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gistrează minerii de la Lo- 
nea, care majorează la 1485 tone de cărbune producția extrasă suplimentar în această lună. . _• Pe locul al doilea — cu plus 800 tone de cărbune de la începutul lunii aprilie — se, situează I.M. Dîlja. (till.O.)
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Glorioasei

• Din activitatea organi
zațiilor U.T.C. • Vă infor
măm. t (In pag. a 2-a)

• Teatrul de Stat „Valea 
Jiului" — Purtînd mesajul 
artei minerilor • Sport
• Fotocritică pe adresa I.M. 
Livezeni — Constatări îm
bucurătoare.(In pag. a 3-a)

aniversări

a partidului,

ABsee cinstirea faptelor de muncă

O caracteristică arhitectonică a Văii Jiului, prezen
tă și la Vulcan : modernitate și eleganță în construc
ția ansamblelor de locuințe.

Declarația Marii Adunări Naționale, 
expresia voinței de pace a * 

poporului român
Societatea socialistă 

multilateral dezvoltată- etapă 
nouă, superioară iu construcjia 
socialismului și comunismului

Avem nevoie de liniște
Fază distinctă, calitativ nouă în evoluția omenirii, edificarea societății socialiste constituie, după cum arată experiența istorică, 

o operă vastă, de durată, care solicită din partea forțelor revoluționare din fie- eare țară, din partea fiecărui popor o activitate intensă, multilaterală, spirit cutezător, abnegație și dăruire, soluționarea a numeroase probleme noi, inerente procesului de înaintare, depășirea la timp a contradicțiilor care apar.Coordonatele esențiale ale conceptului de societate socialistă multilateral dezvoltată au fost fundamentate în Raportul prezentat fle secretarul general al partidului la Congresul al K-lea, în Programul Partidului Comunist Român â- doptat de Congresul al Kl-lea, precum și în tezele și aprecierile formulate în documented programatice adoptate ulterior în întreaga operă teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu.
însemnate depășiri la extracțieOpt întreprinderi miniere

— Loneă, Dîlja, Livezeni, 
Aninoasa, Paroșeni, Uri- 
cani, Valea de Brazi și ca
riera Cîmpu lui Neag — 
au extras, >-este prevederile de plan ale zilei de 7 aprilie, 700 tone de cărbune.

• Cel mai mare plus al 
zilei — 278 tone — îl înre

Trecerea la înfăptuirea planului cincinal 1971—1975 a marcat intrarea României într-o etapă nouă, , superioară, cea a edificării societății socialiste multilar teral dezvoltate.In concordanță cu noile condiții, tovarășul Nicolae Ceaușescu a definit obiectivul strategic fundamental al ac*  ualei etape de dezvoltare a societății românești : „realizarea unui progres general în societate prin minerea în .valoare a tuturor resurselor umane și materiale ale societății, pentru afirmarea superiorității socialismului și pregătirea condițiilor de trecere la comunism". Caracteristica fundamentală a dezvoltării societății noastre în această nouă etapă 
o constituie multilaterali-

Asistent univ.
Vasile CIOCODEICĂ, 

Institutul de Mine Petroșani

în lumina indicațiilor și 
orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a hotărîrii 

Plenarei C. C. al P. C. R.

Acțiuni ferme 
producțieiDeși productivitatea muncii pe sector a fost depășită, în primele trei luni, cu 

2,4 la sută, în lunile februarie și martie plusul de cărbune peste sarcina planificată situîndu-se la 1220 tone, sectorul VI al I.M. Lupeni a încheiat primul trimestru al anului cu o rămînere în urmă față de plan de peste 5000 tone de cărbune. Cauzele privind neîncadrarea în sarcinile de plan nc sînt prezentate de ing. Cornel Radulescu, șeful sectorului.— Acest lucru s-a datorat, în primul rînd, faptului că am terminat două abataje în stratul 5, felia Ii panourile 18 și 19. Pa- (Continuare în pag. a 2-a)

