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1În îiilîmpiiiarca Zilei minerii]lui
și a aniversarii eliberării patriei

„DecadaLuna august a debutat, în toate sectoarele de activitate din municipiul nostru, sub semnul unei plenare angajări în muncă în vederea în- tîmpinării Zilei minerului și a marii sărbători naționale a poporului nostru — 23 August — cu succese de seamă, cu rezultate de prestigiu.încă de la sfîrșitul lunii iulie, în unitățile e- conomice au fost inițiatp, pentru luna în curs, acțiuni în sprijinul producției, intervalul 1—10 august fiind declarat 
„DECADA PRODUCȚI
ILOR RECORD", In a- cest context, al mobilizării exemplare, în vederea creșterii producției de cărbune, minerii de la 
Paroșeni s-au angajat 
să extragă suplimentar 
1000 tone de cărbune. Nu este mai prejos nici 
angajamentul minerilorAbataj de mare capacitateMinerii sectorului III de la I.M. Paroșeni depun în aceste zile eforturi finalizarea montării lajelor din. abatajul tal din panoul 4.5, blocul 6. Au fost transportate și montate 76 de secții, de la Complexul CMA-5H, 52 scocuri de transportor, 31 pluguri și 12 laterale. In ' paralel cu aceste lucrări,. echipa „service" a minei execuții modificările la combina de abataj pentru a putea fi transportată în subteran în timp util.* Minerii sectorului sînt hotărîți să extragă primele tone de cărbune din cel mai măr® abataj al minei în cinstea marii săi-bătdri de la 23 August.

Adunări generale ale oamenilor muncii
Hotărîre

Intr-o atmosferă de puternică angajare, de exi
gență și răspundere mun.. citorească, adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii din cadrul întreprinderii de antrepriză construcții și montaje miniere Petroșani a exprimat, în, esență, hotărîrea unanimă a colectivului de a realiza e- xemplar sarcinile de plan ce-i sînt încredințate. Din darea de seanță prezenta, tă de consiliul oamenilor muncii și de comitetul sindicatului-s-a desprins,, printre altele, faptul îmbucurător că în prima jumătate a anului bilanțul activi-tății ecbriomico-financia- , Cele mai mari re este pozitiv. Față de 15 au fost Făportate d.e

cît des- sectoa- întreprinderilor mi.

de Ia Lonea : ei au decis ca, în perioada 1—10 august, să rotunjească la 
23 000 tone de cărbune 
cantitatea extrasă supli, 
mentar de la începutul anului. Pentru I.M. Ani- noasa. „Decada producțiilor record" înseamnă 
500 tone de cărbune ra
portat peste sarcinile pla
nificate.întrecerea peritru mai mult cărbune se fășoară și între rele niere. Așa este cazul sectoarelor II și III. de la mina Vulcan, care, prin măsurile judicioase întreprinse pentru creșterea producției, au hotă- rît să livreze suplimen
tar cite 500 tone de căr
bune.La I.M. Valea de Brazi, . datorită intensificării ritmului de lucru, se cre
ează posibilitatea pune
rii în funcțiune, pînă lă

In pregătire

pentru uti- fron- stratul

Secția „Automatizări" a IPSRUEEMP — o parte de vizită făurită prin ca
litatea lucrărilor. In imagine, doi dintre tinerii muncitori electroniști lucrînd 
sub îndrumarea sing. Florian Busuioc.

Foto : Al. TĂTAR

unanimă de a realiza exemplar 
investițiile miniere»obiective de investiții prevăzute în planul fizic, s-au realizat 41 de obiective. Toate cele 4 brigăzi ale întreprinderii au raportat îndeplinirea și depășirea sarcinilor planului fizic de puneri în funcțiune.Este semnificativ că la nivelul întreprinderii cheltuielile materiale, la 1000 lei producție au fost mai mici cu 11,4 lei decît cele planificate. S-au realizat 6,4 milioane lei beneficii în plus față de plan, iar, veniturile brute din activitatea de transport au fost .mai mari cu 30 la sută decât cele planificate.realizări bri-

producțiilor record“
Importanțe realizări în

10 august, a primului 
bataj frontal cu o capa
citate zilnică de 300 tone 
de cărbune. La mina Dîlja, decadă producțiilor record înseamnă în. registrarea unui plus 
de 250 tone de cărbune, ce va fi realizat prin re
ducerea cu 1 la sută a 
procentului de cenușă. Colectivul de muncă al 
I.M. Petrila și-a propus recuperarea, rccondițio- 
narea și refolosirea unor 
piese și subansamble în 
valoare de 120 000 La IPSRUEEM șani, „Decada ilor record" se prin realizarea unei pro
ducții marfă suplimen
tare de 2 milioane lei, ceea ce înseamnă cantități sporite de piese, utilaje și echipamente electrice puse la dispoziția întreprind eri lor miniere. (Gh. O.)

lei.Petro- produeți- traduce

gada nr. 4 Lupeni Valea de Brazi care și-a depășit sarcinile de plan la indicatorii.Analiza activității primul semestru al lui a pus în evidență, tr-un pronunțat critic și autocritic, lipsurile care s-au manifestat, rezervele ele cârc dispune colectivul întreprinderii pentru ■. realizarea sarcinilor de plan ia un nivel superior de eficiență. Doi dintre indicatorii de bază ai activității economice, 

din anu. în- spirit

producția globală la construcții și moiitaje și productivitatea muncii n-au fost realizați integral. Re- ferihdu-se la aceasta' pro-

centrul Petroșaniului 
își așteaptă oaspeții.

ROLUL CONDUCĂTOR AL ORGANIZAȚIILOR DE PARTID,
ÎNFĂPTUIT CU RĂSPUNDERE Șl CONSECVENȚĂ

Cerințele dezvoltării și modernizării mineritului, 
obiective prioritare ale 

cercetătorilor și proiectanțilorProgramul de dezvoltare a producției de cărbune la minele din Valea Jiului prevede pentru acest cincinal sporuri însemnate atît la extracția de cărbune, cit și la prepararea a-coc.ne-cestuia, în vederea utilizării lui la producerea fiului și semicocsului cesar metalurgiei.Cercetătorii și tanții institutului s-au străduit și spune că în mare au reușit ca prin 
proiec- nostru putem măsură noi teh-

la înblemă, participant ii dezbateri au . insistat toți cuvîntul lor' asupra căilor . și modalităților de îmbunătățire a activității de pregătire, organizare și de urmărire a producției. „Rezultatele noastre puteau să fie mult mai bune, a spus printre altele . sing. Carol Ridzi, șeful brigăzii nr. 4 Lupeni Valea de Brazi. Peritru aceasta însă se impune ca în activitatea din viitor, să acordăm •o mai mard . atenție spori-rii dotărilor tehnice, asigurării unei aprovizionări
Viorel STRAUT

