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Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.

■

Unitate dialectică între 
politica internă și externă 

a României socialiste
Marile demonstrații pentru pace’ care se desfă-. 

șoară cu tot mai mare intensitate în întreaga lume, 
sint o expresie a conștiinței maselor largi populare, 
a îngrijorării față de pericolul unui cataclism nu
clear, a dorinței unanime de securitate și colabora
re. în aceste zile, sub impresia profundă a Expune
rii tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta Ple
nară lărgită a C.C. al P.C.R. cu privire la stadiul 
actual al edificării socialismului în țara noastră, la 
problemele teoretice, ideologice și activitatea politi
că, educativă a partidului nostru, oamenii muncii 
din Valea Jiului împreună cu întreaga națiune, cu 
toate popoarele lumii, urmăresc un eveniment de 
mare însemnătate pentru climatul' de încredere și 
securitate, pentru pace: a doua sesiune specială a 

. Adunării Generale a O.N.U. consacrată dezarmării.
Cu o mare capacitate de analiză 
a fenomenelor și tendințelor din viața internațională, 
cu o gîndire revoluționară, creatoare și cutezătoare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sesizat evoluția pri
mejdioasă a cursei înarmărilor, formulînd propuneri 
constructive cate să conducă la instaurarea unei noi 
ordini economice. „Pentru a înțelege bine probleme-

(Continuare în pag. a 2-a)

I.M. LUPENI

Ritmicitate
în realizarea

planului
Printr-o mai bună orga

nizare a procesului tehno
logic', prin i . 
programului- de lucru 
folosirea la capacitate 
întregului potențial de ca
re dispune, colectivul sec
torului I de la I.M. Lu- 
peni a realizat în zilele ca
re au trecut din această 
lună ojjroducție suplimen
tară de 250 tone de cărbu
ne, acumulînd, de la înce
putul anului un plus de 
1200 de tone. Această pro
ducție suplimentară a fost 
obținută pe seama depăși
rii productivității muncii 
in abataje -cu 500 kg pe 
post. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute de 
brigăzile conduse de mine
rii Ion Divrîceanu, Dumi
tru Tâmirș și Ioan Benko, 
care înregistrează o cons-' 
tantă ritmicitate a produc
ției zilnice.

respectarea 
i Și 

a

I.M. LIVEZENI

oficială 
de prietenie în.Republica Irak 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Repu- . 
bilei* Socialiste România va efectua o vizită oficială, 
de prietenie în Republica Irak, la invitația secreta
rului general al Partidului Baas Arab Socialist, 
Saddam Hussein, președintele Republicii Irak, la 
mijlocul lunii iunie a.c.

J

Astăzi, ia posturile de radio șl televiziune
Cu prilejul vizitei de lucru11 în județul Bihor 

a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, astăzi va avea loc în municipiul 
Oradea o adunare populară pe care posturile de 
radio și' televiziune o vor transmite direct în jurul 
orei 16,30.

Lung manifestărilor politicoideologice,

culturale, educative și sportive din

Expunerea tovarășului 
Nicolae- Ceaușescu la Ple
nara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie’ a.c., 
constituie și pentru colec
tivul carierei Cîmpu lui 
Neag un imbold mobiliza
tor pentru a acționa cu 
toată energia- de’ care sîn- 
tem capabili pentru reali
zarea integrală a sarcini
lor ce ne stau în față.

Rezultatele obținute de 
colectivul carierei noastre 
pe primele cinci luni ale 
aceștui an, cînd am obținut 
o depășire a producției fi
zice de peste 49 000 tone 
de cărbune, ne dau fearan- 

, ția că, acționînd și în con
tinuare în spiritul indica
țiilor conducerii partidului, 
ne vom afirma la nivelul 
posibilităților ce ne sînt 
create. - : ■

Conștient de datoria ce 
ne revine, de a contribui

la dezvoltarea bazei de ma
terii prime, colectivul de
oameni ai muncii de la
cariera Cîmpu lui Neag 
acționează stăruitor pentru, 
folosirea la maximum a 
dotării tehnice, pentru uti
lizarea cu eficiență sporită 
a timpului de lucru și 
forței de muncă în vederea 
creșterii randamentelor pe 
fiecare utilaj. Așa înțele
gem să răspundem chemă
rii secretarului general al 
partidului, printr-o mobili
zare exemplară, prin valo
rificarea tuturor resurselor 
interne ale colectivului, 

. prin participarea noastră 
cu- întregul potențial de. 
gîndire și acțiune la întă
rirea economiei naționale, 

j la progresul, patriei. ’

Valea Jiului

Aflată în ultima r săptă- 
mînă de desfășurare, luna 
manifestărilor- cuprinse sub 
genericul „Laudă omului 
muncii și creației sale", 
a cuprins ieri, o mare, di
versitate de acțiuni. La Pe
troșani, în sala Casei de 
cultură, a avut loc uzi sim
pozion consacrat aniversă- 

la rea-
cen-

rii a 60 de ani de 
Uzarea unificării și 
tfalizării mișcării sindi
cale din România. eveni
ment care s-a petrecut în 
4—7 iunie 1922, la Con
gresul general al sindica
telor de-la Sibiu. Manifes
tare ce contribuie la 
noa.șterea "tradițiilor
luptă ale clasei muncitoa
re din țara noastră, sim- 
pozinul — organizat

cu
tie

Șing. Ioan VELICA, 
dispecer, 

cariera Cîmpu lui NeagJ

•. . » ••
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Brigada condusă de 
loan Strîmbei, una din 
formațiile de lucru cu 
cele mai bune rezultate 
din cadrul sectorului 
V al I.M. Petrila.
Foto : Cristian ȘTEFAN

Pregătirea în avans a noilor 
capacități de producție

Printr-un susținut 
fort organizatoric și 
exemplară mobilizare 
forțelor colectivului, bri
gada condusă de loan 
Munteanu de la I.M. Li- acestei luni, 
vezeni, a executat în luna -Concomitent 
mai un volum de lucrări , lucrări, 
cu 50 la sută 
normei, la lucrările 
niere pregătitoare 
ducerii unui nou 
plex mecanizat în stratul 
5, blocul VI. Lucrînd în

e- 
o 
a

superior 
mi- 

intro- 
com-

n

Consiliul municipal al sin
dicatelor, cadre de la ca
tedra de științe sociale a 
Institutului de mine și Mu
zeul mineritului — a cu
prins opt comunicări ști
ințifice care au evidențiat 
atît aspecte din istoria . ac-. 
tivității sindicatelor din 
țara noastră, eît și din con
tribuția sindicatelor, sub 
conducerea partidului, la 
înfăptuirea operei de cons
truire- a societății socialis
te multilateral dezvoltate.

Tot ieri s-au/ desfășurat 
o consfătuire care a ana
lizat calitatea producției 
de cărbune (la mina Ani- 
noasa), o masă rotundă în 
cadrul căreia s-au dezbătut 
aspecte concrete ale- mun
cii de propagandă (Uzina 
electrică Paroșeni) și o ac
țiune de educație patrioti
că în . cadrul „Colocviilor 
de istorie" (la clubul mun
citoresc Uricani).

