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TARA NE CERE
CIT MAI MULT CĂRBUNE !

In fruntea 
întreceri mecanizate

mion Rus care exploatea
ză abataje frontale cu 
susținere individuală și 
tăiere mecanizată. Pro
ductivitatea muncii pla
nificată în aceste două a- 
bataje este depășită lună 
de lună eu 500 kg pe post

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
s-a întors, miercuri seara, 
în Capitală, după vizita 
oficială de prietenie efec
tuată în Republica Arabă 
Siriană, la invitația lui 
Hafez Al-Assad, secretarul 
general al Partidului Baas 
Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene,

Ceremonia sosirii s-a des
fășurat pe aeroportul Oto- 
peni, unde erau arborate 
drapelele partidului și sta
tului, care încadrau por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. .

La sosire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
întlmpinat de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tova
rășul Constantin Dăscăles- 
cu. de alți tovarăși din 
conducerea de partid și de 
stat.

Pe aeroport șe aflau nu- 
meroși locuitori ai Capita
lei, care au reafirmat vi
brant nețărmurita dragoste 
și stimă pa care întreaga 
națiune le nutrește față de 
conducătorul iubit ăl parti
dului și statului nostru, 
împreună cu aceste calde 
sentimente, au fost expri
mate proțpnda mîndrie și 
depline satisfacție față de 
rezultatele fructuoase ale

vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Siria, care se 
înscrie — asemenea tutu
ror întîlnirilor româno-si- 
rierie la nivel înalt — ca 
un moment de mare im
portanță în dezvoltarea și 
întărirea continuă a rela
țiilor de trainică prietenie 
și rodnică colaborare din
tre partidele șl țările - 
noastre, în folosul și spre 
binele ambelor popoare, 
al cauzei generale a co
operării și păcii in lume.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a răspuns cu 
căldură aclamațiilor și ma
nifestărilor de profundă 
simpatie ale bucureșteni* 
lor prezenți la aeroport.

** ■

încheierea convorbirilor oficiale

Printr-o mai bună or
ganizare a fiecărui loc de 
muncă și folosirea la ca
pacitate a utilajelor din 
dotare, colectivul de mi
neri de Ia sectorul II al 
minei Eupeni a extras de 
la începutul acestei luni
peste prevederile planu- și, respectiv, 400 kg pe 
Iui aproape 2000 de tone post. La producția de 
de cărbune cocsificabil. cărbune extrasă supli* 
Cu rezultate bune se în
scriu brigăzile conduse 
de Ion Budiliceanu și Și-

mentar a contribuit și bri
gada de la pregătiri con
dusă de Nicolae Bălan.

Prin producția extrasă 
suplimentar în ziua de 
25 mai, colectivul între- 

' prinderii miniere Petri- 
la a acumulat, de la în
ceputul lunii, un plus 
de aproape 1000 de tone, 
obținut pe baza depăși
rii productivității mun
cii planificate în cărbu
ne cu 50 kg pe post. La 
nivel de sectoare, cele 
mai bune realizări le-au 
Obținut minerii sectoru
lui III cu plus 2 409 tone 
de cărbune la produc
ție și plus 849 kg pe 
post la productivitatea 
muncii, precum și mine
rii sectorului V care au 
înregistrat un plus de 
1 672 tone la producție 
și plus 1259 kg pe post 
la productivitate. Au 
mai obținut realizări su
perioare prevederilor de
plan și minerii sectoa
relor IV CU plus 449 
tone de cărbune și II 
cu plus 133 tone de căr- 

k bune.

PROTECȚIA MUNCII - IN 
DEZBATEREA SINDICATELOR
'■ -a

^Pericolul de incendii și 
explozii în uzinele de pre
parare a cărbunelui din 
Valea Jiului", este tema 
mesei rotunde ce are loc 
azi la C. C. S. M. Petro
șani, în organizarea comi
tetelor sindicatelor de aici 
și de la I.PC.V.J. O altă 
masă rotundă își desfășoa
ră dezbaterile, tot azi, la 
punctul de documentare 
politico-ideologică de la 
I. M. Petrila, pe tema 
„Contribuția sindicatelor și 
a compartimentului de 
protecția muncii la educa
rea și instruirea personalu
lui muncitor în vederea 
respectării normelor de 
tehnică a securității mun
cii".

Formația condusa de 
Gheorghe Scrădeanu de 
la sectorul II al minei 
Uricani se numără prin
tre brigăzile fruntașe ale 
întreprinderii. I'ăcind do
vada unui bun organiza
tor și mobiiizînd întregul 
colectiv al brigăzii pentru 
realizarea sarcinilor de 
plan, Scredegnu cu orta
cii lui depășesc lună de 
lună productivitatea mun
cii în abataj cu peste 3

la sută. în această lună 
aa extras 300 tone de 
cărbune peste prevederile 
Planului la zi. Cu aces
tea, brigada cumulează 
de la începutul anului un 
plus de peste 1000 de 
tone. Cei patru șefi de 
schimb ai acestei brigăzi 
fruntașe sînt Ion Lefter, 
Dănilă Szasz, Spiridon 
Scorpie -și Dumitru Ban-

Miercuri s-au încheiat 
convorbirile oficiale dintre 
secretarul general al Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și se
cretarul general al Parti
dului Baas Arab Socialist, 
Hafez Al-Assad, președin
tele Republicii Arabe Siri
ene.

în cadrul noii runde de

convorbiri, cei doj pre
ședinți au făcut un cuprin
zător schimb de păreri cu 
privire la principalele pro
bleme actuale ale situației 
internaționale.

Cei doi șefi de stat și-au 
exprimat satisfacția în le
gătură cu rezultatele vizi
tei care, deși scurtă, a per
mis analiza aprofundată 
a stadiului relațiilor româ- 
no-siriene pe multiple pla
nuri, stabilirea de măsuri

care să asigure dezvoltarea 
pe mai, departe a raportu
rilor prietenești dintre 
Partidul Comunist Româa 
și Partidul Baas Arab So
cialist, dintre România și 
Siria, în interesul ambelor 
țări și popoare.

Cei doi președinți au 
reafirmat voința României 
și Siriei de a-și intensifica

(Continuare în pag. a 4-a)

Brigadicrul Geza Kal
man *și ortacii săi for
mează una din cele mai 
destoinice formații de 
lucru deschizătoare de 
drumuri subterane de la.

M. Paroșeni
._. J

Pînă acum nu s-a știut cu ce greutăți
se confruntă minerii?

Mina Livezeni. Alegerea 
brigăzilor rămase sub plan, 
pe care urma să le supu
nem dezbaterii, a fost sim
plă. Simplă prin evidenție
rea cîtorva... nerea'Iizări. 
în cifre, brigada condusă 
de Iiie Valache (abataj 
frontal 6 604, panoul 4) a 
rămas datoare economiei 
naționale pe primele 20 de 
zile ale acestei luni cu 
3 000 tone de cărbune. O 
singură brigadă. Cealaltă 
condusă de Costea Aftonic 
înregistrează în aceeași pe
rioadă un minus de 3 600 
tone de cărbune. Ambele 
brigăzi realizează produc
tivități inferioare sarcini
lor în medie cu 4 tone pe 
post. Care sînt cauzele ne. tizați nu mențin tensiunea 
realizărilor? Constatările din cauza garniturilor, A-

au dus la concluzia că brl- cum cîteva zile în abatajul 
gada lui Valache are mo- nostru a fost tovarășul dî- 
tive serioase dar. în antite- rector de la I.R.I.U.M.P. și, 
ză, cea condusă de Costea 
Aftonic nu are nici un mo
tiv să nu-și realizeze sarci-

de comun acord cu condu
cerea minei, s-a stabilit ca 
acești stîlpi să fie scoși din

nile. Să reproducem opi
niile interlocutorilor noștri:

ILIE VALACHE : „Susți
nerea hidraulică este neco
respunzătoare. Ștîlpii hidra
ulici care ne-au fost repar-

uz. Cind ? Nu știu exact. 
Pînă atunci, ne chinuim 
cum putem. Greu, foarte 
greu, într-un schimb, doi 
oameni ar putea dirija
20—25 de coloane dar, în 
condițiile in care lucrăm

noi nu putem dirija decît 
.4—5“.

