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TĂRII Ch MAI MULT CĂRBUNE!

Cu planul pe cinci luni îndeplinit
I.M. Lupeni : Brigada condusă de Constantin Popa

Printr-o mobilizare exemplară, mine
rii din brigada CONDUSĂ DE EROUL 
MUNCII SOCIALISTE, CONSTANTIN 
POPA, DIN SECTORUL IV AL I.M. LU
PENI, au extras de la începutul anului 
suplimentar sarcinilor de plan peste 
4000 tone de cărbune, reușind, în acest 
fel, să raporteze ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI PE CINCI LUNI ÎNAINTE DE 
TERMEN.

Folosind la înalți parametri comple
xele de susținere mecanizată și combi
nele de tăiere din cele două abataje

EPOCA NICOLAE CEAUSESCU

In Valea Jiului
frontale pe care le exploatează, minerii 
din această brigadă au depășit 
productivitatea muncii planificată 
abataj cu peste 300 kg pe post, 
schimburi, activitatea în# cele două 
bataje frontale, este coordonată și 
drumată de Gheorghe Murăraș, 
Iuga, Istvan Kovacs, Ilic Petre,
BucătarU și Geza Polgar care, prin 
xemplul personal, mobilizează 
colectiv la realizarea ritmică a 
lor de plan.

0 modernă
1966, cînd tovarășul 

secre-

ritmic 
în 
Pe 
a- 

în- 
Ion

Mihai 
e- 

întregul 
sarcini-

I.M. Paroșeni : Brigada condusă de Fazakas Francisc
Pentru BRIGADA 

CONDUSA DE FAZA
KAS FRANCISC DIN 
SECTORUL III AL MI
NEI PAROȘENI, înca
drarea în prevederile de 
plan constituie de multă 
vreme trăsătura definito
rie. Folosirea la întrea
ga lor capacitate a com
plexelor utilaje din do
tare, buna organizare a 
muncii și utilizarea la 
maximum a timpului de 
muncă disponibil consti
tuie adevărate probleme 

v__________________ ;_________

de conștiință muncito
rească.

Continuînd să 
ze în acest mod, 
renumitei brigăzi 
REUȘIT SĂ-SI 
ZEZE, ÎNAINTE 
TERMEN, 
DE PLAN ALE LUNII 
MAI, DEVANSIND TOT
ODATĂ ȘI PLANUL 
PRIMELOR CINCI LUNI 
DIN ACEST AN.

Astfel de la începutul 
anului, schimburile con
duse de Vasile Barabulă,

acțione- 
minerii 

AU
REALI- 

DE 
SARCINILE

Nicolae
Chiriță

Aurel Cremene, 
Cosma și loan 
mînuind cu pricepere un 
complex de mare înălți
me au extras la zi, su
plimentar peste 8000 tone 
de cărbune. 'Acest lucru 
a fost posibil ca urmare 
a depășirilor constante 
a productivităților pla
nificate, în medie cu 1500 
kg pe post, adueîndu-și 
astfel o importantă con
tribuție la creșterea pro
ducției de cărbune a 
sectorului. (Gh. SPÎNU)

In
Nicolae Ceaușescu, 
tarul general al partidului, 
purta primul dialog de lu
cru la fața locului cu mi
nerii Văii Jiului, localită
țile municipiului întru
neau mai degrabă condiți
ile unor colonii muncito
rești, decît ale unor centre 
urbane. Atunci, de fapt, 
s-au pus bazele devenirii 
de astăzi ale Văii Jiului, 
care avea să cunoască cele 
mai profunde transformări 
din întreaga sa existență. 
Nu numai mineritul a cu
noscut transformări radi
cale, ci întreaga viață e- 
conomico-socială a mu
nicipiului s-a schimbat în 
însăși esența ei. Fostele co
lonii muncitorești au de
venit azi centre urbane 
puternic dezvoltate cu o 
industrie de mare diversi
tate și complexitate care 
întrunesc pe deplin con-

rețea de telecomunicații 
dițiile eleganței și moder
nității.

In contextul acestei ve
ritabile deveniri socialis
te, nevoia de comunicare 
între localitățile Văii Jiu
lui, în condițiile de puter
nică interdependență eco
nomică, se punea tot mai 
mult, trecerea la mijloace 
moderne eficiente deve
nind o necesitate stringen
tă. Existența unor centrale 
telefonice de capacitate 
mică, la care numărul de 
abonați era limitat, nu 
mai corespundea noilor 
condiții sociale create pen
tru oamenii muncii 
Valea Jiului. Astfel, 
fost alocate fonduri de in
vestiții substanțiale, a fost

clin
au

' »
concentrată o mare forță 
de muncă pentru moder
nizarea telecomunicațiilor 
la nivelul întregului mu
nicipiu. Urmare a grijii 
permanente și a deosebitei 
atenții ce s-a acordat a- 
cestui domeniu important, 
prima a intrat în funcțiu
ne noua poștă din orașul 
Petroșani care a însemnat 
de fapt primul mare pas 
făcut în direcția moderni
zării întregului sistem de 
comunicații din Valea Jiu
lui. Clădirea impunătoare, 
de largă funcționalitate, 
mobilierul adecvat, apa
ratura modernă, centralele

Gheorghe BOȚEA

(Continuare în pag. a 2_a)

Pentru o producție sporită de brichete

Puterea de
I
I
I
I
I
II
I I
I
I
I
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II

exemplară a
mobilizare 
colectivului

și-a spus
Decade în șir, chiar și 

luni, colectivul nu și-a re
găsit cadența 
nirii sarcinilor de 
Pentru colectivul 
rului de brichetaj 
zinei de preparare 
roești — căci despre 
este vorba — restanțele 
din trimestrul I, din pe
rioada iernii aspre a a- 
cestui an, deveniseră ob
sedante. Erau resimțite 
de brichetatori ca o grea 
apăsare asupra presti
giului lor muncitoresc în 
întreprindere. Era apăsa
rea celor aproape 8300 
tone minus de producție 
pe patru luni asupra con
științei muncitorești, vă
dit lezată de această ne- 
împlinire.

Receptivi ca-ntotdeau- 
na la chemările partidu-, dinea și disciplina, 
lui, muncitorii și cadrele 
tehnico-inginerești din a- 
telier, în frunte cu 
muniștii, au sesizat 
ponsabilitățile ce le 
vin din sarcinile și 
rientările vizînd 
țe.le energetice și ale creș
terii producției de căr
bune stabilite de Comi
tetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., recenta 
Consfătuire de lucru de 
la C.C. al P.C.R., reți- 
nînd ce au de făcut și 
cum să acționeze pentru 
a ieși din impas. Și s-au 
decis : „Așa nu se poa
te merge mai departe ; 
trebuie să restabilim 
cursul activității produc
tive spre redresarea grab-

îndeplini- 
plan. 

atelie- 
al U- 

Co- 
el

co- 
r'es- 
re- 
o- 

cerin-

cuvintul
nică". Acesta a devenit 
cuvîntul de ordine în a- 
dunările generale de 
partid, în adunările de 
grupă sindicală. Reali
zarea planului, recupe
rarea restanței s-a în
scris ca obiectivul ' pri
mordial de acțiune pe a- 
genda tuturor bricheta- 
torilor — de la muncitor, 
la maistru și inginer.

Colectivul atelierului 
și-a adunat forțele, iar pe 
activitatea sa a pus stă- 
pînire o mobilizare exem
plară. Sub conducerea or
ganizației de partid, s-a 
acționat cu fermitate pen
tru mai buna organizare 
a lucrului pe schimburi. 
S-au creat condiții de 
muncă simțitor îmbună
tățite, a fost întărită or-

punderea fiecărui om 
colectivului pentru 
lizarea sarcinilor de pro
ducție. Rezultatul mobi
lizării de excepție ? 
ritm înalt imprimat 
t.ivității productive 
luna mai. Soarta îndepli
nirii planului a făcut, în 
timp record, o întorsătu
ră de 180 grade în bine, 
producția înregistrînd un 
spor de 9184 tone bri
chete, ceea ce înseamnă 
recuperarea întregii res
tanțe pe cele 4 luni, ba 
mai mult — o depășire 
de peste 800 tone de bri
chete la zi (20 mai).

