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Vizita oficială in tara noastră
a guvernatorului general al Canadei,
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se cere activizată

Inalții oaspeți canadieni au vizitat
județul Constanța

ro- 
a 

la 
în 
o-

îndreptat 
Centralei 

de la

vin, premiate la numeroase 
concursuri naționale și in
ternaționale, vinuri 
nești cunoscute în 
țări ale lumii, între 
și Canada.

în onoarea guvernatoru
lui general al Canadei sî 
a soției sale, președintele 
Comitetului executiv al 
Consiliului popular jude
țean Constanța a oferit un 
dejun.

După-amiază, vizita a 
continuat pe litoralul Mă 
rii Negre. Și aici, oaspeții 
canadieni au apreciat pre
ocupările țării noastre de 
a dezvolta și moderniza 
industria turistică, origina
litatea arhitecturii con
strucțiilor.

S-a făcut apoi ,un scurt 
popas în stațiunea Mamaia.

Miercuri seara, guverna
torul general al Canadei 
și persoanele care îl înso
țesc s-au îndreptat, 
bordul unui avion, 
Suceava.

româ- 
multe 

care

Guvernatorul general al 
Canadei, Edward Schreyer, 
împreună cu doamna 
Schreyer și celelalte per
soane oficiale canadiene 
au făcut, miercuri, o vizită 
în județul Constanța.

De la aeroport, coloana 
de mașini s-a 
spre șantierul 
nuclearo-electrice
Cernavodă, obiectiv ce se 
construiește în baza acor
dului dintre România și 
Canada privind folosirea 
energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Guvernatorul general al 
Canadei este informat că 
centrala de la Cernavodă 
va fi dotată cu 5 grupuri 
de cîte 660 MW și că a- 
ceastă unitate energetică 
este prima din cele trei 
centrale nucleare care vor 
fi construite pînă în 1990, 
în conformitate cu 
derile programului 
getic al României.

încheierea

oaspeții 
lucrările 
o bună 
noii ar- 
Canalul 
Neagră, 

în
de

preve- 
ener-

vizitei,

Noi dotări
la S.U.T
Livezeni

o-
înlătură c;if 

se 
de

Deschidem azi o nouă acțiune 
presă a ziarului nostru, menită să pună 
în valoare o veritabilă „mină" de căr
bune: BRIGĂZILE CE NU-ȘI REALI
ZEAZĂ PLANUL. „Exagerată compara
ția** se va spune.
rezultatele primelor patru luni ale anu
lui : in ianuarie din 354 de brigăzi do 
producție din cadrul Combinatului mi
nier Valea Jiului, 114 nu și-au realizat 
sarcinile; în februarie din 369, 133; în 
martie din 374, 151, pentru ca în apri
lie din 370 de brigăzi, 203 să încheie 
luna cu restanțe. Și exemplificările ar 
putea continua la nivelul unităților mi
niere și al sectoarelor. O vom face în

cadrul acțiunii noastre de presă, in an
chetele și mesele rotunde pe care le vom 
organiza de Ia nivel de brigadă pînă la 
cel al combinatului, pentru a pune în 
evidență CAUZELE RESTANTELOR ȘI 

Să argumentăm cu FACTORII RĂSPUNZĂTORI DE NERE- 
ALIZARILE ACESTOR BRIGĂZI. Pen
tru că, o spunem din nou cum se su
blinia în articolul „Dispunem de reale 
posibilități în economie pentru realizarea 
integrală a sarcinilor pe acest an**, BRI
GĂZILE RAMASE SUB PLAN IMOBI
LIZEAZĂ O ÎNSEMNATA CANTITATE 
DE CĂRBUNE CARE GREVEAZĂ ASU
PRA REALIZĂRILOR ÎNTREGULUI 
BAZIN

Pentru acest
-."'fJrUr-TTLivezenî sînt pre 

văzute noi dotări menit 
să asigure o mai bună a 
sistență tehnică a utilaje 
lor. în primele* patru Iun 
ale anului a fost terminată 
partea de construcție a u- 
nei noi rampe pentru spă- 
lare-reparății. S-au atacat 
și lucrările de săpare 
fundației 
pozit de 
brifianți.
viitoarea 
producție 
a fost construit și betonat 
un drum de legătură.

a 
pentru noul de- 
carburanți și lu- 

între S.U.T. și 
bază proprie de 
a prefabricatelor

I Noua preparațieI Petrila este obiectivul I cel mai important spre I care sînt îndreptate în I acest an eforturile șan
tierului nr. 1 Petrila al 
I.C.M.M., valoarea inves-I tițiilor ce se realizează 

| aici reprezentînd circa 60 
Ila sută din volumul total 

al șantierului. De altfel 
și pentru întreprindereaI de construcții montaje I miniere Petroșani același 

(obiectiv se află în acest 
an pe lista de

(beneficiarul — 
prin I.P.C.V.J. 
lind termen de

I probe tehnologice a in
stalațiilor din etapa I la 
începutul trimestrului IV 
a.c. Pentru a afla stadiul 
lucrărilor la zi la acest 
obiectiv care condiționea
ză creșterea capacităților i de preparare a cărbunelui I din Valea Jiului la co- 

I I tele cantitative, dar, mai 
\ tales, calitative; progra-

mate a se realiza în a- 
cest cincinal prin Direc
tivele Congresului al 
XII-lea al partidului, am 
fost prezenți pe acest 
șantier în primele zile

rilor purtate cu munci
tori și organizatori ai ac
tivității din șantier.

Iosif TOMȘA, maistru 
constructor : „Din aprilie,

priorități,
C.M. V.J., 

— stabi- 
intrare în

Ritm intens de lucru
pe șantierul obiectivului nr. 1 

al
Preparafia Petrila

de lucru ale acestei luni. 
Concluziile asupra ritmu
lui de lucru în care se 
muncește aici, asupra po
sibilităților de respectare 
a termenelor prevăzute 
prin grafice pentru etapa 
actuală de dezvoltare- a 
preparației- le relatăm 
Pita intermediul dialoga-

cînd forța de muncă a 
șantierului a fost întări
tă, iar ritmul de muncă 
s-a intensificat, am reu
șit să aducem stadiul e- 
xecuției 
construcții 
graficelor, 
xistă creat 
front de

lucrărilor de 
la prevederile 
astfel incit e-- 
la a: astă oră 
lucru pentru

Fotoreporterul nostru 
Ștefan Nemecsek a sur
prins în imagine, la ie
șirea din șut, după un 
schimb rodnic, pe cîțiva 
dintre ortacii minerului 
șef de brigadă Grigore 
Costache de la secto
rul III al minei Lupcni.

toate formațiile de mon
taj și instalații. Toate 
formațiile de constructori I 
— pe primele locuri fi
ind cele conduse de Va- 
sile Boboc, betoniști, loan 
Dobre, dulgheri, Aristică 
Boian, fierar-betoniști — 
și-au depășit sarcinile 
proprii, în medie cu 10 
la sută, existînd.suficien
te forțe pentru a ne în
scrie în termenele de 
predare",

Mihai RACZ șef de e-
,Montăm
i acope- 

în pa- 
dintre 
forma-

chipă montaj; 
chesoancle de la 
rișul preparației. 
ralel cu o parte 
cei 13 oameni din 
ție executăm planșeul 
metalic de la cea mai 
înaltă cotă tehnologică, 
31. Tot aici sînt fixate

I

I

oaspetele a apreciat sta
diul lucrărilor și coopera
rea dintre tehnicienii 
mâni și canadieni și 
urat constructorilor de 
Cernavodă succes deplin 
realizarea acestui mare 
biectiv.