(Continuare în pag. a 2-a)

utilizării o.„, valori- acesț fel în calitățile ag Iuti ilare huilelor,, prin im-

nologii aplicate în procesul de producție, prin modernizarea tehnologiilor vechi, prin mecanizarea ,o- perațiunilor : și chiar . introducerea automatizării, să aducă o însemnată contribui ie In dezvoltareamineritului clin Valea Jiului. In ceea ce privește modernizarea preparați- iloț, ideea călăuzitoare a fost aceea de trecere la spălarea întregii produc-, ții de cărbune din Valea jiului în scopul lui în metalurgie, ficmrlurse în .mod. superior chiar slabe de și cocsificare a dar contribuindu-șe aceasta la reducerea portului.Ne găsim în primul al cincinalului li IV cincinal în care prin programul aprobat de dezvoltare a producției de cărbune cocsificabil se prevede dublarea producției extrase, iar cărbunele spălat pentru cocs .și seifii-

...........I an1986 — 1990,

i
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Trei filoane de preț are ACCF Petroșani, mărturisea, cu puțin timp în urmă, la înființarea antreprizei, ing. Gavrilă Mantu, acum inginer șef. „Canaîiștii", adică ceicare au conturat „magistrala albastră", în Do. brogea, constructorii altor șantiere din țară - și muncitorii localnici. Pînă vom croi matca succesului va fi greu; școala șantierîștilor români se va afirma însă și în -conectarea izvoarelor de lumină ale Văii Jiului la înalta terisiune a ritmurilor construcției socialiste.. început de august, Zile obișnuite pentru noi toți, totuși zile fără pereche pen tril constructori i de căi ferate din Valea Jiului. Intră în funcțiune tronsonul de linie dublă Pui — Baru. Dublare, 
In pagina a 3-a
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cocs se prevede 'să crească intr-o pondere și mai mare. Pentru a răspunde a- cestor sarcini, specialiștii institutului, împreună cu cei din CMVJ au analizat toate, posibilitățile ce le oferă zăcăntintele de cărbune cocsîficabil din țară, și au stabilit soluțiile prin care pot fi duse la îndeplinire sarcinile, de creștere a producției. «■Prin întreaga lor activitate, cercetătorii si proiec- tanfu din IC.PMC, de specialiștii din cadrul CMVJ și unitățile miniere, depun strădanii susținute, pe măsura cerințelor majore pe care le pune în fata colectivelor de . cercetare și proiectare secretarul general al partidului, pentru a-și spori: contribuția i la soluționarea

alături

Sing. Hie PREDA, 
' secretar adjunct al 
comitetului de partid — 

iClTPMH

(Continuare in pag. a 2-at
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Trei filoaneexecutată Ia termen, cleși în condiții deosebit de dificile -~ zone mlăștinoase,, teren accidentat, care au necesitat1 executarea unor pe 7,5 km, a poduri și podețe, da 1 1 Banița (șef drian Adler) își trează de acum, rile pe porțiunea șani — Peștera Bolii.— Brigada 3 Uricani, menționează mîndru ing. șef Mantu, și-a onorat deja angajamentul asumat în cinstea zilei de 23 August, terminînd infrastructura de beton a , podului de la kilometrul 0 plus 700 Jiul de Vest, devansînd și construcția podului peste Balomir.Trei filoane prețioase, îngemănate, prin dăruire și înalt profesionalism, în sigla ACCF Petroșani.
Ion VULPE

I

terasamente numeroase Briga- ing-, A- cohcen- efortu.Petro-
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în preocupările cetățenilor

Mai mult ca oricînd acest an Uricaniul schimbă înfățișarea, zi zi. Aceasta și datorită contribuției harnicilor gospodari din cadrul asociațiilor de locatari, a cetățenilor care dedică, o parte din timpul lor ■:I- — r- grijirii spațiilor jurul imobilelor locuiesc.LocuitoriiSterminos formează o a. devorată familie. Aici fiecare om are responsabili, tăți gospodărești concre
te. Nu întîmplător, spațiile din jur, apartamentele Sânt într-o perfectă ordine ți curățenie. Tot aici construit un nou pentru legume și prin contribuția lor. Tineri și vîrstni'ci participă deopotrivă la acțiunile gospodărești. In fruntea lor se situează Victor , Adal- i Botoi, Veronica

liber înverzi din în carecartierului

s-a magazin fructe cetățeni

Alături un alt grup, avînd I în frunte pe Ioan Jocea, a ] curățat rigolele, a taluzat o porțiune de circa 10 m dinspre blocul 8, punînd ’apoi pe margini dale de beton,- S-au remarcat Nor- |dica Geantă, Viorica Du- >„mitru, Nicolae Berceanu, Constantin Udreseu, Ște- Ifan Stanică, Maria Danie- Iluc și mulți alții. |La blocul 18 din păcate .l-am găsit doar pe admi- Inistrațorul asociației nr. 3, |Constantin Modîlcă ;gur strîngca cite va a run cate pe zona de locatarii certați dinea. „Curățenia, atît în interiorul lor cît și în exterior întrețin zilnic. Nu
Radu, Ioan DicU, bert Pietriik, loan Dumitra Vișan, ’ t’oenaru.

In cartierul Bucuratrage atenția grija cu care sîht întreținute zonele verzi de pe strada Progresului, mai ales rondurile de flori din jurul blocului 18. Gospodarii din blocul 29 de pe strada Muncii, nu și-au limitat activitatea gospodărească la primenirile din primăvară, cînd '. s-a dat blocul in folosință, 
ci își continuă și acum preocupările pentru ca ordinea și curățenia să menținute. Oameni moși, precum Aurica glan, Mihai Balia, Liliana■ Matei, Angela Lucaci, An
gela Bel gum. Marin “ Jan, Teodor Ibanescu, Mă. ria Bușea și mulți

a-

fie ini- Mo-Be-alții 
au ieșit cu mături, găleți pentru a mătura trotuarul ți strada din fața blocului.

sin- hîrtii verde cu or- igiena imobîle- se așteptăm să vină din afară cineva să ne atragă atenția asupra a ceea ca este necesar de făcut", ne spunea administratorul celeilalte asociații de Jbeatărî,:; nr. 2, Marin Feraru. Eforturilor susținute ale locatarilor trebuie să se alăture însă și cele ale lucrătorilor sectorului EGCL, printr-o preocupare mai susținută pentru ridicarea gunoiului menajer...La fel de adevărat este că în cartierul Bucura mai există și destule „pete" ce pot și trebuie să fie „șterse", tot prin hărnicie și spirit gospodăresc. Nu mai puțină atenție și intervenție colectivă se impune și față de restanțierii la plata cheltuielilor comu
ne, față de neparticiparea unor locatari lâ buna gos. podărire a imobilelor. E vorba doar de o obligație legală, de asigurarea con- card cufortului urban de beneficiem noi înșine, toții.

