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în colectivele

miniere

Demaraj 
promițător
• Cu cele mai mari 

depășiri in prima zi a 
lunii — minele Lupeni 
și Vulcan

Colectivele a cinci între
prinderi miniere - Dîlja, Vul
can, Paroșeni, Lupeni și U- 
ricani - au obținut în prima 
zi a lunii iunie, ultima lună 
a primului semestru al anu
lui, rezultate deosebite. Toa
te întreprinderile amintite 
și-au realizat ^depășit sar
cinile planificate. Cele mai 
bune rezultate le-a avut mi
na Lupeni, mină cu cea mai 
mare realizare a zilei, plus 
121 de tone. Realizări deo
sebite au înregistrat sectoa
rele V - plus 178 de tone, 
obținute printr-un spor al 
productivității muncii de 956 
kg/post - și VI - plus 200 
de tone, cu o productivitate 
superioară sarcinilor planifi
cate de 894 kg/post.

La Vulcan a „doua cla
sată" - plus 69 de tone - 
s-au remarcat minerii sectoa
relor II ( + 48 tone), V ( + 125 
tone) și VII ( + 68 tone), iar 
la Paroșeni - plus 37 tone - 
s-a evidențiat sectorul II cu 
peste 100 de tone extrase 
suplimentar. Rezultate bune 
au mai obținut, așa cum 
mai aminteam, și colectivele 
întreprinderilor miniere Dîl
ja și Uricani. Prin urmare, la 
Combinatul minier Valea Jiu
lui un demaraj promițător.

In urmă cu un an, la I.M. 
Lonea se introducea primul 
complex mecanizat. L-au 

. montat și pus în funcție 
membrii formației „service" 
din cadrul S.S H. Vulcan, oa
meni tineri, harnici, perse- 
verenți, pricepu}! în ale teh
nicii, buni, cunoscători ai u- 
tilajelor destinate mecaniză
rii lucrărilor miniere. Ei au 
determinat coloșii de oțel 
să „pășească" in abataj și 
au obținut primele tone de 
cărbune. Asta a fost la Lo
nea. La I.M. Paroșeni au a- 
daptat instalația hidraulică 
a unui complex mecanizat 
la condițiile de zăcămint e- 
xistente. Tot aici, tinăra for
mație a inițiat minerii din 
brigada lui llie Filiche, i-a 
familiarizat cu modul de 
funcționare a complexului, 
cu întreținerea, revizia și ex
ploatarea acestuia.

La I.M. Aninoasa aceiași 
tineri, au reparat in subteran 
peste 100 de stil pi hidraulici

șî numeroase alte agregate 
hidraulice reducind astfel 
cheltuielile de transport 
spre suprafață și implicit

Formația> ■ ■
„service" in 
acțiunea de
mecanizare

timpul afectat reparației u- 
tilajelor. La Vulcan, au rea
lizat adaptarea comenzii hi
draulice de pe distribuitorul 
rotativ pe un alt tip de dis
tribuitor fără oprirea produc
ției. La I.M. 'Livezeni, mem
brii formației „service" a 
S.S.H. Vulcan urmăresc bu

na funcționare a transpor
toarelor cu covor de cau
ciuc, depistează defectele și 
intervin, operativ pentru re
medierea lor. Azi, ii intil- 
nim la I.M. Petrila, alături 
de ortacii cunoscutului șef 
de brigadă Eugen Voicu, 
unde acordă asistență tehni
că, asigură întreținerea și 
buna funcționare a comple
xului mecanizat, instruind 
minerii, deslușindu-le tainele 
minuirii utilajului.

De fapt, tinerii de care am 
vorbit, cei care îndrumă și 
sfătuiesc, cei care Împărtă
șesc cu dărnicie din cunoș
tințele lor, sint Emil Ariton, 
llie Chircu, Constantin Fie- 
raru, Augustin Moraru, loan 
Sebișan, Gheorghe Ceaușu, 
Marin Costache, loan Pis și 
Doru Hurmuzache, tineri ca- 

. re au în fruntea lor pe teh
nicianul principal Carol Si- 
monis.

Constantin GRAURE
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Uzina electrică Paroșeni. Una din cele mai harnice echipe de la atelierul reparații 
turbine este cea condusă de Traian Albu. Lucrînd cu pricepere, membrii echipei reduc 
mult timpul reparațiilor. FoțO : Șt. NEMECSEK

vă informăm
CROITOR li COOPERA

TIVEI „UNIREA" din Petro
șani și-au „croit" realizări 
pe măsura hărniciei și pri
ceperii lor. Colectivul uni
tății nr. 71 din cartierul 
Aeroport Petroșani, condus 
de Vasile Marin, a obținut 
o depășire a sarcinilor de 
plan de 27 mii lei pe luna 
mai. Rezultate bune au ob
ținut și unitățile nr. 70 (Va
sile Becheru), croitorie

pentru femei nr. 75 din Pe
trila (Ana Bălăuță) și 67 
(Irina Kolosvari) din Petro
șani. (D.G.)

UN FRUMOS MICRO 
COMPLEX comercial pen
tru mărfuri industriale s-a 
conturat în Petrila, la par
terul blocului nr. 31 dat în 
folosință în acest an. Ce
lor două magazine cu ar
ticole de încălțăminte și 
tricotaje, deschise de curînd 
li s-a mai adăugat o uni
tate : magazinul nr. 97 cu 
articole cosmetice, pariu-

merie, mercerie și galante
rie. (I.M.)

IN TOATE ȘCOLILE DIN 
MUNICIPIU se desfășoară 
în aceste zile o amplă ac
țiune de primire în rîndu- 
rile uteciștilor a unui mare 
număr de elevi ai claselor 
a VIII-a. Pînă la această 
dată peste 300 din cei mai 
buni purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor au primit 
într-un cadru solemn carne
tul roșu de utecist. (M.P.)

EXCURSIE IN U.R.S.S. 
Filiala O.J.T. Lupeni orga-

■W

Eveniment de importanță istorică în cronica relațiilor 
dintre poporul român și popoarele chinez, coreean, viet
namez, laoțian și kampuchian, vizita secretarului general 
al partidului, președintele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cinci țări prietene din Asia, a fost urmărită 
cu satisfacție și deplină aprobare de către oamenii muncii 
din Valea Jiului.. Aceste septimente de atașament la po
litica internă și externă a partidului sîrtt exprimat* în te
legrame, mesaje și scrisori adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului.

„Manifestările pline de căl
dură, de înaltă stimă și pre
țuire cu care ați fost întîrh- 
pinat pretutindeni — se spu
ne în telegrama Comitetului 
municipal de partid 
Petroșani - au con
firmat încă o dată pres
tigiul de care se bucură Româ
nia socialistă reprezentată 
prin fiul.ei ce! mai ales, neo
bosit militant revoluționar, cu 
o excepțională autoritate po
litică, recunoscută pe toate 
paralelele și meridianele glo
bului. Desfășurată în apropie
rea și la începutul deschide
rii sesiunii speciale a Adună
rii generale a Organizație) 
Națiunilor Unite, consacrată

dezarmării, în primul rînd de* 
zarmării nucleare, vizita dum
neavoastră, tovarășe secretar 
general, exprimă într-o formă 
teoretică și practică de mare 
expresivitate punctul nostru 
de vedere în problemele de 
mare actualitate care frămîn* 
tă omenirea : pacea, securi
tatea și colaborarea. Noi, mi* 
nerii Văii Jiului, ne exprimăm 
întreaga adeziune la politica 
internă și externă a partidu
lui și țării noastre, dragostea 
și respectul profund pentra 
dumneavoastră, dar și hotă- 
rîrea fermă, comunistă, de a 
ne consacra toate eforturile

(Continuare în pag. a 2-a)

LE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE • INVESTIȚIILE ,

Întîrzierlle față de grafice pe șantierul de locuințe din

Lupenl cer asigurarea tuturor condițiilor pentru

Intensificarea execuției
Deși s-au obținut ritmuri record în .ope

rațiile de baza, numeroasele stagnări „mărun
te", adunate la un loc, au condus la întîrzieri 
in realizarea construcției.