Următorul punct înscris 
în itinerariuî vizitei l-a 
constituit I. A. S. Murfa- 
tlar. în drum spre această 
unitate agricolă 
au putut urmări 
de construcție pe 
parte a trâseului 
tere de navigație 
Dunăre — Marea
vastă investiție aflată 
tr-un stadiu avansat 
execuție.

La I. A. S. Murfatlar, 
solii poporului canadian âu 
luat cunoștință de reali
zările viticultorilor care 
lucrează în această renu
mită podgorie, întinsă pe 
1 500 ha. Ei au putut a- 
precia, de asemenea, cîteva 
din valoroasele soiuri

La L.R.I.U.M.P.

Autodotarea - rodul gindri 
creatoare a întregului 

colectiv
Întreprinderea de repa

rații și întreținere a utila
jului minier Petroșani es
te o mare consumatoare 
de metal. Problema pier- 
derilâr tehnologice la u- 
nele piese și subansamble, 
îndeosebi la armături TH. 
frămîntă comuniștii, în
tregul colectiv. Aceasta 
impune luarea unor mă
suri suplimentare care să 
contribuie la eliminarea la 
maximum posibil a orică
ror pierderi, să contribuie 
ia valorificarea superioară 
a metalului. Așa sti.ld lu
crurile, oamenii au înce
put să gîndească, să cau
te soluții tehnice. Nucleul 
„gînditorilor inovatori" 
compus din, lăcătușii 
Gheorghe Popescu. Ion 
Vladislav, Ovidiu Gonczy, 
sudorii Liviu Giurgiu, Be
la Verșansky, îndrumați 
îndeaproape de Ion Her
man, inginer principal 
iectant, au realizat 
concepție și execuție 
prie, prin autodotare 
cruri remarcabile. Ei 
autorii presei hidraulice' 
orizontale și ai presei hi
draulice verticale de 150

pro- 
prin 
pro- 

lu- 
sînt

tone forță, utilaj necesar 
fluxului tehnologic de la 
atelierul TH Paroșeni.

Eficiența acestei prese 
hidraulice ? înlătură ope
rația de debitare a armă
turilor TH cu flacără 
xiacetllenică, î..’.ă'.... 
petele de metal care 
pierdeau la operația 
curbare a fiecărui segment 
de armătură. în consecin
ță, prin punerea în func
țiune a acestei prese hidra
ulice se economisesc peste 
900 tone de metal pe an, 
sporește productivitatea,' 
muncii și se reduce sub-1 
stanțial efortul fizic. |

Acționînd pe linia spo'-i 
ririi productivității mun-4 
cii. 
tii produselor, prin 
tul de gîndire al 
muncitori, tehnicieni 
gineri s-au realizat, 
autodotare. și ous în 
țiune un .multiplicator 
cesar încercării furtiinelor 
de înaltă presimte, dispo
zitive de scos booine arse 
pentru atelierul Varnița,

Constantin GRAURE

a îmbunătățirii călită,-»
el’o
unor 

și i'.l- 
prin 

func- 
r,c-

{Continuare în pag. a 2 a)

I în orașul Petroșani, ca de altfel în toate loca
litățile Văii Jiului, se desfășoară ample acțiuni de 
gospodărire și înfrumusețare la care participă mii 
de oameni ai muncii, locuitori de toate vîrstele. 
Despre această adevărata „ofensivă a frumosului" 
s-a mai scris în coloanele ziarului nostru. De astă 
dată vom insera cîteva acțiuni și inițiative edilitar- 
gospodărești din cartierul din partea vestică, a ora
șului; dar și unele neimpliniri în crearea frumo
sului. Citiți’în ®a«ma. a 2-a: . .

, VVSftWAEI’*
If. if,
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Pasiune și dragoste pentru frumos și util Ritm intens de lucru
La Liceul industrial din 

Vulcan a fost deschisă, la 
mijlocul săptămînii trecute, 
o interesantă expoziție in
titulată sugestiv „Pasiuni, 
preocupări, realizări" ce a 
prezentat publicului o lar
gă gamă de exponate rea
lizate de artiști amatori, 
părinți și elevi ai 'liceului. 
Prin lucrările prezentate, 
expozanții au dovedit pa
siune pentru j" . 
mod util de petrecere a
timpului liber, prin execu
tarea acestor creații artis
tice în afara profesiunii lor 
cotidiene.

Au fost . apreciate în amatori ai municipiului,
-mod deosebit lucrările de colecția de bancnote romă- 
metaloplastie realizate de nești și străine a profeso- 
minerul pensionar Fran
cisc Dobner și medicul lo- 
jef Micloș, stilul personal 
de execuție a intarsiei în 
lemn și cioplituri a mine
rului Vasile Onofraș de la 
I. M. Vulcan, impresionan
tele machete ale unor mo
numente istorice ca și lam- 

fmmos, un podarele, originalitatea ră
dăcinilor prelucrate de 
Gheorghe Secară; bogata 
colecție de QSL-uri a sing. 
Ioan Drăghici, unul din
tre cei mai activi radio-

tul deosebit cit și prezen
tarea grafică originală; lu
crările de traforaj pirogra- 
vat și două variante, ale 
turnului Eifel, confecțio
nate de elevul Gheorghe

rului Liviu Macea ; migala 
fi dexteritatea realizării 
mai multor seturi ele go
blenuri și lasetă de ing. Pișleag și altele.
Rodica Flaidăr. Nici expo- Un numeros public gre
vatele prezentate de elevi zent la vizitarea 
n-au fost de o valoare ar
tistică inferioară. Picturile 
realizate de Adrian Biro 
din clasa a VlII-a, elev al 
artistului plastic Iosif Țel- 
Iman din Lupeni, repre- 
zentînd peisaje din natură 
și portrete de minări se 
remarcau atît prin colori-

expozi
ției, a urmărit expune
rea profesorului Francisc 
Czimbalmoș,' privind edu
carea gustului estetic și 
artistic ai tema „Artă, ar
tiști amatori și kitsch“.

De aprecierea deosebită 
a sutelor de vizitatori a 
acestei inedite expoziții, 
oricine se poate convinge 
răsfoind cartea de impresii, 
unde aceștia se adresau în 
termeni elogioși realizato
rilor exponatelor prezen
tate, făcîndu-li-se propu
nerea unei reîntilniri ta
scară și mai largă.

Desigur, acesta a fost 
doar începutul, primul pas 
al organizării unor astfel 
de manifestări culturale, 
unde publicul larg să poa
tă aprecia creațiile ‘unor 
pasionați artiști amatori, 
care din dragoste pentru 
frumos și util au reușit să 
realizeze creații ce se bu
cură de apreciere continuă.

Text și foto : 
Șt. NEMECSEK

Strada Cuza Vodă, es
te una dintre arterele ce
le mal intens circulate 
din municipiul nostru. 
Pentru ca autovehiculele 
aă bu Btîrnească nori de 
praf sau să „zugrăveas
că" fațadele locuințelor cu 
noroi, la îndemnul organi
zației de partid din car
tier, a comisiei de femei 
și a deputatului în a că
rui circumscripție se află 
Strada respectivă, cetățe
nii și-au făcut un bun o- 
bicei de a curăț! și mătu
ra ori de cîte ori este ne
voie atît trotuarul cît și 
strada. Pămîntul și pietri
șul rezultat este depozi
tat pe marginea trotuaru
lui, metodă practicată de 
altfel și pe alte străzi ale 
orașului nostru. Zeci de 
grămezi erau aliniate de-a 
lungul străzii așteptînd ca 
muncitorii de la salubrita
te să le ridice și să le 
transporte. Dar practica de 
a lăsa aceste grămezi cu 
săptămînile pe trotuare nu 
e nici ea nouă în activi
tatea serviciului de salu-• 
britate. Ar trebui să se 
renunțe la ea cît mai o- 
perativ cu putință. Lo
cuitorii acestei străzi mai 
au o nemulțumire. Auto
basculantele care trans
portă pietriș sau alte ma
teriale de construcții mur-

mașinilor înainte de a 
pleca de la silozuri.

