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Prin depășirea productivității muncii

1000 tone de cărbune
peste prevederi

Sporirea. productivității 
muncii în abatajele mi
nelor înseamnă 
suplimentare de 
livrat economici naționale, 
iar acestea, la rîndul lor, 
se concretizează în răspun
sul faptelor de muncă ale 
minerilor,, hotărîți să în- 
tîmpine cu realizări sem
nificative marea noastră 
sărbătoare națională . de 
Ia 23 August.

Doar într-o singură zi, 
15 august, din abatajele a 

cantități șase întreprinderi miniere 
cărbune — Lonea, Aninoasa, I’aro- 

• ■ ■ ' Șeni,
Brazi
Neag 
peste 
1000 tone de

Uricani. Valea de 
și cariera Cîmpu lui 
— au fost livrate, 
prevederile de plan, 

cărbune.

(Continuare în pag. a 2-a)

Cu planul pe opt luni îndeplinit
Brigada condusă de Traian Borșa, 

de la I. M. Vulcan
• Aproape 5000 tone de cărbu

ne extras suplimentar de la începu
tul anului • In toată această pe-

rioadă, productivitatea muncii 
înregistrat un spor de 1500 kg căr
bune pe post.

a

Cu atenție și pricepere 
profesională, în atelie
rele I.P.S.R.U.E.E.M. Pe
troșani Se realizează 
piese de schimb și dis
pozitive pentru activita
tea din subteran. In i- 
magine, aspect din ate
lierul sculărie. ,

Foto : Al. TĂTAR
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Revenim la I. M. Dîlja, pe urmele promisiunilor
Directorul unității, ing. EMERIC KOVACS reafirmă:

„Nu există nici un motiv
sa nu ne facem planul"

Numele brigadierului 
Traian Borșa, din secto
rul V al minei Vulcan, a 
fost recent prezent în zia
rul nostru, mai precis în 
numărul în care au fost 
relatate rezultatele înre
gistrate în întrecerea so
cialistă din semestrul 
prima parte a anului, 
rită plusului de 3695 
de cărbune, brigada
pa locul I în întrecerea 
desfășurată între minerii 
care lucrează în abataje 
cameră. Prin plusul reali
zat în iulie — 1173 tone de 
cărbune — brigada nu nu
mai că a majorat la 4868 
tone cantitatea extrasă su
plimentar în acest an, dar 
a reușit să raporteze reali-

de termen a

I. In 
dato- 
tone 
ocu-

zarea înainte 
planului pe opt luni. „La 
începutul anului, ziceam 
că o ■ să dăm în plus cam 
1000 de tone, ne spunea 
brigadierul Borșa. .Acum, 
după ce că sporul e de pa
tru ori și ceva măi mare, 
cele 1000 dg tone pe care 
ne-am angajat atunci să 
le extragem suplimentai’

înco- 
anu-

le vom da de-acum 
lo. pînă la sfîrșitul 
lui“. ■ '

Spusele șefului de bri
gadă scot în evidență mobi
lizarea, disciplina și fermi
tatea cu care se acționea
ză în formația pe care o 
conduce. Formație care — 
avînd șefi de schimb cum 
sînt Dumitru Suciu, Gheor-

glie Giosan, Gligor Costea 
și Costache Ailincăi sau 
mineri și ajutori mineri 
precum Emilian Plop, A- 
dalbert. Simon, Gheorghe 
Angheluș — și-a făcut, din 
depășirea ritmică a pro
ductivității muncii cu 1500 
sau 2000 kg de cărbune pe 
post, un obicei, perpetuat 
de la o lună la alta. Și nu 
este de mirare că tinerii 
nou încadrați, ca Dumitru 
Pipirig, sau Virgil Bălan, 
se acomodează repede la 
ritmul brigăzii. Ritm care 
— iată. și acum, în . luna 
august, a dat roadele scon
tate: peste 200 tone de căr
bune extras suplimentar.
(Gheorghe OLTEANU)

— Tovarășe director, v-aș 
propune să începem cu 
sfîrșitul interviului pe 
care l-am publicat în da
ta de 31 mai, în ziarul 
nostru. Afirmați atunci în 
finalul acelui dialog că 
mina Dîlja își va îndeplini 
prevederile de plan...

— Nu ne-am putut ține 
de promisiune. Producția 
a fost sub nivelurile pla
nificate; a crescut, în 
schimb, indicele de cali
tate. Așa că ne-am înre
gistrat, în finalul lunii iu
nie, cu un minus de 400 de 
tone

scontate. Nu ^jș zi- 
am scăpat din ve- 

dar se poate afirma 
am insistat, suficient, 

unui alt element 
în producție:, ro

lul omului, al minerului.
— Vă rog să explicați 

mai în detaliu...
— E drept, am avut con

diții, chiar dacă sîntem sub 
efectiv, să realizăm o pla
sare corespunzătoare sar
cinilor de . plan. Dar cali
tatea acestei plasări, struc
tura profesională, pe me
serii a brigăzilor, încă mai

efecte 
ce că 
dere, 
ca nu
asupra 
decisiv

lasă de dorit, cu consecin
țele respective asupra ran
damentului și nivelului 
producției. Mai mult, de- 
cît atît; a crescut numărul 
absențelor nernotivateț în. 
felul acesta nu am putut 
folosi formația-țip in a- 
bataje. *

— Să reluăm fiecare as
pect în parte și să ne pre-

Interviu realizat de
< . T. DIACONI

de cărbune, 
întrebăm 
firesc să 
sînt cauzele ?

Cauza cauzelor rămine: 
randamentele . scăzute 
pe post. Noi ne-am ba
zat, în evaluările făcute, 
pe elementele cheie: pe li
nia de front, care era și 
este suficientă, pe măsurile 
pe care le-am gîndit și ca
re trebuiau să ajungă la

(Continuare in pag. a 2-a)

este 
care

așa cum 
întrebăm: INVESTIȚIILE ANULUI 1986

din orașul Vulcan
avansate de execuție se 
află si apartamentele dm 
tronsonul II al blocului- 
nr. 1 Formația complex i 
ile dulgheri condusă de 
Nicolae Păiimaru montea
ză panouri mări inNstruc- 
tura blocului 44. La toa
te punctele de lucru sint 
repar'i -ale efective de con
structori. ~

„Eforturile
nostru - 
Andrei < 
păzii nr. 
trate în 
minarea 
gazinul 
miîna 
vrem t 
cinstea, mării noastre 
bateri naționale de 
August. Apoi, 
vor reven i pe 
apartamentelor 
can. Sin tem

Luna august reprezintă 
pentru constructorii do lo
cuințe o perioadă de 
Pentru a vedea. în ce 
sir > sint valoi if < ale 
dițiile bune de lucru 
vizitat in aceste zile 
tierele locuințelor din 
rasul Vulcan. Am consta
tat că sub conducerea or
ganizației de partid. a- 
vîndu-i mereu in frunte pc 
comuniști drept exemple 
insuf lețitoare de conduită 
și angajare în muncă. în
tregul colectiv al brigăzii 
nr. 30 Vulcan a-Antreprizei 
de construcții și montaje,' 
căruia îi revine sarcina de 
a construi în acest an 214 
apartamente, desfășoară o 
activitate susținută, care

materializează intr-un 
intens de lucru, 

blocul 43 se efectuau 
crări de finisaje. In 
rînd cele 3i.i de apartamen
te din acest bloc vor fi 
prezentate beneficiarului 
pentru recepție. In faze

