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Congresul al II-lea al educației politice și culturii socialiste 
înaltă școală a partidului și 

poporului în opera revoluționară

în atelierul de auto- ' 
matizări I.U.M.P. I

■ 4j

1

de făurire a omului nou

TARA NE CERE
CÎT MAI MULT CĂX3UNE I

Viața întregului nostru partid și popor, 
a întregii națiuni a fost marcată zilele 
acestea de desfășurarea lucrărilor celui 
de-al II-lea Congres al educației politice 
și culturii socialiste — eveniment de ex
cepțională însemnătate și cu semnificații 
majore privind cimentarea și mai puter
nică a unității de conștiință și acțiune 
a tuturcr fiilor și fiicelor României so
cialiste — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — în. lupta comună 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al XII-lea, pentru deșăvîrșirea eroicei 
opere revoluționare de dezvoltare socia
listă a țării și înaintare spre comunism. 
Urmărind cu viu interes lucrările marelui 
Forum democratic, în conștiința comuniș
tilor, a tuturor oamenilor muncii din pa
tria noastră, au rămas memorabile 
vintele de apreciere 
neral al partidului,
Ceaușescu, despre ./ 

a acestui eveniment 
„Se poate spune că 
au constituit o înaltă școală politico-edu- 
cativă, o puternică manifestare a demo
crației muncitorești, revoluționare, în 
care masele populare, oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, participă 
activ la elaborarea întregii politici in
terne și externe a patriei noastre".

într-adevăr, în contextul orientărilor 
și exigențelor rezultate din Expunerea 

V________ ______

ou
ăle secretarului ge- 

tovarășul Nicolae 
istorica însemnătate 
cu adevărat epocal : 
lucrările congresului

tovarășului Nicolae Ceausescu la Plenara 
a.c., întreaga desfășurare a Congresului e- 
ducației pclitice și culturii socialiste, mar
cate de ideile și indicațiile de inestimabi
lă valoare practică ale secretarului ge
neral al partidului formulate cu profun
dă clarviziune științifică în cuvîntarea 
din încheierea lucrărilor acestui mare 
Forum democratic, se constituie într-un 
vast program-cadru al întregului partid 
și popor, de unire într-o singură unitate 
de voință și aspirație a tuturor oameni
lor muncii în vederea înfăptuirii neabă
tute a politicii de dezvoltare social-eco- 
nomică a țării, a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate. Cu neabătută 
revoluționară amplul program 
ideologic si cultural-educativ în 
constituit Congresul, urmărește 
rea marelui front ideologic în activitatea 
de dezvoltare a conștiinței socialiste, de 
formare a omului nou. Subliniind impor
tanța deosebită a programului de acțiuni 
politice și cultural-educative — conceput 
ca o strategie revoluționară a etapei is
torice pe care o străbate societatea noas
tră — în vederea formării omului nou cu 
o înaltă conștiință socialistă, constructor 
devotat al socialismului și comunismului

57000 tone de huilă 
peste planplan

fermitate 
politieo- 
care s-a 
implica-
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Prin buna organizare 
a muncii, folosirea 
tensivă a utilajelor 
dotare și hărnicie colec
tivă, la cariera Cimpu 
Iui Neag se înregistrează 
însemnate depășiri față 
de sarcinile de plan. La 
descopertări s-au realizat, 
pînă în ziua de 27 iun’e 
a.c., 137 000 mc în plus 
față de planul din primul 
semestru al anului, iar

m- 
din

Brigada minerului 
Constantin Sorescu din 
sectorul I al I.M, Uri- 
câni a încheiat prime
le două decade din iu
nie- cu un plus de 700 
tone de cărbune cocsi- 
ficabil peste plan. Mi
nerii brigăzii sînt 
tărîți, să extragă 
la sfîrșitul anului 
tone de cărbune 
plus.

ho- 
pînă 
1000 

în

La mina Aninoasa

Inițiativă in valorificarea unei potențiale resurse de economii
Desfășurarea activită

ții în subteran depinde în
tr-o foarte mare măsură 
de asigurarea locurilor de 
muncă cu piesele de 
schimb necesare și de bu
na lor calitate. întrucît a- 
cestea nu pot fi procurate 
întotdeauna în timpul u- 
til s-a încercat confecțio
narea unor repere în a- 
telierul mecanic propriu 
Primele încercări au dat 
rezultate, ceea ce a făcut 
ca numărul reperelor con
fecționate în atelierul me
canic să crească de ia o 
lună la alta. în prezent la 
I.M. Aninoasa sînt c»n- 
fecț - '•••te peste 100 de re
pere pentru combine de

abataj și înaintare, com
plexe de susținere meca
nizată și pentru diferite 
tipuri de transportoare.

de lei. Planul valoric la 
piese de schimb stabilit 
pentru primele 5 luni ale 
anului a fost depășit cu

Recuperare 
econditionare 
efo!osire

811000 lei. La aceste re
zultate bune își aduce

Economiile obținute de 
mina Aninoasa din con
fecționarea și recondițio- 
narea unor piese de 
schimb și subansamble se 
ridică la peste un milion

contribuția întregul colec
tiv a! . atelierului din care 
amintim pe lăcătușii Flo
rian Stoian, losiv Puci,

Gheorghe Cocotoș, Ion 
Sanda, Petru Nistor, for
jorul Iosif Kurta, strunga
rii Ilie Corlan, Constan
tin Olaru, Ilie Botgros și 
Andrei Drăghici. Toți a- 
cești buni meseriași con
tribuie la realizarea unor 
repere pentru combine 
(bolțuri, papuci, ghidaje, 
șuruburi, manetă de co
mandă. conducte pentru 
partea hidraulică a combi
nei, corpuri pentru siste
mul hidraulic etc.), pre
cum și pentru complexe 
de susținere mecanizată

Gheorghe BOȚEA
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sarcinile planului fizic la 
cărbune au fost depășite 
cu 57 000 tone de huilă 
cocsificabilă.

La realizarea acestui 
succes de prestigiu aiș 
adus o importantă contri
buție excavatoriștii Flo- 
rea Stănculea, Nicolao 
Satmari, Anton Dumitres
cu, sondorii Mihai Chis-ț 
toi și Aurel Bumbăj 
buldozeriștii Ștefan și 
Francisc Satmari, Carol 
Linczer și toți conducă* 
torii auto, care au lucrat 
uneori în condiții deose
bite, știind să * 
greutățile cu care

Cu planul 
semestrial 

depășit

învingă
i s-au

confruntat. 
Prin 

demne de 
vul de muncă al carierei 
Cimpu lui Neag își expri
mă hotărîrea de a face 
totul pentru a da țârii 
cît mai mult cărbune 
cocsificabil. (V.S.)

salefaptele
laudă colecti-

Cblectj’ vul sectorul ui
V de Ia I.M. Lupeni ra
portează în aceste " zi1 a 
un s'Uieces de seamă -f 
îndeplinirea și depășirea 
planului pe primul se
mestru. Pînă ieri de la 
acest sector au fost scoa
se 9 000 tone de cărbune 
peste sarcinile de pjan 
din primul semestru al 
anului. După cum ne-a 
relatat prin telefon mai
strul Marin Dumitru, ad
junct al șefului de sector, 
acest succes remarcabil 
este rodul muncii pline 
de abnegație ă minerilor 
din brigăzile conduse de 
Ioan Rotaru. și 
Rusu, care 
sarcinile de plan. 
în ultimele țiței 
mini, minerii din 
gada lui Ioan Rotaru au 
extras 100 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan. " . .

