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Vizita de stat 
in Republica Socialistă România 

a președintelui 
Republicii Turcia, Kenan hren

La invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste România, președintele 
Republicii Turcia, Kenan Evren, va efectua o vizită ' 
de stat în țara noastră, în prima parte a lunii iunie 
1985.

Din prima zi, 
cu sarcinile 

depășite
Angajate plenar în rea

lizarea exmplară a sarci
nilor privind creșterea pro
ducției de cărbune, colec
tivele intreprinderilor mi
niere din cadrul C.M.V.J. 
înscriu în graficul între
cerii socialiste noi reali
zări. Prin depășirile ra
portate de la începutul lu
nii iunie de mai multe în
treprinderi miniere, pe 
C.M.V.J. s-a înregistrat o 
producție suplimentară de 
6617 tone de cărbune.

Cea mai mare producție 
suplimentară, au raportat-o 
ieri dimineață, minerii de 
la I.M. Vulcan. Prelimi
narul zilei de 1 iunie a 
mai fost depășit substan
țial și de colectivele mine
lor Lupeni, Petrila, Paro- 
șeni, Lonea, Dilja și Ani- 
noasa.

După primele cinci luni, 
pe primul loc în întrece
rea pentru a da țării cît 
mai mult cărbune se si
tuează colectivul I.M. Pa- 
roșeni, care a extras pes
te sarcinile de plan 14 272 
tone de cărbune. (V.S.)

Siderurgia are nevoie de cărbunele 
cocsificabil din Valea Jiului. Să-l asigurăm!

Creșterea producției de 
cărbune cocsificabil și e- 
nergetic, in condițiile ac
tuale de dezvoltare a ță
rii noastre, constituie una 
din principalele direcții de 
acțiune, întreprinderilor 
miniere producătoare re- 
venindu-le în acest sens 
sarcini deosebit de impor
tante. Dealtfel, aspectul 
asigurării integrale a nece
sarului de cărbune pentru 
cocs și semicocs a fost a- 
bordat în amănunt și la 
recenta Consfătuire de lu
cru de la C.C. al P.C.R., 
cu care prilej tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
s-a referit pe larg la nece
sitatea și importanța creș
terii producției de cărbu
ne pentru cocs și semicocs, 
la nevoia acută de cărbu
ne pe care o ridică funcți
onarea la întreaga capa
citate a industriei siderur
gice românești. De ase
menea, problema creșterii 
producției de cărbune la 
parametrii planului reeșa- 
lonat, conform sarcinilor 
trasate de conducerea su
perioară de partid, a cons

tituit unul dintre puncte
le distincte ale dezbateri
lor din plenara Comitetu
lui municipal de partid, 
în care s-au adoptat pro
grame c<> rete, care cu
prind măsurile tehnice și 
organizatorice ce trebuie 
aplicate în fiecare între-

Acțiunea
COCS *35

prindere minieră, pentru 
atingerea capacităților de 
producție planificate.

Trecerea la aplicarea 
acestui piogram complex 
de măsuri care să ducă în 
primul rînd la realizarea 
extracției de cărbune la 
nivelul planului re eșalo
nat și în al doilea rînd la 
recuperarea restanțelor a- 
cumulate după primele luni 
ale anului — cînd datorită 
condițiilor specifice, nive
lul producției s-a situat 
sub posibilitățile reale e- 
xistente — implică din par
tea fiecărui om al muncii, 

din partea tuturor conduce
rilor întreprinderilor o mai 
mare operativitate în apli
carea unor decizii cu efect 
rapid și, totodată, o mai 
mare responsabilitate în 
preluarea și execuția sar
cinilor de creștere a pro
ducției de cărbune.

In acest sens, trebuie a- 
vut în vedere faptul că 
preluarea sarcinilor do 
producție Ia nivelul cerut 
este posibilă, zestrea teh
nică a întreprinderilor mi
niere permițînd creșteri re
ale la extracția de cărbu
ne De asemenea, activita
tea de asigurare a frontu
rilor de lucru, cel puțin 
la nivelul întreprinderilor 
producătoare de cărbune 
pentru cocs și semicocs, a 
înregistrat rezultate bune 
în primele cinci luni din 
acest an, ceea ce poate in
fluența în mod pozitiv ac
tivitatea de extracție a 
cărbunelui. Dealtfel, în u- 
nele întreprinderi minie
re, rezultatele aplicării pro
gramului complex de mă
suri privind creșterea can- 

(Continuare în pag. a 2_a)

Cu rezultate constant 
bune, de la începutul a- 
nului, brigada de mineri 
condusă de comunistul 
Mircea Secricru se nu
mără printre cele mai 
bune formații la mina 
Livezeni. In imagine 
schimbul condus de Con
stantin Gliga, împreună 
cu maistrul Gheorghe 
Uveges înainte de a in
tra în subferan.

Foto: Al. TATAR

Fintinarii de elită 
ai luminii

țării 
de 

mult 
mai 

side- 
ace-

In Brigada geologică 
complexă „Valea Jiului** 
a I.P.E.G. Hunedoara, nu 
există vreun om să pună 
la îndoială realizarea 
planului anual. Criza re
surselor energetico, nevo
ia de a asigura indepen
dența energetică a 
au „înnobilat" huila 
Valea Jiului. Mai 
cărbune înseamnă 
mult cocs pentru 
rurgie. înseamnă în 
lași timp punerea în va
loare mai devreme a re
zervelor, deci lucrări geo
logice suplimentare. Ur
ni în d îndemnul secreta
rului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, colectivul bri
găzii și-a asumat 
cest an sarcini 
mentare — 3500 
crări în pregătiri, 
depășesc cu 1000 
nul iniț al.

— Efectivul a

în a- 
supli- 

m lu- 
care 

m pla-

rămas 
același, menționează ing. 
Gheorghe Negescu, șeful 
brigăzii. Am alcătuit un 
program de lucru, apro
bat de Ministerul Geolo
giei, care vizează mai bu
na organizare a muncii, 
măsuri tehnologice și teh
nice, restructurarea par
cului de utilaje de ’foraj, 
o mai bună 
re cu piese

Ecuația e 
zolvarea ei
ză însă vigoarea brațelor 
și eforturile minții. Creș
terea volumului lucrări-

aproviziona- 
de schimb, 
simplă, re- 
înmagazinea-
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• Fotbal, divizia B : Fotbal de... vacanță, victo
rie chinuită • I.upte libere : Florin Bolohan — me
dalie de aur, Jiul Petrila — pe locul III.

nucleu de 
de nă- 
destăinuie
Meseriași 

pricepu ți.

Dumitru 
formație 

activitatea 
Livezeni.

lor de cercetări geologi
ce asigură punerea în 
valoare a rezervelor pen
tru marile capacități de 
producție. Concret, în lu
na mai planul a fost de
pășit cu 20 de procente. 
Cum a fost posibil ?

— Avem un 
150 de oameni 
dejde, ni se 
șeful brigăzii, 
cu experiență, 
Ceilalți se străduiesc să 
le urmeze exemplul.

Ni se vorbește cu mul
tă prețuire desprd mais
trul de foraj 
State, a cărui 
își desfășoară 
în perimetrul 
Apoi despre Constantin 
Fusu, care a dobîndit, la 
Dîlja, recordul din bazi
nul Văii, sonda ortacilor 
săi a atins 1240 m adîn- 
cime. Tot astfel, se re
marcă, prin dăruire, gru
pa lui Pavel Rus, meca
nicul Virgil Felea, sudo
rul Grigore Mihai, strun
garii Victor Cazan, 
Toaxen, electricianul 
lian Pătroiu.

