara anului 
1849, revoluționarul pa
triot S. Bărnuțiu deține 
calitatea de președinte al 
Comitetului Național Ro-

mân, un adevărat guvern 
transilvănean, care avea 
menirea să conducă lupta 
de apărare națională, con
tinuată cu multă abnega
ție de marele tribun A- 
vram Iancu.

Intre anii 1849—1854, 
S. Bărnuțiu gustă din pli
nea amară a exilului 
(Constantinopol, Smirna, 
Syra, Corcyra, Triest, Vie- 
na, Paris), desăvîrșindu-și 
totodată studiile juridice 
și filozofice începute în 
țară (Blaj, Sibiu). Dînd 
cuis invitației învățatului 
A.T. Laurian, inspector 
general al școlilor moldo
vene, S. Bărnuțiu se sta
bilește definitiv la Iași, 
predînd logica (la gimna
ziu). filozofia și dreptul 
(la facultățile de filozofie 
și științe juridice). Un ta
blou — document aflat la 
Muzeul Unirii din Iași îl 
înfățișează pe Bărnuțiu a- 
sistînd la discui-sul lui 
NI. Kogălniceanu prilejuit 
de deschiderea Universi
tății ieșene, la întemeie
rea căreia Bărnuțiu și-a 
adus o meritorie contribu
ție. Chipul prestant al 
profesorului Bărnuțiu a- 
pare între cei doi mari 
bărlxtți de stat: Al. I. Cu
za șl M. Kogălniceanu.

Bucurîndu-se de un i- 
mens prestigiu în epocă, 
iubit de masele țărănești 
care i-au păstrat aminti
rea și recunoștința, S. 
Bărnuțiu a fost uneori 
nedreptățit și persecutat 
de, contemporanii săi. O 
serie de nedreptăți s-au 
perpetuat și după moar
tea sa. Din opera sa (ar
ticole, cuvîntări, procla
mații, cursuri și lucrări 
de filozofie și drept, co
respondență etc.) ca și din 
activitatea sa practică se 
pot decanta ideile nobile 
despre libertate, suvera
nitate și propășire a na
țiunii române.

D. PELIGRAD
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Sonetul de duminică
Duminică e timp cu gînd 

de pace, 
corolă strînsă dintr-o 

săptămînă. 
cînd, după muncă, parcă mi 

se face 
a mîngăiere-n dragoste 

păgînă.
Speranța-i dreaptă însă stă, 

în rînă, 
o slăbiciune care-n lume 

zace 
de noi străină, hîdă și 

hapsînă...
PACEA e steagul

neamurilor dace 1 
Duminica e timp de 

meditații 
pentru cîțiva și pentru 

LIARDE.. 
se-oprește Clipa 1 stă să 

intr-un grații 
undc-au murit rachete 

revanșarde 
Vedeți ? facla Statuii 

Libertății arde 
a PACE cînd la vatră vin 

soldații.

Ioan Dan BALAN

Cine-ar fi crezul ?
i anei tipografii

din uiujlU francez Rouen 
s-au adresat municipalității 
pentru a obține subvenții. 
Nu fără a se plînge în 
presă declarînd că între
prinderea respectivă le-a

Cronică nerimată (104)
• Invocarea unui suport moral inexistent duce ■ 

la invaliditate spirituală.
• Amestecînd toate culorile obții incolor.
• Vrei să te răzbuni pe un pictor ? Arde-i un i

picior. 1
® A fi înalt nu înseamnă a fi la înălțime.
• Din marea masă a viselor atrag atenția ace- ; 

lea care accidental se împlinesc.
B. VALER1U i

„absorbit" toate resursele 
(financiare, bineînțeles), că 
lucrează șapte zile din șap
te și 18 ore pe zi. După 
ancheta întreprinsă asupra 
acestei activități mai mult 
decît exemplare, scrie a- 
genția France Presse, s-a 
dovedit că patronii respec
tivi se ocupau cu imprima
rea de... cecuri și docu
mente false.

■ • ■

...și în domeniu) pescui
tului există performanțe 
de răsunet ? Una dintre 
ele aparține australianu
lui Alf Dean, care a iz
butit să captureze un re
chin cîntărind nu mai pu
țin de 1218 kilograme, ce
ea ce reprezintă un record 
absolut.

