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Noi și moderne silu
ete în cartierele reșe
dinței de municipiu. Do
vadă și această imagi
ne de pe bulevardul Re
publicii.

Foto: T. BURILEANU

înfăptuirea programului de creștere a producției de 
tivul prioritar pentru minerii Văii Jiului. Mobilizîndu-se 
răspundere și abnegație pentru îndeplinirea sarcinilor de extracție, două sectoare 
de la întreprinderile miniere cu cea 
— Paroșeni și Lonea — raportează 
cinci luni ale anului cu o jumătate

Sectorul I, I.M. Paroșeni
Minerii sectorului I al minei Paroșeni 

se mențin pe primul loc în întrecere, ra- 
portînd realizarea planului pe primele 
cinci luni ale anului. Plusul de la înce
putul acestui an se ridică la 14 500 to
ne de cărbune, în vreme ce planul la 
zi pentru luna mai este depășit cu 1300 
tone. O contribuție hotărîtoare la obține
rea acestui succes au avut-o minerii din 
brigada lui Gavrilă Mesaroș, care 1U- 
crînd intr-un abataj echipat cu complex 
SMA-2 și combină de tăiere au depășit 
constant productivitatea muncii cu pes
te 1500 kg pe post, ca și cei din brigăzile 
de pregătiri conduse de Vasile Cojocarii, 
Viorel Poșa, Dumitru Darabă și Vasile 
Liuță.

Sectorul III, I.M. bnea
Peste 16 600 tone au extras suplimen

tar, de la începutul anului, minerii sec
torului III al minei Lonea, care au reu
șit în permanență să se mențină în 
fruntea întrecerii. Plusul la zi pe luna 
mai se cifrează la peste 400 tone, la ni
velul sectorului rcușindu-se depășirea 
productivității muncii cu 382 kg pe post. 
S-au evidențiat în mod deosebit mine
rii din brigăzile conduse de Grigore 
Fatol și Iosif Bucur, care, aplicînd noua 
tehnologie de exploatare în abataje cu 
grinzi îngropate în vatră, au depășit pro
ductivitatea muncii cu peste 500 kg 
post.

(Continuare în pag. a 2-a)

Astăzi se deschide

cultural-educative și sportive

Și

(Continuare în pag. a 2-a)

Luna manifestărilor politico-ideelogice.

un
acțiuni 

de

bun
an, 

consecvența 
fiecărui co-

lei numai

Gh. CHIR VAS A

Foto: Robert TAVIAN PETROȘANI#»

Utilajele
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(Continuare io pag. a 2-a)
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Șeful de echipă Gheorghe Gaiță verifica, împreună cu Lavorica Samșu- 
dean, utilajele revizuite în atelierul „reparații transportoare" de la secto
rul XIII al minei Lupeui.

Eforturi conjugate, inițiativă și competență subordonate unui deziderat major

la parametri superiori!
Receptivi la nou, 

nerii de la Lupeni 
aflat printre primii 
Valea Jiului care au fo
losit în subteran combi
ne de abataj și de înain
tare, complexe de susți
nere mecanizată și alte 
utilaje care au fost și 
sînt folosite în minerit. 
Astăzi, mina Lupeni are 
în dotare multe comple
xe de susținere mecani
zată, peste 40 de combi
ne de abataj și înaintare 
și alte utilaje cu ajuto
rul cărora se extrag zil
nic aproape 8000 tone de 
cărbune pentru cocs.

mai constantă încadrare 
îndeplinirea sarcinilor 
de lună mai devreme.

Odată cu mecanizarea 
principalelor lucrări mi
niere din subteran, efor
tul fizic al minerilor a 
scăzut, iar producția de 
cărbune a crescut an de 
an. Pentru ca aceste 
laje să funcționeze 
parametrii stabiliți, 
poată produce din 
trebuie ele adaptate 
condițiile specifice de ză- 
cămînt și reparate, 
ceste operații sînt 
cutate de meseriașii 
telierului mecanic, 
menii din „umbră" 
îi numea cu cîteva zile în 
urmă unul dintre șefii de 

cărbune constituie obiee- 
exemplar, acționind cu 

in indicatorii planului 
de plan pe primele 

echipă ai atelierului de 
reparații mecanice dc la 
această mină. Colectivul 
a recondiționat în prime
le patru luni piese de 
schimb în valoare de pes
te 4,3 milioane lei. A- 
ceste piese de schimb au 
fost repuse în circuitul 
productiv și cu ajutorul 
lor s-au reparat tocmai 
modernele utilaje din do
tare, combine de abataj 
și înaintări, zeci de trans
portoare de diferite ti
puri, pompe de înaltă și 
joasă presiune. Tot 
se recondiționează 
de schimb de la

în lumina sarcinilor stabilite
la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R

Dezvoltarea spiritului gospodăresc, 
de economisire—-mereu

Concomitent cu concen
trarea efectivelor colecti
vului de constructori și 
montori minieri pentru re
alizarea integrală a planu
lui și recuperarea restanțe
lor din primul trimestru, 
datorate iernii deosebit de 
aspre, comitetul de partid 
de Ia I.A.C.M.M., organi
zațiile noastre de bază au 
mereu în atenție dezvolta
rea spiritului de economi, 
sire, a răspunderii forma
țiilor de lucru, a fiecărui 
lucrător față de reducerea 
consumurilor de materi
ale, energie și combustibil, 
pentru eliminarea oricărei 
risipe. In acest domeniu, 
în cadrul I.A.C.M.M. s-a în
cheiat de curînd, ca în 
fiecare primăvară, tradi
ționalul concurs „Pentru 
înfrumusețare, și buna gos
podărire a materialelor", 
cîștigat de colectivul bri
găzii nr. 4 Lupeni. La con
curs au participat toate 
formațiile din cadrul bri
găzilor, de fapt, întregul

mai simple, cum ar fi 
bolțurile și pînă la cele 
mai complicate, cum sînt 
motoare, tambure și 
țe de combjne.

In cele opt secții 
atelierului mecanic de la 
mina Lupeni își desfă
șoară activitatea peste 
300 de muncitori de dife
rite meserii. Intre aces
tea un loc de frunte il 
ocupă secția de reparat 
combine, care în cei 17 
ani de activitate a repa- 

Gheorghe BOȚEA

efectiv de 
mentori și 
Evidențierea 
cestei largi 
masă s-a făcut pe fiecare 
brigadă, în adunările oa
menilor muncii și ședințe
le grupelor sindicale; ceea 
ce e mai important însă 
și merită reținut este fap
tul că acțiunea și-a dove
dit și de astă dată efici
ența. Astfel, în primele 4 
luni ale anului, concomi
tent cu realizarea în bune 
condițiuni, respectiv 
proporție de 107 la 
a sarcinii de sporire 
productivității muncii 
întreprindere, 
realizări importante și 
indicatorii 
respectiv 
tuielilor 
1000 lei 
și cu 4 
cheltuielile materiale.