Munca sondorilor e 
ficilă. Iarna și vara 
fruntă capriciile 
în vîrf de munte, 
unde pot fi văzuți ade- 1 
sea tehnicienii geologi 
Pantelimon Mondea, Ion | 
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Ton
Iu-

di- 
în- 

naturii, 
acolo

1

Întîlnirea
Acțiune tradițională a 

tineretului hunedorean 
care încununează ciclul 
manifestărilor înscrise 
sub genericul „Luna e- 
ducației politico-revolu- 
ționare, patriotice și 
culturii socialiste pen
tru tineret", „Costești 
1985“ a prilejuit tineretu
lui județului o zi cu a- 
devărat sărbătorească.

Desfășurată într-un ca
dru pitoresc, înconjurat 
de cetățile Coste.știului 
și Grădiște!, pe ținutul 
încărcat de istorie și le
gendă, acțiunea Costești 
’85 s-a constituit, prin în
săși tradiția ei, într-o săr
bătoare a muncii, a ta
lentului și creației tine
rei generații, care în e- 
poca de aur a României, 
„Epoca Ceaușescu" și-a 
împlinit și afirmat din 
plin personalitatea.

Amplul program, pre
zentat celor cîtorva mii 
de tineri prezenți la ma
nifestare, a prilejuit mo
menta emoționante de e-

tineretului
vocare istorică, a prileju
it o frumoasă reprezen
tare a unor obiceiuri și 
datini folclorice, prin ac
te artistice de ținută, ti
nerii artiști amatori pre
zenți pe scena Costeștiu- 
lui făcînd din plin dova
da talentului și măiestri
ei lor artistice.

Costești 1985
In spectacol au evoluat 

cele mai buna formații 
artistice din județ, care 
în ultima ediție a Festi
valului național „Cînta- 
rea României" au obți
nut locuri fruntașe. De 
remarcat că din Valea 
Jiului, la actuala ediție 
„Costești *85“ au parti
cipat peste 700 de tineri 
din întreprinderile, ins
tituțiile și școlile muni
cipiului.

Un moment deosebit al 
manifestării l-a consti-

cu istoria
tuit ■ noua întîlnire din
tre tinerii hunedoreni și 
cenaclul „Flacăra" al ti
neretului revoluționar 
condus de poetul Adrian 
Păunescu. Atmosfera de 
sărbătoare, de deosebi
tă simțire artistică s-a 
dovedit din nou carac
teristica generală a 
spectacolului, care a în
semnat "tie fapt o mani
festare a dorinței fier
binți de pace și priete
nie a tineretului român, 
o nouă posibilitate de 
exprimare a celor mai 
înalte simțăminte ale 
dragostei față do partid 
și popor, față de inflă- 
căratul ctitor al zilelor 
noastre frumoase, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al par
tidului. Doar ploaia a 
reușit să încheie o zi săr
bătorească așa cum a 
fost cea -de la Costești.

Mariana DUMBRAVĂ, 
activist U.T.C.

3
3 „Laudă omului muncii și creației sale“

MEDEIA VULCÂNEANÂ
3

PETROȘ*NI«»
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Duminică, în prezen
ța unui numeros public 
venit din toată țara, în 
sala de expoziții a Clu
bului sindicatelor din 
Vulcan a avut loc verni
sajul celui de-al Vl-lea 
Salon interjudețean de 
artă fotografică „Foto- 

folclor", organizat de că
tre Filiala Transilvania 
a A.A.F. și Fotoclubul „E- 
lectron" din Vulcan. Din 
cele 1034 de lucrări pri
mite din întreaga țară, 
fotografii alb-negru, co
lor și diapozitive, o cifră 
record față de edițiile 
anterioare, juriul con
cursului, prezidat de Io
sif Marx, Hon E.F.I.A P., 
a selecționat 174 fotogra
fii și 115 diapozitive, a- 
cordînd 10 premii „Foto- 
folclor", pentru fotogra
fii cu tematică folclori
că, 10 premii „Electron"

* pentru fotografii cu tema
tică liber aleasă de către 
autori și 10 premii pen
tru diapozitive. Au fost 
acordate, de asemenea, 11 
premii speciale oferite de 
întreprinderi și institu
ții.

Această a Vl-a ediție a 
„salonului" coincide cu

cei
a

aniversarea a zece ani 
de existență a fotoclubu- 
lui „Electron" din Vul
can. Ca o recunoaștere a 
sprijinului adus în 
10 ani fotoclubului,
muncii depuse asiduu 
pentru a ridica prestigiul 
național al „salonului", 
unui număr de 28 de per
sonalități ale vieții cultu
rale din Valea Jiului și 
din întreaga țară, artiști 
fotografi membri A.A.F., 
A.F.I.A.P. și E.F.I.A.P., li 
s-au decernat titlul de
Membru de Onoare al
Fotoclubului „Electron" 
Vulcan.

Salonul de artă fotogra_ 
fică „Fotofolclor" se în
scrie și în acest an ca o 
manifestare de amploa-

II. ALEXANDRESCU 

(Continuare in pag. a 2_a)
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în fruntea
Indiscutabil. înfățișarea 

comunei Aninoasa certifi
că faptul că în această a- 
șezare trăiesc și muncesc 
buni gospodari. Prima im
presie este aceea a unei 
febrilități a muncii, deși, 
iată, la intrarea în locali
tate, conducătorii auto sînt 
avertizați că „se circulă cu 
viteza maximă de 40 de 
kilometri". Asta pe pan
glica de asfalt, firește, pen
tru că alta este „viteza" de 
lucru în gospodăriile cetă
țenilor. De la înălțimea 
cabinei autobuzului, ochiul 
înregistrează peste garduri 
proaspăt vopsite și alinia
te „ca la carte", straturile 
de ceapă verde, de usturoi, 
bănuiești răzoarele de 
morcovi — de parcă bazi
nul legumicol din cîmpia 
mai prielnică a înaintat, 
aici, între încremenirea 
stîncilor. Ici, colo — și din 
aritmetica vitezei celor 40 
de kilometri la oră am nu
mărat cu degetele de la 
ambele mîini — au apărut 
solarii, ba, chiar, într-o 
curte am zărit strălucirile 
de sticlă ale unei sere (a- 
veam să aflăm, mai tîrziu. 
că aparține cetățeanului 
Andrei Crakovski). In ex
plozia de clorofilă a a- 
cestei primăveri întîrzia- 
te, clăi de fîn, cu galbe
nul lor —5 semnul sigur al 
faptului că în Aninoasa 
sînt, pe lîngă legumicul
tori. și crescători de ani
male, cum dealtfel îi șade 
bine unei așezări de mun
te.

Impresia aceasta — și 
prima impresie, se spune, 
nu-i așa, că este cea ade
vărată — avea să fie con
firmată și adîncită în dis
cuția cu primarul localită
ții, tovarășa Valentina

Siderurgia 
are nevoie 
de cărbune

Susținem din inimă noua inițiativă de pace aii nou 19
inițiativelor cetățenești
11

încrederea și 
concetățenilor.

din

Cerchez, cu cîțiva dintre 
deputății nou aleși, care au 
confirmat 
mandatul
Ei s-au situat încă
primele zile ale noii legis
laturi, în fruntea concetă
țenilor — și cele notate 
pînă acum sînt rodul mun
cii lor colective. Mai mult 
decît atît: dimensiunile 
gospodărești ale primăve
rii au fost amplificate prin 
plantarea a 10 000 de pu-

In comuna 
Aninoasa

ieți de brazi, în apropie
rea cochetului și funcțio
nalului complex sportiv, 
prin sădirea a 1 500 de ar
buști și pomi ornamentali. 
Un veritabil șantier al 
frumuseții, ai cărui promo
tori sînt deputați, precum 
Nicolae Pârău (circum
scripția nr. 16 Iscroni), Io_ 
sif Simo (circumscripția 6 
Aninoasa), Angelica Nițar 
(circumscripția 17 Aninoa
sa).