I. BĂLAN
(Continuare in pag. a 2-a)

ALEXANDRESCU

La U. E. Paroșeni

îndrăgi- 
intcrpret 

Gheor-

Schimbul condus de Petru Oprișan, din brigada lui Grigore Mindruț (sectorul IV al I.M. Lonea), 
este o componentă de bază a formației care ocupă de mai mult timp primul loc în întrecerea socialistă 
pe întreprindere. - Foto : Al. TATAR

Lucrări de reparații 
și modernizări

Colectivul de la U.E. Paroșeni a pulsat în 
temu) energetic național de la începutul acestei 
peste 66 milioane kWh, cantitatea de energie elec
trică livrată economiei naționale de la înpeputul a- 
nului cifrîndu-se la 414 milioane kWh. Concomi
tent cu preocuparea acestui colectiv pentru a pro
duce cît mai multă energie electrică și în condiții 
de eficiență sporită, encrgeticienii Paroșeniului c- 
xecută reparații curente și modernizări la utilajele 
din dotare. Pînă în prezent au fost terminate lu
crările de revizii și reparații curente la cazanul nr. 
3 și la turbina nr. 1. care urmează să reintre în 
iuncțiune, luni, 27 mai. Prin repunerea lor în func
țiune, Uzina electrică Paroșeni va produce zilnic 
180 MWh. De asemenea, au fost demarate lucrările 
de modernizare la cazanul nr. 1, unde au început 
schimbarea morilor cu bile cu mori cu plăci și 
sfere, precum și a electrofiltrelor aferente acestui 
cazan.

„Laudă omului muncii 
și creației sale“

PETROȘ4WF6S

La Casa de cultură 
Petroșani 
actor și 

muzical Tudor 
ghe, acest menestrel al 
zilelor noastre va susți
ne astăzi, la ora 20, un 
recital de muzică

poezie. Alături de el 
vor fi prezenți Geo 
Popa și compania lui — 
arhicunoscutiî „Acus
tic".

Ne vom întîlni, deci, 
pe aceeași scenă cu 
cobza, dar și cu chita
ra electrică, într-un 
spectacol agreabil, unde 
— sperăm noi — muzi
ca de divertisment își 
va demonstra din plin 
valențele artistice și e- 
ducative.

• Apropiata „Zi in
ternațională a copilului" 
prilejuiește un agreabil 
spectacol de muzică, 
poezie și dans al copi
ilor pentru toți copiii 
ca și pentru cei mari.

Spectacolul este orga
nizat de către Comite
tul municipal al femei
lor, organizația pionie
rilor și unitățile școlare.

I
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In dezbaterea grupelor sindicale

Creșterea extracția) in abataje
0 modernă

de 
cu

'Urmare din pag. 1)

La mina Vulcan se ac
ționează tot mai insistent 
pentru creșterea rolului 
grupelor sindicale în mo
bilizarea formațiilor de 
lucru la o activitate rod
nică și întărirea climatu
lui de disciplină. In mod 
frecvent, au loc dezbateri 
vii asupra măsurilor ce 
trebuie întreprinse în ca
drul brigăzilor și la ni
vel de sector pentru rea
lizarea posturilor | 
ficate în cărbune, 
terea coeficientului 
prezență, asigurarea 
bune aprovizionări a lo
curilor de muncă, întă
rirea disciplinei tehno
logice — toate acestea în 
vederea creșterii reali
zărilor în abataje.

După cum ne-^ relatat 
tovarășul 
președintele 
de- sindicat 
mulți organizatori de gru
pă sindicală și președinți 
ai comitetelor de secție 
au acumulat o bună ex
periență în intensificarea 
activității proprii. In ca
drul sectorului VIII, de 
pildă, Sînt neslăbite preo
cupările comitetului de 
secție — președinte ing. 
Gheorghe Ile — în impli
carea grupelor sindicale 
în realizarea producției. 
In condițiile cînd aprovi
zionarea locurilor de 
muncă se face pe un sin-

plani- 
creș- 

de 
i unei

Ilie Diaconu, 
comitetului 
pe mină.

gur suitor este acordată 
maximă atenție pentru 
ca toate brigăzile să pri
mească la timp materia
lele de care au nevoie la 
front. La sectorul VI, Ion 
Beurean, președintele de 
comitet, împreună cu 
Gheorghe Lupu și Gheor
ghe Lupoaie, organizatori 
de grupă, dar și cu spri
jinul unor brigadieri des
toinici, ca Gheorghe Bu- 
huțan și Mihai 
prebcupă ca 
schimburile să 
neze stăruitor 
creșterea realizărilor for
mațiilor de lucru. Edifi
catoare este în acest sens 
redresarea brigăzii con
duse de Gheorghe Buhu- 
țan care printr-o 
zare exemplară a 
rat minusul din 
trimestru, datorat 
greutăți obiective.
da se înscrie, în prezent, 
pe graficul întrecerii so
cialiste cu uh plus 
peste 3000 tone de 
bune. Acțiuni 
în sprijinul 
desfășoară și grupele sin
dicale din cadrul sectoa
relor IV și VII, unde se 
evidențiază în mod con
stant brigăzile 
de Traian Borșa, 
Bud, Trandafir 
teanu, Gheorghe 
ru, loan Iriza și

Potsch, se
pe
se acțio-

toate

pentru

mobili- 
recupe- 
primul 

unor 
Briga-

de 
căr- 

susținute 
producției

conduse 
loan 

Vizeș- 
Cojoca- 
alții.

Ion MUSTAȚA

Sporește zestrea 
edilitară

Se execută lucrările 
finisaj la un nou bloc
40 de apartamente, în cen
trul comunei Aninoasa. In 
felul acesta, zestrea edili
tară a așezării, pe lîngă 
casele de locuit, va spori 
la 195 de apartamente. Pa
ralel, constructorii lucrea
ză intens la ridicarea unui 
alt bloc, cu 36 de aparta
mente, parterul edificiului 
fiind‘aproape gata.

De pe agenda edilitară a 
localității mai consemnăm, 
amplasarea în perspectivă 
apropiată, a încă două blo
curi de locuințe, cu 24 și, 
respectiv, 36 de aparta
mente, prevăzute cu spații 
comerciale la parter. De 
asemenea, pe planșetele 
proiectanților a prins con
tur, cu aceeași destinație, 
un cămin pentru nefami- 
li.ști, de care vor benefi
cia tineri de la întreprin
derea minieră Aninoasa.

C.T.D.

telefonice de mare capaci
tate și automate î 
lași timp, sînt doar 
dintre noile condiții 
pentru asigurarea 
sistem informațional 
și eficient între localitățile 
Văii Jiului și întreaga ța
ră. începută prin acest e- 
dificiu de mare complexi
tate tehnică, modernizarea 
sistemului de telecomu
nicații din municipiu avea 
să se extindă rapid în fie
care dintre orașele aflate 
în plin proces de dezvol
tare socialistă. Dezvolta
rea puternică a fiecărui o- 
raș a dus la materializarea 
nevoii de comunicații 
celelalte localități în 
localuri de poștă ce 
îmbogățit peisajul arhitec
tonic al acestora.
odată cu devenirea urba
nistică a Vulcanului s-a 
construit aici o nouă

în ace- 
• cîteva 
i create 

unui 
rapid

cu 
noi 
>au

Astfel,

rețea de telecomunicații
torii Văii Jiului, prin in
termediul personalului poș
tei, beneficiază de servicii 
prompte, asigurîndu-li-se 
abonamentele la publica
țiile solicitate, iar prin cu
plarea la centralele auto
mate pot lua legătura cu 
orice localitate din țară. In 
curînd -urmează să intre 
în funcțiune localul de 
poștă de la Petrila și, tot
odată. să înceapă construi
rea și punerea în funcțiu
ne a încă unui astfel de 
local în orașul Uricani, în
cheind în acest fel amplul 
proces de dezvoltare și 
modernizare a serviciilor 
de poștă și telecomunicații 
din Valea Jiului, care -- în 
acești 20 de ani pe care îi 
numim cu satisfacție și 
mîndrie patriotică „Epoca 
CeaUșescu", s-a ridicn-t la 
cote calitative fără prece
dent.