Este un rezultat' de 
augur pentru întregul 
el reflectînd 
preocupărilor

constructori,
■ mecanizatori, 
fruntașilor a- 
acțiuni de

în 
sută 

a 
pe 

am obținut 
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de eficiență-: 
reducerea chel- 
cu 1,2 lei la 
producție C-j-M 

la

laudă omului muncii 
si creației saie“

In toate așezămintele 
de cultură din municipiu 
se deschide astăzi 
amplu ciclu de 
politico-educative 
masă: Luna manifestă
rilor politico-ideologice, 
cultural-educative și spor
tive care se 
sub genericul 
OMULUI 
CREAȚIEI

Ajuns la 
acest ciclu 
prinde valoroase 
festări artistice 
isi vor aduce

desfășoară 
„LAUDĂ 

MUNCII SI 
SALE".
a Vl-a ediție, 
de acțiuni cu- 

■ mani
la care 
contribu-

SALUTUL
V-ați trezit de dimineață? Sînteți la sfîr.șit 

program? Totuși... scuze... tot nu încap! 
ceastă formă elementară de prețuire a 
către om, „a da binețe" cum mai spun 
cere a nu fi uitat undeva, între stațiile 
sau prin marginile firii noastre uneori 
tă de nu se știe ce. Nu e nevoie să facem temenele 
servîliste sau să ne ridicăm pe vîrfuri, privind așa, 
într-o doară, spre nori. In fond „ziua bună" sau 
„noroc bun" sînt prime dovezi că sîntem oameni.

Ar mai fi ceva: și cei cărora li se adresează 
salutul tradițional au aceeași datorie. întotdeauna 
primim ceea ce dăm!

Aura ȘTEFAN, studentă

în atenție
lectiv pentru realizarea 
prevederilor cuprinse în 
programul comun, elabo
rat, încă de la începutul 
anului, de comitetul nos
tru de partid și c.o.m. pen
tru reducerea consumuri
lor specifice de materiale, 
combustibil și energie e. 
lectrică. Aceste măsuri, în
deosebi cele ce vizează 
creșterea gradului de va
lorificare a materiilor pri
me, materiale, a materiale
lor recuperabile și refolo- 
sibile, reducerea cheultuieli- 
lor de aprovizionare și ad
ministrativ - gospodărești, 
diminuarea cheltuielilor de 
muncă vie, pe seama creș
terii productivității mun
cii au fost dezbătute cu 
toți factorii responsabili 
din cadrul brigăzilor, cu

Sing. Ileana MOISIU. 
secretar adjunct al comite

tului dc partid — 
I.A.C.M.M. Petroșani

ția artiști profesioniști 
amatori din Valea Jiului, 
precum și invitați din 
centrele culturale ale ță
rii, simpozioane, dezba
teri, mese rotunde, acți
uni în sprijinul creșterii 
producției, atît sub as
pect cantitativ cît și ca
litativ, acțiuni care vor 
sublinia p'enar marile 
realizări ale întregului 
popor, cu deosebire cu

ll. ALEXANDRESCU

Salutul, 
omului 
bătrînii, 
de autobuz, 
prea ocupa-
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ÎN ÎNTÎMPINAREA FORUMULUI TINEREI GENERAȚII
Acțiuni în sprijinul producției

Petrila, 
pentru

CU 
cu

I.M. PETRILA
Uteciștii minei 

mobilizați plenar 
a întîmpina marele eveni
ment politic din viața ti
neretului țării — Congre
sul al XII-lea al U.T.C. — 
prin participarea la acți
unile în sprijinul produc
ției au asigurat, numai în- 
tr-o singură zi, locurile de 
muncă din subteran 
peste 50 de cărucioare
lemn de mină și 20 căru
cioare de cherestea, adu- 
cîndu-și astfel contribuția 
la creșterea producției de 
cărbune extras.
ÎNTREPRINDEREA DE 
TRICOTAJE

In • prima zi a „săptămî- 
nîi record în producție" 
declamată în întreprinde
rea de tricotaje din Petro
șani harnicele uteciste 
din secția confecții au reu
șit să obțină o producție 
suplimentară de peste 800 
bucăți articole de confec
ții.
A.C.M.

Tinerii de pe șantierele 
de construcții din muni
cipiul Petroșani întîmpină 
forumul tinerei generații 
din România cu succese 
notabile în activitatea de 
producție, participînd ac
tiv la acțiunile organizate

în sprijinul producției. 
Astfel, peste 200 de tineri 
au reușit Săparea a 100 m 
de fundație și finisarea a 
5 apartamente, suplimen
tar sarcinilor de plan 
săptămîna respectivă.

I.M. ANINOASA
Prin acțiunile de recupe

rare a materialelor refo
losibile, peste 150 de tineri 
ai minei Aninoasa au 
reușit zilele trecute să co-

din

lecteze peste 5 tone de fier 
vechi și 200 kg de cupru 
de la locurile de muncă 
din subteran.
LICEUL INDUSTRIAL 
VULCAN

In primele zile ale peri
oadei declarate „perioadă 
record în colectarea mate
rialelor recuperabile și 
refolosibile". elevii din li
ceu au reușit 
200 kg hîrtie 
300 de sticle

predarea a 
și a peste 

și borcane.

Manifestări
politico-educative

I.M. LIVEZENI
Peste 60 de tineri de la 

mina Livezeni au partici
pat, la căminul de nefami
liști, la o interesantă dez
batere pe tema „Rolul ti
nerei generații a țării în 
promovarea idealurilor de 
pace, prietenie și colabo
rare cu tineretul lumii", 
acțiune înscrisă în suita 
manifestărilor prilejuite 
de sărbătorirea „Anului 
Internațional al Tineretu
lui".
I.M. URICANI

Sub generoasa deviză a 
„Anului Internațional al 
Tineretului", „Participare

— Dezvoltare — Pace", 
peste 80 de tineri de la 
mina Uricani au participat 
la clubul căminului de 
nefamiliști la dezbaterea 
pe tema „Tineretul și pro
blemele lumii contempo
rane".

I.C. VULCAN
înscrisă în suita mani

festărilor prilejuite de 
„Luna educației politice", 
dezbaterea pe tema „Tine
rețea noastră revoluțio
nară — caracteristică a 
tineretului României", a 
atras peste 100 de tinere 
confecționere ale între
prinderii.

„Lauda omului !

Continua perfecționare profesională a tinerilor 
in viața organizațiilor U.T.C.obiectiv major

S-au încheiat etapele 
pe întreprinderi ale con
cursurilor profesionale. Or. 
ganizate în fiecare an de 
către comitetele U.T.C. 
pe întreprinderi, concur
surile profesionale „pe 
meserii" sînt acțiuni con
crete în sprijinul creșterii 
permanente a gradului de 
pregătire al tinerei gene
rații de muncitori, în pas 
cu uRimcle cerințe ale teh
nicii, ale producției.

Am fost prezenți la în
treprinderea de utilaj 
minier din Petroșani, la 
trei astfel de concursuri 
care au reunit un mare 
număr de tineri dornici 
să demonstreze cunoștin
țele teoretice și practice 
dobîndite.

Dincolo 
remarcat 
festat de 
tru a da 
mai bune la probele teo
retice, pentru a realiza 
probele practice în baremul 
fixat. „Dealtfel, așa cum 
ne-au declarat maistrul

de palmares, am 
interesul mani- 
participanți pen- 
răspunsuri cît

Ioan Predoi, secretarul co. 
mitetului de partid și loan 
Filimon, secretarul comi
tetului U.T.C., la probele 
practice concurenții au de 
executat operațiuni și pie
se pe care le fac zi de zi 
în cadrul procesului pro
ductiv, „olimpiada sudoru
lui, strungarului și frezo
rului" venind astfel 
creț în sprijnul 
calității produselor, 
juriu au făcut parte 
reprezentant al C.T.C.-ului, 
care, după verificare, a dat 
drumul produsului exe
cutat în concurs pe fluxul 
tehnologic. Și, spre cinstea 
lor, tinerii .din acest o- 
biectiv industrial de im
portanță republicană, re
născut în cei 20 de ani ca
re au trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., 
au participat în număr 
mare la concurs, dovedind 
interes pentru munca lor, 
pasiune, dorință de auto- 
depășire.