Așadar, 350 de stîlpi hi
draulici achiziționați (cu 
bani grei !) au fost intro
duși în mină cu cheltuieli 
la fel de mari, iar acum, în 
ceasul al 12-lea, ne dăm 
seama că nu corespund^ 
condițiilor. îi introducem/ 
îi scoatem... Timp în care 
cărbunele este așteptat de 
prepârații și termocentrale. 
Unde o fi eficiența econo
mică ? Să vedem însă ce 
ne spun tehnicienii :
Ing. TRAIAN IORDACHE, 

șeful sectorului I: „S-au 
făcut demersuri pentru în-

Mircea BUJORESCU

(Continuare tn pag. a S-aJ

Suprema valoare j 
a prețuirii |

Pare curios, la prima 
vedere, faptul că sectorul 

» III al minei Dilja nu are 
rezultate deosebite — a- 
prilie s-a dovedit chiar 
lună nefastă — și totuși 
oamenii săi sînt încunu
nați cu: laude. Secretarul 
comitetului de partid pe 

< mină, Ion Lupu, își cx- 
1 plică opțiunea afectivă. 
L — Desigur, in lupta cu
l muntele, există și eșecuri 
> temporare. Adevărații 
ț. bărbați le înving pînă la 
i urmă. Or, singura sursă 
} capabilă să biruiască a- 
1 ceste greutăți este forța 
{ colectivului.
4 Brigada condusă

„Gheorghe Opreanu a' in
tim pi nat cele mai mari 
greutăți. Stratul a mers 
spre deschidere bruscă, 
pe distanța de 12 m n-a 
existat poditură. s-a lu
crat doar cu ciocanul de

: lui Ni- 
Nicolae

Pintilie au participat la 
închiderea de felii, mai 
în toate locurile de mu»-, 
că ale sectorului s-cru în
registrat presiuni excesi
ve, căldură, apă etc. Or
tacii lui Laurențiu Bur- 

4 lui au avut șt ei necazuri 
J în extremitatea câmpului 
I minier. In primele doua 
i decade ale lunii mai sec- 
1 torul a reușit să-și înde-

4 crai doar cu cio 
) abataj. Brigăzile 
j colac Toma ți

I
{
I

plinească, Zilnic, planul. | 
Alții ar fi dat bir cu fu- ț 
giții, minerii — chiar 4 
dacă au înregistrat pro.-,/ 
ductivități mai. mici, deși j 
efortul fizic a fost mai 1 
mare — au scos cărbune- ? 
le la lumină pentru că* 1 
țara are nevoie de el, dar \ 
și pentru a pune în si- 4 
guranță zăcămîntul. ’

— Desigur, retribuțiile j 
au fost pe măsura reali- 4 
zărilor,, subliniază șeful 7 
de sector, ing. Iulian Nea- i 
goe. Oamenii au în- i 
țeles însă că trebuie să-și 7 
facă datoria, au dat do-1 

, vadă de înaltă conștiință ț 
X, muncitorească. Pentru a- ț 

ceasta a fost nevoie de o! 
_ 5 mobilizare exemplară. A |

acționat democrația mun-4 
citorească, colectivul, prin ! 
„judecățile muncitorești", ’ 
s-a descotorosit de absen- J 
tomani, i-a pus .la punct ț 
pe: cei indisciplinați. Gre-1 
ul a trecut, de acum,/ 
practic de azi (miercurii 
— n.n.) productivitatea | 
muncii se va dubla. Vom « 
întîmpina Ziua eliberării » 
cu planul — de la înce- ț 
puiul anului — îndepli-1 
nit, ba chiar cu tone în? 
plus. I

I 
____________________  l 
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INDiVID-COIJECTIVITATE
• Să muncim și să trăim în chip comunist : 

Dificilul drum al autodepășirii
• Statornicie și tenacitate
• Atitudini
• Niciunde nu e mai bine decît în țara în

care te-ai născut .. .... ... ___  „h.



2 Steagul roșu

Notă

Prin, contribuția cetățenilor 
orașul Lupeni înflorește 

continuu

Cauză
„obiectivă**

continuarea lu-
la bulevardul 
_._ __ intens

construcțiile social- 
centru

în oraș, 
crărilor 
Păcii. Se lucrează' 
la 
culturale din noul 
civic al orașului. Aici, 
zilnic sute de cetățeni și 
elevi participă, prin mun
că patriotică, la amenaja

aco.s-

pre
con
— au executat 

primăvară

mați și sprijiniți concret de 
comitetul orășenesc de 
partid, cetățenii orașului 
Lupeni sînt hotărîți să-și 
intensifice acțiunile în 
vederea înfrumusețării și 
gospodăririi localității lor. 
In prezent, ei s-au orien
tat cu prioritate spre e- 

xecutarea, 
prin muncă 
patriotică, a 
unor lucrări 
de larg in
teres obștesc 
cum sînt a- 
menajarea de

drumuri, străzi, eliberarea 
de amplasamente în ve
derea construirii de noi 
edificii social-culturale,

An de an, localitățile ‘ 
din Valea Jiului își îm
bogățesc zestrea ’ edilitar- 
gospodărească, devin tot 
mai frumoase și mai bine 
gospodărite. Ne-am con
vins de acest lucru zilele 
trecute, cînd am străbătut 
Lupeniul de Ia un capăt 
la celălalt, 
privind orașul 
cu ochi de 
gospodar. Lo
cuitorii 
tui oraș 
mineri, 
părători, 
structori
în această 
pentru înfrumusețarea lo-. 
calității, pentru înălțarea 
noului centru civic, lu- 

, crări de muncă patriotică 
în valoare de peste 18 
milioane lei. Practic, fie
care locuitor a] orașului 
a efectuat muncă patrio
tică în valoare de 175 lei.

Menționăm dintre rea
lizările recente curățirea 
și asfaltarea unor porți
uni de drumuri, amenaja
rea de zone verzi, plan
tarea de pomi, amenaja- 
ra de solarii la intrarea 

V____________________

rea spațiilor verzi, la 
plantarea de pomi și ră
saduri. Se lucrează cu 
forțe sporite și la baza 
de agrement Brăița. Peste creării unor dotări edi- 
puțin timp vor fi date 
în folosință. în noul cen
tru civic al Lupeniului, 
noi spații comerciale care 
vor cuprinde un magazin 
de confecții, parfutnerie, 
cosmetice, menaj. Tot aici 
cooperativa „Straja" va 
deschide o nouă unitate 
de radio-TV, marochină- 
rie și florărie. Mobilizați 
de consiliul orășenesc al 
F.D.U.S, și comitetul teri
torial al O.D.U.S., îndru-

lițar-gospodărești, baze 
sportive, de agrement etc. 
Prin contribuția directă 
a cetățenilor, orașul Lu- 
peni va deveni unul din
tre cele mai frumoase 
orașe din Vale. Aceasta 
este de fapt dorința ex
primată de mulți dintre 
oamenii care au participat 
la asemenea acțiuni în a- 
ceste zile la Lupeni.