Pentru luna mai, Grupul 
de șantiere din Petroșani a 
avut programată darea în 
folosință a unui singur bloc, 
K2, din cartierul „Vîscoza" 
Lupeni. Acum cîteva zile am 
constatat însă că stadiul lu
crărilor la obiectivul în cau
ză nu era nici pe departe 
satisfăcător, că, de fapt, ai
ci urmează să se lucreze în
că vreo cîteva săptămîni pî
nă cînd execuția se va putea 
numi pe deplin terminată. 
Dar să dăm cuvîntul cons
tructorului cel mai autorizat 
să dea relații despre stadiul 
de execuție atins la blocul

discutat 
formații 
formații 
tier. Trebuie să spunem din 
capul locului că, dacă ar fi 
să luăm în considerare rit
mul de execuție atins pe a- 
numite operații separate - 
de pildă cea mai importan
tă, ridicarea structurii de 
rezistență a blocului, respec
tiv, turnarea betonului în 
pereții interiori prin inter
mediul cofrajelor metalice 
plane, ca și zidăria portan
tă a pereților laterali - s-ar 
putea zice că la blocul K2

cu mai multi șefi de 
sau membri ai unor 
de bază de pe șan-

>
*

s-a, obținut un adevărat re
cord, constînd în realizarea 
a cinci nivele în mai puțin 
de 25 de zile. In realitate, 
însă, stadiul execuției este 
întîrziat. Asupra cauzelor a- 
cestei întîrzieri ne-am pro
pus să insistăm :

- Nici nu poate fi vorba 
despre altceva decît de mici 
stagnări, care, adunate la 
un loc, au dus la întîrzieri - 
a apreciat șeful uneia din 
cele două echipe de mozai
cari prezente la execuția o- 
biectivului, Gheorghe Moș
neag. Mă opresc la cauzele 
care ne țin acum în loc. Azi, 
de exemplu, (26 mai - n.nj 
echipa pe care o conduc a 
turnat doar două mașini de 
betoane. De la ora 11 pînă

A. HOFFMAN

Ne mai trebuie o lună 
să terminăm lucrările - 

ne-a declarat șeful punctului 
de lucru, maistrul construc
tor Mihai Popescu.

Care este explicați'a aces
tui decalaj între grafice și 
realitate ? Ca să găsim răs
puns acestei întrebări, am

• (Continuare în pag. a 2-a)

Asta e toată problema. 
Doar cheia, 
blemeF 
numai 
poate

Nedumerire

nizează o excursie de 12 
zile în U.R.S.S. pe ruta 
Kiev - Leningrad - Mos
cova. înscrierile se fac pî
nă în ziua de 10 iunie a.c. 
(D.C.)

PLAPUMĂRIE Șl CEAPRA- 
ZARIE. Cooperativa „De
servirea" din Lupeni a des
chis în apropierea pieței 
din orașul Vulcan o unitate 
de plapumărie și ceaprază- 
rie. (D.C.)

uă injo-rmătn
i

fi

pro- 
are 

EL
■ a 

făcut-o, că ceilalți ridică 
din umeri a nedumerire. 
Ei il știau inginer minier și 
nu electromecanic și, ori
cum, ca miner este destul 
de dificil șă te poți pro
nunța asupra unor neglijen
țe sau abateri electrome
canice Dar EL le-a cons
tatat (?), Dar dacă 
constatat, se Întreabă 
dumerit „păgubașul”, 
ce nu a luat măsura 
mai simplă pe care o pu
tea lua ca organ de con
trol — să oprească utila
jele aflate în neregulă ?! 
Spre exemplu, benzile. Și

cheia | 
lipsește, O 
EL, numai 

ști de ce

le-a 
ne- 
de 

cea

tot nedumerit se mai în
treba, de unde o fi știind 
că nu s-au făcut reviziile 
reglementate prin dispozi
ții și alte normative, da
că nu a cerut lămuriri spre 
edificare ? Că doar știa 
de unde să le ceară — 
înainte de a deveni șef 
lucrase 6 ani în întreprin
dere. Nedumerit, păguba
șul să-l numim in conti
nuare tot așa — privește 
chitanța prin care i se 
aduce la cunoștință. că a 
fost amendat cu 1000 de 
lei — și iar se întreba : 
Să fi avut o poliță de plă
tit? Să vrea să simtă și foș
tii colegi că EL a ajuns ci
neva ?

Dorin GHEȚA
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pentru a realiza sarcinile, e- 
țpnomice, conștient, fiind că 
numai astfel vom putea con
tribui în mod eficient la pro- 
greșul și prosperitatea patriei, 
prețuită astăzi de întreaga 
lume".

„însuflețiți de înaltul 
•umneavoastră exemplu de 
slujire cu pasiune și abnega
ție revoluționară a intereselor 
poporului, a cauzei socialis
mului și păcii, minerii , Văii 
rfiutui — se spune în telegra
ma Combinatului minier Va
lea Jiului — se angajează să 
acționeze cu fermitate și- e- 
nergie pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a 
partidului, să depună toate 
eforturile pentru creșterea 
producției de cărbune, pen
tru înflorirea continuă a pa- 
tr.ei noastre socialiste".

Intîln'rile și convorbirile to
varășului Nicolae Ceaușescu,

secretar general al partidu
lui, cu conducătorii partide
lor și statelor vizitate, în ca
re trăiește și muncește o pă
trime dn populația globului, 
s-au încheiat cu rezultat^ fruc
tuoase, cuprinse în documen
te bilaterale care vor dezvol
ta relațiile prietenești pe 
plan politic, economic, tehni- 
co-științifice și în alte dome
nii. Noul mesaj de pace și 
prietenie, contribuția activă a 
României la stabilirea unui 
climat de înțelegere în lume, 
a constituit fondul altor tele
grame, mesaje și scrisori de 
satisfacție și mîndrie tri
mise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de comitetele oră
șenești de partid din Lupeni, 
Vulcan, Uricani și Petrila, de 
colectivele de mineri, ingineri 
și tehnicieni de la întreprin- 
deri'e miniere. Uricani, Lu
peni și Vulcan, de spitalul 
municipal Petroșani, Teatrul

de stat Valea Jiului, cadrele 
didactice și studenții Institu
tului de mine, Grupului șco
lar minier Petroșani și altor 
școli din Valsa Jiului.

Sentimentelor de mîndrie 
patriotică și de aprobare fa
ță de noua contribuție adusă 
de România socialistă; prin 
cel mai autentic reprezentant 
al ei, tovarășul N colae 
Ceaușescu, la întărirea prie
teniei cu popoarele din Asia, 
sînt însoțite de angajamen
tul tuturor oamenilor muncii 
din Valea Jiului de a răspun
de prin fapte la construirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate și a comunis
mului pe pămîntul României, 
de a traduce în viață istori
cele hotărîri ale Congresului 
al Xl-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului.

ÎN DEZBATERE PUBLICA

Proiectul Legii privind asigurarea
sănătății populației

Autogospodărirea studențească

Și în rîndurile studenților 
ide la Institutul de mine Pe- 

un viu 
Legii pri- 

sănătății

și igiena
c
iioșani, a suscitat 
interes proiectul 
vind asigurarea 
populației.

După cum
In căminele studențești s-a 
introdus autogospodărirea, 
formă nouă de administrare 
bazară pe inițiativa și parti
ciparea nemijlocită a studen
ților- la crearea condițiilor 
optime de muncă și învăță
tură. Acolo unde este apli
cată riguros și consecvent, 
«autogospodărirea asigură 
studenților condiții bune pen
tru desfășurarea activității 
lor intelectuale. Atît în cămi
nele studențești cît și ia can
tină autogospodărirea se 
concretizează în respectarea 
normelor de ig enă personală 
>i colectivă, cît și prin păs
trarea în bună stare a mobi
lierului și a instalațiilor sa
nitare, bunuri de care se bu
cură în comun toți studenții. 
Pentru ei la parterul cămi
nului nr. 2 funcționează două 
cabinete medicale, bine do

nate și încadrate cu perso
nal sanitar de specialitate. 
Activitatea educativ-sanitară 
Tn rîndul studenților se des
fășoară îndeosebi sub forma 
tinor întîlniri și discuții pe
riodice cu medici de specia
litate din Valea Jiylui, în că
rărui cărora se audiază ex
puneri și se fac recomandări

se știe

de comportament igienic, cît 
și prin măsuri de igienizare 
și de combatere a poluării 
mediului prin fumat, în spe
cial a camerelor și altor lo
curi frecventate și de studen
ți nefumători.