Ne-am interesat și de 
alte domenii în care s-au 
manifestat, activ, inițiati
vele deputaților, ale orga
nelor nou alese pentru ac
tuala legislatură. Fie 
numai o enumerare 
problemelor rezolvate 
imagine concludentă 
pra modului cum, în 
ritul democrației noastre 
socialiste, aleșii ob.ștei se 
interesează și rezolvă, îm
preună cu cetățenii, nevoi
le obștii. Au fost încheiate 
contractele pentru livrarea 
la fondul de stat a produ
selor din ‘ gospodăriile

Și 
a 

dă o 
asu- 
spi-

populației, acțiunea situîn- 
du-so în prelungirea rezul
tatelor de anul trecut, cînd 
plar.ul la carne de bovină 
și lapte de oaie, au fost de
pășite cu 2,6 tone și, res
pectiv, cu 4 hectolitri. Au 
tost construite două punți 
peste Jiu și o stînă pe 
muntele Cîndet, prin mun
ca cetățenilor, consiliul 
popular procurînd mate
rialele necesare

Oamenii așezării, care 
le-au dat, deputaților, vo
tul lor la 17 martie, îi 
simt ca pe aleșii lor. De 
aceea li se adresează, cu 
încredere, în rezolvarea 
unor probleme personale. 
'Așa se face că toți cei în 
cauză sînt mulțumiți: ce
rerile lor au fost rezolvate, 
în temeiul legalității, al 
atribuțiilor organelor nou 

alese. Lista e lungă, spicuim 
cîteva nume.- Maria Barei, 
Ion Moroșanu, Vasile Pe- 
trovai (cărora li s-au re
partizat cîte o butelie), 1- 
lișca Maxim, Ioan Rădoi, 
Sabin Faur (care au solici
tat închirierea unor tere
nuri pentru grădină), A- 
lexandru Naghi, Elisabeta 
Ster, Elena Prața (care au 
primit case și apartamen
te noi), Daniela Pasca, Mo
nica Dodescu, Maria Pop 
(care, cu sprijinul consiliu
lui popular comunal, au 
fost încadrate în muncă).

Desigur, nu am epuizat 
(nici nu ne-am propus, 
dealtfel) problematica în 
care s-au implicat organe
le nou alese din comuna 
Aninoa>a. Credem că, to
tuși, cele consemnate us- 
tifică afirmația că noua 
legislatură, a început, în 
această așezare, sub sem
nul unor rodnice împliniri.

Sabin BORCAN

preșadmtelui Nicolae Ceaușascu, chamarea F.D.U.S,
Bunul nostru cel mai

N-au trecut decît patru 
decenii de cînd omenirea 
a scăpat de cel mai mare 
cataclism care a lovit-o 
vreodată — cel de-al II-lea 
război mondial 
pe drumul 
N-au trecut 
decenii, dar 
ani fiecare 
națiune și-a
pe noi trepte 
și progres. Au 
ite fabrici și 
derne, știința 
progrese fără 
fiind tot mai 
să în slujba

pășind 
reconstrucției, 
decît 
în toți 
popor, 
ridicat 
de civilizație 
fost constru- 
uzine mo- 
a cunoscut 
precedent, 

puternic pu- 
intereselor o-

patru 
acești 
fiecare 
patria

mului, ușurîndu-i 
și viața. Iată «doar 
dintre considerentele pen
tru care, în momentul de 
față, toate eforturile oame
nilor de pretutindeni tre- ' 
buie îndreptate împotriva 
cursei înarmărilor, împo
triva unui nou război mon
dial care ar însemna dis
trugerea civilizației în
săși.

Voința noastră de pace, a 
întregului nostru popor, 
prin glasul președintelui 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul ge
neral al partidului, esto 
cunoscută pe toate meridi-

munca 
cîteva

de preț
anele lumii, prin desele i- 
nițiative de pace lansate la 
nivelul întregului mapa
mond, Apelul F.D.U.S., no
ua inițiativă de pace a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, constituie pen
tru noi minerii de la I.M. 
Dilja o rouă expresie a 
dorinței unanime de pace 
a poporului nostru, do
rință caie este elocvent 
ilustrată de întreaga poli
tică a partidului și stalu
lui nostru.

Valerian 
miner șef 

I.M.

MAX1M, 
de brigadă, 
Dilja 4

străbate, pu- 
fără teama de 

celei

iar asu- 
planează 
grav al 
care, fă- 
transfor- 
catastro-

Vom ști să apărăm dreptul la viață !
Omenirea 

tem spune
exagerare, perioada 
mai apăsătoare îngrijorări 
după terminarea celui de-al 
doilea război mondial. Pen
tru că, iată, se uită învă
țămintele istoriei, 
pra popoarelor 
din nou pericolul 
unui nou război, 
ră îndoială, s-ar 
ma îndată într-o
fă nucleară ce ar curma 
însăși viața pe pămînt. Dar 
noi, oamenii, ființe cu 
rațiune, toate popoarele, 
toate forțele antirăzboini
ce din lume nu trebuie să 
admitem ca actualele ten
dințe negative din arena 
internațională de confrun
tare și conflicte 
să ajungă la 
tul fatal al 
tom ic!

Am reținut 
sens și păstrez în

inimii, în conștiință tn- 
demnul la rațiune pentru 
care militează cu atîta fer
mitate și neodihnă pre
ședintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îndemn 
care își are expresia deo
sebit de revelatoare și în 
Apelul lansat de Frontul 
Democrației și Unității 
Socialiste. Ca muncitoare 
ce particip la opera con
strucției socialiste și 
înflorire a patriei, 
mamă ce am adus pe 
me și cresc 4 copii — 
prob din suflet Apelul lan.

de 
ca 
lu- 

a-

de F.D.U.S. care chea_ 
pe toți oamenii să-și

sat 
mă 
unească glasul în apărarea 
păcii, a dreptului suprem 
la viață. Cu toată ființa 
mea mă alătur tuturor 
oamenilor de inimă ți bu
nă credință din patria mea, 
din întreaga lume în ho- 
tărîrea fermă de a apăra 
bunul nostru cel mai de 
preț: PACEA!

Ana ȚIGAREANU, 
muncitoare 

Fabrica de produse Ia< fate 
Petroșani

armate 
deznodămîn- 
ăzboiului a-

titativă și calitativă a pro
ducției de cărbune au în
ceput să apară, deinons- 
trind viabTitatea măsuri
lor ce au fost aplicațg^-de- 
monstrînd tenacitatea 
puterea de mobilizare 
minerilor pentru a 
punde concret, prin 
ne de cărbune, sarcinilor 
trasate de conducerea su
perioară de partid, perso
nal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului.

Abordînd in mod direct 
problema necesității creș
terii producției de cărbu
ne pentru cocs și semicocs, 
la nivelul întreprinderilor 
miniere producătoare din 
Valea Jiului, ziarul nostru 
prin acțiunea „Cocs ’85“ 
își propune să ilustreze ce
le mai semnificative mo
mente ale modului în care 
minerii, toți oamenii mun
cii de la întreprinderile 
miniere din vestul 
Jiului acționează 
real zarea integrală 
cinilor ce le revin 
ceasta bătălie 
pentru țară.