♦
poștă, dotată cu cele 
moderne mijloace de 
comunicații. A 
struirea unui 
poștă adecvat 
orașul Lupeni, 
nic centru mineresc. Oda
tă cu intrarea în funcțiune 
a acestor moderne 
de poștă numărul 
ților telefonici a 
considerabil prin 
în folosință a noi 
automate, ajungînd la pes
te 15 000. Totodată, o

- tenție deosebită 
dat creșterii 
personalului de 
lificare care să 
funcționare ireproșabilă 
acestei aparaturi de înal
tă complexitate tehnică. 
Odată cu aceasta a cres
cut în mod simțitor cali
tatea serviciilor, 
țile efectuate în 
serviciului de poștă 
lecomunicații fiind 
diversificate. Astăzi,

mai 
tele- 
con- 

de 
pentru

urinat 
local
Și
acest puter-

localuri 
abona- 
crescut 

darea 
centrale

a- 
s-a acor- 

numărului 
înaltă ca- 
asigure o 

a

activită- 
cadrul 
și te- 
amplu 
locui-

O tînără muncitoare 
cu care colectivul din 
care face parte se min- 
drește, Maria Costoiu — 
frezor la atelierul „Au
tomatizări" din cadrul 
I.U.M. Petroșani.

Foto: T. ALEXANDRU

Tosca" este 
cofetăriei, unitatea 
I.C.S.A.—A.P.

L a c a t !?
Miercuri, 22 mai, 

7,50. Cuiva i s-a rupt 
braț la ochelari. Firesc,
trebuie să se adreseze la 
o unitate de optică. Află 
unde este. La parterul blo
cului 92, de pe strada Re
publicii. Dă fuga. Progra
mul de pe ușă: 7—13; 13— 
19. Pe ușă — lacăt 1 Ei 
comedie 1 Mai stă. La ora 
8,15, nimic nou, același 
lacăt. Culmea e că și la 
alte unități din zonă, a- 
parținînd cooperativei „U- 
nirea", situația e similară. 
La „Reparații instalații e- 
lectrice", program tot de 
la 7, dar la 8,10 era... în
chis. La 8,15 închise erau 
și unitățile de reparat și 
încărcat brichete, cea 
coroane și flori și centrul 
de primire al curățătoriei. 
Un ucenic își aștepta meș
terul la ușă. Bine-1 învață! 
(Bujor MIRCESCU)
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Puterea de mobilizare a colectivului
Răspundem 
cititorilor

(Urmare din pag. 1)

In efortul mobilizării 
exemplare pentru încli
narea balanței planului 
spre realizări ce fac a- 
cum cinste colectivului de 
brichetatori un cuvînt 
hotărîtor l-a avut din 
capul locului buna orga
nizare a întrecerii socia
liste între formațiile de 
lucru din atelier. Locul 
1 în întrecere l-a ocupat 
în iceastă perioadă 
mare efort formația 
lucru condusă de Ion Pos- 
telnicu, secretarul orga
nizației de partid, avîn- 
du-i în schimbul său pe 
brichetatorii Anton Bur- 
cea și Dumitru Bondoc. 
Pe locul II s-a situat for
mația maistrului Paul 
Gali, organizatorul gru
pei sindicale, avîndu-i 
în schimb pe Gheorghe

de 
de

Voicu, Rodica Gali 
Constantin Vochiță, 
pe locul III 
maistrului 
vary Zoltan, 
schimb s-au 
Haralambie Stoienică, Va- 
sile Potor
Koler.

La buna 
întreținere 
de brichetare au adus 
prețioasă contribuție 
lectricienii conduși 
maistrul Gheorghe 
rac, ca și echipele 
lăcătuși ale lui 
Inclănzan, Vasile 
și Ștefan Perdi.

Obținînd 
dresării 
ductive, 
i n t e g r 
tanțelor și 
cinilor de plan 
Atelierului

Și 
iar 

formația 
Szengyorg.v- 
din al cărui 

evidențiat

și Gheorghe

funcționare și 
a instalațiilor 

o 
e- 
de

Du
de 

Ni cola e 
Moiș

succesul 
activității 

recuperarea 
a 1 ă a res- 
depășirea sar- 

colectivu) 
de brichetai

re- 
pro-

condus de tînărul inginer 
losif Tomșa își mobili
zează acum și mai mult 
forțele, capacitatea de 
muncă pentru a înscrie 
pe răbojul întrecerii 
cialiste noi Succese, 
biectivul ce și l-au 
pus oamenii muncii 
atelier pentru lunile 
urmează vizează ca 
activitatea de virf 
preparării cărbunelui 
de mineri, în 
ră să asigure 
unei cantități 
tare cît mai 
brichete care 
cerințele 
în perioada rece a anu
lui. Puterea de mobiliza
re exemplară pe care o 
are colectivul de briche
tatori dă certitudinea în
făptuirii pe deplin a o- 
biectivului.

această

so- 
O- 

pro- 
din 

ce 
in 
a 

dat 
va-

produeerea 
suplimen- 
mari de 

să acopere
beneficiarilor

„Tosca“: povestea unor
numele 
320 a 

Petroșani, 
din cartierul Aeroport. Iar 
lămîile sînt, într-adevăr 
cu cîntec... dar să nu an
ticipăm...

soli- 
magazia 

(cam 
sîn-

trebuie scăzută 
parcă tara aceas- 
importantă, nu 
caro compromit e-

lucrătorului comer- 
aici, la „Tosca"). Se 

așadar, 
trei lăzi,

ceFAPTELE

Ora 12, telefonul 
insistent în redacție, 
la capătul firului o 
indignată ne solicită 
venim la cofetăria 
ca", din cartierul 
port, pentru a 
cum se încalcă 
elementare ale 
merț civilizat : 
(lămîi) se vinde preferen
țial, se dosește etc.

„Aterizăm" la locul 
pricina. întrebăm | 
lucrătoare comercială 
tîlnită în 
cuson, ne 
mă Lucia 
marfa cu 
vînzare, ni se răspunde i 
,,‘A'm avut lămîi, le-am 
terminat". Insistăm ; 
celași rezultat. Cerem 
vorbim cu șefa unității 
tovarășa Florica Ștefan, 
dar e în concediu medi-

sună 
de 

voce 
să 

„Tos- 
Aero-

constata 
regulile 

unui co- 
marfa

cu 
prima 

i în- 
cale (nu are e- 
spune că o chea- 
Munteanu) dacă 

pricina este în

a- 
să

)
A

lămîi cu
cal. Ne legitimăm, explicăm 
rostul venirii acolo, 
cităm să vedem 
de mînă a unității 
pe-acolo, nu-i așa...)
tem invitați, politicos. Re
petăm întrebarea, răspun
sul e altul : „Știți, sîntem 
șase lucrătoare,, am oprit 
vreo 20 de kilograme". Deci 
trei kilograme și ceva

doamne, 
tara (de 
ta ar fi 
„tarele" 
t i ca 
eial, aici, la „Tosca"). 
scade, așadar, greutatea 
Celor trei lăzi, cit au 
goale (și ce bine să fi 
lost așa I), tara cu pricina, 
și rămîn, curat, 41,9 kg

(oare mai merita sa le nu
mim astfel ?) in cauză. De 
parcă ar l'i fost un lucru 
firesc ceea ce au săvîrșit. 
Nu aveau, cu alte cuvinte, 
sentimentul culpabilității. 
Ba chiar mai mult, sfidă
tor, ni s-a contestat drep
tul de a fi constatat 
ce am constatat, deci 
a rezolva o sesizare a

ceh’ 
de 
u-

Am intervenit la sesizarea dumneavoastră
pentru fiecare, ar veni, 
„Cît ați vîndut clienților?". 
„Cîte două kilograme, la 
început, apoi cile un kilo
gram de persoană", 
dar, cine vinde, | 
face ?! Cerem 
lămîile 
se pretinde ; 
frigiderul și... 
ne ochi (U galbenele 
trice. Alese pe sprinceană, 
deh ! Sînt 
47 de kilograme, 
proteste din partea 
două lucrătoare (între timp 
mai apăruse și Daniela 
Bogdan, vînzătoare, așa 
scria pe ecuson), care sus
ține vehement, că, vezi

de lămîi. Curat... dosite, 
sustrase circuitului comer
cial normal.

acest gen deschisă în lu
na mai la clubul orășe
nesc. (FI. Bejan, coresp.)