Să-î menționăm pe cei 
mai buni: sudorii Alexan-

con- 
creșterii 

Din 
un

dru Istudor, 
Gheorghe 
Daj, Liviu Cristea, Vergi- 
nica Daj, Zo'.tan Molnar, 
strungarii Marcel Tudo- 
rașcu, Iosif Gyorfy, Mihai 
Birtalan, Dumitru Luca, 
Dumitru Ularu, Ioan Nei- 
cu, Marinela Barna, frezo
rii Levente Denes, Matei 
Cîrlig, Constantin Drago- 
mir, Florin Georgescu, Ia- 
nos Ilyes, Petre Zăgheanu, 
și mulți alții.

Sîntem siguri că puter
nicul detașament de ti
neri muncitori, aflat as
tăzi în pragul afirmării 
profesionale, îl vom regă
si mereu pe deplin anga
jat în făurirea utilajelor 
miniere de o tehnicitate 
sporită, care să contribu
ie din plin la 
cantității 
bunelui 
obținerea 
energetice 
vul 
cincinal.

a 
major

Ștefan Lucaci, 
Contea, Petru

creșterea 
și calității căr- 
extras, pentru 

independenței 
țării, obiecti- 

al viitorului

Horia DOBROGEANU

Dezvoltarea spiritului gospodăresc
(Urmare din pag. I)

muncii și 
creației sale" 

(Urmare din pag. I)
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Cercuri pedagogice
In cadrul acțiunilor de perfecționare metodică 

cadrelor didactice, astăzi au loc cercuri pedago- 
„Creșterea eficien-

I

ceririle din domeniul e- 
conomic, științific, social 
din acești 20 de ani de 
cînd se află 
partidului 
Nicolae Ceaușescu.

Acțiunile politico-ideo- 
logice și cultural-educati
ve din cadrul „Lunii 
manifestărilor politico- 
ideologice, cultural-edu
cative și sportive" sînt 
organizate sub condu
cerea și îndrumarea Co
mitetului municipal de 
partid, de către consili
ile municipal și orășe
nești de educație politi
că și cultură socialistă, 
de organele municipale și 
orășenești sindicale, ale 
U.T.C., Inspectoratul șco
lar și altele.

încă din prima zi sînt 
prevăzute acțiuni care vor 
pune în relief realizările 
obținute de poporul nos
tru în cei 20 de ani de 
Congresul al IX-lea 
P.C.R., perspectivele 
dezvoltare ale munici
piului, județului, ale În
tregii țări în anii viitori, 
urmate de programe ar
tistice tematice, cu parti
ciparea formațiilor de a- 
matori laureate în cadrul 

, Festivalului național 
„Cîntarea României".

în fruntea 
tovarășul

la 
al 
de

i 
î
i

î

ț

I

a
gice în care este analizată tema 
ței lecțiilor de recapitulare finală". Desfășurate în 
această perioadă de rodnic bilanț a’, amplelor trans
formări înnoitoare, caracteristice celor două 
cenii care se împlinesc de la istoricul Congres 
IX-lea al partidului, cercurile pedagogice oferă 
drelor didactice din Valea Jiului prilejul de 
dezbate, pe specialități, pornind de la lecții des
chise, cele mai adecvate metode, și procedee didac
tice pentru creșterea calității procesului instructiv- 
educativ, în vederea încheierii anului de învățămînt 
cu cele mai bune rezultate.

c

de
al 

ca- 
a

i
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Utilajele 
funcționeze

(Urmare din pag. 1)

rat și adaptat la condiți
ile de zăcămînt toate ti
purile de combine de a- 
bataj și înaintare care 
s-au folosit și se folosesc 
la această mină. Anual 
sint reparate in medie 
IU—12 combine de diferi
te tipuri. Marea majori
tate a pieselor de schimb 
folosite la reparații sînt 
recondiționate sau con
fecționate cu propriile 
lor forțe, iar reparațiile 
se dovedesc a fi de cea mai 
buna calitate din moment 
ce ele. sînt folosite cu 
succes ani de zile în sub
teran. iar cei care le fo
losesc — minerii — nu 
au avut niciodată ce le 
reproșa. Șef de echipă la 
această secție este unui 
dintre veteranii atelie
rului, Antoniu Duban ca
re a adunat in jurul lui

este 
de 

adu- 
gru-

agitatorii, maiștrii, șefii 
de echipă. Realizarea lor, 
inclusiv încadrarea în chel
tuielile de producție 
urmărită pe formații 
lucru și dezbătută în 
nările de partid, ale
pelor sindicale, evidenți- 
indu-se cu acest prilej că 
în cadrul aplicării acordu
lui global, fiecare om al 
muncii este cointeresat în 
încadrarea în consumuri
le de materiale și energie,’ 
în reducerea costuri'or de 
producție. Rezultatele ob
ținute la indicatorii 
eficiență constituie 
fiecare dată 
„momentului

de 
de 

obiectivul 
economic"

miniere moderne să 
la parametri superiori!

în 
al 
perete. Propaganda 
lă, dezbaterile din adunări 
și învățămîntul politico- 
ideo'ogic din cadrul orga
nizației de bază a brigăzii 
nr. 2 Livezeni și S.U.T. se 
referă îndeosebi la econo
misirea materialelor de 
construcții, a energiei, res
pectiv a benzinei, motori
nei, pieselor de schimb 
etc. Sînt evidențiate rezul
tatele pozitive, fruntașii 
acțiunii de economisire, dar 
se critică, totodată, feno
menele de neglijență în 
gospodărirea materialelor 
și energiei, de risipă.

Deși avem rezultate bu
ne pe ansamblul între
prinderii, in cadrul brigă
zilor, a S.U.T., a locurilor 
de muncă mai dispunem 
de rezerve multiple pen-

adunările de partid, 
edițiilor gazetelor de 

vizua-

tru buna gospodărire a 
materialelor și energiei, 
pentru reducerea cheltu
ielilor de producție. Conș- 
tienți de aceste rezerve, 
mobilizați plenar de indi
cațiile secetarului general 
al partidului, formulate 
la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R., 
concomitent cu 
depuse pentru 
planului, pentru 
la termen a noilor 
tive în vederea 
rii mineritului Văii Jiului, 
ne vom intensifica străda
niile pentru a obține noi 
realizări în reducerea 
costurilor de producție la 
onstrucții-montaj, 

ea pînă lă 
să realizăm

■ nifieate de 
din care 3,7 
la cheltuielile matei

eforturile 
realizarea 
predarea 

obiec- 
d ez voltă-

astfel
sfîrșitul anului 
economiile pla-
6 milioane lei 
milioane numai

tineri cum sint A-
Moldovan, Irimia

mulți 
drian
Grunvald, l’lbriaș Manea, 
Iosif Baczonyi, Dionisie 
Cadar, loan Kiss, Estera 
Pavel, Eleonora Sălăjan, 
Augustin Schultz, Ion 
Munteanu și Gheorghe 
Nicola pe care i-a învă
țat meserie și le-a insu
flat dragoste și răspun
dere față *de muncă. Ei 
sînt cei care recondițio
nează sau confecționează 
bolțuri, șuruburi, papuci 
de ghidaje, siguranțe, 
tamburi, bacuri pentru 
tamburi și alte piese de 
schimb și subansamble 
care trebuie înlocuite in 
timpul reparațiilor cu
rente sau capitale pe ca
re le execută la combine 
in cadrul secției coor
donată și condusă eu 
competență și pricepere 
de maistrul Gheorghe 
Turchă. Lor li se alătură 
meseriașii din echipele

conduse de Iosif Rotar, 
Joan Staicu, loan Djurj, 
Ludovic Kovacs, 
Borzan, 
Gheorghe 
lă Mate, 
Francisc 
ralambie 
Griguță, 
alții care 
realizările primelor 4 luni 
din acest an cînd 
recondiționate și 
ționate piese de 
și subansamb'e 
men tar sarcinilor 
plan in valoare de peste 
2 milioane lei. Desfășu
rarea in bune condiții a 
activității in cadrul ate
lierului este coordonată 
de șeful de atelier, mais
trul principal Vasile Ra- 
colț.a, ajutat de 
maiștrii loan Dreptate, 
Nicolae Sirb. loan Dugal, 
Gheorghe Tudor și al
ții.

