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Patru decenii ale devenirii noastre
Indicațiile și orientările

secretarului general al partidului,
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

Comandamente
majore ale dezvoltării 

economico-sociale

, sub 
tovarășului 

pre- 
So-

România cu Zambia, 
dania. Olanda, Maroc 
Nepal.

Toate decretele au 1_... 
în prealabil, examinate și 
avizate favorabil de co
misiile permanente ale
Marii Adunări Naționale, 
precum și de către Con
siliul Legislativ.

In continuarea 
lor înscrise pe ordinea 
de zi, Consiliul de Stat a 
discutat și aprobat Rapor
tul privind aducerea 
îndeplinire a hotărârii Con. 
silfului de Stat cu privire 
la dezbaterea în consiliile

lor- siliul de Stat a dezbătut
și și aprobat Raportul Comi

siei pentru analiza activi- 
fost tă-t-iî de soluționare a pro

punerilor, sesizărilor, re- 
clamațiilor și cererilor oa
menilor muncii adresate 
Consiliului de Stat, pre
cum și Raportul Consiliu
lui de Miniștri cu privire 
la activitatea de soluționai 
re a propunerilor, sesiză
rilor, reclamațiilor și ce
rerilor oamenilor muncii 

1a adresate organelor cen
trale ale administrației de 
Stat. : z.

Consiliul de Stat a exa
minat și aprobat Darea de

Sîmbătă 23 iunie, 
președinția 1 ..
Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Republicii 
cialiste România, a avut 
loc ședința Consiliului de 
Stat.'

La lucrările ședinței au 
participat ca invitați, vice- 
prim-miniștri ai guvernu
lui, miniștri, alți conducă
tori de organe centrale, 
președinți ai unor comisii 
permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

în cadrul problemelor în
scrise pe ordinea de zi,« 
Consiliul de Stat a dezbă
tut și adoptat Decretul de conducere ale ministe- seamă privind activitate.'i
pentru modificarea Decre-, relor șl celorlalte
tului nr. 328/1966 privind centrale a analizelor
circulația pe drumurile pu- fectuate de comisiile per.
blice.

In continuare, Consi.
liul de Stat a
șî ratificat acorduri și 
convenții încheiate de

lucrări.

manente
nări Naționale privind a- 

examinat plicărea legislației în dife
rite domenii de activitate. 

In cadrul ședinței, Con

organe desfășurată de Tribuna-
e- Iul Suprem și Raportul pri

vind activitatea desfășu- 
ale Marii Adu- rată de organele procura

turii.
Consiliul de Stat a solu

ționat, apoi, unele proble
me ale activității curente.

(Continuare in pag. a 2-a)

realizat de 
GIIEȚA

Interviu
Dorin

• Vatră de istorie : Ro
manii în Valea Jiului.hl.

(Continuare în pag. a 2 a)

Un colectiv
cu media de virstă 30 de ani I

exemple pentru 
torul mai puțin 
ale mineritului 
leagă în

masto- 
uneoi’i 
liniile 
zvelte,

Azi, interviul acordat de tovară șa VALENTINA CERCHEZ, secretar 
al Comitetului comunal de partid Aninoasa, primarul comunei.

Aninoasa — o comună în 
plină înflorire

— Tovarășă primar, 
vă rugăm să aveți ama
bilitatea de a prezenta 
cititorilor preocupările 
dumneavoastră, ale ac
tivului de partid mai 
ales în ceea ce privește 
participarea comunei, cheiate se prezintă astfel 
a locuitorilor săi, Ia ' 
realizarea fondului cen
tralizat al statului, pen
tru că activitatea des
fășurată de colectivele 
economice de pe raza 
comunei a fost deseori 
prezentată în coloanele 
ziarului.

— Locuitorii comunei 
noastre au contribuit și 
contribuie continuu la 
sporirea fondului centra
lizat al statului, conștienți 
fiind de importanța pe ca
re o au produsele con
tractate , de ei' la realizarea 
unei sarcini deosebite tra
sate de conducerea partidu
lui și statului nostru, sar
cină desprinsă din cUvîn- 
tările secretarului .generai

Dialog fructuos între 
primarul comunei ‘ Ani
noasa, Valentina Cer
chez, șl cîțiVa săteni.

Foto: Cristian ȘTEFAN .

I ( 
î
I

i

'i,rnv..-uu! de hidraulică 
minieră sună destul de 
enigmatic pentru neavi
zați. Dealtfel, noțiunea 
a pătruns destul de tîr- 
ziu și în limbajul mine
rilor, odată cu începerea 
procesului de mecaniza
re a exploatării cărbu-

Marea Adunare Naționala
își reia lucrările în plen

Biroul Marii Adunări Naționale a ho- rii Adunări Naționale să fie reluate vi- 
tărît ca lucrările în plen ale sesiunii a neri, 29 iunie 1984, ora 10.00 
noua a celei de-a opta legislaturi a Ma-

L

al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și anu
me — realizarea cit mai 
deplină a unei auloaprovi- 
zionări optime în profil 
teritorial. Pînă acum rea
lizarea contractărilor în-

la bovine planul a fost de
pășit. cu 9,8 tope, la ovine 
cu 0,37 tone, la lapte de 
ovine depășirea este de 15 
hl. De fapt la lapte de oa
ie ne-âm realizat. planul 
pe întregul an 1984 ș.i' 
chiar l-am depășit cu 4 hl. 
Deocamdată mu a fost- în
deplinit planul la porcine

și lapte de vacă. Spun 
deocamdată, pentru că la 
acești doi indicatori sca
dența predărilor este mai 
ales în trimestrele III și 
IV. Contractele sînt reali
zate și la acești indicatori. 
Față de un plan de 67 de 
capete, la porci s-au în
cheiat contracte - pentru 
168, iar la lapte de vacă 
avem planificat 500 hl ș-i 
s-au încheiat contracte 
pentru 933,5

In pag, a 3-a
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75 de ani de existență a construcțiilor de mașini m Valea Jiului
............... — .... ..............................—---------------------------------------- -------- r-------------------------------------- --------------

Ei bine, acești 
donți, cîntărind 
peste 10 tone, cu 
lor grațioase și 
sînt comandate hidraulic.
Minerul stă Ia adăpostul 
grinzii, apasă pe o pîr-
ghie, secția vecină își
arcuiește spinarea și, ai
doma unui 
preiti pe umeri o 
din greutatea 
descoperit de

„Ațlas-robot" 
parte 

tavanului 
combină, 

nelui. Se știe că susține- Apasă altă pîrghie 
secția „pășește", Nu, 
e o metaforă, efectiv sec

ția înaintează’tîrîndu-se pe 
vatră, învingînd încăpă- 
țînarea unor forțe po
trivnice de mal multe 
tone.