Ă» C. GRAURE

între blocurile 5—11 de 
pe strada Saturn din Petro
șani există o conductă de 
apă potabilă care se defec
tează adeseori și atunci 
apa se irosește fără rost. 
Așa s-a întîmplat și mai 
zilele trecute. Cauza 7 
Strada, pe sub care trece 
cofiducta, deși nu este 
propice transportului ru
tier greu este circulată 
mai ales de mașinile grele, 
ai căror șoferi locuiesc 
prin apropiere și se mai 
abat de pe traseu și pe al
easă. Cir urmare a tonaju
lui mare, mașinile grele 
fracționează conducta. N-ar 
fi oare util un indicator 
care să interzică circulația 
pe aici a mașinilor cu ca
pacitate mai mare de 5 
tone ? Mai ales că ele nu 
circulă în interesul unită
ților pe care le servesc, ci 
numai și numai al șofe
rilor.

:■

Faza municipală a concursului 
grupelor sanitare de Cruce Roșie

Marți, 25 mai a:<j» pe 
stadionul Jiul din Petro
șani s-a desfășurat faza 
municipală a concursului 
grupelor sanitare de Cru
ce Roșie. La startul între
cerii s-au aliniat grupe- instructor 
le de la I. M. Lupeni, "
I. M. Paroșeni, 1. M. Dîl- 
ja și Preparația Petrila, 
ocupantele primului loc 
la fazele pe oraș ale con
cursului. Nu au fost pre
zente din motive obiecti
ve grupele de la I. M. U- 
ricani și I. M. Aninoasa.

Pe tot parcursul desfă
șurării probelor de in
curs, ce au constat în 
susținerea unui test teo
retic și probe practice; 
participant» au dovedit 
o bună pregătire. Depar
tajarea grupelor s-a pro
dus la probele practice 
unde, cu mult spirit de 
răspundere ,și. competen
ță, s-a acordat primul a- 
jutor diferitelor categorii 
de „accidentați", în caz 
de calamități sau ' catas
trofe naturale ț‘ 
deosebite, urmînd 
„transportul 
peste obstacole Ia 
țile sanitare.

După susținerea 
ror probelor, pe

și cazuri 
. J apoi 
acestora" 

unită-

tutu. 
primul

loc s-a clasat grupa sa
nitară de Cruce Roșie de 
la I. M. Lupeni (medic 
instructor Cornel Bran) 
urmată de grupa sahitară 
de la I. M. Dîlja (medic 

Vlad Stoices- 
cu), I, M. Paroșeni (me
dic instructor Ion Varga) 
și Preparația Petrila (me
dic instructor Eduard Te» 
car).

La buna desfășurare a 
concursului și-a adus 
contribuția un colectiv 
de medici din Petroșani 
condus cu competență de 
medicul George Dîrlea, 
directorul spitalului mu
nicipal, din localitate și 
format din Traian Bă- 
cilă, • Aurel Bochiș, Ion 
Ionașcu, Ioan Balea și a- 
sistenta medicală Silvia 
Nylas.

La festivitatea de pre
miere au fost acordate, 
pentru merite deosebite și 
evidențiat în activitatea 
de Cruce Roșie Diploma 
și insigna de aur medi
cului Cornel Bran de la 
I. M. Lupeni, Diploma 
și insigna de argint asist, 
medicale Ioana Golgoțiu 
de la I. M. Paroșeni.

s

• EDIȚIE „LA ZI". 
Pregătirile pentru în
cheierea anului de în
vățăm în t politico-ideolo
gic în organizațiile de 
partid, U.T.C., sindi
cat și O.D.U.S. consti-

rC7rmar« din paj Jj

trivit, ce merită 
urmată ca exemplu 
de alte colective de 
dacții ale gazetelor 
perete și organizații

tuie tema ediției „la zi" 
a gazetei de perete 
„Preparatorul" de la 
secția de preparare Pe
trila a I.P.C.V.J. O 
binevenită inițiativă,
luată la momentul po- partid din Valea Jiului.

Luna manifestărilor politico-ideologice,
culturale, educative și sportive din

Valea Jiului

,,Laudă
omului muncii

In imagine, două as
pecte, deosebit de su
gestive din timpul des
fășurării probei, practice 
a concursului

Șt. NEMECSEK

și creației 
sale0

in tradiția vieții 
din Valea Jiului, 

Luna manifestărilor poli
tico-ideologice, , culturale, 

... educative și sportive „Lau
dă omului muncii și crea
ției sale", organizată de 
Consiliul municipal de e- 
ducație .politică și cultură 
socialistă în întîmpiriarea 
celui de-al Il-lea Congres 
af educației politice și cul
turii socialiste, cuprinde 
o diversitate de acțiuni a 
căror tematică .. este izvorî- 
tă din preocupările actuale 
«le oamenilor muncii, de 
realizare la parametri ca
litativi superiori a sarcini
lor de producție. Manifes
tările de ieri au cu
prins expuneri și dez
bateri : politico-ideolo
gice („România pe meri- 

- dlanele lumii", la Institu-

Intrată 
educative

mine; „Tine
retul feroviar angajat în 
asimilarea noilor cuceriri 
ale științei și tehnicii con
temporane, în perfecționa
rea pregătirii profesiona

la complexul C.F.R.; 
membrilor ce

ll terar „Panait 
cu preparatorii 

Petrila) —

laturi 
omului 

sale": 
posibi-

din Va-

le",
întîlnirea 
nactului
1 strati"- 
de la
scot in evidență una din
tre cele mal stabile 
ale lunii „Laudă 
muncii și creației 
■stimularea tuturor 
lităților educative
lea Jiului pentru a contri
bui activ, eficient și uni
tar, Ia crearea unei vieți 
culturale continue și de 
calitate, în relația nemijlo
cită cu colectivele de mun- 

, că din întreprinderi și ins
tituții.

locuirea definitivă a aces
tei susțineri. Adevărul este 
că stîlpii hidraulici n-au 
fost în prealabil verificați 
pentru condițiile noastre de 
zăcămînt. S-au verificat 
doar ventilele, la S.S.H. 
ne-a mai costat și asta 
72 000 de lei I) și o verifi
care (cam sumară !) în a 
telierul nostru. Efectiv nu 
se poate lucra cu asemenea 
stîlpi. S-a stabilit la nivel 
de conducere ea toate sec
toarele minei să recupereze 
în vederea recondiționării 
stîlpi SVJ. Sectorul nostru 
a recuperat deja 86. Pentru 
miercuri (26 mai — n.n.) ni 
s-au promis 80 stîlpi de 
la LR.I.U.M.P. Chiar tova
rășul director Bacu ni i-a 
promis.

Dacă 
situația 
aspect
prin implicațiile de natură 
economică) cum stau lu
crurile la Costea Aftonic ?

