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economice și sociale
între activitatea politi- 

co-educativă și procesele 
economice și sociale se 
află o legătură indisolu
bilă, condiționîndu-se și 
înfluențîndu-se reciproc. 
Conștiința se formează 
prin cunoaștere, îndeo
sebi a istoriei și prezen
tului socialist al patriei, 
iar educația nu încetează 
pe parcursul 
vieți și are ca scop for
marea și dezvoltarea con
științei care dinamizează 
acțiunea omului, îi de
clanșează energiile crea
toare. O muncă educati
vă eficientă, remarca to
varășul Nicolae Ceaușescu 
la marile evenimente po
litice ale acestei luni — 
Plenara C.C. al P.C.R.

și al doilea Congres al 
educației politice și cul
turii socialiste — trebuie 
să se integreze în mod 
firesc, armonios, în dez
voltarea revoluționară a 
societății românești con
temporane. Din comple
xitatea ideilor și tezelor, 
a noilor contribuții la 

«^rfecționarea activității
--------------------------

Ecoiomil prin 
lecondîțîonarea 

pieselor
Lăcătușii, strungarii și 

frezorii Atelierului de re
parații mecanice Livezeni 
al I.R.I.U.M, 
realizează 
notabile în 
rea unor piese de schimb. 
Astfel, de puțină vreme, 
s-a trecut la recondițio- 
narea pistoanelor, arbori
lor cotiți și altor piese ne
cesare la reparațiile ca
pitale ale compresoarelor 
destinate producerii aeru
lui comprimat în subte
ran. In acest fel, rezultă 
însemnate economii de 
piese de schimb și metal, 
care totalizează 10 procen
te din valoarea. pieselor 
reparate.

In ceea ce privește rea
lizarea unor utilaje 
destinate mineritului, 
nite a ușura efortul fizic, 
de curînd s-a trecut la e- 
xecutarea unor instalații 
de monorai. concepute și 
proiectate de specialiștii 
întreprinderii.

educative, se remarcă 
semnificația profund o- 
menească a patriotismu
lui socialist. „în centrul 
activității noastre politi
ce, educative, spu
nea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să 
stea dezvoltarea dragos
tei față de țară, față de 
popor, față de cauza sd- 

întregii cialismului, dezvoltarea 
patriotismului revoluțio

nar. în același timp, să 
cultivăm în rîndul oa
menilor muncii spiritul 
de prietenie și conlucra
re, în 
pentru 
socială, 
te mai 
bună, pentru 
și comunism,
pace și 
națională",

în acest spirit activi
tatea ideologică și poli- 
tico-educativă trebuie să 
fie permanent străbătută 
de evocarea faptelor 
rețe ale trecutului, 
istoriei patriei, care 
zește în inimi și în 
științe puternice senti-

lupta 
orînduire

munca și
noua 
pentru o societa
ri reap tă și mai 

socialism 
pentru 

independență

mente de mîndrie patrio
tică. Scoțînd în evidență 
faptul că avem un trecut 
glorios care reprezintă 
Cea mai prețioasă moș
tenire a poporului nos
tru, secretarul general 
al partidului a subliniat 
o idee de mare valoare 
practică și principială: 
„La temelia întregii acti
vități ideologice, de edu
cație socialistă a mase
lor să fie așezată cu
noașterea istoriei milena
re a poporului român, a 
tradițiilor sale îndelun
gate de luptă pentru a- 
firmarea ființei proprii, 
pentru libertate socială și 
națională, pentru inde
pendență și unitate".

Trebuie remarcat fap
tul că mîndria naționa
lă, patriotismul socialist 
au o semnificație activă, 
stimulatoare în activita
tea desfășurată de fiecare

’Will

Petroșani 
performanțe 

recondiționa-

noi 
rrie-

mă-
ale

tre-
con-

Asist. univ.
Tiberiu GAGVI, 

catedra de științe sociale 
din I.M.P,

/Continuat» in pag. 2-aj J

Adunare festivă
Astăzi, începind cu ora 

8,30, la Casa de cultură 
din Petroșani au loc ma
nifestări care marchează 
sărbătorirea Zilei învăță
torului. Vor participa ca
dre didactice din întrea
ga Vale a Jiului, repre
zentanți ai părinților și 
unităților economice pa- 

tronatoare, pionieri și e- 
levi. După vizitarea ex
poziției de creație tehni- 
co-științifică a elevilor va 
avea loc o adunare festi
vă și un spectacol oma
gial dedicat oamenilor 
de la catedră.

Astăzi, în întreaga țară, se sărbătorește

Ziua învățătorului

Cînd măsurile sînt ferm aplicate

Poate fi extras și cărbune
fără piatră

Anul 1982 a debutat 
pentru minerii de la Vul
can cu rezultate bune la 
nivelul producției fizice. 
Nu același lucru se poate 
spune însă despre calitatea 
producției ex
trase și li
vrate econo
miei naționa
le. Lună de 
lună indicato
rii de calitate 
fre peste cota 
rind astfel, în 
planului fizic,
de cărbune pierdut 
cauza penalizărilor, 
pectarea numai parțială a 
măsurilor stabilite pentru 
îmbunătățirea calității, ne- 
sancționarea drastică a 
celor vlnovați — sînt nu
mai cîteva din cauzele 
care au dus la depășirea 
conținutului de cenușă cu

3—4 procente (ianuarie, 
februarie și martie).

Iată însă că o analiză 
profundă și eficientă la 
începutul trimestrului II 
(după ce cifra penalizări-

nou redus, avantajele re
alizate au convins și mai 
mult.

„Măsurile stabilite în a- 
nul trecut — ne 
ing. Rodica

\ ofthof/foita de cuHțtUiiță

spune
Cîmpeanu — 
nu numai că 
au fost 
pectate, 
au fost 
stanțial
bunătățile. în- 

luna ianuarie 
de 
la
a 

la

res- 
dar 

sub- 
îm-

Ca în fiecare an, țara 
întreagă omagiază 
dragoste și prețuire 
cei 
își dăruiesc 
tate tot ce 
pentru a transmite tine
rei generații făclia ne
stinsă a cunoașterii, în 
scopul formării viitorilor 
cetățeni în spiritul înal
telor idealuri ale. socia
lismului și comunismului.

Sărbătorim „Ziua învă
țătorului" doar lâ cîteva 
zile de la încheierea ce
lui de-al Il-lea Congres 
ai educației politice 
culturii socialiste, 
scurt timp de la istorica 
Plenară lărgită a CC, al 
P.C.R., puternic impresi
onați de cuvintele mobi
lizatoare ale celui 
iubit fiu al poporu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Atmosfera 
de puternică efervescență 
creatoare, de entuziasm 
declanșator de energii și 
pasiuni revoluționare, a 
cuprins și oamenii mun- 

învățămînt, îm-

cu
pe 

care, de la catedră, 
cu generozi- 
au mai bun

au atins ci- 
admisă spo- 
detrimentul 

cantitatea 
din 

Res-

lor a depășit 27 000 de 
tone I) a dus la o schim
bare în bine a situației. 
Reducerea procentului de 
cenușă în aprilie cu aproa
pe două puncte a demon
strat elocvent că măsurile 
stabilite sînt eficiente nu
mai cînd se trece de la 
stadiul de „proiect" la re
alizarea lor. Iar cînd în 
luna mai situația a de
venit și mai bună, procen
tul de cenușă fiind

cepînd din 
se fac zilnic probele 
șist, aceasta contribuind 
stabilirea, cu precizie 
conținutului de cenușă
fiecare brigadă. De aseme
nea, măsura ca la topo
grafii de la sectoare, pre-

loan Alexandru TATAR
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(Continuări tn pag. a 2-a)