...un clipe polițist, numit 
Pirat, care a fost ucis „în 
timpul serviciului" își are 
statuia sa la Boden în Sue
dia ? în zece ani de cola
borare eu poliția, acest 
brav animal a descoperit 
peste 250 de delincvenți de 
tot soiul.

...in Indonezia, în re
giunea Seranny din Insula 
Iau a. există o lege potri
vit căreia oricine se căsă
torește prima oară trebuie 
să planteze un pom fruc
tifer ? Cei ce vor să di- 
vorțele trebuie să planteze 
cite cinci pomi, iar cei ce 
se căsătoresc a doua oară, 
cîte trei.

Culese de 
ing. Ilie BREBEN

• ARABA a devenit cea 
de-a șasea limbă oficială a 
Organizației Națiunilor U- 
nite, în conformitate cu o 
decizie a Consiliului de 
Securitate ? Celelalte cinci

limbi oficiale sînt engleza, 
rusa, chineza, franceza și 
spaniola. In prezent, araba 
este limbă oficială în 21 
de state membre ale O.N.U.

0e ce cred că nu trebuie să credem (!!!)

ZIC '
— Cu mine n-am ce discuta.
— Deși s-a servit carne de vită, el pînă la urmă i 

i tot a făcut-o de... oaie. i
— Era o zl obișnuită de... chiul. ;
— Casă familială cu garaj, grădină apă în cuite: I 

I am, dar nu vînd. |
— Regina infidelă fu mutată disciplinar de la E2 | 

1 In turnul din... Fl. . ș
— Soția mea a găsit în curte un fier de călcat... s 

l pe nervi. i
__ Tovarășul îmi făcuse un plan amănunțit de... | 

inactivitate. . , , - . I
— Ani dus la doctor o nevastă bolnava și... o =

găină sănătoasă. I
__ De Ia acești microbi nu vă puteți îmbolnăvi, = 

ei fiind perfect sănătoși, (ing- Z- KIKALY jr.)

Se pare că Dumnezeu, 
pretins ziditor al Univer
sului, dădea semne de slă
biciune încă de la început, 
nemaiputînd controla viața 
de pe pămînt. Oamenii re
fuzau să funcționeze la 
parametri morali impuși de 
el. Păcătuise chiar proto
tipul omului, Adam. Dum
nezeu s-a hotărît să ștear
gă viața de pe fața pămîn- 
tului. Nu știu cu ce s-a 
impus cucernicul Noe în 
fața lui. Poate faptul că e- 
ra neprihănit și „umbla" 
cu domnul. Sau poate în
clinația lui spre construcții 
navale. Cert este că i-a po
runcit — în vis, firește — 
-să se apuce de treabă, să-și 
facă o corabie mare din 
lemn de salcîm, s-o ungă 
cu smoală, pentru că el, 
mai mare peste toți dum
nezeii, va deschide stăvi- 
larele cerului. Pe corabie 
urmau să urce perechi, a- 
nimalele curate și necurate, 
inclusiv nevasta și copiii 
Iui Noe

Noe s-a apucat de lucru 
fără să cîrtească. Era în 
floarea vîrstei — abia îm
plinise 599 de ani. Trebu- 
a să lucreze de unul singur 
cei trei copilași ai săi Sem, 
Ham și Iafet alergau încă 
după fluturi, fiind la vîrs- 
ta fragedă de 100 de ani.

Cu o secure din fier meteo
ric, prost ascuțită a înjghe
bat Noe intr-un timp re
cord o corabie de 500 de 
coți lungime, adică un fel 
de vapor Titanic. Ascultă
toare, animalele se strîn- 
geau perechi, perechila 
șantierul naval, așteptînd 
liniștite îmbarcarea. In- 
trucît începuse să picure, 
Noe a trecut la încărcarea

în primul potop universal 
sub privirile stupefiate ale 
maimuțelor leilor și măga
rilor de la bord.

Potopul a decurs după 
un scenariu fabulos, —- am 
putea spune neștiințifico- 
fantastic ; apele au crescut 
timp de 40 de zile, depășind 
cu 6 metri vîrful celui mai 
înalt munte. Trebuie să fi 
fost tare amuzant peisajul 
sinistru cu copii morți, pur- 
tați de mînia valurilor. In 
sfîrșit, plictisit de acest

Potopul sau ploaia cu minciuni
aiaaiiiiBSBiaaiiiaiiiiiiimiiiiiBBiBiBiBiiiBiiiiiBiBiBI)

vasului. Pasă-mi-te era pe
vremea cînd lupii și cu 
mieii se iubeau ca porum
beii, altfel cum a decurs 
călătoria mixtă a ierbivo- 
relor, carnivorelor și omni
vorelor. Stau și mă gîndesc 
ce-o fi fost în capul lui 
Noe, cînd s-au hotărît — 
la porunca primită — să 
îmbarce puricii, păduchii, 
viermele de gălbează și 
bacilul lui Koch. Se vede 
treaba că și cei de după 
potop aveau de plătit un 
tribut în durere și suferin
ță.