Vasile
Ion Căținean, 
Gaiță, Dăni- 

Pavel Popijan, 
Kovacs, Ha- 

Morar, Vasile 
Vasile Rusu și 
au contribuit la

au fost 
confec- 
schimb 

supli- 
de h/..-.;;'

» -Vt#

La pupitrul de comandă al noii instalații de spă
lare de la I’reparația Petrila, Maria Cioabâ l'oloi 
urmărește evoluția procesu lui tehnologic.

I
I

I
I
I

L
 inițiativa. Frumoa

să inițiativa conducerii

comerciale a municipiului

PARCUL TINERETU
LUI. Peste 500 tineri din 
întreprinderile, 
țiile și 
Vulcan 
tămîna 
lucrări 
„Parcului 
(M.B.)

institu- 
orașuluișcolile

au participat săp- 
trecută la ample 
de amenajare a 

tineretului".

Petroșani de a scoate la 
vinzare, cu ocazia meciu
rilor desfășurate pe sta
dionul Jiul, diferite pro
duse pentru consumul 
pub'ic. Semnalăm acest 
aspect, in speranța că 
această inițiativă ii va 
molipsi și pe alți lucră
tori din comerț, în spe
cial pe cei care vînd zia
re, reviste etc.

CINEMATECA. Joi, de 
la ora 18, în cadrul pro
gramului de cinematecă, 
cinematograful „7 No

iembrie" din Petroșani 
prezintă filmul ameri
can „Extravagantul domn 
Deeds". (G.B.) ,

STAREA CIVILA. De 
la oficiul stării civile al 
municipiului Petroșani 
sîntem informați că în 
acest an s-au născut pes
te 500 de tinere vlăstare. 
Al 500-lea nou născut 
este fetița Maria-Delia 
Cruceru, fiica lui Size- 
ropol și Ana, fiind al 
treilea copil al tinerei 
familii. De asemenea, a-

nul acesta s-au înregis
trat 125 căsătorii. Cea 
de a 125-a familie înte
meiată este a studenților 
Marinela Vislovski • și 
Brîncoveanu Pogea. (G.C.)

ESTIVALA. Aflăm de 
la maistrul Gheorghe 
Pană (preparația Lupeni) 
că în cel mult zece zile 
ștrandul termoficat „Pre
paratorul" din orașul Lu
peni va fi — din ijou — 
gazdă primitoare pentru 
iubitorii înotului. Jn a- 
ceste zile se amenajează 
vestiarele, se verifică

instalațiile, executîndu.
se ultimele retușuri. (A.T.)

EXCURSIE. Informăm 
pe cei interesați că in 
perioada 8—15 august, fi
liala O.J.T. din Petroșani 
organizează o nouă ex
cursie în U.R.S.S. pe tra
seul Chișinău — Tiraspol 
— Odesa. Transportul cu 
trenul și autocarul.

ASOCIAȚIA PENSIO
NARILOR din Petroșani, 
cu prilejul începerii se
zonului estival, a reluat

seria de excursii
grement în zonele turisti
ce ale țării. Mîinc, o ast
fel de excursie, de o zi, 
eu autocarul este orga- l 
nizată pentru vizitarea | 
municipiului Drobeta | 
Turnu Severin și a zonei i 
miniere Motru. (V.S.)

Rubrică realizată de
Gh. CHIRVASA

I



MIERCURI, 15 MAI 1985 Steagul roșu 3

Sectorul poate fi 
de două ori mai

de 
mult 

cu 
a absențelor 
Este, poate, 

hotărîtoare a

econo- 
din 
ex-

Dezbateri deosebit de 
folositoare, din care s-au 
tras învățăminte multe, iu 
avut loc în aceste zile la 
mina Vulcan, în adunările 
de grupă sindicală. In 
centrul atenției s-a aflat, 
desigur, producția. Pentru 
creșterea realizărilor fizice 
au fost întreprinse măsuri 
de organizare mai bună a 
efectivelor pe schimburi 
și locuri de muncă. In a- 
ceste condiții, prima cons- 
tatare făcută chiar de mi
neri, se referă la faptul 
că pentru valorificarea op
timă a timpului de lucru 
și respectarea zilelor 
repaus se cere mai 
ca oricînd înlăturarea 
desăvîrșire 
nemotivate, 
condiția
realizării sarcinilor.

La sectorul III, maistrul 
principal Gheorghe Cio- 
banu, organizatorul uneia 
din cele trei grupe sindi
cale, ne-a primit la dez
bateri cu mult interes. E- 
rau de față minerii, șefii 
de schimb, electrolăcătu- 
șii care urmau să intre în 
schimbul II. Șeful de sec
tor, ing. Mitică Niculescu, 
a susținut pe scurt dar cu 
folos „momentul
mic". Am reținut că 
cauze care aparțin în 
clusivitate colectivului, de 
cîtva timp au început 
se înregistreze 
zări. Aceste 
pe față sînt: 
respectarea 
organizarea 
locurilor de 
primul rînd, nefolosirea 
timpului de lucru, 
tivateld"..1.

Apoi, 'au 
roși mineri, 
rințej generale de îmbună
tățire a activității sectoru
lui au fost făcute referiri 
critice, propuneri: 
iarea evacuării 
ției extrase cu a sterilului 
și cu aprovizionarea teh- 
nico-materială (Constan
tin Albu); întreținerea co
respunzătoare a 
de transport 
Bucur); respectarea 
pului de lucru de 
tinerii muncitori 
Simioancă); dotarea 
le (Iosif Silvester, 
Simioancă, Aurel 
Viorii Mariș); 
rea galeriilor și 
acces (Dumitru
La o.-eerință prioritară s-a 
referit și Nicolae Perla; 
creșterea gradului de cali
ficare pe sector, dar și alți 
mineri, din cei amintiți, 
au sesizat că plasarea nu

să 
nereali- 

cauze, spuse 
surpările, ne- 
tehnologiilor, 
defectuoasă a 
muncă. Și, în

„nerno-

vorbit nume- 
Pe fondul do-

core-
produc-

fluxului 
(Dumitru 

tim- 
către 
(loan 

cu scu_ 
loan 

Oprina, 
intreține- 
căilor de 

Curecheru).

fni/i/NfiiH/iniininii/iii/in

Lu-

Viorel STRAUȚ

născut
Nelu, 
Astăzi 
absol-

Și
3.

pe 
un 

tone**.
sau 
de în 

Ni- 
pri-

DISCIPLINA
IN DEZBATEREA 

GRUPELOR SINDICALE

la
brigăzi 

anul

să
subiectul

Cu
re-

care

sectoru- 
în cadrul 
economic"

membru al Comi- 
orășenesc Lu-

Performanțele unui veteran brigadier

betohist la S.U.T. Livezeni.

i
4

ește întotdeauna confor
mă structurii formațiilor 
de lucru. In fine, la nive
lul câștigului realizat s-a 
referit în, termeni concreți, 
Vasile Răciune, dar fără 
să pună „degetul pe rană", 
ceea ce ne determină 
reluăm, puțin, 
de la capăt.