La sectorul VI al 
I. M. Lupeni a început 
echiparea unui nou a- 
bataj frontal lung de 
150 ml cu un modern 
utilaj de susținere me
canizată. Brigada con

dusă de Nicolae Rușan 
(in imagine se află șe
ful de brigadă împreu
nă cu cîțiva ortaci) 
participă efectiv la in
troducerea în subteran 
a celor 75 de cadre me
talice de susținere. 
Noul abataj mecanizat 
va fi echipat pînă în 
18 iulie.

t

„Să acționăm ferm pen
tru înfăptuirea 
mului de dezvoltare 
țării și de ridicare 
bunăstării poporului, 
facem totul ca, în acest 
cincinal, patria noastră 
să parcurgă o nouă etapă 
importantă pe calea fău
ririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
a înaintării spre visul de 
aur — spre comunism". 

Cei peste 1 400 de slu
jitori ai învățămîntului 
din Valea .Jiului, împre
ună cu cei aproape 34 000 i 
de preșcolari și școlari, 
au răspuns, prin fapte, 
imperativelor care con
duc la perfecționarea și 
modernizarea învățămîn
tului, ia integrarea aces- 

mai tuia cu cercetarea și
■ producția, pentru a ono- 
î ra încrederea acordată, 
i Învățămîntului din muni- 
i cipiul nostru i s-au alo- 
i cat, numai în acest an, 
i peste 13 milioane lei 
i pentru construirea unor 
. noi săli de clasă, labora-
■ toare și ateliere (școlile
■ generale -- *
• Și
■ economic),
■ tarea cu mobilier și 

material didactic care au 
asigurat cadrul necesar

Prof. Vasile BACOI, 
inspector școlar județean

progra- 
a 
a 

să

și 
la

cii din 
preună cu întreaga nați
une română. Simțim ne
voia ca, alături de mi
neri, constructori, side- 
rurgiști și energeticieni, 
alături de toți cei ce 
muncesc, să răspundem 
însuflețitoarei chemări a 
secretarului general al’ 
partidului care ne cere : (OMtinuare in pag. a 3-ai

din
Petroșani, 

pentru do-
Și

Uricani 
Liceul

în fruntea întrecerii
Mobilizîndu-și exemplar forțele, colectivul sec

torului III al minei Livezeni încheie luna iunie cu 
sarcinile de plan depășite. In fruntea întrecerii so
cialiste se află ortacii lui Petru Scrădeanu, care 
raportau, ieri dimineață, un plus de 1 537 tone de 
cărbune. Pentru asigurarea fronturilor de lucru cu 
cele necesare, schimburile conduse de Sigismund 
Dane, Ion Aruștei, Traian Șușu și Gheorghe Ciochi-

: eu 
a muncii, 

complexul mecanizat 
ii de mașini miniere 
realizat avansări re- 
minerii din această 

prin fapte edificatoa-

nă au inițiat acțiuni periodice de aprovizionare 
materiale. Printr-o mai’ bună7 organizare 
în abatajul frontal. dotat cu 
SMA-2, realizat de constructor 
de la I.'*'U. M. Petroșani, s-ău 
cord. De remarcat faptul ,,câ'. 
brigadă transpun în crai i eă.
re, îndemnul secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu, .de a stăpîni tehnica 
modernă din subteran, prin cunoștințele profesio
nale dobîndite și puse în sprijinul producției, im- 
plinindu-și astfel menirea de mineri-tehnicieni.
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Patriotismul socialist
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„Nu am foreze. Fără 
ele sînt în... pom. Vă 
rog să ni le trimiteți, to
varășe Negrescu".

Este o friptură din 
convorbirea telefonica ce 
se desfășura cînd am in
trat in biroul inginerului 
Nicolae Vucan, șeful sec
torului Cariera Cîmpu transportă

zilnic — în medie — 
500-600 mașini (aproxi
mativ 4000 mc) plusul 'la 
acest capitol ajunge . în 
perioada analizată la 
peste 300 000 mc !

Activitatea din carieră 
este complexă. De la uti
lajele ce lucrează la des- 

■ copertare sau mașinile ce 
'T sterilul ori 

cărbunele excavat, la me
canicii care asigură o 
asistență tehnică la cel 
mai înalt nivel calitativ, 
oamenii formează aici un

lui iNeag. „Biroul" este 
poate impropriu spus, la 
cămăruța aceea mică ce
— împreună cu încă al
tele — formează sediul 
administrației carierei,

„La noi pe șantier — 
șantier, pentru ea aici 
făurim lumina, și energia 
țării — nici nu este ne
voie, de nu știu ce birou 
dichisit. Am venit aici 
să muncim, să scoatem 
cărbune, 
birouri". Vorbele lui ca
pătă contur prin înseși 
realizările carierei, care 
șl-a îndeplinit planul se
mestrial la producția fi
zică încă din 14
mai. Dar să nu uităm
că este carieră, unde căr
bunele se extrage la su
prafață. Or, pentru asta 
este nevoie de 
de pregătire — sau 
se numește acțiunea 
termeni minerești — 
copertare. Asta 
seamnă excavarea 
transportarea sterilului 
care ascunde „bogăția"
— cărbunele.

La acest capitol cifra 
este mai mult decît hn- sa in locul cel mai greu 
presionantă. Excavîndu-se îi ambiționează pe oa- 
rsrrrna j.tTn'rr,Tnrn.y r m. rt trri' iixirino r .tt ti « jjxxriixxmas. >.»..«j

Ansamblul fnlcloric „Parîngul“

*

lanț coerent unde fiecare 
nu să stăm la ' ^a" are rolul său bine 

definit.
Despre echipa condusă 

de loan Șoncolioș, echipă 
care răspunde de buna 
funcționare' a utilajelor, 
a mers vestea în toată 
Valea. La bunul renume 
al colectivului contribuie 
și minerii Ion Diacones- 
cu, Vasile Tomoșan și 
Zoltan Zapp, ca și artifi
cierii loan Gabor și Ion 
Czigler sau sudorii Ana 
și Mihai Cristal, soț și 
soție.