Colectivul sectorului IV de la I.M. Lonea a obținut și în primul trimestru al 
acestui an realizări deosebite, concretizate în cantități suplimentare de cărbune. 
In imagine: minerifruntași din cadrul sectorului.

pentru creșterea 
de cărbunenoul 18 s-a mutat în stratul 3. Minerii din brigada lui Petru Ursu n-au putut începe imediat avansarea pentru că a trebuit, mai întîi, curățată falia, în spate. Iar aceasta a durat a- proape toată luna. Cam lă felie prezenta situația și în cazul brigăzii conduse de Ieri Buduliceanu, care, terminînd felia I, s-a mutat în felia a Il-a‘Din rele relatate de șeful sectorului reținem că și activitatea brigăzilor din lucrările de pregătiri a îh- Im.pinat greutăți datorate

Gh. OLTEANU

Lucrez, împreună cu ortacii din brigada pe care o conduc, într-un frontal dotat cu complex mecanizat, de la mina Aninoasa, și e- forturile tuturor sînt îndreptate spre creșterea producției de cărbune. Dar pentru rodnicia muncii, a- vem nevoie de price, de liniște. Iată de ce, recentele inițiative ale României, ale ■ președintelui țării, tovarășulPentru fericirea copiilorMai am cîțiva ani buni pînă la 50, dar am muncit pe șantierele patriei «' mai bine de un sfert de veac. Am participat la înălțarea Porților de lumină pe Dunăre, m-am numărat printre miile de constructori ai Canalului Dunăre — Marea Neagră, aoum, aici, la Uricani, împreună cu orta<- cii mei, ridicăm poduri pentru magistrala cărbunelui spre termocentrale și oțe- 

Nicolae Ceaușescu, au găsit, în inimile noastre un ecou puternic. Declarația Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România reprezintă un document care, exprimînd ferm dorința de 'pace a u-
Florea IONESCU. 

miner, șef de brigadă, 
I.M. Aninoasa

(Continuare în pag. a 2-a)

patrieilarii. Tot ce a construit poporul român în anii socialismului a servit cauzei- bunăstării, fericirii saBe, păcii în lume, continuînd astfel vocația șa istorică de popor cu destin solar, demn și cinstit. „Epocă Nicolae Ceaușescu", cea mai înfloritoare perioadă de existență a neamului nostru, a,ridicat prestigiul României pe toate meridianele planetei, prin inițiativele secretarului general al partidului nostru, militant clarvăzător și neobosit pentru Înfăptuirea nobilului ideal de pace și colaborare în întreaga lume. Pilduitoare în acest sens este și Declarația Marii A- dunări Naționale a Republicii Socialiste România cu privire la Anul Internațional al, Păcii. care cheamă toate popoarele, forțele progresiste și guvernele din toate continentele să lupte
Victor COSMANIUC. 

dulgher, brigada 3 Uricani, 
ACCF Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

Gindirea creatoare a colectivului !— Mi-e imposibil sâ a- leg un nume. S-o luăm pe 1 flux. " gîndesc la ingi- . rierii Alexandru Stanciu, de la reparații combine, Mircea Bretan, care visează și noaptea compresoa- re, Gheorghe Necula, de i la confecții metalice, la subinginerul Petre Cer- ncscu, fost lăcătuș, care cunoaște și cel mai mic șurub pentru combine. Ar fi brigada lui Gheorghe Tefeleș, de la compresoa- re, a iui Florea Prodana de lă locomotive, a lui Romulus Rodean de la i combine de înaintare oriIoan Pop de la combine grele. Să nu uit pe Șelu 1 Vladislav de la combine mari, Șerb Crețu de la pompe. loan Gălan de la 

organe de tăiere, Francisc Baki de la motoare cu ardere Internă, frezorii lui Carol Roșia, meseriași? Iu Ștefan Furdui și Arpad Boyte de la construcții “metalice. Nu pot
însemnări < ■