și 
a 

răs. 
to-

Văii 
pentru 
a sar
in a- 

cocsuluia

MEDALION. Miine, la 
' ora 17, Casa de cultură din I Petroșani organizează la 

căminul minei Livezeni un I medalion < u tema „Nicolae 
lorga — istoric, publicist 

. și om politic". (M.B.)
| CINEMATECA. Astăzi, 
, în cadrul serilor de cultu- i ră cinematografică, orga

nizate de cinematograful 
, „7 Noiembrie" din Petro

șani, va rula filmul ame

(Urinare din pag. t)

Fintînarii
(Urmare din pag. 1)

Brighe, geologul Dumi
tru Popescu. Timpul ca
lendaristic nu poate ii 
dilatat, așa că pentru a 
se achita de sarcinile în
credințate, apelează la 
arsenalul propriei lor 
gindiri tehnice. In Valea 
Jiului performanțele de 
foraj sînt la nivel inter
național, tuburile cano
tiere scurtează timpul de 
săpare. Aici in Vale a 
intrat in obișnuință fora
jul cu scule tăietoare in- 
sertate cu diamante, fa
bricate în țară, recupera
rea canotierelor duble. 
Sînt cunoscute în țară 
performanțele sondorilor 
noștri în adoptarea unor 
regimuri de lucru optime, 
cu turații și apăsări în 
concordahță cu durabili
tatea 'formațiunilor geolo
gice întilnite, in foraje
le înclinate (dirijate). Ex
periența și-a spus cuvîn- 
tul în dialogul producție- 
cercetare.

De la Uricani la Răs
coala, ciupercile metalice 
ale sondelor răsar în pă
durile de fagi și brazi, 
măruntaiele munților sînt 
scormonite metodic, 
căutarea prețiosului 
bune. Activitatea de cer
cetare geologică cu foraje 
datează în bazinul nos
tru . din 1948; tractoristul 
Ghiță Lupu se allă prin
tre pionierii brigăzii, tot 
astfel conducătorul 
Ion Loza, 
Grigore și 
dori, care 
decenii la 
turile lor
materializat în deschide
rea unor noi cimpuri mi
niere. Conștienți de im
portanți muncii lor, mîn- 
dri de încrederea cu ■■ a- 
re au fost investiți, mem
brii Brigăzii geologice ♦
complexe din Iscroni se 
străduiesc să-și depășeas
că propriile recorduri.

în 
car
ve r-

auto 
sudorul Mihai 
mulți alți son- 
au peste trei 
I.P.E.G. Efor- 

cotidiene s-au

J

Maistrul Dumitru Hoa- 
ră discutind cu tricotoa- 
rea Cornelia Kiss despre 
necesitatea realizării u- 
nor produse de calitate 
superioară.

Foto. C. BURILEANU

re, manifestare de pres
tigiu a artei minerilor.

Din’ păcate spațiul ex- 
pozițiorta) este total insu
ficient, atit sub aspectul 
numărului de panouri cit 
și sub aspectul lumino
zității sălii. In artele vi
zuale prezența luminii 
naturale este una dintre 
condițiile „sine qua non". 
Resimțim <u toții lipsa 
unui spațiu expozițional 
specializat ca atare. Din

MEDEIA VULCANEANA
ceea ce s-a văzut la Vul
can, lucrări cu tematică 
folclorică și lucrări cu 
temă liber aleasă, au plă
cut in mod deosebit lu
crările „Mîini lucrate", 
aparținînd lui 
Frangopol din Arad, 
ternitate", lucrare 
Akos Rom fold 
lan, Harghita, 
maram u reșan ă “,

Mihai
, „Ma- 
a lui 

din Bă- 
„ Poarta 

autor

Sandu Medica, din Bucu
rești, „Alter Ego", lucra
re a lui Vasile Venig din 
Cărei, „Roata olarului", 
lucrare a lui Modest Șer- 
ban, din Cluj-Napoca, 
„Valurile mării", autor 
Marius Zdrahal din Cra
iova, „Artificii", autor 
Petru Gemănaru din lași. 
Dintre artiștii din Valea 
Jiului s-au impus Ale-

xandru Varga, Aurel Du- 
la, loan Pardos. Deși pre- 
zenți în afară de concurs, 
Iosif Tellmann și Prun
cise Nemeth au prezentat 
lucrări deosebite atît ca 
tematică aleasă, cît și ca 
realizare artistică.

O manifestare reușită 
unde, așa cum spunea 
Iosif Tellmann — A.A.F.- 
U.A.P., — „dincolo de do
cument, fotografia este o 
formă de exprimare care 
trezește emoții estetice 
în sufletul omensec".

rican „Mizerabilii", adap
tare după cunoscutul ro
man al lui Victor Hugo. 
Spectacolele încep la ore
le 16, 18 și 20. (M.B.)

LA TIMPUL potrivit s-a 
mai scris. Tocmai de ace
ea revenim să aducem a- 
minte celor interesați că 
in zona Dărânești a devenit 
obișnuință ca, ziua in a- 
miaza mare, să fie aprin
se becurile de pe stilpii de 
iluminat. (G.S.)

SERVICII. Unitatea
„Autoservice" nr. 65, Live
zeni a cooperativei „Uni
rea", oferă noi servicii po

sesorilor de autoturisme. 
Recent, aici a fost înfiin
țat un atelier pentru vul
canizare, iar prin noi do

tări se pot efectua lucrări 
de reglaj a mecanismului 
direcție și spălare automa
tă a autoturismelor. (V.S.)

O NOUA UNITATE. Materializînd o generoasă 
inițiativă, I.C.S. Mixtă Lupeni a deschis la sfîrșitul 
săptămînii trecute o nouă și modernă unitate în cen
trul vechi al orașului. Unitatea nr. 165 „Cofetărie — 
patiserie" asigură, prin spațiul destinat (peste 400 
mp pentru expunere .și vînzare), produse de calita
te in condițiile unui comerț modern. Alături de vân
zătoarele luliana Ancuțescu, Doina Bolosin și Maria 
Crețu — responsabilei unității, Marioara Popeau, ii 
revine sarcina ca și în continuare să asigure o apro
vizionare ritmică și un serviciu pe măsftra cerințe
lor. De remarcat că prima zi s-a încheiat cu vînzări 
in valoare de peste 20 000 lei. (R. Tavian)

PARA TON. In pofida 
insistențelor, magazinul 
de prezentare și desfacere 
al secției de mobilă Pctrila 
duce lipsă de un banal ton 
la telefon de cîteva zile. 
Cetățenii care vor să che
me un taxi, pentru a-și 
transporta mobila cum
părată, o pot face prin 
viu grai ! (M.B.)

EDILITARA. In sfîrșit, 
în fața clubului studen
țesc au început lucrările de 
înfrumusețare și plantări 
de flori. Altădată, aici era 
și un calendar din flori. 
Oricum e bine că în luna

iunie plantăm flori... (M.B.) A
ASTAZI, la Vulcan, ce- I 

naclul „Flacăra" al C.C. I 
al U.T.C. și al revistei Fia- | 
căra, condus de poetul A_
drian Păuncseu, este pre- * 
zent într-un spectacol ele | 
muzică și poezie, ce va I 
avea loc pe stadionul ora
șului, înccpînd cu ora 18.
(Al.II.) .

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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Fotbal de... vacanță, victorie chinuită!

MINERUL LUPENI — 
STRUNGUL ARAD 1—0 
(0—0). Scriem aceste rîn- 
duri, în primul rînd, pen
tru cei ce duminică, 2 iu
nie, au lipsit de pe stadio
nul „Minerul- din Lupeni. 
Pentru că adevărul este 
că... nu au ce regreta! Par
tida, soldată în final cu o 
victorie chinuită a gazde
lor, a reliefat două aspec
te dominante. Primul este 
acela că jucătorii din Lu
peni (cu 0 în „clasamentul 
adevărului"), cu gîndul — 
probabil — la vacanța de 
vară, au jucat foarte slab. 
Mingi „aruncate" în ca
reul advers (unde înalții 
fundași ai oaspeților au 
dominat autoritar duelu
rile aeriene), ieșiri ne
sportive nejustificate (Ni- 
chimiș și Cocîrlă), serii de 
pase date cu „andrisant" 
necunoscut — iată numai 
cîteva din cauzele care au 
dUs la enervar-a spectato. 
rilor. Al doilea aspect ar 
fi jocul foarte bun (dar 
uneori dur!) al oaspeților.