și-au
Nicolae 
depășit 
Numai 
săptă- 

bri-

Pe-un „picior de plai“ 
se făurește o nouă baladă

Sus, aproape de nori, a- 
colo unde sub înaltele ro
tiri ale păsărilor se des
lușesc urmele ciutelor și 
ale urșilor — eternii stă- 
pîni ai acestor locuri — 
un drum pietruit urcă, 
în niște serpentine ame
țitoare, spre vîrful cunos
cut sub numele de Șiglău, 
înalt de 1400 m.

Numele lui nu este nou 
pentru cititori. Nici înde
letnicirea oamenilor care 
muncesc aici nu' mai as
cunde taine nedeslușite. 
Minerii și operatorii-pre- 
paratori de la cariera de 
cuarț și-au cucerit o fai
mă care a făcut înconju
rul Văii Jiului.

Bogăția de dată recentă 
descoperită pe aceste lo
curi, — cuarțul — a con
tribuit la apariția pe harta 
Văii a unui nou obiectiv 
economic. Este vorba de 
Secția de preparare a 
cuarțului Uricani. Dacă ea 
funcționează încontinuu, 
nu același lucru se în- 
tîmplă în carieră. începînd 
de la prima zăpadă care 
cade de prin octombrie și

pînă în aprilie sau chiar 
luna mai, cînd. se topesp 
ultimele „pete albe", li
niștea este atotstăpînă pe; 
împrejurimile Șiglăului,

Și în acest an, abia pe 
la mijlocul lunii' mai, oa-' 
■menii conduși de ingine
rul Victor Pătrășcoi’u, au 
reușit să înceapă, după 
mari eforturi, lucrul în ; 
carieră. „Am început — ■ 
ne povestesc șoferii Nico
lae Petrescu și Vasile Mo
glan — cu amenajarea 
drumului. Căci, poate nu i 
o să credeți, dar cînd ani ' 
urcat prima dată, deși e- . 
ra luna mai, am găsit a- j 
devărăte „valuri" de ză- i 
padă pe drumul de acces. 1 
Cu mari eforturi am putut. 
elibera drumul. După, ace- • 
ea au venit însă ploile, i 
care au săpat adevărate 
șanțuri. Abia după um- i 
pierea lor cu piatră mă- ; 
runtă am putut începe 
transportul utilajelor și al 
materialelor necesare în 
carieră".
Ioan Alexandru TATAR

'Continuare in pag. dl-aj
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schimb pentru transpor
toare (stele de acționare, 
cuplaje hidraulice, tam- 
buri de acționare și în
toarcere, axe canelate, re- 
ductoare) de la locomoti
ve recuperăm trenuri . de 
roți,, de la vagoneți cîrli- 
ge, iar de la combine tam- 
burii. De altfel, enumera- 

de piese 
recondițio- 

continua. 
atelierului 

repara-

A

Una dintre formațiile de lucru fruntașe ale ate
lierului mecanic de la l.M. Aninoasa i echipa de 
confecții a grinzilor pentru porfire în subteran, con
dusă de Iosif Kantor.

îfl
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(stîlpî de susținere, boi-, 
țuri, șuruburi, tije de Ti
pare și altele).

Conducerea sectorului 
VIII electromecanic are în 
vedere pentru perioada 
următoare lărgirea gamei 
de repere asimilate. Pen
tru aceasta au fost aduse 
materialele necesare și a- 
telierul a fost dotat cu 
mașini-unelte adecvate. 
Concomitent cu preocupa
rea de a asimila cît mai 
multe piese de schimb, ca 
sarcină permanentă a co
lectivului din atelier, este 
aceea de recuperare și re- 
condițtonare a cît mai 
multe piese de schimb și 
subansamble. Utilajele a-

ÎNALTA ȘCOALA
A PARTIDULUI ȘI POPORULUI

6-o constituie realizarea unei producții de 
calitafc, iar în sectorul de cercetare per
fecționare® tehnologiilor, realizarea unor 
noj descoperiri.

în centrul activității organizațiilor de 
partid, de sindicat, U.T.C., a consiliilor 
culturii și de educație socialistă, a muncii 
de propagandă și conștientizare în gene
ral din Valea Jiului trebuie să stea sar
cinile și oiîentările stabilite de congres, 
reliefate pregnant în cuvîntarea secreta
rului general al partidului, privind educa
rea revoluționară a maselor populare în 
spirit revoluționar despre lume și viață, 
al materialismului dialectic și istoric — 
principii care trebuie să stea la baza în
tregii activități politico-educative. Educa
rea tineretului prin muncă și pentru mun
că, în spiritul patriotismului revoluționar 
și al înaltului devotament față de patrie; 
acordarea în învățămînt a unei atenții 
mai mari limbii, literaturii șj istaHitU pa
triei ; ridicarea nivelului de cultură al 
maselor în spiritul revoluționar de luptă 
și muncă, în spiritul omeniei ce caracteri
zează poporul român ; dezvoltarea mai 
puternică a literaturii și artei care să' 
glindească mai bine viața, munca și spi
ritul poporului nostru ; desfășurarea în 
mai bune condiții e Festivalului național 
„Cîntarea României" pentru a se ridica 
la nivelul unei forțe creatoare a maselor 
de oameni al muncii — constituie tot atî- 
tea domenii de bază ale vastului proces 
educațional, de dezvoltare a conștiinței 
socialiste și de făurire a omului nou, în 
care trebuie să-și 6pună cuvîntul crite
riul exigențelor noii calități, în care este 
mult loc pentru mai bine, pentru a 
face mai mult în municipiul nostru.

'Urinare (tin pag. It

în România, secretarul general al parti
dului a indicat, de la tribuna Congresu
lui, necesitatea ca rezultatul concret al 
întregii munci pe planul dezvoltării conș
tiinței, in cadrul marelui front ideologic, 

-să fie înțelegerea de către comuniști, de 
toți-oamenii muncii a rolului determinant 
al forțelor de producție în victoria noii 
orînduirî în țara noastră, să acționeze 
conștient pentru dinamizarea acestor for
țe ale piogresului economico-social,

Din orientările jalonate de congres, în 
lumina Expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R., din cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului Ia încheierea Forumului 
democratic al educației politice și cultu
rii socialiste, din exigențele și obiectivele 
frontului ideologic — se desprind sarcini 
deosebite pentru organele și organizațiile 
de partid, pentru comuniști și ceilalți oa
meni ai muncii din Valea Jiului. însuși 
du-și sarcinile ce le revin, în contextul 
orientărilor stabilite de congres, minerii 
noștri au datoria ca, din îndemnul conș
tiinței socialiste, să organizeze mai bine 
producția șl munca în subteran, să folo
sească la nivel maxim capacitățile de ex
tracție și timpul de lucru, pentru a rea
liza planul în cel de-al doilea trimestru 
al anului șl în perioada următoare 
cincinalului, pentru a da țării tot 
mult cărbune.