GHEORGHE NICOARA, 
miner șef de schimb în 
brigada iui Costea Aftonic: 
„Nu avem motive serioase 
să nu ne facem planul ! 
Dar este inadmisibil ca noi, 
care trebuie să dăm cărbu
ne, să pierdem timpul re- 
parînd transportoare. A-

canic din sector n-a venit 
luna aceasta niciodată în 
abatajul nostru!), dacă am 
avea o echipă de aprovizi
onare și aer comprimat, 

. credeți că «am sta» pe. căr
bune ?! Avem un colectiv, 
bun, oameni harnici, dar 
nu putem să le facem noi

Deci o scadență, 
la brigada Valache 
e clară (clară ca 

și foarte... neclară

vem o frumusețe de strat pe toate ! N-avem lăcătuși, 
(2,50-2,80 m), «cade cărbu
nele pe noi», cum se măi : 
spune, și nu ne facem pla
nul. Aducem materiale toc
mai de la puț. Asta în
seamnă 600 de metri. Plea
că minerul din front să-și 
aducă materiale. Nu avem 
suficient aer comprimat, 
sînt schimburi cînd, dato
rită lipsei acestuia, «ba
tem» numai 10 găuri. Lu
crăm uneori la sub două 
atmosfere. Dacă partea me
canică n-ar fi la pămînt 
(de 'exemplu, maistrul me-

n-avem electricieni... Azi 
(luni, 24 mai — n.n.) am 
cerut de la tovarășul sing. 
Floca capace de TR-3 (ne
cesare la pușcare pentru a- 
coperireă transportorului) 
dar cum le-ați văzut dum
neavoastră, așa le-am văzut 

. Si noi!“.
Ing. VIRGIL LUPULES- 

CU, șeful sectorului II: 
„Există în preocuparea 
noastră imediată înființarea 
unei echipe de lăcătuși. Cu 
sprijinul inginerului șef e- 
leetrd-mecânic .Ștefan

Czeller, pînă la 1 iunie 
vom avea această echipă, 
în ceea ce privește beryl, 
comprimat, acesta . se <ya 
distribui, atunci cînd feste 
nevoie, de la compresorul 
de la puțul est, în înțele
gere cu sectorul mecano- 
energetfC. Echipa de apro
vizionare există, e formată 
din 6 oameni, dar aceștia 
servesc două revive, ceea 
ce e cam mult. Pînă acum, 

. însă, la sectorul 11 lipsa 
spiritului organizatoric a 
grevat asupra realizărilor.
De la 1 *, iunie, brigada 
Costea Aftonic va avea 

. tot ce-i trebuie și va in
tra pe plan. Promitem.!".

Și noi promitem șă ur
mărim angajamentele, șefi
lor de sectoare. Pentru că, 
iată cum, din cauza unor 
soluții, tehnice „după ure
che" și .' datorită unor fi
suri .organizatorice, s-au 
pierdut, numai de la două 
brigăzi, în numai 20 de 
zile din luna mai. aproa
pe 7.000 -tone de cărbune. 
Ceea ce, să recunoaștem, 
nu este deloc în regulă, 
stimați tovarăși organiza
tori ai pn»ceșului de pro
ducție I

dioul cinematografic .Buf
tea — București ; „Melodii 
la rampa de lansare" (4 
iunie, ora 18),' spectacol

Vulcan au 
în această 

hărnicie în 
dezvoltarea

: maghiară timișo- 
de Tamași A- 

„Corabia timpului" 
iunie, ora 18), pre

zentat de Teatrul național
I ■ PREMIERA. Colecti- 
I vin de actori ai TeatruluiI de stat Valea Jiului pre-
• zintă azi (orele 17 și 19), I în premieră, spectacolul

. coupâ „Caragiale și vre
mea lui", cuprinzînd cu
noscuta comedie „Conul 
Leonida față cu reacțiunea" 

i și schițele satirice „Art.
214", „Un pedagog de școa
lă nouă", „Diplomație" și 
„C.F.R." Regia artistică a-

goste față do orașul lor, 
cetățenii din 
dat dovadă și 
primăvară de 
amenajarea și 
spațiilor verzi. Ei au plân

și 
aleilor 12 000 de arbori și 
arbuști ornamentali și 1,1 
km de gard viu numai in 
ultimele trei luni.

■ O FRUMOASA. INI
ȚIATIVA. Colectivul Termo
centralei Paroșoni este au
torul unei. inițiative dem
ne de laudă; amenajarea 
unor izvoare și a unei par-

parține lui Nieolae Gher- 
ghe, iar scenografia este 
realizată de Stefan Barath.

■ CIUPERCARIE. în 
‘ fosta grădină de vară „Po

ienița" din Petrila, I.C.S.A.
și A.P. Petroșani a început tat în jurul blocurilor 
amenajarea unei ciupercă- 
rii. De la noua unitate de

. producție, c.are are o supra
față de 50 mp, realizatorii 
estimează obținerea, a 500 
kg ciuperci pe ciclu de 
producție. Prima recoltă 
va fi obținută în Jurul 
datei de 15 iulie.

■ HĂRNICIE. Cu dra-

cari pentru . autoturisme. 
Intre pîriurile Sohodol și 
Baleia, o zonă mlăștinoasă 
din marginea DN 66 a fost 
asanată și pietruită. Mai
strul Vasile Păcală și oa
menii lui, gospodarul Ni- 
colae Iștvănuț sînt autorii

de teatru : 
șelător" (2 iunie, 
piesă 
rea'nă 
ton ;
(3

„Curcubeul în-
ora 20), Pentru a reda în folosin-

din Crăibvă' în interpreta' 
acestei lucrări. După nu- . rea unor cascadori de la sfu- 
mai o saptamîna ei au 
captat și betonat trei iz
voare limpezi, cu debit 
constant de apă potabilă.

■ BILETE. La ghișeul 
Casei de cultură d,in Pe- susținut de cunoscuta tru- 
troșani s-au pus în vinzare. pa a Teatrului de estradă 
bilete pentru spectacolele Deva

■ gospodărească.
ță pasajul' din cartierul 
Aeroport — Petroșani 
trecere pe sub linia 
cale ferată și șosea, o 
c.hipă de muncitori de 
I, M. Livezeni lucrează la 
amenajarea acestuia.

Rubrică realizată de 
I. BĂLAN
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— Colectivitate

a prețuiriiloan Stoica, mane
ta stația Lupeni, 

cunoscut mai de- 
de fapt, am petre-

și Elisabeta Biro. A- 
înregistrăm mult 

puține retușuri. Spre

și tenacitate
„SĂ MUNCIM ȘI SA TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST"

Pentru muncitoarele de 
la întreprinderea de con
fecții Vulcan, firul eveni
mentelor se deapănă pe 
aceeași furcă a destinu
lui, Majoritatea — tine
re, majoritatea — fiice 
sati soții de mineri și 
constructori minieri. Cata
lina Bloch nu constituie 
o excepție decît prin fap
tul. că, la 20 de ani, a 
ajuns ajutor de maistru 
și conduce o formație cu 
43 de muncitoare, care 
lucrează numai pentru 
export. Cu frumoasele 
fustg^pe care^ortndția le 
execută'-^ -a'r-o singură 
lună, s-ar irîibrăca aproa- 
jpe 90 000 de femei. Evi
dent, o răspundere deo
sebită pentru tinerele lu
crătoare. Și întreprinde
rea e tînără, a luat fi
ință la.îndemnul secreta
rului general al partidu
lui, de a se încadra forța 
de muncă feminină din 
Vale. Ca în orice înce
put, nu lipsesc greutățile, 
este invocată adesea pu
țina experiență profesio-

■ nală.
— Am absolvit școala 

profesională la Sighișoa
ra, împreună cu alte co
lege, ni se destăinuie 

^Catalina. Pînă deprimi 
tainele modelului nou e 
nevoie de timp. Fetele, 
noastre suplinesc expe-

V

riența profesională prin • "
multă ■ ambiție și dragos- , ța își spune 
te față de meseria alea
să. Le-aș aminti pe cele 
mai pricepute și vredni
ce — Niculina Axente, A- .
dela Matei, Veronica Dă- ■ stantinescu să 
nilă
cum
mai

drum al

exemplu, ele reprezintă 
abia 15 procente față de 
numărul înregistrat in 
septembrie anul trecut.