In prima repriză, parti
da a fost echilibrată, am

REZULTATE TEHNICE:
Aurul Brad — „U‘‘ Cluj-Napoca 0—0, Mureșul 

Explorări Deva — Sticla Arieșul Turda 3—0, 
C.S.M. Reșița — Minerul Cavnic 3—0, F.C.M.U.T. 
Arad — Avîntul Reghin 1—0, Armătura Zalău — 
Gloria Bistrița 2—0, Metalurgistul Cugir — Olimpia 
Satu Mare 1—0, Ind. Sîrmei C. Turzii — C.F.R. 
Timișoara 2—4, Minerul Lupeni — Strungul Arad 
1—0, Unirea Alba Iuliș — Gloria Reșița — nu s-a 
disputat, jucătorii de la Gloria neprezentînd legiti
mațiile!

CLASAM E N T U L

1. „U" Cluj-Napoca 29 18 9 2 59—17 45
2. Gloria Bistrița 29 15 6 8 48—22 36
3. C.S.M. Reșița 29 13 6 10 33—28 32
4. Armătura Zalău 29 14 3 12 44—34 31
5. Aurul Brad 29 12 6 11 32—28 30
6. Strungul Arad 29 14 2 13 34—38 30
7. Minerul Lupeni 29 13 4 12 42—48 30
8. Olimpia Satu Mare 29 10 7 12 43—36 29
9. C.F.R. Timișoara 29 12 5 12- 39—32 29

10. Mureșul Expl. Deva 2!) 10 9 10 38—31 29
11. F.C.M. U.T. Arad 29 13 3 13 38—41 29
12. Minerul Cavnic 29 12 3 14 57—56 27
13. Avîntul Reghin 29 11 5 13 32—33 27
14. Unirea A. Iulia 28 12 3 13 33—49 27
15. Met. Cugir 29 10 6 13 32—35 26
16. Sticla Turda 29 9 6 14 24—49 24
17. Gloria Reșița 28 10 2 16 27—57 22
18. Ind. S.C. Turzii 29 7 5 17 28—49 19

bele echipe ratînd cîte do
uă ocazii bune de gol. Da
că golul gazdelor nu a 
„căzut" în minutele 2 și 
33 (autorii șuturilor Col- 
ceag și Nichimiș — jucă
torii de atac care au mai 
jucat totuși bine) este ade
vărat că în minutele 23 
(intervenție foarte bună 
Grigore în fața ex-divizio-
•I1IIUIUUI1IUIUIIUUIIIIUIIII

Fotbal, divizia B

narului A Nedelcu) și 39 
oaspeții au trecut pe lîngă 
deschiderea scorului.

Ceea ce vor vedea în re
priza a doua spectatorii 
din Lupeni (și prin ce au 
trecut în acele minute) nu 
s-a mai întîmplat în acest 
campionat. Min. 55: Achim 
scapă singur, dar de la 10 
metri, șut afară; min. 60 
contraatac Nedelcu — Uj- 
vari cel mai bun jucător de 
pe teren — o extremă de... 
17 ani căruia i-ar sta bine 
tricoul... Jiului!) se înche
ie cu o intervenție ferici
tă a lui Grigore; min. 62: 
din nou Nedelcu nu-1 poa. 

te învinge pe Grigore; min. 
63 Ujvari, scăpat singur, 
șutează, dar respinge ace
lași Grigore!

In concluzie, o serie de 
4 (patru) ocazii clare, ra
tate de oaspeți. Unde erau 
în acest timp jucătorii Mi
nerului? Peste' tot și... ni
căieri! Abia după ultima 
„gafă" intervenția ener
gică a antrenorilor Libar- 
di și Rus are darul de a 
mai trezi echipa.

Golul victoriei „vine" în 
min. 80: o fază de atac 
inițiată de Ionel Popa și 
Petre Popa, îi găsește în 
careu pe Cocîrlă și Nichi
miș, și, cînd se părea că 
faza se va încheia prin- 
tr-un șut al lui Cocîrlă, scă
pat spre poartă, Nichimiș 
este atacat neregulamentar 
(din spate) de către arădea
nul Pîrvu. Penalty, ne
contestat de oaspeți, trans
format cu precizia cunos
cută, de Dina.

'A ai Litrat foarte bine 
(acordînd 5 — cinci — car
tonașe galbene, care se 
impuneau; Mircea Dragu, 
a.utat de Vasile Donțu 
(ambii din Galați) și T. 
Cruceru (Tecuci).

Al. TATAR

Breviar
FOTBAL, campionatul 

județean, seria I: C.F.R. 
Petroșani — C.F.R. Sime- 
ria 1—8 (1—0 la juniori), 
M'rerul Uricani — Mine
rul Ghelari 1—0, Avîntul 
Hațeg — Minerul Aninoa- 
sa 0—3, Metalul Criscior 
— Preparatorul Petrila
1— 2, Voința Ilia — Parin- 
gul Lonea 2—0, Minerul 
Bărbăteni — Dacia Hune
doara 3—0 (echipa din Hu
nedoara a fost exclusă d n 
campionat) Cupa „Tudor 
Paraschi va“: Jiul Petro
șani — Minerul Țupeni
2— 1, Minerul Vulcan — 
Preparatorul Petrila 1-—4; 
campionatul municipal: 
A.S.A. Petroșani — Auto
buzul Petroșani 7—1, Mi
nerul Dîlja — Utilajul Pe
troșani 0—3. (S. baloi)

| ,,Internaționalele” de atletism ale României 

| Petru Drăgoescu, campion internațional
Intr-o companie selectă, sportivi din 11 țări, a. 

î tleții români s-au impus și la ediția jubiliară, a 
i XXX-a a întrecerilor internaționale ale României, 
i Intre victoriile reprezentanților noștri, cea care 
i bucură în mod deosebit inimile suporterilor din Va- 
: le este repurtată de Petru Drăgoescu, în finala de 
I 800 m, cu un timp valoros 1,47”;14. Această nouă 
' medalie de aur încununează cariera atletică a tînă- 
i rului nostru sportiv, care și-a îmbogățit substanțial 
i în acest an panoplia cu trofee cî.știgate pe pistele de 
i atletism din Europa și Asia. (I.V.j

Lupte libere, juniori și cădeți

Florin Bolohan—medalie de aur, 
Jiul Petrila—pe locul III

■ Finalele concursuri
lor republicane de lupte 
libere ale juniorilor și ca- 
deților au îmbogățit, în 
această ediție, palmaresul 
celor două garnituri din 
Vale, Jiul Petrila și C.S.Ș. 
Petroșani. Astfel, la Cluj- 
Napoca, în întrecerile ju
niorilor, loan Doroș (56 
kg) a cîștigat medalia de 
bronz, alți doi elevi ai 
antrenorilor Ion Corbei .și 
Costică Marmaliuc, s-au 
clasat pe poziții fruntașe 
— Romeo Săpînțan (68) a 
fost înregistrat pe locul 
IV, iar Nicușor Marmaliuc 
(60) al șaselea. Dealtfel, 
dată fiind comportarea 
lor bună, cei trei luptători 
au fost invitați să partici
pe la „internaționalele" de 
lupte ale României (13—16 
iunie, București).