în contextul sarcinilor ce rezultă
lucrările congresului, din ideile și indica
țiile conținute în cuvîntarea secretarului 
general al partidului, în toate domeniile 
activității economice dovada unei înalte 
culturi, a unei înalte conștiințe trebuie

rea unor astfel 
recuperate și 
nate ar putea 
Tot în cadrul 
nostru executăm 
ții capitale pentru pompe
le centrifuge. De asemenea, 
facem unele adaptări la 
transportoare și combine. 
Am preluat de la 
I.R.I.U.M.P. o serie de 
confecții metalice cum ar 
fi jgheaburile pentru ins
talația de împins pneuma
tică, capetele împingătoa- 
re 
tă

pentru aceas- 
instalație, mo- 

norai pentru transportul 
în subteran, fălci frînă, 
grinzi pentru îngropat în 
vatră în abatajele fronta
le. Tot cu oamenii din a- 
telier am realizat și o ins
talație de înnămolire com- 

__ ___ pletă". Aceasta este doar
recondiționa. ° parte din activitatea e- 

telierului mecanic după 
cum ne-a relatat șeful a- 
telierului. Valoarea mare 
a pieselor de schimb a 
impus și impune ca aces
tea să fie recondiționate 
și refoloslte în număr cît 
mai mare. Atelierul meca
nic de la mina Aninoasa 
și-a făcut datoria, în pri
mele luni ale anului recu 
perind și
piese de schimb în valoa
re de peste 1,7 milioane ele 
lei. Un exemplu demn de 
urmat.

«»

probate pentru casare sînt 
aduse la atelier unde e- 
chipele de meseriași le 
dezasamblează și rețin 
tot ceea ce se mai poate 
folosi sau 1 j
în legătură cu aceasta in
ginerul Lazăr Traieu, șe
ful sectorului VIII elec
tromecanic al minei Ani
noasa, ne spunea: „Din u- 
tilajele casate recuperăm 
cam 40 la sută, din piese 
și subansamble. Pricepe
rea meseriașilor noștri fa
ce ca unele piese de 
schimb și subansamble, 
care nu cu mult timp 
urmă se dădeau la 
vechi, să fie redate 
cultului economic.

. condiționăm piese

a
mai

din

Cînd propaganda vizuală lipsește
din șantiere

în floare
Pe șantierele aparta

mentelor din zona centru
lui civic al orașului Lu
peni este greu de identi
ficat „biografia'1 de execu- 

- ție a vreunui obiectiv. Sin
gurul bloc despre care 
'poate să afle cineva ceva 
este blocul 4, construit de 
oamenii șantierului 3 Lu
peni al T.C.H. Pe unul 
din pereții blocului se 
poate citi o inscripție : 
„început construcția 15 
august 1981, termen de 
predare 30 iunie 1982“. 
Stadiul lucrărilor la acest 
bloc lasă însă să se între
vadă că termenul nu 
putea fi respectat. Pe 
alt perete al blocului 
poate citi o chemare
întărirea ordinii și disci
plinei. Că se lansează a- 
cest îndemn, prin propa
gandă vizuală, este un fapt 
pozitiv. Mult mai bine ar 
fi dacă această chemare 
nu ar fi făcută, la modul 
general, ci cu date concre
te, mal convingătoare.

• întreaga propagandă 
vizuală din această vastă 
zonă de construcții a Lu- 
peniului este reprezenta
tă de cele două inscripții 
cu caracter mai mult in-

va 
un
se
la

ormâm

în 
fier 
cir- 
Re-

de

formativ deeît mobiliza
tor. La toate
puncte de lucru, ale colec
tivelor
M.E.F.M.C.
turi de construcții indus
triale nu pot fi zărite nici 

"măcar chemările eu privi
re la necesitatea respec
tării noumetor de protec
ție a muncii. Or, cineva 
ar trebui să ia în seamă și 
acest aspect. Fiindcă nu 
e vorba de o simplă nece
sitate de informare, pen
tru cei neavizați. E vorba 
despre neglijarea de ne- 
tolerat . a unui important 
mijloc de mobilizare a 
constructorilor la respec
tarea termenelor de preda
re și. a calităților lucrări
lor pe oare le execută. Pes
te tot însă se pot vedea 
aspecte care nu tac cins
te unor gospodari. Mate
riale risipite, blocuri cu 
fațadele netencuite (dar 
date în folosință), 
și pereți montați 
la blocuri... Pe la 
le de lucru, prin 
din șantiere unde 
propaganda vizuală,

celelalte

.șantierelor 
și unor trus-

panouri 
strîmb 

puncte- 
loc urile 
lipsește 

nu
trece nimeni din organe
le de partid sau de sindi
cat ?

• IN URICANI, pe șan
tierul construcțiilor de lo
cuințe au început lucrările 
unui nou bloc. Este vorba 
de blocul nr. 18 cu 64 a- 
partamente, amplasat în 
cartierul Bucura., Se are 
în vedere, deci, extinde
rea acestui frumos cartier masivul 
al Uricaniului^
e LA LUPENI, 

trai a pentru

recon diționînd
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în această perioadă, 
biblioteca Liceului in
dustria] Petroșani este 
intens frecventată 
elevi.

Foto ; Șt. NEMECSEK

după 
ca- 

zile.

Vizita noastră în carieră 
a aypt loc la o zi 
pușcare, ce are loc în 
rieră odată la 3—4 
Fronturile de lucru, pre
gătite în mai multe locuri, 
ne-au dat prilejul să-i gă
sim la lucru pe toți cei 
care muncesc in carieră. 
Sub comanda maistrului 
Ion Mafiei, minerii Du
mitru Argeșanu, Nicolae 
Ștefan și Benjamin Para- 
cliza, operatorul prepara
tor Alfred Coloman, lu- 

' erau la dislocarea rocilor 
împreună cu .excavatoris- 
tul Gheorghe Groza. Deși 
timpul era capricios, repri
zele de ploaie alternînd, 
din zece în zece minute, 
eu razele de soare „eva
date" din perdeaua de. 
nori, nu-i opreau deloc 
din muncă pe oamenii din 
carieră. Dovadă că la ora 
13 erau înregistrate 
„expedieri la secție" 
mai puțin de 80 de 
de minereu. Asta în 
dițiîle în care una 
cele trei mașini, 
două curse, a fost reținu
tă în carieră pentru a lu
cra la umplerea buncăre- 
lor. Pentru tinerele ope-

ratoare-preparatoare
ria Muicu și Irma Antal, 
lucrul la claubaj implică 
o responsabilitate deosebi
tă. Ne-a vorbit despre a- 
cest lucru laboranta Ve
ronica Decebal, secretara 
organizației U.T.C., pe 
care am găsit-o în mijlo
cul uteeiștilor, pregătin-

colectiv mic, dar cu mari 
realizări.

Așa cum arătam, oame
nii de la carieră pot lu
cra aici efectiv doar 6—7 
luni pe an. în acest răs
timp însă au obligația de 
a asigura stocul necesar 
pentru ca secția să poată 
lucra din plin în perioada 
cind zăpezile acoperă vîr-

Pe-un „picior de plai“ 
se făurește o nouă baladă

la 
nu 

tone 
con- 
din 

după

du-i pentru adunarea ge
nerală care urma să aibă 
loc peste două zile.

Acești tineri au învățat 
să învingă greutățile ine
rente. Ele se leagă mai a- 
les de aspectul tehnic. De 
fiecare dată însă, pregăti
rea profesională, conști
inciozitatea și siguranța 
eu care acționează lăcătu
șii Leontin Colda 
Czeiger, fac ca 
și instalațiile să 
neze ireproșabil, 
buind astfel • la 
de ansamblu ale

i și Petru 
utilajele 
funcțio- 
contri-

■ succesele 
acestui

ful Șiglău. Și, spre lauda 
tor ,ei au reușit aceasta 
și în anul care a trecut. 
Dovadă că și la începutul 
acestei luni în cuptoare 
se mai ardea încă mine
reul coborît din munte în 
septembrie-oc tom brie 1981...