EXPOZIȚIE. In
Iul clubului sindicalelor 
din Uricani s-a deschis o 
expoziție de fotografii 
artistice aparținînd iui 
Liviu Bota, responsabi
lul cineclubului din lo
calitate. Sînt expuse fo
tografii ce ilustrează rea
litățile economico-socia- 
le ale Uricaniului înflo
ritor de astăzi. Este cea 
de-a doua expoziție de

CONCURS. La Vulcan 
s-a desfășurat faza jude
țeană a concursului pio
nieresc de radiogoniome- 
trie (vînătoare de vulpi). 
Au participat echipaje de 
la toate casele pionierilor 
și șoimilor patriei din 
județul nostru. (T.S.)

EXCURSIE. 
da 18—23 iulie, 
O.J.T. Petroșani

In perioa- 
filiala 

organi-

Așa- 
parte-și 

să vedem 
.cumpărate", cum 

se deschide 
trei lăzi, pli

ci-

MENTALITATEA

cîntărite, ies... 
stîrnind 

celor

zează o excursie eu tre
nul la Budapesta. înscrie
rile se fac la filialele din 
Petroșani și Lupeni pînă 
la 15 iunie. (M.B.)

INTILNIRE. Absol
venții din promoția 1975 
de la Liceul de matema- 
tică-fizică din Petroșani 
s-au întîlnit după 10 ani. 
Au fost 108 absolvenți, 
mulți dintre ei fiind a- 
cum cadre temeinic pre
gătite în diferite domenii 
ale vieții sociale. (T.S.)

AUTO-MOTO. Unita
tea 'Auto-moto nr. 65 

din Petroșani și-a diver-

Am insistat atit asupra 
unor amănunte pentru ea 
ele trădează o mentalitate 
care nu are. ce căuta în 
unitățile noastre comercia
le, total străină și contra
ră eticii lucrătorului din 
această sferă a serviciilor 
la dispoziția cetățenilor. In 
cazul in speță, faptele sînt 
condamnabile, dar ce ne-a 
indignat și mai mult a 
fost deplina seninătate a 
lucrătoarelor comerciale

nui cetățean. Ni s-a pero
rat despre „legalitate" (în 
concepția de la „Tosca", 
desigur) — și asta la doi 
pași de corpul delict, cele 
peste 40 de kilograme de 
lămîi dosite. Adică a cin
eva parte din cantitatea de 
citrice 
vizului 
22080). 
asupra 
magazia de mînă do la 
„Tosca", pentru că ele au 
un numitor comun: o
practică și o mentalitate 
eu totul străină statutului 
lucrătorului comercial. O- 
pinie pe care a împărtășit-o 
și unul dintre clienții a-

livrată (conform a- 
de expediere nr. 
Nu mai insistăm 
„secvențelor" din

■ sificat gama de servicii t 
între utilajele intrate re
cent în funcțiune amin
tim arcul de spălat, ins
talația de aspirat și apa
ratul' pentru verificat și 
reglat sistemul do direc
ție al autoturismelor. De 
asemenea, la dispoziția 
unităților socialiste “Ri 
populației se află atelie
rul de vulcanizare, care 
funcționează deja în a- 
ceastă secție a cooperati
vei meșteșugărești „Uni
rea". (I.V.)

UMBRELE. O inițiati
vă salutară a conducerii

cooperativei meșteșu
gărești „Unirea" din Pe
troșani. In cadrul atelie
rului de reparații instala
ții 
..7 
lui 
un 
umbrele, 
dința 
ci piu plouă 
tropice, amintita 
cere ne asigură că

sanitare din cartierul 
Noiembrie" al orașu- 
Petrila a fost deschis 

punct de reparații 
Cum în reșe- 

noastră de muni- 
uneori ca la 

condu- 
ne asigură că în 

curînd se va deschide o 
unitate similară și în Pe
troșani. Felicitări pentru 
modul serios în care sînt

BORCEA OCTAVIAN, 
Vulcan, Am luat legătura 
cu șefa magazinului nr. 
10 „Unic" din localitate în 
problema ce ne-ați sesi
zat-o. Sînteți deci așteptat 
pentru a vă ridica cota de 
produse. Sperăm să fiți 
mulțumit.

MARDARE 
Uricani 
tivele nepublicării 
sorii dv. : 1) Sosirea 
întîrziere, nemaifiinc 
actualitate în evocarea 
venimentelor aniversate 
9 Mai ; 2) Faptele relatate, 
prea sumare — ceea ce im
plica luarea legăturii cu 
dv. pentru a fi completa
te, lucru care, vă dați sea
ma, ar fi necesitat zile în 
plus de întîrziere peste 
data aniversară amintită. 
Reveniți cu consemnarea 
unor fapte de munca ■ și 
\ iață ale concetățeni)"- v. 
din oraș.

EFTIMIE,
: Două au fost mo- 

scri- 
cu 
de 
e- 
la

cîntec
1 lăți la acea oră în - ■ a. tă
rie, și care ne-a însoțit, în 
investigație, la solicitarea 
noastră. (Numele său: 
Wilhelm, str. Aviatoi 
bl. 18, ap. 19).

MASURILE

Gal 
dor,

na- 
Ele 
i Și

Nu sîntem încă... în ■ 
sură să le comunicăm, 
nu vor intîrzia, desigur, 
vor fi luate, fără îndoială, 
cu toată severitatea, de că
tre cei în drept. Pentru a 
se curma, pentru a se 
descuraja asemenea prac
tici ale comerțului pe tib 
tejghea.

IN LOC DE
POST-SCRIPT UM

Și, totuși, se poate 
ne-am depla

Și 
civilizat : ne-am deplasat, 
imediat, la o altă cofetărie 
care primise citrice, „Pan- 
seluța", de la parterul blo
cului turn din Aviatorilor 
44 (șefă de unitate Ioana 
lohrend). Și aici lămîile 

vîndute. Dar toa- 
una dosită. Asa-

fuseseră 
te. Nici 
dai'...

C.T. DIACONU

privite solicitările clieh- 
ților! (I.V.)

TEATRU. Astă-seară, 
la ora 19, colectivul ar
tistic al Teatrului do stal 
„Valea .Jiului" vă invită 
să vizionați spectacolul 
cu piesa „Clopotele", de 
Glicnadi Mamlin. (M.B.)

I 
I 
I

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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In întîmpinarea Zilei de 1 Iunie
Soare pentru toți copiii lumii

Cu pași repezi se apropie vara. O sim
țim din ce în ce mai aproape. Iar ziua 
dintîi a verii, 1 Iunie, este, prin tradiție 
„Ziua internațională a copilului11. Do
ritori de a ști cum sărbătoresc cele mai 
mici vlăstare ale țării, șoimii patriei.

această 
adresat 
ședințe 
șoimilor patriei, vicepreședinte al 
siliului municipal
nierilor.

zi a bucuriei și păcii, 
profesorului Vasile Pop. 
al organizației municipale

al organizației

ne-am 
pre- 

a 
con- 
pio-

9
Lacul

surprizelor Cititorii fotografiază

pregătit 
pen- 

ziua ? 
noas- 
după 

în 
orga- 

și

— Cum s-au 
copiii Petroșaniului 
tru a-și sărbători ;

— Toate acțiunile 
tre se desfășoară 
un program stabilit 
amănunt, la nivelul 
nizațiilor municipală 
orășenești ale pionierilor, 
un program care cuprinde 
acțiuni cu un pronunțat 
caracter educativ, mani
festări politico-ideologi- 
ce, artistice și sportive, 
care, prin forma pe care 
o vor lua, se vor apropia 
cît mai mult de specifi
cul vîrstei copiilor.