de reportersă indic eroul unui portret gazetăresc, întrucît, la noi a trecut vremea cînd numărați pe degete vîrfurile. Omogenizarea și spiritul de echipă au dictat lărgirea ariei elitei profesionale. In acest caz ar trebui să vă documentați pentru 365 de' portrete de muncitori1 și 

ingineri de la atelierul mecanic al IPSRUEEMP. Cite unul pe zi și ar trebui să stați exact un an la noi, conchide sing. Ernest Rakovșzki. șeful atelieruluiRidicarea temeliilor a- telierului, din ’80 încoace, s-a continuat în ritm susținut, prin apariția unor hale noi, dotarea cu utilaje moderne. Nevoia de a fi în pas cu tehnica subteranului implică ; o bună viziune asupra pers- pect’vei, în activitatea de reparații se întrevede deja fluxul continuu Pînă atunci însă s-a impus or- doriămentui ideal al uti
lări VULPE

(Cont. în pag. a 2-a)

Șantier de primăvară
llrlcaniui, sub semnul înnoirilorZvon de bine, de noi împliniri, în ton cu primăvara, au adus în Uricani ultimele zile din martie, din primul trimestru '86. Și iată-i prinzînd conturul realității. In noul cartier „Bucura", data de 28 martie a marcat atacarea lucrărilor de construcție la un important edificiu social. Este vorba despre o . nouă și modernă policlinică cu staționar (32 paturi capacitate), precum și- serviciile necesare bunei funcționări a acestei unități spitalicești. Un edificiu destinat ocrotirii sănătății nu se putea să nu-i bucure deopotrivă pe mineri, pe toți oamenii muncii din Uricani. De altfel 

și hotărîrea lor angajantă este de a contribui, prin muncă,/la ridicarea , noii construcții.7 Amplasat pe un teren viran din marginea cartierului „Bucura", șantierul noului obiectiv social a suscitat interesul și participarea din partea cetățenilor orașului încă din prima zi a demarării lucrărilor. Pe terenul proaspăt trasat de topografii Petru On- ciulescu, Gheorghe Onciu- lescu și Bela Lorincz, în vederea construcției “ policlinicii, puseseră stăpînire buldozerele și excavatoarele cu cupă ale brigăzii nr. 1 a TACM Deva. Iar alături de ele, spre îneîntarea maistrului principal Ladis- 

lau Șimon din brigada de constructori, acționau numeroși locatari din cartierul „Bucura" veniți să participe la nivelarea terenului. Am notat numele buldozeriștiior Gheorghe Rusu, Constantin Tătără.șan, Gheorghe Alupului și Teodor Mahaleancu de pe utilajele grele, iar alături de acestea pe cele ale cetățenilor din cartier veniți să-i sprijine în efectuarea lucrărilor încă din prima zi: Ion . stolache, Vasile Negoiță, Vrîncuț Crăciun, Augustin Tamăș și mulți
Ilie COANDREȘ, < 

./.■.■ . Florin BE.IAN 7.7“. ■

(Continuare tn pag. a 2-a)
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Avem nevoie de liniște
(Urmare din pag. I)

Din activitatea 
organizațiilor U. T. €

CEI MAI BUNI DINTRE' 
Cei MAI BUNI. De la începutul anului, rîndurile organizațiilor de partid de 
la mina Petrila s-au întărit prin primirea în rîndul comuniștilor a 20 de noi membri de partid. Demn 
dc remarcat este faptul că 15 dintre cei 20 primiți provin din rîndul uteciștilor, respectiv, al celor mai buni tineri mineri și electrolă- cătuși care, atît în producție, cît și în viața obșteas
că, dovedesc o conduită e- xenjplară, demnă pentru 
a obține titlul de membru 
al partidului.Printre tinerii primiți în trimestrul I în rîndul membrilor de partid se numără minerii Nicolae Deleu, Gali Crețu, Constantin Du- mitrașcu, precum și Mircea Mădăraș, Dan Barcan și lăcătușul Valerică Bo- goș care, după programul de lucru, frecventează cursurile Institutului mine. încă un amănunt : afara celor primiți deja partid, de la începutulnului, organizațiile U.T.C. de la mina Petrila au discutat și eliberat în adunările generale. încă 15 reco-