Istoria locurilor este scri
să de oameni care trec 
prin ele. O metamorfoză 
— pînă acum cîțiva ani 
nebănuită — ,a transfor
mat Șiglăul într-a țintă 
precisă a diversificării e- 
conomîei Văii Jiului. O 
țintă care, așa cum spu-

nea șoferul Nicolae Petres
cu, strunind la coborîrea 
spre Uricani, caii putere 
ai mașinii sale, „este ținta 
binefacerilor înnoitoare 
care fac din ași oa1 "mii 
Uricaniului de azîj\it 'iii 
din principalii „consîfcac-^ 
tori'1 ai viitorului indus-" 
trial al acestor locuri".

Prin perdeaua de ceață, 
ce alunga norii care 6e 
încăpățînau să învăluie 
vîrful Șiglău și împrejuri
mile sale, mașina lui „Ni- 
că“ (cum este alintat de 
colegi Nicolae Petrescu, 
de 19 ani șofer profesio
nist), cobora înghițind ki
lometri, dueîndu-ne. îna
poi la secție. Coborîm 
serpentinelor de la Valea 
de Pești cu impresia că 
am asistat la un film de 
anticipație: totul are pro
porțiile unui miracol ! 
„Prinși" de splendoarea 
peisajului uităm pentru 
moment de munca oame
nilor care, la eîteva sute 

' de metri mai sus (ca alti
tudine). făuresc „pe un 
picior de plai, pe o gură 
de rai..." o nouă baladă. 
O baladă contemporană 
despre muncă și frumuse
țea ei. despre^dîrzenîa, cu
rajul și vrednicia oameni
lor acestor locuri.

vechiul centru al 
Constructorii in- 
ritmul pentru ca 
să fie realizată 
graficului, în a- 

lucrează

străbate 
orașului, 
tensifică 
lucrarea 
conform
ceeași zonă se 
intens și la viitorul drum 
de intrare în oraș.
• PASAGERUL cu nr. 

5000 care va urca în aces
te zile eu telescaunul în 

Straja, poate
constata că această ins ta- 

magis- iație arată „ca nouă", da- 
termoficare torită grijii deosebite a

echipei care o întreține și _ 
deservește. utilă au făcut recent,

preparația coroești, 
multi mineri, maiștri 
ingineri de la mina Vul
can, preocupați de îmbu
nătățirea calității cărbu
nelui. Inițiativa a aparți
nut comitetului de sindi
cat de la întreprinderea 
minieră, care a declanșat 
pe această temă 
amplă acțiune.
• NOI SPAȚII 

ciale sînt în curs 
najare la Vulcan, la par-

• PROPAGANDA VI
ZUALĂ este eficientă nu
mai acolo unde e și ope
rativă, ca de pildă la l.M. 
Petrila, l.M. Vulcan, l.M. 
Lupeni. Cu promptitudi
ne, gazetele de perete și 
panourile cu informații 
„la "zi" prezintă pe larg 
avantajele organizării pro
ducției pe trei schimburi. 
Sugerăm și altor unități 
să folosească această for
mă de informare a mineri
lor.

© O DOCUMENTARE 
la 

mai
Și

o mai

corner- 
de ame-

terul blocului 17, situat 
pe bulevardul Victoriei. 
Intre altele, aici va fj 
mutat șl actualul magazin 
Gostat din localitate.
• APICULTORII sînt 

invitați să se aprovizione- 
re din timp cu cele ne
cesare. întrueît magazinul 
de desfacere a cercului a- 
picol va fi închis în pe
rioada lunii august.
• PERFECȚIONARE 

PROFESIONALA. La „Vîs- 
coza" Lupeni, aproape în
treg efectivul de oameni 
ai muncii participă la o

formă de perfecționare a 
pregătirii profesionale. In 
acest an din totalul perso
nalului de peste 
meni ai munch 
cuprinși la c.i 
fecționare in 
practicate în întreprinde
re. Un număr de 50 mun
citoare urmează cursuri- 

de calificare. -

.A.

14

10Q0 oa-
353 sînt 

i de per- 
meserii

le
Rubrică realizată de 

Ion MUSTAȚA
I
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’ Ecourile ultimei' ediții 
a campionatului de fotbal-, 
mai stăruie în comentari
ile cronicarilor și specia
liștilor, ale suporterilor ; 
pentru Jiul Petroșani, cea 
de-a 60-a participare în 
competițiile oficiale (861 
partide — 306 cîștigate — 
190 egaluri — 365 pierdu
te, golaveraj 1075 — 1354)- 
s-a soldat cu un mediocru 
loc 12 (34 — 11 — 10 — 
13 ; 40—43 — 32), loc care 
reprezintă, după părerea 
președintelui clubului Au- 

,-rL I Jbîl, valoarea modes
tă a lotului, ajuns în re
tur la numai 17 jucători. 
Cît privește divizionara A 

-^tlin Vale, despre trecuta 
ediție, interlocutorul nos
tru concluzionează :

— S-au făcut eforturi 
deosebite în diferite pla
nuri, clubul a* trecut prin 
greutăți financiare mar fi
les datorită sprijin tdui a- 
proape „simbolic* al su
porterilor. Nu dispunem 
decît de condiții modeste 
de pregătire ; se constată 
încă o slabă coeziune a 
factorilor care contribu
ie, pe lingă jucători și 
tehnicieni,. la buna desfă
șurare b activității secției 
de fotbal. Am primit însă 
sprijin din partea C.M.V.J., 
■l.M. Dilja, I.U.M.P. etc.

Există desigur, cu prile
jul acestui bilanț, și mo
tive de satisfacție. în pri
mul rînd s-a evitat retro
gradarea. Sub culorile Jiu
lui evoluează doi maeștri 
ai sportului: Iosif Cavai 
(213 partide în primul e- 
șalon) și Cornel Sălăgean 
(216, toate la Jiul). Alți 
opt jucători au devenit 
sportivi de categoria 1 ;

Scurtă retrospectivă a comportării divizionarelor noastre C

trei dintre titularii Jiului acționat uneori nesincro- 
au reprezentat culorile pa
triei în întrecerile inter
naționale : Cavai (lotul A), 
Varga (B) și Lăsconi (ju-' 
niori și tineret). Sînt per
formanțe notabile, dai- ca
re au în vedere nu
mai câțiva fotbaliști ai 
Jiului, alții s-au „remar
cat* prin evadări din con
diția exemplară de apără
tori ai culorilor minerilor.
din Vale. Dacă de superfi
cialitate în pregătire nu 
se poate vorbi, unii jucă
tori au tranșat însă due-

nizat. în această ordine de 
idei, s-a dat credit neli
mitat unui jucător capri
cios, Giuchiei, chiar 
traversa o perioadă 
criză evidentă ; în 
echipei s-a simțit 
extremelor de meserie și 
» unui lucid coordonator 
de joc. Sînt aspecte, asu
pra cărora se va stărui în 
ședința de analiză a pre
cedentei ediții, care va a- 
vea log după revenirea 
jucătorilor din vacanță, 
între timp însă s-a renun-

eînd 
de 

jocul 
lipsa

Giuchici și Muia, de ase
menea, Giurgiu a solicitat 

. eă evolueze la altă echi- 
pă. Sînt duse tratative 
pentru includerea în lot 
a unor jucători de valoa- 