Așadar, șeful 
lui a prezentat 
„momentului
principalele cauze ale ne-

realizării planului, 
toată îndreptățirea, a 
curs la o explicație 
îndeamnă la multă reflec
ție : „Cînd am plecat în 
concediu, am lăsat secto
rul cu 500 tone de cărbu
ne plus. M-am înapoiat 
de o zi, și am găsit 
graficul realizărilor 
minus de 1500 
Intr-o singură lună, 
mai puțin, condițiile
muncă nu s-au schimbat, 
efectivul a rămas același, 
problemele cu care se con
fruntă brigăzile sînt și ele 
aceleași (utilajele, sculele, 
transportul, aproviziona
rea). Și totuși, s-a trecut 
de la plus la minus. Oare 
de ce? Nivelul cîștigUlui 
este în directă legătură cu 
nivelul producției reali
zate. Ceva s-a schimbat, 
dacă de la plus s-a ajuns 
la minus, și de la cîștiguri 
bune, la altele, mai puțin 
bune. Aflăm, tot de la șe
ful de sector: „Dacă fon-

puternic 
dul de timp era folosit 
maximum, fără alte efor
turi suplimentare secto
rul ar fi avut planul rea
lizat, și chiar o depăși
re de 500 tone de cărbune1*.

Adunarea grupei sindi
cale s-a încheiat cu a- 
ceastă concluzie sprijini
tă nu numai pe un singur 
calcul ci pe toată practica 
extracției cărbunelui ' la 
această unitate. Din păcate, 
absențele au crescut, ati
tudinea de exigență față 
de această racilă a scăzut, 
minerii care 
zi de zi la 
ducției nu 
suplinească 
lipsit. Așa 
deficiențe 

locurilor de muncă, în 
provizionarea 
a brigăzilor, 
mente în 
transportului 
rea utilajelor. Picătură 
cu picătură, ncmotivatele 
au făcut să scadă potenți
alul colectivului. Conse
cința a fost inevitabilă: 
scăderea realizărilor.

In condițiile 
III de la mina 
m.nusul poate fi 
rat. Principala 
pentru ca această 
— și îndatorire — 
împlinească o 
întărirea disciplinei. Fără 
„nemotivate", sectorul va 

mai 
în- 
din 

înscrie

aproape 
unul 

de 
Jiului, 
de ani 
briga-

au răspuns 
cerințele pro_ 
au putut să-i 
pe cei care au 
s-a ajuns la 

în organizarea 
a_ 

defectuoasă 
la deranja- 

funcționarea 
și întreține-

sectorului 
Vulcan, 
recupe- 
soluție 

dorință 
să se 

constituie

deveni de două ori 
puternic, va stăpîni 
treaga problematică 
abataje și se va 
din nou printre colective
le unde cîștigul sporit de
finește — și răsplătește pe 
merit — hărnicia, pricepe
rea și înalta dăruire pro
fesională a tuturor mine
rilor.

Ion MUSTAȚA

De statură mijlocie, 
dar lat în umeri, brunet 
și cu ochi albaștri, vioi 
și expansiv, Nicolae O- 
prea nu pare nici pe de
parte că a atins vîrsta 
de 50 de ani. Și, totuși, 
minerul, specialist Nico
lae Oprea este 
de pensionare și 
din veteranii șefi 
brigadă din Valea 
De mai bine de 30 
este miner șef de
dă. „Dacă ar fi să adun 
într-un singur loc căr
bunele care l-am scos la 
ziuă — ni s-a destăinuit 
Nicolae Oprea — s-ar 
face un deal de cărbune. 
Dar de-ar trebui să 
iau viața de la început, 
tot în minerit m-aș duce, 
fiindcă mineritul m-a 
făcut om".

Din vorbă în vorbă, 
dincolo de modestia ca
racteristică acestui ve
teran, am descoperit fap
te și întîmplări care cre
ionează evoluția perso
nalității unui om de la 
statutul de slugă la stă- 
pin în primii ani ai ti
nereții, la minerul spe
cialist de astăzi.

însurat de tînăr într-un 
sat din sudul județului 
Dolj, Nicolae Oprea a 
cunoscut viața aspră, de 
muncă de dimineața pî- 
nă seara pentru o buca
tă de mămăligă, la stă- 
pîn. „Am venit în Valea 
Jiului din satul Ostro- 
veni pentru a-mi satisfa
ce stagiul militar — ne-a 
relatat Nicolae Oprea. Lă
sat la vatră, m-am înca
drat la mina Lupeni, la 
fostul sector I B, unde 
am învățat meseria de 
miner de la Aron Cristea 

Vintilă Constantin.

Apoi am fost numit 
conducerea unei 
de mineri, prin 
1955". Un an mai tîrziu, 
drept răsplată a hărnici
ei dovedite prin fapte de 
muncă, minerul Nicolae 
Oprea a fost distins cu 
Medalia Muncii. Ani la 
rînd el s-a situat mereu 
în rîndul fruntașilor în 
producție, dobîndind 
treptat o vastă experien
ță profesională. Printre 
împlinirile anilor de 
viață și de muncă s-au

BARBAT1 CARE 
ONOREAZĂ 

TITLUL DE MINER

Bărbateni. 
între- 

alți 
sînt 

Și 
Mi- 

Nichita, 
loan 

și alții, brigada 
Cl

înregistrat și cei trei bă
ieți pe care i_a 
soția sa, 
Marian și Costel.
Nelu este ofițer
vent al Academiei Mili
tare, Marian elev al unei 
școli de ofițeri, iar Cos
tel un elev cu note bu
ne, sîrguincios, la școala 
generală nr. 4 din 
peni.

Intrat din tinerețe 
rîndurile uteciștilor, 
eolae Oprea a fost 

P.C.R. la minamit în
Lupeni și a fost ales ani 
la rînd 
tetului
peni al P.C.R., deputat în 
Consiliului popular orășe
nesc, vicepreședinte al 
consiliului oamenilor 
muncii din întreprinde
re, membru al Comitetu
lui municipal Petroșani 
al P.C.R.

In perioada marilor 
înfăptuiri intrată în isto
rie sub semnificativa de-

numire de „Epoca 
Ceaușescu", atunci cînd 
s-a pus problema dezvol
tării capacităților de ex
tracție din Valea Jiului, 
răspunzînd unei sarcini 
de partid, comunistul Ni
colae Oprea a fost trans
ferat de la mina Lupeni 
la nouă mină
La această tînără 
prindere, alături de 
mineri vestiți, cum 
frații Constantin 
Gheorghe Onofrei, 
ron Uță, Ion 
Dionisie Ambruș, 
Neagu 
condusă de Nicolae 
prea a participat la pu
nerea în valoare a zăcă- 
mîntului de cărbune din
tre orizonturile 725 
820 de pe stratul 
Printre performanțele ac
tivității lui s-a numărat 
cea de a fi contribuit la 
cîștigarea de către colecr 
tivul minei Bărbăteni a 
Drapelului de colectiv 
fruntaș pe țară, în ramu
ra minieră, de a fi fost 
distins el însuși cu ordi
nul „Tudor Vladimires- 
cu“ Ța aniversarea a 50 
de ani de la crearea 
P.C.R., apoi cu Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a

Peste cîtcva zile, mi
nerul specialist Nicolae 
Oprea va ieși la pensie. 
Răsplata muncii de pes
te 30 de ani, prevăzută 
în legile țării, se concre
tizează într-o pensie de 
5030 lei lunar, pentru Ni. 
colae Oprea. Dar gîndu- 
rile lui vor rămîne mult 
timp la minerit, la me
seria care l-a făcut om.