Și de în în a-

mandări tinerilor care solicită primirea în rîndul comuniștilor.IN CONTUL PLANULUI ECONOMIC. In ultimele săptămîni, organizațiile U.T.C. de la mina Petrila au inițiat multiple ac- , țiuni de muncă patriotică cu caracter gospodăresc. Uteciștii din organizația atelierului mecanic al sectorului VIII au lucrat cîte- va după-amieze, după program, colectînd peste 30 tone de fier vechi. Uteciștii sectorului XI de investiții au încărcat 30 de vagonete cu diferite materiale, expe- diindu-le spre locurile de muncă din subteran.Locatarii căminului muncitoresc aulucrat o săptă- mînă întreagă, în frunte cu membrii comitetului de cămin, la înfrumusețarea împrejurimilor căminului.Prin ultimele acțiuni, plănui anual economic al organizației U.T.C. pe mină a fost realizat în proporție de 30 la sută. In cinstea zilei de 8 Mai, tinerii s-au angajat să realizeze 60 la sută din planul anual. (Dan STEIARU)

nui popor cu vocația construcției consacrată progresului, întrunește adeziunea noastră, a celor care smulgem subteranului cărbune pentru lumină și' e-, nergie.Este un prilej de mîndrie patriotică faptul că, prin glasul președintelui Nicolae Ceaușescu, dorința de pace a țării noastre s-a făcut din nou auzită pe ă- rena internațională, Care nu trebuie să fie o arenă a confruntărilor, ci a colaborării, a înțelegerii, pe baza egalității, a respectului re-

ciproc. In acest An Internațional al Păcii, numeroasele propuneri constructive ale României socialiste, inițiativele tovarășului Nicolae Ceaușescu au o rezonanță deosebită, ele chemînd la rațiune,, la îndepărtarea pericolului unei conflagrații care ar distruge întrea-, ga planetă.Noi, minerii, cînd ieșim din șut, simțim impulsul de a privi cerul ; și este omenește, pentru noi, pentru copiii noștri, pentru liniștea muncii noastre, să dorim ca cerul să fie și să rămînă senin, fără norii a- menințători ai distrugerii.

Societatea socialistă 
multilateral dezvoltată
(Urmare din pag. ()

Acțiuni ferme*
■ (Urmare din pag. I)viituriior de apă din stratul 3.Revenind la brigăzile de frontaliști ale sectorului și consultînd realizările din martie, constatăm că — odată învinse greutățile de care vorbea șeful sectorului — rezultatele n-au în- tîrziat să apară. In luna martie, minerii din formația lui Petru Ursu, brigadă care — ni se preciza — dă cam jumătate din producția sectorului, a realizai suplimentar planului, peste 1300 tone de cărbune. Că schimburile coordonate și îndrumate de mineri pri- cepuți, cum sînt Ion Șer- bănici, Vasile Dragu, Ghepr- ghe Pop și Nicolae Do- brițoiu „merg" bine, o demonstrează și situația din primele zile ale luniicurs. Sporul de producție

al brigăzii este de peste 200 tone de cărbune, obținut, de asemenea, prin menținerea indicatorului de productivitate a muncii la un nivel superior celui planificat.Deși în prima săptămînă din aprilie formația condusă de Ion Buduliceanu are doar un plus de 50 tone de cărbune, minerii brigăzii sînt hotărîți ca, pînă la sfîrșitul lunii, el să fie substanțial „Avem ,________cărbune pe post pînă acum. Mărind
mai mare. Cum ? plus.200 kg de