Șeful șantierului; ing. 
Nicolae Vucan, muncește 
cot la cot cu oamenii, 
dar este convins în ace
lași timp că nu prezența

lucrări 
cum 

in 
des- 
in

și

u

al

ar-
a 

al 
al-

rențime,
la bu- 
org'ani- 
ora 16, 
a sin-

.Ansamblul folcloric 
minerilor Văii Jiului 
„Paringul" — formație 
fistică reprezentativă 
Consiliului municipal 
sindicatelor Petroșani,
vătuită din instrumentiști, 
soliști vocali și dansatori 
de mare talent, este dor
nic de a-și împrospăta 
forțele artistice. Și fiind 
vorba de un ansamblu de 
prestigiu care ține 
nul său
zează în 9 iulie, la 
la Casa de cultură 
dicatelor din Petroșani 
un concurs pe care doreș
te să-l ciștige cei mai 
buni dintre cei mai buni 
instrumentiști cu diplome 

• de atestare, pentru 10 ins
trumentiști vioară, 3 ins
trumentiști violă (braci), 2 
instrumentiști contrabas, 2 
instrumentiști 
cite un 
pentru țambal, nai, 
ier, ----
cimpoi, 
net și 
instrumentiști taragot 
4 instrumentiști saxofon. 
Totodată se organizează 
concurs și pentru 6 soliști 
yocali Și 10 perechi

sus-a- 
vocali 
doină, 

de joc 
din

ce! 
informații, 
pot adresa

care

acordeon, 
instrumentist 

■, flu- 
ocarînă, caval,

flaut, elari-
trompetă, doi 

Ș»

dansatori. Din ce constau 
probele ? Pentru instru
mentiști în interpretarea 
unor piese folclorice din 
toate zonele țării (doină, 
joc, romanțe etc.), instru
mentiștii de acompania
ment (braci, contrabas, 
țambal, acordeon) vor a- 
compania și vor face ar
monie la piesele 
mintite, iar soliștii 
ver interpreta o 
baladă, un cîntec
din zona folclorică 
care provin.

Sigur, pentru 
doresc și alte 
mai ample, se

-zilnic între orele 8—17 ia 
Consiliul municipal al sin
dicatelor din Petroșani, 
folosind și telefonul 43281.

Prin organizarea acestor 
concursuri, prin selecțio
narea participanților. An
samblul folcloric „Parîn- 
gul“ își va îmbunătăți și 
mai mult structura artis
tică ducînd prin noii 
membri al formației mai 
departe bunul renume de 
care se bucură.

I
I
I
1

0 STAȚIILE de auto
buz din cartierul „8 
Martie11 din orașul Pe- 
trila, au fost mutate 
lingă complexul comer
cial și ștrandul din lo
calitate; ’ Stațiile respec
tive au fost modernizate 
prin amenajarea unor 
locuri de refugiu, Iar 
una dintre ele este a- 

'coperită.

meni, ci mîndria acesto
ra de a fi citați, zi de zi, 
în fruntea fruntașilor in 
bătălia pentru cărbune. 
Că și personalul de în
drumare și control este 
adine implicat in muncă 
o atestă șt* prezența zil
nică la locurile de mun
că, de maximă intensi
tate, a cadrelor tehnico- 
inginerești cum ai fi Ion 
Cîrstea, Ionel Ion, Doru 
Balazs și Ion Voinea.

Ce părere au oamenii 
de la Cariera Cîmpu lui 
Neag despre propriile re
alizări ? Iată vorbele șe
fului sectorului carieră: 
„Trebuie să reținem că 
ceea ce s-a făcut aici în 
primul semestru al anu
lui reprezintă numai e 
mică parte din realizările 
preconizate în cadrul ac
țiunii ■"Huilă — Cîmpu 
lui Neag». Realizările 
noastre nu sînt destina
te doar a impresiona prin 
dimensiunea cifrelor de 
la •"depășiri» ci de a con
tribui prin cărbunele ex
tras la îmbogățirea bazei 
energetice a Văii Jiului 
și, bineînțeles, a țării. 
Pentru asta vom acționa 
și în continuare, în con
textul indicațiilor date 
si în recenta Expunere 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, la 
Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1-2 iunie a.c.“.

T. ALEXANDRU

Echipa de reparații 
turbine condusă 
Traian Albu, de 
U. E. Paroșeni.

de 
la

fUrmare din pag. 1)
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Fabrica de mobilă 
Petrila, Femeile își do
vedesc competența pro
fesională.

Sortiment nou

I 
e

£

c r
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cum și la conducerea sec
toarelor retribuirea să se 
facă în funcție de indica
torii de. calitate a dus la 
creșterea responsabilității 
privind acest important 
aspect al activității. O altă 
măsură, de mare eficiență, 

i și care a fost neglijată 
pînă de curînd este aceea 

; că la lucrările de pregă
tire deversarea se face se- 

. parat pentru steril, sepa
rat pentru cărbune".

Toate aceste măsuri — 
am. fost informați atît la 
comitetul de partid cît și 
de către responsabila 

C.T.C. — constituie în 
fiecare lună punct distinct 
pe ordinea de zi a anali
zei ce are loc în biroul e- 
xecutiv al c.o.m.

Preluările ce au loc la 
termenele stabilite la fie
care loc de muncă, pro
bele de șist care se fac 
zilnic, precum șl nume
roasele controale efectuate 
în subteran dezvăluie ati
tudini contrarii privind ac-

• MONTANA. In îm
prejurimile cabanei Stra
ja — loc de recreere și 
odihnă a minerilor din 
Lupeni — se desfășoară 
defrișarea unei noi zone 
de pădure în vederea e- 
xecuției, pînă la iarnă 
a unei noi instalații de 
teleschi. Concomitent se 
fao pregătirile pentru 
începerea fundației sta
ției de întoarcere a ins
talației.
• EXCURSIE. Filiala 

O.J.T. Petroșani organi
zează o excursie de 4

în
lnscrieri-

în

. zile, cu autocarul,
R.P. Bulgaria.
le se pot face pînă 
ziua de â iulie a.c.
• IN PERIOADA

27 iunie orașul Satu
re, 
tradiționalei 
de tir cu arcul dotată cu 
„Cupa municipiului Sa
tu Mare". Prezenți la 
aceste întreceri, sporti
vii antrenați de Vasile 
Tămaș au avut o bună 
comportare reușind să

23—
Ma- 

a găzduit întrecerile 
competiții

rtjrmart tta vao. ti

De puțină vreme, în 
secția gater a Centrului 
de sortare și preindustria- 
lizare a lemnului Iscroni, 
din cadrul U. F. E. T. 
troșani, se realizează 
nou sortiment destinat 
portului. Este vorba 
cherestea rășinoase, 
mele două vagoane reali
zate de forestierii din Va
lea Jiului urmînd să se 
îndrepte spre beneficiarul 
extern.

Pe- 
un 

ex- 
de 

pri-

membru al societății, ia 
strînsă și deplină legătu
ră cu dezvoltarea spiritu
lui de prietenie cu alte 
popoare, de conlucrare și 
conviețuire a oamenilor 
muncii români- cu cei a- 
parținînd naționalităților 
conlocuitoare din țara 
noastră. în concepția 
partidului nostru patrio
tismul este un factor al 
întăririi unității națiunii 
noastre socialiste, al co
laborării internaționale.

Valoarea profund uma
nă a patriotismului, com
ponentă a conștiinței cu 
mare forță de influențare 
a activității materiale și 
spirituale, este sugestiv 
integrată în lucrările ce
lui de-al doilea Congres 
al educației politice și 
culturii socialiste, eveni
ment cu profunde semni
ficații în viața poporului 
nostru. Prin diversitatea 
și continuitatea activității

d&tpreație, în nemijloci
tă legătură cu procesele 
economice și sociale în
noitoare, prin cunoaște
rea limbii, literaturii și 
istoriei patriei, oamenii 
muncii din Valea Jiului, 
împreună cu toți locuito
rii României socialiste, 
au creat în cadrul gene
ros al Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
o efervescentă atmosferă 
de educație, de creație, 
de .participare la apăra
rea celui mai de preț 
bun al omenirii — pacea, 
în acest context este e- 
dificator faptul ;eă po-' 
porul român j și exp. 
printr-o întreagă suită ele 
manifestări, solidaritatea 
deplină cu lupta pe care 
o desfășoară popoarele
Europei și ale lumii în
tregi pentru realizarea
obiectivului comun de 
care depinde .însăși exis
tența și progresul civili
zației umane : pacea.