In secțiunea a doua a pro
iectului legii sănătății sînt 
precizate în mod concret o- 
bligațiile unităților și per
sonalului sanitar privitoare 
la apărarea sănătății, și pen
tru creșterea unui tineret vi
guros. In acest sens, în art. 
l/3, al. h, se legiferează fap
tul că unitățile sanitare sînt 
obligate „să asigure asis
tența medicală a elevilor și 
sudenților, precum și respec
tarea cerințelor de igienă în 
procesul de învățămînt în ve
derea asigurării dezvoltării 
lor armonioase, fizice și in
telectuale". Se înțelege lim
pede din această prevedere 
a legii că în crearea și păs
trarea mediului optim de 
muncă și învățătură, și nouă, 
studenților ne revin o sea
mă de obligații și sarcini ca
re se înfăptuiesc în cadrul 
autogospodăririi, formă nouă 
de asigurare de către stu
denții înșiși a unor condiții 
igienice care, după părerea 
noastră, trebuia menționată 
în mod expres în lege. 

Emil RADA, 
Dumifru DANĂȘEL, 
Mugur Coț IOAN 

studenți

O unitate de servire așteaptă dotări
Cartierul Aeroport din Pe

troșani beneficiază din 5 mai 
a.c. de un nou complex de 
servire ai Cooperativei „U- 
nirea", deschis în strada A- 
'Viatorilor. Am intrat zilele 
trecute în frizerie și unitatea 
de cosmetică din noul com
plex. " .

In ambele domnește o at
mosferă de liniște susceptibi
lă; lucrătoarele de la frize
rie se p'îng de clienți, la o- 
ra aceea neavînd decît unul. 
Situația era la fel și la cos
metică : două cliente la pa
tru lucrătoare. Responsabila 
secției, Mariana Csiki, ne 
dezvăluie una din cauze : 
„N-avem clientelă pentru că, 
deși unitatea a fost dată în 
folosință de peste 20 de 
zile, ne lipsește încă dotarea 
corespunzătoare".

intr-adevăr, în spațiul des
tinat operațiilor de cosme-

tică și pedichiură, în 
de lumina insuficientă,

afară
, nu se 

aflau decît două scaune de 
frizerie, „alese" de lucrătoa-

dintre cele care și-au fă-.
! unităti.

re
cut stagiul în alte ____ ...
Deci, în două încăperi unde 
ar trebui să fie un vopofor 
(pentru aburi), un electro
derm (pentru dezinfecții), un 
vapozom (pentru aburi ozo- 
nizați), un galvanoderm (pen
tru ionizări cu fructe și sul
furi), 2 paturi, un bazin p6n-

tru pedichiură și alte dotări 
specifice secției, numai două 
scaune roase de rugina tim
pului. '

La întrebarea firească ce 
vă mai lipsește ?, răspunsul 
nu întîrzie • „Perdele pentru 
geamuri, scaune de lucru, 
mese de manichiură, instala
ție de lumină satisfăcătoa
re", ■ V ■

O întrebare și mai fireas
că: Ați sesizat starea de lu
cruri la conducerea coope
rativei ?

- De foarte multe ori I In
să, de cînd a fost dată u- 
nitatea în folosință, nimeni 
din conducerea cooperativei 
n-a fost pe la noi.

Ieșim din. unitate, cu gustul 
amar al concluziei că pe ici 
pe colo lucrurile nu merg ti
ja cum trebuie și adresăm, 
de data aceasta conducerii 
cooperativei „Unirea", o 
întrebare la care așteptăm 
răspuns :

De ce femeile din cartie
rul Aeroport sînt lipsite, da
torită acestor neajunsuri, de 
posibilitatea de a beneficia 
de serviciile unităților care 
le sînt puse la dispoziție ?

Mircea BUJORESCU

exec

Lupeni — arhitectonica 
modernă, dominară de 
zveltele siluete ale maca
ralelor.

Foto : Ol GHEORGHE
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la 16 am stat cu opt oameni 
pentru că nu ni s-au trimis 
betoane. De la stația din 
Lupeni, a cărei capacitate nu 
satisface necesitățile șantie
rului Lupeni - Uricani de cî- 
țiva ani, nu ni s-a trimis be
ton socotindu-se mai urgen
tă aprovizionarea altor punc
te de lucru. Stația de betoa
ne din Vulcan, care ne sal
vează de obicei, în aseme
nea situații, a fost azi defec
tă. Pe deasupra, s-au defec
tat și două mașini pentru 
transport.

Desigur, nu ne-am oprit 
numai la acest exemplu în 
investigarea cauzelor rămî- 
nerii în urmă de la blocul 
K2. Intr-un apartament, 
instalator spărgea pur 
simplu -betonul turnat cu o 
zi-două în urmă pentru a 
face loc unor instalații. Și

la blocul K2, ca și la K3, 
instalatorii erau parcă spe
cializați în spargeri. Intr-o 
încăpere, un constructor fă
cea găuri în pereți pentru 
a prinde oglinda, iar un al
tul spărgea pereții deja vop
siți pentru a monta instala
țiile sanitare. A trebuit să 
apelăm la explicația mais
trului Popescu pentru a în
țelege motivul unor aseme
nea situații ieșite din comun: 
„Explicația constă în întîr- 
zierea cu care ne sosesc 
materialele de instalații. 
Graba îi îndeamnă pe zi- 

pe zugravi și vop- 
încheie toate lucră- 

apartament chiar 
aflăm încă îil aș- 
obiectelor sanitare.

un
și

dări ori 
sitori să 
rile din 
dacă ne 
teptarea
Pentru instalatori însă nu e- 
xistă altă soluție decît să... 
spargă. Apar astfel multe 
remedieri, ceea ce înseamnă 
pe de o parte, calitate sla-

Un singur pas greșit năruie așteptări de-o viață
, — Vă fac mari, bă, zisese 
poate „inspectorul școlar" și 
cei patru rămăseseră cu gu
rile căscate. Puneți cîte două 
„albăstrele" . în plama băia
tului și, pe ioc, vă declar 
absolvenți a opf sau zece 
clase, după cum îmi place 
culoarea ochilor voștri.

Pe chipul negricios al lui 
Zoitan B., din satul Ghelin- 
Ja, nu se risipise încă nedu
merirea, dar și scosese 203 
de iei pentru „inspectorul 
școlar" Bela Zsogon, consă
tean de-al lor care ajuns&se 
„cineva", peste noapte, de 
„învîrtea pe dește" județul 
Covasna. Invidioși pe cultu
ra dobîndiță „dintr-un con
dei", ceilalți trei umbla- 

Tă vîrtos la pungă. „Inspecto
rul" completă o foaie matri- 

,‘-®61ă, puse, cu deosebită ce
remonie, ștpmpila grădiniței 
din comuna Banița, repetă 
gesturile de încă două ori, 
dar tragedie, nu avea decît 
trei foi matricole. Ultimul 
său consătean, rămas cu bu-

zele umflate, se burzului pe 
noii „titrați" și asifel ajun
seră in fața șefului de, post. 
Care milițian, deșcă băirînă, 
mirosi că ceva e necurat în 
afacerea asta.