Astăzi, în cadrul zilei or
ganizate de ziarul nostru, 
în toate localitățile Văii 
Jiului. în întreprinderi ■ și 
instituții au loc întîlniri cu 
cititorii și colaboratorii. De 
la ora 20, pe scena Casei 
de cultură din Petroșani 
este organizat un spectacol . 
de Varietăți la care parti
cipă corul de cameră ■ al 
Școlii de muzică — Școală 
populară de artă, ansam
blul folcloric. „Mîndra" și 
grupul vocal-instrumental 
„Acustic". ,Vă invităm să 
participați la aceste ac
țiuni integrate în manifes
tările care se desfășoară 
sub genericul „Laudă o- 
mului muncii și creației 
sale". -

»

acord global, brigada ' a 
asigurat din timp condi
țiile necesare 
complexului, 
să înceapă la

montajului 
programat 
jumătatea

cu aceste 
la /suprafață, 

se execută echi
parea cu elemente hi
draulice a secțiilor nou
lui complex mecanizat de 
susținere ce va fi intro
dus în blocul VI.

Cînd ajutorul
Revenim, Ia termenele 

scadente pentru a urmări 
modul în care s-au rezol
vat angajamentele formu
late în cadrul dezbaterilor 
pentru a vedea cauzele 
pentru care unele brigăzi 
nu și-au realizat mai mul
tă vreme sarcinile.
I.M. PETRILA

mului de blocare a supa
pei de reglare de la pom
pă de presiune a fost re
zolvată din 3 iunie. Din 10 
iunie brigada intră pe 
plan, după cum ne infor
ma tovarășul Traian Chol-

junelui șefului sectorului 
III, ing. Constantin Groșa-
nu.
I.M. LIVEZENI

hi-
care au pricinuit

La sectorul I s'tilpii 
draulici

La brigada condusă de 
Ludovic Fiilop. situația este 
pe cale de a se îndrepta. 
Pînă în 10 iunie se va tre
ce' de falie. în ultimele 4 
—5 zile, formația a tăiat 
Chiar două fîșii pe zi. In- 
seamă că există un plus 
de organizare, din moment 
ce in 31) mai, brigadierul 
ne spunea că pentru tăie
rea unei fîșii- i-au trebuit 
și cîte 6—7 zile. Acum * a- 
ceasta se taie într-o jumă
tate de zi. Problema siste-

comitetului 
mină.

sectorul VI 
conducerea 

forma-

ba, secretarul 
de partid pe
I.M. DÎLJA

„Ajutată de 
transport, de
sectorului nostru, 
ția condusă de Laurențiu 
Bur.lui își realizează preli
minariile, avansînd cu 4 
m pe zi", ne comunica ad-

atitea necazuri brigăzii lui 
Valache (și nu numai a- 
cesteiă). rămîn în continua
re în abataj. Li s-au făcut 
o serie întreagă de modifi
cări. Cu sprijinul prompt 
al S.S.1I. Vulcan 
schimbat 
tanță de 
«chimbat
H&srt ți

s-au 
ventilele cu por- 
30—40 tone, s-au 
reazemele supe- 
i-au demontat

prelungitorii. După cum ne 
spunea ing. Traian Iorda- 
che, șeful sectorului, prin 
creșterea porțanței stupi
lor, doar în 5 zile’*' ale a- 
cestei luni s-a realizat o 
avansare de 3,5 m. Este o 
realizare, dacă ne gîndini 
că în toată luna mai avan
sarea a fost de... 7 m. Dar 
se impun două întrebări 
— pînă acum de ce nu 
s-ău găsit aceste soluții 
tehnice 7 De ce atitea pro
misiuni și amînări care 
au costat bani și multe 
tone de cărbune ? Dă' ce 
pînă acum nu t-au găsit 
soluțiile tehnice adecvate?

Brigada condusă de Cos-, 
tea Aftonic, de la sectorul 
II realizează producții zil-

Mircea BUJORESCU

(Continuare in pag. a 2-a)
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la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R

au 
orelor 
reduc-

ACȚIUNI PATRIOTICE
La Lupeni, comitetul o- 

rășenesc al U.T.C. a orga
nizat în săptămînă trecută 

’ ample acțiuni de muncă 
patriotică în sprijinul pro- . 
ducției și pentru înfrumu
sețarea orașului, precum 
și seri cultural-distractive 
pentru tineret.
• MINA LUPENI. Ti

neri din organizația atelie
rului electromecanic 
reparat, în afara 
de program, două
toare pentru transportoa
rele TR. 4 și au confecțio
nat 80 m lanț pentru ace
lași utilaj de transport.
• CONSTRUCȚII. Zeci 

de tineriz de la între
prinderile și instituțiile din 
Lupeni au participat la 
nivelarea terenului din 
fața complexului alimentar 
din noul centru civic. Ei 
au transportat pămînt ve
getal pentru ronduri 
flori, au plantaț 190 
sălcii pletoase pe marginea 
noii artere de circulație ru
tieră ce se află în prezent 
în lucru și au transportat 
bolțari pentru amenajarea 
unei parcări auto pe stra
da Tudor Vladimirescu. 
S-au evidențiat în mod deo
sebit elevii liceelor indus
triale nr. 1 și 2, între care 
amintim pe Ștefan Pricop, 
Iris Vitan, Mihaela Egner, 
Ion Mecabronschi, Mariana 
Juveloiu. Dintre cadrele 
didactice amintim profe
sorii Elena Mostaia. Liviu 
Avram si Vasile Cioeodină.
• I.F.A. „VÎSCOZA". 

Comitetul U.T.C. de la 
I.E.A. Vîscoza a organizat 
mai multe acțiuni în spri- 
jinul producției. In aces-

. te acțiuni au fost cuprinși 
tineri din toate organizați
ile U.T.C., care, printre al
tele, au recuperat prin .

de 
de

matase. 
Maria

Purece,

sortare 6 tone de 
S-au evidențiat 
Constantin, Kato 
Ion Grecu, Constantin Sica.

MANIFESTĂRI 
CULTURALE ȘI 

SPORTIVE
• Simbătă, 5 iunie, 

avut loc o seară cultural- 
distractivă pentru tineret. 
Dedicată tinerilor frun
tași din sectoarele IV 
XII ale minei Lupeni, 
țiunea s-a bucurat de 
numeroasă participare

a

6 
a 

tinerilor. A cîntat forma
ția „Gențiana".
• Duminică, 6 iunie a.c„ 

pe stadionul din locali
tate a avut loc închiderea 
anului sportiv și de pregă
tire militară. Ampla ac
țiune la care au participat 
numeroși tineri, a început 
în sunetele fanfarei Liceu
lui nr. 1 din localitate. Tot 
aici s-au desfășurat crosul 
tineretului la categoria 14 
—19 ani, ștafeta 4 x 100 m, 
la care au participat băieți 
și fete de la șcajile gene
rale nr. 1, 2, 3, 5 și 6, de 
la liceele nr. 1 și 2. Acțiu
nea a impresionat prin 
litatea demonstrațiilor 
rezultatele sportive ale 
levilor și tinerilor.

Traian MORAR, 
prim-secretar al 

comitetului orășenesc 
Lupeni al U.T.C.

Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu

Unitate dialectică
fUrmare din pag 1)

le complexe ale noii etape 
de dezvoltare a societății 
romanești — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu — 
trebuie să ținem seama de 
marile transformări revo
luționare produse pe plan 
mondial, de caracteristica 
actualei situații interna
ționale, pornind de la fap
tul că intre politica internă 
și politica externă a pa
triei noastre există o strin- 
să unitate dialectică, ele 
condiționîndu-se reciproc".

România, președintele 
ei, tovarășul 
Ceaușescu, au militat cu 
consecvență pentru oprirea 
cursei înarmărilor și tre
cerea efectivă la dezarma
re, pentru o politică de 
destindere, de reglementa
re a tuturor diferendelor 
exclusiv prin mijloace paș
nice.