Trecînd pe strada res
pectivă constați cu plăcere 
că în această primăvară 
multe din fațadele locuin
țelor au fost zugrăvite. O- 
perățiunea s-a făcut din 
inițiativa organizației de 
partid din cartier, precum 
și a celor obștești și, bi
neînțeles, a hărnieiei și 
spiritului gospodăresc ale 

' majorității locuitorilor.
„Pentru ca toate fațadele 
clădirilor de pe această 
stradă să fie zugrăvite fă
ră a se solicita forță de 
muncă de ia sectorul 
E.G.C.L. intenționăm să 
procurăm de la acest sec
tor cîteva roabe cu var pe 
care să-1 repartizăm la 
acclc familii ale căror lo
cuințe n-au avut zugrăvite 
fațadele — ne-a spus to
varășa Elena Hamz, secre
tara organizației de partid 
nr. (5 din cartier. Frumo
sul, ordinea și curățenia 
sînt la ele acasă și pe 
străzile împăratul Traian, 
Gheorghe Barițiu, Ecate- 
rina Varga și încă pe mul
te altele din. colonia de 
jos a orașului Petroșani.

Trebuie arătat ' însă că 
îneepind de la moara de 
porumb și pînă lîngă â- 
bator se pot vedea multe

stradă navete-containere 
pentru transportat marfă. 
Să nu se găsească un loc 
mai puțin expus privirilor 
pentru aceste navete ? 
Vtînd parcă să demonstre
ze slaba gospodărire din 
apropierea liniilor ferate, 
o porțiune din gardul de 
beton de aicr s-a prăbușit 
în plină stradă. Și nu-1 
vede nimeni. Prin această 
spărtură, prin care poate 
trece cu ușurință un ca
mion, apare un adevărat 
maidan plin cu bălării, gu
noaie și fiare vechi, 
podarii de la stația
Petroșani, personalul de la 
depozitul de băuturi alco
olice, ar trebui să ia e* 
xenlplu de la cei din co
lonie și de că ' nu, de la 
colectivul remizei de lo
comotive, de peste tot unde 
domnește frumosul, ordi
nea și curățenia.

D. CRIȘAN

La aielierul mecanic 
al Prep.'wației Petri!» 
s-a gns în funcțiune o 
mașini de buclat sîr- 
mă. coneeputi și reali
zată de muncitori de 
aici si specialiști de Ie 
I.P.C.V.J.

Urmare din pap.jj

pe poziție capetele de ac
ționare ale benzilor de a- 
limentare a spălătoriei cu 
cărbune brut Pentru 
prima linie de spălare 
am montat patru ciururi 
de rezonanță, șase ciururi 
pentru cărbune special 
pentru cocs, iar în -conti
nuare jgheaburile de dis
tribuire a sorturilor de 
cărbune. De la începutul 
anului echipa noastră a 
fost întărită cu 5 oameni, 
iar în ] una aprilie am 
depășit sarcinile proprii 
cu peste 20 la sută. A- 
vem asigurate toate con
dițiile de bază necesare 
— utilaje pentru montaj 
și forță de muncă — pen
tru a termina la vreme, 
în luna septembrie, priîna 
linie tehnologică...".

Sing. Emil TUTUNARU, 
responsabil de lucrări în 
activitatea de montaj: 
„Există o bună corelare 
între activitățile de-con
strucții și de montaj — 
instalații. Echipa condusă 
de loan Popa a montat 
mașina de zețaj a primei 
linii tehnologice. împre
ună cu echipele conduse 
de Mihai Racz și Petru 
Ciortea asigurăm desfă
șurarea în grafic strîns 
a lucrărilor primei linii, 
în același ritm se asigură 
și lucrările de instalații. 
Trebuie precizat că bene
ficiarul a reușit să asi
gure utilajele de bază de 
care acum este nevoie. 
Pentru perspectivă — în 
decurs de cel mult o 
lună — scontăm că ne 
vor sosi și centrifugele 
de descărcare a „specia
lului" șl a „mixtelor**. O- 
biectivul fiind la dispo
ziția beneficiarului, m

operat un șir de modifi
cări cerute pe - parcurs, 
în intenția de a sprijini 
realizarea unui flux de J 
preparare cit mai per
fecționat. Cert este Că rit
mul a crescut mult în 
ultima vreme și avem 
convingerea că probele 
tehnologice vor începe 
la termenul stabilit — 
luna octombrie a.c.‘*.

Ing. Constantin IJIN- 
CA, șeful șantierului Pe- 
trila al I.C.M.M. î „La a- j 
cest obiectiv prioritar al 
șantierului am obținut în 
primele luni ale anului 
și cele mai bune- reali- ; 
zări, concretizate în de- ' 
pășirea valorică a planii- ț 
lui de investiții cu 1,5 mi- i 
lioane lei. Am realizat j 
tot aici cea mai înaltă ; 
productivitate a muncii j 
din șantier. Pe de altă : 
parte, în luna aprilie am I 
realizat o producție net i 
superioară mediei prinftl- • ; 
lui trimestru, iar în mai ; 
vom spori, de asemenea, i 
rezultatele întrucît cu în- j 
cepere de la 3 mai am | 
trecut la program de lu- j 
crude 10 ore. Toate for- | 
mațiile de lucru s-au mo- i 
bilizat energic pentru a i 
realiza lucrările ce le re- j 
vin în cantitățile și ca- ; 
litatea prevăzute prin J 
grafice, fapt concretizat • 
în depășirea planului de 1 
către fiecare din ele". ’

Din cele spuse, condu- * 
ziile necesare se desprind • 
singure. Am dori să ■- | 
dăugfim doar că pe șan- ț 
tier am întâlnit și trei : 
echipe de maetajșdin ! 
partea beneficiarului și i 
că discuțiile purtate f 
ne-au convins că există f 
o bună conlucrare între = 
proiectant — constructor ; 
— beneficiar.

dăresc în fiecare zi stra
da. Aceasta fie pentru că 
tiu sînt etanșe sau mate
rialele nu sînt nivelate. In 
interesul păstrării curățe
niei orașului și a evitării 
risipei de materiale e ne
cesară o verificare măi la
tentă a etanșeității și a 
modului de încărcare a

aspecte’ ce denotă un slab 
spirit gospodăresc. Contai
nere goale în jurul căro
ra, în ziua raidului,ț se 
puteau vedea grămezi de 
gunoi, (de exemplu, cel din 
apropierea depozitului de 
băuturi alcoolice). Lîngă 
peretele acestui .oțdepozit 
sînt „păstrate" în . plină

fUrmare din pag
dispozitive de
de combine. Printr-o 
conlucrare deosebită mun
citorii și pi’oiectariții 
au conceput un dis
pozitiv de transport pa* 
îetizăt pentru armăturile 
de mină, dispozitiv care 
în prezent . se găsește in 
dotarea minelor Lupeni, 
Uricani, Aninoasa și altele. 
Au mai fost realizate ins
talații de transport pen
tru piese grele, un sistem 
de bride cu autoblocare 
etc, -

Dintre autorii acestor

însemnate realizări tehni
ce amintim pe Constantin 
Iovan, Francisc Matyus, 
.Ion Centime, Wilhelm Hu

dr. ing. Anton Bacu, di
rectorul I.R.I.U.M.P. Este 
vorba de mașina de curbat 
profile grele SG 29, dis

A V T O D O TAREA
ron, Spirea Suditu, Ludo-, 
Vi.<: Ghezu,, Emeric Gerge- 
ly, Ladislau ' Nevezi si 
mulț'i alții.

j.Gîndirea creatoare a 
c o 1 ec-t i v u 1 ui de 
la I.R.I.U.M.P. va rezolva 
în curînd, și alte, proble
me stringente în extracția 
de cărbune, ne-a declarat

pozitiv hidraulic de recu
perare a armăturilor TH, 
îmbunătățirea parametri
lor de funcționare a loco
motivelor de mină. Toate 
acestea vor asigura, pe 
lingă o economie impor
tantă de metal, și o creș
tere considerabilă a pro
ductivității muncii".