■ Timp de trei zile, sa
la sporturilor „Dacia" din 
Buzău, a găzduit întrece
rile cadeților calificați la 
faza republicană, pe liste
le de concurs figurînd nu 
mai puțin de 308 sportivi. 
Palpitante s-au dovedit 
confruntările din limitele 
caicgoriei. 38 kg, în tururi
le pi eliminare alinii idii-sa 
<5 de luptători. In formă 

deosebită, Florin Bolohan 
(Jiul Petrila) a obținut trei 
victorii prin tuș și Jouă 
la puncte, suferind o sin
gură înfrîrigere, situație 
in care s-au aflat și cei
lalți trei semifinaliști. In 
partida decisivă, elevul lui 
Costică Marmaliuc avea 
neapărată nevoii' de tuș, 
pentru a intra in posesia 
medaliei de aur; luptînd 
cu dîrzenie, apelind la 
o variată gamă de proce
dee tehnice, reprezentan

tul Jiului Petrila l-a fixat 
cu umerii pe saltea pe 
constățeanul Dan, în repri
za secundă. Este primul 
mare succes al lui Florin 
Bolohan, fiul minerului 
Nicolae Bolohan de la sec. 
torul V al minei Petrila, 
elev în vîrstă de 14 ani al 
Școlii generale nr. 1 Pe
trila, care practică luptele 
doar de doi ani.

Doi din cei cinci luptă - 
tori de la C.S.Ș.P. (antre
nor Vasile Făgaș) au fost 
clasați pe poziții fruntașe 
— Alexandru Stanciu (45) 
pe locul IV și Iulian Jura- 
vlea (63) pe locul VI. De 
ra marcat că în clasamentul 
general pe echipe Jiul Pe
trila a obținut al treilea 
punctaj, clasîndu-se după 
garnitura gazdelor, C.S.S. 
Puzău și C.S.Ș. — Dina
mo Brașov, dar înaintea u. 
nor formații „cu firmă" 
(Steaua București, C.S.Ș. 
Constanța etc.) (S. Noian)

Handbal, divizia B

Meci lejer
UTILAJUL-ȘTIINȚA PE

TROȘANI — METALUL 
COPȘA ' MICA: 33—27 
(17—12). O primă repriză 
de o rară frumusețe, cu i- 
nedite combinații pe semi
cercul oaspeților, soldate 
cu goluri frumoase. Totuși, 
momentele de neatenție 
au avut un reflex nega
tiv pentru jucătorii com
binatei; de la 7—3 în fa
voarea lor în minutul 13, 
s-a ajuns Ia 12—12 în min. 
25. Revenirea lui Gliga în 
teren a marcat un cîștig 
pentru echipă, inspiratele 
sale intercepții și pase au 
pus în poziție de șut pe 
Gheciu, Drăgan, dar și mal 
tinerii săi coechipieri Bă- 
lășescu, Dicu sau Dani. 
După pauză, handbaliștii 
din Vale l-au marcat mai 
strîns pe Răpciugă, princi
palul realizator al meta- 
lurgiștilor, totuși în apă
rare au greșit de multe ori, 
talentatul portar Petre Po_ 
pescu fiind într-o zi nu 
prea fastă, comportare ca
ro demonstrează utilita
tea antrenamentelor, or, 
în ultima săptămînă pri
mul portar al combinatei 
a lipsit nemotivat în două 
rtn luri. Revenind la par
tidă, victoria a revenit în 
cele din urmă lejer gazde
lor, care au avut în Dră
gan (8 goluri), Bălășescu 
(6), Gliga (6) și Gheciu (5) 
cei mai buni oameni. Au 
mai punctat Dani, Dicu, 
Cazan (cîte două), Stănescu 
și Antohi. De la oaspeți s-au 
remarcat Răpciugă (12), 
Baco și Schuster (cîte 5). 
Scor final 33—27 (17—12).

Ion VULPE

Oamenii legii, dar nu numai ei, ei și întreaga 
noastră opinie publică, militează in permanență 
pentru apărarea climatului sănătos al societății noas
tre socialiste, pentru eradicarea abaterilor antisoci
ale. In acest sens ne-am propus, ca, in intimpinarea 
„Zilei miliției", să ilustrăm printr-o suită de mate
riale fructuoasa activitate desfășurată de lucrătorii 
de miliție din municipiul nostru. Primul aspect vi
zat — lupta pentru combaterea parazitismului social 
— tendință care afectează pe unii indivizi certați eu 
normele eticii și echității socialiste, indivizi care ig
noră valorile morale ale muncii și cinstei.

Portretul robot al para
zitului înveterat — deși 
stăpînește o meserie bună, 
el preferă sâ trăiască din 
expediente, mai apoi din 
furturi sau tîlhării, aban
donează, în favoarea al
coolului, familia. Profeso
rul de educație fizică și 
sport loan Vlad, zis PUu, 
din Petroșani, este o ex
cepție doar prin pregătirea 
școlară și consecvența în 
viciu. Miercuri, 29 mai a 
fost condamnat pentru a 
patra oară, potrivit pre
vederilor Decretului 153/ 
1970. Mihai Mîrzea, și el 
recidivist, a avut un necaz 
în familie... N-a reușit să-l 
înece în paharul cu băutu
ră, dimpotrivă, și-a a- 
bandonat soția și doi copii. 
Trăiește în concubinaj cu 
o femeie mult mai în vîrs

tă, într-o baracă sordidă, 
părăsită, din colonia Pe- 
troșaniului. Era fierar-beto- 
nist.

Fostul dulgher Vasile 
Gabor are doar 25 de ani. 
Trăiește tot sub zodia mi-' 
zeriei morale și primitivis
mului spiritual. A avut o 
concubină care putea să-i 
fie bunică, acum a schim
bat-o pe alta, cu doi copii. 
Condamnări pentru vio
lare de domiciliu, furt, iar 
contravențional — a cin- 
cea oară. De doi ani n-are 
buletin do identitate. Ba
nii pentru alcool provin 

din furturi sau muncă o- 
caziotială în gospodăriile 
țărănești.

— Vechime in cînipul 
muncii, cred că am aproa
pe trei ani, după gratii am 
stat vreo 4—5.

Așadar, oul oria alcoolu
lui, simptomatică la para- 
ziți, alungă cheful de 
muncă. Din stîlp devine 
povară pentru familie, de 
care se debarasează, ires

ponsabil, fără remușcări. 
Viciul îl determină să co
mită infracțiuni tot .mai 
grave. Un specimen apar
te este Andrei Csontos 
Szasz, în vîrstă de 45 de 
ani, condamnat de trei ori 
pentru parazitism. Con
sumă „lichior forestier" (a 
se citi alcool medicinal!); 
la geamurile casei — folii 
de polietilenă; de ani de 
zile nu are lumină electri
că, întrucît a fost rău plat
nic față de C.D.E.E. De 
cei trei copii ai săi nu mai 
vrea să audă.

Cînd lucra, despre lăcă

tușul Ștefan Nedescu, pri
pășit în Vale tocmai din 
Sighetul Marniației, se 
spunea că are „mîini de 
aur"; confecționa, fără au
torizație insă, porți, găr
ii uri de. fief. Apoi s-a plic
tisit.

— Am doi verișori in 
Vulcan, îmi mai dau ei 
bani. Locuiesc la căminul 
de nefamiliști din Vul
can (!?)