- -
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tivitatea pentru o calitate 
mai bună a cărbunelui ex
pediat pentru preparare.

Astfel, brigada condusă 
de Gheorghe Sava a ac
ționat atît de „eficient"

cerea minei menite să 
îmbunătățească- calitatea, 
fac ca brigăzi cum ar fi 
cele conduse de Aurel 
Beleț (sectorul IV) sau 
Gheorghe Buhuțan (secto-

Poate fi extras și 
cărbune fără piatră

pentru calitate îneît pe pri
mele cinci luni este „cam
pioana" penalizărilor: 851 
tone ! („Recordul" brigăzii 
fiind de 370 tone în luna 
aprilie). O altă brigadă... 
refractară la capitolul „ca
litate" este cea condusă 
de Traian Bușe (cu 613 
tone rebutate !).

Sînt și brigăzi unde, deși 
sarcinile planului produc
ției extrase sînt depășite, 
indicatorii de calitate sînt 
neglijați în totalitate. Ne- 
alegerea sterilului, necap- 
tarea apelor, eludarea mă
surilor stabilite de condu

cucerească nu mai puțin 
de 3 locuri 1 prin spor
tivele și sportivii Dorina 
Damian, la juniori I, 
Angela Ștefan și loan 
Mihoci, ambii de la ju
niori II, iar la seniori, 
sportivul și antrenorul 
Vasile Tămaș a ocupat 
poziția secundă, reali- 
zînd o nouă normă de 
candidat olimpic. (S. 
Băloi).
• PREGĂTIRI. Sezo

nul recoltării fructelor

rul VII) să piardă sute de 
tone datorită faptului că 
vagonetele expediate de 
ei la „ziuă" conțin prea 
multă piatră. Cu alte cu- 

mere.vinte, „ce iau pe 
dau pe pere11 !

Sînt, din fericire 
ține, brigăzi unde 
le energice pentru 
rea pierderilor prin expe
dierea din subteran a unui 
cărbune de cea mai bună 
calitate, sînt la ordinea 
zileL Așa cum se întîmplă 
în brigăzile conduse de 
Ștefan Gantz (sectorul 1),

nu pu- 
acțiuni- 
reduce-

de pădure se apropie. 
Pentru desfășurarea lui 
în bune condițiuni Oco
lul silvic din Petroșani 
a început acțiunea de 
pregătire a cabanelor la 
cele 9 centre de achizi
ții. Printre acestea 
numără și cele de
Jieț, Polatiște, Voievodu 
și Valea Popii.
• UN NOU BLOC.

Constructorii din 
șantierului Alba
al T. C. I. Cluj, care e-

se 
la

'■ ■" 1... ............. ■------- --- ----- '-Ț--------------

Cristea Tomuleasa>„. -ul 
II), Marin Petrache (s. 
rul V). »

Trebuie însă ca efortu
rile acestora să fie mai 
bine sprijinite și în conti
nuare de conducerea mi
nei. Pentru că mai sînt 
destule neajunsuri. Bună
oară, sînt zile cînd la 
claubaj mai lipsește un 
om sau chiar doi. Asigu
rarea unui personal 
să fie redistribuit 
promptitudine, credem 
ar rezolva problema, 
cilațiile indicatorului 
nușă" pe luna iunie relevă 
că nu toate rezervele de 
îmbunătățire 
sînt epuizate.

Dovadă, în 
cenușa a fost 
de numai 38.7, 
sau chiar

care 
cu 
că

Os-
„ce-

a calității

unele zile 
în procent 

38,8 la sută 
de 38.3 (!) la 

sută, pentru ea a doua zi
• să ajungă la peste 40 sau 

chiar 41 la sută. Șint deci 
dovezi elocvente că se 
poate Rezultatele —con
tradictorii uneori — o do
vedesc

xecută un important vo
lum de construcții în 
Valea Jiului, au pregătit 
pentru ' recepție un nou 
bloc de locuințe Este 
vorba de blocuj 53, din 
cartierul num.’ provizo
riu „328 apartamente".cel 
mai nou cartier al ora
șului V ulcan.

Rubrică realizată 
de Tiberiu SPATARU
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ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUII

Or» de curs în modernul cabinet de organe de mașini de Ia Liceul in
dustrial minier Petroșani.

<3 f ..ara 
meni nu

II . lei m 
’ nesti.
I
I

nelimitate pentru întrea
ga tînără generație. Li
ceul industrial minier din 
Vulcan este o unitate re
prezentativă din acest 
punct de vedere : cu ani 
în urmă, cînd procesul 
insl'iictiv-cducativ se 
desfășura intr-o concepție 
tradițională, aici se rea
liza primul cabinet fonic 
ce uimea, prin posibilită
țile active ale învățămân
tului ; acum liceul este 
o fabrică și un laborator 
în același timp, pentru 
Ca modernului atelier- 
școală i se va alătura

4

I

? Din noianul amintiri- V lor ce le purtăm, cele le- 4 gate de școală sînt cele ț moi trainice, trezind sen- 
[ timente complexe, străbă

tute de nostalgia anilor 
de ucenicie pe Ittnga -că
rare a cunoașterii. Iată 
de ce Ziua învățătorului 
ne spune fiecăruia cite 
ceva, fiecare parcă avem 
în fața ochilor chipul ți
nui dascăl de care ne-a m 
atașat pentru totdeauna. 
Sărbătorirea Zilei învă
țătorului este un prilej 
de a aduce un fierbinte 
omagiu oamenilor care, 
v dragoste și_

pa- 
I'of- 
oa- 

pen-
tru astăzi sau 
mâine, ci pen
tru totdea- 
una, oameni care să con
tribuie cu inteligența 
piinfii și hărnicia b’-ațe
lor la progresul și pros
peritatea patriei socialis
te, ducînd în suflet flacă
ra aprinsă In eupet din 
primele clase, odată cu 
însușirea primelor litere 
ale armonioasei, minuna
tei noastre limbi romi- 
........ Indisolubil legat 
de întreaga noastră dez
voltare, învățămintul con
stituie astăzi, prin fon
dul de energie și prin 
profundele valori forma
tive, un domeniu de pri
mă mărime în construc
ția socialismului. Și a- 
ceastă importantă dimen
siune este deosebit de e- 
loeventă și în Valea Ji
ului : permanentul pro
ces de modernizare este 
însoțit de diversificarea 
și perfecționarea de 
structură a învățământu
lui, oferind posibilități

Acești dascăli 
dar uiți luminii

mind pilda dascălului lor, 
au preocupări creatoare 
— încă din învățămintul 
preșcolar cînd semnifica
ția lor este de natură e- 
ducativă — tehnice, edu
cative sau artistice. Sînt 
sute de pionieri, de e- 
levi și studenți care-și 
pun în valoare in
teligența creatoare, hră
nită din seva realității 
noastre socialiste. „întot
deauna dascălii au fost 
și. sînt mîndri de învă
țăceii lor, mînclrie fireas
că pentru că pe băncile 
școlii se modelează omul, 

de aici se de
clanșează in
teligența și e- 
lanul crea
tor, depășind 
ceea ce au 
învățat de la 
noi“, ne

spunea cu chipul luminat 
de emoție prof. Titu 
Gheroiu, care a învățat 
zeci de generații să iu
bească limba și literatura 
română, inseparabilă de 
istoria patriei, așa etem 
sublinia tovarășul Nicolae

..