Florin BEJAN,
Uricani

complexelor probleme pe care, le ridică dezvoltarea ți modernizarea mineritului Văii Jiului, mai ales mecanizarea lucrărilor miniere din subteran.Organizația de partid, toți comuniștii din ICPJ4C își consacră toate eforturile pentru sporirea răspunderii întregului colectiv al ;

Vulcan Gospodarii de frunte ai orașuluiSute de cetățeni din Vulcan sînt prezenți zilnic în diverse „puncte de lucru", organizate ca adevărate șantiere. Rodul muncii lor nu a în- tîrziăt să se arate. Sub coordonarea Consiliului popular orășenesc, echipe formate din 30?-—40 de cetățeni au definitivat un mare volum de lucrări de sistematizare în zona ansamblului de locuințe de pe Bulevardul Victori ei și în perimetrul nou. lui cartier Brazi unde 1000 de familii s-au muiat în apartamente . noi, luminoase și confortabile..Pe Bulevardul Victo- I riei, lingă stația PECO, i sa află în stadiu avansat I o nouă zonă de _ agre-

Pe urmele materialelor publicate

Promptitudine și receptivitate
InspectorafulintrareaIntreprin- mihier a jumătatea

ment a orașului, unde se va realiza un . lac de acumulare, destinat plimbărilor de agrement cu băr- cuțe cu vîsle. In cartierul Brazi se lucrează intens la amenajarea unui frumos parc în centrul căruia va domina o mare fîntînă arteziană.Printre cetățenii care au luat parte pînă in prezent Ia aceste ample lucrări de înfrumusețare a orașului, se numără: Ion Buzdugan, Ioan Jurj, Balazs Szabo, Ion Cibian, Gheorghe Neagoș, Nico- laie Pălimaru, loan Czilc- ser, Nicolae Molnar, Ni- eolr.c Vasiliu, Nicolae Ampoițan și mulți alții.
Text si foto : 

Stefan NEMECSEK

“w î sil
Imagini grăitoare despre hărnicia unanim 

ciată a cetățenilor din Vulcan. Clișeele noastre 
prezintă și cîțiva din cei mai destoinici gospodari

Publicam în ziarul nostru din 15 iulie in- scripția „...și ce frumos și util era" în care sublinia faptul că moașa idee a unui se fj’U- ceăs
JUMP pentru ca să ne potrivim ceasurile după ceasul electronic. Am fă- plăcere directorul inginerul și eu bucurat și ei de promptitudinea cu care s-a răspuns și de această dată inter- vențiilor ziarului. Măcar de ș-ar... molipsi și a Iți conducători de întreprinderi și instituții de... promptitudine.

cut-o cil multă împreună cu Iosif Kelcmcn, șef Nicușor Vulpe trecătorii care s-au
ei ectronic la principală a derii de utilaj fost lăsată ladrumului deoarece ceasul nu mai funcționa, se defectase.Receptivă ca una, conducerea prinderii a luat cuvenite pentrusul electronic să fie pus în funcțiune, ieri dimineață am invitați pentru două nute, „după ceas",

Ccrerile de detașare 
și suplinire, model 
pentru anul școlar 
—1987, se depun 
centrele de zonă 
Inspectoratului ‘ 
în perioada 25—28 
gust 1986.

198G, 
1986 

la 
ale 

școlar 
1 au.

întotdea- între. măsurile ca cea- re- Și... fost mi-
«tarii și modernimisia își întocmește programe de lucru și raportează în ședințele de comitet de partid și consiliu științific asupra modului cum se înfăptuiesc prevederile programului.Membrii comisiei, asigură corelarea măsurilor ce se propun în- institut cu cele ce se iau la nivelul unităților miniere, mai ales ale celor din Paroșeni, Lu- i, Lonea,-Vulcan. Totodată, membrii de partid care au sarcini în domeniu raportează riodic în adunările generale de partid despre felul cum își duc la îndeplinire sarcinile încredințate.Cu ocazia discuțiilor dividuale, comuniștii o bogată experiență în ițieniul mecanizării și tomatizării lucrărilor niere din subteran au nit cu propuneri în domeniu. In atenția de partid, institutului organizarea de perfecționare, nivelurile, cursuri

alde la constituie a
institutului pentru reali- PȘnL. Loriea,-Vulcan, zarea integrală a sarcini- lor ce revin îm ceea privește dezvoltarea modernizarea mineritului Văii Jiului. Comitetul de partid, organizațiile de bază din cadrul ICITPMII analizează lunar modul cum se înfăptuiesc aceste sarcini. Din inițiativa organizației ele partid a fost formată o comisie internă de analiză și formulare a măsurilor matizarea proceselor 
în care au 
eei mai membri de Cotare și proiectare.

ceși acest.. pe
in- cu do- au- mi- ve-acest orga- con-privind auto- și mecanizarea de producție fost cuprinși experimentați partid din cer-Co-

nizaț iei ducerii se află cursuri la toatece se finalizează prin tes-
a nostru unor

te care constituie o verificare riguroasă a cunoștințelor profesionale, precum și un stimulent pentru perfecționarea activității de viitor a lucrătorilor.Un obiectiv, central specialiștilor 1CITPMH îlîmbunătățirea continuă concepției constructive, și funcționale a utilajelor din abataje. Expresie rezultatelor obținute, cele 7 luni din acest JC1TPMH a executat de proiecte și studii, dlieția marfă a institutului depășind 33 milioane lei.Conștienți de răspunderi ce le rnuniștii, , toți IC1TPMH ; sîht într-o activitate sabilă pentru perfecționa- ? rea continuă de cercetare a propriei pentru a fi la misiunii lor în dezvoltarea producției carbonifere, pe măsura dezvoltării în ritm intens a economiei noastre socialiste.

(Urmare din pag I)

înaltele revin, Co- lucrătorfi, angajațirespon-a activității și proiectare, lor pregătiri, înălțimea.

' FRUCTE DE PĂDURE. De la Teodor Mustață, tehnician la Ocolul silvic Petroșani, am aflat că pî. nă acum s-au strîns 3000 kg de afină neagră și 1500 kg de zmeură. Acțiunea de colectai e a fructelor dea- <vastă lună la toate punctele din Valea Jiului.
I „TRIBUNĂ MUNCI! DE PARTID". A apărut „Tribuna muncii de partid — nr. 2, broșură editată pădure continua și in de Secția de propagandă a Comitetului județean de partid Hunedoara. Broșu-• ra constituie un prețios instrument de lucru pen-I; tru prgăhele și organizați- 
I ile de partid din toate'
I domeniile de activitate.