A-aiaB m. ca

IN ZIARUL DE AZI

(hi pag.
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cu-

V.S. FENEȘANU

mărețe Înfăptuiri

.(Continuare irr pag. ă 2-a)
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Asemenea tuturor localităților patriei, așezările Văii Jiului au cunoscut 
Ceaușescu* o dezvoltare impetuoasă. Imagini din Vulcan (stînga) și Pe

anii „Epocii Nicolae 
Foto: O. PĂRÂIANU

vîrf.
in.1- 
con- 

am 
șan-

O-

colectivului 
— ne-a spus ing. 
Gabor, șeful bri-
. 30 — sînt eon cei i- 
prezenl pentru ter
ii n i sa jclor îa nia - 
sicncra 1 din co-

Aninoasa, pe» care 
să le terminăm în 

i marii noastre ciu
la .23 

. electivele 
'șantierele 
din Vul- 

iiotărîți :.î

• Jurnal de vacanță • Start în noua e- 
diție a campionatului de fotbal • Vă informăm

(In pag. a 2-a)

• Sîntem dintotdeauna pe aceste locuri 
• Programul turului diviziei B de fotbal, seria
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lTumusețare și bună gos*| 
podărire a cartierelor in 
care locuiesc.

Expediții pionierești.

JURNAL DE VACANȚA

»

de

(Urmare din pag. I)
j
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Manifestări omagiale. 
In aceste zile, în cadrul 
cluburilor și centrelor de 
vacantă din Vulcan, Pe
troșani. Lupeni și Pe
trii.) continuă să se desfă
șoare dezbat, ri și simpo
zioane, expuneri și me
se rotunde consacrate a- 
n i versarii a 42 ele am de 
la revoluția de eliberare 
socială și națională, anti
fascistă și antiimperialis- 
tă înfăptuită la 23 Au
gust 1944. Toate aceste 
manifestări omagiale,, la 
care participa cadre di
dactice și sute de elevi, 
au fost Organizate în în
treaga perioadă a vacan
tei,. desfășurîndu-se sub 
genericul „Activitatea po
litică, și revoluționară a 
secretarului general al
partidului, . tovarășul 
Nicolae Ceausescu —
model dc muncă și 
viață*1.

Muncă patriotică. în
că din prima zi a vacan-

ței, elevii din școlile ge
nerale și liceele Văii Jiu
lui, participă, in seni de 
cîte două sâptămîni, 
taberele de muncă patrio
tică organizate în loca
litățile municipiului, in 
aceste zile dc august pes
te 10.90 de elevi muncesc, 
alături de cadrele didac
tice. la repararea mate
rialului didactic și re
condiționarea manualelor 
— cum fac elevii de la 
Școala generală nr. 6 L.u- 
peni —, la amenajarea 
bazelor sportive (școlile 
generale 6 și 7 din Pe
troșani). Mulți elevi sînt 
cuprinși în acțiuni de co
lectare a plantelor me
dicinale și fructelor de 
pădure (școlile generale 
2. 4, 5 și 6 Petroșani.
și 6 Vulcan, 2, 3 și 4 Pe- 
trila, Aninoasa și Băni
tă). Elevii din școlile ge
nerale 1 și 4 din Vulcan 
efectuează lucrări de în-

la
Un echipaj format din 
15 elevi, însoțiți de .un 
profesor de : la Șcpala ge
nerală nr. 1 din Lupeni, 
se află în expediția pio
nierească „Nufărul". O* 
biectivele acestei modali
tăți atractive de petrece
re activă a vacanței sînt 
cunoașterea realizărilor e- 
conomiCe, a frumuseților 
Deltei și a localităților 
Țulcea, Sulina și Con
stanța, cît și efectuarea 
unor cercetări geografice.

Tabere de odihnă, 
cepînd de ieri, 160 de 
pii din Valea Jiului 
află, pentru 1.2 zile, 

3 tabăra de odihnă de 
Babadag. Pînă acum 
diversele tabere organiza
te la munte sau la mare 
au fost peste 1400 de co
pii din municipiul nos
tru.

Două muncitoare evi
dențiate într-o secție 
fruntașă: Melania Mi
ca și Elisabeta Vlad din 
secția „bobinaj" a 
I.F.A. Vîscoza Lupeni.

Prin depășirea 
productivității muncii

Ț (Urinai' din pag I)

■ + In această zi, numai 
din vestul bazinului car
bonifer al Văii Jiului, au 
fost extrase, peste preli
minarul zilei, aproape 5Q0 
torte

• 
zile: 
dau 
de la cariera Cîrnpu lui 
Neag. Profitând de timpul 
prielnic de lucru și folo
sind intensiv utilajele din 
dotare, colectivul carierei 
a depășit preliminarul zi* 
lei de 15 august cu 295 to
ne de cărbune.

• 1204 tone reprezintă
cantitatea de cărbune ex
tras suplimentar, pe luna 
în curs de către minorii 
«•clei mai îinore înlreprin-

. de- cărbune.
O remarcă a ultimelor 

ritmicitatea de care 
dovadă meednizatorii

(Urmare din pag. ()
de

Au-

luat

deri din municipiu: Valea 
de Brazi, Sînt realizări ca
re fac cinste colectivului 
minei, ferm decis să în- 
tîmpine cu rezultate 
prestigiu ziua de 23 
gust.

Demarajul bun
de IM. Lonea la începutul 
acestei luni a însemnat 
producții suplimentare în
registrate zilnic. Prin pro
ducția raportată peste pre
liminar și în cea de-a cinci
sprezecea zi a lunii — 300 
tone de cărbune ■— minerii 
de la Lonea majorează la 
aproape 1600 tone plusul . 
ac-umulat pe luna in curs.

166 tone de cărbune 
au extras împreună, su
plimentar sarcinilor . de 
plan, minele Păroșeni si 
Aninoasa (Gh. OLTEANU)

r<

Ea serele I.A.C.C.V.J. din Lupeni, se recoltează 
legume pentru cantinele miniere.

Îs
.ei

-

vil ' fi

,,Nu există nici un motiv 
să nu ne facem planul

fȘ
aI
II
II

facem totul pentru reali
zarea sarcinilor ce ne re
vin la toți indicatorii".

Analiza activității des
fășurate de colectivul bri
găzii nr. 30 a pus în evi
dență că productivitatea 
valorică a fost nu numai 
realizată, ci și depășită cu 
mai bine de 30 la suță. In
tr-o singură zi pe șantie- . 
rele locuințelor, din Vul
can sînt puse în manope
ră cantitmi de 50—60 mc 
de betoane și șape. Prin
tre formațiile de construc
tori care zi de zi își de
pășesc sarcinile de plan se 
numără cele conduse de 
Dumitru Pietraru (fierar-
betoniști), Mihai Dudaș (zi- te de muncă demne de lau- 
dari), loan Diaconu (mo
zaicari) și Marin Dragu 
(zugravi). La blocul nr. 2 
montorii de panouri mari

prefabrieate din formația 
lui Franci.se Domokos fi- 

. nalizau pregătirile frontu
lui de lucru în vederea în
ceperii montajelor, In zo
nele dintre blocurile nou
lui cartier „Brazi" lucrau 
la betonări de alei și tro
tuare oamenii .din echipa 
condusă de Constantin 
Trușcâ.