De la surfilat pînă la 
ambalarea produsului fi
nal, aceleași operații, dar 
șVcfl aceeași exigență, e- 
xecută și formația con
dusă de . Elena Mandia. 
Șefa formației e mai 
VÎrslnica, fiind căsătorită 
eu maistrul Grigorc Man
dia de. la I. M. Livezeui.

— De acum, experien- 
cuvîntul.

Autocontrolul permanent 
a făcut ca Ana Dănilă, 
Susana Chctroiu, Măria 
Mendeleac și Ema Con- 

i se afle 
mereu printre fruntașele 
în întrecerea socialistă.

Despre străduința colec
tivului de a Se încadra 
în parametrii exigenței 
calitative ne-a vorbit și 
secretara comitetului 
IJ.T.C. pe întreprindere. 
Doină Mortal, care a su
bliniat tinerețea colecti
vului, dar și ambiția de a 
face-dih marca întreprin
derii un nume respectat, 
atît pe piața internă cit 
și pe . Cea externă. .

, . Așadar, un destin simi
lar pentru majoritatea 
femeilor din această uni
tate textilă, ramură tînă- 
ră în Vale, aspirații la 
unison. Munca acestui 
colectiv, roadele ei ilus
trează recunoștința față 
de grija piurtată d.e con- 
duce’i'ea partidului pentru 
familiile minerilor din 
Vale, precum și plenara 
angajare, plină de satis
facții, în dificilul drum 
al continuei autodepășiri 
profesionale. (Ion VULPE)

i

Atitudini

Colectivitate

„Nici nu vă pot spune 
cit de greu imi vine. Mă 
simt încă în putere, mi-a 
plăcut meseria. Ce n-am 
știut am învățat, nu am 
urmărit să devin erou, ci 

‘ acolo
unde eram pus, să lucrez 
fără greșeală, așa cum se 
cere la calea ferată".

Lumina densă din ochii 
aceia mari plini de neas- 

lui * ‘.... . ....

vrant
l-am 
mult, 
cut împreună cîteva ture 
de serviciu. Cîteva, chiar 
din cele 2 400 de nopți pe să-mi fac datoria 
care, zice el, le-a „petre
cut" în slujba căii ferate, 
în cei 24 de ani de acti
vitate. Tocmai de aceea, 
ziua de 14 mai 198? s-a 
înscris în biografia 
nu numai ca ziua în cară 
cole, ’ de muncă i-au 
pregătit o surpriză cum 
se cuvine la pensionarea 
unui coleg de muncă, dar 
și ca ziua in care bilan
țul muncii sale statornice 

încheie încununat 
rezultate 
frumoase și apreci-

se 
de 
mai 
ate.

Este sobru, modest și 
tăcut de felul lui. Totuși 
în ziua cînd colegii l-au 
sărbătorit a fost parcă 
altul decît îl știam. Vor
bea mai mult și mai „cu 
spor". în cuvintele lui, 
în felul în care le rostea, 
se regăsea acea nostalgie 
care face din orice des
părțire de acest fel un 
moment cu adînci semni
ficații.

Dacă-i pare rău că din 
ziua de 
Cum se 
n-ar ?

din cele

timpăr este împrăștiată 
în raze ' jucăușe, atunci 
cînd din adîncurile fiin
ței sale țîșnește rîsul ace
la de om sănătos care a 
știut să-și împartă viața 
așa cum se cuvine între 
datorie și familie, între 
idei și idealuri...

Soția lui. Amalia Stoica 
ni se destăinuia : „Vedeți, 
pentru mine va fi de a- 
cum încolo mai ușor de
cît pentru el. Pentru că 
nu voi mai fi -nevoită 
ca la fiecare a treia zi — 
cînd era în tură de zi — 
să mă trezesc la trei și 
jumătate pentru a-i pre
găti cele necesare la 
muncă. Va fi mai greu 
pentru el. Pentru că îi 
vor 
lipsi 
ceau

Suprema 
valoare

Gheorghe Opreanu, de 
32 de ani în mină, Marin 
Aurel, Ion Vlad. uar și 
mai tinerii Marin Mihuț, 
Vasile Rușnae, Gheorghe 
Agapie, Șandor Nagy și 
mulți alții din1 brigada' lor 
sau din celelalte formații 
au pus umărul cu nădej
de la învingerea greutăți
lor, Gavrilă Pîrvan a con
tinuat însă să ignore efor
tul colectiv. Ortacii hu 
i-au tolerat la infinit a- 
baterile. Acum umblă să 
se reîncadreze...

— In minerii sectorului 
III — remarcă Victor Ne
gru, președintele comitetu
lui sindicatului —- am avut 
cu toții încredere, pentru 
că nu se dau în lături 
de la greu. în primul tri- 
mestru obținuseră un plus 
de 500 tone dje cărbune. 
De acum reînnoadă firul 
succeselor, au pornit 
„cursa" pentru recuperarea 
restanțelor. în adunările 
de partid și sindicat nu 
s-au lamentat, au cumpă
nit bine situația creată, 
măsurile inițiate n-au ră- 
pias doar pe . hîrtie, au 
prins viață. Așa acționează 
cu gdevărat democrația 
muncitorească, astfel Se 
manifestă calitatea lor de 
proprietari și beneficiari 
ai mijloacelor de producție 
si muncii lor.

Ceea ce ni se părea cu
rios la prima vedere, ni 
se pare acum firesc; cu 
multă ambiție, minerii sec
torului III au învins greu
tățile, pun la temelia suc
ceselor lor eforturile de 

zi cu zi, eșecurile efeme
re nu-i demobilizează, 
dimpotrivă ridică ștacheta 
aspirațiilor profesionale și 

viață. Fiindcă aii: înțe- 
că , munca, este su.pre- 
valoare 'etifiă a 'prețui- 
gmului în socirtaita 

noastră socialistă.

Ioan Al. TATAR

!
i

14 mai 1982 este, 
cheamă, pensio-

lipsi colegii, îi vor 
trenurile care fă- 
parte din viața lui".

î

Brigada condusă de Gheorghe Opreanu din cadrul sectorului III de la
I. -M. Dîlja. -

Pecetea demnă a durerii
- In fiecare simbălă, acest figurant topo, încă tînăr. 
Aurel G. de la mina Petrila, e întîlnit in acceleratul 
de București, daf începutul saptaminii viitoare îl 
găsește în șut. '.Soția ii este firav bolnavă într-o cli
nică bucureșteană. Durerea l-a copleșit, dar nu l-a 
doborît. Iubirea fără margini, credința nestrămutată 
in „halatele albe", iată „luminile" cu care încearcă 
să răzbată necunoscutul bolii. Cu toate frămîntările,

- -boseala, eforturile materiale, „la muncă rămîrie un 
exemplu demn de urmat" — cum spune loan Cegă- . 
uan, membru al comitetului de partid de la mină și co
leg de~riluncă. Unii întîrzie sau fac nemotivate pen
tru că au „uitat” numărul paharelor sorbite în ajun, 
*l\ii își destramă familiile pentru că au întîlnit pri
viri mai... Uneori acceleratul mai întîrzie, dar în fie
care sîmbătă după-amiază urcă, iar luni dimineața 
coboară un OM, copleșit de durere, dar demn

(Bed VTON).