în

productivitatea, vă crește și plusul", răspunde, simplu, brigadierul Buduliceanu. -Nu mai prejos se situează brigăzile de la în sarcina cărora deschiderea noilor tați de producție, context, reținem tea desfășurată de forma-
pregătiri se află capaci- In acest activita-

Uricaniul,
(Urmare din pag. I)

eleo
ele

alțij. Vasile Negoiță, i triciâri la mina Valea Brazi, ne mărturisea :— încerc un sentiment de mare bucurie în acest moment, cînd se. pune piatra de temelie, ca să spun așa, a noului edificiu cu care se va îmbogăți orașul nostru. Sînt, totodată, mîn- dru că, împreună cu alți concetățeni, am dat prima lopată de pămînt la nivelarea terenului pe care va înălța construcția policlinicii. Acum, că am ceput lucrul, cu toții, cetățenii. din cartier, tem hotărîți șă punem înnoi Sîn- u- mărul în sprijinul constructorilor, Să muncim efectiv

Pentru fericirea copiilor
(Urmare din pag I) schimbe cursul periculos

•--------------------------------- al vieții internaționale, pot
asigura triumful rațiunii, 
triumful păcii, al colaboră
rii egale între toate popoa
rele lumii".Ca membru de partid, ca simplu constructor de căi ferate, susțin din toată inima acest înalt crez politic al partidului și poporului român, angajîndu-mă să muncesc cu și mai multă dăruire pentru ctitorirea obiectivelor viitorului socialist, militînd susținut pentru pace. Munca și lupta mea, a colegilor mei, •constituie temeiuri trainice ale păcii, deci ale fericirii tuturor copiilor patriei, ale viitorului demn al poporului român.

pentru eradicarea războiului, a vechii ordini economice internaționale, a subdezvoltării. Avem convin
gerea nestrămutată — sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. — 
că acționînd unite, forțele 
realiste, masele populare, 
naliunile lumii pot să

l țiile conduse de Nicolae, Kalman și Arpad Kalman,• . care lucrează la galeria din■ blocul 3A Nord — pentru •i îmbunătățirea aerajului dinsector —, și la galeria de 
r aeraj în vederea atacăriii feliilor a doua și a treia dinacest bloc. Pe. aceleași co-■ •ordonate se înscrie și âcti-• vitatea minerilor din brigada lui Constantin Balta- riu, care „bat" un suitor de atac necesar conturării, la sfîrșitul lunii mai, a linul nou abataj.— Pe baza creșterii productivității muncii cu 2 tone pe post în cărbune și cu 500 kg pe post pe sector, vom realiza, în această lună, o producție mentară de cel puțin tone de cărbune, ne-a latat șeful sectorului.bazăm, în acest sens, pe aprovizionare ritmică materiale și pe revizii reparații de calitate.

tatea, dinamica armonioasă a tuturor componentelor sistemului social global : „Am dat formularea de „multilateral dezvoltată" societății noastre viitoare, sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — pentru a nu se crea neînțelegeri, pentru a nu lăsa loc neglijării vreunei laturi a activității, pentru a nu se trage concluzia că, vorbind despre societatea socialistă dezvoltată, ne-am referi numai sau mai cu seamă, la dezvoltarea bazei, materiale".Experiența revoluției și construcției socialiste România — sintetizată acest concept trează spiritul creator în care aplică adevărurile general- 
valabile ale teoriei revoluționare la condițiile concrete din țara noastră, justețea strategiei sale. Politica Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, este concretizată în succesele deosebite obținute de poporul nostru. mai ales în ultimii ani. Astfel, în deceniul 1975—• 1985, produsul social a crescut de 2,2 ori, iar venitul național de 2,8 ori. In același interval, producția industrială globală a cres-