In comparație cu nece
sarul scriptic planificat se 
înregistrează Ia 
găzii aproape 
minus de 20 de 
toate acestea, 
de construcții 
se desfășoară în ritm sus
ținut, pe un front larg. Co
lectivul brigăzii de con
structori din orașul Vul
can demonstrează prin fap-

nivelul bri- 
zi In ic un 
oameni. Cu 
activitatea 
și montaje

dă că știe să-și onoreze 
sarcinile de plan și anga
jamentele asumate în în
trecere.

zentați modul cum se so
luționează !

— Pentru a ajunge la 
o structură normală a bri
găzilor, am accelerat și 
amplificat acțiunea de 
calificare, în care am cu
prins 164 de cursanți, pe 
lîngă alți 32 de ajutori mi
neri care au fost pregătiți 
pentru meseria de miner.

— Este, totuși, o acțiu
ne de durată, iar produc
ția nu poate aștepta. Efec
tele ei vor apărea mult 
prea tîrziu.

— Este adevărat, de a- 
ceea, în paralel, am in
tensificat măsurile pentru 
asigurarea prezenței la șut, 
pentru diminuarea numă
rului nemotivatelor. Iată, 
chiar astăzi, se desfășoa
ră o asemenea acțiune: a- 
nalizăm situația fiecăruia 
dintre cei care nu s-au pre
zentat la șut, mergem la 
ei acasă, în căminul de 
nefamiliști.

— Să revenim la pro
ducția curentă: cum 
respectați preliminarul 
luna august ?

— Pînă astăzi, deci 
mijlocul lunii, înregistrăm 
un minus de 3 300 tone de

vă 
pe

la

cărbune. Am avut cîteva 
zile foarte „rele", ca să 
spun așa. Totuși, vom de
păși aceste dificultăți și 
vom reveni, foarte repede, 
la nivelul planului. Nu a- 
vem nici un motiv să nu o 
facem: dispunem de ca
pacitățile de producție ne- 
cesăre.

— Alte 
sprijinul

argumente în 
acestei afirma

ții, pentru că și pînă acum 
au existat aceste capacități 
de producție!

— Am încheiat extinde
rea tavanului de rezistență 

unde dispu- 
frontale, 
vorbind, 

într-o si- 
favorabi- 
s-au so- 

de

în blocul II, 
nem de patru 
Deci, tehnologic 
ne aflăm, acum, 
tuație mult mai 
lă. De asemenea, 
luționat problemele 
transport — cărbunele ex
tras din front este trimis 

. la suprafață prin orizon
tul 300, pe țienzi, ncmai- 
fiind nevoie de folosirea 
orizontului 440, așa cum 
s-a procedat pînă acum.

— Deci...
Repet:1 dispunem de 

toate condițiile ca să reve- 
' nim la nivelul planului. Și 

o vom face. Exemplul tri
mestrului I din acest an 
ne demonstrează ;că lucrul 
este posibil.

SPORT • SPORT • SPORT ’ SPORT ’ SPORT ’ SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Start în noua ediție a campionatului de fotbal
Jîiil trebuie să confirme saltul valoric !

Tonia, Gîrjoabă, fundași 
— V. Popa, Florescu, Nea- 
gu, B. Popescu, Stana, Di
na, Sedecaru, — mijlocași 
— Mulțescu, Găman, Sze- 
kel>, Dosan,, Timofte, îna
intași — Lâsconi, Vancea, 
Băluță, Henzel, cărora li 
se adaugă componeții lotu
lui de tineret-speranțe.

Dar iată „prologul" a- 
cestei ediții (ora 18) : F.G. 
Argeș — Steaua, Corvinul 
— Petrolul, Oțelul Galați 
— Victoria București, Fla
căra Moreni — Chimia Rm. 
Vîlcea, Sportul studențesc 
— „U“ Cluj-Napoca, jiul 
— S.C. Bacău, Rapid — 

Brașov —• 
Buzău —

formeră, mărturie stau re
zultatele din ediția trecu
tă a „Cupei României". 
Pregătirile au evidențiat a- 

. ■■.■cumulările tehnico-tactice 
și fizice, ambițiile favori- 
ților noștri, în acest con
text, divizionară A din Pe
troșani mizează de acum 
și pe un atu-surpriză — 
tinerețea, creditul acor
dat propriei pepiniere tre
buie susținut cu înflăcăra
re de entuziasta galerie 
minerească.

Prima etapă programează 
multe partide cu rezultate 
imprevizibile, Jiul întîlneș- 
te, în gazon propriu, pe 
S.C. Bacău, o echipă am
bițioasă, cu antecedente... 
nedorite la Petroșani, ca
pabilă deci de surprize. Ia- 

la cîrmă, Jiul a demonstrat tâ de ce, din primul minut, 
însă calități de mare per- trebuie mobilizate exem-

Astăzi se dă startul în 
noul sezon dc fotbal, fiind 
programată 
diviziei A. 
suporterilor 
Jiului, după 
de absență, 
revine în elita soccerului, 
după o campanie susținu
tă! de reordonare tactică a 
jocului, brodată pe spi
ritul de dăruire al între
gii echipe. A treia forma
ție ca vechime în primul 
eșalon are o misiune difi
cilă în acest sezon, mai a- 
les că lista transferărilor 
nu cuprinde nume prea so
nore. In plus, Stana este 
accidentat, iar Sedecaru șe 
află în turneu în Indone
zia, cu naționala de tine
ret.Cu Mulțescu și Ton ca

prima etapă a 
Spre bucuria 

din .Valea 
numai un an 
Jiul Petroșani

plar toate forțele împotri
va noilor colegi ai lui Pa* 
chițeanu. Formația moldo
veana e adepta unui rigid 
bloc defensiv în deplasare, 
a contraatacului în ‘ 
ritate numerică, 
tactică poate și 
contracarată prin 
manevre ofensive, 
tercalarca

inferio- 
această 
trebuie 
variate 
prin in- 

mijlocașilor, 
chiar a fundașilor margi
nali în prima linie. Spcrînd 
că lecția „la tablă“ a fost 
bine însușită, așteptăm con
cretizarea ei în teren, de
butul cu dreptul avînd da
rul să convingă pe iubito
rii fotbalului din întreaga 
țară că locul meritat al 
Jiului este în „prima sce
nă". ■ h ■ .

Înaintea turului,, lotul 
Jiului arată astfel: portari

F.C. Olt,- F.C.M. 
Dinamo, Gloria 
„U“ Craiova.

NOIAN .

spre 4 august. De joi, co- în această perioadă au fost: 
boară iar lemn din aceste colectate afine și zmeură 
exploatări. în cantitate totală de pes-

OXIGEN. Venind în spri- te 2000 kg. (Al. T.) 
jinul unităților economice 
care își desfășoară activi
tatea în flux continuu. 
Fabrica de oxigen din Pe
troșani livrează oxigen teh
nic și în ziua de duminică.