în aceste zile cînd are 
loc a doua sesiune specia
lă (prima s-a desfășurat în 

„1978, ca urmare a iniția
tivei României și altor sta
te) a Adunării Generale a 
O.N.U. consacrată dezar
mării, cuvintele rostite de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Ple
nara lărgită a C. C. 
al P.C.R. sînt de stringen-

Nicolae

tă actualitate, constituind 
un patetic apel la rațiune : 
„înarmările au ajuns la 
un asemenea nivel incit un 
nou război mondial ar du
ce la distrugeri incalcula
bile, ar pune in pericol în
săși existența omului, crea
ție supremă a naturii. 
Este tot mai evident, așa 
cum afirmă diferite orga
nisme și congrese interna
ționale, îndeosebi ale oa
menilor de știință, că in
tr-un război mondial ato- 
mo-nuclear n-ar măi exis
ta nici învinși, nici învin
gători, ci va fi distrusă o- 
menirea. De aceea se im
pune ca^popoarele să-și u- 
nească eforturile pentru a 
opri cursa spre dezastru, 
pentru asigurarea păcii".

în spiritul tradițiilor po
porului nostru, minerii, 
oamenii muncii din Valea 
Jiului, împreună cu în
treaga noastră națiune so
cialistă, uniți în jurul 
partidului și marelui ar
hitect al României de azi, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, contribuie, prin 
cărbunele extras din adîn- 
curi, la întărirea prestigiu
lui economic și politic al 
patriei, susținînd prin fap
te de muncă, politica parti
dului și țării noastre.

Un fierbinte îndetnn pentru 
afirmarea noului

Expunerea secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. constituie un do
cument de o deosebită yn- 
portanță pentru înainta
rea României pe calea so
cialismului și comunismu
lui. Am reținut, printre al
tele, din acest strălucit do
cument că un rol tot mai 
important trebuie să se a- 
corde pregătirii noastre, 
pentru ridicarea nivelului 
conștiinței fiecăruia la î- 
nălțimea sarcinilor comple
xe izvorite din actualul 
stadiu al construcției so
cialiste din patria noastră. 
Evident că între concepția 
noastră despre muncă, des
pre lume și societate, pe 
dero parte, și modul în 
care ne manifestăm în ca
litate de proprietari, pro
ducători și beneficiari e- 
xistă o strînsă legătură. Pe 
șantierul unde muncesc, 
organizația de partid a 
desfășurat acțiuni educa
tive prin care se explică 
în mod concret că de fe
lul cum își face datoria 
fiecare constructor, depin-

de bunăstarea noastră, 
întregului popor, ca 
miinile noastre trebuie 
iasă construcții trainice, 
de bună calitate. Realiza
rea exemplară a sarcinilor 
de producție' reprezintă 
pentru noi expresia activi
tății responsabile.

Sintem conștienți că in 
acest, domeniu mai avem 
multe rezerve și tocmai de 
aceea ne exprimăm hotări- 
rea să îmbinăm mai bine 
experiența construct*» * 
mai vîrstniei eu elanu.. 
lor tineri pentru promt 
rea nouiui în activitatea 
de pe șantier, pentru ridi
carea nivelului conștiinței 
fiecărui om.

Avem datoria să luptăm 
eu hotărire pentru a obți-" 
ne rezultate tot mai bune, 
manifestîndu-ne pe deplin 
calitatea de proprietari ai 
avuției materiale care ne-a 
fost încredințată spre gos
podărire, din proprietatea ■ 
întregului popor.

Mihai POPESCU, 
maistru principal șantierul 

3 Lupeni al .T.C.H.

a
din 
sa

Sfatul medicului

societate" si

r

e-

a-
fi

persoanelor 
în funcție 

viață din

' țUrmar» din pag. 1)

Elevii liceului indus
trial Petroșani, clasele 
a N-a C și D în 
timpul orelor de prac
tică productivă în ate
lierul mecanic al I.M. 
Petrila iși însușesc cu
noștințele teoretice sub 
îndrumarea lăcătușului 
Aurel Vințan.

Foto : Șt. NEMEtSEK

• I
nice mai mari cu 30 la 
sută l'ață de luna trecută. 
Problema eompresoarelor* 
a fost rezolvată, dovadă că 
luni (7 iunie — n.n.) s-a 
reușit într-un schimb, 'per
forarea a 180 de găuri.

„ Simbătă (5 iunie — 
.. n.n.) în ședința biroului

executiv tovaiăsul direc
tor a dat dispoziție să fie 
dirijați lăcătuși de la com
partimentele întreținere, 
exploatare, transportoare 
și mecano-energetlc către 

' sectoarele de producție. 
■. Dar așa de bine au 
. „dirijați" că nici pînă

dimineața zilei de marți 
n-au ajuns la sectorul II. 
Ne descurcăm cum putem 
cu lăcătușii noștri, dar cu 
râmi nerea lor de pe un 
schimb pe altul nu rezol
văm nimic, pentru că a 
doua zi iși iau, în mod nor
mal repaus. Cu toate că la 
brigada- 
treaba a 
ga, la sec 
cea mai
plasarea lăcătușilor*1, 
spunea ieri la ora 6, 
Virgil Igipulescu, șeful sec
torului ,
ÎN LOC DE CONCLUZII 

leii dimineața, într-o 
convorbire' telefonică, in

Cos tea Afton ic 
început să mear- 
torul II problema 
arzătoare rămîne

■ ne 
jng.

I 
I

i 1I
I

ginerii Liviu Teodosiu și 
Adrian Mingyart de la sec
torul VI al minei Petrila, 
ne-au comunicat vești îm
bucurătoare. După apariția 
anchetei noastre o echipă 
de intervenție dc la S.S.H. 
t-a prezentat la sector și 
a verificat toate furtunuri
le de la î.mpingătoareie 
secțiilor. Din 200 s-au gă
sit doar 17—20 corespun
zătoare. Cu promptitudine, 
echipa le-a transportat la 
Vulcan, le-a refăcut siste- 
rnul de îmbinare șl le-a 
adus înapoi la mina Petri
la. Acum, brigada, condu
să de Ludovic Fiiidp,. nu

mai are probleme cu furtu
nurile.. Aceasta se regăseș
te și în rezultatele obținu
te de formații. Productivi
tatea muncii a crescut,- fa
ță de luna trecută, cu 1000 
kg/post, iar producțiile zil- 
niefe cu 70—80 tone pe zi. 
Acest- 'aspect adăugat mo
dificărilor aduse stîlpilor 
hidraulici de la mina Li- 
vgzeni, la brigada Valacbe, 
denotă receptivitate șl o- 
perativitate din partea 
I.R.l.U.M.P. în rezolvarea 
problemelor tehnice care 
apar la întreprinderile mi
niere. Receptivitate și ope
rativitate pe care le dorim 
permanente.'

Imbătrînirea umană pre
ocupă. lumea, în .general, 
și o mare parte din cer
cetarea medicală con
temporană.- Pro blema a 
fost dezbătută recent și 
în țara noastră în cadrul 
„Zilei mondiale a sănă
tății".

Sănătatea 
vlrstnioe este 
de modul de 
perioada activă, de lipsa 
sau. abuzul de alcool, tu
tun; alimente, de excesele 
fizice sau intelectuale. 
Pentru ca vîrstnieii să se 
păstreze cit mai mult în- 
tr-o bună stare de sănă
tate, este necesar să se' 
îngrijească de păstrarea 
— prin exerciții perma
nente, corespunzător do
zate și prin combaterea 
subsolicității . a activi
tăților fizice și intelec
tuale. '

Vîrstnicul se luptă nu 
numai cu urmările dife
ritelor boli cronice sau 
de uzură, ci și cu caren
țele morale din partea ce
lor ‘din jur. Lipsa de res
pect, pierderea dragostei 
celor apropiați, sînt ele
mente de grăbire a . îm- 
bătrînirii. De aici obliga- 
ția pentru cei mai tineri 
de a avea față de virst- 
nici un comportament 
plin de respect și afecțiu
ne, aspecte care duc la 
întărirea'legăturilor de 
familie, la creșterea C1D 
matului social sănătos ; 
această conduită consti
tuie în același timp, o da
torie morală față de vîrst- 
nicî, pentru ceea cel au

făcut ei 
familie.