De subliniat faptul că 
în acest ah specialiștii în
treprinderii au întocmit un 
nou plan de autodotare, 
mai îndrăzneț. El prevede 
extinderea și utilarea ate
lierului TH Pâroșeni, Var- 
hița, reparații mecanice Li- 
v>zeni. Pentru amplifica
rea activității de autodo
tare, conducerea colectivă 
a l.R.I.U.M.P. și-a propus 
să folosească mai L-ine ce 
pînă - acum gîndirea crea
toare. inițiativa fiecărui 
om al muncii, a fiecărui 
special iste în interesul pro
ducției, al activității de 
extracție a cărbunelui.

• CONCURS. La Școa
la generală nr. 6 din ora- 

i a avut loc unIla generală 
șui Lupeni

I concurs cu tema „File din
istoria Partidului Comu- 

_ nist Român**. La concurs 
• au participat elevi din cla- 

a IlI-a pînă la a 
-a. Pentru clasele mici 

locul I a fost ocupat de 
clasa a IV-a A, iar la cla
sele mari de clasa a VII-a

I

Isele
VIII

B. Cîștigătorilor locurilor 
I și II le-au fost oferite 
premii în obiecte. (Dani 
MARTON, subredacția 
„Voci tinere**, Lupeni)
• CHIOȘC INACTIV. 

Nu știm în al cui inven
tar figurează un chioșc 
modern ce se află lingă u- 
nitatea nr. 14 de difuzare 
a presei din Petrila, în 
care de mai bine de z ani 
nu s-a vîndut nimic. Ar 
trebui să i se găsească și 
acestui spațiu o utilizare 
în orașul Petrila. (V. 
BELDIE)

• PENTRU PESCARII 
AMATORI. Dacă în apele 
de șes pescuitul este in
terzis în perioada depune
rii icrelor, la munte, dar 
numai cu permisul de ri
goare și în condițiile sta
bilite de lege, „undițarii** 
pot să se înarmeze eu răb
dare, în așteptarea „muș- 
căturii** păstrăvului indi
gen și fîntinelului. Atenție 
însă, păstrăvul curcubeu și 
lipanul sînt încă ocrotiți!
0 NEDEIE. Conform Ur

nei vechi tradiții jienești, 
la Dealul Babii (Vulcan)

s-a desfășurat Ned.eia pri
măverii. La această fru
moasă petrecere. cîmpe- 
nească au participat * ca 
invitați săteni din Bănița. 
Baru Mare, Livadia și nu
meroși oameni ai muncii 
din Vulcan, veniți la iar
bă verde. (I. BĂLOI)
• ÎNSCRIERI. La se

cretariatul casei de cultură 
Petroșani se fac înscrieri' 
pentru cercul aplicativ fo- 
to-cineclub, care își va 
începe activitatea la 15 
mai. Pînă la această dată

șe primesc cererile de îns
criere. ■

® PREMIERA,. SPEOLO
GICĂ. Clubul de speolo
gie și alpinism „Piatra ro
șie" din Petnia, în cola
borare cu clubul de scu
fundători- din București au 
reușit forțarea sifonului ’ 
Izvoreni — Merișor, cu o 
lungime de 60 metri și o 
diferență de nivel de 8 
metri, descoperind, tot
odată, în peșteră, o galerie 
activă în lungime de 500 
meti’i. .

• UN NOU EDIFICIU^ 
La Lupeni au început lu- I 
crările de construcție a I 
noului sediu pentru •
P.T.T.R., amplasat lîngă 
pîrîul Brăița, în zona vi
itorului centru civic al o- 
rașului.

Rubrică realizată de
V. STRAUȚ
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SA MUNCIM ȘI SA TRĂIM IN CHIP COMUNIST
versă“, adică recuperarea J 
restanțelor.

Aceiași oameni, la a- 
•celeași locuri de muncă, 
dar cu totul alte rezul
tate. De la 450 de vago- 
neți pe zi, în februarie, 
s-a ajuns la peste 600, 
deocamdată cifra record 
atingind 804, In condiți
ile in care planul lunar 
a sporit cu 1 300 de tone. 
In stratul 15 înaintările

Vasile Rusu, secretarul 
comitetului de partid de 
la mina Aninoasa, ține 
să precizeze că, desigur 
alte sectoare, spre exem
plu I sau II, au realizări 
mari, stîrnesc deci admi
rația dar și invidia, totuși 
merită relevată schimba
rea radicală a opticii la 
nivelul sectorului V. ,Să 
fim bine înțeleși, sectorul
are încă _________ 
restanțe fa- 
ță de plan t • a i- "s Intimpimna

' cărbune de u „ «.
„numaraioarea fireasca

trerit la în
ceputul lui martie, recu
noaște șeful sectorului, 
tinărul subinginer Cristi
an Ciornei, cu un minus 
fabulos — 3 874 de tone. 
Așa nu mai mergea. In 
adunarea de alegeri, co
muniștii au hotărît să 

’ facă ordine la locurile de 
' muncă. A fost promovat 
I ca șef de brigadă Florea 
l loriescu, 

iubit de
I știut să impună un nou
I ritm de

Rakoczi, de asemenea nu 
I prea vechi în funcție, și-a tehnice, 

reorganizat forțele. A **' 
l fost formată o grupă de 
: pregătiri, condusă de Ilie 

Bejenaru. Și astfel a în
ceput „numărătoarea in-

miner priceput, 
ortaci, care a

lucru. Frandsc

s-au dublat. Ortacii 
au pus stavilă indiscipli
nei. Aprovizionarea nu 
le-a mai creat problbme, ' 
maiștrii și-au luat în se
rios-rolul de conducători 
ai procesului de - produc
ție, dar și de oameni po
litici. Ni se oferă exem
ple ilustrative în persoa
nele lui Cornel Vdroiu, 
loachim Aboș, loan Di- 
nescu, Cornel Miclea, Li
vizi Stan, Florea Codrea 
ți ale altora. A scăzut 
numărul defecțiunilor 

Asta înseamnă 
că. inginerul life Carzon 
și-a strunit meseriașii, 
fntrajutorîndu-se, ortacii 
și-au demonstrat lor în
șiși că POT si TREBUIE 
să facă treabă bună.

Brigada noastră, re
marcă Bejenaru, a luat 

-în acord global, în afara 
sarcinilor de serviciu, 
planarea și reprofilarea 
unei galerii de cdp..::."r.

Ș-a schimbat clima
tul de muncă. Nu mai 
strigă nimeni, nu se mai 
înjură, nu se spun vorbe 
grele. Minerii lui Florea 
Ionescu și-au văzut efor
turile răsplătite cum- șe,f 

cuvine — 
222 lei pe 
post. La Ra 
koezi s-a a- 
juns la 213. 
Ioan llege- 
dus Con
stantin Chi- 
ța, Vasile 

■Codrea, An
drei Ambruș, Mircea 
Cenușă și ceilalți șefi 
de schimb au simțit 
că îndemnurile la muncă 
vin < 
sus“, adică vagonetarul și 
ajutorul miner s-au pă
truns cu adevărat de me
nirea lor, saltul s-a petre
cut cum zice Vasile llusu, 
în conștiință.