Pe 17 februarie, cînd Noe 
împlinea venerabila vîrs- 
tă de 600 de ani, Dumne
zeu personal a închis ușa 
de la corabie, dînd startul

joc Domnul ordonă retra- 
gera apelor dînd ocazia lu
pului de mare — Noe — 
să arunce ancora pe mun
tele Ararat. Animalele co
boară împleticindu-se. în
cep totuși să se înmulțeas
că și viața o ia de la înce
put.

Nu poți să treci peste a- 
ceste pasaje, fără să te în
trebi: Dumnezeu, clarvăză
tor șl atotputernic, n-a gă
sit altă soluție didactică, 
mai dumnezeiască pentru 
a-șl aduce omenirea pe 
drumul cel bun ? Nu putea 
să cheme oamenii la ordi
ne într-o duminică (așa 
cum va face mai tîrziu cb 
Moise), să le prezinte de
monstrație de forță și să

le spună : băieți, băgați-vă 
mințile în cap I Era abso
lut necesară moartea prun
cilor din leagăn ? Trebuia 
să moară milioane de oi și 
miliarde de privighetori 
pentru faptul că unii oa
meni învățaseră să înju
re ? Poate fi justificată â- 
trocitatea acestui act„ priii 
salvarea familiei Noe ? Cu 
ce-au fost mai păcătoase 
animalele uscatului decît 
cele care populau mările 
și oceanele ? Cum s-a res
tabilit echilibrul ecologic 
după debarcare ? Cred că 
la vulpe i s-au lungit -ure
chile de foame, așteptînd 
să se ouă și să se înmul
țească singura găină exis
tentă pe pămînt. Ignoranța 
îi scutește de orice remuș- 
care pe autorii textelor 
sfinte. Ei nu știu că dacă 
Everestul ar fi fost acope
rit de ape, muntele Ararat 
— un deal mai răsărit — 
ar fi rămas și astăzi în a- 
dîncurile oceanului plane
tar.

Potopul este o legendă 
fascinantă, capodoperă a 
imaginației omului vechi. 
Dar a lua toate acestea 
drept adevăr istoric, drept 
piatră de temelie îutr-d 

doctrină înseamnă a aduce 
o injurie grosolană rațiunii 
umane

Valeriu BUTUI.EsCU
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Acțiuni în favoarea păcii 
și dezarmării

BERLINUL, OCCIDEN
TAL 16 (Agerpres). — 
Mii de locuitori ai Berli
nului occidental, muncitori 
din întreprinderi industria
le, activiști sindicali, func
ționari, profesori, studenți, 
pensionari au semnat și 
dat publicității o „scri
soare deschisă" prin care 
își exprimă îngrijorarea și 
protestul față de intenția 
de a se amplasa, începînd 
cu toamna acestui an, pe 
teritoriul Europei occiden
tale noi rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune. 
In document se subliniază 
că instalarea acestor ra
chete va impulsiona cursa 
înarmărilor și, implicit, va 
face să crească pericolul 
unui război nuclear.

»i *
VIENA 16 (Agerpres). — 

Sub deviza „Pentru pace 
și dezarmare" la Klagenfurt 
— centrul administrativ al 
landului Carinthya din Aus

tria — a avut loc o mare 
manifestație împotriva des
fășurării de noi rachete 
nucleare cu rază medie de 
acțiune pe teritoriul unor 
state din Europa occiden
tală, inclusiv la frontiera 
de stat a Austriei. In 
cursul manifestației, nume
roși participanți și-au pus 
semnătura pe „Apelul de 
la Linz", adoptat de miș
carea pentru pace din 
Austria, la sfîrșitul anului 
trecut.

♦
TOKIO 16 (Agerpres) — 

Pe întreg teritoriul Japo
niei au avut loc, sîmbătă, 
mari demonstrații desfășu
rate sub deviza „Portavioa- 
nele nucleare americane nu 
au ce căuta în porturile ni
pone". Participanții au ce
rut interzicerea vizitei port- 
avioanelor New Jersey" și 
„Cari Winston" cu rachete 
nucleare la bord în portu
rile japoneze.