PE ȘANTIERUL minei Valea de Brazi s-a terminat structura de rezistență, iar constructorii brigăzii nr. 4 a IACMAi lucrează ia finisarea parterului

noului obiectiv: clădirea ce cuprinde lămpăria, baia, vestiarul și cantina minerilor, (I.D.)EXTINDERE. Incepind de luni, 4 august,, zilnic .100 de tineri de la liceele din Petroșani vor presta muncă patriotică la Complexul sportiv „Jiul" pentru extinderea bazei sporii Ve. De asemenea, în săp- tămîtia viitoare uteciștii din Valea Jiului se vor întîlni cu mineri șefi ..de brigadă fruntași pentru a afla tainele meseriei de miner.

exemplar investițiile minere

op ii ine cu materiale la fiecare punct de* lucru. De o mare importanță pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan la productivitatea muncii este buna conlucrare între constructori și proiectanți, . rezolvarea operativă a problemelor la fața întîrzieri".Numeroase care au vizat organizare a a
locului, fărăpropuneri mai buna producției și aprovizionării - cu mate, riale, întărirea disciplinei, creșterea productivității . muncii și reducerea cheltuielilor materiale au formulat Adrian Bejan, Constantin Frumușelu,

Boșodi, Petru ȘaUcă, Eugen Stan, Wilhelm Schmieder, Constantin Suvar, „Constantin Dincă.In cadrul adunării generale au fost prezentate și dezbătute rapoarte privind stadiul înfăptuirii programului . de modernizare a procesului de producție întocmit în lumina sarcinilor trasate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara comună a Consiliului Național al Oamenilor Muncii și a Consiliului Suprem ai Dezvoltării Economice și Sociale, precum și rezultatele activității de protecție a muncii. <Adunareă ' generală a aprobat lista cu secțiile, Iosif echipele și fruntașii indi-

viduali în întrecerea socialistă, a ales delegații și reprezentanții — candidați pentru alegerea în organele 'superioare : la conferința județeană a oamenilor muncii.Pe baza numeroaselor propuneri izvorîte din cu- vîntul părți cipanților ladezbateri a fost aprobat un amplu program de măsuri politico-organiza- torice și tehnico-economi. ce prin înfăptuirea căruia se scontează realizarea e- xemplară a sarcinilor planului anual în condiții de eficiență sporită, punerea țiune a tuturor lor de investiții
economică în func- obiective-r miniere,BILETE DE ODIHNĂ. Filiala OJT Petroșani pune la dispoziția celor interesați bilete de odihnă pentru luna august în toate stațiunile de pe frumosul litoral românesc, Totodată, am fost informați că filiala mai face înscrieri pentru excursia din 15—19 august din capitala țării vecine și prietene, R.P. Ungaria. Transportul se face cu trenul.

„Minerul" la fotbal, popice, șah, tenis de cîmp, acțiune dedicată apropiatei sărbători, Ziua minerului. Se vor întîlni cei mai valoroși sportivi —■ amatori miniere ale Văii (Al. H.)CANICULARĂ, neri, la Petroșani, a
din întreprinderile Jiului.„Vi- -- . ,____.. fostînregistrată ceâ mai ridicată temperatură din a- ceastă vară, 28,2 grade Celsius, ne informa ’ meteorologul Gheorghe Paca. In aceeași zi, în Paring,

grade. Pentru azi se prog- nozează din nou ' o vreme frumoasă, cu valori termice ridicate, fiind posibile însă și averse izolate de ploaie". In concluzie, un îndemn — petrecerea unui sfîrșit de săptămînă la ștranduri sau ia munte. (Gh. O.)
Rubrică realizată de

Gheorghe BOȚEA

I
I
I
I 
I ICUPA „MINERUL". Astăzi au loc finalele pe în- treprindere ale Cupei termometrul indica 21 de
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însemnări Z I AgravatPrima afirmare militară 
împotriva cotropitorilor (II)Singura rezistență de care se izbește Darius 1, rege al perșilor, vine partea geților. Undeva zona Histria are loc o talie între o uniune triburi getice și persane. — ' ... _î.e.n. și în felul acesta consemnăm prima afirmare militară autohtonă pe care 

o cunoaștem.Armata persană înaintează, trece Dunărea, dar apare un nou factor care influențează moralul pestriței armate recrutată cu forța din satrapiile imperiului : existau forțe care să se opună cu arma în mână cotropitorilor persani I Se desfășoară lupte de hărțuială, persanii trec Dunărea, dar aici exemplul getic încurajează șciții, care în alianță cu gețîi, și agatîpșii, populație, se spune de origine iraniană, locuitoare a nordului Moldovei și centrului Transilvaniei, demult tracizată, șe opune înaintării străine. Natural, aliații nu s-au lansat într.o bătălie hptă- rîtoare, unde numărul armatei persane și-ar fi

din în bade forțele Era anul 514
lipsurile ; caii nu gă- nuțreț, oamenii îndură foame și sete într-Un teritoriu . ostil unde pricind, dar mai ales noaptea, a- saltul autohton le poate pune în . pericol campamentele. Apar bolile ' care încep a secera efectivele invaziei. In fața acestei

par sesc

Sin tem din totdeauna 
pe aceste locuri

matei persane și-ar spus cuvîntul.Istețimea strategică 
a lipsit autohtonilor nu ei au atras departe în imensitatea teritoriului trupele persane, »u astupat fîn- tînile, au dat foc nutrețului... In tabăra persană a-

situații, demoralizat și cu obiectivul neatins, Darius I ordonă retragerea. Campania persană a durat circa 60 de zile. La întoarcere armata inamică a fost ținta nenumăratelor ata-. curi venite din partea autohtonilor, iar trecerea peste Dunăre și Bosfor a prilejuit aliaților ocazii rare de a se război cu acel care o clipă s,a văzut stăpân și al teritoriilor noastre.Consecințele războiului din 514 î.e.n. au fost profunde. Puterea intactă a autohtonilor le-a permis atacuri pustiitoare pe tot litoralul care, se închinase lui Darius I. Ca un , rezultat al zdruncinării prestigiului regelui persan, izbucnesc puternice frământări și .răscoale în cetățile grecești din Asia Mică a-

flate în stăpânireaAșa cum se știe cucerirea ținuturilor nord-dunărene trebuia să prefațeze căderea polisurilor grecești' din Eui’opa. Rezultatele războiului din 514 î.e.n. au amînat cu nouăsprezece , ani conflictul între statul persan și Elada. Izbucnirea acestuia abia în 494 î.e.n. a permis grecilor o bună pregătire diplomatică, politică și militară, o evaluare corectă a pericolului ahemenid. Desfășurate punctate zonanță a auzit lamina, luptele între greci și perși s-au încheiat în 449 î.e.n. cu strălucitoarea victorie a grecilor. învingător în război, geniul grec s-a ridicat pe culmi nemaivăzute.:?'Artă și civilizația greacă, ini nunatele temple și sculpturi, opere literare nemuritoare și multe altele, conțin o părticică din truda, luptele șî strămoșilor noștri părtați, care s-au ridicat cu putere și înțelepciune împotriva unui imperiu tiranici asupritor.

cu intermitențe, . de bătălii cu re-, celebră (cine nu de Marathon, Sa- Termophyle ?)