— Mai concret ?
— Există în fapt două 

cicluri de acțiuni unele 
ale pionierilor, altele ale 
șoimilor patriei, unele 
dintre acestea avînd un 
caracter inedit. „Șoimii 
patriei11, acești copii fru
moși și sănătoși, acești 
copii în ochii cărora ci
tim primăvară veșnică a 
patriei, au participat Ja 
fazele municipală și ju
dețeană a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei11, unde s-au dovedit 
a fi reale talente. In 26 
mai va avea loc un spec
tacol intitulat „Pionierii 
și șoimii pentru toți 
pili11. Spectacolul se 
desfășura la Casa 
cultură a sindicatelor 
Petroșani, cu participarea 
celor mai valoroase for
mații artistice ale pionie-

Melodii 
Melodii pe 
nevrind le 
fiecare zi.

co-
va 
de 

din

rilor și șoimilor patriei 
distinse pe scena Festi
valului național al mun
cii și creației, „Cîntarea 
României11. Ne-am pro
pus expoziții de desene 
ale copiilor la nivelul fie
cărei unități, sub gene
ricul „Șoimii patriei o- 
magiază partidul11 pre
cum și expoziții de jocuri, 
jucării, piese artizanale 
executate în cadrul 
curilor „Ateljerul 
teziei" și „Ce pot 
două mîini dibace11, 
sprijinul librăriilor 
Valea Jiului dorim să 
ganizăm expoziții 
carte pentru copii.

— Care este 
piilor angrenați 
acțiuni ?

— Peste 7000 
nici de-o șchioapă11.

— Cum stăm cu 
tul ?

— Avem prevăzut 
festival de gimnastică do
tat cu o „cupă a tinere
lor speranțe11, și, fapt ine
dit, o „olimpiadă a piti
cilor11, mai concret zis 
un pentatlon, la care a- 
dăugăm „Cupa voinice
lul11 la triciclete și bici
clete.

— In ce probe se vor 
întrece „olimpicii pitici11?

— Concurs de viteză 
pentru vaporașe de hîr- 
tie unde „vîntul de pu
pa" va fi obținut prin 
simplul suflat „în pînze".

CRONICA NERIMATA (153)
de neuitat, 

vrind- 
in

care 
asculți

★
Televiziunea m-a 

cut să înțeleg perfect 
necesitatea mișcării in 
aer liber.

fâ-

cifra

s. .s.
său a fost lansat în densa 
pădure tropicală din su
dul Nepalului. Este vorba 
de studierea, pentru prima 
dată, a obiceiurilor și mo
dului de viață al rinoceri
lor indieni cu un singur 
corn. Pentru acest experi
ment, specialiștii au ales 
T5 specimene reprezenta
tive, urmînd ca după vî- 
narea animalelor — acțiu
ne in care se vor folosi 
arme cu tranchilizante — 
să li se aplice în jurul gî- 
tului un „colier11 dotat cu 
un emițător radio. Dispo
zitivul va permite cercetă
torilor să urmărească 
plasarea patrupedelor 
jungla Chitwan, locul 
bilit pentru studiu.

Rinocerul cu un 
corn face parte din 
ferele înscrise pe 
speciilor in pericol 
pariție. Aceste animale 
mai putut fi observate 
unele locuri din Asia.

de- 
în 

sta-

singu r 
mami- 

lista 
de «.lis

au 
în 
Se

cer- 
fan- 
face

Cu 
din 

i or- 
de

co
in aceste

de „voi-

spor-

un

aNevoia naturală 
continuității a dat par
fum florilor și frumuse
țe femeilor.

★
Onoarea unora e ca 

și coada șopirlei. Se a- 
bandonează în fugă. 
Valeriu BUTULESCU.

I

i

rinocerii I
estimează că 800 trăiesc 
in regiunea Kaziranga din 
statul indian Assam și alți 
350 in jungla nepaleză 
C h i t w a n. O 
lă ramură a acestei 
cii — rinocerul cu 
coarne, și el 
dispariția — 
vată în Africa și, mai rar, 
în zonele tropicale ale In
doneziei.

intri' 1846 și 1950 aceste 
animale au fost vînate ma
siv de asiatici și europeni 
fapt care a pus specia în 
pericol. Doar într-un sin
gur an, 1965, in Nepal s-a 
înregistrat o scădere alar
mantă a numărului rino
cerilor: de la 1000 la... 90. 
După declararea, in 1970. 
a legiunii Chitwan drept 
parc național, autoritățile 
nepaleze au reușit să a- 
melioreze situația. In pre
zent, în Nepal se între
prind acțiuni intense pen
tru salvarea acestui exem
plar al patrimoniului na
tural planetar.

al- 
spe- 

două 
amenințat cu 
a fost obser-

Alibi telefonic
Un „inventator" din Los 

Angeles propune petrecă
reților, nevoiți să-și justi
fice întîrzierea la domi
ciliul conjugal, o cabină 
telefonică ce poale furniza 
diferite efecte acustice. Ast
fel, după ce a format nu
mărul de acasă, omul în 
căutare de alibi poate a- 
lege un fond sonor indi- 
cind, de exemplu, un ga- 

. raj (la care trebuie repa
rată mașina rămasă, ce

ghinion 1, în pană). Dacă 
se invocă o ședință inter
minabilă, se alege drept 
fundal sonor „zumzetul11 
specific unei săli pline. 
„Programul" mai cuprinde 
focuri de armă pe stradă, 
sirena vehiculelor politiei, 
zgomotul unui aeroport, ba 
chiar și... o slujbă 
gioasă ! O invenția 
Iară pare să se bucure de 
succes și în Japonia. Și 
acolo există... neveste.

reli-
simi-

aruncarea greutății 
ribilă minge de 
pong), săritura în __
me de pe loc, alergare — 
probă de viteză folosind 
ca procedeu mersul piti
cilor și hochei — crosele 
vor fi înlocuite cu mă
turi, pucul — cu buretele 
de șters tabla — iar por
țile — cu scaune.

— Cum se va încheia 
ziua de 1 Iunie ?

— Pe terenul de hand
bal al școlii sportive se 
va desfășura
Iul
dans, voie bună, discote
ca celor mici și invitatul 
de onoare, tovarășul... 
incognito, în cadrul ru
bricii „Să rîdem cu nea 
George11.

— Și dacă plouă ?
— Sperăm că nu intrăm 

la apă. Avem cu noi, ori
cum, vaporașele de hîr- 
tie, entuziasmul și 
tenia.

N.B. 
tru a 
muleț 
doare, 
prompt „Nu sîntem încă 
mari... dar vom fi la 
înălțime11. Cum îl chea
mă ? Nu mi-a spus decît 
că îl cheamă Coste)' și 
învață la Școala generală 
nr. 1 din Petroșani, de
sigur în clasa I.

(o țe
pi ng- 

lungi-

„Carnava-
piticilor". Muzică,

prie-

nos-
un șoi-

La interviul 
asistat și 

care, plin de can- 
ne-a declarat

Interviu consemnat de 
H. ALEXANDRESCU

Dezvoltarea 
bazei sportive 
Guvernul 

probat un 
de dezvoltare a bazei spor
tive pentru tineret. Se 
prevede, astfel, construirea 
a circa 1000 de stadioane, 
terenuri, baze sportive pen
tru dezvoltarea fizică a 
tineretului, care reprezin
tă jumătate din populația 
de 7 milioane a țării.

tunisian a a-
amplu program

I
I

Atunci cînd l-am luat 
primul interviu profeso
rului, mărturisesc sincer 
ea nu bănuiam însemnă
tatea acțiunii mele. Eram 
foarte sceptic în clipa in 
care i-am pus prima în
trebare :

- Credeți, domnule 
profesor, că experiențele 
dumneavoastră vor fi în
cununate eu succes ?