și televiziunea integrată. 
Despre aceste realități 
îndrăznețe ne vorbeau cu. 
pasiune profesoara ing. 
Hodica Flaidăr ți tehni
cianul Ion Drăghici, 
remareînd și semnificația 
stimulativă a acestor 
fapte asup'-a gândirii și 
muncii elevilor.

Mineritul Văii Jiului a 
primit în ultimii ani ge
nerații tinere de munci
tori și specialiști cu a- 
lese calități tehnice și 
morale astfel că dezide
ratul fundamental, enun
țat eu' ani in urmă 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a ne clădi 
țara prin inteligența 
noastră, a devenit o rea
litate firească prin con
cepția nouă care stă la 
baza școlii românești: 
integrarea armonioasă cu 
cercetarea științifică și 
producția, cu practica so- 
cial-politică. Am întîlnit 
numeroși tineri care, ur-

rii socialiste. Pe acești 
dascăli minunați ai Văii 
Jiului, dăruiți luminii, 
însoțind pas cu pas co
piii, apoi tinerii pînă cînd, 
sînt folositori patriei, îi 
Sărbătorim astăzi, cînd ei 
sînt contopiți cu întrea
ga ființă în procesul de 
materializare a Progra
mului partidului, a hotă- 
rîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului, cu 
privire la rolul școlii în 
societate, principalul fac
tor de cultură și educație.

Tibcriu SPATARU
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Laca 
f rezon:

in cadrul acțiunilor gospodărești, plantări de pomi în zona Livezeni.
imun m ni ««sts» lnuililiuil

optimizării procesului 
instructîv-edustiv.
La sfârșitul trimestrul ui 

doilea, învățămintul 
hunedorean se situa pe un 
loe de frunte în țară, în 
ceea ce privește promo- 

vabilitatea, iar din situa
ția școlară încheiată pînă ‘ 
în prezent rezultatele sînt 
superioare față de aceeași 
perioadă a anului trecut. 
De asemenea, creșterea 
calitativă înregistrată, tri
mestru de trimestru, la in.- ’ 
vățămîntul liceal, ne dă 
garanția că la sfîrșitul a- 
nului școlar ne vom situa 
și la această formă de în- 
vățămînt printre primii in 
țară. în obținerea acestor 
rezultate au contribuit clin 
plin colectivele de cadre 
didactice din școlile gene
rale 3, 4, 5, 
6 Petroșani, 
toate.
I-IV, 
cent 
tute. Rețeaua învățămîntu- 
lui gimnazial și liceal din 
municipiu a realizat prin 
activitate tehnico-produeti- 
vă în atelierele școlare o 
producție de peste 3 mili
oane lei, din care peste 
60 Ia sută este destinată 
auto dotării Și dezvoltării

școlile 
care au și 
scăzut de

6 Petrîla,. 5, 
An incasa și 

cu clasele 
un pro- 

mediocri-

continue a bazei dldaetico- 
materiale.

întreaga activitate pollti- 
eo-educatxvă a căpătat 
nul valențe, a cunoscut o 
creștere calitativă ca ur
mare a îmbunătățirii con
lucrării personalului di
dactic eu organizațiile de 
copii și tineret, Hotărîrea 
Comitetului Politie Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 
ianuarie 1982, a creat un 
nou cadru organizatoric, și 
a direcțional, cu limpezi
me, Întreaga activitate e- 
ducativft. Ca urmare.

organizate 
eficiența, s-au 
unui număr 
de tineri.) Datorită

ac- 
și-au 

a- 
mai

țiunile 
sporit 
dresat 
marș 
unei mai bune organizări 
a activității de orientare 
școlară șl profesională, 
peste 3 650 din cei 3 820 
de absolvenți ai clasei a 
VHI-a s-au înscris ia li
ceele din municipiul nos
tru.

La cea de-a 111-a ediție 
a Festivalului național al 
muncii și creației „Cînta- 
rea României" sînt înscri
se 265 de formații artis
tice din școlile generale, 
52 de formații ale elevi
lor din licee, acestea cu
prinzând aproximativ 8 700 
de elevi. întrecerile spor
tive, integrate în cadrul 
competiției naționale „Da

ciada", au antrenat peste 
1S00Q de elevi care și-au 
desemnat campionii ce 
urmează șă-i reprezinte în 
fazele superioare ale com
petițiilor,.

în ansamblul muncii 
desfășurate, o contribuție 
însemnata la obținerea a- 
cestor rezultate au adus-o 
organizațiile de pionieri și 
U.T.C. care, sub directa 
îndrumare a organizațiilor 
de partid, șr-au organizat 
activitățile pentru canali
zarea eforturilor spre edu
carea tinerei generații în 
spiritul dragostei față de 
patrie, a respectului față 
de munca productivă, în 
spiritul respectării norme
lor eticii și echității socia
liste. Hotărîrea slujitorilor 
școlii este de a obține re
zultate superioare în toate 
compartimentele procesu
lui instructiv-edu.?atîv, așa 
cum ne cere secretarul 
general al partidului. Con
dițiile create ne dau con
vingerea că noul an șco
lar va marca un impor
tant salt calitativ în toate 
laturile activității noastre, • 
dind astfel răspuns, prin 
fapte, îndemnurilor adre
sate, de Ia tribuna recen
tului Congres, de secreta
rul general al partidu
lui, tovarășul Nieoiae
Ceausescu, părintele iubi' 
ai tineretului, ș’aolar.
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liza., 
destii, 
nite 
de cupRID Agerpres). —
xecutșe două meciuri ale turu- 
<Ja secund ai ' campionatului 

. mondial de fotbal din Spania, 
relevă în corespondențele lor 

., ‘ trimișii speciali ai agențiilor in
ternaționale de presă, s-au înche- 

,' iat cu două victorii dincolo de 
orice dubiu : Polonia a învins 
de o manieră entuziasm antă

* Belgia. ' da- 
Boniek", 
mai clar 
formația 
ment notabil al acestui debut al 
fazei a doua a competiției, se 
subliniază, este lipsa de Interes 
manifestată din nou de specta- 

>rii spanioli; 35 000 de specta- 
iri pentru 70 000 locuri pe sta

dionul madrilen .Vicente Cal- 
seron" și numai 20000 pe uria

șul „Nou Camp" din Barcelona,
Ue dispune de mai bine de 
f> 000 locuri.

irită unui 
iar Franța a 
decît o arată 
Austriei. Un

; ,,Super
ei epășit 
sepru] 

alt ele-

„O nouă echipă a Poloniei, 
notează agenția France Presse, 
a apărut in ai doilea tur al 
campionatului mondial, o for
mație care n-are aproape nimic 
comun c»; cea ce a evoluat în 

meciuri ale competiției, 
ziua lui 

s-au 
apă- 
încit 
por-

înainte de începerea jacului. 
Franța a eiștigat meciul de luni, 
în compania Austriei, datorită 
jocului foarte exact al. mijloca- 

.............. • Ti-

primele
A fost, de asemenea, 
Boniek și a lui Lato, care
«j-ueat» îa fiecare balon eu 
rarea belgiană, în așa fel 
după 26 de minute de joc

prins nici o 
două go- 
nlciodată, 

la a treia 
Ia meciul

șilor, Genghini, Giresse și 
gana".