perspectivă, 
inipunînd 

regulamentu- 
de speciăli-

însemnări de la o competiție de handbal

Participare sub așteptări

Jiul, la cumpăna campionatului

lurHe cu adversarii prin 
mijloace nesportive, au re
zultat deci foarte 
cartonașe galbene 
pendări (Giurgiu, 
Varga, Dina etc.). . 
în teren, nu 6-au 
tat indicațiile 
plerzîndu-se puncte 
țioase (6) pe teren propriu, 
în întîlnirile eu Chimia, 
A.S.A. Tg. Mureș, Poii 
Timișoara, Dinamo, Spor
tul studențesc și Oltul; 
atacul nu și-a făcut întot
deauna datoria pe terenuri 
străine. în acest sens, ca
setele tehnice ale partide
lor oferă destule argu
mente, în apărare, în re
tur, Cavai a alternat par
tide de excepție cu altele 
în. care a greșit, între tîl- 
tirriul apărător și linia de
fensivă s-au iscat neînțe
legeri, cuplurile fundași
lor centrali Vlnătoru — 
Neagu, Rusu — Neagu au

multe 
ți strs- 
Vizitiu, 
Alteori, 
respec- 
tactice, 

pre-

țat la serviciile antrenori
lor Libardj șl Tones, ex
plicațiile ne sînt prezen
tate de președintele clubu
lui.

— La propunerea con
ducerii de secție, conduce
rea clubului a luat aceas
tă măsură, invoeîndu-se 
starea excesivă de nervo
zitate manifestată de an
trenori, în ultima perioa
dă, greșelile în conducerea 
echipei în unele partide și 
alte cauze. A fost chemat 
la cirma echipei Ladislau 
Vlad, care a antrenat Au
rul Brad, luîndu-se în
seamă meritele sale în
promovarea unor echipe 
și jucători în prima., divi
zie. Va fi aj utat de prof. 
Anton Coșoreanu. în Vre
me ce Tonea va antrena 
formația de tineret-spe- 
ranțe.

Deocamdată, din lotul 
Jiului au primit dezlegare

re sau de 
transferurile 
respectarea 
Iui federației 
tate.

— Care va 
stabilit pentru 
competiției nr. 1 a 
cerului nostru ?

— Pentru ziua de 5 Iu
lie s-a fixat reîntîlnirea 
lotului; după vizita medi
cală și analiza preceden
tei ediții, vor urma pre
gătirile fizice, apoi, între 
12—35 iulie este progra
mat un cantonament cen
tralizat la- Ineu sau Arad 
erj Deva. Din 18 Iulie, de
butează partidele- de veri
ficare în compania unor 
divizionare C, B și A, în
tre care Poli Timișoara, 
U.T.A., F.C. Bihor etc. Cu 
prilejul festivității de i- 
naugurare a noului și mo
dernului stadion Jiul, se 
va disputa partida inter
națională amicală dintre 
Jiul și o divizionară A 
din Ungaria. în descinde
re, suporterii noștri 
urmări întîlnirea 1 di 
selecționata artiștilor 
pitalei și fostele glorii 
Jiului. ..

S-a sfîr.șit o ediție

fi programul 
reluarea 

soc-

a 
campionatului, încep pre
gătirile febrile pentru cea 
de-a 65-a ediție...

Ion VULPE

Teren u 1 Clubului 
sportiv școlar din Ș Petro
șani a găzduit întreceri
le de handbal din cadrul 
etapei municipale a „Cupei 
Minerul*.

La aceste Întreceri au 
participat doar 3 echipe 
si anume l.M. Livezeni, 
l.M. Dîlja ,i I.C.P.M.C., 
toate din Petroșani. De 
ce oare celelalte orașe 
(Lupeni, Vulcan’și Petrila) 
nu și-au trimis echipele 
reprezentative ale unități- 

. tor miniere respective, mai 
ales că regulamentul ac- 

ediții a „Cupei mi- 
a fost difuzat încă 
luna februarie 
Ce măsuri

tualei 
nevul* 
din 
a.c. ?
întreprins Consiliile aso
ciațiilor sportive eu tradi
ție și cu bune rezultate în 
edițiile anterioare ca, de 
exemplu Minerul Ltipeni, 
Jiul Petrila, Minerul Paro
șeni, Minerul Vulcan, Pa- 
ringul Loaea și Minerul 
Urieani privind antrena
rea tineretului și a oame
nilor muncii în întrecerile 
.sportive de masă homina-

lizate în regulamentul „Cu
pei minerului* ? '■

Revenind la întrecerile 
de. handbal, desfășurate în 
ziua de 21 Iunie a.c., s-au 
înregistrat următoarele 
rezultate : I.C.P.M.C. . —

. l.M. Livezeni 23—29, l.M. 
Livezeni — l.M, Dîlja 13 
—21 si l.M. Dîlja — 
l.C.P.M.C. 7—10. Cîștigă- 
toare a acestei competiții 
a fost l.M. Livezeni care 
urmează să reprezinte mu
nicipiul nostru la etapa 
județeană care va avea ioc 
tot la Petroșani.

★
Un număr redus

, tieipanți a fost și 
au Primul loc a fost

de par
ia fail, 
ocupat 

de la 
victorii 
de par-

de Grigore MBntț, 
I.CJd.M- cu patru 
din același număr 
tide, urmat de Axcnte Și- 
mandi, l.M. Livezeni cu 
3 puncte și Sergiu Rusu, 
l.C.PM.C. cu două puncte. 
Au urmat Marin Michi, 
Preparația Corcești, cu un 
punct și Ovidiu Bartcu, 
l.C.P.M.C. —- zero puncte.

Staicu BALOI

INVITAȚIE LA ȘTRAND
Odată cu începutul sezonului cald, ștrandul ter- 

moficat din Paroșeni, amenajat din timp de gospo
darii săi, a cunoscut o mare afluență de amatori de 
înot. Din grija deosebită a administratorului ștrandu
lui șt bazei sportive. Ștefan Brașoveanu, sutele de 
cetățeni de toate vârstele ce vin aici pot petrece mi
nunate clipe de destindere" și recreere. Cei ce doresc 
să practice diferite sporturi ca tenis de cîmp, tenis 
de masă, volei, șah, table, pot închiria echipament 
sportiv de Ia administrația ștrandului. Chioșcul din 
incintă, bine aprovizionat cu dulciuri, prăjituri și di
verse produse de patiserie și răcoritoare, este mult 
solicitat. Pentru condițiile deosebite de recreeze, nu
mai cuvinte de laudă.

Ani- 
în 
pe

in

î 
ț

3

în 
cu 
cu

‘32

Se poate și mai bine
ani în urmă cînd 
noasa. a jucat chiar 
divizia B) s-a situat 
locul 11. E drept că în 
primele etape, emoționați 
de debutul în al treilea 
eșalon valoric al țării 
componenții echipei au 
jucat crispat, dar au ieșit 
repede la linia de plu
tire. Și totuși meciurile 
și rezultatele bune au 
alternat cu altele slabe, 
neconcludenje, mult sub 
posibilitățile lotului de 
care dispune Minerul A- 
ninoasa.