Recunosc, cuvintele me
le conțineau o oarecare 
doză de Ironie, dar 
vântul păru Că-mi 
cu vederea această 
credere.

— Sînt mai mult
Vedeți dumnea- 

un asemenea 
personalita- 

va mar-

șa
trei e 
neî 11-

decît
convins, 
voastră, 
transfer de 
te, de caracter,
ca o nouă oră în dezvol- 
tarea ființei umane...

Ascultam pierdut cu
vintele profesorului și u- 
neori mă încerca un sen
timent ciudat, de neînțe
les. Interlocutorul meu 
avea un oarecare renume 
in lumea științei. Nu de
mult, mi-au ajuns la u- 
reche zvonuri aparent 
incredibile. Mi se părea 
absurd să reușești o ase
menea transformare radi- 
cală, să implantezi unui 
om o nouă conduită in 
viața, să-i dovedești ast
fel că poate fi de folos 

Experiențele 
erau — sau 

păreau
Iși

socintâții. 
profesorului 
mi se păreau doar — 
complicate. Iși propuse
se un transfer integral de 
personalitate de la un

acoperă lacul este

Pe calota glaciară an
tarctică din zona Bancului 
Maud s-a descoperit un 
„lac al surprizelor11. Ghea
ța care
atît de transparentă, îneît 
cele mai mici detalii ale 
fundului se disting pînă la 
adîncintea de 10 m. Aceas
tă transparență este cu to
tul neobișnuită, întrucît 
în perioada cînd apa în
gheață se formează mici 
bule de aer care opacizea
ză gheața.

Nivelul apei în lac 
riază în funcție de flux 
sau de reflux, ceea ce în
seamnă că el 
marea, aflată 
ță de cea 100 
te acestea, apa din 
este... dulce.

comunică cu 
la o distan- 
km. Cu toa-

Părăsit ?!“. Foto : Vasile POLAK

Asta-i luna lui florar
(CRONICA RIMATA)

Fiind în luna lui Flprar 
cu soare și rouă-n zori, 
noi nu facem un secret 
și vă spunem, la 
cile ceva despre... 
(Floarea e. să nu 
primul pas spre...
Ea, pe soțul dumisale, 
intr-o bună zi cu soare, 
incognito, la 
l-a surprins

concret, 
flori.

vă mire, 
fericire)

plimbare,
cu o...

ZAMBILA 
era floare, 

știm toți.
...însă ea nu 
(La ocazii, o 
se iau doar flori...

fără soț) 
De o zi a cunoscut-o, 
știa doar că e frumoasă, 
Cînd, seara, s-a-ntors la ea, 
el i-a adus o VIOREA, 
ea i-a dus., totul din casă. 
(Florile, să nu vă mire, 
se duc și la... despărțire.) 
Ca o carte-i viața lui 
cu iubiri nenumărate. 
Fiind o fire mai concretă 
el vroia și-o... VIOLETA

...s-o pună ca semn de carte. 
(Cîte flori sînt pe pămînt 
tot atîtea fete sînt). 
Pantofarul de alături, 
chiar în toiul lucrului, 
ca reclamă-a pus o floare. 
Nu o floare ca oricare 
...CIUBOȚICA CUCULUI. 
(Semn că nu termină lucrul 
numai cînd va cînta cucul). 
Un gestionar căzuse 
în patima banului, 
deci nevasta îi aduse, 
luînd aminte cele spuse, 
o... TRAISTA

CIOBANULUI. 
(Florile-au un stil perfid, 
uneori se mai... închid). 
Oferim la fiecare,* 
pentru timpul irosit, 
fără nici o referință 
doar flori după preferință 
...celor care ne-au citit. 
(Lecturați de multe ori, 
anunțul...

„NU RUPEȚI FLORI !“. 
Mircea ANDRAȘ

Un salutar acces 
de tuse

O locuitoare din înde
părtata Australie, Marie 
Heffernan, în vîrstă de 
25 de ani, și-a regăsit vo
cea, după 12 ani de muțe
nie forțată. După cum po
vestește agenția Reuter, un 
teribil acces de tuse a scă
pat-o pe Marie Heffernan 
de . o monedă de trei pen
nies, care i se fixase în- ; 
tre coardele vocale. Cum 
au ajuns cei 3 pennies în 
locul cu pricina ? Foarte 
simplu: mama eroinei noas
tre pusese moneda într-un 
pudding de Anul Nou, așa 
cum cerea tradiția, 
Marie a avut neșansa
înghită „porte-bonheur“-ul.

ia r 
să

tip uman la altul, de la 
polul pozitiv la cel nega
tiv, de la BINE la RĂU. 
Așa era ; dacă experien
țele reușeau, întreaga ci-

o 
cri- 
lip- 
ne-

vilizație va cunoaște 
nouă eră. O eră fără 
me și violență, o eră 
sită de neîncredere și
dreptate. Un paradox ? 
Poale aceasta era cauza 
pentru care comunicările 
preliminare ale savan
tului fuseseră primite cu 
atîta neîncredere...

— Ce poate fi mai fru
mos, continuă el. decît

— Da.
II privesc admirativ 

pe bărbatul sigur pe si
ne, hotărît în acțiunile 
sale. Mă ridic de pe 
scaun și îi întind afec
tuos mîna. Ii promit că 
voi participa la primul 
transfer și îl voi elogia 
în paginile ziarului meu. 
Mă îndrept spre ușă în
cercat de 
sentiment 
în OM...

un 
do

neînțeles 
încredere

•ir
Sala uriașă 

lume. In jurul
geme de 
nostru a-

LITERATURA DE ANTICIPA LIE

TRANSFERUL
să-ți ajuți semenul în a- 
firmarea sa pe drumul 
adevărului ?

Se reculese 
pe gînditor și 
gest reflex — 
o țigară. Apr 
tul și, trăgim 
fumuri, așeză

cîtcva cli- 
— cu un 
își scoase 

nse eliibri- 
cîteva 

bățul ar- 
îea seru
ri intens 
ăra jucău- 
icmnul, a- 
pri virile.

eu 
ceva 

ad-

litierei. II pr 
pînă cînd fia 
șă carboniza 
poi iși ridică

— Vedeți, spuse, 
simt întotdeauna 
straniu atunci cînd 
mir un băț arzînd. Poate 
fi, de ce nu, o anume 
trăsătură de caracter...

— îndepliniți întot
deauna 
cînd vă 
gară ?

același r 
aprindeți o

paratele construite de
savant ne domină în
chip ciudat prin măreția 
lor ascunsă. Privesc spre 
omul care va fi în cu- 
rînd supus experienței. 
Un infractor de drept 
comun care și-a trăit ju
mătate din existență in 
dosul gratiilor, acum plin 
de sine, știind ațintite a- 
supra sa privirile între
gii umanități. Profesorul, 
un om integru, se hotări- 
se să-i transfere acestuia 
propria sa personalitate. 
Caracterul unui savant 
dăruit 
legile

Văd 
mai 
toare
1nlractorul 
.știință se <

scaune dinainte pregătite 
și își pun pe capete căști 
din care ies o mulțime 
de fire ’ viu colorate, fă- 
cîndu-i să semene cu doi 
astronauți gata de zbor. 
Luminile jucăușe ale ciu
datelor aparate pîlpîie 
cîteva minute, după care 
cei doi sînt ajutați să se 
ridice. Reporterii se 
pustesc entuziaști 
ei.