Ani fost nu- demultCozi a, Acolo unde de șase sute de ani soarele răsare pe mormântul lui , Mircea cel Mare. Era la ceasul înserării și totul părea un vis. In aerul pur, la marginea Oltului, un colos pietrificat, cu zidurile groase de peste un metru și jumătate. De jur împrejur dale de piatră, flori și mi. Leșine, printre care se aud parcă pașii lui Neagoe Ba- sarab și-ai lui. Constantin. Brîncoveanu.Zeci de priviri, ale vizitatorilor, se îndreaptă spre mormântul neînfricatului conducător de oști. Pe pia-

la tra funerară; stă numele lui. Alături se află osemintele fiului său Mihai] și ale Teofanei, mania lui Mihai Viteazul. Cite pagini de istorie stau des- , chise aici IApoi, în liniștea glacială. Se înalță chipul lui Mircea . cel Mare, pictat în ulei în urmă cu 600 de ani, ne. reconștituit, neatins, parcă sfidând legile timpului. Chipul acela de rege încoronat al vitejiei, rămas întipărit din cărțile de școală, din visurile copilăriei. Boarea nopții, închide totul într.un dreptunghi mirific, al cărui contur se

confundă perfect cu zidurile muzeului,. certitudinea existenței, un muzeu al dăinuirii noastre. Pînă târziu, pe turnul mînăsti- , rii Cozia se oglindesc umbrele copacilor. Printre ele, solitară, sălășluiește de. 600 de ani umbra lui Mircea la Cozia.poetului drescu : Ca-n versurile Grigore. Atexan- „Alc turnurilor umbre peste unde stau culcate ;/Câtre . țărmul dimpotrivă se întind, se pre
lungesc, /Și-ale valurilormândre generații spumegate,'Zidul vechi a] mănăs-tirej in cadență îl izbesc".

Valeriu < OANDRÂȘ

singe Ieînde-
z Dr. Viorel MORARU

DE PRETUTINDENI

Ca un bumerang — ecoul, se întoarce iar la noi, (Tot ecoul dinainte, dar cu rezonanțe noi).Vrei să iei ceva de soi dar ești iute refuzat. Două fete vin apoi și obțin ceea ce-ai vrut. (Pentru tine n-au avut). Și te.ntrebi, față dd tine ce-au avut cele COPILE Ecoul răspunde... PILE I

La Institutul belgian de gazeificare . subterană 
a cărbunelui s-a elaborat O nouă metodă de gazeificare la mare. adîncime. Specialiștii institutului ' transformă cărbunele în gaze la o adîncime de 801) m. Ei au construit în subteran un canal orizontal de 35 m, care unește două sonde verticale ; prima

sondă se folosește la introducerea în strat a componentelor necesare ga- zeificării, a doua la extragerea gazului sintetic, iar canalul pentru procesul de ardere a cărbunelui. Specialiștii belgieni susțin că metoda lor este destinată zăcămintelor de cărbu. ■ ne situate Ia mare adîncime.
Itinerarii de sezonupă ce părăsești luncile înverzite împrejurimile munci SarmizegetusaIntri, nu din întîmplare, într.un bar, cu o-ntrebare: „Aveți vin de DEALU-.■' MARE?„N-avem spune ospătarul". Dar ecoul spune:... ARE IOspătarul nu disperă:„Vinul vreți șă fie tiuit e, . sau sec, pentruDELECTARE,?"Tu nu prea cunoști răspunsul. .Dar ecou’-l știe... TARE !Un profesor, doi școlari a surprins pe drum, hoirțari, CLASA, spun ei,cînd aveau ore de „Sîntem învoiți !“ dar ecoul spune... LAȘA !Un bărbat - sofisticat, se exeplîcă răspicat : „Cine eram eu, să știți 1Nu eram un OARECINE!"Și toți spun: Cine erai II!Doar ecou’-ntreabă:...‘ : CINE ?Zice-se că s-a fost zis, despre cel ce.aiCi a scris): „Ce umor și ce satiră: 1Rînde lumea MINTENAȘ!" imul mic de tot, se miră. Doar ecoul spune AȘ I

Mircea AN BRAS

Șah» Șah 8
SOLUȚIA PROBLEMEI NR. 14Cursă : 1) Rb5 ? Tg8 I! 2) Rb6 Tc8 !iar la 2) Cd4 + Ra7 nu este 3) 'Cb5+Soluția : 1) Ra5 ! el D-f- 2) Rb6 ! Da5 + 3) C:ă5± 2) ,.Db4 (bl)-|- 3) Cb4± ; 1) ...De3 (f2, gl) 3) Cd4± 1) ...Tg8 2) Cd4-|- Ra7 3) Cbâ± 1) ...Rb7 sau 1) ...Tg7 2)Ce7-f-Ra7 3) Cc8± 1) . .Tg5 2) Rb6 T:d5 3) Cc7j£ 2) ...Tg7 3) Ce7±

TEMA IANOVCICO veste care a umplut de tristețe inimile tuturor șahiștilor a încetat din viață maestrul ing. Anatole Felix la- novcic ! Născut în anul 1897, a învățat șahul de copil, iar apoi l.a practicat toată viața, fiind . maestru al sportului, atît Ia șahul practic cît și în compoziție. In anul 1925 a fondat Revista Românească de Șah, care este organul oficial al Federației Române de Șah, în anul 1962 a deschis o rubrică -de șah în ziarul „Tribuna Sibiului”.A publicat în anul 1948 un manual, de șah pentru începători, iar apoi în două ediții (1967 și 1979) cartea „Șahul artis. tic", o carte de celebritate mondială. A publicat, totodată, peste 1500 de articole de specialitate. In domeniul șahului artistic a compus aproape 1000 de lucrări ' de toate genurile, a obținut patru ti. tluri de campion național.PROBLEMA NIL 15 constituie prima reprezentare a temei Ianovcic : princheie albul își leagă o piesă ; în apărare, negrul, care are două piese semile- gate, își leagă una din ele, permițând albului să dea mat pe linia de legătură.