Am dat c.îteva palide

rile mecanizate, coloși de 
oțel care în abataje au 
înlocuit aproape defini
tiv lemnul susținerilor, 
au adus minerilor pro
ductivitate sporită, con
fort sporit și securitate 
tot sporită. '

fri.
nu

că citi- 
avizat în 
să în te- 

ce constă co
manda hidraulică a unei
susțineri. Este formată 
dintr-o mare mulțime de 
„lucruri mărunte" dar 
deosebit de complexe 
cum ar fi s module de 
distribuție. distribuitoa
re, supape de siguranță, 
elemente de îmbinare ra
pidă supape deblocabile, 
robineți de inch dere etc. 
Intr-un cuvînt. tot ce
ea ce formează echipa
mentul aferent, secțiilor. 
Pînă nu demult hidrauli
ca de comandă reprezen
ta obiectul unui costisitor 
import, într-o bună zi,

ACȚIUNEA COCS 34
La I. M. Uricani

La numai o zi, revenim 
la mina Uricani, una din
tre întreprinderile furni
zoare de cărbune pentru 
cocs, care înregistrea: 
la începutul anului, 
plus de peste 20 Oui) 
dar. de la începutul 
tei luni a ,căzut" la 
nus 2500 tone. finind 
de considerațiile din 
liza noastră din i 
anterior al. ziarului 
faptul că minusul a 
cut îngrijorător, 
la mina Uricani. Stăm de

ză, de 
un 

tone, 
aces- 

ini- 
cont 
ana- 

numărul 
i și de 

cres- 
iată-ne.

vorbă cu dif'Ctorul minei 
ing. Carol Schreter. i

— Necazurile sînt cu
noscute. Producția . noas
tră este asigurată într-un 
procent destul de m ire (43 
la'sută — n.n.) de 
două 
te de 
unul, 
gadp 
înregistrăm avansări 
16—18 m, în. condițiile

Mircea BUJORESUU

cele 
complexe mecaniza
toare înălțime. La 
unde lucrează bri- 
lui Petru Mandris,.

da 
îti

specialiștii români- 
spus răspicat: „Aceste 
cruri le putem face 
singuri". La J.U.M.P., 
ti -un timp record,
ridicat hala de hidrauli
că unanim recunoscută i 
ca t ea mai frumoasă și j 
modern utilată (majori
tatea covîrșitoare a uti- I 
lajelor este de producție 
românească).

Din cele spuse de in
ginerul Gheorghe Iliescu, . 
incontestabil cel mai 
vechi om al secției, înee- 
putul n-a fost deloc-ușor. 
Au trebuit comandate

Valeriu BUTULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)J

Cu planul semestrial 
îndeplinit

Sectorul I, I.M. Paroșenl
încă un harnic colectiv raportează in cinstea 

marii sărbători naționale de la 23 August un succes 
de seamă : îndeplinirea înainte de termen a planului 
pe primele șâse luni din acest an. Este vorba de 
colectivul sectorului I de la I.M. Paroșeni. De la în
ceputul anului -i pînă în prezent, din abatajele sec
torului au fost trimise la ziuă 23 000 tone de cărbu
ne peste sarcinile de plan. Producția extrasă supli- , 
mentar-' s-a realizat prin buna organizare a muncii, 
respectarea disciplinei tehnologice șt, îndeosebi, prin 
depășirea lună de lună a productivității în cărbune.

Folosind cu pricepere complexele mecanizate 
din dotarea minei, mecanizatorii din brigada condu
să de Gavrilă Mesaroș, care își desfășoară activitatea 
în două abataje mecanizate, au realizat productivi-

: tăți retord de 21 tone "fie post. Un aport deosebit la ~ 
dobîndirea acestui succes l-au avut minerii: șefi de 
schimb Eugen llălăuștean, Mihai Bărbăcaru, Costiță J 
Coroi, Iosif Doncă, Constantin Neceiu și Florea Voicu. J
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Pe agenda de lucru a organizațiilor de partid
"X

întărirea răspunderii 
colective a sectorului

evitată diminuarea pla- 
......._ _ sării efectivelor la fron-
cadrul sectorului nostru, turtle direct productive, 
organizațiile de 1 "
conducerea tehnică a-
cordă o ■ mare atenție e- 
xecutării lucrărilor de
pregătire, ne-a de -larat 
la mina Vulcan, mai .trnl 
minier principal
țantin Mareș, secretarul în producție. Echipele de 

comitetului de partid al sec- întreținere, unde avem 
torului. I. In același timp, muncitori buni și activi, 
nu scad preocupai iie 
noastre p ntru menține
rea unui ritm .constări’ 
de lucru In abataje".

Este zo’-ba despre 
sector care diri luna no
iembrie a anului -recut Văscuță, Florin

în mod ritmic, producția cum și maiștrii Dumitru 
fizică planificată, ■<>!.■< - Ungureanu, Vasile 
tivul fiind hotărît să se subinginerii Adrian 
situeze și în continuare du și Petru Varga 
„pe o pbziție bună" in permanent implicați 
întrecerea declanșată in-‘; * 
tre sectoarele întreprin
derii. în eforturile de or
ganizare și desfășurare 
cît mai bună a, activității 
de pregătire se înscrie și 
o măsură adoptată 
propunerea mai 
comuniști. Astfel, 
gătirea abatajului came
ră nr. „O" din blțcul 
7 se face cu muncitori de 1 
la întreținere, care sînt 1 
în aceeași măsură inte- i 
resați de creșterea capa- , 
citații productive a sec- . 
torului. Prin cuprinderea ; 
electrolăcătușilor la 
cest gen de lucrări

„Ca să evităm dimi
nuarea liniei de front, în

partid, „în cadrul sectorului 
nostru, ne-â spus în con
tinuare interlocutorul, a 
crescut în mod conside
rabil aportul tuturor ca
drelor la soluționarea 

Cons- problemelor ce se ivesc

nn

răspund la chemările or
ganizațiilor de bază pen
tru executarea 
rildr. Minerii de 
cum sînt Mihai
Mihai Neștian,

pregăti- 
bază, 

Dudescu, 
Vasile 

Șerban,
a realizat în fiecare lună, Nicolae Prisăcaru, pre-

Brie, 
Do- 
șînt 

în. 
tin 

atît 
pre-

efortul de a menține 
ritm bun de lucru 
în abataje cît și la 
gătiri". Țrțd;

Implicarea cadrelor de 
bază ale sectorului, acti
vizarea forțelor la între
ținere, celelalte măsuri 
întreprinse pentru întă
rirea climatului de ordi
ne și disciplină constituie 
tot atîtea garanții că sec
torului I al minei Vulcan 
se. va situa și în conti
nuare pe un loc fruntaș 
în întrecerea pentru creș- 

a- teren producției de ocăr
ește bune. (I. MUSTAȚA)

Ja'
multor 

pre-

Aninoasa — o comună în plină
— De la începutul anu

lui s-au dat în folosință 33 
de garsoniere și urmează

înflorire
(Urinare din pag. J)

la 
a- 

va-
avem

de 420 față de un plan
de 518. în ceea ce privește 
suprafața arabilă a comu
nei, ea este folosită judi- să fie date în folosință în

i

î

1
J;

(Urmare din pag. I)

mașini automate, unele 
fabricate în „premieră" 
pe țară. A urmat apoi 
instruirea unui număr de 
reglori, termen nou 
vocabularul Uzinei, 
obișnuința este a
natură spune înțelepciu

nea popoarelor, losif Stern,
Leanu Leja, și Andrei

î I 
L

munei au executat prin 
muncă patriotică, lucrări 
de gospodărire — în valoa
re de 1 800 000 lei — ja re
parat poduri, podețe, dru
muri comunale și întreți
nerea zonelor verzi. Din 
contribuția bănească a lo
cuitorilor comunei ne-am 
propus să construim în a- 
nul 1984 încă 4 săli de cla
să la școala generală din 
Aninoasa.

De fapt prin întreaga lor 
activitate, locuitorii comu
nei noastre, ca dealtfel și 
ceilalți oamenii, ai muncii 
care își desfășoară activi

cios, integral î 72 ha cu 
porumb, 30 ha cu cartofi, 
5 ha cu legume de eîmp și 
15 ha cu plante de nutreț.

7 ‘ . ■ a asi
gurat cetățenilor semințe 
cu putere germinativă spo- 

în- rită. De asemenea, am a- 
sigurat peste 600- de pomi 
fructiferi pentru Jivezile 
țăranilor. Mai mult ne ju
mătate din populația co
munei, care locuiește in a- 
partamente. de stat, și-au 
amenajat grădini de legu
me pe terenurile reparti
zate, la cerere, de consi
liul popular. Totpdată, am 
repartizat terenuri pentru 
cultură la I.P.E.G, și 
Școala generală din Iscroni.