, P. II. are 33 de ani și a 
muncit 13 ani ia eleetri< i- 
an în harnicul detașament 
al sidefurgiștilor hunedo- 
reni. A fost tot timpul a- v 
preciat pentru activitatea 
desfășurată, s-a bucurat de 
stima tovarășilor Băi de 
muncă. în ultima vreme 
însă, influențat de unii și 
de alții, de membri ai -cul
tului religios din care face 
parte, dai’ mai ales de 
propaganda tendențioasă 
făcută împotriva țării noas
tre prin intermediul postu
lui de radio „Europa libe
ră", în conștiința lui D. II. 
a încolțit ideea aventuristă 
de a pleca în SUA unde, 
gîndea el, se va putea afir
ma în măi mare măsură, 
va putea trăi cît mai ușor.

în cele din urmă a cerut 
— deși a fost sfătuit să nu 
o facă — sa plece (în mod 
legal). Cerința sa n-a putut 
fi rezolvată însă în timpul 

.J.Ă-care ar fi” dorit el și 
astfel a luat hotărîrea, - 
deloc chibzuită, de a trece 
în mod fraudulos grani
ța și de a ajunge, orice 
s-ar intîmpla, în „țara fe

el
un

de-a cutreiera localitățile 
Triest, Roma, Veneția, Flo
rența pe unde âu căutat de 
lucru, orice, pentru a-si 
cîștiga existența. Dar aici, 
ea dealtfel în toate țările 
capitaliste, șomajul i-a pus 
în fața unei realități triste. 
Din eî.știgul de pe urmele 
unor munci umilitoare, pe 
care alții le refuzau, abia 
reușeau să-și potolească

■ cele din urmă voi ajunge 
totuși în SUA".

; — înainte, de a părăsi
țara ați împărtășit cuiva 
din familie intenția ?

— Da, în cîteva rînduri 
am adus "vorba despre așa 
ceva dar tata mi-a rete
zat-o hotărît: „fiule, scoa- 
te-ți din cap asemenea găr
găuni". Eu însă, precum vă

angajează știu asta, șl de 
aici și situațiile cele : măi 
înjositoare. Oferta era de 
regulă, pentru muncile cele 
mai grele, prost plătite ori 
refuzate de muncitorii au
tohtoni. Eu am făcut și pe 
ajutorul de zidar, adică pe 
salahorul, m-am ocupat și 
de instalații sanitare, de 
transportul și încărcatul 
resturilor menajere, de ’

care li s’Â va aproba intra
rea în țară. Am stat de 
vorbă cu ei, 1
să-mi. spună cum e acolo, 
in SUA. ■'

— Cîndva,

vorbă cu ei l-am întrebat

îmi spunea 
unul dintre cei care au e- 
migrat în SUA, situația 
noastră nu era prea grea, 
dar nici fttît de roză cum 
era descrisă de cei care 
doreau să n% racoleze fo-

Niciunde nu e mai bine decît în țara
în care te-ai născut

T % ■ * 
ceea ce li se cuvenea pen
tru munca demna, nu t-ați 
da t seam a <?ă. în . Austria, 
R.F.G. sau chiar in SUA 
nu vă puteți realiza ea em 
ca în țară pe care ați pa- 
răsit-o ?

-- Ba, ml-am pus mereu 
această întrebare, și. in cf’e 
din urmă , am l ajuns la 
convingerea fermă că nică
ieri în lume nu e tuai bine 
decît în țara în care te-ai 
născut. Și astfel am 
demersurile pentru 
reîntoarce în patrie, 
bucurat de elemența

ricirii", cum socotea 
SUA. Și împreună cu 
alt prieten al său, P.V., au 
reușit să părăsească în mod 
clandestin patria, și să a- 
jungă într-o altă țară. Au 
fost însă depistați, intero- 
gați, arestați, iar apoi eli
berați. Le-a reușit și tenta
tiva de a ajunge în Italia,

foamea. Cînd nu găseau de 
lucru, răbdau. Dormeau pe 
unde puteau cu gîndul că 
a doua zi le va fi mai bine.

Dar, să reluăm firul a- 
venturti Tui D. H. După a- 
proximativ 10 zile, ajutat 
de un nepot al său, cu 
domiciliul în Austria. a 
reușit să ajungă in această 
țară unde a fost internat 
în lagărul de la Treiskir- 
chen, apoi în R.F.G. „Au
zisem că aici e bine. Dar 
binele ce l-am găsit aici, 
unde noi, străinii, eram 
priviți cu dispreț și ură, 
tn-a determinat să părăsesc 
la numai trei zile această 
țară -șl- eă mă reîntorc în 
Austria cu speranțele eă în

spuneam, am procedat așa 
cum hotărîșem.

în sfîrșit, reîntors la 
V.iena am fost reinternat 
în lagărul de la Treiskir- 
chen, unde am stat în ca
rantină timp de 18 luni.

— Desigur, în Treiskir- 
chen ați avut prilejul să 
întîlniți oameni - care do
reau același lucru ca și 
dumneavoastră ? Ați încer
cat să obțineți pașaport 
pentru SUĂ ?
/ — Da, l-am solicitat de
seori dar fără nici un re
zultat. în așteptarea pașa
portului salvator, credeam 
eu, am lucrat tot în acest 
timp la negru. N-aVeăm 
drept la muncă. Cei s n e

multe alte- lucruri. Plecam 
din lagăr dimineața devre
me pentru a-mi oferi bra
țele de muncă și, dacă a,- 

- yeam noroc să găsesc ceva, 
mă întorceam seara tîrziu. 
A doua zi de J a capăt, pen
tru eă cei de ia negru lu
crează numai ca zilieri.

Eram socotiți peste tot 
p mînă de lucru ieftină, 
bună pentru muncile cele 
mai grele, un om de care 
te poți descotorosi cînd 
vrei, d <

în lagăr am cunoscut și 
cetățeni români care erau 
în drum spre patria și fa
milia lor, veniți din SUA, 
pînă aici, așa cum au pu
tut. Așteptau cu o nerăb
dare exasperantă ziua în

losind în acest scop min
ciuna, perfidia, emisiunile 
postului de radio „Europa 
liberă"'. Acum însă guver
nul SUA își dă seama că 
politica ma> „liberală" în 
privința imigranților, dusă 
anterior, a constituit o gre
șeală. De aceea, în ultima 
vreme s-au întreprind ac
țiuni pentru descurajarea 
imigrației ilegale. In ce 
privește condițiile de mun
că pentru, cei care au a- 
juns în SUA, ele nu diferă 

;.cu nimic de cele din R.F.G.
sa-u din Austria.

— Intrînd în lumea a- 
ceasta a oamenilor igno
rați, jigniți și frustrat) de

in
'■ cei '■ 
piei

care
ț: ȘÎ

care m-au primit

făcut 
a mă ' 
M-am 
statu

lui nostru și. iată-m.ă 
sfîrșit acasă, < lingă 
dragi, lingă tovărășii 
de muncă alături de 
am cunoscut satisfacții 
bucurii, 
cu încredere și dragoste.

— Cum se vede țara 
noastră de departe ?

— Oriunde te-ai afla, 
România se vede cum se 
vede țara în care te-ai năs
cut. România este țara 
noastră, casă în care am 
reușit să mă reașez în ros
turile mele și în care eu 
și ai mei ne vedem ne
stingheriți de munca noas
tră, de viata noastră. ;

Văsile PAȚAN



Festivitatea plecării

oficiale
formare <ttn paj. IJ

conlucrarea pe plan inter
național, pentru a-și aduce 
o contribuție șl mal ac
tivă la cauza destinderii 
și înțelegerii în lume, a in
dependenței ți dezvoltării 
libere a popoarelor, a pă
cii și colaborării multilate
rale. ■

în încheierea convorbiri
lor oficiale. președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Asșad au adoptat un 
Comunicat comun care se 
dă publicității.

Președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez Al- 
Assad au continuat schim
bul de păreri în probleme 
de interes comun, privind 
amplificarea relațiilor pri
etenești dintre Partidul 
Comunist Român și Parti
dul Baas Arab Socialist, 
dintre România și Siria, 
întărirea conlucrării 
pe plan internațional, 
cadrul unui dejun de 
cru.

Au participat persoane 
oficiale românești și siri
ene.

>< 
lor 
în 

lu-

Miercuri la amiază s-a 
încheiat vizita oficială de 
prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
România, a efectuat-o în 
Siria, la Invitația .secreta
rului general al Partidului 
Baas Arab Socialist, Ha
fez Al-Assad, președintele 
Republicii Arabe Siriene,

La sosirea pe aeroport, 
unde erau arborate drape
lele României și Siriei, cei 
doi conducători de partid 
și de stat au fost întâmpi
nați de o mare mulțime 
de cetățeni care fluturau 
stegulețe românești șl si
riene. Cel veniți să-și ia 
rămas bun de la președin
tele României scandau cu 
însuflețire „Ceaușescu — 
Assad 1“ „Trăiască priete
nia româno-sirlanfi!“.

în această atmosferă pli
nă de entuziasm a avut loc 
ceremonia oficială a plecă
rii conducătorului partidu
lui șl statului nostru.

O gardă militară a pre
zentat onorul. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez 
Al-Assad au luat Ioc pe 
un podium special amena
jat după specificul arab. 
S-au intonat imnurile., de 
stat ale României și Siriei, 
în timp ce, In semn de sa
lut, au fost trase 21 salve 
de artilerie.

CAIRO 26 (Agerpres). — 
Președintele Republicii A- 
rabd Egipt, Mohamed Hos- tarea_ globală 
ni Mubarak l-a primit, 
miercuri, pe tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al Republi
cii Socialiste România. Cu 
acest prilej, din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a fost înmînat șefului 
statului egiptean un mesaj. 
Șeful statului egiptean a 
dat o înaltă prețuire con
tribuției deosebite pe care

România, șeful statului ro
mân o aduc la reglemeh- 

a situației 
din Orientul Mijlociu, la 
întărirea păcii și securită
ții internaționale.

în cursul convorbirilor 
care au avut loc cu acest 
prilej s-a dat o înaltă a- 
preciere dezvoltării rapor
turilor româno-egiptene, 
în spiritul relațiilor de 
prietenie dintre președin
ții Nicolae Ceaușescu și 
An war. El-Sadat, rolului 
deosebit al dialogului și 
înțelegerilor stabilite în-

tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hosni Muba
rak, <

A fost evidențiată dorin
ța comună de extindere 
continuă a cooperării și 
raporturilor româno-egfp- 
țene în domeniile politic, 
economic, tehnico-științific 
și cultural.

Totodată, au fost abor
date o serie de probleme 
ale vieții internaționale 
actuale, în mod deosebit ' 
căile de reglementare a 
situației din Orientul Mij
lociu.

sta-

pre-

Președinții N i c o-I a e 
Ceaușescu șl Hafez Al- 
Assad au trecut în revistă 
garda de onoare.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a luat 
rămas bun de la persona
litățile siriene prezente pe 
aeroport — membrii Con
ducerii Partidului Baas 
Arab Socialist, ai guvernu
lui sirian.

La rîndul său, președin- , 
tete Hafez Al-Assad și-a 
luat rămas bun de la ofi
cialitățile române* care- 
l-au însoțit pe șeful 
telul nostru.

La scara avionului,
ședințil Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad și-au 
exprimat din nou deosebi
ta satisfacție pentru con
vorbirile avute, pentru în
țelegerile la care s-a a- 
juns cu prilejul viziteL

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat do
rința- de a se reîntîlni cu 
președintele Assad, de a- 
ceastă dată la București, 
de a continua dialogul la 
cel mai înalt nivel româ- 
no-sirlan.

La ora 15,00, ora locală, 
aeronava prezidențială, es
cortată pînă la granița țării 
de avioane" ale forțelor mi
litare siriene, a decelat, 
tndreptîndu-se spre patrie.

Evoluția conflictului anglo-argetiniaC' -
— transmit agențiile In
ternaționale de preeă, ci
tind comunicate date pu
blicității la Buenos Aires, 
Atacul aerian argentinian 
s-a soldat cu scufundarea 
distrugătorului „Coventry", 
a vasului pentru transport 
de trupe și avioane „Atlan
tic Conveyor" și a unui 
petrolier și cu avarierea a 
două fregate. -

Atacurile aeriene brita
nice asupra zonei Puerto 
Argentine (Port Stanley) 
au fost respinse de artile
ria antiaeriană argentine-- 
ană.

într-o declarație făcută 
la Buenos Aires, ministrul 
argentinian al apărării, 
Amadeo Frugoli, a arătat, 
potrivit agenției Prensa 
Latina, că „situația în Gol
ful San Carlos este total 

de est și de controlată de forțele ar- 
î gentiniene".

întîlniri
la

de lucru rotnâno-siriene 
nivel de ministere

La Damasc, tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru 
al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C. C. al 
P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului și 
Vasile Pungan, ministru 
secretar de stat, consilier 
al președintelui Republicii, 
au avut întîlniri de lucru 
cu Abdel Kader Kaddoura, 
vicepreședinte al Consiliu-

lui de Miniștri pentru pro
blemele economice, Kamal 
Sharaf, ministrul planului, 
Abdel-Jab, ar AJ-Dahaq, 
ministrul petrolului. Au 
fost discutate căile concre
te de dezvoltare ia conti
nuare a colaborării româ- 
no-siriene pentru a asigura, 
în conformitate cu obiec
tivul stabilit în cadrul 
înțelegerilor la nivel înalt,

dublarea, în 1985, a volu
mului schimburilor comer
ciale dintre cele două țări 
și realizarea în comun de 
noi obiective economice, 
îndeosebi în domeniile c- 
nergiei, petrochimiei, con
strucțiilor de mașini, me
talurgiei și materialelor de 
construcții.

LONDRA 26 (Agerpres). 
— Ministrul britanic al a- 
părărli, John Nott, a de
clarat miercuri în Parla
ment că, în urma unul a- 
tac efectuat marți de avi
ația argentiniană, forța ex
pedition ară britanică din 
zona Insulelor Malvine 
(Falkland) a pierdut un al 
doilea distrugător, „Coven
try’", șl o navă de trans
port — cargoul „Atlantic 
Conveyor". Nott a mențio
nat că. din echipajele celor 
două nave, 24 de oameni 
și-au pierdut viața și alți 
circa 20 au fost răniți, res
tul fiind salvați.

Agențiile Reuter și As
sociated Press adaugă că 
un distrugător ușor, aflat 
în aceeași zonă cu „Coven
try", a fost și el avariat. 
De asemenea, au mai su
ferit avarii 
ușor „Antrim" 
„Argonaut".