DE LA începutul lunii ’ 
august, la Centrul de co- 

_____ ____  ,___ lectare a fructelor de pă
rul Iscroni) au redat cir- dure din Lupeni — Bărbă- 
culațiej. drumurile de ac
ces la munte, devenite im
practicabile, în urina furlu-

I nii dip noaptea de f

vo informăm'
ABNEGAȚIE. Acționînd 

non stop, cu ajutorul unor 
utilaje . de mare producti
vitate, lucrătorii șantieru
lui de construcții al 
U.M.T.C.F. Deva și fores
tierii din exploatările Suru- 
pata și Stoinicioara (secțo-

teni, activitatea s-a inten
sificat. De la tovarășa Ve
ronica Marton, responsa- 

,3 hila centrului, am aflat că

s-a

pune de o spațioasă sală 
de Sport. In acest sens s-a 
eliberat deja autorizația 
de reparații și amenajare 
a fostei .centrale termice 
nr. 9, situată în apropiere.

CENACLU. Joi, începînd 
cu ora 14, creatorii lite
rari din Valea Jiului vor 
fi oaspeții clubului C.F.R. 
Vor fi citite lucrări din 
creația proprie, inspirate 
din viața și munca oame
nilor municipiului nostru.

REDUCERI. Anumite 
sortimente de textile, în
călțăminte, metalo-chimice, „„......XI—, a.

1000. In Petroșani 
născut copilul cu numărul 
1000, pe anul în' curs. Es
te vorba despre Andrei 
Răzvan Motaș, fiul lui 
Gheorglie Motaș, electri
cian la inina Petrila și al 
Elenei Motaș, revizor la 
l.C.S.A. și A.P., al doilea 
copil al familiei. Să creas
că mare și frumos I (M.B.)

-SOLUȚIE. In viitorul a- 
propiat, Școala : generală . . .
nr. 7 din Petroșani va dis- artizanat și cosmetice.

flate în vitrinele și galan
tarele I.C.S.M.L Petroșani, 
au, de acum, prețurile 
duse cu 20 procente.

RAMPE. La secția 
transport Petroșani

re-

de
___ -da-

S.U.C.T. s-a montat recent 
o rampă de spălare a au
tovehiculelor; peste puți
nă vreme" va fi pusă în 
funcțiune încă una, acțio- 
nîndu-se astfel concret și 
consecvent pentru îmbu
nătățirea condițiilor de 
muncă ale conducătorilor 
auto. (V. BELDIE) >

EMISIUNE. Se lucrează 
intens la pregătirea unei

emisiuni radio în direct 
„de la 1 la 3“. Interviuri, 
informații, momente din 
viața și munca minerilor 
și, bineînțeles, muzică. Do
uă ore despre Valea Jiului 
și damenii ei, despre defi* 
niția contemporană a cu- 
vîntului miner. Emisiunea 
vă fi transmisă în ziua

august, pe programul I. 
Rubrică realizată de 

Ion VULPE

de
29

Franci.se
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Prima afirmare militară 
împotriva cotropitorilor (111)

împrejurările declanșării 
conflictului între. geto-sciți 
'și perși, ne sînt cunoscute 
din relatările istoricului 
grec Herddoț. Desigur, am 
Ii dorit informații mai 
largi privitoare la mersul 
ostilităților; din păcate, 
trebuie să ne mulțumim cu 
știrile, atîtea cîte sînt. 
Potrivit acestora, se pare 

■■'.că perșii ar fi parcurs pe 
teritoriile noastre și cele 
ale sciților cca 1000 km. 
Unii cercetători ai operei 
herodotiene sînt ispitiți, a 
reduce această cifră, întru
nit o buriă parte din dis-. 
tanța pomenită a fost e- 
fectuată în căutarea sinu
oasă a unui adversar is
teț care se ivea și dispă
rea atrăgînd în spații ne
cuprinse uriașa oștire per
sană flămîndă și demora
lizată, ispitită de posibi
litatea unei bătălii deciși- . 
ve. Se știe că expediția a 
durat cca 60 zile nefiindu-i 
însă dat să atingă obiec
tivul propus — supunerea 
ținuturilor nord-dunărene 
și pontice. Zdruncinarea 
politică și militară, scăde
rea prestigiului persan au 
amînat cu aproape două
zeci de ani data răfuielii 
cu înfloritoarele orașe gre
cești, aflate pe continent. 
Cînd totuși, aceasta a a- 
vut loc (494 î.e.n.) în frun
tea armatei persane nu se 
mai găsea Darius ci 
rele său, generalul 
donius. Consecințele 
frîngerii persane pe 
tul geto-scit, au fost 
se pentru greci dar este u- 
til să analizăm și reper
cusiunile conflictului din 
514 î.e.n., asupra dezvoltă
rii politico-militare a lu
mii nord-dunărene. Trebuie 
spus că și aici, poate mai 
mult decît în alte direc
ții, sîntem tributari unor 
informații intermitente. Pe
rioade lungi de timp sînt 

fra-
mai 
sînt 
A-

țiunilor politice autohtone. 
Numele unora din șefii a- 
cestor entități ne-au fost 
chiar transmise de istorici 
ai timpului. Deși unirea 
formațiunilor dace a ră
mas o problemă deschisă 
pînă în timpul lui Bure- 
bista, se percepe fenome
nul (literar și arheologic) 
creșterii .«puterii acestor 
„state**. Astfel, cu aproxi
mativ două secole mai tîf* 
ziu (339 î.e.n) noul candi
dat. la dominația universa
lă era regatul macedonean, 
In același timp interese

Sîntem dintotdeauna 
pe aceste locuri

• ii a i ■ ■ i «■■■■■«■■■ ■

gine-
Mar- 

în- 
fron- 

irnen-

rioade lungi de timp 
concentrate în . cîteva 
ze; ades mai bogate și 
pline de semnificație 
vestigiile arheologice, 
cestea, lasă să se întreva
dă un proces de accelera
re, de cristalizare a forma-

politice și economice i-au 
întors pe sciți împotriva 
vechilor aliați. Prin urma
re, strămoșii noștri au tre
buit să lupte în răsărit și 
în același timp să se opu
nă macedonenilor veniți 
din sud. Experiența diplo
matică și militară acumu
lată în timp, a fost deose
bit de utilă; manevrînd cu 
abilitate pe eșichierul di
plomatic al timpului, s-au 
aliat cu macedonenii, ad- 
ministrînd sciților o ustu
rătoare înfrîngere. Cîțiva 
ani mai tîrziu (335 î.e.n) 
cînd în fruntea statului 
macedonean ajunge Ale
xandru, problema unui 
conflict cu acesta a ajuns 
la ordinea zilei. In fruntea 
unei armate de 30 000 oa
meni, el trece Dunărea, în 
dreptul ostrovului Belene, 
situat în amonte de Zim- 
nicea. Pe malul sting . îl 
așteptau cca 14 000 ostași 
Aici, deși realizase surpri
za unei treceri rapide, în
cep luptele. Autohtonii se 
retrag atrăgînd tot mai de
parte trupele macedonene, 
lovesc din toate părțile ar
mata macedoneană — încep 
lipsurile, iar Alexandru a- 
vînd în față soarta lui

Darius 1, ordonă întoar
cerea. Asistăm la o matu
rizare a artei militare au
tohtone — apai noi proce
dee de luptă în funcție de 
situația concretă — întin
derea . de Capcane, hărtui- 
rea adversarului, evacuarea 
populației neluptătoare, a- 
tragerea adversarului în 
locuri dinainte stabilite etc. 
Se știe că Alexandrir , a 
fost un iscusit conducător, 
el a inițiat "și introdus o 
seamă de reforme în arma
ta macedoneană, reforme 
care au conferit acesteia 
o putere ofensivă de te
mut și totuși strămoșii noș
tri i-au rezistat cu succes. 
Dacă Alexandru cu înțelep
ciunea lui politică a în
țeles că nu este bine să 
aibă în spate un dușman 
tenace, Zopyron, un general 
a lui Alexandru lipsit de 
chibzuință politică, a plătit 
cu o înfrîngere zdrobitoa
re și pierderea propriei 
vieți, dorința ocupării u- 
nor teritorii dace.