Șah 8 ȘahSe acordă 2 puncte pentru cheie, puncte pentru indicarea .Variantei matice și cite un punct pentru două variante secundare.
15. Anatole Felix Ianovcie
Die Schwalbe 1933

©
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â■ O
Â 1

1 O o
oAlb: RÎ18, Del, Tb8, Tdl, Nf8, Cf3, p.b7, f5.Negru : Rdî, Da4, Nb.î. Nd4, Ca7, Cd2, pa5, b5, c5, od, e5.Albul începe și dă mat în două mutări

Foto : V. TOLLAK

Cîteva zile în Retezat

Viorel DIACONU

străbați căile larg deschise, de-a lungul apelor, spre Rîul Mare în sus, natura îți prezintă, în toată splendoarea sa, imensul . masiv de granit, Retezatul, cu noile dimensiuni ale hidrocentralei Rîul Mare — Retezat. Comparat cândva ' cu o simfonie care-ți umple ființa de acorduri maiestuoase, dăltuit de natură cți măieștrje și darnică risipă de frumusețe, de la creste amețitoare, la păduri liniștite și de la râuri vijelioase și cascade năpraznice, la: limpezi lacuri argintii — muntele Retezat poate fi socotit un veritabil „briliant ăl Car- paților". _Bătrân de când lumea. Retezatul se întinde de la izvoarele. Jiului românesc pînă la Rîul Mare și Râu Bărbat, situîndu-se pe locul întâi, ca mărjihe, între munții zămisliți de zei — după credința dacilor — între Jiu și Dunăre, pentru a le ocroti pământurile de dușmani. Se întinde pe o suprafață imensă, cu mai multe vârfuri, grupate în jurul celui mai înalt Peleaga (2509 m), cu văi Străbătute de pîraie, care au îh partea superioară căldări de formație glaciară, unice prin frumusețea, lor.. Urcușul spre culmi oferă turistului imaginea barajului hidrocentralei eu nouri albie . a tunelului de 18 km ce dirijează Rîul Mare spre castelul de apă. le, efect peisagistic al Re

Popas în RetezatulStrăbătând pădurile ’ de fag și gorun, cu frunzișul verde, trecând pe sub bolta întunecată a molizilor, pătrunzi apoi îri golul al- pin. D 'Avînd un relief glaciar, Retezatul, abundă în lacuri alpine, grohotișuri albe și văi foarte adânci. Mulți susțin că Retezatul este format din doi masivi. Retezatul propriu-zis, a- vînd un peisaj prin excelență alpin și masivul Fiule — Iorgovanul, de primul, dar care unirea eu alt niasiv, deanu.Elementul specific Retezatului îl constituie văile glaciare, lungi cu aspect de albie și semicirculare. De sub vârfurile Retezatului izvorăsc câteva' cunoscute rîuri : Lăpușni- cul Mare, Rîul Bărbat, RÎU- șorul. Nucșoara, Rîul Alb șt Jiul ’de Vest. Dar mare-.

legat face Go-

tezațului îl constituie lacurile aflate la altitudini între 1900 și 21-00 m. Există mai mult de 80 de lacuri, iezere și tăuri alpine. Lacurile de aici sânt considerate a fi cele mai frumoase și mai mari din . Carpați. Lacul Bucura are o suprafață de 100 000 mp. Tăul vii este așezat la cea mare înălțime din noastră (2370 in), Pe lingă , pitorescul lor, lacurile din Retezat mai au o curiozitate : în timpul zilei își schimbă culoarea. De la Păpușa spre Retezat, tre- cînd peste Peleaga și Bucura, ți se oferă priveliști de neuitat. Ghețarii din vremuri străvechi și-au lăsat urmele din plin. Căldări uriașe cu ape de cristal — lacurile Galeș, Bucura, Gemenele, Ana. Liă, Ghimpele, Florica, Bueurelul, Peleguța, Ză- noagâ, Slăveiu) și

peste Crestu- mai țara

altele.

Foarte mulți turiști își întind corturile pe . malul lacului Bucura, unde zăbovesc 3—4 zile. In acest timp ei vizitează cea mai frumoasă zonă a Retezatului, vârfurile Judele, Bucura, Custura Bucurii, Păpușa, Custura Păpușa, vestiți! Colți ai Pelegii, Șaua Plaiului Mic, Poarta Bucurii" și multe altele. O ntare atracție a Retezatului o constituie Parcul Național, creat aici, unde. abundă specii rare de plante , .și animale, din care multe sînt considerate monumente ale naturii..In acest masiv s-a dezvoltat șL păstrat o și o floră bogată, .întîlnite nicăieri.le stîncoase sînt populate .de' capre negre : și ursul carpatin. Prin văile fntU- iiecoase și-au făcut culcuș mistreții, iar; 'râsul și- pisica sălbatică se. strecoară a-

faună nemai- Culmi-

gile în căutarea prăzii. Acvilele planează lin deasupra înălțimilor, în timp ce pe stâncile sure cuibărea nu demult zăganul, cel mai mare și mai puternic vultur din Carpați și Alpi. Apele sînt bogate în păstrăvi. Peste 60 de specii de plante formează flora masivului. Dintre plantele rare existente aici notăm floarea de colț (Leontopodium Alpinum), sîngele voinicului (Nigri- tella Nigra), angelica (Angelica Archangelica), strugurii ursului (Archosta- phylos uva ursi), ghințura (Gențiana Punctata Lutea), nu-mă-uita (Miosotis) etc. Unele dintre ele nu se mai întâlnesc nicăieri, cum e de pildă, zimbrul (Pinus Cobra).Afinul și merișorul întind covoare mari și dese, ridică corole albastre, alături de florile roșii ale vîrtejului de munte. Printre stânci crește garofița albă de stâncă, pelinul alb de munte, ochii zoriceltț- lui, anglieiîna ș^i.a iubitori ai muntelui ai» vrea sfătuim pe cei merg în Retezat, sau brice alt munte. să nu se aventureze, părăsind poteca marcată, pe „scurtătură", trecând peste stânci eu grohotiși, câțărîndU-se pe pereți de stîncă,deoa- . rece pot plăti scump acest „curaj" nccerut de-împre-.■ urări. .

să-i ce pe ,

Biotog Emilia V I ADISLAV, 
Prof. Borel VLADISLAV
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O nouă rundă de
ConsultăriS MOSCOVA 2 (Agerpreș). ia'Moscova a avut loc o

sovieto-americane
nouă rundă de consultări șovieto-americane în problemele nediseminării armelor nucleare. După cum relatează agenția T’ASȘ, în cadrul actualei runde, desfășurată în conformitate cu înțelegerea soVieto-a- mericană la nivel înalt de Ia Geneva, din 21 noiem- bi ie 1985, s.a procedat la un amplu schimb de păreri asupra problemelor

legate de întărirea și asigurarea unui regim internațional eficient de nedise- minare a armelor nucleare, precum și asupra aspectelor vizînd crearea unui sistem internațional de dezvoltare a energetical nucleare în scopuri pașnice. Părțile, precizează. a- genția citată, au convenit să continue consultările în legătură cu aceste pro-bleme.
Colaborare internațională 

pentru cercetarea fenomenelor 
■ seismiceGENEVA 2 (Agerpreș). In cadrul conferinței pentru dezarmare de la Ge-neVa s-a încheiat o nouă sesiune a grupului special de experți pentru e- i xaminarea ' măsurilor de * colaborare internațională . in depistarea și identificarea fenomenelor seismice

perimentului tehnic internațional — la care au participat 75 de stații seismice din 37 de țări de pe în.
— informează agenția TĂSS. La lucrări au participat specialiști din 22 de țări. A fost adoptat raportul privind rezultatele ex-

tregul glob — de transmitere a datelor referitoare la parametrii semnalelor seismice pe canalele sistemului global de telecomunicații al Organizației Meteorologice Mondiale.Raportul urmează să fieprezentat conferinței pentru dezarmare.