DECLARAȚII
MADRID 29 (Agerpres). 

Antoni Piechniczek (antrenorul 
Poloniei); „Boniek a făcut un

tarul Custers ti-a 
minge, dar a încasat 
luci... Mai incisiv ca 
in ciuda anilor, Lato. 
«Cupă Mondială» și 
internațional cu numărul 100 a 
speculat exemplar unul dintre 
punctele slabe ale adversarului, 
de la plecarea lui Gerets : flan
cul sting al apărării. Iar Boniek, 
in mare formă, și-a îndeplinit 
foarte bine rolul de golgeter, 
realizînd al hat-trick al turneu
lui".

Aceeași agenție subliniază, de 
asemenea ; „24 de ani după ul
tima sa apariție. în turul secund. 
Franța a făcut un mare pas 
spre semifinale, făcînd uitat de
butul mai slab. în ciuda unei 
absențe de marcă — Michel Pla
tini. indisponibil cu puțin timp

meci măre și a dovedit că anu
mite critici care i-au fost adre
sate sînt nefondate. Este prea 
devreme să vorbim despre par
tida cu URSS,- întrucît tactica 
pe care o vom adopta va de
pinde de rezultatul 
sovietici din meciul

Zbigniew ■ Boniek 
„Belgienii au căzut 
tor cursă, jocul nostru 
du-se în special pe contraata
curi, o specialitate a adversari
lor noștri de luni".

Guy Thys (antrenorul Belgi
ei): (.Tactica noastră s-a bazat 
pe contraatac, ca și a polonezi
lor, dealtfel. în acest meci.
teza superioară a polonezilor a 
fost decisivă, ea 
înscris foarte repede, în 
tul 3.

fotbaliștilor 
cu Belgia".

(Polonia): 
in propria 

bazîn-

vi--

și faptul că au
min u- 

■ Este întotdeauna dificil

să remontezi un handicap. Con
sider meritată Victoria polonezi
lor, dar scorulmi se pare prea 
sever*.

Fele: 
nla — 
calitate, 
inteligență. Belgia a cedat Ia 
mijlocul terenului. Am fost mai 
ales impresionat de trioul de 
atac- polonez Lato — Boniek — 
Smolarek. în ce îl privește pe 
Boniek, el s-a dovedit pericu
los de cîte ori a avut balonul".

Michel Hidalgo (antrenorul 
Franței): „Cred că am reușit un 
joc mai complet decât adversa- ■ 
rii noștri de astăzi. Victoria 
este meritată, noi avînd mult 
maj multă ocazii de gol. Din 
păcate, am păcătuit din nou prin 
lipsa de concentrare la finali
zare, un gol sau două în plus 
aducindu-ne probabil liniștea în 
perspectiva următoarelor me
ciuri". *

Georg 
Austriei): 
să știe să accepte eșecurile. Am 
riscat folosind jucători incom
plet restabiliți, precum Jara, dar 
n-ai întotdeauna suficienți jucă
tori tehnici într-o echipă. Acum, 
sarcina noastră în continuare a 
devenit foarte dificilă**.

„A fost tin meci (Polo- 
Belgia)' de foarte bună 
Polonia lucind cu multă

Schmidt (antrenorul 
„Un antrenor trebuie

CALEIDOSCOP
MADRID 29 (Agerpres). — Tn- 

cepînd de la 7 iulie, campiona
tul mondial de fotbal își va îm
părți popularitatea cu o expo
ziție vinicolă ce se vă deschide 
la Barcelona. Evenimentul va 
atrage în capitala catalană circa 
89 000 de vizitatori,;

☆
Ancheta întreprinsă în rîndul 

ziariștilor prezenți .la „El Mun
dial** • de agenția spaniolă zEFE 
l-a desemnat pe vest-germanul *" 
Karl-Heinz Rummenigge, drept 
cel mai bun jucător al primei 
faze a campionatului. Rumme
nigge, care este îrf* prezent și 
golgeterul competiției cu 4 go
luri înscrise, a întrunit 9 vo
turi, fiind urmat de brazilianul 
Zico — 8 voturi.

Cei mai buni portari au fost 
desemnați Thomas N’Kono (Ca
merun) și Renat Dasaev (URȘSy 

în unanimitate, reprezentativa 
cea mai 
acum a

Braziliei a fost aleasă 
bună echipă de pînă 
campionatului mondial.

♦
Fostul internațional

Johan Cruyff este în aceste zile 
unul dintre cei mai ocupați zia
riști ai „El Mundialului". El 
semnează cronici ia mai multe 
publicații și răspunde cititorilor 
ziarului „Correro Catalan" din 
Barcelona. Cruyff, prevede o 
finală Brazilia — Anglia, iar ca 
principali outsider! a desemnat 
formațiile URSS și Argentinei.

•

olandez
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20,40

21,05
dală

Ro- 22.05
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16,40

20,00
20,25

me-
Geor- 

din

acest prilej s-a pro- 
la un schimb de me- 
între președintele 

Socialiste

cate- 
educator

început, 
lucrările

Schimb de mesaje intre 
președinții României și S.U.A.

WASHINGTON 29 (A-
gerpres). — La 28 iunie, 
tovarășul Nicolae Con
stantin, ministrul comer
țului exterior și cooperă
rii economice internațio
nale, a fost primit de vice
președintele Statelor Uni
te ale Americii, George 
Bush.

Cu 
cedat 
saje 
Republicii

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușe'-cu, și președintele 
Statelor Unite ale Ameri
cii. Ronald Reagan

Mulțumind pentru 
sa.i, vicepreședintele 
ge Bush a transmis 
partea președintelui State
lor Unite ale Americii 
mulțumiri , președintelui 
Nicolae Ceaușescu, împre- 
nă cu cele mai bune u-

rări de sănătate și de noi 
succese în activitatea pe 
care o desfășoară pentru 
dezvoltarea , României și 
promovarea înțelegerii și 
colaborării internaționale.

In cursul convorbirii, la 
care au luat*t:«.irte secre
tarul pentru âsigtWț al

ÎN LU/Mf
Incheierea lucrărilor celui de-al Xll-lea 

Congres ai Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia

BELGRAD 29 (Agerpres) 
— La Belgrad au luat 
sfîrșit. marți, lucrările ce
lui de-al XÎI-lea Congres 
al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

La forumul, comuniștilor 
iugoslavi au participat 118

Statelor Uni jcă la <£*-*»tfgni£gații străine reprezon- 
” ' ’ ' ’ ”■ CîrsleO„Purtidele comuniste

n , Kncitoresti, socialiste ttaia.s Aal,democl.ate. alte 
Ce păjț progresiste și miș- 

de la Cdf eliberare din lu- 
Neap dreagă.. . 
alizari^'diil Comunist 
h Iu 'il1 a reprezentat
3 Ș o delegație condusă de 
u^’lb'varășul Emil Bobu, mem

bru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
a! P.C.R.