în în demons- științific; partidul

(Urmare din pag. I) douăfiresc, cu ciclu

sub semnulpe acest șantier ajutînd la accelerarea lucrărilor și înscrierea lor în graficele de execuție.Un grup de locatari ai cartierului, prezenți cu fapta muncii la demararea construcției noului edificiu din panoplia arhitecturală a Uricaniului, îl a- veau în mijlocul lor pe deputat. medicul Constantin Cîrțînă. care ni se, destăinuia . ii '—. De la început, împreună cU cetățenii ,.car-•se ,_______ ____ ______ ,____tierului „Bucura", am subscris cu căldură la ideea unui asemenea , important obiectiv social. Și iata că azi, nufără bucurie, -participăm la actul transpunerii j

METEOROLOGICA. „Vremea se va menține, și. în continuare, frumoasă și căl- ’ duroasă — precizează. meteorologul de serviciu Ernest Sartori. Maxima zilei de ieri a fost de 23 grade | C, temperatură care se va • menține și în cursul urmă- 
I toarelor 24 de ore". O veste 
I bună, deci, pentru amatdrii 
I de drumeții, care își

a-
iar4.8cuț într-un ritm mediu nual de 12,2 la sută, producția agricolă de la sută. In cincinalul 1981 —1985, cu to.'ite greutățile apărute, sub influența crizei economice, mondiale, s-a continuat procesul de dezvoltare ,a țării, accentul fiind pus pe ramurile prioritare — energetica, baza de materii prime, industriile „de vîrf", înalt corn- . petitive, agricultura, relațiile ecqnornice externe.„In anul 2000 — sublinia tovarășul N i c o 1 a e

„in aut tovarășul Ceaușescu la Congresul al XIII-lea — România va fi o țară socialistă multilateral dezvoltată, atît punct de vedere al indus-, triei, agriculturii, mîntului, științei rii, cît și al nivelului
dinînvăță- și cultu- i general de viață și civilizație al poporului".Societatea noastră dispune de condițiile necesare realizării acestor deziderate : un partid comunist puternic, profund ancorat în realitățile țării ; programe de largă perspectivă, realiste, elaborate pe baze riguros științifice; o clasă muncitoare puternică; un cadru larg, unic, în felul său, de afirmare a democrației socialiste; un popor strîns tinit în partidului, hotărît să făptuiască neabătut gramul partidului. jurul în- Pro-

supli-1000 re» Ne o cuȘi
înnoirilorlor-în realitate, al „nașterii" policlinicii cu staționar în orașul nostru. Noua unitate spitalicească va dispune dc cabinete de consultații și tratament cu o gamă întreagă de dotări moderne de profil menite să asigure apărarea sănă- ; tății locuitorilor acestei așezări minerești în plină înflorire socială și edilitară. Iar, după cum se poate vedea din participarea numeroasă la muncă pe acest șantier, încă din prima zi,cetățenii au înțeles întrutotul sarcina civică ce le justificată rcvine și pe care’ sînt con'_. vins, o vom duce la bunproiecte- sfîrșit.

din în-
stabili traseul ce-1 vor străbate în cursul și la sfîrșitul acestei săptămîni.EXCURSIE., La filiala Petroșani a OJT se facscrieri pentru excursia din 12—13 aprilie la Arad,, ocazia meciului rele*  B J iu 1 și Strungul A r ad. In costul excursiei sînt asigurate transportul cu autocarul, cazarea și biletul de intrare la meci.SUGERĂM GOSPODARILOR din Lupeni și din celelalte orașe ale munici- pot piului nostru să procedeze