Știri din țările socialiste
MOSCOVA — Trimisul 

Agerpres M. Fabian trans
mite i Colectivul de oa
meni ai muncii de la Com
binatul Kostomusskovo a 
devansat cu trei luni ter
menul de exploatare, la 
capacitatea proiectată, a 
utilajelor din dotare.

Potrivit ziarului „Soțialis- 
ticeskaia Industria", din 
momentul intrării în func
țiune a primei linii a 
combinatului, în octombrie 
1982, centrelor metalurgice 
din U.R.S.S. le-au fost li
vrate, de aici, 1,7 milioa
ne tone de pelete de fier,

Intîlnire între președintele Irakului și 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru eliberarea Palestinei

BAGDAD 16 (Agerpres).
— Președintele Irakului, 
Saddam Hussein, l-a pri
mit, la Bagdad, pe Yasser 
Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea 
Palestinei — informează a- 
genția I.N.A. Cu acest pri

care servesc la obținerea 
fontei.

VARȘOVIA — In aceas
tă primăvară, Seimul R.P. 
Polone a aprobat un pro
gram de economii care a 
devenit parte componentă 
a planului economic gene
ral al țării pe perioada 
1983—1985. Programul are 
în vedere, în primul rînd, 
utilizarea rațională a ma
teriilor prime, materialelor 
și energiei în toate dome
niile economiei naționale și 
folosirea cu spirit gospodă
resc a capacităților indus
triale.

lej, președintele irakian a 
reafirmat sprijinul ferm al 
țării sale față de O.E.P., 
față de independența și 
rolul activ al acesteia în 
lupta pentru dobîndirea 
drepturilor legitime ale 

poporului palestinian.
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FILME

Duminică, 17 iulie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Viraj periculos; 
Unirea i Marele vals, I-II.

LONEA i Buletin de 
București.

ANINOASA: ABBA.
VULCAN — Luceafărul; 

La capătul liniei.
LUPENI — Cultural i 

Marele șarpe.
URICANI i In arșița 

nopții.

Luni, 18 iulie

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Marele șarpe ; 
Unirea : Insula Hortița.

LONEA ; Mereu îm
preună.

ANINOASA: Teheran 
43, I—II.

VULCAN — Luceafărul: 
Dragoste la prima vede
re.

LUPENI — Cultural : 
Anna celor 1000 de zile, 
I—II.

URICANI: Găinușa de 
aur.

TV.

Duminică, 17 iulie

9,30 Bucuriile muzicii.
10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiiilor. 
13,00 Album duminical.
18.10 Secvențe irakiene.
18,40 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19.20 Steaua fără nume. 

Emisiune-concurs de 
muzică ușoară.

20.10 Telecinemateca. Ci
clul „Mari actori". 
Prețul reușitei. Pre
mieră pe țară.

21,30 Varietăți muzicale.
22,00 Telejurnal. Sport.
22.20 Avanpremieră TV.

Luni, 18 iulie 

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17,50 1 001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 A patriei cinstire. 

Cîntece și versuri 
dedicate sărbătorii 

naționale.
20,30 Panoramic economic. 

Epoca marilor îm
pliniri.

21,00 Tezaur folcloric.
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21.30 Curier cetățenesc. ;
21,40 Roman foileton. In i 

viitoarea vieții. E- i 
pisodul 1.

22.30 Telejurnal.

A fost autorizată 
testarea rachetelor 
americane „Cruise“

OTTAWA 16 (Agerpres).
— Intr-d scrisoare adresa
tă secretarului de stat al 
S.U.A. George Shultz, mi
nistrul de externe canadian 
Allam Maceachen, a anun
țat că guvernul canadian a 
hotărît autorizarea testării 
rachetelor americane „Crui
se" pe teritoriul Canadei, 
pe o durată de cinci ani in
formează agenția France 
Presse. După cum se știe, 
S.U.A. au cerut, la 13 iunie 
guvernului de la Ottawa, 
o autorizație în acest sens
— demers care se înscrie 
în prevederile acordului ge
neral asupra testărilor de 
armament, semnat de cele 
două țări, în februarie anul 
curent.