...Beia Zsogon fusese un 
„nume" în restrînsa, din fe
ricire, lume interlopă. O do
vedesc antecedentele sale 
penale. De la un timp însă; 
încercase să se dea," cinstit, 
pe brazdă, se gîndea omul 
la vechime în cîmpul muncii, 
de vreme ce, într-o zi, i 
venise ia Petrila, pentru a 
solicita completarea carne
tului de muncă. Intenție de 
fapt onorabilă, dacă, în a- 
cea zi de 28 aprilie, nu l-ar 
fi păscut ghinionul. Ghinio
nul se numește însă, lipsă de 
cumpătare la băutură, lipsă 
care l-a lăsat fără o lețcaie 
în buzunar, la așa distanță 
de U.F.E.T. Comandau. Exis
tau mai multe soluții de a 
ieși din impas, cea mai ac
ceptabilă rămînea găsirea 
unei „ocazii". Poate, cu a-

cest gînd o fi pornit spre ca
lea întoarsă Bela zsogon, 
pînă a ajuns în fața școlii 
generale din Banița, unde, 
cîteva minute de rătăcire 
l-au readus in postura de 
infractor. Profitînd de întu
neric a forjat mai multe uși, 
și-a însușit un acordeon, un 
casetofon și trei foi matrico- 
le. In trenul în care urcase 
fără bilet a găs t ama
tori de chilipirul i, oUO de 
lei pentru acordeon, apoi, la 

re-. Brașov, 200 pe . casetofon, 
deși valoa.ea bunurilor fura
te atingea 7000 de lei. Cînd 
și-a gătat banii “ nemunciți, 
destui de repede", i-a venit 
.ideed să prolite de creduli
tatea celor patru consăteni. 
Și era cît pe aci șă-i și pă
călească...

Iată cum, o singurq „sin
copă" în. plan volitional îl 
readuce pe Bela Zsogon în 
fața" legii, care va sancționa \ 
aspru întoarcerea sa pe ca
lea furtișagurilor. După ă- 
ceastă ultimă ispravă, Bela

Zsogon s-a ales cu o învăță
tură. amară, dar dreaptă, 
valabilă pentru oricare altul 
ca el, Fiindcă legea supremă 
a societății noastre soc al.ste 
spune un NU răspicat unor 
asemenea manifestări, Satis
facțiile vieții se află doar

bă, și lucrări inestetice, iar, 
pe de altă parte, lucrări su
plimentare de executat cu 
toate că ducem lipsă de 
forță de muncă. Aceasta e 
încă una din cauzele punerii 
în funcțiune cu întîrziere a 
obiectivelor".

Am mai discutat pe șan
tier cu un binecunoscut zi
dar, șeful de echipă Tudor 
Sandu. El ne-a vorbit în cu
vinte frumoase despre anga
jarea majorității constructo
rilor pentru ca în pofida 
greutăților cu care se con
fruntă - din care numai o 
parte le-am amintit - blo
cul K2 să fie terminat cît 
mai repede. „Avem oameni 
foarte buni" - a ținut să su
blinieze interlocutorul, re- 
ferindu-se la constructorii 
din Lupeni. Este o apreciere 
adevărată. Nu am dori să 
trecem însă cu vederea un 
fapt aflat tot de la oamenii 
din șantier. Acela că, în ju
nei? zile, fie că a fost vor
ba de sudori, de fierar-be- 
toniști sau de muncitori ne
calificați, de activitatea că
rora depinde continuitatea 
execuției pe șantier, s-au în
registrat absențe neiustifi- 
cafe.

Adunînd „micile"' cauze la 
care s-au referit constructorii

u ț I e i
ele constituie, așa cum ei în
șiși afirmă, motivul de bază 
al întîrzierilor în execuție. 
Este limpede în acest context 
pentru organizatorii produc
ției pe șantier, pentru con
ducerea șantierului și "cea a 
grupului de șantiere din Pe
troșani, că înlăturarea cauze
lor, care stagnează activitatea 
constructorilor trebuie să se 
situeze în centrul atenției. 
Rezultă de aici cerința înde
plinirii cu deplină responsa
bilitate a sarcinilor ce re
vin organizatorilor și con
ducătorilor în asigurarea ma
terială și tehnică a formați
ilor pentru îndeplinirea 
grafic a sarcinilor.

Este tot așa de adevărat 
că, puternica organizație de 
partid din șantier are dato
ria să ia toate măsurile, pen
tru întărirea disciplinei în 
muncă, pentru impul
sionarea execuției. La fel 
de importantă 
cina organizației 
tid de a încetățeni 
colectivului - de la 
necalificat pînă la 
șantier - spiritul de răspun
dere, de totală angajare 
față de respectarea discipli
nei de pian, respectiv față 
de încadrarea . obiectivelor 
în termenele de execuție.

în

este sar
de par- 

în rîndul 
muncitor 
șef de

tacțule vieții se afla doar m 
roadele muncii proprii; nu în 

"t o
a-
a- 

........ din
matca sa, fiindcă nu există 
circumstanțe sau derogări pe 
timp de noapte sau în alte 
împrejurări critice. Cinstea a 
fost și va fi etalonul de 
prețuire a oamenilor aces
tui popor, cu virtuți morale 
multimilenare. Un adevăr, de 
care, să sperăm, se va con
vinge, în cele din urmă, 
Bela Zsogon.

x bn VULPE
cu sprijinul 

căpitanului de miliție 
Emil CIMPEANU

furturi. Cel care a greșit 
dată, dar înțelege acest 
devăc, nu trebuie sa se 
bată un minut măcar <

și

PROGRAMUL
UNIVERSITĂȚII politice si de conducere 

PETROȘANI

8 Un’vers tatea politică și de conducere : anul I, gr. 
I și II, în zilele de luni, 5 și marți, 6 iunie, ora 17, la Ca
binetul municipal de partid.

© Principii ale muncii de partid : anii III și IV, în ziua 
de luni, 5 iunie, ora 17 la Școala generala nr. 1 Petroșani.

• Politica economică a P.C.R. : anii III și IV, în z’ua 
de marți, 6 iunie, ora 17,. la Școala generală nr. 1 Petro
șani.

® Materialism dialectic și istoric : anul III în ziua 
de marți, 6 iunie, ora .17, la Cabinetul municipal de partid.

® Universitatea pol.fică și de conducere : anul II, în 
ziua de miercuri, 7 iunie, ora 16,30, la Cabinetul municipal 
de partid.

8 Politica externă a P.C.R. : anul III, în ziua de 
miercuri, 7 iunie, ora 18, la Cabinetul municipal de partid.

Lucrările de sfîrșit de cm se vor prezenta la Cabinetul 
mim cipal de partid pînă în data de 15 iunie a.c.
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La Blaj, pe Cimpia Libertății O manifestare tradițională în Valea Jiului

Cu 
lecu 
se la 
Iară de la Blaj 
mai 1848, evoca acele mo- munist Român - au fost ma

să 
mai

patos liric, scriitorul A- 
Russo, care participa- 
marea adunare popu- 

’ ‘ j din 3/15

- ,
„Forța principală a revolu- partidului național din Mol-

ției de la 1848 în toate ță- dova" că unirea, care era
rile române - se apreciază socotită cheia de boltă fără
în Programul Partidului Co- de care s-ar zdrobi edificiile

„NEDEIA VULCĂNEANĂ"
mente în 1855 cu aceste cu
vinte : „Intr-o frumoasă și 
însorită zi dm 1848, 40 000 
de români adunați pe o 
vastă cîmpie, ascultau, sfriri- 
și sub drapelul tricolor - 
roșu, galben și albastru -, 
cuvîntările intelighenței 
transilvane. Românii din 
Moldova și Țara Româneas
că priveău mișcați adunarea 
oamenilor din toate orașele 
și ținuturile României". Ni- 
colae Bălcescu, ta trei ani 
după marea și istorica adu
nare de pe Cîmpia Liber
tății scria : „O zi de lumi
nă, libertate și grandoare 
pe care o sărbătorim cu 
dragoste. In istoria români
lor nu este o altă zi care să 
strălucească la fel, decît 11 
iunie 1848". Hotărîrea popo
rului 
țara" 
care participau fruntași 
luptei pentru libertatea și u- 
nirea tuturor românilor : 
deolpgul revoluției, 
Bărnuțiu, 
animatori 
Bariți.u și 
istoricul August . Treboniu 
Laurian, viitorul domnitor a!

sele populare, hotărîte 
lupte pentru o viață 
bună, liberă și independen
tă, să asigure dezvoltarea 
Țării pe calea progresului 
economic și ;spcidl"; întruni
rile politice și manifestările

130 de ani de la 
Revoluția română 

de la 1848

„Vrem să ne unim cu 
. aureola , adunarea la 

ai

I-

Simion 
Avram IdnCu, marii 

i ai presei George 
i Ti'motei Cipariu, 

.7.-’__ r
___viitorul domnitor a! 
Principatelor române, Ale
xandru loan Cuza, Dimitrie 
Brătianu, combatant revolu
ționar în capitala Franței.