Starea de imbătri 
nu se manifestă la 
la fel. 
o forță 
rească, 
trînesc repede, diferențe 
ce țin atît de factori 
constituționali, cit și de 
modul de viață (rațional 
sau plin de abuzuri).

Concepțiile moderne nu 
mai consideră bătrîne
țea ea o fază complet ne-, 
productivă ; unii oaineTri 
Ia vîrsta pensionării, deci 
la o virată considerată 
mijlocie (bătrînețea se a- 
preci.ază că începe «lupă 
65 de ani), se ineadreartU 
perfect în viața profesio
nală, pe cînd alții . dau 
semne de lipsă de adap
tare.

Bătrînețea, fiind un 
proces fiziologic -normal 
și nu o boală, apariția ei 
neputînd fi împiedicată, 
trebuie acceptată rațional 
și întîmpinată din vreme 
prin practicarea tffiog ac
tivități extraprofesionale, 
care-, să se substituie ce
lei profesionale, cind 
ceasta nu mai poate 
practicată, ț •

De asemenea, trebuie 
vitată îndepărtarea de ge
nerațiile tinere, iar tine
retul să știe că prezența 
vârstnicilor .este necesară 
pentru echilibrul societă
ții, ei adueînd multă ex
periență și înțelepciune 
oîștigate în decursul mul
tor ani.

Dr, Petru TURCU

rnre 
toți 

Există bătrîni eu 
de muncă tins- 

alți oameni. îmbă- 
repbde,

atît de

btiiie substanțial la spori
rea eficienței muncii, (Va- 
siie Beldie)

■ UN MIJLOC DE 
CONOMISIRE apreciat 
oamenii' muncii de 
I.U.M. Petroșani este Casa 
de ajutor reciproc : de 
începutul acestui an 
fost acordate peste 400 de 
împrumuturi în valoare

' de 4 milioane lei. C.A.R.-ul 
cuprinde aproape 2000 de 
metnbiu și dispune del un 
fond de 9 900 000 lei.

■ PREGĂTIRI. De cite- 
va zile mina Petrila,

E- 
de 
la

galitate de întreprindere 
patronatoai e,; a l început 
pregătirile pentru amena
jarea ștrandului' din lea
litate,. După efectuări 
nor necesare reparați 
vestiarului și gardul u 
împrejmuire, încă dir 
ceasta săptămână vor
pregătite bazinele pentru 
a primi amatorii de înot.

■ SPORTIVA. Cunoscu
ta rivalitate dintre echipe
le d,e fotbal ale minelor 
Dîlja si Livezeni, care ac-

tivează în'campionatul mu
nicipal, a cunoscut luni 
o nouă fază cînd, în etapa 
a treia, pe terenul C.F.R. 
din Petroșani, victoria a 
revenit, cu 2—1, minerilor 
de la'Dîlja.

■ LA CLUBIL „FEMI- 
NA“ de la Casa de cultură 
clin Petroșani a avut Ioc, 
ieri, o nOuă acțiune orga
nizată. intr-o concepție le

și coronamentul prețiosu- 
lui arbore au apărut urme 
de deteriorare. Posibilități 
■pentru aplicarea .unui ase
menea tratament 
mal ales: că la Școi 
nerală din Iscroni 
ționează o clasă cu 
agro-industrial.

la
au

:am 
de
CU 
si

■ DOTARE. Atelierul, 
de strungărie de la auto
baza C.M.V.J. a fost dotat 

nouă freză univer- 
FTJS-22) care contrî-

ale 
de
a-
fi

prezintă in sala 
cultură ' un spec- 
comedia „Tăche, 
Cadir" de Victor

Rubrică realizată
.SPÂTARU

ii-

despre arta culinară. In 
încheiere s-a desfășurat 
un recital de versuri sus
ținut de poete i amatoare, 
membre ale cenaclului 
terar „P.anait Iștrati".

H TULIPAN. O tihnă de 
gospodar grijuliu a refăcut 
placa indicatoare de la ar
borele de tulipan din Is- 
croni, făcând vizibilă -ihș> 
qripția despre valoarea *a- 
cestuj monument al natu
rii. Binevenită ar fi și o 
acțiune împotrîv^dăunăto
rilor, eventual -tratarea .tul- 
pinei, deoarece aceasta
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Ca .important instrument al muncii politice de 
influențare, folosit de organizațiile de partid, de ma
să și obștești, precum și de c.o.m. pentru informarea 
și mobilizarea oamenilor muncii la realizarea sarcini
lor economico-sociale, precum și pentru întărirea or
dinii și disciplinei, PROPAGANDA VIZUALA joacă 
realmente rolul de oglindă menită să reflecte viața 
și frământările zilnice ale colectivelor de muncă. In 
ce măsură se integrează propaganda vizuală din uni
tățile economice ale Văii «Țiului în acest rol ? Cit de 
operativă, de concretă și mobilizatoare este ea ? A- 
eestor întrebări le-am căutat răspuns prin țaidul- 
anchetă de față, cu intenția de a determina îmbună
tățirea activității în acest domeniu,

Ediții la obiect, 
abordînd o problematică majoră
Pe scările ce 

mina Aninoasa,

de-a 
fost 
por- 
raai

urcă spre 
propagan

da vizuală își etalează o 
carte de vizită meritorie. 
Pe aleea fruntașilor au 
avut loc primeniri de ul
timă oră. Prin grija comi
tetului sindicatului, 
lungul acestei alei a 
actualizată galeria de 
trete reprezentând cei
destoinici miheri ce se re
marcă în întrecerea socia
listă.

re" Este un aspect care nu 
e singular în propaganda 
vizuală de la I.M, Aninoa
sa. Ca o confirmare, un 
afiș din apropierea intră
rii la lămpărie face cunos
cută organizarea concursu
lui profesional „Trofeul 
minerului", ediția 1982, A- 
fișul abundă în detalii u- 
tile despre participare (mi- - 
neri, ajutori mineri și va
gonetari) și despre datele' 
desfășurării fazelor ebn- 
eursului — de masă (deja 
încheiată), pe mină (14— 
30 iunie) precum și despite/ 
faza finală pe C.M.V.J., 
care se va desfășura până

" în’ august/
La afișarea celei de-a

15-a ediții, zile Ia rind ga
zetele de perete „Minerul" 
și „Tineretul și producția" 
au captat atenția reținînd- 
în fața . lor grupuri com- 

•jîâete de mineri la intrarea 
' și ieșire<f din .șut. Motivul 

atracției? Abordarea ’ li
nei problematici de strîn- 

. .gentă actualitate : gospo- : 
v~rtăț'îrea utilajelor, a bunu

rilor materiale din incinta 
întreprinderii; Lă gazetă 
s-a făcut aceasta printr-un 
raid-aneheță cu multe fo
tografii, raid realizat 
comitetul si ridica tului
membrii cineclubului 
orizont" și care surprinde 
aspecte critice ale lipsei de 
gospodărire. După depăna? 
rea aspectelor întîlnite, 
realizatorii raidului lansea-

ză apelul : „Numai punând 
ordine în păstrare și gos
podărire, descongestionăm 
noi utilaje care pot fi re
parate, recondiționate și 
reintroduse - în procesul 
productiv !“. La rîndul 
său gazeta „Tineretul și 
producția" consacră ediția 
a 15-a tratării problema
ticii celor 3 R, chemînd ti
nerii din colectivul minei 
să participe ■ in număr tot 
mai mare la acțiunea de 