Avein inîndria că din 
16 echipa ce activează în 

-<"■■■ St VlII-a a diviziei C 
©g^fotbal, trei sînt din Va
lea Jiului și. putem afirma 
că toate ne-au reprezentat 
cu cinste în această com
petiție. Cea mai bine si
tuată în clasament este 
reprezentativa minerilor 
din Vulcan care ocupă 
un merituos loc cinci pe 
seara valorică a seriei. 
Aceasta se explică prin 
experiența acumulată ca 
urmare a stagiului 
îndelungat al. echipei în 
divizia C, cît și ca urma
re a fuzionării 
ța Petroșani, 
a dus ,1a creșterea 
lotului. Dar cele 
puncte acumulate 
tot atîtea meciuri 
cit și golaverajul 
zitiv e drept.dar 
mărul de vietorii 
eu al înfrîngerilor

mai

cu Știin- 
fapt ce 

valorii 
30 de 

din 
jucate, 

— po- 
cu' nu- 

egal 
(13)

și patru rezultate de e- 
sînt sub po-galitate 

tențialul echipei. Pe locul 
imediat 
tînăra, 
formație a minerilor din 
Paroșeni 
măf de 
partajată 
doar un 
față de
Vulcan. Și aici siriietria 
între victorii (11) și în
frângeri este perfectă. 
Echipa a obținut și opt 
egaluri, cele mai multe 
din serie. Dacă cele două 
echipe din V ulean, 
pectiv ale minerilor 
la Vulcan și 
roșeni, s-au situat 
sus de jumătatea 
mentului, Minerul 
noasa aflată în
său 
divizia C (nu facem re
feriri la cele realizate

următor se alia 
dar ambițioasa

cu același i>u- 
puncte, dar de- 
la golaveraj 
singur punct, 
Minerul-Știința

mai 
elasa- 
Arti- 

prlmul 
an de activitate

Seria a VHI-aDIVIZIA C,
FINAL (neomologat)CLASAMENT

1. METAL. CUGIH 30 20 2 8 ‘ 64—24 42
2. Explormin Deva 30 17 3 10 54—31 37
3. Minerul Certej 30 14 4 12 48—32 32
4. Șurianul Sebeș 30 14 3 13 45—43 31
5. Min. Șt. Vulcan 30 13 4 13 47—41 30
6. Minerul Paroșeni 30 11 8 11 41—36 30
?. Lotrul Brezoi 30 13 4 13 40—42 30
8. Victoria Călan 30 12 5 13 35—27 29
9. Mecanica Alba 36 13 3 14 46—47 29

10. C.E.R. Simeria 30 12 5 13 26—35 29
11. Min. Aninoasa 30 13 3 14 26—39 29
12 Textila Cisnădie 30 14 1 15 35—53 29

I.M.I.X. Agnita 30 12 4 14 34—33 28
14. Minerul Ghețari 30 12 4 14 44—47 28
15. Vitrometan Med. 30 11 4 15 30—49 26
16. Automec. Med. 30 9 3 18 24—58 21

1 E L E X ■ TEL E XTELEX • JELEX ■ TELEX

L
nainiea competiției,- a 
spus Bearzot, pronosti
căm un meci decisiv. Bra
zilia — R.F. Germania. 
Acum insă cred că An
glia are mai multe șanse 
de ă ajunge în finală*.

în privința grupei se-

L
două uri. Yearwo
od fusese eliminat în me
ciul cu Iugoslavia. De a- 
semenea, cehoslovacul 
Ladislav Vizek, elimi
nat în partida Franța — 
Cehoslovacia, a primit o 
suspendare de un meci.

MADRID 28 (Agerpres. 
Intr-un interviu acordat 
agenției Reuter, antre
norul echipei de fotbal 
a Italiei, Enzo Bearzot, 
apreciază că finala cam
pionatului mondial de 
fotbal din Spania se va 
disputa între formațiile 
Braziliei și Angliei, fot
baliștii brazilieni cîștî- 
gînd apoi cel de-al pa
trulea titlu mondial. „I-

mifinale C (Italia, Argen
tina, Brazilia), tehnicia
nul italian a subliniat : 
„Sînt sigur că putem în
vinge Argentina, dar 
vorbind sincer nu cred 
că avem vreo șansă îm
potriva Braziliei, o for
mație perfectă*.

Comisia de disciplină 
a Federației internațio
nale de fotbal l-a sus
pendat pe Gilberto Year
wood (Honduras) pentru

1 Măsurile respective ope
rează în competițiile or
ganizate sub egida FIFA, 
cei doi fotbaliști nepu- 
tînd evojua în prelimi- 

campionatului 
din 1986, în 
de numărul de 

pentru care au

eu bucurie în cantona
mentul francezilor. Aceș
tia, îngrijorați de pers
pectiva de a juca împo
triva echipei ță
rii , gazdă, au ră
suflat ușurați dSpă a- 
ceastă surpriză, consi- 
derind că li se oferă* o 
șansă nesperată pentru a 
se califica în semifinale.

De Ia tonul extrem de 
laudativ cu care a co
mentat partida de de
but a formației Ungariei 
(10—1 cu Salvador — 
„Un adevărat festival de 
goluri*), presa din aceas
tă țară a trecut la aspre 
critici în continuare, 
special după meciul 
Argentina, pierdut
1—4. „Fotbaliștii unguri 
ar fi putut învinge Ar
gentina, notează „Neps- 
zabadsag*, numai dacă ar 

în 
poartă cinci Meszaros*.

nariile
mondial 
funcție 
meciuri 
fost suspendați.

în mijlocul nemulțu
mirii generale, victoria
Irlandei de Nord asupra fi avut concomitent 
Spaniei a fost salutată



MARTI, 29 IUNIE 1982 1

Acțiuni in favoarea dezarmării și păcii
BONN 28 (Agerpres). Uri 

număr de 400 oameni de 
știință din R.F. Germania, 
care fac parte din organi
zația „Oamenii de știință 
împotriva noilor, rachete 
in Europa". au lansat un 
apel pentru organizarea 
unui congres în favoarea 
păcii, împotriva
lor nucleare. Ei au 
pus ca acest congres 
aibă loc la 12 
la Dortmund.

TOKIO 28 
„Să ne unim

rachete- 
pro- 

să 
septembrie,

pentru lichidarea bazelor 
străine de pe teritoriul 
Japoniei, împotriva arme
lor nucleare", este deviza 
sub care s-a desfășurat în 
orașul nipon Iwakuni un 
mare miting al partizani
lor 
au 
de 
tul
orașului Iwakuni și-au ex
primat neliniștea în legă
tură cu amplasarea unei 
baze mili-tare americane

păcii niponi, la care 
participat peste 1500 
persoane. Luînd cuvîn- 
la miting. locuitorii

în imediata apropiere a 
caselor lor.

OSLO 28 (Agerpres). Sub 
deviza „Să activizăm lup
ta pentru crearea unei zo
ne denuclearizate în nor
dul Europei", în orașul 
norvegian Skien s-au des
chis lucrările unei întîl- 
niri a partizanilor 
din țările nordice.
cipă reprezentanți ai celor 
mai diverse cercuri socia
le, ai sindicatelor partide
lor politice, ai unor orga
nizații care militează pen
tru pace și dezarmare.

păcii 
Parti-

încheierea 
lucrărilor 

Congresului 
regional al 

Partidului Baas 
Arab Socialist 

din Irak

Calendar sâptămînal
29 IUNIE :
— Sărbătoarea națională a Republicii Seychelles. 