•ir
NAȚIUNILE

(Agerpres). —
Securitate al ONU a adop
tat miercuri, în unanimi
tate, o rezoluție — elabo
rată inițial de- Irlanda, la 
care s-au raliat în cali
tate de coautori Guyana, 
Iordania, Togo, 
da și Zairul 
care cere secretarului 
general al Națiunilor Uni
te, Javier Perez de Cuel
lar, să întreprindă o nouă 
misiune de bune oficii în 
vederea reglementării con
flictului dintre Argentina 
și Marea Britanie în pro
blema Insulelor Malvine 

- (Falkland). Documentul 
cere părților' în conflict 
„să coopereze pe deplin cu 
secretarul- general al ONU 
în misiunea sa, în scopul 
de a se pune capăt actua-

crucișătorul 
și fregata

UNITE 
Consiliul de

Cei care trebuie să vorbească
Pe ecran, • uriașă ciu

percă atomică ia proporții 
devenind tot mai amenin
țătoare. Pe acest fundal, o 
cameră de luat vederi pro
iectează în prim plan un 
soldat în uniformă ameri
cană situat in imediata a- 
propiere a zonei exploziei. 
Următoarele scene ale 
filmului prezintă dezacti
varea t militarii se scutură 
unul pe altul de urmele 
de praf, măsoară cu apa
ratele 
Sînt 
vechi 
portaj 
compania fran-seză de te
leviziune jAntenne 2“ și 
consacrat ămplei mișcări 
pentru pace din Statele U- 
nite, în care militează foști 
militari americani, parti
cipant la experiențele 
-nucleare americane. Mulți 
dintre aceștia, după 20 de 
ani și tnai bine au început 
să sufere de boli provocate 
de dozele mari de radiații 
la care au fost supuși în 
timpul experiențelor. „Din 
1945, comentează ziaristul

francez care a realizat a- 
cest film, Statele Unite 
au desfășurat 212 experien
țe cu arme - nucleare în 
atmosferă, pe teritoriul a- 
merican, în statul Nevada 
sau în micile insule din O- 
ceanul Pacific. De fiecare 
dată, soldații s-au aflat în 
apropierea zonei de explo.

ale partizanilor păcii 
S.U.A. „Deși experții 
medicii militari —, spune 
unul dintre ei — au fost 
categorici, afirmînd că 
s-au luat toate măsurile 
de precauție pentru ca nici 
un soldat să nu fie iradiat 
cu o doză periculoasă.

nivelul radiației, 
cadrele unui film 

incluse într-un re- 
realizat, recent, de

Notă
zie: fie că așa cerea ex
periența, fie pentru a ex
perimenta sistemul de am
plasare a trupelor in ime
diata  ̂propiere a zonei de 
explozie. Cu alte cuvinte, 
soldați! americani au ju
cat rolul de cobai".

Filmul prezentat pe ca 
nalele franceze de televi
ziune conține declarații 
luate foștilor soldați, aflați 
astăzi in primele rînduri

mulți dintre noi suferă de 
boli provocate de radiații, 
și nu puțini au fost cei 
ale căror soții au născut 
copii anormali". De fapt, 
aceste mărturii nu sînt de
loc noi. Tribunalele ame
ricane dispun de aproxi
mativ 1 ăOO de 
fel de plingeri,
în urma unor procese 
14 persoane au fosț decla. 
rate victime ale iraaiațiilor 
la care au fost supuse în 
armată. De fapt, presa

lelor ostilități din Insulele 
Malvine (Falkland) șl din 
jurul acestora". 
f După cum relatează 
gențiile internaționale 
presă. Marea Britanie 
Argentina și-ap comunicat 
în prealabil acordul cu 

a

• ♦ a- 
de
și •

în prealabil acordul 
termenii de redactare 
acestei rezoluții.

♦
BUENOS AIRES 26 

gerpres). — în cursul 
timelor 24 de ore, Argenti
na a declanșat împotriva 
forțelor expediționare bri
tanice din Atlanticul de 
Sud un 
forțelor ■ 
tonate I 
land) și 
de pe 
pozițiilor 
strîmtoarea 
cele două insule mai im
portante — <. . ...

ale arhipelagului

(A- 
ul-

Atlanticul de 
atac combinat al 

șale terestre can
in Malvine (Falk- 

aeriene, pornind 
continent, asupra 

■ britanice ■ din 
care separă

FILME
4

Ugan- 
prin

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Bietul Ioani- 
de, I-II ; Unirea ; Oglin
da spartă.

PETRILA: Apus la 
amiază.

LONEA : Călărețul e- 
lectric.

VULCAN — Luceafă
rul : Saltimbancii.

LUPENI — Cultural:
Capitolul al doilea.

URIC ANI: împrumu
tă-mi vocea astă seară.

laureate la Festiva- 
lul național „Cîn- 
tarea României". 

17,00 Studioul tineretu- 
. lui.

18,00 închiderea progra
mului.

20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea eco

nomică. '?’x,
20,40 Sub flamura parti

dului — . cîntece
patriotice și, «revo
luționare.

20.55 Occident ’82 Ob- » 
scurantismul mis-

'• tic — drama unor 
destine. Documen- 
'tar.

21,20 Viața culturală.
21.55 La frontierele cu

noașterii —‘ serial 
științific. Episodul 
12.

22,15 Telejurnal.
22,30 Studioul muzicii

ușoare. Melodii
românești de ieri 
și de azi. . c

* v

11,00 Telex.
11,05 Pași de viață lun

gă.
11,35 Film serial : „Lu

mini și umbre". 
Episodul 11,

.. 12,30 Pentru curtea și 
grădina dv.

12,40 Melodii populare. 
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,30 Fotmații artistice

din americană a consemnat, în
și urmă cu cîtva timp, măr

turiile unui fost medic mi
litar care a participat la 
experiențe. în reportajul 
său, ziaristul francez a in
clus fragmente din confe
rința de presă a acestui 
medic. „In timpul expe
riențelor — a spus el — 
au fost întocmite două jur
nale, unul „serios* în care 
s-a consemnat adevărul 
privind doza de iradiații 
la care a fost supus fieca, 
re soldat, și celălalt „fic
tiv", unde se afirmă că a- 
ceste doze au fost sub ni
velul periculos*, „1 
dată — a declarat 
reportajului de la 
zi unea franceză — 
gonul păstrează 
Dar foștii soldați, 
ale experiențelor 

constituit 
și sînt ferm ho- 
a sosit momentul 
audă glasul. A-

memenEl
SPOHțSPO RT e SPORT

Rezultate din sferturile de finală 
ale „Cupei României" la fotbal

ast- 
" iar

.Deocam- 
autorui 
teJevi- 
Penta- 
tăcere. 

victime 
auclea- 

intr-ore, s-au 
asociație 
tărîți că 
să li se
ceasta pentru ca niciodată 
să nu se mai repete

F. G.

leri s-au disputat, pe te
renuri neutre, meciurile 
din cadrul sferturilor de 
finală ale popularei com
petiții de fotbal „Cupa 
României". întrecere ce se 
desfășoară sub genericul 
„Daciadei".

în derbiul acestei faze a 
competiției, la Brașov ■ în 
prezența unui număr re
cord de peste 25 000 de 
spectatori, Dinamo Bucu
rești a învins cu scorul de 
4—3 (2—1) formația Corvi- 
nul Hunedoara, la capătul 
unui joc frumos, cu multe 
goluri, de un bun nivel 
tehnic și spectacular.

Un meci echilibrat s-a 
desfășurat la Rm. Vîlcea, 
unde F. C. Argeș Pitești a 
întrecut tot Ia limită, cu 
2—•! (1—0) echipa Rapid 
București.

Celelalte două calificate 
în semifinale sînt echipele' 
divizionare B, F. C. Baia 
Mare și Gloria Bistrița. 
Formația F. C. Baia Mare 
a cîștigat cu 2—1 (1—0) 
partida susținută te Hune
doara cu Chimia Rm. Vîl
cea. în timp ce la Mediaș, 
conform așteptărilor. Glo
ria Bistrița a obținut o 
victorie facilă, cu 3—0 
(3—0). în fața echipei Ml- 
ncrul Certej.
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