în ședințele plenare din 
ultima zi a lucrărilor au 
fost prezentate și apro
bate rapoartele în care 
sînt sintetizate dezbateri
le desfășurate în cele șase

Baldrige. și calitativ, 
României la «agg aici un 
Mircea Maliț 
xaminate prcs#J 
mice de intei%, 
reafirmîndu-st. 
mună a cele- 
verne de a 
continuare r^v 
ciale și coi- 
cele două țar..

La 28 iunie au 
la Washington, 
celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei economice mixte 
romf no americane.

FILMc
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LA 29 IUNIE, la Gene
va au început negocierile 
sovieto-americane privind 
limitarea și reducerea 
mamentelor strategice, 
latează agenția TASS. 
legațiile celor două 
sînt conduse de
dorii Viktor Karpov 
Edward Rowny.

ar- 
re- 

De- 
țări

antbasa- 
Și

că procentajul persoane
lor alfabetizate a crescut 
de la 69 la 72 la sută din 
cei 46 milioane de locui
tori ai țării.

IN ULTIMELE DOUA 
LUNI, tarifele la trans
porturile cu autobuzele 
s-au scumpit, în Finlanda, 
cu 6 la sută, a anunțat 
Biroul Telegrafic Finlan
dez. De la începutul aces
tui an și pînă în prezent 
prețurile la transporturile 
comunale și feroviare 
s-au majorat cu 26 la 
sută. Pe de altă parte. în 
primul semestru al anului 
au crescut cu 11 la sută 
tarifele pentru deservirea 
medicală și serviciile co
munale.

VICTIMA a consumului 
exagerat de droguri, un 
tînăr italian și-a găsit 
moartea... în brațele unei 
statui aflate într-o piață a 
Romei. Tînărul nu găsise

IN 
LUNI 
țurile 
cut o 
Potrivit statisticilor ofici
ale. costurile produselor a- 
limentare s-au scumpit, în 
perioada de referință, în
tre 8,5 și 20 la sută.

PRIMELE CINCI 
ale acestui an, pre- 
în Italia au cunos- 
continuă creștere.

comisii de lucru. Delegații 
au aprobat, de asemenea, 
raportul privind activita
tea Comitetului Central, al 
Comisiei pentru problemele 
statutare și al Comisiei de 
control al UCI.

Cuvîntul de închidere a 
fost rostit de Mitia Ribi- 
cici, care a relevat că cel 
de-al XIT-lea Congres al 
UCI a fost congresul uni
tății. a] încrederii în cla- 
șa muncitoare și în capa
citatea ei de a rezolva 
toate problemele ru care 
se confruntă țara, al con
tinuității pe linia poVtieă 
trasată de losip Broz Tito.

Comitetul Centrai al 
UCI. în noua sa compo
nentă, s-a întrunit apoi în 
prima ședință plenară, la 
care au fost aleși mem
brii Prezidiului C.C.. se
cretarul Prezidiului si se- 

Prezi- 
din 
trei 
sase 
cele

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Grăbește-te
incet; Unirea : Astrid, 
dragostea mea.

PETRILA : împrumu
tă-mi vocea astă seară.

LONEA : O fregată 
in adîncuri.

ANINOASA : Scene
din viața de familie.

VULCAN — Luceafă
rul : Casă pentru Caro
lina.

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

UI ti CA NI : O singură 
in viața.

TV

tizare ADAS. 
Atenție la... nea
tenție.
Cîntec mîndru bă
nățean.

17,15 Burundi — efor
tul dezvoltării. 
Reportaj.

17,40 Tragerea prono- 
expre.,.

17.50 1 001 ae ii.
18,00 închiderea 

gramului. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
nomieă
Omul de la 
dră — 
comunist.
Pe agenda învă- 
țămintului —• con
cursurile de ad
mitere
Film artiști'’ -<ea. 
tomna", e~
11-a. y P°- 
Coruri celebri 
opere și operete. 

22,20 Telejurnal.

16.00
16.05
16,15

Telex.
Album .oral.
Tragerea de amor-

IN URMA CAMPANIEI 
DE ALFABETIZARE lan
sate în urmă cu 14 luni 
de actualul guvern al Tur
ciei. peste două milioane 
de persoane au învățat 
să scrie și să citească — 
informează agenția Associ
ated Press, citind cifre o- 
fieiale de la Ankara. Un 
comunicat al Ministerului 
învățămîntului precizează

alt loc de odihnă, după 
consumarea drogului, decît 
brațele unei statui înalte 
de aproape șase metri. A- 
genția AP, care transmite 
această știre tragi-comică, 
notează că, din cauza con
sumului exagerat de stupe
fiante, anul trecut, în Ita
lia și-au găsit moartea .400 
de persoane, majoritatea 
tineri.

PRIMUL MINISTRU DA
NEZ, Anker Joergensen, 
și-a exprimat intenția de 
a efectua o vizită oficială 
în Statele Unite pentru a 
exprima „grava preocupa
re a CEE față de recen
tele măsuri comerciale 
restrictive"- adoptate de 
partea nord-americană, 
transmite agenția Reuter.

cretarii executivi, 
diul C.C. este format 
23 de membri — cîte 
din fiecare din cele 
republici, cîte doi din
două provincii autonome 
și unul din partea Arma
tei populare iugoslave.

Noul președinte al Pre
zidiului C.C. al UCI este 
Mitia Ribicici, din partea 
R.

rul Prezidiului
UCI este Nikola Stoiano- 
vici, din partea R. S. Bos- 
nia-IIerțegovina.

S. Slovenia. Secreta-
C.C. al

ÎMPOTRIVA 
NEONAZISMULUI

a de
ntare 
care 

inter-

SAN FRANCISCO 
venit marți primul 

oraș american în
particularilor le este

zis să posede pistoale.
Consiliul municipal a a- 
doptat — cu 6 voturi la 
4 — un decret în acest
sens.

ATMOSFERA DE CRIZA 
POLITICA din Coreea de 
Sud este dovedită 
noua „remaniere" la 
a procedat recent șeful 
regimului dictatorial 
coreean, relatează agenți
ile Reuter și Associated 
Press. Principala schim
bare a fost numirea unui 
nou prim-ministru în per
soana lui Kim Sang-Hyup, 
fiind înlocuiți, de aseme
nea. titularii a încă trei 
departamente, printre care 
și la finanțe. Aceasta^ este 
cea de-a treia modificare 
a componenței guvernului 
de la Seul în mai puțin 
de o lună.

prin 
care

sud-

BONN 29 (Agerpres). — 
Un tribunal vest-gerrnan a 
condamnat patru membri 
ai organizației neonaziste 
„Grupurile germane de 
acțiune" la pedepse cu în
chisoarea pe termene va
riind între șase ani și 
condamnarea pe viață. Doi 
membri ai acestei organi
zații, care au participat la 
un atentat împotriva unor 
străini, au fost condamnați 
la închisoare pe viață. 
Manfred Roeder, conducă
torul acestui grup, individ 
care se consideră el însuși 
un urmaș al lui Hitler, a 
fost condamnat la 13 ani 
închisoare pentru inițierea 
atentatului.