Revoluția de la 1848 din 
țările române era expresia 
unei stări de spirit explozi
ve creată de contradicția 
dintre relațiile de producție 
anacronice și caracterul pro
gresist al forțelor de produc
ție, situație agravată de pro
blemele unității și libertății. 
Mișcările revoluționare 
dat un puternic avînt 
terii conștiinței de sine 
românilor, au demonstrat ca
racterul învechit al relațiilor 
feudale care erau o piedi
că în calea unirii, a progre
sului țării. Chiar dacă revo
luția a. fost înfrîntă, ideile ei, 
odată semănate, au rodit cu 
vigoare, masele populare 
trăgînd învățămintele nece
sare pentru luptele care au 
urmat.

de masă din Moldova, for
marea guvernului revoluțio
nar în Muntenia și apărarea 
lui de către masele popu
lare, luptele desfășurate în 
Transilvania, demonstrează 
voința maselor de ci deter
mina și de a grăbi eveni
mentele istorice nutrite de 
secole : unirea, independen
ța, libertatea. In „Principiile 
noastre pentru reforma ță
ri:", revoluționarii moldoveni, 
refugiați la Brașov - Vasile 
Alecsândri, . Alecu Russo, 
Costache Negri, și . alții - 
precizau, în 12/24 mai 1848 
necesitatea „Unirii" Mioldo- 
vei și Valahiei într-un singur 
stat român și independent". 
Ld 15 august Mihail Kogăl- 
niceanu scria în „Dorințele

<

au 
creș- 

a I III ț
iI I

a fost dorită de ce- 
ilustre personalități 
de Ștefan cel Mare 
Viteazul care a ș:

națiunii, 
le mai 
române, 
și Mihai 
realizat-o vremelnic, purtînd 
titlul de „Domn al Valahiei, 
Moldovei și Transilvaniei’"., 

Printre marile date ale 
istoriei poporului nostru zi
lele de 3/15 mai și 11 iu
nie reprezintă momente de 
vîrf în mișcările revoluționa
re și chiar mai mult - una 
dintre primele manifestări 
active de determinare a isto
riei la care participau mase 
impresionante de oameni ai 
muncii de toate profesiile și 
din toate zonele unde tră
iau românii, moștenind o 
îndelungată tradiție. Unirea, 
pe care toți patrioțiî o pre
conizau în-1848, a fost rea
lizată cu sprijinul maselor 
populare în 1859 cînd unirea 
Moldovei cu Țara Româneas- 

, că, urma să fie desăvîrșită 
în 1918, cu unirea Transilva
niei la patria unică a tuturor 
românilor. Revoluția burghe- 
zo-democratică din țările ro- 
mane, chiar dacă a fost în- 
frîntă,, așa cum a fost și în ce
lelalte țări, a creat perspecti
vele noi în dezvoltarea și ma
turizarea conștiinței sociale și 
politice a poporului, în evo
luția istorică a țării.

Transilvania
Din turlele fale. Transilvanie,
Țară de dincolo de munți și de păduri, 
te văd cu privirea din ochii Bălcescului 
și ie aud cu vîntul sălășluit 
în sonorul hotar de clopot și tulnice 
din cîmpiile libertăților tale.
Din turlele tale, Transilvanie,
se zărește rugul aprins al lui Baba Novac 
și se aude
pasul bidiviului domnesc în Albe-ljlii
Din turlele tale, Transilvanie^, 
cărturarii își pleacă fruntea 
pe filele bătrine 
și moții se-adună lîngă armele lancului. 
Și din turlele tale. Transilvanie, 
se vede și se aude, 
se aude poezia latină a numelui tău, 
a numelor și-a cuvintelor tale.

Valeria ZAMFIR
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TEATRU. Un nou specta
col cu piesa „Viața parti
culară" de Ovidiu Gena- 
ru (în regia lui Marcel Șo
ma) va fi prezentat mîine 

de
Jiu-

Carnet

(ora 19,30 la sediu) 
Teatrul de stat „Valea 
lui".

SPECTACOL. „Veșnic 
ne dispus" se intitulează 
spectacolul de divertisment 
susținut de formația de 
teatru a clubului sindicate
lor din Lupeni, în iimba 
maghiară (pregătit de învă
țătoarea Kadar Clara) va 

astăzi (ora 
~ de

bi-

Începînd din 5 pînă în 11 iunie la Vulcan se va des
fășura o săptămînă a educației politice și culturii socialiste 
sub genericul „Nedeia vulcăneană". Această manifestare 
a fost tema, unei convorbiri cu tovarășul Aurel Bîrlea, 
secretar al Comitetului orășenesc de partid.

pentru activitate’a sa, care 
în cadrul mai multor întîiniri 
cu locuitorii Vulcanului va 
vorbi despre orașul viitoru
lui și echilibrul biologic. In
vitației noastre i-a răspuns 
și actorul Silviu Stăncules
eu, de la Teatrul de come
die din București, care se 
va întîlni cu minerii Paroșe- 
niului și cu tineretul

- La a Vl-a ediție, 
„Nedeia vulcăneană”, es
te o săptămînă cultural- 
educafivă și artistică in
trată în conștiința oame
nilor, așteptată cu mult 
interes. Ce sensuri apre- 
ciați că are în viața Vul
canului de astăzi ?

- In acest 
căneană", 
Consiliul 
rășenesc de
ducație politi
că și cultură 
socialistă, fa
ce parte din

an, „Nedeia vul- 
organizată de 

d- 
e-

din o-

tehnice, în acest scop am.e- 
najîndu-se expoziții cuprin- 
zînd principalele realizări. :

- Despre structura „Ne- 
deii vulcănene" din acest 
an ce ne puteți spune ?

- Va fi organizată tema
tic, pe .zile, dedicate activi
tății economice, celei de 
propagandă, muncii tineretu
lui, femeilor, precum și fol
clorului pentru că în urma 
unui sondaj am constatat că 
în această direcție se orien
tează marea majoritate a ce
lor chestionați. „Nedeia 
vulcăneană"

„Nedeia 
va începe luni 

eu o sesiune 
de comuni
cări pe tema 
„2050 de ani 
de la înfiin
țarea primului 

centralizat

>0 EDfTIA

stat dac
și i n d e p e n d e n t". 
Urmează zile consacrate di
feritelor teme, iar peste o 
săptămînă (10 iunie) va a- 
vea loc pe stadionul orașu
lui spectacolul „Omagiu hăr
niciei minerești". Duminică 
(11’Iunie) se vă desfășura o 
paradă a portului, cîntecului 
și jocului popular, urmată de 
un amplu spectacol (la Bra
zi, locul nostru de agrement) 
la care vor participa coru
rile Văii Jiului și alte forma
ții artistice ale caselor de 
cultură, cluburilor muncito
rești și căminelor cultura'e 
din municipiul nostru și din 
județ.

șirul de acțiuni desfășurate în 
cadrul ediției a doua a Fes
tivalului național „Cînta.rea 
României" și în cadrul ma
nifestărilor dedicate împlini
rii a 2050 de ani de la crea
rea primului stat dac centra
lizat și independent. Avînd 
loc între 5 și 11 iunie, „Ne
deia" noastră va cuprinde și 
multe acțiuni de educație is
torică pentru că în ziua în 
care se încheie manifestarea 
noastră sărbătorim 130 de 
ani de la Revoluția română 
din 1848 și 30 de ani de la 
n ați on a I i zarea princip a l e lor 
mijloace de producție. „Ne
deia vulcăneană" are și sen
sul unei acțiuni complexe și 
stimulative pentru potențialul 
cultural-educativ și artistic în 
vederea formării unei vieți 
culturale proprii și de cali
tate. Nu este o lipsă de mo
destie dacă spun că în ora
șul nostru există multe reali
zări frumoase, apreciate de 
oamenii muncii,, creatori, și 
beneficiari în același timp, 
ai actului artistic. Și tot pro
cesul cultural-artistic se des
fășoară într-o continuă le
gătură cu viața social-econo- 
mică a orașului, proces care 
imprimă calitate, vitalitate și 
eficiență actului cultural, la
tă pentru ce „Nedeia vulcă
neană" este așteptată cu 
interes. Este ’ uri eveniment 
de educație și cultură nu 
numai din Vulcan, ci în toa
tă Valea Jiului.