■ recuperare, recondiționare 
și. refolosire a utilajelor 
și pieselor de schimb. A- 
dăugînd la toate acestea 
și faptul că la gazeta sati
rică se ia poziție comba
tivă împotriva celor -care 
încalcă" prevederile Decre
tului 400, putem conchide : 
așa da, propagandă vizua
lă ! .Concretă, la obiect, 

' inoT/1

De stringentă actualitate...
Ce evenimente dominan

te din viața politică a țării, 
ce momente din viața co- 

' lectivului de muncă sînt 
de stringentă actualitate 
pentru a ocupa prompt lo
cul cuvenit în propaganda 
vizuală, în ediția la zi a 
gazetei de perete ? Iată că 
răspunsul l-am întîlnit în 
propaganda vizuală de la 
preparația Petrila. Pe afi- 
șierul de la intrarea în se
diul administrativ al pre
parat iei au fost expuse, 
Chiar din a doua zi a eve
nimentului, paginile ziaru
lui „Scîntei a" care a publi
cat Expunerea 
lui general al 
tovarășul N

secretaru- 
partidului, » 
i c o 1 a e

perete „ Minerul" conține 
un articol „Comuniștii — 
oameni de acțiune", care 
popularizează experiența 
pozitivă a brigăzii conduse 
de Vasile Glișcă. La gazeta 
satirică „Piconul" sînt cri
ticați absentomanii și cei

înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor de producție. De 
asemenea multe grafice 
și panouri exprimă concret 
și la obiect / elementele 
noului mecanism economi- 
co-financiar și ale autocon- 

_ ________ ... v. ducerii muncitorești. Nu 
Pere,® care încalcă disciplina mun- lipsește nici panoul cu ca

litatea cărbunelui și iniția
tivele muncitorești unde la 
loc de frunte este inițiati
va „Brigada înaltei răs- 

-punderi muncitorești". La 
panoul întrecerii socialiste 
este popularizată experien
ța % pozitivă a brigăzilor 
conduse de Francisc Ko
vacs și Vasile Pavel, pre
cum și a 
vestiții.

lăr- 
din

Ceaușescu, la Plenara 
gită a C.C. al P.C.R. 
1—2 iunie a.c.

Un alt eveniment politic 
la ordinea zilei îl consem
nează gazeta de i '
„Preparatorul". Ediția la
zi (a 8-a) este consacrată 
pregătirilor ce se fac pen
tru desfășurarea dezbate
rilor recapitulative și în
cheierea în bune condiții a 
anului de învățămînt po
litico-ideologic în organiza
țiile de partid, U.T.C., sin
dicat și O.D.U.S. Deci o 
notă bună pentru colecti
vul de redacție al gazetei 
de perete, pentru comite
tul de partid ce îndrumă 
activitatea‘acestuia.

...și nu prea
în contrast 

exemplul de 
zeta de perete 
preparator" este tributară 
tocmai prin lipsa de actua
litate, de operativitate în 
tratarea problematicii care 
o au ț tinerii din colec
tivul preparatorilor. ; Un 
articol „vorbește" încă „la 
prezent" despre modul cum 
tinerii preparatori întîmpi- 
riă... cea de-a 60-a aniver
sare a creării U.T.C. Și 
alte articole cit hîrtia lu

x'

supărător cu 
măi sus, ga- 

,,Tin arul

gălbenită de vreme, care 
au un conținut general, 
nespunînd nimic — ar fi 
trebuit de mult schimbate. 
Ne întrebăm intrigați: 
membrii colectivului de 
redacție al gazetei de pe
rete, tovarășii din organi
zația U.T.C., nu văd 
xemplul bun de 
din activitatea 
„Preparatorul" ?

e- 
alături, 
gazetei 

Oricum, 
trebuie acționat pentru ac
tivizarea gazetei tineretu- 

'. lui !

Ca de obicei, bine
Propaganda vizuală- de lectiv la realizarea sarcini- 

la mina Petrila exprimă 
fidel întreaga viață, econo- 
mico-soiiălă de aici. Ediția 
a XVl-a este orientată spre 

iilizarea întregului

lor de plan, pentru genera
lizarea experienței pozitive. 
Concret, ce est" și ce tre
buie să fie propaganda vi
zuală ? Gazda de

cii și tehnologică. Victor 
Dinu și Mihalache Dască- 
lu sînt popularizați, la a- 
ceasta gazetă, ca elemente 
negative. La „Făptui zilei" 
am întîlnit citate din ma
gistrala expunere a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai parti
dului la recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R. din 1—2 
iunie a.c., urmate de în
demnuri mobilizatoare la 

în pas cu cerințele și realizările

sectorului XI in-

„Utecistul
tul de mîine" în care __ 
relatează fapta deosebită a

Deși unitate relativ no
uă, cariera Cîmpu lui Neag 
se poate lăuda cu o pro
pagandă vizuală pusă la tînărului excavatorist An- 
punct. Astfel gazeta de —
perete „Huila" conține un 
articol de fond despre sem
nificația acțiunii „Huilă — 
Cîmpu lui Neag". Alte două zetă este destinată eviden- 
articole „Fapte de muncă" 
și „Eu produc, eu contro
lez, eu răspund", oglindesc 
modul cum oamenii muncii 
se implică în producție cu 
spirit de inițiativă. Un e- 
xemplu concret de respon
sabilitate muncitorească 
desprindem din articolul

Concret și eficient

de azi, comunis- 
îrt z»ăfio se

ton Dumitrescu, care, în 
schimbul II al unei zile de 
lucru, a încărcat 255 de 
mașini cu steril. -O altă ga-

țierii producției extrase. 
„Panoul fruntașilor", deși 
are un conținut mulțumi
tor, poate fi completat cu 
fotografii și date mai am
ple. Lipsește gazeta satiri
că. Sînt insă promisiuni 
pentru înființarea ei.

La preparați» cărbunelui vizuale, se acționează u 
din Lup.’ni, avem din nou promptitudine și spirit le 
ocazia să remarcăm inte
resul manifestat pentru o 
propagandă vizuală con
cretă și eficientă. Gazeta 
satirică ,.Centrifuga". ga
zeta N.T.S., gazeta de pe
rete a c.o.m. sînt tot atî- 
tea prilejuri de a constata 
ea la această unitate, re- 
cunQscută , pentru rezulta
tele bune obținute ,in pro
ducție. sînt lucruri bune 

in cadrul - propagandei

răspundere.
Gazeta de perete „Tine

retul și producția" conți
ne, pe lingă evidențierea 
fruntașilor, a faptelor 'e 
muncă deosebite, si un ’.p- 
Irumăior pentru petrece

rea în mod util și plăcut a 
timpului liber, al tinerilor. 
Deci, se poate realiza o 
propagandă vizuală :n- 
teresantă, utilă și pentru 
tineret !