Proclamarea Republicii.
— încep la Geneva, negocierile oficiale sovieto- 

americane privind limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice.mamentelor

30 IUNIE

(Agerpres). 
în lupta

28 (Agerpres). 
s-au încheiat

Un comunicat al 
guvernului Israelului 

tel' AVIV 28 (Ager
pres). întrunit duminică, 
pentru a examina situația 
din Liban, guvernul Is
raelului a dat publicității 
un comunicat în care 
„recomandă ca armata 
libaneză să intre în zona 
de vest n Beirutului", un
de se află conducerea Or
ganizației pentru Elibera
rea Palestinei, tabere de 
refugiați palestinieni și de
tașamente înarmate 
forțelor de eliberare 
lestiniene. Condiția 
țială ridicată de 
israelian pentru 
ostilităților este 
și detașamentele 
narmate să evacueze Bei
rutul de vest, total dezar
mate. după care să pără
sească Libanul pe șoseaua 
Beirut — Tripoli.

Palestinienii sint 
hotârîți sâ lupte pînâ 

la victoria finală
BEIRUT 28 (Agerpres). 

Un purtător de cuvînt o- 
ficial al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei 
a reafirmat, luni diminea
ță, hotărîrea conducători
lor palestinieni, manifes
tată chiar de la începutul

invaziei israeliene în Li
ban, de a lupta pîn.ă la 
victoria finală, relatează 
agenția WAFA.

Revoluția palestiniană 
împreună cu Mișcarea 
Națională Libaneză 
Forța Arabă de 
jare (FAD) vor 
lupta împotriva 
israeliene și vor 
rezistență ocupației, a ară
tat purtătorul de cuvînt.

Și
Descura- 
continua 
invaziei 

opune

BAGDAD
La Bagdad
lucrările celui de-al IX-lea 
Congres regional al Parti
dului Baas Arab Socialist 
în cadrul căruia au fost 
examinate probleme de
partid, aspecte ale politi
cii interne, precum și pro
bleme ale lumii arabe și 

internaționale actuale trans
mite agenția irakiană de 
presă INA. ■ ''

Delegații la congres au 
ales noua conducere re
gională — instanța poli
tică supremă în Irak — 
precizează agenția citată. 
Președintele Republicii, 
Saddam Hussein, a fost 
reales secretar general ,al 
Partidului Baas Arab So
cialist,

Republicii Cipru, Spyros Kypria- 
o vizită in Grecia.

— Președintele 
nou, începe

— începe o vizită oficială în România ministrul 
afacerilor externe al Indoneziei, dr. Mochtar 
Kusumaatmadja (30 iunie — 4 iulie).

1 IULIE :
— Sărbătoarea națională a Republicii \ț?urur> Im 

Proclamarea independenței de stat (20 dl?**
— Sărbătoarea națională a Canadei. Ziua Con

federației. (Constituirea dominionului Canada).
— în R.P. Chineză începe recensămintul popu>£ 

lației (1—10 iulie).
— Sărbătoarea națională a Republicii Ruandeze. 

Proclamarea independenței de stat (20 de ani).
— începe vizita oficială a primului ministru al

Portugaliei, Francisco Pinto Balsemao. în Re
publica Zimbabwe (1—2 iulie). : '

— Aniversarea semnării Tratatului cu privire la
‘ 1968. Aneproliferarea armelor nucleare în 

intrat în vigoare la 5 martie 1970. 
— Se deschide Tîrgul internațional de 

Salaam, în Tanzania (1^—9 iulie).
2 IULIE :

la Dar es

>-

ale 
pa- 

esen- 
guvernul 
încetarea 

ca OEP 
sale î-

Pe *333
al V-lea

fost 
dez- 

a

ca
so- 

toate

—■ In anul 1903 s-a născut regele Olav 
al Norvegiei.

— începe vizita oficială a primului ministru ita
lian, Giovanni Spadolini, în Spania.

3 IULIE ;

Conferința 
extraordinară 

a miniștrilor de 
externe ai țărilor 

membre 
ale Ligii Arabe 

TUNIS 28 (Agerpres). în
trunită, sîmbătă și dumi
nică, în capitala Tunisiei, 
conferința extraordinară 
a miniștrilor de externe 
ai țărilor membre ale Ligii 
Arabe, desfășurată la ce
rerea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, a 
analizat situația din Liban 
și posibilitățile de convo
care a unei reuniuni ara
be la nivel înalt — rela
tează agențiile internațio
nale de presă.

Conferința a hotărît cons
tituirea unei comisii for
mate din miniștrii aface
rilor externe ai Algeriei, 
Arabiei Saudite, Kuwei
tului, Siriei, Libanului și 
OEP, însărcinată cu con
tinuarea eforturilor pentru 
a obține aplicarea rezolu
țiilor O.N.U. referitoare 
la retragerea trupelor is
raeliene din Liban — men
ționează aceleași surse.

LA BEIJING S-AU DES
FĂȘURAT luni, convorbiri 
între Zhao Ziyang, pre
mierul Consiliului de stat 
al R.P. Chineze, și Dom 
Mclntoff, primul ministru 
al Maltei, aflat în vizită 
oficială în China. Au 
discutate, aspecte ale 
voltării în continuare
relațiilor bilaterale și s-a 
efectuat un schimb de pă
reri asupra problemelor 
internaționale majore care 
interesează cele două țări.

O FURTUNA de zăpadă 
s-a abătut, duminică, a- 
supra zonei Bariloche din 
sud-vestul Argentinei, pro- 
vocînd întreruperea cir
culației pe autostrada in
ternațională Neuquen — 
Rio Negro — Santiago de 
Chile — transmite agenția

EFE. Grosimea zăpezii pe 
șosea este de aproximativ 
3 metri. ■ ■ '

LA SEDIUL FAO din 
Roma s-au încheiat lucră
rile celei de-a 23-a se
siuni a Comisiei europene 
pentru agricultură, care 
a dezbătut o serie de pro
bleme. legate de activita
tea acestui organism. La 
dezbaterile care au avut 
loc. reprezentantul român, 
C. Angheluță, a expus 
punctul de vedere al țării 
noastre cu privire la co
ordonatele și principiile 
ce trebuie să călăuzească

colaborarea științifică eu
ropeană, considerată 
un factor de progres 
cial-economic pentru 
țările din Europa.

PROBLEMELE ECONO
MIEI și comerțului inter
național, dezarmarea și 
conflictul din Orientul 
Mijlociu au dominat între
vederile pe care cancela
rul vest-german Helmut 
Schmidt le-a purtat Ia 
Kiel, la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, cu șefii de gu
vern din cinci țări nordi
ce — Danemarca, Anker 
Joergensen, Norvegia, Ka- 
are Willoch, Suedia. Thorb-’ 
jocrn Faelldin, Finlanda, 
Kalevi Sorsa, și Islanda, 
Gunnar Thoroddsen, trans
mite agenția France Preș 
se.

— Aniversarea „Zilei internaționale a coopera- 
ției". •

— Se deschide Festivalul internațional al filmu
lui de la Karlovy Vary (3—15 iulie).

4 IULIE'
— în anul 1807 s-a născut eroul național al Ita

liei Giuseppe Garibaldi (175 de ani).
— în R.S.F. Iugoslavia se sărbătorește „Ziua com

batantului". în iulie 1941 a început răscoala 
și revoluția socialistă a popoarelor și naționa
lităților din Iugoslavia.

— Au loc alegeri prezidențiale în Mexic. 
Sărbătoarea națională a S.U.A. Proclamarea 
independenței

Șomajul în S.U.A.
WASHINGTON 28 (A-

gerpres), în cursul lunii 
trecute numărul 
lor 
cu

...vă

șomeri- 
crescut

.__ . .se rele-
în raportul organiza

ției „Biroul pentru proble
me naționale", care se o-

din S.U.A. a 
peste 100 000,

în 1968, cînd a apărut 
filmul lui Roman Polans
ki „Rosemary’s Baby" — 
o „poemă" despre - magia 
neagră —. minți realiste din 
S.U.A. se întrebau : „Ce 
nevoie averii să sădim î._ 
sufletele tineretului nostru 
interesul pentru irațional, 
pentru magie etc. ?. Cri
za societății americane 
abia gusta — pe atunci— 
din f.aza de început...