(Sfîrșit)

problemei nr. 15: 
e5| Amenință 2) Cb6 J

Alb: Hei, Da4. Ta3, p.:a2, b2, c3
Negru: Ba 1, Tb4
Albul începe si dă mat în două mutări.

torii sînt rugați să -trimită soluția pînă 
în data de 21 august (data ștampilei).

16. K. Hannemăn, 1927

Soluția
1) De4:
Varianta tematică pe tema lanovcic: 
I) ...Cel 2) Dg7±.
Variante secundare: 1) ...Cc8
: c8D+ 1) . . 4 2) De4 ■ .

Probleme simbolice
Problemele la care distribuția piese- 
i" pe tablă reprezintă o anumită figu- 
, se numesc probleme simbolice. Cînd 

la Olimpiada de șah din 1927, echipa 
Danemarcei, formată din Ruben, An- 
derșsen, Norman-Hansen și Krause a 
ocupat locul II, compozitorul K Han» 
ncman i-a dedicat problema pe care noi 
o prezentăm cu nr. 16. In -poziția iniția
lă apare litera R, după cheie litera A, 
după apărarea negrului litera N sau H. 
în poziția finală litera K„ adică tocmai 
inițialele celor patru jucători I

Pentrtl rezolvarea acestei probleme 
se acordă 5 puncte. Veți constata că 
soluția este foarte ușoară, ea consti
tuind -doar un pretext pentru realizarea 
celor patru simboluri.

Aceasta este ultima problemă din ca
drul concursului de dezlegări, dezlegă»

hl
h|

te

% ’a

ft
% »

W' A
A & p

apoi concentrare deplină în In
vestiții arcași din Aninoasa.

Dr. V. MORARU

Un scurt răgaz, 
ța țintelor. In clișeu,

O. PARAIANU

DISCO TOP
SR (31)

MUZICA ROMÂNEAS-
1. Păsări' cu ochi de
- COMPACT; 2. Fe

ricirea arc ochii tăi — 
CARMEN RADULESCU; 3. 
La mare — GRUP 7; 4.
Grădini suspendate — MO
DUL; 5. l’seudofabulă — 
ROȘU Șt NEGRU.

MUZICA
\tlantis is
•’or Love)
TALKING;
CATCH; 3.
dio —
With Me — A1.1'1 IA VILLE;
5. Brother Louie — MO
DERN TALKING.

STRĂINĂ: 1. 
Calling (S.O.S.

— MODERN
2. Stay .— CC 
Midnight Ra-

TA1TY; 4. Dance

DISC JOCKEY

Programul turului diviziei B de fotbal, ediția 1986-87
ETAPA I (24 august 1986) 

>C.LL' Sighet — F.C. Bihor
Minerul Cavnic — C.Ș.-. U.T. Arad
F.C. Maramureș — F.C. Olimpia S.M. 
C.S.M. Reșița — „Poli" Timișoara 
Minerul Paroșcni — Armătura Zalău 
Unio Satu Mare — Aurul Brad 
Steaua C.F.R. Cj.-N. — Dacia Mec. O. 
Strungul Arad — Mureșul Expl. Deva 
Gloria Bistrița -— Metalul Bocșa

ETAPA a II-a (31 august 1986)
Mureșul Expl. Deva — Gloria Bistrița 
Aurul Brad — Steaua C.F.R. Cj.-N.f 
Armătura Zalău — Unio Satu Mare 
Metalul Bocșa — C.l.L. Sighet 
Dacia. Mec. Orăștie — Strungul Arad 
„Poli" Timișoara — Minerul Paroșeni 
F.C. Olimpia S.M. — C.S.M. Reșița 
C.S. U.T. Arad — F.C. Maramureș' 
F.C. Bihor — Minerul Cavnic

ETAPA a IlI-a (7 septembrie 1986)
F.C. .Maramureș B.M. —- F.C. Bihor 
C.S.M. Reșița — C.S. U.T. Arad 
Mineral Paroșcni — F.C. Olimpia S.M. 
U nio Satu Mare — „Poli1* Timișoara 
Steaua C.F.R. Cj.-N. — Armătura Zalău 
Strungul Arad — Aurul Brad 
Gloria Bistrița — Dacia Mec. Orăștie 
Minerul Cavnic — C.l.L,. Sighet

■ Mureșul Expl. Deva — MtetalUl Bocșa

ETAPA a IV-a (14 septembrie 1986)

Aurul Brad — Gloria . Bistrița . / 
„Poli" Timișoara — Steaua C.F.R, Cj.-N. 
Dacia Mec. Orăștie — Mureșul Deva 
F.C, Olimpia S.M. — Unio Satu Mare 
Metalul Bocșa — Minerul Cavnic
C.S. U.T. Arad — Minerul Paroșeni
F.C. Bihor — C.S.M. Reșița 
Armătura Zalău — Strungul Arad 
C.l.L. Sighet —' F.C. Maramureș B.M.

ETAPA a V-a (21 septembrie 1986)

Minerul Paroșeni — F.C. Bihor
Unio Satu Mare — C.S. U.T. Arad

SERIA
Steaua C.F.R. Cj.-N,— F.C. Olimpia 
Strungul Arad — „Poli" Timișoara 
Gloria Bistrița — Armătura Zalău 
Mureșul Expl. Deva — Aurul Brad 
F.C. Maramureș — Minerul Cavnic 
C.S.M. Reșița — C.l.L. Sighet 
Dacia Mec. Orăștie — Metalul Bocșa

ETAPA a Vl-a (28 septembrie 1986)

„Poli" Timișoara — Gloria Bistrița 
Metalul . Bocșa — . F.C. Maramureș 
Aurul Brad — Dacia Mec. Orăștie 
C.S. U.T. Arad — Steaua C.F.R. Cj.-N. 
F.C. Bihor — Unio Satu Mare
C.l.L. Sighet — Minerul Paroșeni 
Armătura Zalău — Mureșul Expl. Deva 
F.C. Olimpia S.M. — Strungul Arad 
Minerul Cavnic — C.S.M. Reșița

ETAPA a Vil-a (5 octombrie 1986)

Dacia Mec. Orăștie — Armătura Zalău 
Steaua C.F.R. Cj.-N. — F.C. Bihor
Strungul Arad — C.S. U.T. Arad 
Gloria Bistrița — F.C. Olimpia S.M.
Mureșul Expl. Deva — „Poli" Timișoara 
C.S.M. Reșița — F.C. Maramureș: : 
Minerul Paroșeni — Minerul Cavnic 
Unio Satu Mare — C.l.L. Sighet
Aurul Brad — Metalul Bocșa

ETAPA a VIII-a (12 octombrie 1986)