— Care este perspec
tiva dezvoltării comu
nei Aninoasa ?

Vom depăși planul 
predări stabilit pentru 
nul 1984 și la carne de 
că și de oaie, unde 
plan de contractări de 85
capete pentru bovine și

■ s-au încheiat contracte Consiliul popular 
pentru 168 de capete, iar 
la ovine față de un plan 
de 67 de contracte am 
cheiat 79.

— Vă rugăm să
* ceți cîteva precizări și 

în ceea ce privește rea
lizarea planului la e- 
feCtivele de animale și 
cultivarea suprafeței a- 

; labile a comunei.
.' -■■L-'' Preocupările, noastre 
în aceste domenii de acti- 
vițate sînt ilustrate . prin 
cîteva cifre „ ț 
ve. La. bovine avem 
plan de 50» capele și 
realizat 527, la ovine 
940 și realizăm 1117, 
la porcine realizările

fa

semnificati- 
un 

'am 
plan 

.iar 
sînt

trimestrul IV. 76 de apar
tamente. Tot în acest an 
vom preda amplasamentul 
unui bloc cu 24 de apar
tamente, care va fi cons
truit anul viitor. Se află 
în construcție un magazin 
general, care va fi predat 
beneficiarilor — locuitorii 
comunei — anul viitor. 
Pentru minerii de la I.M, 
Aninoasa se construiește o 
cantină cu 400 de locuri, 
o lămpărie, baie, vestiare. _________ __
Dispensarul . întreprinderii . tațea țn unitățile economi- 
miniere și cel comunal ■ .
vor fi mutate la parterul 
unui bloc, blocul B, unde 
sîrit asigurate Condiții op
time. în luna august va 
fi dată în folosință noua 
sală de sport.

în încheiere doresc . să 
,, mai fac unele, precizări : 

pînă acum locuitorii co-

vor 
dă- 

în
;■ b-
ge- 

con- 
a-

ce de pe raza Comunei 
să contribuie cu toată 
ruirea la transpunerea 
viață a indicațiilor și. 
rientărilor secretarului 
neral al partidului, < 
vinși fiind că în felul 
vesta participă eficient la 
dezvoltarea rhunicipiului 
nostru. o' j. . ,Ț.

î î

ș 

i

MODA
arbitri ai eleganței, sîntem 
tendințelor modei peste o-

î

Fără a ne erija în 
totuși informați asupra 
cean. La Montreal (Canada), sînt la mare trecere 
rochiile tricotate din fire tip lină, în vreme ce la 
New York (S.U.A.), bărbații și mai ales copiii mani
festă predilecție pentru puloverele-cămăși, realizate 
din combinarea tricotajelor cu țesături. Sursa noas
tră de informare ? Simplu, am aflat că întreprinde
rea de tricotaje din Petroșani lansează, peste meri
diane, 9 noi modele de tricotaje feminine și 10 pen
tru bărbați și copii. (I.V.)

5

i

!
î

ș

ce ca apa de la tăiere, să 
vină în permanență înain
te, ducînd la strangulări 
de flux. S-a luat măsură 
amenajării unor nișe de 
decantare a apei cu pom
pe care refulează apa la 
orizontul de bază (400 ■ — 
n,iî.). Avem ușoar<x.prOble- 
me tehnice cu : combina 
caie, prin grija echipei 
„Service" și a sectorului a 
suferit modificări la siste
mul de înaintare îu erema- 
lieră. Azi noapte (vineri — 
n i .) n-au mni fost pro
bleme. ■

Discutînd de la om Ja 
om, am încercat, totuși, să 
obținem o părere asupra 
modului în «are, în s pe
rioada următoare, situația,.,- 
se poate redresa,!

Ing. Iosif Biro : In cursul 
lunii iunie nu putem re
cupera minusul mare (a- 
proape 5000 tone — n.n.), 
dar, începînd de luni, pu
tem „intra" pe planul zil
nic și avem posibilitatea 
să dăm producții 
mentare.

Directorul minei,
Carol Schretcr se
jpază :

— Sîntem hotărîți
depunem eforturi stăruitoa
re pențru a fi „aproape 
de plan". Săptămâna vi
itoare, în condiții normale, 
ne Vom redresa, vom recu
pera minusul și vom în
cheia luna iunie cu un plus 
de 2000 tone de cărbune 
corsificabil.

Subliniem a ieste ang.a- 
jmiente (pe nare le auzim 
mCreii — n.n ) cu 
gerea că nu vor 
doar angajamente, 
Uricani, colectivul
conducerea colectivă 
nifestă o mobilizare de ex
cepție, care va Conduce si
gur la redresare,' Vom fi 
bucuroși s-o consemnăm .1

care întînipinăm mari ne
cazuri, fiind nevoiți să ex
ploatăm cu metode de sus
ținere și tăiere mixtă. La 
celălalt, brigada lui IJie 
Amorăriței întîrtipină greu
tăți în privința utilajului. 
Desele întreruperi tehno
logice, opririle fluxului 
(unde există și motive su
biective — n.n.) ridică pro
bleme. Funcționarea ritmi
că1 a combinei suferă din 
cauza viiturilor de apă de 
la tăiere, O avarie la 
poate dura trei ore 
trei zile, în ultimul 
producția pierdută nu 
poate acoperi cu activita
tea a șase abataje cameră.

Pornind de la enumera
rea acestor cauze, solici
tăm opiniile celor doi șefi 
de sectoare. Ing. Doru 
hăilă, , șeful sectorului 
.1, ne spune :

— Practic, faliile pe

Un coleotiv de elită
țiile de frezare, strunji- 
rea pe strunguri paralele 
a armăturilor forjate, ser- 
tizarea și încercarea în 
stand a furtunelor de 
înaltă presiune. Lista 
oamenilor de nădejde 
prezentată de 
Livădaru e lungă, 
pînd cu inginerii loan 
Gheorghe, Simi Sicloșan 
și Vasile Bejenar, mais
trul Marin Florescu, fre
zorii Ana Maria Nicola, 
Margareta Croitorii, Ana 
Rusu, Conti nuînd _ 
strungarii Marin 
Dumitru Olaru, 
Stoica, loan 
lescu, Traian Biriș și în
cheind cu lăcătușii Nico
lae Rădoi, Petre Mateiaș, 
Constantin Popa, 
Dănățică, Ioana 
Eleonora Fenici, 
Kiss, Carol Szabo și 
zideriu Balasz.

„La 1 martie 1984 sec- ț 
ția de hidraulică și-a 1 
sărbătorit prima aniver
sare de la i

și Traian Pică au trecut 
cu bine puntea îngustă 
care desparte strungul u- 
nîversal de fratele său 
mai' tînăr, strungul auto-

în 
Dar 

doua

flux 
sau 
caz 

se
vîrstă sub 30 de ani. La 
punerea în funcțiune a 
liniei de strunguri auto
mate o contribuție deci
sivă și-a. adus-o colecti
vul de ingineri stagiari 
Sorinei Giurea. loan 
Colda, Virgil Briciu 
Mircea Bîrsoianu.