Fotbal, campionatul județean
Astăzi, în dificila confruntare cu ,,U“ Crâiova

Brigadierul Vasile Lupu si ortacii Rotam Vasile și Paraschjv Popescu, coni- 
ponenții uneia din formațiile <le lucru eu cele mai bune rezultate din cadrul sec
torului VIII de la l.M. Vulcan, consultă materialele afișate la panoul „Propun, 
contribui, beneficiez". ■/.l oto : Ștefan NEMECSEK

Conchidem, în raidul nostru am întîînit multe 
aspecte pbzjtjve în propaganda vizuală, atolo unde 
organizațiile de partid, sindii-at, U.T.C'., consiliile 
oamenilor muncii acordă atenție acestei importante * 
pirghii a muncii politice. Dar am intilniț și aspecte 
negative — lipsă de operativitate în reflectarea eve
nimentelor și problemelor șocial-economieC. din 
colectivele, de muncă, panduri și grafice necoțnple- 
tate la zi, articole la gazete de perete, depășite de 
viața, sau care au un conținut general, monotonie 
în grafică acestora etc., etc; Așadar, în propaganda 
vizuală din unitățile miniere sînt încă multe defă
cut pentru a-i .îmbunătăți caracterul operativ, con
cret, la obiect, mobilizator, combativ.. Nu în ultimul 
tind, mai trebuie făcut ceVa și pentru moderniza
rea formelor și mijloacelor-de exprimare,, mai ales 
ale gazetelor de perete. . . ..

Raid-anchelă realizat de
I. BALAN, C' GRAI RE, Al. TĂTAR -

MINERUL URICANI — 
CONSTRUCTORUL HU
NEDOARA 5—1, La căde
rea cortinei peste campio
natul județean, echipa. Mî-

ză Aridrași recuperează 
mingea pe care o șuteazș 
în - poartă ridicînd /sobrul.
la 2—0. în" continuare, fa
zele se succed de la o poar

nerul Uricani a oferit -su
porterilor o victorie la scor
obținută în fața liderului
campionatului. Am văzut 
un fotbal de bună calita
te, cu multe faze de gol, 
create în uirma unor "ac
țiuni purtate in viteză de 
jucătorii ambelor echipe,

Partida a început cu un 
joc de tatonări la mijlo
cul ^terenului. In niin, 21 
Băltaru este deschis în a- 
dincime, pătrunde cu min
gea la picior și din inte
riorul careului de 16, șu- 
tează puternic înscriind, 
în niin. 33 același Băltaru 
triplite mingea puternic în 
bara laterală, atent la fa

Jă ,1a- alta, dar ■rezultatul 
pînă în finalul reprizei fa
mine neschimbat.

In hain. 51. Bîfsaii, este

tri în poarta goală și, 4—0. 
In mm. 82 gazdele înscriu 
din nou.- .. La un corner, 
fundașul central i ■Toidea, 
urcă în atac și trimite cu 
capul în gol.

Publicul cere'golul eu 
numărul șase, care cade în 
niin. 87 dar el este înscris

accidentat, dar cere să de Dec-o, red unind /astfel 
joace în continuare,. După din handicap. Pentru jocul

șa ■ de Deeo, reducând /astfel

ce primește îngrijirile me
dicale reintră în teren - și 
fuge umăr la Umăr-eu fun
dașul lateral drept, primeș
te; o centrare inspirată și 
înscrie : 3—0 Apoi, în niin. 
71 Băltaru scapă singur cu 
mingea, de la centrul te
renului, portaruf ^oaspete, 
iese în înțimpinărea lui, 
dar acosta . trimite balonul 
eu capul peste portar-, min
gea rostogolindu-se singu
ră de la circa .25 de me

prestat și dăruirea în .te
ren merită ■ felicitări în
treaga echipă și antreno
rul ei In încheierea cam
pionatului, echipa din U- 
ricani ocupă un meritat 
loc 3, înaintarea f'ăcîndu-ți 
pe deplin datoria înscriind 
58 de goluri și fiind pc pri
mul loc la capitolul efica
citate,./

Ilie COANDREȘ 
/ Wîcani /

MINERUL DEVA 
PREPARATORUL PETRI- 
L A 1—0. M e c i u 1
s-a jucat/pe cochetiil sta
dion „Cetate". Gazdele au 
organizat mai. bine jocul și 
din primele minute au pus 
la încercare apărarea oas
peților. A doua repriză înce
pe sub semnul echilibrului" 
cu faze spectaculoase 
ambele părți dar 
de sclipire îi au 
care încearcă mai 
gilența portarului 
prin Du’.cu. Kalai 
tesz II. Cîhd oaspeții spe
rau la. un egal, bînnniciuc 
venit în apărare comite un 
luft, Dumitreașa II profi
tă și cu un șut puternic de 
la 16 metri înscrie unicul 
gol al partidei.,/. ":..''"'

Vasile BELDIE

u I

la 
un plus 
oaspeții 
des vi- 
devean 

și Ker-

/Stadionul Jiul 'din Petroșani'- găzdiueste a-tă/i, 
decisiva confruntare a divizionarilor A din Vale eu 
formația campioană . Universitatea- Craiova, care, se 
știe, vine însoțită de o'galerie" puternică și muzicală/ 
Pentru a rămîne în prima scenă a fotbalului româ
nesc, Jiul are nevoie de victorie. în acest sens ju
cătorii antrenați de Libardi și Tonca îsî vor angaja 
toate torțele și cunoștințele tehnico-tactice.

Un factor hotărîtor în obținerea celor două 
puncte , se va" dovedi însă aportul galeriei noastre, 
iată de ce lansăm chemarea tuturor iubitorilor cu
lorilor minerilor să fie în tribune, alături de echi
pă, prin încurajări sportive. Comportarea galeriei 
influențează decisiv moralul jucătorilor noștri, ea 
implică însă respectarea regulilor fair play-ului, do- 

.zarea încurajărilor de-a lungul celor 90 de minute 
de joc, mai ales atunci cînd echipa traversează tno- 

„merîte mai grele.
Așădaț, galena Jiului are cuvin tul !

I

A
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Națiunile Unite Lucrările celei de-a
Sesiunea specială a Adunării Generale 

consacrată dezarmării
NAȚIUNILE UNITE S 

Trimisul Agerpreș, Neagu 
Udroiu, transmite : în șe
dința de deschidere a se
siunii speciale a Adunării 
Generale consacrate dezar
mării, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a lansat, luni, tu
turor șefilor de guvern din 
lume apelul de a acționa, 
pînă nu va fi prea tîrziu, 
pentru a se pune capăt ri
sipei enorme de resurse și 
pericolului pe care le pre
supune cursa nesăbuită a 
înarmărilor, ce amenință 
întreaga omenire cu 
holocaust, nuclear.

în continuare, Cuellar a 
oferit cifre elocvente în 
privința risipei pe care o 
implică cursa înarmărilor 
și a consecințelor ei eco
nomice și sociale. Astfel, el 
a relevat că, omenirea de
ține în prezent o capacita
te distructivă echivalentă

un

situația în lume este ca
racterizată de tensiune, tul
burări și conflicte, cînd 
pacea și securitatea inter
națională sînt' tot mai a- 
menințate. Vorbitorul a 
denunțat tendința crescîn- 
dă a anumitor cercuri de 
a accepta îdeea unui răz
boi nuclear limitat, a inevi
tabilității războiului și pre
tenția unui stat sau a al- ’ 
tuia că poate cîștiga un 
război nuclear, apreciind 
că aceste concepții sînt 
deosebit de periculoase. 
Vorbitorul a relevat cu sa
tisfacție fenomenul de 
sensibilizare crescîndă 

înarmărilor, în cadrul unui opiniei publice, mondiale 
în favoarea păcii 
voltarea amplă a
lor pentru pace. 