Program de alfabetizare 
? ■ j în Argentina

o Guvernul argentiniandepune eforturi considerabile în direcția lichidării analfabetismului. Potrivit unei declarații a directorului programului național de lichidare a analfabetismului, Nelida Baygorria, în 1985 din cei 30 milion-

ne de locuitori ai țării 1,2 milioane ■ nu știau să scrie și să citeasbă. Pentru alfabetizarea lor aU fost create 100 de centre pentru populația adultă. In prezent, numărul acestor centre a ajuns la peste6000.
Accident tehnic la o bază 

militară de racheteBONN 2 (Agerpreș). Un accident — care s.ar fi putut solda cu consecințe catastrofale — s-a produs la o bază militară din R.F. Germania, în cursul unei operațiuni de întreținere a uneia dintre rache. tele nucleare de tip „Pershing IA". Agențiile internaționale de presă, citind surse militare oficiale vest- germane, precizează că accidentul a intervenit în timp ce militarii demontau piesele componente ale rachetei, iar, ca urmare a unei manevre greșite, focosul nuclear a fost lovit de o macara, căzînd

pe platforma de lucru. Ministerul vest-german al Apărării a ținut să sublinieze că incidentul nu s-a soldat cu pierderi de vieți omenești sau scurgeri radioactive. Agenția France Presse amintește, totuși, în context, că, la 11 ianuarie 1985, trei militari americani au murit, în cursul unui exercițiu, cu același tip de rachetă nucleară. In cazul recentului accident — precizează Associated Press — „Pershing IA" se afla în stare de a- lertă, focosul nuclear puțind exploda după 20 de minute.
SPECIALIȘTII indieni au descoperit zăcăminte de petrol în bazinul rîuri- Ibr Krishna și Godawari din statul Andhra Pradesh. . Potrivit , agenției PTI, zăcămintele se află la o adîncime de aproximativ 2000 in.
LUNrl TRECUTA, numărul șomerilor din Statele Unite era de 8,19 milioane persoane, reprezentând 6,9 la sută din totalul forței de muncă, a anunțat Ministerul american al Muncii. Comunicații! menționat precizează, de. asemenea, că șomajul în rîndul populației de cu. loăre se menține foarte ridicat, respectiv 14 la sută — relatează agenția Associated Press.
IN SPANIA s-a desfășurat -o grevă de 24 de ore a muncitorilor portuari, declanșată in spri-

PE SCURT Ilinul cererilor de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de trai, în semn: de protest. împotriva unor concedieri ilegale. Au luat parte muncitori din Barcelona, Valencia, Alicante, Malaga, Tarragona și alte porturi.
NUMĂRUL șomerilor din Republica Irlanda a crescut în luna iulie, a- jurigînd la 234 849 persoane. Cifra reprezintă .’.1.7,1 lă sută din totalul forței de muncă din această țară. O declarație a guvernului irlandez a precizat că deteriorarea situației șomajului — care este cel mai ridicat din Piața comună — se datorează în parte afluxului de noi absolvenți de școli, informează agenția Reuter.

■ PE SCURT
DISTRICTUL Chapai- nawabganj, situat la 270 km nord de Dhaka, este puternic afectat de. inundații clupă două zile de ploi diluviene căzute în zonă. Apele rîuluî Padma au ieșit din matcă, lăsând fără adăpost două mii de persoane și inundînd par. țin 1 locuințele altor 50 000 de locuitori. Ziarul ' „The Sangbad" menționează că circa 4800 hectare de culturi «u fost distruse de ape, ,
UN VIOLENT incendiu' a distrus două din cele patru corpuri de clădiri ale unui spital din orașul japonez' Kobe — relatează a- fienția Reuter, Din cauza sinistrului, care a izbucnit noaptea, opt pacienți — blocați într-o încăpere de

la etajul al doilea —-și-au pierdut viața.
CEL MAI MARE oraș brazilian, Rio de Janeiro, cunoaște o recrudescență a. climatulți.î de violență. Astfel, potrivit datelor: furnizate de Departamentul de stat al securității publice, în această metropolă s-au înregistrat — în primele, cinci luni ale acestui an — 2 321 de omucideri, 12 713 furturi cu mina' armată și 15 075 furturi.
IN LIBRĂRIILE din R.P. Chineză a fost pus în vînzare un atlas al Africii, una dintre cele mai cuprinzătoare lucrări de a- cest fel publicate în această țară. In afara unor hărți generale, atlasul cuprinde alte cîtcva zeci da hărți speciale consacrate unor domenii precum : topografia, geologia, structura solului, hidrologia, populația, limbile.

me memo
FILME

f ' ' : 3 august,

L PETROȘANI - 7 No- 
i iembric : Lupii albi; Uni
ri rea : Superman, I-II; I’a_ i ringul: Furtună în Paci- 
i fie.i PETRILA: Nea Marin ș miliardar. ’î LONEA: Prieteni fără 1 grai. , ■i VULCAN — Luceafărul: i Actorul si sălbaticii, I-II. ț LUPENl — Cultural : i Din prea milita dragbste. I : URICANI: Oaspeți de I seară. . --ri-'

4 augustț . PETROȘANI — 7 No. 1 , iembr'e : Al . patrulea i gai’d lingă debarcader ; ț Unirea: Nu te voi uita | niciodată ; Parîngul: Des. i părțire temporară, I-If. f LONE A: Al 9-lea fe- Ț cior. ic'.;-.î VULCAN — Luceafărul: i Doi sub o umbrelă.ș LUPENl — Cultural : î Clinele.: URICANI: Din . preaș tnultă ‘ dragoste.
TV.

i 3 august? 11,30 Telex.| 11,35 Lumea copiilor (color). Telefilmoteca ,de ghiozdan.
Vizitatorii.î (color).[ Episodul 9.i 12,40 Din cununa cînte- j cului românesc —muzicală populară.■; 13,00 Album duminical