Un etaj mai sus se 
flă atelierul condus

mat.
„Pînă în prezent — de

clară inginerul Iliescu — 
am reușit să asimilăm e- 
lementele de îmbinare 
rapidă, armăturile și fi- 
țingurile, urmînd ca pînă 

asi
milării și celelalte^ com
ponente ale hidraulicii de 
comandă. Avem un co-

și

a- 
__ __ __ -_________— de 
subinginerul Viorel Livă- 
daru. 120 de oameni lu
crează într-o hală în ca
re disciplina face casă 
bună cu ordinea și eură- 

ghe Rad, Tiberiu Mihuț lectiv tînăr cu o medie de țenia. Aici au loc opera-

Peti s-au adaptat perfect la finele anului să 
la noua' meserie. Silvia 
Răspopa, Olga Olaru,Răspopa, Olga Olaru, E- 
leonbra Cercelaru, Gheor-

- » ;

l 1

Mi
ll

to varășul
gă. înce- 7 n;

1 A

( ie avem la ora actuală' de- 
. ji 'froi’rvSîriă dpcnrindpTfta CrJi’-

cu 
Pătru, 
Virgil 

Gheorghiu-

Iuliana 
Floroiu, 
Gyorgy

De- ,

rnxiu
înființarea ei ț

— afirmă șeful de secție 1 
subinginerul Ion Dobre. > 
Este puțin, dacă ne gîn- ) 
dim că unele secții ale 
uzinei au trecut pragul 
celor trei sferturi ,, de 
veac. Considerăm că am 
avut uri start reușit și 
timpul va confirma pro
babil optimismul acestui 

' eo-harnic și neobosit 
lectiv". ;

Va urina

care

- termină desprinderea căr
bunelui din front și se ru
pe coperișuî în fața sec
țiilor. Aceasta implică, un 
volum mare de lucru pen
ii u susținera mixtă și, în 
cazul acesta trebuie să tă
iem prin pușCare. Implicit, 
scade nivelul producțiilor 
și prod activităților zilnice, 
pentru că fenomenul se 
întîmplă zilnic, Din punct 
de vedere tehnic, comple- 

probleme, 
lu- 
pu-

SUpli-

irig.
anga-

să

8—12 pentru cele cu pro
fil industrial.

I

V

xul nu ridică
iar media avansărilor 
nare se menține la cel 
țin 15 m.

Să notăm și opiniile 
fului sectorului îl B, 
Ioșif Biro, sector în 

. lucrează brigada Iui
Amorăriței.

— Este vorba despre în
clinarea inversă a stratu
lui (în loc să fie spre Sud, 

'.ester spre Nord, cu zone 
de întoarcere), ceea ce fa-

șe-
iiîg.
care

11 ie

convih- 
rămîne 

Mina 
său, 
ma

PQTRIVIT unei mă- 
i suri întreprinse de Di-
l recția comercială jude

țeană, astăzi, toate maga
zinele alimențare și ne-

■ alimentare din Valea Jiu
lui și din județ, sînt deș- 
ebise pînă la ora prînzu-

■ lui. Programul stabilit
■ este de la 7—12 pentru 

unitățile alimentare. Și

I
I
I

Joi, 
șut, 

au 
în-

CONSULTAȚII, 
înainte de a-intra în 
minerii de la Petrila 
avut tradiționala lor 
tîlnire cu juristul, condu
cerile sindicatului și a 
minei, pe teme de disci
plină și. protecție a mun
cii. Aceste tradiționale 
consultații juridice și-au 
demonstrat eficacitatea 
-în producție și în ceda 
ce privește starea disci- :

plinară a acestui vrednic 
colectiv minier. (I.V.)

TINERII DE LA PRE- 
PARAȚIA LUPENI o- 
cupă un ioc de frunte. în 
întrecerea utecistă, în i- 
nițierea și desfășurarea 
unor ample acțiuni pa
triotice în sprijinul pro
ducției, Pentru stimula
rea uteciștilor fruntași,

. comitetul U.T.C. al uzi
nei a organizat o excursie 
cu autocarul la Semenic, 
iar alți tineri merituoși 

• înî acțiunea 3R au luat

parte de curînd 
cursie în R.P.
(I.D.)

In atenția
_ TORÎLOR. _________

de albine care doresc să 
obțină din timp faguri ar
tificiali de 
„Apicola"
să predea în schimb can
titatea de ceară prevăzu
tă la unitatea — cu sediul 
actual în Petrila. (I.D.)

CURSURI DE PERFEC
ȚIONARE. I.a I.M. Lu- 
peni s-au deschis cursuri

la o ex- 
Bulgaria.

AP1CUL-
Crescătorii

la unitatea 
sînt invitați

de perfecționare profe
sională pentru întregul 
personal calificat al în
treprinderii. Programul 
cursurilor, eșalonat 
ia sfîrșițul anului, 
vede două ore 
teoretice sau 
(săptămânal).

pînă 
pre- 

lecții

beșului a înflorit 
dendronul, această 
floare cunoscută și 
numele de bujorul 
munte sau smîrdar,
tă declarată monument 
al naturii și ocrotită de 
lege. . ‘

rode- 
rară 
sub 
de 

plan-
de

practice 
, __ „____ Cursurile
cuprind mineri, lăcătuși, 
electricieni, maiștri și 
personalul TESA. (A. Mi
ca, coresp.)

ÎN ZONA SUBALPI-
NA DIN PARING, Rete
zat, Vîlcan și Munții Se

Rubrică realizată de
I. mustața

YTaX 2_
u
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Romanii în Valea Jiului
Potrivit tradiției locale 

pe care istoria nu o com
bate, în primul război 
cpndus de împăratul Țra-Ș 
ian al romanilor, în anii 
1Q1—102, împotriva da
cilor lui Decebal, Valea 
Jiului a fost călcată <ie

- trupe romane. ;
.• Armata romană, a tre
cut Dunărea înaintînd 
prin Banat Spre Porțile 
de Fier ale Transilvaniei.

? învinge la Tapau și pune 
stăpînire pe Valea Ha
țegului pe care, desigur, 

: 0’ întărește din punct .de 
vedere 'militar. Iarna a 
întrerupt înaintarea pînă 
în primăvara anului 102, 
cînd ofensiva reîncepe.

Istoricul II. Daicoviciu 
spUne că : „Traian _ , cu 
grosul trupelor înaintea- 
ză pe valea. Apei Grădiș
tii, către cetățile dacice 
din munți". Apoi . citind 
pe Dio Cassius continuă: 
„El se apucă să se urce 
chiar pe culmile munților 
luînd cu pericole munte 
după, rnunțe și se apropie

■ chiar' de scaunul ' dom
niei dacice, pe cînd 
sius, ease atacase 
altă parte, măcelări

: multi Și îi prinse de vii".
.. Cine a fost acel Lusius 
care „atacase, din . altă 
parte" și pe unde a ata
cat el ? Tot H. Daicovi-

■ eiu ne lămurește: „Lu- 
Asius Quietus, < ’ 
a.maură, intrată in slujba 
, inomanilor.. și ajunsă la 

; ins*! ti demnități p.e ...y rfinieș- 
"•IutiTraian, atacase în 

. fruntea călăreților sai
pătrunzînd în Transilva
nia fie prin pasul Turmj..

' Roșu, fie prin pasul Vil- 
can". Iar Dr. O. Toropu, 
ne informează că Lusius 
Quietus a fost „general 
și om politic de origine 
maură. A participat activ 
la războiul lui Tfăian 
împotriva dacilor coman- 
dînd cavaleria maura...".

După ce a îndeplinit 
importante însărcinări 
militare și politice, după 
moartea împăratului Ti a- 
ian a fost implicat _ in 
„complotul consularilor

Lu- 
din 
pe

judecat și executat în a- 
nul 118 e.n.

Lusius Quietus era deci 
de origine africană și 
conducea o cavalerie , de 
mauri în armata romană. 