Președintele 
generale a O.N.U. a anun- 

■ țat lansarea-oficială a u- 
nei „Campanii mondiale 
■pentru dezarmare".

cu peste' un milion de 
bombe de tipul celei lan
sate asupra Hiroșimeî, 
Cheltuielile .militare anua
le se cifrează la peste 600 
miliarde de dolari, ceea ce 
reprezintă 112 dolari pen
tru fiecare locuitoj al glo
bului, cifră superioară — 
la rîndul ei — produsului 
național brut pe cap de lo
cuitor al unor țări în curs 
de dezvoltare.

Cuellar a lansat apelul 
ca statele să-și asigure se
curitatea pe baza unor 
niveluri constant mai miei, 
mai puțin 
mai puțin

periculoase' șl 
costisitoare ale

să ducă la o
’n si

proces care 
dezarmare generală 
completă. .

La rîndul său, președin
tele sesiunii, Ismat Kittani 
(Irak), a declarat că sesiu
nea specială consacrată 
dezarmării a fost convoca
tă într-o perioadă în care

și dez- 
mișcări-

Adunării

ședințe a sesiunii> »
' BUDAPESTA’ 8 (Ager- 

pres). Marți au început la 
Budapesta lucrările celei 
de-a XXXVI-a ședințe a 
sesiunii Consilului de Aju
tor Economic Reciproc la 
care participă delegații din 
țările membre — R.P. Bul
garia, R.S, Cehoslovacă, 
Republica Cuba, R..D. Ger
mană, R.P. Mongolă, R.P. 
Polonă, Republica Socialis-

■ tă România, R.P. Ungară,
U.R.S.S., R.S. Vietnam —
precum și o delegație din dezbate stadiul
R.S.F. Iugoslavia.

La lucrări iau parte, în 
calitate de observatori, de
legații din R.D. Afgan ista:'., 
R.P. Angola, Etiopia Socia
listă. R.D.P. Laos, R.P. Mo. 
zațnbic și R.D.P. Yemen.

Delegația țării noastre 
este condusă de tovarășul 
Constantin .Dăscălescu,

XXXVI-a 
CAER

membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului român.

La deschiderea lucrări
lor, delegațiile au fost, sa
lutate de tovarășul Gyorgy 
Lazar, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. 
Ungare, președintele celei 
de-a XXXVI-a ședințe a 
sesiunii CAER.

Cea de-a' XXXVI-a șe
dință a sesiunii CAER va 

L .1 realizării
convenției de specializare 
șl cooperare

. internațională în produc
ție și .livrările reciproce de 
utilaje, pentru centrale nu- 
clearo-electrice pe, perioada 
1981—1990 ; proiectul pro
gramului. de coordonare a 
plarrjrilor economice ale 
țărilor membre ale CAER

multilaterală

pe anii J.986—1990, precum . 
și Informarea cu privire 
la stadiul realizării acțiu
nilor de colaborare conve
nite în cadrul coordonării 
planurilor pe anii 1981— 
1985 și la posibilitățile de 
extindere ; proiectul pro
gramului de colaborare în 
legătură cu dezvoltarea și 
folosirea largă în economi
ile naționale ale țărilor 
membre ale CAER a teh
nicii de microprocesoare ; 
alte probleme ale dezvo1-

, tării relațiilor . econom? 
dintre țările membre â 
CAER.

în cadrul lucrărilor 
luat cuvîntul 
rul delegației 
Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu.

Lucrările ședinței. conti
nuă.’

... . . au 
conducă to- 
Republlcii

Pf'
Acțiuni hotărîte pentru 

dezarmare și securitate internațională
GENEVA 8 (Agerpreș). 

Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii a adresat ce
lei de-a doua sesiuni spe
ciale a Adunării Generale 

’ a O.N.U. în problemele 
dezarmării, care se des
fășoară la New York, un 
apel prin care cheamă gu
vernele să oprească cursa 
înarmărilor și să ia toate 
măsurile necesare în vede
rea realizării unei dezar
mări generale și totale, sub 
un control internațional 
eficient. în apel se subli
niază că Comitetul Inter
național al Crucii Roșii 
consideră de datoria sa să 
dea glas îngrijorării mișcă
rii de Cruce Roșie din 
lumea întreagă în legătură 
cu cursa fără precedent a 
înarmărilor în domeniul 
nuclear și convențional.

STOCKHOLM 8 (Ager- 
pres). La Malmoe a avut 
loc ședința constitutivă a 
organizației „Profesorii

suedezi și pacea1*. A fost ce însoțește „Făclia păcii", 
adoptat statutul organiza- Vorbitorii la miting s-au 
ției, în care se subliniază pronunțat pentru adopta- 
că datoria corpului didac
tic constă în educarea ti
nerei generații în spiritul 
luptei pentru pace, pentru 
un viitor mai -bun — re
latează agenția TASS,

în mai multe orașe ale 
Suediei se înființează sec
țiuni ale organizației „Pro
fesorii suedezi și pacea".

VIENA 8 (Agerpreș). 
„Făclia păcii", aprinsă la 
15 mai în legendarul O- 
limp, în cadrul manifestă
rilor ce au loc în întreaga 
lume cu prilejul celei de-a 
doua sesiuni speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, a 
ajuns la Viena. Mii de 
locuitori ai capitalei aus
triece au luat parte, cu a- 
ceastă ocazie,.la un miting 
pentru dezarmare și pace, 
la care au fost prezenți și 
membrii delegației elene,

rea unor măsuri concrete 
care să conducă la oprirea 
cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a înarmărilor nu
cleare,’ pentru întreprin
derea de pași care să sti
muleze negocierile de de
zarmare, să reducă gradul 
de .încordare militară la' 
care s-a ajuns în prezent 
în Europa și în întreaga 
lume.

O SERIE de 22 de seis
me au fost înregistrate luni 
în Mexic. Primul cutremur, 
cu o intensitate de 6,5 gra
de pc scara Richter, a a- 
vut o durată de peste două 
minute, ceea ce a provocat 
panică în capitală, precum 
și în provinciile Guerrero, 
Morelos și Puebla.

PREȚURILE produselor 
petroliere au crescut cu 
87 la sută în. țările mem
bre ale Pieței comune, în 
perioada ianuarie —1979 — 
mai 1982, s-a anunțat ofi-

„Recorduri“ ale falimentelor economice
BRUXELLES 8 (Ager- 

pres). Numărul falimente
lor în cele zece țări mem
bre ale Comunității Econo
mice (vest)-europene a. 
crescut vertiginos anul tre
cut, a anunțat, la Bruxel
les, Comisia CEE. Pe pri
mul • loc în această pri
vință s-a situat Olanda, cu'

7 268 de falimente, ' ceea 
ce reprezintă o creștere de 
42,1 la sută față de anul 
1980. Urmează R.F.G., cu 
11 653- de falimente și o 
creștere de 27,4 la s.ută și 
Marea Britanie, cu 14 200 
falimente — o' creștere de 
20,3 la sută. .

cial la Bruxelles, informea
ză agenția ANSA,

INUNDAȚIILE care s-au 
produs la finele săptămî- 
nii trecute, din cauza ploi
lor abundente, în 
regiunii americane 
England, care cuprinde 
.serie de state din nord-es- 
tul S.U.A., au provocat 
moartea a 18 persoane. Al
te circa 1300 de persoane, 
care și-au părăsit în grabă 
locuințele în condițiile creș
terii alarmante a nivelului 
cursurilor de apă au fost 
sinistrate.

SECRETARUL de stat ai 
S.U.A. Alexander Haig, ca
red însoțește pe președin
tele Reagan în vizita ofi
cială în Marea Britanie, a 
declarat că forțele.israelie- 
ne trebuie să se retragă 1- 
mediat din Liban și să 
respecte încetarea focului.