Cine poate da relații ?
S-a prezentat la redacție Ștefan Kristof, fierar 

Un om bine legat, a- 
supra căruia munca și-a pus serios amprenta. Mun- 

însă, după cum ne spunea^ destule sa-

•E-Ț.. '

■• A 5/X.. z.. .. . •

Cantina din Vulcan a I.A.C.C.V.J., condusă de maistrul bucătar Dumitru 
Enache, este o unitate etalon a artei culinare a celor ce pregătesc hrană caldă 
pentru mineri, înainte de intrarea în șut. Foto: Robert TAVIAN

ca îi oferă
tisfacții. Altceva îl „roade", îi „macină sufletul". 
Acasă la el este „și tată și mamă" pentru doi 
copii: Aurelia, în vîrstă de 14 ani și Ștefan, de 11 
ani. De ce „și tată și mamă"? După 17 ani de 
conviețuire, soția sa (cu care, și aici îl învinovățim 
și pe Ștefan Kristof, nu era căsătorit legitim. In 
17 ani...) deci soția sa, E'ena Dragomir a dispărut 
fără urmă de acasă. Acum un an, această femeie, 
mama celor doi copii, Aurelia și Ștefan, a plecat 
fără o vorbă și nu mai e de găsit. Eforturile lui 
Ștefan Kristof de a o găsi pe Elena Dragomir, ma
ma copiilor, au fost zadarnice. Cine poate da rela
ții (vecini, cunoștințe, rude), sînt rugați să se adre
seze redacției. (Bujor MIRCESCU)

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBALAvancronica etapei a
Ca un făcut, acest final 

de campionat este mai 
fierbinn ca oricînd. Dacă 
în partea de sus a clasa
mentului lucrurile s-ar pu- 
teț limpezi in derby-ul de 
astăzi Dinamo—-Steaua, in
certitudinile retrogradării 
vizează mai multe echipe, 
fie ele situate chiar și la 
mijlocul clasamentului.

Pentru formația mine
rilor, respectiv „Jiul", a 
trecut duminică cu bine 
„valul craiovean". Dar as
tăzi, partida cu S.C Bacău 
are cu totul alte coordo
nate. Venită de pe Bistri
ța cu gîndul mărturisit de 
a_șî încerca șansele pînă 
în minutul... 3060 al cam
pionatului formația din 
Bacău nu va face azi un 
simplu act de prezență 
pe stadionul nostru.

Dar, de acest adevăr (fi
resc!) cel mai mult trebu
ie să fie convinși băieții 
noștri. Nereușitele din 
partidele anterioare cit și 
victoriile din acest retur

trebuie — firesc, in felul 
său, fiecare in parte — 
să mobilizeze exemplar 
formația antrenată de cu
plul Mateianu — Cavai, 
pentru a feri suporterii 
Jiului de emoții neplăcu
te.

Fotbal, divizia A

Formația noastră se 
poate alinia astăzi cu e- 
fectivul complet; ea joacă 
pe teren propriu, în fața 
unei galerii care — atunci 
citid vrea — poate s-o 
poarte spre victorie; în 
fine, avînd un ascendent 
moral, după victoria 
„smulsă" studenților cra- 
iuveni, echipa noastră are 
în contul ei atuuri care 
trebuie s-o ducă spre vic
torie! Incepind din aceste 
momente, Jiul nu are, pen-

XlX-a
tru partidele <e le va sus
ține acasă, decit o singu
ră variantă: cea a victori
ei! Mai mult ca oricînd, 
jucătorii caii- îmbracă tri
oul ce le dă dreptul să 

reprezinte pe minerii Văii 
Jiului, pe admirabilii lor 
susținători — ei trebuie să 
fie mîndri de asta — au 
obligația morală și sporti
vă să lupte cu tot elanul, 
eu întreaga putere și de
plinul angajament pentru 
a apăra culorile . clubului 
cu cinste și demnitate!

Avînd o excelentă bază 
sportivă, susținuți fiind de 
un număr din ce în ce mai 
marc de suporteri/ spor
tivi și disciplinați, jucăto
rilor noștri le revine nobila 
misiune să lupte sportiv și 
exemplar pentru puncte
le puse în Joc! Motiv pen
tru care imnul suporteri
lor va trebui să răsune și 
astăzi înmănuncheat în 
două cuvinte: •„Haide Jiul!"

Alexandru TĂTAR

Oaspeții au fost mai buni
PREPARATORUL PE- 

l’RILA — PARINGUL 
LONEA: 0—1 (0—0). Bine 
organizați în toate com
partimentele, jucătorii e- 
chipei oaspete se impun 
autoritar. Datorită presin
gului efectuat, echipa oas
pete reușește să șuteze de 
șase' ori pe spațiul porții, 
prin Kalay, Preda, Cic, Si
mian și să obțină 3 corne-

re, în vreme ce localnicii 
expediază doar două șu
turi, prin frații Kertesz. 
Tabela de marcaj nu se 
schimbă nici în minutul 
80, cînd Popescu 11 șutea- 
ză puternic de la circa 16 
m, dar mingea după ce a 
trecut de portarul llaboțchi 
s-a oprit în fața porții, în
tr-o băltoacă... Această fa
ză a însemnat un duș re

ce pentru jucătorii gazdă, 
care ripostează prin două 
șuturi, reținute cu marc di
ficultate de portarul Ghi- 
na. Prea tîrziu însă, dat 
fiind faptul că oaspeții în
scriu în min. 88, prin îna
intașul Năcreală, scăpat de 
sub supravegherea lui 
Siminiciuc: 1—0 în favoa
rea lor. La juniori: 5—1.

Vasile BELDIE, coresp.

Victorie obținută în finalul partidei
MINERUL UR1CANI — 

A V I N T U L HA
ȚEG 2—1 (0—1). După 
primul sfert de oră 
se contura o surpriză, nu 
numai prin jocul desfă
șurat in teren, dar și ca 
aspect al tabelei de mar
caj. La acest aspect au 
contribuit nu atît oaspe
ții, care și-au apărat co
rect șansele, cit gafele ju
cătorilor echipei gazdă ca

re in min. 15 ău și primit 
un gol, înscris de Neican.

Abia in repriza a doua 
jucătorii echipei gazdă în
cep să „lege" pasele, tirul 
șuturilor spre poartă cîș- 
tigînd în precizie. Golul 
egalizator vine însă abia 
în min. 71 cînd Lumper
dean — cel mai bun ju
cător de pe teren — șu- 
tează sub bara transver
sală.

Oaspeții încearcă să ți
nă acum de acest „egal*\ 
dar speranțele lor se nă
ruie în min, 89 cînd la 
centrarea lui Bălan, șutul 
lui Nagy „țintește" colțul 
de sus al porții oaspeți
lor. O victorie meritată — 
dar care obligă la o mai 
mare mobilizare.