F.C, Olimpia S.M, — Mureșul Expl. Deva 
C.S. U.T, Arad — Gloria Bistrița
C.l.L. Sighet — Steaua C.F.R. Cj.-N. 
Minerul Cavnic — l nio Satu Mare
F.C. Maramureș — Minerul Paroșeni' 
F.C. Bihor — Strungul Arad
Metalul Bocșa — C.S.M. Reșița .;,.'■■ 
Armătura Zalău — Aurul Brad 
„Poli" Timișoara — Dacia Mec. Orăștie

ETAPA a I X-a (19 octombrie 1986)

Aurul Bra<l - „Poli“ Timișoara 
Armătura Zalău — Metalul Bocșa
Gloria Bistrița — F.C. Bihor
Mureșul Expl. Deva — C.S. U.T. Arad

A III-A
Dacia Mec. Oi'ăștie — F.C. Olimpia , 
Minerul Paroșeni — C.S.M. Reșița 
Unio Satu Mare — F.C. Maramureș . 
Steaua C.F.R. Cj.-N. — Minerul Cavnic. 
Strungul Arad — C.l.L. Sighet

ETAPA a X-a (26 octombrie 1986)
C.l.L Sighet — Gloria Bistrița
F.C. Maramureș — Steaua C.F.R. Cj.-N, 
C.S.M. Reșița — Unio Satu Mare 
Metalul Bocșa — Minerul Paroșeni 
„Poli” Timișoara — Armătura Zalău
F.C. Olimpia S.M. — Aurul Brad 
Minerul Cavnic — Strungul Arad
C.S. U.T. Arad — Dacia Mec. Orăștie 
i'.C. Bihor — Mureșul Expl. Deva

ETAPA a Xl-a (2 noiembrie 1986)

Dacia Mec. Orăștie — F.C, Bihor 
Aurul Brad — C.S. U.TȚJArad 
Armătura Zalău — F.C.-Olimpia S.M. 
Mureșul Expl. Deva — C.l.L. Sighet 
Unio Satu Mare — Minerul Paroșeni 
Steaua C.F.R. Cj.-N. -j- C.S.M. Reșița 
„Poli1* Timișoara — Metalul Bocșa 
Strungul Arad — F.C. Maramureș 
Gloria Bistrița — Minerul Cavnic

ETAPA a Xll-a (9 noiembrie 1986)

Minerul Cavriic—» Mureșul Expl. Deva 
C.S.M. Reșița: — Strungul Arad
C.l.L. Sighet: — Dacia Mec. Orăștie 
F.C. Maramureș — Gloria Bistrița 
C.S. U.T, Arad — Armătura Zalău
F.C. Bihor — Aurul Brad
Minerul Paroșeni — Steaua C.F.R. Cj.-N. 
Metalul Bocșa — Unio Satu Mare
F.C. Olimpia S.M. — „Poli** Timișoara

ETAPA a XIII-a (16 noiembrie 1986)

„Poți11 Timișoara — C.S. U.T. Arad 
Steaua C.F.R. Cj.-N, — Unio Satu Mare 
Strungul Arad — Minerul Paroșeni 
F.C. Olimpia S.M. — Metalul Bocșă 
Gloria Bistrița — C.S.M. Reșița 

Dă-cia Mec. Orăștie — Minerul Cavnic 
Aurul Brad — C.l.L. Sighet 
Armătura ' Zalău — F.C. Bihor 
Mureșul Expl, Deva — F.C. Maramureș

ETAPA a XIV-a (23 noiembrie 1986)
C.S.M. Reșița —Mureșul Expl. Deva 
F.C. Bihor — „l’oir* Timișoara 
C.l.L. Sighet — Armătura Zalău 
Uiiio Satu; Mare — Strungul Arad 
Minerul Cavnic — Aurul Brad 
Minerul Paroșeni — Gloria Bistrița 
Metalul Bocșa — Steaua C.F.R. Cj.-N. 
C.S. U.T. Arad — F.C. Olimpia S.M. 
F.C. Maramureș — Dacia Mec. Orăștie

ETAP1a XV-a (30 noiembrie 1986)

Gloria,: Bistrița — Unio Salu Mare
Mureșul Expl. Ileva — Minerul Paroșeni 
Dacia Mec. Oiaslm — U.S M Reșița 
Armătura Zalău — Minerul Cavnic , 
„Poli” Timișoara —C.l.L. Sighet 
Strungul Arad — Steaua C:F.R, Cj.-N. 
-Metalul Bocșa’ — C.S. U.T. Arad 
Aurul Brad — F.C. Maramureș 
F.C. Olimpia S. M — F.C. Bihor

, -ETAPA a XVI-a (7 decembrie 1986)

Strungul Arad — Metalul Bocșa 
Steaua C.F.R. Cj.-N. — Gloria Bistrița 
F.C. Bihor — C.S. U.T, Arad M ; 
C.l.L. Sighet — .F.C. Olimpia S.M, 
Minerul Paroșeni — Dacia Mec. Orăștie 
Minerul Cavnic — „Poli” Timișoara 
F.C. Maramureș ■— -Armătura Zalău 
Unio Satu Mare — Mureșul Expl. Deva 
C.S.M. Reșița — Aurul Brad

ETAPA a XVII-a (14 decembrie 1986)

Mureșul Expl. Deva -M Steaua C.F.R. 
Dacia Mec, Orăștie — Unio Satu Mare 
Aurul Brad — Minerul Paroșeni 
Armătura Zalau — C.SM. Reșița 
„l“oli“ Timișoara — F.C. Maramureș 
Metalul Bocșa — F.C. Bihor
F.C Olimpia S.M. — Minerul Cavnic 
C.S. U.T. Arați - C.l.L. Sighet 
Gloria Bistrița — Strungul Arad
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LITOTES «N LU/ME CARNET CULTURAL

Convorbiri româno-japoneze
TOKIO 16 (Agerpres). Un 

călduros schimb de me
saje între tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar gene-
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România 
și tovarășul Mașashi Ishi- 
bashi, președintele Parti
dului Socialist din Japo
nia, a avut loc la Tokio cu 
prilejul întîlnirii dintre to
varășul Miu Dobrescu. 
membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Cole
giului Central de partid, 

SENATUL AMERICAN A ADOPTAT

Sancțiuni economice împotriva R.S.A.
WASHINGTON 16 (Ager-

preș). In pofida unei pu
ternice opoziții a Casei Al
be, Senatul a adoptat cu 
o majoritate importantă de 
voturi — 84 pentru și 14 
împotrivă — un. proiect 
de, lege care prevede, im-. 
punerea unor sancțiuni e- 
conornice — calificate, to
tuși, ca .nioderate .de agen
ția U.P.I., — împotriva re
gimului minoritar de la 
Pretoria.

Intre altele, se precizea
ză interzicerea importuri
lor de oțel, textile, uraniu, 
cărbune și produse agri
cole provenind din R.S.A., 
a unor noi investiții ame
ricane în această țară, ca 
și -suprimarea drepturilor

INTR-O DECLARAȚIE 
dată publicității la sediul 
din New York al Națiuni
lor Unite, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Pe
rez dc Cuellar, a lansat 
un apel pentru sprijinirea 
eforturilor statelor din 
zona Sahclului, precum 
și din regiuni situate in 
vestul și estul Africii, în 
direcția combaterii inva
ziei de lăcuste, o adevăra
tă plagă pentru țările res
pective. Această invazie — 
se menționează în declara
ție — amenință producția 
agricolă a întregului con
tinent african.