- Ce noutăți cuprinde 
actuala ediție ?

- Mai întîi participarea u- 
nor . personalități ale vieții 
culturale și științifice din ța
ra noastră. Este vorba des
pre academicianul Eugen Po- 
ra, om de știință cunoscut

vulcăneană 
reprezintă un bun prilej de 
cercetare și valorificare a 
obiceiurilor, tradițiilor loca
le. lată de ce în acest an se 
va desfășura la Vulcan și o 
sesiune de comunicări orga
nizată de Inspectoratul șco
lar județean. Casa corpului 
didactic și filiala din Petro
șani a Societății de filologie. 
Țin să mai remarc un singur 
element al acestei ediții : 
foarte multe acțiuni sînt con
cepute și organizate la ni
velul formațiunilor de lucru 
și au ca loc de desfășurare 
sala de apel a minei și că
minele de nefamiliști. Acor
dăm, totodată, multă impor
tanță creației științifice și

Carnet de scriitor

cutezătoare

T. SPATARU
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cu voință

goțindu-te spiritual pe tine, 
pentru ca astfel să îmbogă
țești o lume.

Acești băieți și aceste fe-' 
te, acești bărbați și aceste 
femei, care se pling deseori 
că nu au timp, că sînt prea 
scurte secunda, minutul, ora 
și ziua pentru die au ei de 
îndeplinit, au de fapt mai 
mult timp decît cred sau 
spun, pentru că timpul nos
tru . omenesc nu-l măsurăm 
atit în unități prestabilite și 
trecător-succesive, cit în bo
găția de fapte, idei, trăiri, 
sentimente și idealuri acu
mulate in ele. „Omul care 
se deplasează modifică for
mele ce-/ Înconjoară", spu
nea un mare scriitor, para- 
frazînd probabil o lege a 
fizicii și înțelegînd prin a- 
ceastă deplasare acțiunea 
umană. Omul care < 
nează, omul care muncește, 
învață și creează își Învinge 
timpul, dilată secunda, mi
nutul, ora și ziua după mă
rimea și frumusețea fapte
lor sale. Iar acești oameni 
care, muncind și invățind, 
depun un efort necesar, fi
resc și modest in aparență, 
conștrenți fiind că este ne
cesar, modest și firesc, re
ci știgă un timp și un bun al 
lor, altfel amenințat sâ se 
piardă. Un timp și o lume 
care le aparțin pe drept, 
prin voință, prin strădanie și 
prin conștiința că sint 
lor.

In această lună iunie, 
cînd, 
mai tinără, va absolvi și 
nouă promoție de seraliști, 
să ne alăturăm încrederii 
lor și străduinței lor modes- 

și cutezătoare totodată.

Corneliu RADULESCU
__________ >

I 
I

t
Iceeași zi a fost deschisă 

și o expoziție cu desene 
ale copiilor.

IERI DUPA-AMIAZA ele
vii din Petrila, au prezen
tat un spectacol literar-mu- 
zical la Casa de cultură 
din Petroșani.

TEATRU PENTRU COPII. 
Formația de teatru pentru 
copii , „Moș Poveste" de la 
Casa de cultură din Petro
șani se află în pragul unei 
noi premiere cu piesa 
„Concertul din pădure", 
autor, regizor (și unul din 
interpret:’) fiind Gheorghe 
Negraru, muzica aparținînd 
profesorului Gheorghe Po-

Și 
la 
la

s-a deschis vineri exp'oziția 
„130 de ani de la Revoluția 
română din 1848", expoziție 
organizată de muzeul jude
țean Deva. Avînd caracter 
itinerant,. expoziția, va fi 
prezentă și în alte orașe 
din Valea Jiului (în 8 iu
nie se va deschide la clu
bul sindicatelor din Vul
can).

IN SALA PALATULUI 
cultural din Lupeni a avut 
loc miercuri spectacolul 
t,Mulțumim din inimă parti
dului pentru copilăria noas- • 
tră fericită", prezentat de 
preșcolarii din oraș. In a-

s

i

Dacă cineva ar veni la 
mine pe neașteptate și mi-ar 
spune fără alte explicații : 
avem nevoie in clipa aceas
ta de o sută de oameni in 
care se poate avea încrede
re deplină, hotărîți ți capa
bili de efort susținut, obiș
nuit! cu munca multă 
somnul puțin, rezistenți 
tentațiile comodității și
preocupări facile, spune-ne 
repede numele lor — i-aș 
răspunde cu deplină senină
tate și certitudine: du-te la 
liceul seral (oricare) cere să 
ți se dea cataloagele și no- 
tează-ți din ele o sută 
nume (oricare, fără să 
legi). Și sint sigur că n-aș 
greși, procentajul ar ti 
proape de cel absolut.

De mulți ani, de meserie 
dascăl fiind, ii urmăresc și 
ii admir pe acești oameni, 
băieți și fete, bărbați și fe
mei, care muncesc și înva
ță, trăiesc și învață, iubesc 
și învață, își cresc copiii și 
învață, se cresc pe ei Înșiși 
și invață, dovedind prin tot 
ceea ce realizează, sau 
realizează, că niciodată nu 
e prea tîrziu și niciodată nu 
e prea devreme să mun
cești, să înVeți, să te înalți 
și să te schimbi pe tine În
suți, rămînind tu însuți in 
același timp. Și să te res
pecți pe tine însuți și viața 
pe care o trăiești, durata 
aceasta scurtă și neprețuită 
a existenței tale în lume, să 
ințelegi adevărul, chiar da
că nu-l formulezi ca atare 
și nu-l enunți ca scop, ci ii 
trăiești doar ca acțiune, ca 
aerul pe care îl respiri, ade
vărul că viața aceasta ne
prețuită nu ți-o justifici-ție 
însuți și celorlalți decît prin 
fapte și cunoaștere, imbo-

de
a-

a-

I
I 
I
I

acțio- I

Evoluează formația de 
damuri a Casei de cultu
ră din Petroșani.

t
Foto : Ion IICIU

fi prezentat 
19/50) pe scena Casei 
cultură ț din Petroșani.

EXPOZIȚIE. La Muzeul 
mineritului din Petroșani

nu

te

ale

odată cu promoția
o
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Manifestări prilejuite de apropiata vizita de 
stat a președintelui Nicolae Ceaușescu in 

Marea Britanie

„Zilele României la Coventry"
o-M.p- Sesiunea specială a Adunării Generale consacrată dezarmării

LONDRA 2 (Agerpres). — 
— In Marea Britanie conti
nuă în aceste zile șirul ma
nifestărilor prileju'te de a- 
propiata vizită de stat 
a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, la 
invitația Ma:estă|ii Sale, Re
gina Elisabeta a ll-a și a 
Ducelui de Edinburgh.

Municipalitatea din Co
ventry, oraș înfrățit cu Ga- 
lațiul, a inaugurat, la 2 iu
nie, „Zilele României la 
Coventry" complex de ac
țiuni cultural-artist'ce me
nite să marcheze apropiata 
vizită de stat a președinte
lui României.

In cadrul festivității de 
inaugurare, organizată fa 
sediul Primăriei orașului, 
lordul primar, Charles Max
well, a relevat, în alocuțiu
nea sa de deschidere, în
semnătatea deosebită a a- 
cestui eveniment.

In cadrul manifestărilor

KABUL 2 (Agerpres).
Calmul și ordinea fiind re
stabilite complet după lovi
tura de stat de la 27 apri
lie, noile autorități afgane 
și-au orientat preocupările 
majore către soluționarea 
problemelor care rezultă din 
stadiul de subdezvoltare a 
țării. Partidul Democratic 
Popular, de guvernămînt, și 
Consiliul Democratic Repu
blican Revoluționar au ela
borat o „listă de priori
tăți" pentru crearea cadru- 

organizate la Coventry, la 
Biblioteca centrală a orașu
lui a fost deschisă o expo
ziție de carte românească. 
La loc de frunte sînt pre
zentate operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum 
și volumele autorilor brita
nici despre personalitatea 
și activitatea președintelui 
Român'ei.