Decizia guvernului de la 
Ottawa a provocat ample 
reacții de protest din par
tea unor largi pături ale 
populației canadiene, a miș
cărilor pentru pace și a u- 
nor cercuri religioase din 
țară. Reprezentanții aces
tor mișcări și-au exprimat 
hotărîrea de a acționa, prin 
ample demonstrații în în
treaga țară pentru a de
termina guvernul să revină 
asupra hotărîrii respective.
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CALENDAR SAPTAMINAL
18—24 iulie 1983

Luni, 18 iulie :
— Vizita oficială de prietenie a tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în 
Republica Populară Mozambic (18—20 iulie 1983).

— Pentru ultima decadă a lunii iulie 1983 este 
prevăzută vizita oficială de prietenie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Republica Zambia.

— S-a născut (1918) liderul populației de culoa
re din R.S.A., Nelson Mandela, membru al conduce
rii Congresului Național African, condamnat la în
chisoare pe viață în 1964 (65 de ani).

— Are loc Conferința ministerială ordinară a 
OPEC (Helsinki).
Marți, 19 iulie :

— La Lima (Peru) începe reuniunea femeilor de 
pe continentul latino-american și din zona caraibia- 
nă (19—22).

— Vizita ministrului belgian ai afacerilor ex
terne, Leo Tindemans, în Zair (19—24).
Miercuri, 20 iulie :

— Se deschide Tîrgul internațional de la Da
masc (20 iulie — 8 august).

— Sesiunea Seimului R.P. Polone (20—21).
— Reuniunea miniștrilor de finanțe ai C.E.E. — 

dezbateri asupra bugetului (Bruxelles).
Vineri, 22 iulie :

— Ziua Renașterii Poloniei (1944). Sărbătoare 
națională.

— Vizita in S.U.A. a președintelui Libanului, 
Amin Gemayel.
Sîmbătă, 23 iulie :

— Ziua națională a Republicii Arabe Egipt. A 
31-a aniversare a revoluției.

— A fost creat (1961) Frontul Sandinist de Eli
berare Națională din Nicaragua — F.S.L.N.

— Vizita ministrului de externe australian, Bill 
Hayden, la Tokio (23—27).
Duminică, 24 iulie ;

— Începe Festivalul Wagner de la Bayreuth (24 
iulie — 27 august).

— S-a născut (1783) Simon Bolivar, general și 
om politic sud-american, unul dintre conducătorii 
mișcării de eliberare a popoarelor din America La
tină de sub dominația spaniolă (m. 17. XII. 1830) 
(200 de ani) — Aniversare UNESCO.

— La Caracas începe întîlnirea președinților u- 
nor state latino-americane cu prilejul marcării bi
centenarului nașterii lui Simon Bollivar.

— Proclamarea independenței Republicii Co
lumbia (1810). Sărbătoare națională.
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Interviul șefului statului etiopian
ADDIS ABEBA 16 (A-

gerpres). — Intr-un inter
viu acordat agenției pana- 
fricane de informații și ci
tat de agenția A.P.S., șeful 
statului etiopian, Mengistu 
Haile Mariam, președintele 
în exercițiu al Organizației 
Unității Africane — O.U.A., 
a enumerat următoarele o- 
biective ce trebuie să fie 
atinse în actuala etapă, în 
cadrul activității acestei or
ganizații î instaurarea bu
nei înțelegeri și a relați
ilor pașnice între statele

ROMA. La Biblioteca ro
mână din Roma a fost or
ganizată o seară culturală.

Manifestarea, la care au 
luat parte oameni de cul
tură și artă, ziariști, un 
numeros public, s-a în
cheiat cu vernisajul expo
ziției pictorului român Ho
rea Cucerzan.

BONN. Franz — Josef 
Strauss, președintele Uniunii 
Creștin — Sociale, ramura 
bavareză a Uniunii Creș

membre ale O.U.A.; spri
jinirea activă a acțiunilor 
pentru accesul la indepen
dență al Namibiei și pre
gătirea condițiilor necesare 
eliberării Africii de sud ; 
desfășurarea de acțiuni în 
direcția dezvoltării conti
nentului din punct de ve
dere economic, prin întări
rea relațiilor de coopera
re între țările africane.

Arătînd că deosebirile e- 
xistente între diferite state 
de pe marele continent a- 
frican sînt normale, pre

tin—Democrate din R.F.G., 
a fost reales, pentru un 
mandat de doi ani, în 
funcția de lider al U.C.S. 
— informează agenția Reu
ter.