La ora actuală, în R.F.G. 
sînt cunoscute oficial 
organizații neonaziste, 
precizat un purtător
cuvînt al Ministerului vest- 
german de Interne.
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de

Canadei"
In Canada 9,6 Ia sută 

din forța de muncă șomea
ză — relevă datele ofici
ale recente. Ziarul „Glob 
and Mail", care apare la 
Toronto, publică un am
plu articol consacrat aces
tor dezmoșteniți al soartei 
ce caută zadarnic un Ioc 
de muncă in țara lor. Re
dăm 
acest

La 
cere

nat școala, el a lucrat 
temporar în diverse fa
brici, tipografii, uneori cî- 
teva luni, alteori numai 
cîteva zile. „Trăiesc de la 
o zi la alta" — spune el. 
„Și nu văd nici o amelio
rare în viitor. Uneori n-am 
un cent. E drept, aș pu-

ple de felul în care nive
lul record al șomajului se 
repercutează asupra în
tregului sistem de ajutoa
re sociale: „Multe femei 
casnice din Toronto, care 
anul trecut se simțeau 
încă sigure în locuințele 
lor, șe adresează acum or-

mai jos 
articol, 
misiunea 
„Harbor

extrase din

de binefa- 
Light", din 

Toronto, femei, 
copii și bătrîni 
ora mesei. Este vorba 
masa gratuită oferită 
misiune, de patru ori 
săptămînă, celor care 
au posibilitatdb să-și ofe
re un prînz pe banii lor. 
In majoritate, cei care aș
teaptă sînt 
leargă. 
brică 
tru 
„Din 
ce p 
anul 
mă 
Erik Tippett,
25 ani. După ce a termi-

bărbați, 
așteaptă 

de 
de 
pe 
nu

șomeri pe a- 
zilnie, din fa

in fabrică, pen- 
găsi de lucru, 

zadar ni-
a
Încercările

>e care le-am făcut și 
trecut ar trebui să 

resemnez" — spune 
în vîrstă de

Din presa străină
(„Glob and Mail")

tea să-l fur, dar nu sînt 
hoț. Tar la biroul forțelor 
de muncă aștept degea
ba 1".

Supa pentru săraci pri
mită la misiunile de bine
facere și la azilurile de 
noapte reprezintă ultimul 
refugiu al acestor dezmoș
teniți ai soartei, în majo
ritate proveniți din pătu
ra de mijloc ale popu
lației.

Un interviu cu funcțio
narii organizațiilor de bi
nefacere a relevat exem-

ganizațiilor de binefacere, 
ai căror clienți permanent 
erau pînă acum doar cer
șetorii". „Azilurile în care, 
anul 
mult 
voite
pînă

trecut, se înnopta cel 
5 zile, acum sînt ne- 

s^-i adăpostească 
la o -lună", „Printre 

săraci și-au făcut apari
ția și tineri între 18 și 25 
de ani". „în anii ’30, în 
timpul marii crize — 
spun funcționarii acestor 
aziluri —, nu cumpăram, 
ca acum, atîtca produse

pentru a le oferi săraci
lor". „Ne sperie cîți oa
meni au căzut în catego
ria cea mai de jos" — spu
ne Rachel Saint-John, di
rectoarea azilului orășenesc 
din Toronto.

„Cel mai zguduitor fapt 
este că printre acești să
raci se află tot mai mulți 
tineri" — spune ea. „Dar 
și multe femei... Aceasta 
probabil din cauză că șo
majul afectează în pri
mul rînd pe tineri și pe 
femei. Tinerii se află prin
tre cele mai disperate ca
tegorii — spune și repre
zentantul unei misiuni de 
binefacere din Winnipeg. 
Chiar și cei care primesc'1 
ajutor de șomer ajung aici, 
pentru că acest ajutor este 
infim. Cînd sînt concedi- 
ați dintr-o muncă pe care 
o efectuau opt ore pe zi, 
ei sînt nevoiți să facă 
ceva pentru a-și umple a- 
cest gol. Și, la majorita
tea, acest „ceva" înseam
nă narcoticele șl 'băutu
ra.

(Agerpres)

Cooperativa „Straja" Lupeni
recrutează tineri absolvenți ai treptei I de liceu 
în vederea calificării lor prin ucenicie și școli 
profesionale in următoarele meserii :

— CROITORI confecții pentru bărbați
— CROITOR! confecții pentru femei
— TÎMPLAKI
— CONFECTIONER încălțăminte comandă
— INSTALATORI SANITARI
— STRUNGARI
— SUDORI
— ELECTRICIENI
— ELECTROMECANICI obiecte
— MECANICI mașini și utilaje 
Pe toată perioada calificării, de 

luni, se primesc indemnizații de la 
lei.

Informații suplimentare se pot primi de 
la serviciul personal-învățămînt al cooperativei 
sau prin telelon 140—112.

uz casnic

1 an si 6 
400—900

ii
i

Mica publicitate
V1ND Dacia 1300, stra

da Unirii 6/4, după ora 
16,00. (813)

VIND radio casetofon 
Sharp stereo, nou, strada 
Aviatorilor 36/1/16 Pe
troșani. (817)

CAUT femeie îngr.jire 
copil, telefon 44437. (815)

PIERDUT reproducere
— Pictor — ..Peisaj Ploa
ia", stația Braia Lupeni
— 27 iunie 1982. ora 14,00. 
Aducătorului recompensă. 
Lebădă Ovidiu, Aleea 
Saleîtnilor blocul 0/2 Pa- 
roseni După ora 15,00.

(799)
PIERDUT legitimație de 

bibliotecă (periodice) pe 
numele Cărăbuș Octavian, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (800)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Corici 
loan, eliberată 

I.R.LU.M. Petroșani, 
declar nulă. (801)

PIERDUT carnet de 
dent și Legitimație de
bliotecă pe numele Jifcu 
loan, eliberate de Insti
tutul de mine Petroșani, 
Le declar nule. (802)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Moacă Gheorghe, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (803)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Papp 
Iosif, eliberată de S.S.H. 
Vulcan. O declar nulă. 
(804)

de 
O

Stll- 
bi-

PIERDUT legitimație d. 
serviciu
Barna,
Petrila.
(808)

PIERDUT leg. 
bibliotecă (periodice, 
numele Stancu Nicu,. ! 
eliberată de Institnț' 
mine Petroșani. ceToil-U- 
nulă. (805) e

PIERDUT legitimJl0"^ 
bibliotecă (periodice) 7 
numele Cruceru Rodie, 
eliberată de Institutul d 
mine Petroșani. O decla 
nulă. (806)

PiERDUT legitimație -i 
bibliotecă (periodice) p. 
numele Bordeci Angel 
eliberată de Institutul d 
mine Petroșani. O deck 
nulă. (807)

PIERDUT legitimație d 
serviciu pe numele Păi 
Gheorghe, eliberată J 
S.C.M.E. Deva, lot Parc 
șeni. O declar nulă. (809

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele June 
Maria, eliberată de4'zy 

' Paroscni. O declar; sau 
(810) t deci

PIERDUT legiti" că se 
bibliotecă (period i— con- 
numele Maringscu do_ 
geta, eliber- a de lnst 
tul de mine Petroșani, 
declar nulă. (811)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele B 
iQaria, eliberat c 
Lupeni O declar 
(814)

pe numele Zefi’e 
eliberată de LJ
O declar

ANUNȚ DE

GEORGETA, fiică, Lili, soră, nepoții și 
anunță cu durere încetarea din viață, după 
suferință a

ING. VICTOR FRIGURA 
Inmormîntarea va avea loc în ziua de 

1982, ora 16.
Un ultim omagiu și un gînd pios pentru 

ria lui. Nu te vom uita niciodată. (816)
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