„Zilele României la Co
ventry" includ, de aseme
nea, expoziții fotodocumen- 
tare prezentînd imagini din 
România, proiecții de fil
me, privind aspecte din via
ța și activitatea poporului 
nostru, tradiții ale artei 
populare românești.

Frumusețea și bogăția 
folclorului românesc vor 
fi - prezentate locuitorilor 
orașului Coventry cu prile
jul mai multor spectacole 
susținute de cunoscutul an
samblu folcloric „Călușul" 
din Scornicești.

Situația din Afganistan
lui instituțional democratic 
și pentru dezvoltarea social- 
economică a țării. Organele 
economice au reevaluat pro
gramele din vechiul plan 
șeptenal și pregătesc în pre
zent un plan cincinal de 
dezvoltare. Aplicarea re
formei agrare constituie o 
preocupare prioritară. Con
comitent se desfășoară pro
cesul de constituire a sindi
catelor muncitorilor în fa
brici și de înființare în în
treprinderi, instituții, școli

NAȚIUNILE UNITE 2 (A- 
gerpres). — Luînd , cuvîntul 
de la tribuna Adunării Gene
rale a O.NU. în cadrul dez
baterilor generale ale sesiu
nii speciale consacrate dezar
mării, președintele Portugal 
liei, Antonio Ramalho Eanes, 
a subliniat dreptul țărilor 
mici și m jlocii de a partici
pa la rezolvarea probleme
lor dezarmării. O soluționa
re durabilă a problemei se
curității internaționale, a con
tinuat președintele portughez, 
necesită reducerea arsenale
lor nucleare și suspendarea 
imediată q. experimentelor cu 
arme atomice, sub un sistem 
internațional eficient de con
trol. In opinia Portugaliei, Na
țiunile Unite trebuie să joace 
un rol central în efortul in
ternațional de dezarmare. 
Printre condițiile necesare u- 

■ nei dezarmări efective, preșe
dintele portughez a citat ins
taurarea unei ordini econo
mice mai echilibrate și -mai 
juste.

In intervenția sa, ministrul 
de externe al Algeriei, a re
levat responsabilitatea care 
revine țărilor nucleare pentru 

și la sate a organizațiilor de 
tineret. în învățămînt a fost 
introdusă o reformă care 
va permite accesul la învă
țătură gratuit pentru toți 
copiii de vîrstă școlară.

Peste 1 000 de persoane 
condamnate sub vechiul re
gim tiu fost -puse în fiberta- 
te și sînt reexaminate și al
te cazuri. Organele de jus
tiție au fost trecute sub con
trolul direct al Consiliului 
Democratic Republican Revo
luționar.

succesul sesiunii speciale. Al
geria — a spus el — conside
ră problema cursei înarmări
lor nucleare drept centrală. 
Pe de altă parte, ministrul al- 
gerian s-a pronunțat _ pentru 
schimbarea structurilor Con
ferinței Comitetului de dezar
mare de la Geneva. El a ca
lificat restructurarea comte- 
tului drept o cond ție preala
bilă pentru desfășurarea u- 
n’or negocieri eficiente.

Ministrul de externe al Aus
triei, s-a pronunțat pentru ne
cesitatea desfășurării unor 
noi eforturi în vederea asigu
rării utilizării în scopuri strict 
pașnice a spațiului extraat- 
mosferic. El a sprijinit, pe de 
altă parte, propunerea Olan
dei privind crearea unei or
ganizații internaționale pen
tru dezarmare.

în viziunea Finlandei, a 
declarat ministru] de externe 
al acestei țări, eforturile des
fășurate la această sesiune 
trebuie să pornească de la

Acțiuni de protest 
în Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 
2 (Agerpres). - Șase mii des 
persoane au participat, joi, 
ia Ciudad de Guatemala, la 
o manifestație de protest 
împotriva acțiunii armatei, 
ca.e a deschis focul împo
triva unui grup de țărani în 
localitatea Panzos, din de
partamentul Alta Verapaz. 
După cum s-a făcut cunoscut 
în capitala guatemaleză, in
cidentele sîngeroase s-au 
..soldat cu 100 de morți și 
300 de răniți din rîndurile 
țăranilor. 

faptul că dezarmarea este 
imperativă pentru securita
tea națiunilor, precum și de 
la faptul că obiectivele noii 
ordini economice internațio
nale ar îi primejduite dacă 
risipa ui iasă de resurse ale 
pămîntului, datorată înar
mărilor, va continua.

Adresîndu-se sesiunii, di
rectorul general al AIEA,» 
Sigvard Eklund, ,a subliniat 
importanța, îndeosebi pen
tru țările în curs de dez
voltare, a utilizării energiei 
nucleare în scopuri pașnice.

Prezentînd, în cadrul . lu
crărilor Comitetului ple
nar al sesiunii un raport a- 
supra activității de elabora
re, sub egida O.N.U., a u- 
nui studiu privind legătura 
dintre dezarmare și dezvol
tare, Inga Thorsson, subse
cretar de stat pentru pro
blemele dezarmării al Sue- 
diei,. președinta grupului de 
experți care întocmește stu-

Procesul unor șefi ai grupării 
teroriste „Brigăzile roșii“

ROMA 2 (Agerpres). - în 
procesul desfășurat, la Tori
no împotriva unor șefi ai 
grupării teroriste autointitu
late „Brigăzile roșii", procu
rorul a cerut pedepse do 
cîte 15 ani închisoare și o 
serie de amenzi pentru Re
nato Curcio și alți cinci co
laboratori ai săi. Prezentînd 

Atentat asupra automobilului 
ambasadorului Turciei

diul respectiv, a subliniat în 
mod deosebit contribuția ro
mânească la elaborarea a- 
cestui document. Ea a rele
vat că studiul, < realizat la 
inițiativa României, privind 
consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor 
și cheltuielilor militare, ca 
și participarea președinte
lui grupului de experți ca
re a alcătuit acest studiu, 
prof. Gh. Dolgu, la pregă
tirea noului studiu, privind 
legătura dintre dezarmare 
și dezvoltare, „au permis u- 
tilizarea experienței cîștiga- 
te de acest grup de experți 
și fondarea propunerilor 
privind noul studiu pe con
cluziile raportului realizat de 
ei".

In cadrul dezbaterilor au 
mai lut cuvîntul premierul Lu
xemburgului, ministrul de 
externe al Etiopiei, reprezen
tantul permanent al Israelului 
la Națiunile Unite, și șeful 
delegației Columbiei.

cererea acuzării, procurorul a 
subliniat că inculpații- au ac
ționat în calitate de șefi 
principali ai unei bande î- 
narmate. Pentru alți șapte 
inculpați în același proces 
au fost cerute pedepse de 
cîte 10 ani închisoare și a- 
menzi, iar pentru un alt 
membru al „Brigăzilor ro
șii" - opt ani închisoare.

Convorbiri
Tito-Gierek

BELGRAD 2 (Agerpres). - 
losip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președin
tele U.C.I., și Edward 
Gierek, prim-secretar al 
P.M.U.P., aflat în vizită o- 
ficială de prietenie în R.S.F. 
Iugoslavia, au început, vi
neri, la Brioni., convorbirile 
oficiale - informează a- 
genția TANIUG. Vor fi abor
date probleme internațio
nale curente și aspecte ale 
cooperării bilaterale - pre
cizează agenția citată.

IN SALOANELE PRIMĂ
RIEI PARISULUI, a avut loc o 
ceremonie consacrată 
bătoririi artistei Elvira 
pescu, în cadrul, căreia 
ques Chirac, în calitate 
primar, i-a înmînat, în nu- 
mele președintelui Republi
cii Franceze, decorația „Or
dinul Național al Meritului", 
clasa „Mare ofițer".

CAMPANIA ELECTORALĂ 
pentru scrutinul prezidențial 
de la 3 iunie din Republica 
Populară Bangladesh s-a în
cheiat oficial joi seara, ur- 
mînd ca alegerile propriu- 
zise să înceapă sîmbătă. Pe 
listele de alegători au 
înscrise 37,8 milioane 
persoane cu drept de vot

fost
de

din totalul populației 
proape 80 milioane, 
torii sînt chemați la 
pentru a alege pe 
președinte al țării, < 
mandat pe cinci ani.