Iată că există oameni, mi
loși care în loc să-i ia de 
minei ă pe cei certați cu 
normele eticii și echității 
soc ialo te, îi oploșesc. Un
de duce acest sentiment de 
fals umanism? Povestea 
tristă a sing. Bella Szi- 
baiios, în vîrstă de 34 de 
ani, orie edificatoare. A 
benel'ciat de clemența le
gii, ilar a recidivat, a su
ferit o altă condamnare 
pentru încălcarea preve
derilor Decretului 400/1981. 
Vocea sacadată, cu firul 
gîndurilor întrerupt ade

sea (efec tul alcoolismului !) 
se destăinuie.

— Soția m-a părăsit, a 
luat copilul cu ea; e direc
toare la Școala generală 
nr. 5 din Alba lulia.

Continuă, bilbîindu-se :
— Am fost ajutor de șef 

de sector la minele Petrila 
și Aninoasa.

— Ați sancționat pe 
cei indisciplinați? Pe ab- 
sentomani?

— Atunci, da.
-Acum, o epavă. Apelind 

Ia ajutorul unui frate, fost 
fotbalist la Jiul; chiria i-o 
plătește mama, care locu
iește la Deva. Mai are vreo 
trei mii de lei datorie la 
asociația de locatari. In 
„subteranul" vieții socia
le, s-a adunat cu cine s-a 
asemănat. Așadar, la un 
pahar, s-a întîlnit cu fos
tul profesor Pilu Vlad, cu 
fostul lăcătuș Ștefan Ne
descu. Au pus la cale o 
lovitură „în stil mare" — 
spargerea cotețelor tie 
găini din cartierul Aero

port. Intr-o noapte. s-au 
întors cu prada în aparta
mentul lui Szabados. N-atl 
apucat însă să se înfrupte 
din apetisantele înaripate, 
întrucît a apărut miliția. 
Trist rpilog al carierei lor 
profesionale, profesorul 
și subinginerul au retro
gradat moral pe post de 
găinari.

Povestea vieții parazitu
lui' e tristă, înfierată de 
zguduitoare drame, pen
tru că a lost „lăsat în 
pace". Indiferenteismul so
cial al rudelor, prieteni
lor, cu'iosi uților l-au făcut 
să creadă că i se cuvine 
lotul, indiferent de mij
loace — expediente, cer
șit, furt, tilhărie etc. Și 
astfel, datorită și alcoolu
lui, oameni odinioară de 
ispravă s-au abrutizat, au 
devenit pleava societății. 
In ofensiva continuă îm
potriva parazitismului, nU 
trebuie să acționeze numai 
oamenii legii, ci și școala, 
colectivul de muncă, rude
le, vecinii, adică întreaga 
opinie publică. Pentru a 
recupera un om, pentru a 
feri climatul social de a- 
bom in abile tulburări.

Maior Pavel DRAGOMIR, 
Ion VULPE
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ACTUALITATEA iN LU41E memento
Rezultatele alegerilor generale din Grecia FILME

'ATENA 3 (Agerpres). —
Prin votul său de dumi
nică. electoratul a încredin- 

t1 țat P e idului Mișcarea So
cialistă Panelenă (PASOK) 
al premierului Andreas 
Papandreu un nou mandat 
'de patru ani, și. prin aceas
ta, responsabilitatea condu
cerii tării și a soluționării 
diferitelor probleme *pe care

le înfruntă Grecia. Can
didate acestui partid au 
obținut 45,82 la sută din 
voturi și 161 mandate în 
Parlamentul Republicii Ele
ne. Principalului partid de 
opoziție. Noua Democrație, 
i-au revenit 40,84 fu su
tă din voturi .și 125 de man
date. Cea de-a treia forță 
politică elenă, Partidul Co

munist din Grecia, a primit 
votul favorabil a 9,89 la 
sută din alegători, urmînd 
să fie reprezentată în forul 
legislativ de 13 deputați. 
Partidul Comunist din Gre
cia (interior) a întrunit 1,84 
la sută din voturi, reve
nind, după o întrerupere 
de patru ani, cu un deputat 
în parlament.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Ilorea; rUnirea: 
Goya I—II; Parîngul: Jan
darmul și extratereștrii.

LONEA : Gemenii în 
vacanță.

AN1NOASA: Detașa
ment cu misiune specia
lă.

Critici la adresa 
strategiei 

„războiul stelelor"
BONN 3 (Agerpres). — 

• într -o rezoluție adoptată în 
unanimitate în cadrul întâl
nirii de la Neuss a condu
cerii Partidului Liber-De
mocrat, membru al coaliți
ei guvernamentale din R.F 
Germania, este criticată ini
țiativa de Apărare Strate
gică proiect militar al 
S.U.A.. cunoscut mai ales 
sub denumirea „Războiul 
Stelelor", informează agen
ția DPA. Totodată, rezolu
ția se pronunță pentru par- 

' ticiparea R.F.G. la proiec
tul „Eureka" privind dez
voltarea tehnologiilor de 
,vîrf vest-europene în vede
rea eliminării decalajului 
existent în acest domeniu 
între Europa occidentală și 
S.U.A.

In sfîrșit, documentul 
Conducerii P.L.D. subliniază 
necesitatea împiedicării 
cursei înarmărilor în spa
țiul cosmic și a încetării 
acesteia pe pămînt.

AUTORITĂȚILE chiliene 
au dispus arestarea vice
președintelui Comandamen
tului Național al Muncito
rilor (C.N.T.) din Chile — 
organizație sandicală de 
opoziție — Manuel Bustos, 
sub acuzația de a fi încăl
cat așa-numita lege a secu
rității interne. In virtutea 
acestei legi au fost întem
nițați alți patru conducători 
ai C.N.T. învinuiți de pro
pagandă în rîndul oameni
lor muncii.

POLUAREA cu mercur 
a apelor Mediteranei nu 
prezintă actualmente un 
risc pentru consumatorii de 
pește din această mare, au 
conchis reprezentanții celor 
17 state riverane întruniți 
timp de o săptămînă la 
Atena într-o reuniune sub 
auspiciile Programului Na
țiunilor Unite pentru Me
diul înconjurător (UNEP).

REZERVELE DE DEVI
ZE ale Israelului s-au di-

minuat în luna mai cu 61 
milioane dolari, ajungind 
la 2,025 miliarde dolari, s-a 
anunțat la Tel Aviv. Aceas
ta este cea mai marc scă
dere din ultimele trei luni 
a rezervelor de devize ale 
Israelului care trece în pre
zent printr-o puternică cri
ză economică.

IN S.U.A. continuă 
procesul de majorare a 
taxelor de studii în insti
tuțiile de învățămînt supe
rior, relatează ziarul „The 
New York Times", citat de 
agenția TASS. In noul an 
universitar, majoritatea in
stituțiilor menționate vor 
majora taxele cu 7-9 la 
sută.

Din anul 1974 și pînă în 
prezent, taxele medii în 
instituțiile particulare de 
învățămînt superior au cres
cut de la 3 860 la 9 022 do
lari. Autorii articolului su
bliniază că pentru viitor se 
estimează că rata creșterii 
taxelor de studii va fi de 
două ori mai mare decît 
rata generală a scumpirii 
costului vieții.

VULCAN — Luceafă
rul: Jazz 20.

LUPENI — Cultural: 
Pe urmele șoimului.

URICANI: împușcă
turi sub spânzurătoare.

N.R. Eventualele mo
dificări în programarea 
filmelor aparțin între
prinderii cinematografi
ce județene.

TV.

20,00 Telejurnal.

20,20 Actualitatea în eco
nomie.

20,30 Teatru TV ; Ochii 
care nu se văd (co
lor). Premieră pe 
țară.

21,50 Telejurnal.

22,00 închiderea progra
mului.

Uzina eledritâ 
MKOSffll*

încadrează de urgență, direct sau prin 
transfer, muncitori calificați în următoarele 

meserii:

— paznic cu drept port armă

— sudori autorizați.