Infractorul se ; 
comod pe un scaun, 
un zîmbet ironic pe bu
ze, începu :

— După cum vedeți, ex
periența nu a reușit. Mă 
așteptam la asta. Nu simt 
absolut nici o schimbare. 
Sînt eu, cel dintotdeau- 
na...

Se opri pentru o clipă 
și — cu un gest reflex — 
își scoase o țigară. Aprin
se chibritul și, 
cîteva fumuri, 
țul arzînd pe 
scrumierei. II 
tens pînă cînd 
că ușă 
apoi

nă- 
spre

așeză
Cu

omului 
rațiunii., 
in jurul 

priviri

trăgînd 
așeză bă- 
marginea 

privi in- 
flacăra ju- 

carboniză lemnul, 
își ridică privirile. 
Vedeți, spuse, cu 

simt întotdeauna ceva 
straniu atunci cînd admir 
un băț arzînd...

Extrem de mirat, 
întorc fața spre | 
sor, Acosta 
porior. Da, .începea < 
NOUA ERA..,

Liviu l’IRTAC, 
Clubul de anticipație 

lehnico-științifică 
și literară 

„Miner-club 2001“

, îmi 
profe- 

zîmbe.ște su- 
o
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Știri din țările socialiste
1 »

Proiectul principalelor direcții ale 
dezvoltării economice*și sociale a U.R.S.S.

MOSCOVA. La Gorki a 
început montarea unui bloc 
cu 108 apartamente din 
elemente modulate pe șan
tier trebuind să se execu
te doar unele finisaje in
terioare. Sistemul permite 
ridicarea unor blocuri de 
locuințe de la 4 la 25 de 
etaje.

Modulurile se realizează 
In cadrul unei întreprin
deri de elemente prefabri
cate pentru construcții cu 
ajutorul unor linii tehno
logice automate, conduse 
de microprocesoare. Unele 
lucrări, cum ar fi aplica
rea de elemente decorati
ve exterioare pe pereți, se 
execută de către roboți.

&
VARȘOVIA. Referin- 

du-se la unele aspecte ale

Condițiile grele de viață 
ale tinerei generații

WASHINGTON 25 (A-
gerpres). Noi statistici ofi
ciale publicate la Washing
ton relevă condițiile grele 
de viață ale tinerei gene
rații din S.U.A. Potrivit 
datelor difuzate de Servi
ciul de investigații al Con
gresului S.U.A. și reluate 
de agenția KDN, 13,8 mi
lioane de copii și adoles

Pentru combaterea traficului 
consumului de stupefiante?'

NAȚIUNILE UNITE 25 
(Agerpres). Secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, a propus 
convocarea unei conferin
țe internaționale la nivel 
ministerial, care să se des
fășoare în 1987, pentru a 
se studia „toate aspectele 
traficului și consumului de 
stupefiante**.

Luînd cuvîntul în Con
siliul Economic și Social 

activității economice din 
Polonia în luna aprilie, a- 
genția PAP relatează că 
volumul producției indus
triale realizate a fost cu 3 
la sută superior celui din 
luna similară a anului 
trecut. Pe primele patru 
luni ale anului, volumul 
producției realizate a fost 
cu 1,4 la sută mai mare 
decît în primele patru luni 
din 1984.

Agenția precizează că 
.productivitatea muncii în 
sectorul socializat al in
dustriei a fost în luna a- 
prilie cu 3 la sută supe
rioară celei din perioada 
corespunzătoare a anului 
trecut.

cenți în vîrstă de pînă la 
18 ani, reprezentînd 22,2 
la sută din totalul popu
lației americane din a- 
ceastă categorie de vîrstă, 
trăiesc sub limita oficială 
a sărăciei. Situația este și 
mai grea în cazul tinere
tului de culoare, unde pro
centajul se ridică la 46,7.

al O.N.U. (ECOSOC), Pe
rez de Cuellar a subliniat 
că „Națiunile Unite trebu
ie să treacă la o ofensivă 
nouă și eficientă pentru a 
combate traficul de narco
tice, flagel care costă o- 
menirea miliarde de do
lari și ale -cărui ramificații 
cu terorismul merg în pre
zent pînă la a amenința 
stabilitatea unor guverne.

MOSCOVA 25 (Agerpres). 
Biroul Politic al C.C. al 
P.C.U.S. a examinat pro
iectul principalelor direc
ții ale dezvoltării econo
mice și sociale a U.R.S.S. 
pe perioada 1986—1990 și 
pînă în anul 2000— trans
mite agenția TASS. Pe a- 
ceastă bază se vor elabora 
planurile celui de-al XII- 
lea cincinal și se vor sta
bili principalele orientări 
ale dezvoltării economice și 
sociale a societății sovietice 
pe o perioadă mai lungă,

• BERLIN. La Univer
sitatea Humboldt din Ber
lin, Rectoratul de limbă, 
literatură și civilizație ro
mânească a organizat un 
stand de cărți românești 
social-politice, de istorie, 
științifice, de literatură și 
artă. Expoziția se bucură 
de o atenție deosebită din 
partea cadrelor didactice 
și a studenților de la Uni
versitatea din capitala 
R.D. Germane.

• MADRID. La 19 mai, 
la Madrid a avut loc un 
concurs pentru ocuparea 
a 8194 locuri de funcțio
nari de stat suplinitori, la 
care s-au prezentat... 
144 000 de persoane. Zia
rele apreciază că față de 
cei aproape 3 milioane de 
șomeri din țară, numărul 
solicitanților nu este exa
gerat de mare...

• LA VALETTA. In ca
pitala Maltei, La Valetta, 
se desfășoară lucrările u- 
nei conferințe internațio
nale privind dezvoltarea 
economică a țărilor mici, 
la care iau parte experți 
din 16 state.

Participanții la reuniune 
dezbat problemele cu care 
se confruntă țările mici 
în procesul lor de dezvol
tare economică, precum 
și dezvoltarea industriei și 

informează agenția citată.
Proiectul prevede creș

terea ritmului de dezvol
tare a tuturor ramurilor e- 
conomiei naționale, grăbi
rea proceselor de intensi
ficare a producției și de 
introducere a progresului 
tehnico-științific. Se pre
vede dezvoltarea în conti
nuare a colaborării Uniu
nii Sovietice cu țările so
cialiste, îndeosebi în dome
niile progresului telmico- 
științific, specializării și 
cooperării în producție.

comerțului în statele lumii 
a treia, transmite agenția 
JANA.

• LISABONA. Cadrele 
didactice din învățămîntul 
de stat portughez au parti
cipat la o grevă de 24 de 
ore, în sprijinul unor re
vendicări privind securi
tatea locurilor de muncă 
— informează agenția Reu
ter.

• PARIS. La Paris a 
avut loc o întîlnire între 
președintele Franței, Fran
cois Mitterrand, și pre
ședintele Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, Aii Șukria, re
latează agenția Taniug. In 
cursul convorbirii, părțile 
au subliniat necesitatea 
intensificării eforturilor 
pentru extinderea coope
rării economice și tehnice 
dintre Franța si Iugoslavia.

• NAȚIUNILE UNITE.
Președintele Comitetu
lui O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalie
nabile ale poporului pales
tinian, Masamba Sarre
(Senegal), a cerut secreta
rului general al O.N.U. și 
Consiliului de Securitate 
„să exploreze toate posibi
litățile pentru încetarea i- 
mediată a evenimentelor 
tragice care au loc în ta
berele de refugiați palesti
nieni de lingă Beirut, pen
tru a se ajunge la o pace 
justă și durabilă în O- 
rientul Mijlociu", transmi
te agenția ADN.

FILME

27 mai

PETROȘANI — 7 No- 
| ienibrie: Micul dejun în 

pat; Unirea: Măsuri pre
ventive; Parîngul: Raliul.

PETRILA: Horea.
LONEA : Pensionul

doamnei Latter.
VULCAN — Luceafărul:

• Omul care a închis ora- 
I șui.
’ * LUPENI — Cultural : 
I Insulta.
I URIC ANI: O fată și
I un băiat.
| N.R. Eventualele modi- 
Ificări în programarea fil

melor aparțin Intreprin- 
I dorii Cinematografice Ju- 
| dețene Ilunedoarq.