„Despotismul multinaționalelor'>»Societatea multinațională sud-africană „De Beers", care exercită cvasimono- polul comercializării dia. mantelor pe plan mondial, este acuzata de co.rupție în N a m i b i a, - unde filiala sa. „Orange- mund", face totul - cu armata, elicopterele și bul- dozcrele-gigant — spre a epuiza zăcămintele.De douăzeci de ani, cietatea sud-africanăBeers" rezerveleNamibiei și reușește șepată o mare - ' J —de pietre din țară, . fraudând fiscul. Acestea sînt, în esență, concluziile date publicității recent de o comisie mixtă creată în 1983 pentru a ancheta asupra practicilor de corupție din R.S.A. Cu toate că filiala namibiană a lui „De Beers" neagă, în bloc, toate - acuzațiile, afacerea nu este surprinzătoare: Namibia este ocupată de mai. bine de 15 ani, de regimul de la Pretoria, care violează astfel rezoluțiile Națiunilor Unite. Compania mantele brute, depuse „De Beers" deține cvasi- ..... monopolul comercializării

mondiale a diamantelor. Este vorba de o instituție, aproape un stat, care impune regulile sale țărilor producătoare și ține cu mină forte negocierile privind diamantele la bursele din Anvers, Tel Aviv sau New York...

porului din Africa de Sud. Vest (SWAPO) a atras de mult atenția că, în ritmul actual de exploatare diamantelor, va veni curînd ziua cîndBeers" va secătui complet pămîntul namibian de a- ceastă imensă bogăție.
a în „De

so-„De . șupraexploatează de diamante ale să producție
DIN PRESA STRĂINĂ

(„LIBERATION")

sens, date elocvente. To. trivit evaluărilor — scrie ziarul — supraexploata'rea zăcămintelor era de 12 la sută în 1972, 55 la sută — în 1975, 114 la sută — în 1977, ca acum să fie mult mai marc.De altfel, „De Beers" de cine să se jeneze ? Societatea se manifestă ca des.
asau de

. Există pe hărți, prezen- tînd sud-vestul Namibiei, o „zonă interzisă". Aceasta este . „Orangemund" — orașul propriu al societății „De Beers" sau, mai bine- zis, al filialei „Consolidated namibiene . Diamond Mines" (CDM) Ea are licopterele sale, armata sa, minele sale gigantice. La marginea oceanului, o armată de buldozere.gi- gant deplasează fantastice cantități de nisip, Mun- citorii (toți negri) degajea- ză, sub soarele torid, dia- . ' . în straturi de apele fluviului Orange. Organizația Po-

e-

Specialiștii spun și . ei același . lucru. In Namibia, „De Beers" face ce vrea, mai mult chiar decît în Africa de Sud — explică un șlefuitor din Anvers. Diamantele namibiene sînt printre cele mai frumoase din lume și sînt situate la mică adîncime. „De Beers" profită din plin, de această situație și face ca buldozerele sale să lucreze’ 24 de ore din 24 de chit că frînează sau prește producția de mante în alte țări, cația sud-africană , cial Mail" dădea, în
ore, o- dia- Publi- „Finan- î acest

CULEGIUL Dfc REDACȚIE: tușii BALAN Mat) DUBEK Dorin GHEȚA. (ou 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șei, Teodor RCSU. — redactor șei adjunct, 
Tiberiu SPATARU.

pot pe piața mondială diamantului, oprind, exacerbînd afluxulpietre, potrivit numai propriilor interese. Ea con. trolează, prin brațul său londonez, „Central Selling Organisation" (CSO), tre 75 și 90 Ia sută piața pietrelor brute..plus, se știe că veniturile, fabuloase — de ordinul zecilor de miliarde — servesc și pentru diversifi.
în- diriIn

carea activității în alte sectoare decît cel al diamantelor.In concluzie, multinațională cană a transformat multi, și din alte țări, simpli salariați. Pe scurt, fiecare clin universul diamantului este înfeudat multinaționalei sud.afri- eane „De Beers".

societatea sud-afri- pe în

— Noutățile studioului 
I.— Cotidianul în 600 de secunde.— Sub soarele verii —■ melodii lirice. . ; ;— Izvor curat al vîsu. rilor noastre — moment poetic.■ Alfabetul dansului clasic.■ - Telesport.— Teatrjl scurt:
O vilă de vînzare, adaptare TV după o schiță de Sacha Gaitry.— Melodiile tinereții.— Din frumusețile patriei — documentar artistic.— Lumea minunată a filmului.— Secvența telespectatorului.1.4,45 Cu tricolorul la catarg (color).— Reportaj de Ziua Marinei Republicii Socialiste România. 15,00 închiderea programului.19,00 Telejurnal.19.20 Țara mea azi — reportaj (color). .19.40 Cîntarea României.20.20 Film artistic (color).

— Calculatorul mărtu
risește.Producție a Casei de Filme Unu.21,50 Telejurnal.2:.’,00 închiderea programului.

4 august20,00 Telejurnal.20,20 Orizont tehnico-ști- ințific (pc),20.40 Tezaur folcloric, (c). 20,55 Film serial, .
Cristofor Columb. Episodul 2 (color).21,50 Telejurnal.22,00 închiderea programului.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ LONEA 
PILIER

ORGANIZEAZĂ CONCURS

în ziua de 11 august 1986
pentru ocuparea următoarelor posturi pentru 

sectorul de investiții :
- adjunct! șef sector
- maiștrii minieri
- inginer topometru
- inginer A.P.M.
încadrează și muncitori calificați și neca

lificați pentru activitatea de subteran.
Informații suplimentare la sediul întreprin

derii, str. Jieț, oraș Petrila, telefon prin centra
la I.M. Livezeni.

Mica publicitateCu ocazia prinderii celui de.al optsprezecelea tran. dafir în buchetul vieții, familia Z.vanciuc felicită pe scumpa lor fiică Ce- rasclâ-Iftimie. (8617)VIND piese, motor și set „Borgo" Dacia 1100. Petroșani, Republicii 107/18, după ora 16. (8613)VIND Dacia 1300,' cort Neptun. Petroșani, strada V. Alecsandri 8, telefon 43592. (8615)
ANUNȚ DE FAMILIE

PIERDUT ștampilă „ICf Mixtă Lupeni — Unitate; 138“. O declar nulă. (8614:PIERDUȚ certificat d< absolvire a 8 clase pe nu. mele Dodu Maria, elibera' de Școala Vulcan, în nul. (8611)PIERDUT certificat di calificare în meseria d< lăcătuș pc numele Dodl Maria, eliberat d<IPSRUEEM Petroșani. I declar nul. (8612)

Maria, elibere generală nr. 1974. II decla

Familia Marcu loan mulțumește tuturor celor 
care prin prezență și flori au fost alături de noi la 
durerea pricinuită de pierderea scumpei noastre

MARCU LUIZA
Amintirea ei va rămîne vie în inimile noas

tre. (8616) i

Redacția și administrația ; Petroșani, str, Nicolae Bălcescu, ar. 2, Telefoane <1662
secrelarial 41663, 42464 secțiL
Tiparul» Tipogralta Petroșani, str. Nicolae Bâlcescn. nr. 2. telefon 41365