Ilie COANDREȘ, 
coresp.
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Conferința pentru măsuri de încredere 
și securitate și pentru dezarmare în Europa

STOCKHOLM 14 (Ager
pres). — In perioada 14 mai 
— 5 iulie în capitala sue
deză se desfășoară lucrări
le unei noi sesiuni a Con
ferinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Eu
ropa.

In prima ședință au luat 
cuvîntul președintele gu
vernului spaniol, Felipe 
Gonzalez, aflat în vizită în 
Suedia, precum și șefii 
delegațiilor Austriei, Ir
landei, Poloniei și Româ
niei.

In intervenția sa, șeful

Galați și 
municipii

ATENA 14 (Agerpres). 
— La Pireu și Atena au 
fost organizate manifes
tări cultural-artistiee prile. 
juite de înfrățire^ muni
cipiului Galați cu muni
cipiul Pireu.

In cuvîntul de salut 
rostit cu ocazia semnării 
protocolului de înfrățire, 
primarul orașului Pireu, 
Iannis Papaspirou, a sub
liniat că acest act va con-

PE TOT
A DOUA NAVĂ

CU PROPULSIE EOLIANĂ

Comandantul Jacques- 
Yves Cousteau a început 
testarea celei de-a doua 
nave cu un sistem de pro
pulsie eoliană.

Prima încercare de a- 
cest fel a avut loc în no
iembrie 1983, cînd cilindrul 
instalat denumit „turbove- 
lă“, a fost deteriorat de o 
puternică furtună în zona 
Bermudelor.

Noua navă, dotată de a- 
ceastă dată cu două „tur- 
bo-vele“, care urmează să 
traverseze Atlanticul a 
pornit luni din portul La 
Rochelle. Se presupune 
că ea va ajunge în portul 
New York la 16—17 iunie. 
Nava are un echipaj de 15 
oameni.

Traversarea oceanului 
va permite verificarea 
instalației care va funcțio
na ca un sistem comple
mentar motoarelor clasi
ce, urmînd să asigure eco
nomii de combustibil de 
15—25 la sută, în funcție 
de ruta urmată.

FLORI DE UN MILION
Shanghaiul — cel mai 

mare centru industrial al 
Chinei — este și unul din- 

delegației române a sub
liniat necesitatea intensi
ficării activității Confe
rinței de la Stockholm, în 
mod deosebit, necesitatea 
de a se acționa cu mai 
multă fermitate pentru 
desfășurarea în spirit cons
tructiv și cU rezultate bu
ne a acestei conferințe.

Reprezentantul român 
a expus în continuare mă
surile de încredere și secu
ritate, preconizate de țara 
noastră, între care: rea
firmarea și întărirea obli
gațiilor tuturor statelor 
de nefolosire a forței și

Pireu — 
înfrățite
tribui la dezvoltarea în 
continuare a relațiilor tra
diționale de prietenie și 
deschide noi orizonturi co
laborării eleno-române.

La festivitatea semnării 
protocolului de înfrățire 
de către primarii celor do
uă orașe și la celelalte 
manifestări au participat 
reprezentanți ai guvernului, 
deputați, oameni de cultu
ră și artă, ziariști, un nu
meros public.

GLOBUL
tre cei mai mari cultiva
tori de flori din această 
țară. După cum relevă a- 
genția China Nouă, anul 
trecut au fost vîndute pes
te 180 000 ghivece și pes
te 600 000 buchete cu flori, 
în valoare totală de peste 
1 milion de yuani, o par
te unor beneficiari străini.

De asemenea, adminis
trația orașului a acționat 
pentru mărirea spațiilor 
verzi, care au ajuns să 
însumeze peste 2 000 hec
tare.

INIMILE ARTIFICIALE
Dr. Allan Lansing, res

ponsabilul programului a- 
merican de producere și 
implantare în corpul u- 
man a unor inimi artifici
ale, a recurwjscut, într-un 
interviu acordat rețelei de 
televiziune ABC, că, pen
tru moment, operațiile chi
rurgicale de acest gen nu 
s-au dovedit un succes. To
tuși, specialistul american 
și-a exprimat speranța că 
tehnicile de producere și 
implantare a inimilor ar
tificiale se vor perfecționa, 
adăugind că după părerea 
sa „deficiențele inimilor 
mecanice se vor dovedi 
mai puțin grave decît 
maladiile inimii umane". 

amenințării cu forța; dez
voltarea și îmbunătățirea 
măsurilor de încredere cu
prinse în Actul final de 
la Helsinki; limitarea for
țelor armate participante 
la manevre militare, a nu
mărului și duratei unor 
asemenea manevre, pre
cum și încetarea efectuă
rii de manevre militare la 
frontierele altor state și în 
alte zone sensibile ale 
continentului; dezvoltarea 
comunicării și consultări
lor între statele partici
pante în problema privind 
securitatea lor; preveni
rea și soluționarea pașni
că a situațiilor de criză.

WASHINGTON 14 (A-
gerpres). — In Statele U- 
nite tot mai multe perso
nalități ale vieții științi
fice americane se pronun
ță împotriva Inițiativei de 
apărare strategică cunos
cută și sub numele de 
„războiul stelelor", care 
riscă să ducă nu la o di
minuare a pericolului de 
conflict ci, dimpotrivă, la 
o intensificare a cursei 
înarmărilor și extinderea 
acesteia în spațiul cosmic. 
Astfel cU prilejul unei con
ferințe de presă inițiată 
de Federația oamenilor 
de știință, organizație an
gajată în lupta împotriva 
cursei înarmărilor, Ber
nard Feld, profesor de 
fizică la prestigiosul Insti
tut de tehnologie din Mas
sachusetts, a relevat inuti
litatea acestui program, ca-

S.U.A.:
Către sfîrșitul lunii a- 

prilie, pe un drum lateral 
din Missouri, o furgonetă 
veche, condusă de David 
Charles Tate, a fost oprită 
de doi polițiști care efec
tuau un sondaj de rutină. 
Tate a deschis focul cu 
un pistol automat de 9 
mm, omorînd unul dintre 
poliști și rănindu-1 grav pe 
celălalt, după care a tra
versat în fugă șoseaua și 
s-a ascuns în Munții O- 
zark. Cînd poliția a cerce
tat furgonetă, a descope
rit că aceasta era, de fapt, 
o ascunzătoare de muniții 
— mitraliere, puști, pis
toale, dinamită, grenade, 
cuțite de vînătoare — de
pozitate sub o podea falsă.

Tate, în vîrstă de 22 de 
ani, este membru al „Or
dinii" — grup care face 
apologia supremației al

bilor și care, după cum 
susține Biroul Federal de

întilnirea reprezentanților 
parlamentelor statelor participante

la Tratatul de la Varșovia
BUDAPESTA 14 (Ager

pres). — In ziua de 14 mai 
a avut loc la Budapesta 
întilnirea reprezentanților 
parlamentelor statelor par
ticipante la Tratatul de la 
Varșovia cu prilejul împli
nirii a 30 de ani de la cre
area tratatului.

Delegația română a fost 
condusă de tovarășul 
Nicolae Giosan, președin
tele Marii Adunări Na
ționale, care, în interven
ția sa, a înfățișat politica 
țării noastre, activitatea 

Acțiuni în favoarea
racterizîndu-1 ca o „iluzie". 
Philip Morrison, de la a- 
celași institut, a afirmat că 
acest proiect nu va duce 
decît la crearea unui sis
tem antisatelit care va în
semna „sfîrșitul păcii în 
spațiul cosmic", ceea ce va 
pune în pericol întreaga 
lume.