. Urcînd pe Apa Grădiș
tii, romanii conduși .de 
împăratul Traian' însuși, 
au ocupat cu greutate și: 
prudență munte după
munte, fortărețele daci
lor, una cite una.

Legendă „Grohotelor" . 
spune că o armată a altor 
„urieși" venind de peste 
Dunăre, a atacat „fără 
spor" în Valea Jiului. A- 
tunci au adus „harapi ne
gri -ca și corbii", care 
prin, hărțuială continuă 
și îndelungată, pî’ih ata
curi iuti și prin coloarea 
.\i„.:,J " 
luptătorii daci, i-au
lor neobișnuită . pentru 
luptătorii daci, i-aU de
terminat pe apărătorii 
jieni să schimbe 
retrăgîndu-se în 
prin strîmtori :și 
dese.

Retragerea s-a

tactica 
munți 
păduri

făcut 
noaptea. Cavaleria, de 
bună seamă, cea coman
dată de Quietus, n-a pu
tut da lupta decisivă pen
tru că n-a putut urmări 
pe daci în „posadele" pe
tri lene și chiar dacă ar 
fi pătruns pe undeva în 
munți, nu s.e putea des
fășura și era o luptă pier
dută. Nici armata coman-____ - -- -.

căpetenie dată de însuși împăratul
Traian nu mergea prea 
repede, „luînd cu perico
le munte după munte", 
căci pentru daci codrii 
le erau „prieteni" numai 
lor, nu și invadatorilor. 
Propunerea de pace fă
cută de Decebal a fost 
acceptată. Astfel romanii 
pun stăpînire pe Banat, 
partea vestică a Olteniei, 
intre Jiu și munți. și 
Valea Hațegului, făcînd 
un corp cu Muntenia _ și 
sudul Moldovei, lăsînd 
în punctele strategice mai 
importanțe garnizoane ca 
să .supravegheze toate 
mișcările lui Decebal. A- 
poi împăratul s-a întors 
la Roma mulțumit de eît 

’ făcuse deocamdată. Pen-

Traian

tru aniversarea împlini
rii a 50 de ani de viață 
ce urma să se serbeze „cu 
un binemeritat triumf, 
luînd numele de Daci- 
cusf', avînd armata e- 
puizată n-a mai riscat să 
ducă; pînă la capăt:. ase
diul cetății de scaun a 
lui Decebal.

împăratul Traian, du
pă părerea istoricilor C 
și'. D. Giurescu, a fost 
înainte de toate ostaș, cel 
mai mare ostaș al Romei, 
întrecîndu-1 și pe Caesar. 
E de observat că acest 
mare ostaș, în toamna a- 
nului 102, prin pacea 
impusă lui Decebal, și-a 
asigurat, pentru Viitor, 
punctele principale ale 
Daciei de Sud, mai ales 
toate frecăturile din Car- 
pațiî meridionali, de la 
Drobeta pînă in sudul 
Moldovei. în părțile ocu
pate a lăsat în garnizoa
ne armată numeroasă din 
legiunea a iV-a Flavia, 
a XllI-a Efemina, I . Mi- 
nervia etc. (LII. Crișan).

în Valea Jiului a lăsat 
o garnizoană , puternică 
într-un castm chiar lingă 
unul din forturile dacice 
dărîmate de pe terasa 
stingă a Jiețului. Această 
garnizoană avea misiunea 
importantă de a asigura 
trecerea prin pasul,..; Vîl- 
can — legătura între 
Dunăre și Val^p Hațegu
lui — împotriva dacilor 
nesupuși, retrași în munți 
si să aibă în grijă și cas- 
trele de la Vîrful lui Pe
tru, Comărnicel și JiSO- 
ru, care observau mișcă
rile lui Decebal în ceta
tea sa de scaun.

Castrul, avîndu-se in 
vedere urgența construc
ției lui, a fost făcut din 
pămînt, probabil, întărit 
cu palisade. Sînt urme 
care ar indica completări 

din
ar- 

cpnfirma 
vremea lor aceasta.

(Va urma)

Prof. M. JIANU

cu palisade. Sînt yrpje 

ulterioare (turnuri 
piatră). Cercetările 
heologilor vor o- 
Ia

J

Curiozitâți din industria 
automobilului

Consumație.’ Recordul de 
economie de benzină pe. un 
circuit de cursă de 22" km 
a fost bătut de Ben Visser 
din S.U.A., pe un Opel Co- 
rovun 959. Circuitul a fost 
parcurs eu 1,5 litri de 
benzină.

în octombrie 1979 la un 
concurs internațional de 
economie la benzină pen
tru mașini și vehicule spe- 
riale, în Elveția, un vehi
cul. cu 3 roți, diesel, de 
200 cmc construit de Franz 
Maier din Stuttgart a aco
perit 1284,13 km cu Un (1) 
litru de gazoil. Douglas 
Maîewcki:. a rulat 72(1,2 km 
din Los Angeles la San 
Francisco cu viteza regu
lamentară, din S.U.A. de 
88,5 km/h în 20 noiembrie 
1981, consumînd 1 litru pe 
66,83 km. Mașina sa era 
o „California Commuter" 
cu 3 roți.

Cursa taxi cea mai lungă, 
a fost realizată de șoferul 
Fred Hamby din 9 la 30 
septembrie 1978 : 14 523 km.

Taxiul său a fost -luat de 
Charles Dailie și Herbert 
Sedinger care au traversat 
22 de state din S.U.A.

Cel mai marc parc de ta
xiuri din lume este cel
din New York, care, în
1929 număra 29 000 ta
xiuri, cifră maximă.

Actualmente sînt 12 500 
plus un număr egal de ta
xiuri pirat.

Cele mai multe țări vi
zitate în 24 ore. 3 ameri
cani au traversat 11 state 
în 11 noiembrie 1979: Bel
gia, Luxemburg, Franța, 
R.F.G., Elveția, Liechtens
tein, Elveția, Italia, Spania, 
Monaco, Andorra, îri 23 de 
"ore și 33 minute.

Cele mai. mari călătorii. 
Harry Coleman și Peggy 
Larson au parcurs in ma
șina lor de camping, un 
Wolksiyagen Camper,
231 288 km din 20 august 
1976, la 20 aprilie 1978 tra- 
versînd 113 țări.

Ion BARBU

Marea vâwtâ de...
...un oltean: Tii, ee de 

Jii și nici o salcie !

...un ardelean; No, ni ce 
apă, ni la ea !._

...un bănățean: Mă frace- 
miu, cie de apăraie .'...

...un moldovean: Și de 
apă, bre !...

...un maramureșan: Țu_ 
rai, doamne, cit îi Iza I

Gh. BOZU

Pompieristice
• Un pompier s-a stins 

din viață din cauza apei la 
plămîni.

• Singura flacără cu 
eare pompierii n-au de lu- 
eru este flacăra olimpică.

• Cînd a auzit că bărba- 
tu-său bea de stinge, soția

pompierului a luat foc.
• Foarte mulți pompieri 

evită să facă cumpărături 
din piața „Cljibrit".

• Pompierii nu prea ci
tesc... „Flacăra".

1. B. GHEORGHE

Cronică nerimatăPrima linie.

Foto : I. CIUR

Renovare
Statuia Libertății din 

New York va fi supusă u- 
nor ample lucrări de reno
vare. Potrivit publicației 
„Tagesspiegel", va trebui 
să se procedeze la înlocui
rea a 20 000 de piese meta
lice atacate de rugină. 
Astfel, torța — care se a-

flă într-o stare avansată 
de degradare, datorită in
temperiilor — va fi scoasă 
și reparată separat. S-a 
constatat că există riscul 
ca această parte a statuii 
să cadă în capul turiștilor...