ROMA. Economia italia
nă continuă să se confrun
te cu o îndelungată perioa
dă de recesiune. Cel mai 
grav afectată este indus
tria metalurgică, a cărei 
producție a scăzut în pe
rioada ianuarie—mai a.c., 
cu 15,2 la sută, în raport 
cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, relevă un raport 
oficial dat publicității la 
Roma, citat de agenția Uni
ted Press International. Pe 

ședintele în exercițiu al 
O.U.A. a subliniat, în con
text, că dificultățile apă
rute în relațiile dintre li
nele state ale Africii pot fi 
soluționate, cu condiția ca 
toți să înțeleagă că ' prin
cipalul obiectiv, în etapa 
prezentă, îl reprezintă dez
voltarea economică. El a 
făcut, totodată, apel la în
tărirea solidarității și la 
evitarea actelor care ar fi 
contrare intereselor state
lor africane.

ansamblul economiei, re
culul producției a fost în 
perioada respectivă de pes
te opt la sută, menționează 
raportul.

WELLINGTON. In Noua 
Zeelandă, șomajul cuprin
de pături tot mai largi a- 
le populației. Potrivit da
lelor oficiale, în prezent 
în țară există 13 000 șomeri 
înregistrați, reprezentînd 
8,5 la sută din forța activă 
de muncă.

8,00 Televacanța școlară.
8,30 Almanahul familiei.
9,00 De strajă patriei.
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în zilele de 8, 11 și 12 
iulie în sala de șah a 
I.U.M. din Petroșani s-au 
desfășurat rundele 2, 3 și 
4 din cadrul „Cupei mu
nicipiului". Iată rezulta
tele mai importante : So
rin Crețu — Laurean Mâ
nate (ambii Utilajul) 1—0, 
Viorel Gruianu (Hidromin) 
— Sorin Popa (Preparato
rul Lupeni) 1—0, Petre 
Predescu (Preparatorul Lu
peni) — Muntean Berzan 
Ion (Hidromin) 1 /2—1/2, 
Viorel Diaconu (Hidromin)

■ -ti ii. jmii—» j_-i     - ni ■■■■!

I.C.M.M. Petroșani
cu sediul in strada M. Viteazul nr. 11

RECRUTEAZĂ :

® absolvenți treapta I de liceu (băieți), pî- 
nă la vîrsta de 19 ani împliniți la data de 15 
septembrie 1983, pentru a fi înscriși la școala 
profesională de mecanici utilaje și șoferi cu 
durata de 1 an și jumătate și 1 an, în localită- 

j țile Aiud și Timișoara.
Actele necesare înscrierii vor fi completa

te de solicitanți la biroul personal invățămînt- 
retribuire al întreprinderii.

Relații suplimentare la biroul personal — 
telefon 42670, interior 41.

Mica publicitate
VIND motociclete „MZ“ 

și „1J“, ambele cu ataș, set 
filtre color pentru foto
grafii. Informații Vulcan 
telefon 70220 (Sîrbulescu). 
(803)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brînză

i h
— Eugen Sink (Constructo
rul minier) 1—0, Nicolae 
Meszaros — Mihai Ungu- 
reanu (ambii de la Prepa
ratorul Lupeni) 1/2—1/2.

După 4 runde conduce 
Sorin Crețu (Utilajul Pe
troșani) cu 4 puncte, ur
mat de Laurean Manate 
(Utilajul), Eugen Sink 
(Constructorul minier), A- 
lexandru Popescu (Utila
jul) fiecare cu 3 puncte, 
Petre Predescu, Mihai Un- 
gureanu și Nicolae Mesza
ros (toți de la Preparato
rul Lupeni), cu 2,5 puncte.

Constantin, eliberată de 
I.M Lupeni. O declar nulă. 
(799)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mânu
ță Mihai, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă, 
(mp)

ANUNȚURI Ot PA.VULIE

FAMILIILE îndurerate mulțumesc tuturor celor 
care au fost alături de noi la încercarea grea prici
nuită de pierderea celui care a fost

SALAMON ERVIN (ERNO)
Amintirea lui va rămîne veșnic vie în inimile 

noastre. (788)

’■^aCTiA Si ADMINISTRAȚIA" Petiosoni, sU, N Bâlcescu - 2, 'eletoone 4 16 62 (secretariat). 4 16 63, 4 24 64 (secții). <tPARUl : țipogrofio Petroșani, fit. N 8â>cescu • 2