GENERAL MOTORS 
CORP., cea mai mare fir
mă americană constructoa
re de autovehicule, a anun
țat concedierea tempora
ră a altor 3 200 de munci
tori de la fabrica din Pon
tiac, statul Michigan. In 
prezent, sînt afectați de 
decizii similare 29 785 mun

și T. Yamamoto,- vicepre
ședinte al P.S.J. In cursul 
întîlnirii, au fost abordate 
probleme actuale ale si
tuației internaționale, pre
cum și aspecte ale dez
voltării ■ relațiilor dintre 
cele două partide.

In timpul vizitei în Ja
ponia, tovarășul Miu- Do
brescu s-a. înțilmt, de a- 
semenea, cu Yoshio Saku- 
rauchi, membru ai Consi
liului Politic al P.L.D., 
membru al;Camerei’ Repre
zentanților din Japonia.

companiei aeriene sud-a- 
fricane în S.U.A.

După cum relevă agenția 
France Presse, senatorii nu 
s-au pronunțat pentru un 
embargo total •— excep- 
tînd, în special, anumite 
produse minerale strategi
ce de la această măsură ■— 
sau pentru încetarea com
pletă a oricăror investiții 
americane în R.S.A., con
trar a ceea ce a decis în 
acest sens Camera Repre
zentanților, unde opozi
ția democrată esle majo
ritară.

Cele două Camere urmea
ză să se pună de acord a- 
supra unui proiect de lege 
comun in toamna acestui 
an.

citori de la diferite uzine 
ale companiei, in vreme 
ce numărul concedierilor 
pe termen nelimitat, a Cres
cut la 18 450.

CEL PUȚIN 600 de de
ținuți politici din închiso
rile sud-africane, încarce
rați fără acuzație în baza 
stării de urgență instituite 
in urmă cu două luni, au 
început o grevă a foamei 
în semn de protest față de 
arestarea lor și pentru a 
cere punerea lor în liber
tate. informează agenți
ile U.P.I și France Presse.

IN APROPIERE ’ de 
Tcaray, in Brazilia centra
lă, a fosl descoperit. în
tr-o mină, la adîncimca de 
80 de metri, un topaz u- 
riaș în greutate de 8 tone. 
Valoarea sa a fost estima
tă la peste 3 milioane de 
dolari, relatează agenția 
TA.SS.

O ECHIPĂ formată din 
șase tineri a traversat Ca
nalul Minerii, de trei ori, 
înotînd în ștafetă neîntre
ruptă 32 de ore și 54 dc 
minute. Cei șase au reali
zat această performanță

Din țările in curs de dezvoltare
IRANUL VA ÎNREGIS

TRA în acest an o impor
tantă creștere a producției 
de grîu, care îi va permi
te să economisească apro
ximativ 75 milioane dolari 
prin reducerea importului 
în materie, relevă ziarul 
„Kayhan International". . 
Creșterea producției .de 
grîu, care este de așteptat, 
să ajungă la 2,5 milioane 
tone, va permite reduce
rea importului cu 500 000 
tone, menționează publica
ția.

■ ■ ■
GUVERNUL UGANDEZ 

a aprobat o serie de mă
suri- în vederea dezvoltării 
sectorului piscicol al țării. 
Un proiect de mai mare 
amploare, care urmează a 
fi realizat într-o perioadă tone anual.

Acord în domeniul 
traficului aerian

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
In conformitate cu memo
randumul trilateral, din 
29 iulie 1985, la 15 august 
a intrat în vigoare acor
dul dintre direcțiile tra
ficului aerian din Haba- 
rovsk (U.R.S.S.), Anchora
ge (S.U.A.) și Tokio (Ja
ponia), destinat să asigu
re creșterea securității 
zborurilor în nordul O- 

neatinsă pînă în prezent 
înotînd fiecare în reprize 
de cite o oră, pe rînd, pe 
parcursul celor 34 de ki
lometri care separă țăr
mul Angliei de cel al 
Franței. De remarcat că cel 
mai tînăr membru al c- 
chipei a împlinit recent 15 
ani.

EPAVA avionului mi
litar hondurian de tip 
„Heroules C-130“, prăbușit 
joi cu 52 persoane la bord 
în zona împădurită Mos- 
quitia din nord-estul Hon
durasului, a fost găsită de 
echipele trimise în zona 
accidentului. După cum au 
precizat surse militare din 
Tegucigalpa, avionul a 
fost „complet distrus", toa
te cele 52 de persoane a- 
flate la bord — 47 militari 
și 5 civili — pierind în ac
cident, se arată intr-un co
municat militar citat dc 
A F.P.

APROXIMATIV 300 de 
persoane au fost date dis
părute după ce un feribot 
supraaglomerat s-a scufun

de doi ani, vizează. între 
Elitele. sporirea număru
lui d» ambarcațiuni do 
pescuit moderne, cr.nstru- 
irea la Jinjia (la circa 50 
km distanță de Kampala), 
a uiui atelier pentru ase
menea ambarcațiune pre
cum și a altor facilități — 
docilii, cheiuri etc.

IN PAKISTAN se va a- 
pliea in următorii patru 
ani un program agricol ca
re prevede extinderea cu 
aproximativ un milion dc 
hectare a suprafețelor cul
tivate cu plante oleaginoa
se, rclabiază agenția China 
Nouă. Ca urmare, pînă în 
anul 1989 se va ajunge la 
dublarea producției care 
este în prezent de 200 000 

ceanului Pacific, informea
ză agenția TASS. După 
cum a declarat reprezen
tantul sovietic, acordul 
prevede coordonarea acțiu
nilor din domeniul acor
dării de ajutor cetățenilor 
de la bordul avioanelor a- 
flate în stare de avarie, în 
condițiile efectuării de 
zboruri deasupra oceanului, 
pe trasee stabilite.

dat. în apele rîului Dliales- 
wari, în apropiere de Dha
ka — au anunțat surse ale 
poliției, citate de agenția 
Reuter. Oficialitățile loca
le apreciază că o serie din
tre persoanele aflate la
bord s-ar fi putut salva, 
dar se menționează că
mutți dintre pasageri nu
știau să înoate. Un vas de 
salvare s-a deplasat la 
locul accidentului, pentru 
a încerca readucerea la 
suprafață a feribotului.

IN SEMN DE PROTEST 
față de actuala politică dc 
apartheid și segregație ra
sială promovată de . regi
mul minoritar de Ia Pre
toria, peste 300 000 de fa
milii care locuiesc în imo
bile de stat au refuzat să 
plătească chiriile. Acțiu
nea s-a extins în 38 de a- 
șezări ale populației de 
culoare din diferite provin
cii ale țării.

BERLIN 16 (Agerpres).
Anul acesta, cînd se îm
plinesc 30 de ani de la 
moartea marelui drama
turg și om dc teatru Ber- 
told Brecht, opera sa este 
tot mai cunoscută pe me
ridianele lumii. Totodată, 
în capitala R.D.G., unde el 
a condus celebrul „Berli
ner Ensemble", regizorii și 
actorii continuă într-un 
mod creator să transpună 
ideile sale despre arta 
spectacolului teatral infor
mează agenția A.D.N.