■ Electrificați jungla. 
Legea junglei totuși va 
rămîne.

■ Paganini a rațio
nalizat vioara, cîntînd 
pe o coardă.

■ înțelepciunea tre
ce prin stomac și une
ori refuză să meargă 
mai departe.

Khal simți cijm se tre
zește la viață. încetul cu 
încetul, biocreierul său mi
nuscul se punea în func
țiune. Continua însă să 
rămînă nemișcat și cu o- 
chii închiși, nu pentru că 
s-ar fi temut de fluxul de 
lumină din jur, ci pentru 
că nu îi fuseseră încă 
restabilite toate reflexele. 
Totuși biocreierul său ’ îi 
funcționa. Gîndea. Canti
tatea destul de infimă de 
gaz vital înmagazinată în 
corp îi permitea acest lu
cru. Se știa ultimul supra
viețuitor al civilizației kha- 
liene, se știa singurul scă
pat din cataclismul cosmic 
care îi lovise planeta. Era 
conștient de puținele clipe 
de viață care îi rămăsese
ră. Intrase în perioada sa 
de hibernare totală per
fect sigur de soarta sa. Ar 
fi vrut poate atunci să nu 
se mai trezească niciodată,

(Agerpres)
B. VAI,

(cronică, rimată}
Cum știm toți, cu mic, cu mare, 
avizați sau fără viză, 
în împrejurări cu miză 
se rezervă o surpriză 
cu un semn de întrebare. 
(Cum ai face o remiză 
la fotbal... în deplasare).
Celui mic i-au spus părinții 
Ța să-și spele seara dinții 
și i-au dat o pastă, care, 
e foarte răcoritoare.
In obraji avînd bujori, 
el le spuse că preferă 
pastă pentru.„ fumători.
El cînd și-a luat mașină 
nu-i găsise nici o.vină, 
nici copiii, nici nevasta. 
(Mai tîrziu căzu năpasta 
în chestiunea cu pricina, 
că în fiecare seară 
fu lăsat să doarmă-afară 
pentru a-și păzi mașina). 
Cînd „circulația“-l opri, 
așa cum ieri se nimeri, 
cum tocmai depășise „suta" 
intr-un sector mai ocrotit, 
n-o să-nțeleagă niciodată 
de ce fiola s-a-nverzit . 
cînd el băuse... cireșată.

Se făcea pe-o insuliță 
că era și-o copiliță, 
numai ei și jungla toată, 
vegetație bogată, 
cînd, deodată, peste asta 
auzi bubuituri, 
voci, vacarm și strigături 
...tocmai îl trezea nevasta.

L.a examen, uri student, 
det-alttel foarte „eminent" 
și-a adus „documentare" 
fiind mai slab la,., memorare 
Dar surpriza n-a lipsit, 
nu pentru c-ar fi găsit 
material de copiat, 
ci de-aceea l-au „picat" 
. .fiindcă-a copiat greșit

Surprizele se țin lanț, 
cînd dai cu mașina-n șanț,4' 
cînd îți pui cîte-o-ntrebare, 
cînd te-ntorci din deplasare, 
cînd nu dai bacșișul, care, 
l-aș da eu, în loc de floare, 
acestei veri călătoare
>entru-o cotă-n plus de soare.

Mircea ANDRAȘ

dar instinctul său de con
servare fusese cu mult mai 
puternic. Va lupta pînă la 
capăt. Se pierdu în lunga 
și întunecata sa noapte 
știind că nu avea nici o
•■■••■■«■•••■■•••■•■■■■••••••■■■•■■«■•••■•••••■■•■•■■■■I*

biocreierului. îi reveniseră 
la normal. Foarte încet, 
deschise ochii și își înde
părtă mîinilv de pe piept. 
Explozia de lumină îl orbi 
la început. Aștepta ca pri-

Literatură de anticipație

șansă. Trupul i se pietrifi
că automat și neantul ab
solut îl cuprinse în bra
țele sale.

Dar acum 
cită bucurie 
tâ dată din
lung", cum îl mai 
meau ei, cu cită bucurie își 
relua, viața alături de cei
lalți. Dar acum...

Simți cum toate funcțiile

se trezea. Cu 
își revenea al- 
,somnul cel 

denu-

virile să i se obișnuiască 
și se gîndi cu tristețe- la 
peisajul dezolant al pla-, 
netei sale, care i se va a- 
răta peste eîteva clipe. în
cercă un zîmbet trist.

-Zîriibetul 1 se șterse
fața sa trăda o uimire
mărginită, în clipa în care 
percepu vizual mediul din 
jur. Ființe îngrozite care 
priveau nemișcate spre el.

Și
ne-

La așa ceva nu se adopta
se, Hotărî într-o clipită. 
Avea doar foarte puține 
clipe 3e trăit. Simți abia 
acum gazul din jur care îi 
lovea- puternic plămînii a- 
bia readuși la viață, 
pele îi erau numărate, 
intermediul puterii 
patice a biocreierului 
înțelese într-o clipă 
Lua astfel sfîfșit . 
polemică a lumii khaliene. 
Erau sau nu ? erau figuri 
în Univers. Acum știa. Pu
tea să moară liniștit. Zîin- 
betul îi apăru din nou pe 
buze, •

Peste eîteva clipe, ulti
mul reprezentant al civi
lizației sale redeveni o sta
tuetă rigidă, fără viață.

Cli-
Prin 
tele- 

său 
totul, 

eterna

Liviu PÎRȚAC, 
Cenaclul de literatură de 

anticipație 
tehnico-științifică 

„OPHIUCHUS" de la 
Casa de cultură Petroșani
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24 iunie

8,30 Teleșcoală, 
Almanahul familiei. 
De strajă patriei*

Concepția tovarășului Nicolae Ceausescu, 
privind dezvoltarea cooperării multilaterale 
și creșterea înțelegerii în Balcani, prezentată

U.G.S.R.
în Uniunea Sovietică

Ha lucrările sesiunii de experți de la Belgrad
, BELGRAD 23 (Agerpres). 
La Belgrad s-au încheiat 
lucrările reuniunii de ex
perți privind cooperarea 

1 industrială multilaterală 
între țările balcanice, la 

iț.care au participat delegați 
i din Bulgaria, Grecia, Iugo- 
Islavia, România și Turcia, 
Ha nivel de adjunct al mi- 
I nistrului.
s A în cursul^ lucrărilor, de- 
p legația română a prezentat 
r concepția președintelui Re- 
, publicii Socialiste Româ- 
Ehia, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, privind dezvol
tarea cooperării multilate

rale și creșterea înțelegerii 
? în Balcani, instaurarea u- 
I nui climat de prietenie și 
Sbună vecinătate în relați- 
fe'He dintre popoarele -din a- 
f coastă regiune.
■ / Participanții au adoptat 
sj>rin consens un document 
Bfinal care cuprinde reco- 

contri- 
și pro- 
indus- 

între 
Reflec- 

tînd dorința statelor parti-

fenandări menite să 
*buie la dezvoltarea 
Lrnoyarea cooperării 
triale multilaterale 
țările balcanice.

cipante de a-și uni efortu
rile în vederea accelerării 
procesului de industriali
zare, creșterii și diversifi
cării comerțului lor 
reciproc, documentul final 
identifică domeniile de in
teres comun, precum și 
formele de conlucrare și 
specializare în industrie și 
sugerează măsuri, modali
tăți și mecanisme de pro
movare* a acestei coope
rări, inclusiv pe terțe pie
țe. Tn document se preve
de organizarea, în perioa
da următoare, a unei reu
niuni de experți din di
verse sectoare industriale, 
care să conducă la înche
ierea do acorduri și con
tracte de cooperare, pre
cum și a unei noi reuniuni, 
avînd ca obiective, evalua
rea progreselor înregistra
te și continuarea dialogu
lui Ia nivel guvernamen
tal, pentru identificarea de 
noi posibilități de coopera
re industrială multilatera
lă. : •