PENTRU PRIMA OARA du
pă 40 de ani, marile între
prinderi spaniole vor frebu’ 
să accepte crearea de sec
țiuni sindicale libere. Depu
tății socialiști și comuniști 
au votat împotriva textu
lui admis de Comisia pen
tru problemele muncii din ca
drul Congresului spaniol

de a- 
Alegă- 

urne\ 
viitorul 

cu un

de

(Camera Deputaților), ară- 
tînd că limita de 1 000 de 
muncitori constituie o clau
ză prea restrictivă. în Spa
nia în întreprinderile cu un 
efectiv de sub 250 deț^nun- 
citori lucrează majoritatea 
mîinii de lucru.

DAUNELE provocate
inundațiile ce s-au produs 
în Austria inferioară, ca ur
mare a ploilor abundente, 
însoțite de grindină, unde 
nivelul apelor s-a ridicat cu 
circa 2 metri, depășesc su
ma de 50 milioane șilingi. 
Au fost inundate o serie de 
centre populate, au fost a- 
variate liniile de cale fe
rată, rețelele electrice și te
lefonice. Mari suprafețe cul
tivate au fost distruse.

MADRID 2 (Agerpres).
Mai muiți necunoscuți au 
deschis, vineri, foc de armă 
în plin centrul capitalei spa
niole asupra automobilului 
ambasadorului Turciei 
la Madrid - infor
mează agențiile internațio
nale de presă. Nekla Kune- 
ralp, soția ambasadorului, 
Besir Balcioglu, fratele a- 
cesteia, el însuși fost amba
sador al Turciei la Oslo și 
Khartum, care se aflau în 
automobil, precum și șofe
rul automobilului au fost 
uciși.

O declarație a oficiului gu
vernatorului orașului Madrid 
precizează că autorii a- 
tentatul.ui sînt, după cît se

pare, trei persoane neiden
tificate. ■ .

Regele Spaniei, Juan Car
los I, a adresat președintelui 
Turciei, Fahri Koruturk, un 
mesaj de condoleanțe prin 
care deplînge acest atentat, 
pe care îl califică drept un 
act criminal împotriva u- 
nor victime nevinovate.

Președintele guvernului 
spaniol, Adolfo Suarez Gon
zalez, a întrerupt o ședință a 
cabinetului, pe care o pre
zida, pentru a da dispoziți
ile necesare în vederea prin
derii autorilor atentatului.

•>••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Programul Campionatului mondial de fotbal Avancronică sportivă

GRUPA I
Argentina, Italia, Ungaria, F ranța 
2 -iunie Argentina — Ungaria 

Franța — Italia
6 iunie Argentina — Franța 

Italia — Ungaria
10 iunie Italia — Argentina 

Franța -“-Ungaria
GRUPA a ll-a

R.F. Germania, Polonia, ‘Tunisia,
iunie R.F. Germania — Polonia 
iunie Tunisia — Mexic 
iunie Mexic — R.F. Germania 

Polonia — Tunisia 
iunie Tunisia — R.F. Germania 

Mexic — Polonia

Brazilia,
3 iunie

Mexic

7

11

iunie

iunie

1
2
6

10

3

O landa,
3 iunie

GRUPA a lll-a
Suedia, Spania, Austria
Suedia — Brazilia
Spania — Austria 
Spania — Brazilia
Austria — Suedia 
Brazilia — Austria
Suedia — Spania

GRUPA a IV-a
Scoția, Peru, Iran
Olanda — Iran
Peru — Scoția 
Olanda — Peru
Scoția — Iran 
Olanda — Scoția
Peru -— Iran

Pe micul nostru ecran
iunie. Ungaria — Argentina, ora 15,00; 

Suedia — Brazilia, ora 18,40; Pe
ru — Scoția, ora 23,15.

iunie. Spania — Austria, ora 14,30.
iunie. Italia — Ungaria, ora 18,40; Me

xic — R.F.G., ora 22,55.

4
6

>:-■ I
Z iunie. Argentina — Franța, ora 16,00 ;

;j Brazilia — Spania, ora 18,40; O-

8 iunie.
10 iunie.

11 iunie.

i.

landa — Peru, ora
Austria — Suedia, ora 17,00.
Franța — Ungaria, ora 18,40;
Mexic — Polonia, ora 22,50
Italia — Argentina, ora 11,00;
Suedia — Spania, ora 18,40 ; Sco
ția —. Olanda, ora 22,40.
Brazilia — Austria, ora 22,40.

23,10.

• în cadrul amplei com
petiții de masă „Daciada", 
pe stadionul Știința are loc 
sîmbătă ora 16,30 meciul de 
fotbal dintre formațiile 
I.M.P. - Dinamo Petroșani. 
Tot -sîmbătă, ora 13, terenul 
Jiul II găzduiește 
dintre 
Duminică de la ora 9 pe te
renul Jiul 
le dintre 
și C.F.R.

partida
B.A.T. - I.C.P.M.C.

II au loc întîlniri-
P.T.T.R. - I.U.M.P.
- Comerțul. La ni

velul diviziei B seria a lll-a, ' 
Minerul Lupeni întîlnește în- 
tr-un joc oarecum fără miză 
echipa metalurgiștilor din 
Cugir. în divizia C Minerul 
Vulcan are drept adversară 
echipa Minerul Ghețar. în 
deschidere, copiii de la Să
nătatea Vulcan se întrec cu 
cei din Orăștie în etapa in- 
termunicipală. Campionatul 
județean este prezent prin 
meciurile Minerul Parasem - 
I M.C. Bîrcea, Parîngul Lo- 
nea - I.G.C.L. Hunedoara, 
C.F.R. Petroșani - Minerul 
Aninoasa. Toate partidele în
cep la ora 11 cu excepția 
celui dintre Minerul Paro-

șeni - I.M.C. Bîrcea care va 
avea loc la ora 15 pe sta
dionul din Vulcan.

• în campionatul jude
țean de handbal, seria. Va
lea Jiului, au loc două par
tide. Duminică, ora 10, Jiul 
Petrila întîlnește pe propriul 
teren pe Utilajul, iar pe te
renul de la școala generală 
din localitate Minerul Vul
can primește replica echipei 
Preparatorul, Lupeni.

• Tenisul de cîmp
prezent tot la nivelul 
pionatului județean, 
Valea Jiului. La ora 9 ...
tîlnesc Utilajul — Preparato
rul Lupeni, Sănătatea Vul
can - Preparatorul Coroești, 
Constructorul Minier - Ener
gia Paroșenî. Primele echipe 
din tandem, avînd prerogati
vele de gazdă.
• La Grupul școlar profe

sional din Petroșani și sala 
I.M.P. au loc 
pînd de la 8 
volei feminin 
nalei pe țară
(DX.).

este 
caro
seria 
se în-

sîmbătă, înce- 
întrecerile de 
din cadrul ți
pe M.M.P.G.

Mica publicitate
VIND casă Petroșani stra

da 11 Iunie 9 - curtea can
tinei Institutului. (307)

VIND ieftin două paturi, 
două dulapuri, două noptie
re, dormeză. Chiuzan, Repu
blicii 41, Petroșani. (308)

VIND casă, două camere, 
antreu, pivniță, curte, Dece- 
bal 14, Vulcan. (309)

CEDĂM în cimitirul din Pe
troșani două locuri de veci 
situate central. Vînd grilaj și 
piatră funerară din marmu
ră albă. Informații - strada 
Vasile Roaită, bloc 7 ap. 11 
Petroșani. Mitrică. (312).

PIERDUT leg timație de ser
viciu pe numele Mureșan 
Rusu - Rodica, eliberată de 
Preparația Coroești. Se decla
ră nulă. (310)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sandor 
Gheorghe, eliberată de Pre
parația Coroești. Se declară 
nulă. (311).

PIERDUT legitimație de ser
viciu pe numele Vasilica Le- 
nuța, eliberată de l.U 
Petroșani. 
(313). .

PIERDUT 
serviciu pe 
sim Silvia,
I.U.M. Petroșani. Se deci 
nulă (314).

legitimație de 
numele Ghera- 

eliberată de 
ară
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