Studiul operelor și ide
ilor sa'e se realizeazîi a- 
cum prin intermediul Cen
trului Brecht, înființat în 
.1978, ce-re are și rol de mu
zeu și publică diferite lu-

EEZE2S
FILME

Duminică 17 august

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Cobra se în
toarce; Unirea : Racola
rea; Parîngul: Artista, 
dolarii și ardelenii.

PETRILA: Sosesc pă
sările călătoare.

LONEA: Din prea mul
tă dragoste.

VULCAN — Luceafă
rul: Prieteni fără grai,

LUPENI — Cultural: 
Superman, I—II.

URICANI: Toate mi se 
întîmplă numai mie.

Luni, 18 august

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Nea Mărin mi
liardar; Unirea: Primă
vară fără soare ; Parîn
gul: Clipe de răgaz.

l’ETRILA: Sosesc pă
sările călătoare.

LONEA : Alice.
VULCAN — Luceafă

rul: Hallo taxi.
LUPENI — Cultural : 

Zonă cu obstacole.
URICANI: UrniEi easio- 

rului.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
l-Iunedoara.

TV.
Duminică, 17 august

11,30 Telex.
11,35 LuineEi copiilor, 

(parțial color)
■— Țelefilmotcca de

ghiozdan — „Vizi
tatorii". 

crări despre opera drama
turgului.

*
LONDRA 16 (Agerpres). 

Biblioteca britanică devi
ne tot mai ncîncăpătoarr» 
pentru fondul de cărți me
reu în creștere și numă
rul sporit de vizitatori: 
aceea, în 1980 a început 
construirea unei noi clă
diri, care va fi dată în 
funcțiune în 1993. Acest 
lăcaș de cultură este adă
postit în prezent de 20 <le 
clădiri.

Noua clădire a bibliote
cii va totaliza 290 km de 
rafturi, iar serviciul dc 
bibliografic va fi compu
terizat.

12,40 Din cununa eînte- 
cului românesc:

— Muzică populară, 
(color)

13,00 Album duminical, 
(parțial color)

— August de epopee
— poem TV.

— Virtuozi ai cîntecu- 
lui . românesc.

™ Telesport.
. — Cotidianul în 600 

de Secunde.
— Autograf muzical.
— Din' frumusețile 

patriei.
— Lumea minunată a 

filmului.
— Secvehța telespec

tatorului.
14.45 Contemporanii noș

tri.
.19,00 Telejurnal.

— In întîmpinatea ma
rii sărbători națio
nale.

19.1.5 Tara mea azi. (co
lor)

19,Sâ Cintarea României, 
(color)

20,20 Film artistic: „Ci
tadela sfărîmată",

21,50 Telejurnal.

Luni, 18 august

20,00 Telejurnal,
— In întîmpinarea 

marii sărbători na
ționale.

20,20 însemne ale unui 
timp eroic.

— Știința — forță ne
mijlocită de pro
ducție.

20,35 Tezaur folcloric, 
(color)

20.5.5 Film serial: (color) 
„Cristofor Columb".

21,50 Telejurnal.

memento

Neonaziștii din S.U.A. continuă să viseze la un stat rasist
Cei 24. membri ai violen

tei organizații neonaziste 
denumite „Ordinea" sînt fie 
morți, fie la închisoare, în
să visul, privind crearea 
unui stat rasist în nord- 
vestul Pacificului nu a mu
rit încă.

...Deși puțină lume ia 
în serios un astfel de con
cept, reprezentanții opiniei 
publice privesc cu îngrijo
rare recentele izbucniri de 
violență instigate desigur 
de ideologia extremistă.

In luna mai, un cuplu 
purtînd o bombă asupra 
lui. a pătruns într-o școa
lă de copii din Cokeville, 
statul Wyoming, și i-a ți
nut ostatici timp ele două 
ore și jumătate, cerînd des
păgubire milioane de do
lari. Perechea a declarat 
că banii îi sînt necesari 
pentru finanțarea unei „re
voluții"". în vederea creă-* 
rii unei patrii in care al
bii să dețină supremația.

Nouă copii au suferi* 
arsut' grave atunci cînd 
una dintre cele două bom
be cu gaz, puse de cuplu, 
a explodat accidental. A- 
mîmloi au murit, femeia 

DIN PRESA STRÂINÂ
(„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE")

fiind împușcată de soțul ei, 
care după aceea s-a sinucis.

Deși cei doi soți au ac
ționat ■— se pare — sin
guri, anchetatorii au gă
sit un material care suge
ra că ei fuseseră influen
țați de ideologia extremis
tă. inclusiv doctrinele or
ganizației „Posse Comi- 
tatus". o grupare antiguver
namentală înscrisă la De
partamentul Justiției drept 
o organizație teroristă.

In celălalt, caz. David 
Lewis Rice, un Vagabond 

de 27 de ani. a fost con
damnat, la 10 iunie, la 
moarte pentru spargere și 
pentru ucidere prin în
junghiere, la 24 decembrie 
1985, a lui Charles Gold

mark, avocat, de 4.1. de ani, 
din Seattle, a soției aces
tuia și a celor doi copii ai 
săi, '. —

Martorii care au luat 
parte la proces au declarat 
că inculpatul ei acționat 
din convingere amăgitoare 
că „lovește in comunism". 
O cunoștință a acestuia a 
declarat că Rice era con
vins că „America este, con
trolată de o elită de evrei 
care subminează principiile 
naționale".

Crearea unui stat rasist 
in nord-vest a constituit 
țelul principal al organi
zației „Ordinea", filială a 
organizației „Națiuniie A- 
ricne", ramură a Bisericii 
Creștine ; Jesus Cțjrist din 
localitatea Hayden Lake. 
Ații, biserica, cît și. Națiu
nile Ariene slut conduse de 
reverendul Richard Girut 
Butler, în vîrstă dc 66 
de ani, . ’

Potrivit autorităților, „Or
dinea" a fost creată în 
1982 de un discipol al Na
țiunilor Ariene, Robert 
Mathews, împreună cu alți 
șase membri. Mathews a 
fost ucis în luptă cu poli
ția, în 1984. Un alt mem
bru, care colaborase cu 
autoritățile, s-a sinucis du
pă arestarea sa.

Deși autoritățile federale 
susțin că „Ordinea" ■ nu 
mai există, visul creării 
unui stat rasist în nord-vest 
continuă să existe.

Mica p u
VIND pian „Petrof". Te

lefon 44765, Petroșani, zil
nic între orele 18—20. 
(8668)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dan- 
ciu Vasile, eliberată de

ANUNȚURI DE FAMILIE

Fiicele, nepoții1 și ginerele cu aceeași adîncă du
rere anunță împlinirea a 6 luni de Ia decesul scum
pei lor mame, bunici si soacre

CIRCOV TODOSIA
Lacrimi și flori pe mormîntul său. (8GG5)

Cu adîncă durere soția, copiii și nepoții reamin
tesc că se împlinesc 6 luni de ia decesul celui care 
a fost

ROȘCA IOAN
Nu-I vom uita niciodată. (8669)

Un an de durere și suferință de cînd a trecut 
în neființă scumpul nostru sot si tată 

sing. BERINDEA AUREL
In veci neuitat în inimile noastre, soția și copiii. 

(8667)

b I i c i t a t e
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (8664) -

PIERDUT contract de în
chiriere pe numele Muller 
Cătălina, eliberat ■ de 
E.G.C.L. Vulcan. II declar 
nul. (8666) -
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