— Am mandatul orta
cilor, conchide Cristian 
Ciornei, să încredințez 
conducerea minei cil î» 
luna mai vom recupera 
minusul cumulat. Iar 
cînd vom ajunge la zero, 
vom adopta „numărătoa
rea firească": Adică, să 
ridicăm, minări, frunțile 
spre vîrfurile fruntașilor. , 

Ion VULPE

II i
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I
acum și „de jos în < 
ndi eh . imanh^taml ftî.
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mai, la intrarea în schim
bul II, organizarea judecă
ții muncitorești. Dar cum 
au „înțeles" tovarășii de la Andraș, 
I. M. Dîlja menirea judecă
ții muncitorești, concluzia 
desprinsă și la recenta 
consfătuire județeană a i- 
nițiativelor muncitorești, 
care a avut loc la Petro
șani, că ea trebuie extinsă 
și generalizată la toate for
mațiile da lucru, trăgîn- 
du-i la răspundere pe cei 
indisciplinați, cei care știr-

Atitudini

Piața Victoriei Petroșani. 
O zi de miercuri, pe la 
ora lo -ți eîteva minute. 
Autobuzul 31 HD 3522 (șo
fer Petrică Cocotă) este 
gata de plecare. Un om 
se precipită dinspre stra- 

. da Republicii spre auto
buzul aflat încă în stație 
eu ușile . deschise. Șoferul 
vede scena, așteaptă pînăf 
cînd omul se apropie; Ia 
&—3 ji-așt ck’ Ușă... în acest 

■moment pornește —- cu u- 
șile încă deschise ! — după 
care taxatoarea închide u- 
șile din spate. Bătăile în 
ușă sînt zadarnice.

N-am fi insistat asupra 
acestui aspect, care de fapt 
nu e minor. O facem, to
tuși, pentru că nu o dată 
îl vedem tocmai pc șo
ferul sus-amintit (sau alții 
de „seama" lui) oprind în 
diferite puncte de pe tra
seu, departe de stație, pen
tru a-și lua sau lăsa prie
tenii. Este bine, este nor
mal, ar fi răspunsul, e o

dovadă de omenie față de 
colegi sau prieteni, chiar 
dacă oprirea în alte lo
curi de.-'it în stații 
seamnă indisciplină.
același șofer putea foarte 
bine să-și demonstreze o- 
menia și-în cazul relatat 
mai sus. Or, modul în care 
a procedat constituie nu 
numai o abatere de la nor
mele de comportare civili
zată, de la bunul simț, co
mun, ci chiar de la disci
plina muncii. De ce? Pen
tru că a pornit din stație 
cu ușile deschise !

Lăsăm aprecierea cazului 
la latitudinea conducerii 
A.U.T.L. Dar concluzia 
vrem s-o știm și noi. Nu 
de alta, dar prea multe a- 
bateri de la disciplina 
muncii încarcă, prea des, 
„cartea de vizită1* a unor 
conducători auto din ca
drul acestui colectiv.

Echipa de lăcătuși 
««ndnsS da Ion Moise, 
de la I. F, A. Viseoaa 
Lupeni — formație de 
lucru fruntași.

în- 
Dar

Alexandru TATAR

nu părea nimic 
Locuia singură, 

pe nimeni apro- 
nici vecinii nu

Pe Ana Mara vecinele 
nu o mai văzuseră de 2—3 
zile, dar 
alarmant, 
nu avea 
piat și
prea se grăbeau să-i trea
că pragul casei. Cam mo
rocănoasă din fire, din 
cauza vîrstei înaintate (67 
de ani) sau a unei singu- 

1 ratați îndelungate Ana 
Mara nici nu făcea, dar 
nici nu primea vizite. Așa;'-»; 
că q absență de două, trei 
zile nu i-a părut nimănui 
ciudată. Doar factorului 
-poștal lucrurile, nu i s-au 
părut în ordine. De-a lun
gul anilor, la data cînd

' trebuia să-i aducă pensia, 
femeia îl aștepta cu poarta 
curții deschisă și cîinii le
gați. Cu toate acestea în 
21 ianuarie 1982 poarta 
era încuiată, iar cîinii hă- 
lăduiau în voie prin ogra
dă. Surprins, dar nu în- 
taatît tocit să intre la 

.vreo bănuială, factorul a- 
mînă cu două zile înmîna- 
rea pensiei. Revine în 23 
ianuarie. Situația era ace-

eași, aceeași însemnînd 
poarta încuiată și Cîinii li
beri.

Curiozitatea îl îndeamnă 
. să intre în curte și să a- 
run.e o privire pe geam, 

. în casă și...

Mina Dîlja a înregistrat 
în primele patru luni ale 
anului un minus la pro
ducția de cărbune de peste 
10 000 tone, un număr de 
20 494 total absențe — din 
care 1194 absențe nemoti
vate. In prima decadă a 
lunii în curs, mai precis 
în primele 6 zile lucrătoa
re, nu s-a produs niei o 
schimbare în bine, dimpo
trivă, colectivul de aici în
registrează un minus de 
1116 tone cărbune și 202 
nemotivate. Un simplu
calcul ne convinge ușor că, ■ 
dacă toate aceste posturi 
erau prestate, 
gistra, la zi, un plus 
stanțial la producția 
cărbune, nicidecum 
minus atît de mare 
nu se poate justifica, 
stînd lucrurile, organele și 
organizațiile de partid, sin
dicat și U.T.C., conducerea 
minei . trebuie să depună 
eforturi susținute, să în
treprindă în primul rînd 
măsuri politico-organizato- 
rice de întărire a ordinii 
și disciplinei. De fapt, sta
rea de indisciplină din rîn- 
durile colectivului care a 
condus la nerealizări greu 
recuperabile la producția 
de cărbune, a determinat 
redacția ziarului „Steagul 
roșu" să organizeze din 
nou la I. M. Dîlja o jude
cată muncitorească, acțiune 
care este îmbrățișată de 
multe colective de oameni 
ai muncii din Valea Jiu
lui.

Cu totul alta este situ
ația la 1^ M. Dîlja. Sîm
bătă, 8 mai a.c., s-a luat 
legătura telefonică cu to
varășul Victor Negru, 
președintele comitetului de 
sindicat pe mină, cînd. de 
comun acord s-a stabilit 
pentru ziua de luni, 10

mina îiire-
sub- 

de 
un f 

care 
Așa

În loc de judecată 
muncitorească

besc prestigiul colectivului.
Potrivit înțelegerii, luni, 

10 mai a.c., la ora 10, ne 
prezentăm la I, M. Dîlja, 
dar tovarășul V. Negru nu 
era la mină. Inginerul șef 
AUrăl Marțian ne infor
mează că este plecat la Că- 

• minul de nef-amiliști și la 
stadion cu eîteva probleme. 
Nimic deosebit în asta în 
afară de faptul că pre
ședintele comitetului dc 
sindicat i 
nu a luat nici o măsură 
de organizare a acțiunii — 
judecata muncitorească — 
nu a dispus ca această i- 
nlțiativă să fie preluată — 
în ceea ce privește orga
nizarea ei — de alți fac
tori cu munci de răspun
dere de la mină. în sfîr- 
ștt, sprijiniți de Dumitru 
Andrițoiu, contabilul șef șî 
economistul Vasile NfejgriJă, 
luăm inițiativa organiză
rii judecății muncitorești, 
se scoate pe sectoare situ
ația cu oamenii-problcmă, 
cei care fac ce fac și „uită" 
din cînd în cînd, mai ales