Zilele au trecut și, nu 
peste multă vreme. Sharon 
Tate, soția lui Polanski, 
avea să piară, împreună cu 
oaspeții săi, undeva în Ca
lifornia și într-o manieră 
bestială, de cruzime gra
tuită, sub cuțitele grupu
lui lui Charles Mason, „i- 
luminații diavolului". .

De atunci, lumea Occi
dentului a început să sim
tă tot mai apăsător feno
menul proliferării secte
lor, rezultat al unei socie
tăți implacabil marcată, 
pe măsura avansării în 
criză, de șomaj, inflație, 
inechitate, de neputința 
individului în fața unor 
condiții de viață tot mai 
dure, în fața unei 
debusolate. într-o 
de 
că 
ne 
ța 
Ie

Aminteam, la început, 
de „iluminații diavolului" 
și de abominabila lor cri
mă sub soarele Califor
niei. Se pare că acolo, în 

California este pă- 
în mîntul făgăduinței pentru 

acolo și-a avut 
„Templul poporu- 

■ : lui" — sectă rămasă în a- 
mintirea oamenilor prin- 
tr-ur masacru, care, în 
Guyana, în septembrie 1978, 
a făcut sute de victime...

S.U.A.,
• secte ; 
sediul

(California) avizi de liniș
te, de echitate, încredința
ți că secta îi va scăpa 
de frustrări,' angoase, a- 
lienare... Găseau, în 
schimb „o organizație pen
tru valorificarea trudei ne
remunerate după o meto
dă abilă, în fața căreia și 
un proprietar de sclavi 
și-ar scoate respectuos 
pălăria" („Der Spiegel"). 
Iar „iluminarea" tinerilor 
se baza pe șarlatanie, pe 
epuizarea fizică și destră-

'ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZi

Notă
Antiumanismul

me
cupă cu cercetări statisti
ce în domeniul economiei 
și finanțelor. în raport se 
subliniază că creșterea 
continuă a șomajului se 
datorează în principal re
ducerii producției și închi
derii întreprinderilor con
siderate nerentabile.

lumi 
astfel 

lume specularea misti- 
în jurul unor fenome- 
naturale pe care știin- 

n-a reușit — încă — să 
explice complet, specu

larea iraționalului 
opera de manipulare 
credințată unui val 
secte ale căror idei 
bază au în comun supra
licitarea nervoasă, crearea 
unui comportament psi
hologic obsesiv. suprali
citarea sugestiei și auto
sugestiei.

devin 
în
de 
de

recrudescenței sectelor
Și tot în California, astăzi, 
se află ashram-ul princi
pal al unei alte secte — 
„Rajneesh Meditation Cen
ter" Bhagwatf-ul aceste
ia este Shree Rajneesh. un 
profesor de filosofie ratat. 
Deviza lui — „renunță la 
rațiune !“ — recomandă 
de la sine secta. în orașul 
indian Poona, de unde a 
pornit, secta își avea un 
ashram (mănăstire), care, 
în închipuirea multora 
dintre tinerii occidentali, 
devenise paradisul : depri
mați, debu’solați, deza
măgiți de felul de Viață o- 
ferit de „societatea tutu
ror posibilităților". de 
lipsa vreunei perspective, 
ei soseau la Poona, ca și 
astăzi la Muddy Creek

marea, astfel, a oricărei 
rezistențe psihice...

Cam pe același calapod, 
cu mici diversiuni de or
din ceremonial, se prezin
tă mai toate aceste secte, 

se numesc „Scien- 
lui 

„Meditația 
„Cultul 

„Templul 
poporului", „Macumba". 
„Boutque"... 1

„Noile secte", apărute pe 
fundalul crizei multidi
mensionale a societății ca
pitaliste, vor să se consti
tuie într-o supapă, într-o 
canalizare —■ nerevoluțio- 
aară — a nemulțumirii ma
selor. De aici, îngăduința 
cu care sint tratate de ă- 
paratui de stat capitalist.

fie .că se numesc , 
tologia", „Conștiința 
Krishna" sau 
transcedentală", 
lui Maharishi".

de autorități, în general.
Manipularea indivizilor 

este scopul total al aces
tor secte, „spălarea creie- 
relor". desfășurindu-se — 
potrivit unor ritualuri mai 
mult sau mai puțin cere
monioase — prin claustra
rea omului, izolarea 
psihologică de mediul so
cial, intoxicarea lui 
informații pseudoștiinți- 
fice, pentru a-i ofili luci
ditatea rațiunii șl a-1 de
personaliza, a-1 transfor
ma într-o marionetă.

Evident, la adăpostul a- 
cestor : practici, „ilumina
ții" — guru, bhagwan sau 
cum s-or fi mai numind, 
toți acești „mari preoți" 
ai sectelor — fac averi u- 
riașe ; este și firesc, și 
„marii preoți" sint toți co
piii sfîdtului profit capita
list.

Expansiunea 
impulsivitatea 
rează, încă și 
că vigilența 
,a organizațiilor lor revolu
ționare trebuie să rămînă 
trează, le mobilizează pen
tru a demasca rolul aces
tor secte, folosite — așa 
cum releva la Plenara lăr
gită. din 1—2 iunie, secre
tarul general al P.C.R. — 
„ca instrument în mina 
cercurilor reacționare Ca
pitaliste, a unor cercuri 
fasciste, a unor excroci ce 
vor să abată omenirea de 
la problemele fundamen
tale ale 1 utilii de astăzi, să 
folosească această cale 
pentru diversiune, pentru 
spionaj împotriva altor sta
te"..

lui

cu

sectelor, 
lor in'vede- 
incă. făptui 
popoarelor,

Ștefan ZAIDEȘ

Capitolul
fregată

Luceafă-

se- 
de 

Par- 
Pen-

FILM
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Gfăbește-te
încet ; Unirea: Astrid, 
dragostea mea.

PETRILA : . 
al II-lea.

LONEA: O 
în adîncuri.

VULCAN —
rul : Casă pentru Caro
lina. -

LUPENI — Cultural : 
Fata cu scoica Mun
citoresc : Răsunetul
fluviului. ■'

URICANI : Zăpada
albă a Rusiei.

TV
11,00 Telex. 11,05 Ma

tineu de vacanță : „Do
robanțul tatii". Episodul 
1. 11.35 Teatru în 
rial : Jocul ielelor 
Camil Petrescu, 
tea a Il-a. 12,35
tru curtea și grădina 
dv. 12,45 Festivalul cîn- 
teculifT popular româ
nesc „Maria Tănase". 
16,05 Admiterea în 
treapta a Il-a de liceu. 
16,25 Cîntec pentru țara 
mea — muzică ușoa
ră. 16,45 Semnături în 
cartea muncii. 17.05 Clu
jul tineretului. 17.50 1001 
de seri. 20,00 Telejur
nal. 20,25 Actualitatea 
economică 20,35 Un 
vast program de activi
tate politico-ideologică.

20,55 Teatru TV. „Un
chiul nostru din Jamai
ca de Dan Tărchilă. 
22.05 Bijuterii mozar- 
tiene. 22,20 Telejurnal.
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