Informații suplimentare la sediul uzinei
— biroul P.I.K.

ANUNȚURI DE FAMILIE

Cu adincă durere familiile Deak și Damian a- 
nunță stingerea din viață a celui care a fost un bun 
soț, tată și bunic

DEAR FRANCISC
înhumarea va avea loc miercuri, 5 iunie 1985, ora 

15, de la domiciliul din Vulcan, în cimitirul din Pe
troșani.

Familia anunță împlinirea unui an de la dispa
riția celui care a fost

BOTOROAGĂ MARIN
Amintirea lui va rămîne veșnică în inimile noas. 

tre. (3803)

Familia Drăgan Gheorghe anunță cu profundă 
durere împlinirea unui an de la dispariția fulgeră
toare a scumpei lor fetițe

DRĂGAN LUMINIȚA GABRIELA
(3804)

I GRĂDINA DE ROZE
E
I La Berlin, grădina 

trandafirilor cunoaște din 
nou aflux de vizitatori. 
In fiecare an, peste 130 000 
de persoane vin aici să 
admire varietatea coloris- 
tică a gingașelor petale 
de catifea din locul una
nim considerat drept cea 
mai întinsă grădină de 
roze din lume. La San
gerhausen, pe o suprafa
ță de 13 hectare, cresc 
nu mai puțin de 55 000 
tufe de trandafiri în 
6 500 de varietăți.

Printre exemplarele 
' care se impun cu deose- 
• bire curiozității vizitato- 

: rilor se numără tranda- 
i firul numit „York și Lan- 
= caster", „bătrînul" gră- 
î dinii-muzeu, care „tră- 
î ieste" aici din anul 1551. 
| Nu mai puțin interesan.

te sînt tufele de tranda
firi cu flori negre, sau 
cele cu flori verzi, da- 
tînd din 1856.

-* W VEGETARIENI
F”

Potrivit unui sondaj ale 
i cărui rezultate au fost 
I publicate la Londra,* a- 

proximativ 3 milioane 
de locuitori ai Marii Bri
tanii sînt vegetarieni, 
declarînd că nu folosesc 
deloc carnea în regimul 

î lor alimentar — relateâ- 
; ză agenția United Press 
î International. Sondajul

Pe tot globul
a fost realizat de Insti
tutul Gallup la cere
rea companiei 
„REALEAT" și se bazea
ză pe un eșantion de 
3 000 de persoana in vîrs- 
tă de peste 16 ani. Re
zultatele sondajului mai 
arată că, în 1985, numă
rul vegetarienilor din 
Marea Britanic a crescut 
cu 760 000 față de anul 
1984. S-a mai precizat că 
majoritatea vegetarieni
lor sînt tineri între 16 și 
24 de ani și că numărul 
femeilor care nu consu
mă came este mai mare 
decît cel al bărbaților.

Majoritatea celor ches
tionați au declarat că nu 
consumă carne mai ales 
pentru a-și menține o 
stare bună a sănătății, 
dar sînt evocate și rați
uni cum ar fi gustul etc.

MARILE LACURI

Nivelul apei în Marile 
Lacuri, situate în regiu
nea graniței dintre S.U.A. 
și Canada, a scăzut con
tinuu în ultimii ani. O 
comisie comună ameri- 
cano-canadiană, institu
ită după constatarea a- 
cestui fenomen alarmant, 
a stabilit că motivele 
descreșterii cantității de 
apă din lacuri rezidă în 
sporirea considerabilă a

consumului industrial și ș 
menajer, precum și în i 
utilizarea, pe scară din î 
ce în ce mai largă, a sis_ Ș 
temelor de irigații pon- ! 
tru agricultură.

Pentru remedierea si- i 
tuației, s-a propus crea- i 
rea, într-un termen cît i 
mai scurt, a unei Corni- ; 
sii superioare, care să j 
supervizeze atît folosirea j 
rațională a apei, cît și i 
prevenirea unor posibile I 
neînțelegeri canadiano- i 
americane în acest do- i 
meniu.

IN JURUL LUMII
O tînără americană de ; 

18 ani, Tania Aebi, a pă- î 
răsit la 28 mai portul ș 
New York la bordul u- i 
nei mici ambarcațiuni cu ; 
pînze, într-o călătorie în î 
jurul lumii care va dura, • 
potrivit aprecierilor na- ■■ 
vigatoarei, aproximativ i 
doi ani. Ambarcațiunea 
are o lungime de opt me
tri și a fost denumită 
„Varuna" — numele zeu
lui apelor la hinduși. 
Temerara călătoare, care 
a mai efectuat o călăto
rie pe apă între cele do
uă coaste ale Atlanticu
lui, a 'declarat că inten
ționează să folosească a- 
cest periplu pentru a-și 
îmbogăți cunoștințele des
pre mările și oceanele lu_ 
mii și pentru realizarea 
unor reportaje destinate 
mai multor publicații;'

MEMENTO

i
I
I
I

1

Hotăriri ale Comitetului executiv al U.E.F.A.
BERNA 3 (Agerpres). — 

Gomitetul executiv al Uni
unii Europene de Fotbal A- 
sociație (UEFA), întrunit de 

■ urgență la Basel (Elveția), 
-a analizat situația gravă 
care s-a produs, miercuri 
seara, pe stadionul Heysel, 
din Bruxelles, înaintea des
fășurării finalei „Cupei 
campionilor europeni" la 
fotbal.

La sfîrșitul dezbaterilor. 
Comitetul executiv al UEFA 
a hotărît suspendarea, pe o 
perioadă nedeterminată, a 
cluburilor engleze de fot
bal din toate cupele euro
pene și aplicarea de „san
cțiuni deosebite" pentru F.C. 
Liverpool, sancțiuni ce vor 
fi hotărîte de către Comi
sia de disciplină a UEFA. 
Pe viitor vor fi luate noi

măsuri pentru întărirea se
curității pe stadioane și în 
împrejurimile acestora. De 
asemenea, urmează să se 
ia o hotărîre în legătură cu 
participarea echipei națio
nale engleze la viitorul 
campionat european de fot
bal, relevă agențiile France 
Presse și United Press In
ternational.

COLEGIUL DE REDACȚIE» losil BALAN, Ioan DU BEK, Durii» GiiEȚA, loo 
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Tiberiu SPATARU.

Se împlinește un an de cînd ne-a părăsit pen
tru totdeauna, aceea care ne-a fost cea mai scumpă 
și dragă: „O floare pentru eternitate", avînd doar 
19 primăveri

COSTACHE LUMINIȚA GABRIELA
Acest mormînt drag va fi plin de flori gingașe 

și va fi udat cu lacrimi amare de durere și suspin, 
de către părinți și unicul ei frate Marian.

Te vom păstra mereu în inimile noastre îndu
rerate. (3806)

3 0 iunie

luna cadourilor pentru copii
In raioanele specializate ale magazinelor comerțului de 

și în toate magazinele ,,MATERNA’’ găsiți sigur

4

stat

— încălțăminte ușoară, comodă, 
flexibilă

— bluze de vînt din tercot sau 
relon

— salopete din tercot, bumbac

— costumase din PNA, tercot, in, 
bumbac

— pantaloni lungi, scurți, „ber- 
mude”

— rochii, fuste, compleuri de va
ră din țesături ușoare sau tricotate

— cămăși și bluzițe din tercot, 
bumbac, tricotate

— articole pentru nou-născuți. 

in multe variante de modele, culori, 

materiale. Cu capse, Cu fermoare. Cu tighele.

Moderne, de calitate,

/

PĂRINȚI Șl BUNICI !

Cu ocazia 

mici un cadou

LUNII CADOURILOR PENTRU COPII oferiți celor 

frumos și util.
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