Agendă 
cosmică 
sovietică

aiaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

„Marele stăpîn. al sectei“
Un fost profesor de fi

lozofie • la Universitatea 
din Gabalpur, India, 
mare inițiat. Ca și Budha 
sau alți profeți, el a pri
mit de trei ori „ilumina
rea", ceea ce l-a situat la 
rangul de Bhagwam, sau 
„Binecuvîntat". . Mulți îl 
prezintă ca pe un perso-

De o parte se află satul 
Antelope. Un mic tîrgușor 
situat în centrul Oregonu- 
lui. O populație de fer
mieri și pensionari. In to
tal, vreo 40 de locuitori.

De cealaltă parte se află 
secta. Adepții lui Bhagwam' 
Shree Rajneesh, instalați 
intr-un ranch de 30 000 ha. 
Sînt deja 350 de. adulți, 
plus copiii.

Iată cele două forțe a- 
flate în luptă. Problema 
este de însemnătate capi
tală. Este vorba de alege
rile municipale de la sfîr- 
șitul acestui an. Dacă a- 
cest- tîrgușor va fi atunci 
condus și administrat de 
liderii sectei, totul se va a fondat in Inka, la 250 
schimba, iar la primărie, 
portretul „Stăpînului", cu 
barba sa încărunțită și 
pleoapele grele, va sta a- 
lături de cel al lui Ronald 
Reagan. Evident,’ în sat 
oamenii se tem de lucruri 
și mai rele. Aceasta din 
cauză că secta 
deloc o reputație 
Situația devine 
îngrijorătoare. Secta pose
dă 500 de centre în în
treaga lume. Toți adepții 
îl venerează pe „Stăpîn". 
care este Bhagwam Shree 
Rajneesh, în vîrstă de 51 
de ani. Cine este el ?

nu are 
bună, 

tot mai

sudul
New 

o
MOSCOVA 8 (Agerpreș), 

De la Centrul de dirijare 
a Zborurilor cosmice, agen
ția TASS transmite că e- , 
chipajul complexului orbi
tal sovietic „Saliut-7" — 
„Soiuz T-5", format din A- 
natpli Berezovoi și Valen
tin Lebedev, continuă e- 
fectuarea lucrărilor pre
văzute de planul de zbor.

Un loc deosebit în acti
vitatea lor.îl ocupă expe
riențele geofizice, care se 
execută în interesul știin
ței și ai economiei națio
nale.

Starea sănătății celor doi 
cosmonauți este bună, iar 
zborul complexului orbi
tal se desfășoară normal.
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FILME

TV

te, chiar și de Mama Te
reza, deținătoare a Pre- 

Un raiului Nobel pentru pace, 
-a cărei caritate a denumi
t-o „încurajare la sărăcie". 
Totodată, el susținea că 
pudoarea nu este decit o 
stupizenie inventată . de 
Occident.

„Rasismul, violența : ,și

piscină încălzită, unde în
vață sa înoate dimineața. 
Este de fapt singura sa 
activitate, căci „Stăpînul" 
își face un punct de onoa
re din a: nu lucra nimic, 
își păstrează întreaga e- 
nergie pentru după-amiază, 
cind, timp de trei ore, la'

Din presa străină
(„Vendredi, samedi, dimanche'1)

naj rău famat. în 1969„ el

o sectăkm de Bombay, 
care foarte repede a deve
nit- un imens lupanar in 
care numărul celor bol
navi de maladii venerice 
era același cu numărul a- 
depților. în plus, o adevă
rată fabrică 'de bani, pen
tru că erai obligat să-ți 
pui averea la dispoziția 
întregii comunități, pentru 
a putea beneficia de / în
vățătura stăpînului, Dealt
fel, Rajneesh a fost 
pulzat anul trecut 
țara - sa, pentru faptul că 
și-a. bătut joc de toate re
ligiile și valorile consacra-

ex- 
din

alcoolismul se manifestau 
din ce in ce mai mult — 
afirmă Wolfgang, un fost 
membru al sectei. A exis
tat chiar o încercare de 
a-1 asasina pe Rajneesh 
în final, sediul sectei a 
fost închis".

De atunci, grupul 
instalat în Statele 
„țara capitalismului 
libertăților*-. La Big

volanul Rolls-Royee-ului, 
străbate drumurile regiunii. 
Bineînțeles, mașina lui 
este urmată de un camion 
care îndepărtează inopor
tunii, dar atrage adepții.

în restul timpului, „Stă- 
pinuT* se odihnește, iar a- 
depții lucrează, zece ore 
pe zi, cu numai o jumăta
te de zi de repaus la două 
săptămîni, fără nici., o 
.plată.

Pe străzile Antelopei pu- 
o 

care în- 
în

s-a 
Unite, 
Și a

- -- . ■ : - Mud
dy Ranch, adepții săi' de
votați i-au construit -în . 
deșert o -oază de verdeață 
și răcoare! Chici yilișdăre, 
una lingă alta, pe care el 
le împarte cu cițiva ser
vitori și o infirmieră foar
te devotată. Mai are și o

tea fi văzută, recent, 
tînără plîngînd, 
cerca să se întoarcă 
California. N-a fost admisă 
pentru că nu știa să facă 
nimic și în plus avea tfn 
copil prea mic ca să poa
tă munci. Două guri inur 
tile, în această comunitate 
unde chiar și copiii mai 
mari de 6 ani muncesc 
cîte două ore pe zi la bu
cătărie sau la muncile a- 
gricdle...

- (Agerpreș)

PETROȘANI — ..7 No
iembrie : Cobra se în
toarce; Unirea : De la 
9 la 5,

:: PETRILA : Campio
nii.

LONEA : Ghețuri pe 
înălțimi.

' ANINOASA : Logod
nica.

VULCAN — Luceafă
rul : Toate mi se îritîm- 
plă numai mie.

LUPENI - Cultural : 
Acum 20 de ani ; Mun
citoresc.: Kagemi^hâ,
I-II,

URICANI: Viața e 
frumoasă.

16,00 Telex. 16,05‘Mii=- 
zică populară. în jurul 
orei 16,30 — Transmi
siune directă : Aduna
rea populară din muni
cipiul Oradea prilejuită 
de vizita de lucru, în 
județul Bihor, a tovară
șului. Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al ' 
Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste Româ
nia. Muzică populară. 
20,00 Telejurnal. 20,50 
Pentru dezarmare și pa

ce—poziția activă și cons
tructivă a României, a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu. 21,10 Teleci- 
nemateca. Bietul Ioani- 
de. Premieră TV. Pro
ducție a Casei do filme 
Patru, Partea. L 22,15 
Telejurnal.
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Mica publicități
VÎND ARO 101 nou. In

formații Petrila, strada 7 
Noiembrie bloc 3/2. (735)

VÎND cort bun, 4 persoa
ne, saltea dublă nouă. Te
lefon 41631. (736)

...
PĂRINȚII, și absolvenții clasei a Xll-a D (elec

trotehnică) a Liceului'industrial Petroșani' mulțumesc 
organizației de partid, organizației U.T.C., dirigintelui, 
tuturor cadrelor didactice pentru căldura și grija eu 
care le-au îndrumat pașii pe drumul cinstei și corec
titudinii, setei de cunoaștere și dorinței de înalt.

Le dorim din inimile noastre tinere sănătate și 
putere de muncă în nobila misiune de a forma-ca
ractere și a cizela conștiințe. (737)

REDACJIA Șl ADMINlSIRAftA i PetroșonL str. Nicolae Băicescu - 2, telefoane 4 16 62 (sectelotiol), 4 )6 63, 4 24 64 (secții). TIPARUL i lipogrofia Petroșani, str. N. Bălcescu » 2.