TV.

26 mai
11,30 Telex. 11,35 Lu- 

I mea copiilor. 12,40 Din 

Regionala de căi ferate 
Timișoara

ANUNȚA
La data de 28 mai 1985 se va pune sub 

tensiune linia de contact și instalațiile aferen
te acesteia pe tronsonul de cale ferată Iscroni 
— Vulcan — Lupeni.

Construcția rețelei este astfel realizată 
incit nu poate crea situații care ar periclita 
viața celor care se găsesc* în vecinătatea ei.

Trebuie însă ca publicul călător și toți 
cetățenii să respecte cu strictețe regulile de 
comportare în apropierea rețelei de contact, 
a stîlpilor sau a altor elemente din construc
ția rețelei sau din zona ei.

Aceste reguli sînt afișate în gări, săli de 
așteptare și în trenuri.

ATENȚIUNE : Calea ferată fscroni — 
Vulcan — Lupeni va lucra la tensiunea de 
27 000 V !

Mica publicitate

cununa cîntecului româ
nesc — muzică populară 
(color), 13,00 Album du
minical (parțial color). 
14,45 Republica Demo
crată Germană — Secven
țe turingiene. 19,00 Tele
jurnal. 19,20 Țara mea, 
azi. Epoca Ceaușescu. Ma
gistrala albastră. 19,35 
Cîntarea României (color). 
20,15 Film artistic: Viață 
particulară (color). Pro
ducție a studiourilor so
vietice. Premieră TV. 
21,50 Telejurnal.

27 mai
20,00 Telejurnal. 20,15 

Orizont telmico-științific. 
20,35 Tezaur folcloric (co- 
lor)7'Permanențe ale cîn
tecului românesc. 21,00 U- 
nitatea — înfăptuire is
torică a românilor. 385 
de ani de la unirea poli
tică a țărilor române sub 
conducerea lui Mihai Vi
teazul. 21,10 Roman-foi- 
leton. Verdi. Ultimul e- 
pisod (color). 21,50 Tele
jurnal.

Calendar
27 MAI —

MARȚI, 28 MAI
— începe, la Lome, Conferința la nivel înalt a 

Comunității Economice a Statelor Vest-Africanc 
(ECOWAS) ;

— Se deschide, la Ciudad de Mexico, primul
■ simpozion internațional interparlamentar asupra 

dezarmării, sub auspiciile O.N.U. și Uniunii inter
parlamentare ;

— Reuniunea țărilor membre ale Pactului
■ ANDIN (Cartagena, 28—30) ;

— începe vizita oficială a președintelui Franței, 
Francois Mitterrand, în R.F. Germania ;

săptămînal
1 IUNIE 1985

— Vizita primului ministru al Italiei, Bettino 
Craxi, în U.R.S.S. (28—30) ;

MIERCURI, 29 MAI
— Sesiunea specială a Consiliului GATT pen

tru a dezbate, la cererea Republicii Nicaragua, si
tuația creată prin instituirea embargoului comercial 
total de către S.U.A. împotriva acestei țări ;

JOI, 30 MAI
— Geneva : O nouă rundă a tratativelor sovie- 

to-americane cu privire la armele nucleare și cosmice;
SIMBATA, 1 IUNIE
■— Ziua internațională a copilului.

.«csasa■■■■■■■■■■■■■■■■■an■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ssaiaaB

„Simbolul nepedepsit al holocaustului"
De la iarna morții de la 

Auschwitz urmele- duc la 
vara toridă din Paraguay 
și aici dispar. „Născut: 16 
martie 1911, la Guenzburg, 
în Germania" — scrie pe 
buletinul Interpolului,
„înălțimea — 174 cm, ochii 
— verzi maronii, față ova
lă, frunte înaltă, nas drept» 
obraz lat, vorbește germa
na, spaniola și engleza".

La 40 de ani de la ter
minarea războiului, după 
ce 6400 de criminali de 
război naziști au fost a- 
duși în fața justiției, iar 
alții nenumărați au murit 
de moarte naturală, un cri
minal de război continuă 
să se afle viu. în libertate, 
ca un simbol nepedepsit al 
holocaustului nazist — dr. 
Josef Mengele, „îngerul 

morții" de la Auschwitz. In 
urmă cu 25 de ani, agenții 
israelieni au fost pe punc
tul de a pune mîna pe el, 
în Argentina, iar mai tîr- 
ziu l-au depistat în Para-

Din presa străină
(ASSOCIATED PRESS)

guay, dar le-a scăpat. Pre
ședintele Paraguayului, ge_ 
neralul Alfredo Stroessner, 
susține că Mengele nu s-ar 
afla de mai mulți ani în 
această țară, dar procuro
rul vest-german Ilans E- 
berhard, care are dosarul 
lui Mengele, este de altă 

părere : „Cele mai multe 
indicii sînt că Mengele tră
iește în Paraguay".

In cadrul unei acțiuni 
fără precedent, guvernele 
vest-german, israelian și 

american au anunțat o o- 
perațiune comună vizînd 
capturarea lui. Dacă va fi 
adus în fața instanței, Men
gele va fi confruntat cu o 
condamnare pentru asasi
narea a 400 000 de evrei pe 
care i-a selecționat pentru 
camerele de gazare, pre
cum și pentru uciderea sau 

mutilarea altor mii de de
ținuți supuși la experiențe 
medicale crude.

Dar urmele lui Mengele 
sînt încă atît de nesigure !

Un proces simulat împo
triva lui Mengele, anul 
trecut, în Israel, a trezit din 
nou interesul pentru captu
rarea „îngerului morții", 
pe capul căruia s-a pus o 
recompensă totalizînd 3,4 
milioane de dolari.

Beate Klarsfeld, un in
vestigator vest-german ne
oficial care s-a reîntors, de 
curînd, în Paraguay, în 
căutarea lui Mengele sub
linia: „Este o chestiune
de justiție ca Mengele să 
nu moară, pur și simplu, 
de moarte naturală, în pa
tul său din Paraguay".

(Agerpres)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ciurte 
Alexandru, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nulă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Stoica 
Constantin, eliberată de 
I.M. Lupeni. O declar nu
lă. (mp)

PIERDUT parafă „Dr. 
Pricop Tiberiu, medic". A- 
ducătorului la spitalul Lu
peni bună recompensă, 
(mp)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Daczo 
'Albert, eliberată de I.M. 
Lupeni. O declar nulă, (mp)

PIERDUT carnete stu
dent pe numele Arclius Ro- 
dica și Avram Felicia, eli
berate de Institutul de 
mine Petroșani. Le decla
răm nule. (3751)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Gortner 
Nicplae, eliberată de I.M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(3749)

PIERDUT carnet student 
pe numele Ionescu Liviu, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani, II declar 
nul. (3741)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Vulpescu 
Dumitru, eliberat de Insti
tutul de mine Petroșani. 11 
declar nul. (3731)

PIERDUT carnet student 
pe numele Dan Dumitru, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (3723)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Besliu 
Ion, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (3725)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Mari.șes- 
cu Gheorghe, eliberat de 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (3729)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Harja 
loan, eliberată de între
prinderea minieră Lupeni. 
O declar nulă, (m.p.)

PIERDUT certificat de 
naștere pe numele Lorinci 
Karol, eliberat de Consi
liul popular Sovata. II de
clar nul. (3762)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sopîr- 
toc Toma, eliberată de 
Preparația Petrila. O de
clar nulă. (3761)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dămian 
Aurel, eliberată de Prepa
rația Petrila. O declar nu
lă. (3760)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ban 
Ileana, eliberată de Prepa
rația Lupeni. O declar 
nulă. (3759)
, PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pinti- 
lie Mihai, eliberată de I.M. 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(3758)

PIERDUT carnet de stu
dent pe numele Petcu Ho- 
ria, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (3756)
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