Pornind de la experien
ța țării noastre, de la do
rința de a participa la ac
țiunile vizînd wezvoltarea 
cooperării industriale in- 
terbalcanice, delegația ro
mână a avansat propuneri 
privind convenirea de noi 
domenii de cooperare — 
de măsuri adecvate pentru 
menținerea dinamicii, pro
movarea și asigurarea con
tinuității cooperării în a- 
cest domeniu, utilizarea u- 
nor forme noi și mecanis
me corespunzătoare care 
să asigure legături perma
nente, desfășurarea unui 
larg schimb de păreri și 
informații între ministe
rele și organizațiile de spe
cialitate din țările regiunii, 
acestea avînd drăpt 
stimularea cooperării
dustriale pe termen lung 
în domenii de interes 
mun, pe baze reciproc 
vantajoase. Aceste propu
neri. care au fost cuprinse 

■ .și în documentul final, au 
fost primite cu interes de 
participanții la reuniunea 
de la Belgrad.

scop 
in-

MOSCOVA 23 — Trimi
sul Agerpres, S. Morcoves- 
cu, transmite ; în zilele de 
17—23 iunie, o delegație a 
Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, con
dusă de tovarășul-Nicolae 
Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a 'efectuat o vi
zită de prietenie și schimb 
de experiență în Uniunea 
Sovietică, la invitația Con
siliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S.

Delegația a avut convor
biri cu o delegație a sindi
catelor sovietice, condusă 
de S.A. Șalaev, membru al 
C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului Central al 
Sindicatelor, a vizitat o- 
biective economice și so- 
cial-culturale, s-a întîlnit 
cu activiști sindicali și oa
meni ai muncii sovietici.

I

PETROȘANI — 
iembrie: întîlnire 
nerețea; Unirea: Lovind 
o pasăre de pradă; Pa- 
rîngul: Prea cald pentru 
luna mai.

LONEA : Miezul 
binte al pîinii.

ANINOASA: Dragostea 
și revoluția.

VULCAN — Luceafărul: 
Albinuța.

LUPENI — Cultural : 
Șapte băieți și o ștren
găriți'.

URICANI: Baloane 
curcubeu. >

25 iunie
PETROȘANI —7 

iembrie 
o ștrengăriță;

. . ... 10,00 
Viața satului (parțial co- 

No- lor). 11,15 Muzica pentru 
toți. 11,45 Lumea copiilor- 
12,40 Telefilmoteca de 
ghiozdan. 13,00 Telex 
13,05 Album duminical. 
18,30 Micul ecran pentru 
cei mici. 18,50 1001 de 
seri. 19,00 Telejurnal 
(parțial color). 19,20 Cîn- 
tarea României. Emisiune 
de cîntece și versuri pa
triotice. 19,55 Film artis
tic: Cabana de zahăr (co
lor). Premieră TV, Pro
ducție a studiourilor ce
hoslovace. 2.1,20 Varietăți 
muzical-distractive (co
lor). 21,50 Telejurnal (par
țial color).

7 
cu ti-

de

25 iunie

co- 
a- „Ziua libertății 

Africii de Sud"

ma „Situația 
și socială

BRUXELLES 23 (Ager- 
pres). într-un document 
intitulat „Situația econo
mică și socială în 6EE‘‘, 
care va fi supus apropiatei 
reuniuni la nivel înalt a 
Pieței comune de la Fon
tainebleau (Franța), Comi
sia vest-europcană apre
ciază că dezvoltarea , ecc- , ...... ........ .. . .......
nomică în țările membre bînzilor în S.U.A., a lipsei 
nu este atît de puternică 
îneît să poată opri crește
rea șomajului. în țările și uriașelor datorii ale ță- 
CEE, relevă documentul, : rilor ..lumii a treia".

economică
în C.E.E,"

I 
I
III

No-
Șapte băieți și

_____ \ " Unirea :
Serbările galante ; Pa- 
ringul: Limita dorințelor.

GONEA : Hotel Palace.
VULCAN — Luceafărul: 

Ancheta a stabilit.
LUPENI — Cultural : 

Albinuța.
URI CÂNI: S-a întîm- 

plat lingă Rostov.

20,00 Telejurnal 
țial color). 20,20 Actuali
tatea în economie. 20,35 
Copiii — vigoarea și tine

rețea națiunii. 20,45 A pa
triei cinstire—- emisiune de 
versuri. 20,55 Memoria 
documentelor. 21,15 Te
zaur folcloric (color) 
21,45 Stop-cadru pe ma
pamond (colbr). 21,55 O- 
rizont tehnico-șsiințific
22,20 Telejurnal

(par- I

I 
I
I
I
I
■ !■ UHELSINKI 23 (Agerpres). 

Cu prilejul „Zilei libertă
ții Africii de Sud11, mar
cată la 26 iunie, Consiliul 
Mondial al Păcii a dat pu
blicității o declarație de 
condamnare â politicii de 
apartheid a regimului de 
la Pretoria, care asigură 
dominația Unei minorități 
asupra populației africane 
majoritare din R.S.A., pri
vi rid u-i pe locuitorii de cu
loare de cele mai elemen
tare drepturi și libertăți 
umane.

„Ziua libertății Africii de 
Sud" este marcată în în
treaga lume la 26 iunie, 
în baza unei hotărîzi a 
Conferinței mondiale îm
potriva apartheidului, ra
sismului și 
lui în Africa 
a avut loc la 
iunie 1977.

Mica publicitate
recompensă 1000 (una mie', 
lei, strada Bărbăteni, blo
cul 59, ap. 11, Lupeni. 
(2187 a)
. PIERDUT legitimație i de

MOSCOVA 23 (Agerpres).
Vizita în U.R.S.S. ne-a

Tpermis „să discutăm în 
mod deschis toate proble
mele care prezintă interes, 
pentru țările noastre" — 
a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, Fran
cois Mitterrand, președin
tele Republicii Franceze, 
la încheierea convorbiri
lor avute cu Konstantin 
Cernenko, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. i 
EI și-a exprimat părerea I 
că-„bâzele definite în ca
drul acestor convorbiri sînt 
suficient de solide pentru 
ca, într-adevăr, să aibă 
efecte utile" — relatează a- 

.gf'nțiile TASS și France..
Presse.