TOKIO,< 14 (Agerpres). 
— Organizația democra
tică niponă Asociația fe
meilor din Japonia a dat 
publicității un apel către 
toate forțele iubitoare de 
pace din -țară cerîndu-le 
să-și unească eforturile în 
cadrul acțiunilor pentru 
interzicerea armelor nu
cleare. In document se 
subliniază că nu se mai 
poate admite repetarea 
tragediilor de la Hiroshi
ma și Nagasaki. In anul 
celei de-a 40-a comemorări

Din nou despre rasisto-fasciști
Investigații, este răspunză
tor de un mare număr de 
atentate și crime. Ea cîte- 
va ore înaintea celor pe
trecute în Missouri, poliția 
anunțase punerea sub ur
mărire a 23 membri ai a

Din presa străină
(„NEWSWEEK")

cestei organizații, inclusiv 
a lui Talc.

Formată din „disidenți" 
ai „Națiunilor Ariane" — 
o congregație din Idaho, 
care propovăduiește su
premația albilor — „Ordi
nea" este modelată după 
un grup cu același nume, 
descris, în romanul „Jur
nalul lui Turner", de neo
nazistul american William 
Pierce. In carte, o armată 

susținută și inițiativele to
varășului Nicolae 
Ceau.șescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, privind necesitatea 
intensificării acțiunilor în 
vederea reducerii încor
dării din viața internațio
nală, încetării cursei înar
mărilor, în primul rînd 
nucleare, depășirii politi
cii de blocuri, reluării po
liticii de pace, destindere 
și colaborare.

La încheierea întîlnirii 
a fost adoptat un comu
nicat.

păcii
a victimelor bombarda
mentelor atomice de la 
Hiroshima și Nagasaki, 
este necesar să se depună 
maximum de eforturi pen
tru mobilizarea opiniei 
publice în lupta împotriva 
armelor nucleare, pentru 
salvgardarea păcii în lume.

WELLINGTON 14 (A-
gerpres). — Primul mi
nistru al Noii Zeelande, 
David Lange, a criticat, din 
nou, marți, cu tărie ulti
ma experiență nucleară 
subterană franceză de pe 
atolul Muroroa, apreciind 
că detonarea unei încăr
cături echivalente cu 
150 000 tone de trinitroto- 
luen constituie un pericol 
pentrfl structura geologică 
a acestei regiuni, relatea
ză agenția U.P.I.

de „superpatrioți" răstoar
nă un guvern american 
tiranic și, după masacra
rea unui număr mare de 
evrei, a altor „nearieni", 
după distrugerea nuclea
ră a Israelului, instaurea

ză un „Paradis creștin". In 
noiembrie anul trecut, 
membrii „Ordinii" din via
ța reală au semnat o „de
clarație de război". Docu
mentul lansa un avertis
ment „acelor forțe care 
urmăresc... distrugerea cre
dinței și rasei noastre", în
demna la uciderea agen- 
ților federali, a congres- 
smenilor și oamenilor legii,

UN GRUP DE OAMENI 
DE ȘTIINȚĂ, economiști, 
medici, juriști, conducă
tori de organizații anti
războinice din Olanda au 
semnat un apel către gu
vern, cerîndu-i să se diso
cieze de planurile S.U.A. 
privind așa-numita iniția
tivă de apărare strategică. 
In apel se subliniază că 
militarizarea spațiului 
extraatmosferic va deter
mina o nouă escaladare a 
cursei înarmărilor.

.IN FINLANDA CONTI
NUĂ campania de strîn- 
gere de semnături pe A- 
pelul privind sprijinirea

hotărîrii O.N.U. referitoa
re la marcarea, în 1986, 
a Anului Internațional al 
Păcii. Apelul cere popu
lației să-și intensifice ac
țiunile pentru oprirea am
plasării de arme nuclea-' 
re în Europa și retragerea 
celor deja instalate, pen
tru transformarea regiu
nii de nord a continentu
lui într-o zonă liberă de 
arme nucleare.

SUTE DE PERSOANE au 
participat la o nouă de
monstrație organizată în 
fața ambasadei sud-afri- 
cane din Washington în 
semn de protest față de 
politica de apartheid pro
movată de» regimul rasist de 
la Pretoria. Demonstran
ții purtau pancarte prin 
care cereau încetarea co
laborării sud-africane cu 
administrația minoritară 
din R.S.A. Poliția a inter
venit pentru împrăștierea 
demonstranților, operînd 
arestări.

încheind cu cuvintele: „Să 
înceapă bătălia".

De la această declarație, 
peste jumătate dintre mem
brii organizației au fost 
arestați din diverse moti
ve, iar conducătorul gru
pului, Robert Matthews, a 
fost ucis în decembrie a- 
nul trecut, în urma unui 
schimb de focuri cu agenți 
federali. Dar insistența cu 
care se urmărește această 
bandă, denotă că lupta este 
abia la început.

In paralel, se fac investi
gații în legătură cu activi
tatea altor cinci organizații 
de extremă dreaptă, care 
se dedau la acțiuni crimi
nale. „Ordinea" se află în
să în fruntea listei prio
rităților. Unul dintre mo
tive ar fi acela că David 
Charles Tate pare a fi în
că ascuns și liber în înăl
țimile din Missouri...

(Agerpres)

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Din nou îm
preună; Unirea: Legenda 
statuetelor Chang; Pa- 
rîngul: Adela.

PETRILA; Pescărușul 
speranței.

LONEA: Insula Wolrai.
ANINOASA: Cu tine 

viata e frumoasă.
VULCAN — Luceafă

rul: O fată și un băiat.
LUPENT» — Cultural: 

Măsuri preventive.

URIC A NI: Talismanul 
toreadorului.

Eventualele modificări 
intervenite în progra
marea filmelor aparțin 
întreprinderii cinemato
grafice județene.

TEATRUL DE STAT 
„VALEA JIULUI" — Pe
troșani — „Somnoroasa 
aventură".

TV.

20,00 Telejurnal.
20,20 Forumul tinerei 

generații. Docu
mentar.

20,40 Partidul, lumina \ 
tinereții. Cîntece i 
patriotice și revo- ; 
luționare. ;

20.50 Cabinet de infor- i 
mare politico-ideo- i 
logică.

21,05 Film serial (color), 
Războiul Indepen
denței. „Tricolor pe 
Grivița".

21.50 Telejurnal. i

memento

Mica
VIND casă trei camere, 

baie, dependințe. Vulcan, 
strada Gării nr. 8 A. (3688)

VIND urgent aparta
ment 2 camere. Deva. Te
lefon 12011. (.3690)

PIERDUT legitimație de 
serviciu și două parafe 
„medic principal chirurg 
maxilo-facial", Popescu 
Dan, eliberate de Spitalul 
municipal Petroșani. Le de
clar nule. (3691)

PIERDUT portmoneu cu 
acte, permis conducere 
profesionist, certificat de 
înmatriculare și chei pen
tru Dacia 1300, legitimație 
serviciu I.M. Paroșeni și 
diverse acte pe numele

publici
Răducanu Dumitru, Vul
can bloc 46, ap. 5. Aducă
torului recompensă. (3689)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gheor- 
ghici Teodor, . eliberată 
de I.M. Dîlja. O declar nu
lă. (3686)

PIERDUT contract în-

ANUNȚ DE FAMILIE

t a t e
chirierc pe numele Stoică 
Nicolae, eliberat de 
E.G.C.L. Petrila. II declar 
nul. (3685)

PIERDUT carnet de 
student pe numele Căpeț 
Mircea, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. II 
declar nul. (.3683)
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