în zilele de avans și plată, 
să vină la șut. Dintre a- 
ceștia amintim pe Zoltan 
A.,'. ., Mihai Calistru, 
Mihai Năstase ,și încă alți 
șapte ortaci de-al lor de 
la sectorul I. La sectorul 
III trebuiau să fie trași la 
răspundere de ortacii lor, 
care muncesc cu răspunde-, 
re muncitorească, absento- 
manii Nicușor Bîrsan, 
Gheorghe Ciuraru, Coste) 
V. Lungii, Lasou Paras- 

chiv, Mihai Turcanu. La 
sectorul IV Mozes Keskes, 
Alexandru Niță, Giieorghe 
Blojon. La sectoarele V și 
VII trebuiau să vină în 
fața instanței muncitorilor 
Ahtochie Chiriac, An
ton Prodan și Dumitru 
Nistor. Spunem trebuiau, că 
de fapt •—judecata munci- 

deși pregătită cu 
altor cadre teh- 
la mină, nu. a 
loc. De ce ? .Prc- 
comitetului de

torească, 
sprijinul 
nice de 
mai avut 
ședințele 
sindicat pe mină a dispus, 
întrucit în urma cu trei 
zile a avut loc judecata 
muncitorească, astăzi nu se 
mai ține-! In sala de apel 
oamenii erau anunțați,

pe întreprindere P*ntnl a'i ,la r*sPu*7- - dere pe indisciplinați. Și
nu au avut posibilitatea 
s-o facă... mai ales în a-

’ ceastă perioadă cînd numă
rul absențelor nemotivate 
este în creștere, cînd în 
ceea ce privește întărirea 
ordinii și disciplinei la 
Dîlja mai trebuie mult de 
făeut. în această perioadă, 
organele și Organizațiile 
de partid, sindicat, U.T-.C,, 
conducerea minei trebuie 
să-și orienteze cu fermitate 
acțiunile spre întărirea or
dinii și disciplinei, spre 
asigurarea tuturor condiți
ilor de realizare a sarcini
lor de plan la producția 
de cărbune.

« a iih a i a i Ki'i i »«••«»»»»»■ •

Constantin GRAURE

de ome- 
prin fap- 
declinase 
devenind

mentare noțiuni 
nie, a celui care, 
ta comisă, își 
calitatea de om, 
un pericol social.

Au urmat zile și nopți 
de intense cercetări și ve-

irjdivid fără căpătii. 
recidivist a luat viața 
unui om pentru a-Și însuși 
roadele muncii de o viață. 
Traiul parazitar, consumul 
excesiv 'de* băuturi alcooli
ce i-au întunecat rațiunea,

Adevărul nu poate fi tăinuit, 
iar făptașul nepedepsit

„Omor în scop de jaf" 
— a fost concluzia trasă 
de organele de miliție care 
s-au deplasat, imediat ce 
au fost anunțate, la locul 
faptei.

Scopul era stabilit. Evi
dența faptelor nu lăsa nici 
un dubiu de interpretare. 
Cea mai complicată pro
blemă a cărei rezolvare va 
însemna zile și nopți de 
muncă asiduă din partea 
organelor de miliție era 
stabilirea făptașului, a ce
lui lipsit de cele mai ele-

rificări în localitățile mu
nicipiului și în alte locali
tăți din țară. Nu era timp 
de pierdut. Un asemenea 
individ nu putea fi lăsat 
multă vreme în libertate. 
In cele din urmă adevărul, 
cum e și firesc, iese la 
iveală, el nu poate fi tăi
nuit.

Munca asiduă este încu
nunată de succes. Făptașul 
este prins. în fața probe
lor își mărturisește vina și 
recunoaște scopul acestei 
odioase fapte — banii. Un

l-au împins la cea mai ne
cugetată faptă —'bmorui;. 
La numai 37 de ani, Ioan 
Gabor, autorul faptelor a- 
mintite, originar djn jude
țul Alba, acumulase deja 
pedepse însumind peste 10 
ani de detenție cărora le 
vor urma alți ani, în care 
va fi privat de libertate, 
drept răsplată a unui act 
inuman.

Legile țării își vor spu
ne cuvin tul, în lumina o- 
meniei noastre socialiste, 
a intransigenței cu care

statul . .nostru apară ceta- ' 
tenii țării de răufăcători, 
de cei care vor să-și însu
șească*'ceea ce nu le a- 
parține. La 37 de ani, loan 
Gabor putea fi tatăl fami
liei pe care încercase să 
.și-o întemeieze, putea fi 
un părinte ocrotitor al 
copilului căruia i-a dat 
viață, dar viciul beției și 

. ușurința traiului parazitar
l-au îndepărtat de ceea ce 
societatea îi hărăzise, un 
trai onest, o familie unită 
cară se putea bucură de 
roadele unei munci cinsti
te. Acum își va primi răs
plata cuvenită pentru că 
așa ește drept, pentru că 
așa este uman. Cei care 
vor să cîștige, să aibă un 
trai ușor dar nu dîn mun
ca lor, ci însușindu-și ceea 
ce nu li se cuvine nu au 
ce căuta în rîndul milioa
nelor de oameni al căror 

. singur țel este MUNCA, 
munca izvor al bunăstării, 
al unui nivel de trai tot 
mai ridicat.*

5
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Cpt. Ioan ABSENTE

CUM SE IA PLASĂ
Cum iau unii plasă...? ; 

Simplu, dar total nein- i 
dlcat. Sîmbătă după- ; 
amiază, ia mina,Lonea. ; 
în calitate de dispecer, i 
Ștefan Stoenescu avea : 
datoria să supravegheze ; 
desfășurarea activității : 
productive. Și-a „depă- ' 
șit“ însă atribut iun ile. ț 
„Ochise**, în incinta în- ; 
treprinderii, niște su- ; 
luri de plasă de sîrrnă, i

-care i-ar fi fost de tre ■ 
buință acasă. Căuta ■: 
însă un partener de „a- : 
faceri". L-a găsit. în ; 
persoana conducătorului : 
auto Ștefan Răduca, de ; 
’a Autobaza de tran
sport a C.M.V.J., care ; 
asigura, cu autovehicu- ; 
Iul nr. 24HD413£ ea- , 
zurile de „intervenții". ; 
La terminarea șutului, i 
cei doi au făcut b „in- - 
tervenție" în flagrantă j 
contradicție cu legea, 
înhățînd două suluri de 
plasă. Le-au transportat 
(pe banii cui ?) cu auto
vehiculul acasă la dis
pecer, nu s-au lămurit 
deocamdată circumstan
țele de depășire a por
ților întreprinderii cu 
bunurile obștești fura
te. Ce ocupație avea în
tre timp paznicul ? Au... 
intervenit însă lucrăto
rii de miliție, care au 
găsit plasa în beciul lo
cuinței lui Ștefan Stoe
nescu.

I

I

I 
i 
i



de finanțe

Mica publicitate

kici, președintele 
Naționale a R. S. F. 
goslavia, precum și cu 
prezentanți ai FMI 
BIRD. -

Întîlniri ale ministrului 
al României

HELSINKI 12 (Agerpres). 
— La Helsinki se desfășoa
ră lucrările Comitetului in
terimar al .Fondului Mone
tar Internațional (FMI) și 
ale Comitetului comun de 
dezvoltare al FMI și Băn
cii Internaționale de Re- 
onstrucție și Dezvoltare 

<BiRD>. România este re-
.•zcnlată de o delegație

condusă de ministrul fi
nanțelor, Petre Gigea.

Ministrul român a avut 
întîlniri cu Wang Bingqian, 
ministrul de finanțe al 
R. P. Chineze, cu Gavra 
Popovici, adjunct al secre
tarului pentru finanțe al 
R.S.F.I., cu Radovan _Ma- 
kiei, președintele Băncii 

lu-
re- 

Și

Centenarul nașterii diplomatului 
român, Nicolae Titulescu

FILME

„Poporul român în
LIMA 12 (Agerpres). — 

La sediul Asociației nați
onale a scriitorilor și ar- 
t’stilor peruani, din Lima, 
a avut loc prezentarea căr
ții „Poporul român în is
torie și cultură", aparți- 
uînd prof. univ. Luis Her
nan Ramirez, membru al 
Academiei peruane de 
limbă spaniolă.