~ BUDAPESTA 23 (Ager
pres).; în cadrul Unei con- 
fei’ințe de presă organizate 
cu prilejul vizitei sale 
în Ungaria, cancelarul fe
deral al R.F.G. Helmut 
Kohl, a subliniat, referin- 
du-se la problema 
Est-Vest, că, deși 
cierea cauzelor ' și cargcte-

,-rUlui încordării 
_ țîpnale pozițiile 
lor ungar și 
sînt divergente, 
părți sînt de acord cu fap
tul că este. necesară conti-

‘ «narea dialogului.. <_______
^Realități social-economice din țările in curs de dezvoltare

rata șomajului va ajunge 
în anul 1985 la 11,4 la su- 
tă din totalul populației 
apte .de muncă, față de 
10,4 la sută în 1983. în a- 
celași timp, se semnalează 
„incertitudini puternice" în 
ce privește dezvoltarea e- 
conomică a țărilor CEE din 
pricina ratei înalte a do-

de rentabilitate a între
prinderilor yesț-europene

colonialismu- 
australă, care 
Lisabona, în

Șomajul în lumea capitalului

relațiilor 
în a pro-

interna- 
guverne.- 

vest-german 
ambele

RANGOON (Agerpres). 
, Președintele Birmaniei, U 
San Yu, a subliniat înlr-o 
cuvintare că pînă la șfîr- 
șitul deceniului guvernul 

rVa aloca sume 
^pentru dezvoltarea învă- 
jțămîntului .mediu și supe- 
ij-ior. Numărul școlilor pri
mare,•medii și superioare 
a spus el, a 'crescut de la 

-43 000 în 1961—1962 la 
27 000 ' în 1982—1983, cel 
al elevilor. — de la aproa- 

-•pe don ă milioane 
Ua 5 700 000, iar cel al ca
drelor didactice — de ; la 
48 000 la 134 000. în pre
zent, a relevat președintele,

OTTAWA 23 (Agerpres), 
Mii de absolvenți ai insti
tutelor superioare de în- 
vățămînt din Canada, prin
tre care doctori in științe, 
profesori, juriști și ingi
neri, nu î.și pot găsi un 
loc de muncă în speciali
tatea lor, devenind ceea 
ce presa occidentală nu
mește de mai multă vreme 
„șomeri cu diplomă11.

tic din țară, dezvăluie . un 
studiu publicat zilele a- 
cestea la Londra.

AP reamintește că, 
I; ti'ivit statisticilor oficiale 

Marea Britanic are in pre
zent 3,1 milioane șomeri 
(13 la sută din populația 
activă), dar că sindicatele 

■ susțin că cifra, reală este 
de 4,5 milioane șomeri. Cir- 

____  __ _.x............. ca 900 000 dintre șomeri 
LONDRA 23 (Agerpres). sînt lineri sub 21 de ani- 

Adolescenții de 15—16 .ani 
din Marea Britanic nu în
trevăd nici o perspectivă 
de a-și găsi un loc de 
muncă la absolvire și n-au 
aproape de Ioc încredere în 
actualul sistem social-pbli-

po-

TEL AVIV 23 (Agerpres). 
în contextul unei situații 
economice de criză, carac
terizată printr-o rată , a- 
nuală a inflației de 400. la 
sută și un șomaj în, crește
re, în Israel continuă ae-

țiunile sociale de .protest. 
Noi categorii profesionale 
și-au anunțat intenția «le 
a intra în grevă cerînd îm- 
bunătățirea condițiilor de 
muncă și viață) Astfel, a- 
proximativ 70 000 de lu
crători din serviciile mu
nicipale au anunțat că-vor 

. înceta luc.'Ul dacă guver
nul nu semnează un acord 
cu Confederația generală 
a muncii — Histadrut. Ne
gocierile purtate în acest 
sens se află în impas. In
tenționează să se alăture 
mișcării greviste tehnicie
nii de la ladmteleviziur.ea 
israeliană, lucrătorii poștei 
și ai altor servicii munici
pale. --i'A’’

T

D H A K A (Agerpres)* 
Consiliul de cercetări agri
cole din Bangladesh a ela-

Birmania dispune de 30 
de universități și colegii, 
față de numai șase in anii 
1961—1962. în același timp, borât un program național 
a crescut numărul școlilor ■ _

importante profesionale și industriale. turii în perioada
DAR ES SALAAM (A- 

gerpreș); Ministrul agricul
turii al Tanzaniei, J..X. Mo
jo, a anunțât că în Zanzi
bar, regiunea insulară' a 
Tanzaniei, Se va înfăptui 
un program alimentar pen
tru care a fost alocată su
ma de 57,5 milioane șilingi- 
t'anzanieni. O atenție deo-« 
sebită se va acorda crește
rii producției de orez și 
zahăr.

pentru dezvoltarea agrijul- 
' ’ ’ 1984—

1989, relevă ziarul „Ban
gladesh Times’1. Urmează 
a fi investită suma de 
3 470 000 taka (139 milioa
ne dolari) în vederea creș
terii recoltelor, șeptelului, 
fondului forestier și pisci
col. Totodată, se va acor
da atenție popularizării 
metodelor agrozootehnice 
moderne. / '

ANTANANARIVO (A- 
gerpfeS), Plantil de dezvol-

. tare economică și socială 
' a Republicii. Democratice 

Madagascar pe următorii 
patru ani prevede, în prin
cipal, dezvoltarea agricul
turii, ramura de bază, a e- 
conomiei naționale, a de
clarat în parlament primul 
ministru Deșire Rakotaii- 
jaona, în acest sector vor 
fi alocate 33 la șută din 
totalul investițiilor plani
ficate, astfel îneît la stir- 
șitul perioadei _ respective, 
țara să realizeze autoapro- 
vizionarea în domeniul a- 
limentar. Planul va acorda 
atenție deosebită produc
ției de prez, porumb și 
alte cereale.

i
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Tomo ȚAȚARCA.

Fiica noastră Adela Po
pescu adaugă în buchetul 
vieții al 17-lea trandafir. 
Părinții îi urează „La 
multi'ani. (2182)

Macoyei Constantin mul- serviciu^ pe numele Kpho- 
țumesc dr) Popescu și co
lectivului de la chirurgie 
maxilo-facială, pentru in
tervenția promptă și îngri
jirile medicale care mi-au 
fost acordate. (2189 a)

PIERDUT ciocan de al
pinist „Chamonix11. Ofer

ANUNȚURI DE FAMILIE

rovics Atila, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (2188 a)

PIERDUT ștampilă cu 
următorul înscris I.C.S.A.— 
A.P. Unitatea 311 „Carpați11 
eliberată de I.C.S.A. și 
A.P. O declar nulă (2190)

Soția Elena, copiii Voichița și Radu, întreaga 
familie, anunță cu profundă durere încetarea din 
viață după o scurtă, dar grea suferință, a celui care 
a fost ■ < '■■.'■'ila

Dr. VALERIU ARTEMIU IOAN NEGREANU, 
medic specialist ginecolog, în vîrstă de 60 ani.

Corpul neînsuflețit se află depus în holul Poli
clinicii Spitalului municipal Petroșani.

înhumarea va avea loc luni, ora 15. (2191)

COLECTIVUL Spitalului municipal Petroșani a- 
nunță cu profundă durere încetarea din viață, în 
plină activitate, a omului de omenie, de o înaltă 
ținută morală și profesională, medic principal de 
specialitate obstretică-ginecologie

Dr. VALERIU NEGREANU
Transmitem condoleanțe familiei.

COLEGII din Maternitațea municipală Petro
șani, adînc îndurerați, anunță stingerea fulgerătoare 
din viată, în 23 iunie 1984 a

Dr. VALERIU NEGREANU
un coleg și prieten neprețuit.

Sîntem alături de familia îndoliată în acest mo
ment de grea încercare pentru noi toți;

Familia dr. Traian Em. Marcus copleșită de pier
derea bunului și distinsului ei prieten

Dr. VALERIU NEGREA NU (Lali)
este alături de familia îndurerată și transmite și pe 
această cale sincere condoleanțe. (2192)

Familia Donca Vaier, Ștefania și Felicia, deplîng 
trecerea în neființă a dragului lor verișor și unchi

Dr. VALERIU NEGREANU
Sufletul lui va rămîne veșnic în memoria noas

tră. (2193) .. ■ a - ■ ■■ /;■ ■ ■■ țț.

Familia Ionescu exprimă întreaga compasiune 
familiei Negreanu, cu ocazia ireparabilei pierderi
suferite prin decesul ,

Dr. VALERIU NEGREANU (2194)

............   ............ .. ■ i    ............... —— ■■■y ■■ ■■■■■■—!— ■ iMm——
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