în alocuțiunile rostite, 
prestigioși oameni de cul
tură peruani, între care șî

istorie șl cultură"
autorul cărții, au eviden
țiat interesul deosebit e- 
xistent în această țară pen
tru cunoașterea istoriei mi
lenare a poporului român, 
a culturii și artei sale, 
precum și a realizărilor 
remarcabile ale României 
contemporane, dînd o înal
tă apreciere contribuției 
remarcabile a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la cau
za păcii și înțelegerii în 
lume.

ROMA 12 (Agerpres). — 
în suita acțiunilor prile
juite de marcarea în Italia 
a centenarului nașterii lui 
Nicolae Titulescu, ambasa
da română a organizat, în 
colaborare cu Ministerul 
Afacerilor Externe și cu 
Academia națională itali
ană „Dei Lincei", o. ma
nifestare dedicată vieții și 
activității marelui om po
litic român.

Au luat cuvîntu] prof. 
Giuseppe Montalenti, pre
ședintele Academiei națio
nale italiene, Giuliano Ca
roli, doctor în istorie, pro
fesor la Universitatea din 
Roma, și ziaristul Alfon
so Sterpellone, membru al 
Comitetului național itali
an pentru securitate și co
operare în Europa, care 
s-au referit pe larg la ac
tivitatea internațională a 
Iul Nicolae Titulescu pen
tru pace, cooperare între

toate națiunile lumii, pen
tru realizarea unui sistem 
de securitate pe continen
tul european și statornici
rea unor relații de bună 
vecinătate.

Vorbitorii au făcut ample 
• referiri la coordonatele 
liticii noastre externe, 
bliniindu-se, în acest 
dru, rolul determinant 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu. neobosita sa 
activitate pe plan interna
țional.

BERLINUL OCCIDEN
TAL 12 (Agerpres). — Cu 
prilejul centenarului naș
terii lui Nicolae Titulescu, 
la consulatul general al 
României din Berlinul oc
cidental a avut loc o con
ferință de presă dedicată 
acestui eveniment.

Acțiuni în favoarea păcii și destinderii

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Saltimbancii ; 
Unirea; Bronco Billy.

PETR1LA l Kagemu- 
sha, I-II. .

LONEA; 
multe fețe,

VULCAN 
rul: Non stop.

LUPENI — Cultural : 
Comoara din Lacul de 
argint ;

URICANI :
mea

Iubirea are 
I-II.
— Luceafă-

Cariera
strălucitoare.

12,25 Pentru curtea 
grădina dv.

12,35 Forum politico- 
ideologic. Națiu
nea șl statul nați
onal în epoca-con
temporană. 
Telex. 
Profesiunile 
cinalului. 
Șah.
Studioul tineretu
lui.
închiderea pro
gramului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomică.
Lumea 
rană și 
rile de
Flori 
flori de mai — 
program folcloric. 
Viața culturală.

16,00
16,05

16.30
16,45

18,00

20,00
20,25

20,50

21,15

• cin-

contempo- 
confruntă- 
idei.
de cîntec,

11,00
11,05

Telex.
Pași de viață lun
gă — emisiune de
dicată pensionari
lor.

11,35 Film serial: „Lu
mini și umbre

21.30
22,00 La frontierele cu

noașterii — serial 
științific.

22,20 Telejurnal/
22.30 Meridianele cîn« 

tecului.

BONN 12 (Agerpres). — 
O amplă manifestație în 
favoarea păcii a fost orga
nizată recent de mai multe 
organizații de tineret, de 
femei și sindicale în Mill
heim, cunoscut centru si
derurgic din bazinul Ruh- 
ruiui. Manifestarea a cu
prins aspecte inedite în ce --------- de 

as- 
lo-

a 
u-

privește modalitățile 
exprimare a dorinței și 
pirațiilor de pace ale 
cuitorilor, de eliminare 
amenințării pericolului 
nui război nuclear, După 
cum scrie presa vest-ger- 
mană, orașul Millheim a 
fost străbătut de mai mul
te ori de un „tramvai al 
păcii", ale cărui vagoane

erau drapate cu pancarte 
purtînd lozinci care che
mau la acțiune împotriva 
amplasării de noi rachete 
nucleare pe teritoriul 
R. F. Germania.

★
TOKIO 12 (Agerpres).— 

Un număr de 589 de oa
meni de știință, de cultu
ră și reprezentanți ai unor 
cercuri clericale din pre
fectura Okayama au dat 
publicității o declarație 
comună privind necesitatea 
activizării luptei împotriva 
pericolului unui război 
clear, relatează ziarul 
ponez „Akahata". In 
clarație se subliniază 
guvernul japonez ar 
bui să respecte cele
principii: „de a nu impor-

nu- 
ja- 
de- 
că 

tre- 
trei

ta, de a nu produce și de 
a nu dispune de arme nu
cleare".

★
VIENA 12 (Agerpres).— 

Escaladarea în continuare 
a cursei înarmărilor nu
cleare poate avea urmări 
catastrofale pentru întreg 
Pămîntul, a declarat di
rectorul general al Agen
ției Internaționale' pentru 
Energia Atomică, 
Blix, luînd cuvîntul în ca
drul unei reuniuni a So
cietății austriece pentru re
lații internaționale, rela
tează agenția TASS. El a 
relevat că în prezent în 
lume s-au acumulat sufi
ciente arme nucleare pen
tru a se distruge tot ce 
este viu pe Pămînt.

Hans

Hans Blix s-a pronunțat 
pentru declararea mai 
multor regiuni ale lumii 
drept zone denuclearizate.

★
WASHINGTON 12 (A-

gerpres). — Participanții 
la „Marșul mondial pentru 
pace" au început, marți, o 
demonstrație în fața se
diului Pentagonului, ce- 
rînd încetarea cursei înar
mărilor, informează agen
ția AP. Ei vor rămîne 
pînă joi în fața intrării 
principale, a sediului Pen
tagonului!

La acest marș, care a 
pornit din California, par
ticipă și reprezentanți ai 
mișcării, pentru pace din 
Japonia.

VlND cărucior medical 
(infirm) strada Tudor Vla- 
dimirescu 74/3 Lupeni. 

(654)
PIERDUT carnet student 

pe numele Flore loan, eli
berat de Institutul de mine 
Petroșani. 11 declar nul.

(645)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Coroes- 
cu Lucia, eliberată de 
Grupul școlar minier Pe
troșani. O declar nulă.

(646)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Orban 
Iosif, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar nulă.

(647)
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă pe numele Ko- 
csis Istvan, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (648) 

PIERDUT 
acces pe 
Constantin, 
Secția I. F. 
declar nulă.

legitimație de 
numele Rouă 

eliberată de 
T. E. Deva. O 

(660)

PIERDUT legitimație de- 
acces pe numele Lungoci - 
Petrică, eliberată de Sec- ’ 
ția I. F. T. S. Deva. O de
clar nulă. (661)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe humele Galeru 
Mihai, eliberată de I. M. 
Dîlja. O declar nulă. (662}

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Chiper 
Măricel, eliberată de I. M. 
Dîlja. O declar nulă. (663)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mite 
Maria, eliberată de Fabrica 
de morărit și panificație 
Petroșani. O declâr nulă.

(665)
PIERDUT carnet de stu

dent pe numele Ciocan 
Nicolae, eliberat de Institu-, 
tul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (664)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Petric 
Ana, eliberată de Fabrica 
de pîine Petroșani. O de
clar nulă. (666)

Reluarea luptelor 
în orașul Tripoli

Se va proceda la un schimb 
de opinii asupra comerțu
lui internațional.

s-a

BUENOS AIRES 12 (A- 
gerpres). — Autoritățile 
militare argentiniene au 
arătat intr-un comunicat 
otieiai dat publicității la 
Buenos Aires, că nici un 
vas civil sau militar apar- 
ț ’.linei Argentinei nu se a- 
îlâ in strîmtoarea care se
pară cele două principale 
Insule ale Arhipelagului 
Mai vine (Falkland) și că, 
in ultimele două zile, nu 
au fost semnalate atacuri 
ale forțelor britanice în 
zonă — transmite agenția 
France Presse.

Din Buenos Aires
mai anunțat că Junta mi
litară de guvernămînt — 
din care fac parte coman
danții șefi ai armatei, ma
rinei și aviației a luat, 
miercuri, în studiu un ra
port privind evoluția con
flictului anglo-aigentinian 
în problemă Malvinelor. în 
vederea adoptării deciziilor 
ce se impun in continu- 
a.t-.

Miercuri, purtătorul 
cuvint i 
ia* ii lor 
aian.
Ezcurra
..Noi vom continua 
legăm". „Atit timp 
logul va exista, vor exista 
si speranțe de a se ajunge 
la un acord onorabil in
tre oărțile aflate in con
flict".

BEIRUT 12 
— Luptele au 
miercuri în orașul Tripoli, 
din nordul Libahului, între 
părțile rivale în conflictul 
libanez, la numai 12 ore 
după noul acord de înce
tare a focului, relatează a- 
genția MEN.

Primul ministru libanez, 
Shafic Al-Wazzan, a avut 
o întrevedere cu directo
rul general al securității 
interne, generalul Ahmed 
El Hague, în legătură cu 
evoluția situației din ora
șul Tripoli, informează 
MEN.

(Agerpres). 
fost reluate LA PRAGA a fost sem

nată, la 11 mai, înțelege
rea de colaborare dintre 
Radioteleviziunea română 
și Televiziunea cehoslova
că.

MIERCURI a început, la 
castelul d'Esclimont în a- 
propicre de Chartres (Fran
ța), o reuniune internațio
nală de 
participă 
Statelor 
Japoniei

COMPANIA ITALIANA 
constructoare de automo
bile „Alfa Romeo" a anun
țat concedierea temporară 
a 11 000 de saiariați. Po
trivit declarației unui re
prezentant al companiei — 
citat de agenția TASS — 
măsura a fost adoptată ca 
urmare a dificultăților fi
nanciare și de desfacere a 
produselor pe piața inter
nă și externă.

Berna. Agenția UPI infor
mează că, la sfirșitul lunii 
trecute, erau .înregistrate 
la oficiile de plasare- aproa
pe 10 000 de persoane a- 
flate în căutarea unui loc 
de muncă.

IN MARTIE a.c„ în 
Norvegia erau înregistrați 
oficial 37 776 șomeri, cifră 
reprezentînd 2,2 
din totalul 
că — față 
în luna 
din 1981.

la sută 
forței de mun
de 1,7 la sută, 
corespunzătoare

la 
la 
că 
A-

24 ore, la care 
reprezentanți ai 
Unite, Canadei, 
și Pieței comune.

NIVELUL ȘOMAJULUI 
s-a dublat în Elveția în 
ultimele 12 luni, a anunțat 

.guvernul federal de la
JCU/T

Simbol al sărăciei

de 
al Ministerului, Re- 
Externe 
Hernan

i a declarat

argenti- 
Massini 
presei: 
să dia- 
cît dia-

LONDRA 12 (Agerpres). 
— Ministrul de externe al 
Angliei Francis Pym, a 
declarat — după o întru
nire a „cabinetului de răz
boi", prezidată de primul 
ministru — că ultimele 
propuneri privind conflic
tul Malvinelor, prezentate 
de Argentina prin inter
mediul secretarului gene
ral al ONU, conțin „unele 
șanse de progres" — rela
tează agenția Reuter.

Pym a spus, insă, că mai 
rămîn de rezolvat multe 
probleme dificile.

La rîndul său, de 
Ministerul Apărării, de 
Londra, s-a comunicat 
vremea rea din sudul
tlanticului a împiedicat 
forța expediționară brita
nică să se angajeze în vreo 
acțiune militară.

O
NAȚIUNILE UNITE 12 

(Agerpres). — ’ Secretarul 
general al ONU, Javier 
Perez de Cuellar, continuă, 
la sediul ONU din New 
York, negocierile separate 
cu reprezentanții Argenti
nei și Marii Britanii în 
vederea soluționării paș
nice a conflictului privind 
Arhipelagul Malvinelor 
(Falkland) — anunță UPL 

Arătînd că tratativele se 
află într-o „etapă foarte 
delicată", el a spus: sper 
să putem încheia demersul 
nostru pînă la sfirșitul 
s îptăn nîi.

într-o cis- 
la perife- 
Morehead, 
Kentucky 

putea ser
al săi’ăci- 
scria, re- 
americană 

una

nul ui în curs, va 
patru milioane mai
Iar sărăcia este mo.teni- 
tă la naștere și d •vine 
extrem de greu să te de
barasezi de ea. Mai ales

fi cu 
mare.

ceasta categorie este de
finită cu claritate în ca
drul societății americane. 
Ea abundă printre mino
ritățile rasiale: 30 la su
tă dintre săraci sînt ne-

Joyce Rives, în vîrstă 
de 37 de ani, mamă a trei 
copii, locuiește 
ternă părăsită, 
rpa orașului 
din statul 
(S.U.A.). Ea ar 
vi drept simbol 
ei în SUA — 
cent, revista
„Newsweek". Este 
dintre cele 30 milioane de 
persoane care, potrivit 
statisticilor oficiale, tră
iesc sub „pragul sărăciei", 
lipsite de cele mai ele
mentare mijloace de trai. 
Și sărăcia în Statele U- 
nite o duce din ce în ce 
mâi bine. Se estimează de 
către specialiști că nu- 
tnărul celor din această 
categorie, la sfirșitul a-

Notă
cînd 9,9 milioane de a- 
mericani sînt în căutarea 
unui loc de muncă.

In S.U.A., a apărut, în 
ultimii ani, o altă cate
gorie de oameni — „noii 
săraci". Mai exact —- 
recunoaște „Newsweek" 
— arnumim 
„sărăcimea permanentă". A-

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA ; Petroșani, str. Nicolae Bătcescu - ?, «telefoane 41662-(secretariat)? 4-14 63^4*1 44 (secții), WARUt rTfoogtcrffo Petto;ani, str. N- Bălcescu -2.

gri, deși aceștia nu re
prezintă decît 12 la sută 
din întreaga populație a 
Statelor Unite. Joyce Ri
ves este cetățeană ame
ricană de culoare. Sără
cia tinde „să se feminize
ze", peste o treime din 
femeile-cap de familie ea- 

copii în vîrstă

de pînă la șase ani si- 
tuțndu-se sub limita să
răciei (la1- sfirșitul anului 
trecut, șomajul în rîndul 
acestora a înregistrat un 
record postbelic — 10,7 la 
sută). Mai mult ca ori- 
cînd, sărăcia îi lovește pe . - . . a_ 
flați într-o astfel de M- 

nîî-

copii, numărul celor

tuație fiind de 11,4 
lioane. In acest fel 
scria revista 
— sărăcia 
mată” și pentru 
țiile viitoare.

Ce ar putea șă le ofe
re Joyce copiilor săi? Ea 
însăși visează la un loo 
de muncă. Dorește să le 
asigure măcar un minim 
necesar de hrană.

Șt 2.

americană 
,a fost progra- 

genera-