cudiviziona-

1gîndit avînd modelul stațiunilor de mecanizare a agriculturii, explică președintele comitetului sindicatului pe întreprindere Petru Groza, maistru în acest atelier. Stand
lajelor Practic, în aceste zile, după ce termină șutul la strung, freză, aparat de sudură etc, muncitorii, tehnicienii și inginerii atelierului rămîn în continuare, după program, să mute utilajele pentru a asigura fluența fluxului, I prin eliminarea gîtuirilor • și încrucișărilor. Se cîști- gă timp prețios, crește-i productivitatea muncii, i se folosește eficient spațiul de producție, capacitatea de producție va înregistra un plus de 20 de procente. Altădată, ideea , ordonamentului ar fi fost privită cu suspiciune, astăzi toți sînt partizanii ei.— Eu am sugerat doar ideea. Specialiștii și muncitorii noștri au gîndlt-o temeinic, am pus-o în practică, menționează cu modestie șeful atelierului, care este în același timp secretar al comitetului de partid pe întreprindere. Compartimentarea pe activități distincte (pompe, locomotive, combine, linia de motoare cu ardere internă etc), construirea standurilor de probă au creat noi disponibilități _ - . • ■ , .în materie de folosire e- ța, ~ Potențialul tehnic ficientă a forței de muncă.II urmărim pe viu pe șeful de brigadă Tiberiu Budu, care are la activ nu mai puțin de 21 de ani de strungărie. Ca și colegul său de' muncă Șoineanu își activitatea la nu mai puțin de patru

două carusele și paralele.— Mi se parePentru lucrările lung de fabricație e posibil acest lucru. Vedeți, caruselul din dreapta merge în plin, acum re- pentru verificarea motoa- glez unul din strungurile paralele și așa mai departe. Pentru aceasta este însă nevoie de un plasament ideal al utilajelor, înainte n-am gîndit a- cest lucru simplu, dar cU consecințe âtît de favora-

I

i

I

I
- 

l 
)

loandesfășoarăstrunguri,

relor cu ardere «-internă, ca al nostru, nu veți găsi decît la Oltcit. Da, am gîndit și a'cest flux fiindcă tot ce e aici am gîndit și am făcut împreună.— Nu-i ușor, îl completează sing. Rakovszki, că | atunci cînd ai desenul și ți se propune să faci pie- sa. Aici îți vine „hîrbul", trebuie să faci din el utilaj la parametrii nominali. Unele piese trebuie gîndite și făcute de noi în premieră. S-a mai comparat atelierul nostru cu stupul — fiecare știe ce trebuie șă facă, eforturile tuturor „asamblate" organic . calitatea reparațiilor.■ Cifrele traduc elocvent aportul muncii și gîndirii colectivului de la■ IPSRUEEM; -primul trimestru al cincinalului opt1 s-a încheiat cu un plus . de producție de 1 230 000 lei, în condițiile în care, 1 paralel cu producția, s-a ajutat constructorul la real’zarea investițiilor noi, se finalizează ordona- mentul ideal. Aceste o- biective au prins viață mulțumită abnegației și dăruirii profesionale, dar și înaltului nivel de conștiință muncitorească, care încununează noul orizont tehnic al muncitori-— Fluxul pentru repa- lor și specialiștilor între- rații motoare Diesel l-am< prinderii. (

nmiaii hui i ■imum i

Gîndirea
creatoare a 
colectivului

bile fluxului productiv, conchide strungarul Budu. înainte se urmărea performanța numai în cadrul dialogului individual, al omului cu mașina. Cel mai îndemînatic producea mai mult. In sistemul de raportare au intervenit apoi mutații de esen-intră în ecuație nu cu individul, ci cu echipa, brigada, cu întregul colectiv. Saltul de la potențialul individual la spiritul de echipă a impus fluxul de producție, fără întreruperi și normal utilaje la nivelul; ^exigențelor tehnice.

dăr sînt în
• !

precum confrații lor , din cetățeanul Constantin Zota, Vulcan: adică să stropeas- din Petrila, care ne-a.făcut că principalele artere de cunoscut faptul că, încă din circulație. Dacă nu în fie- februarie, conducta de pe care dimineață, atunci mă- î car o dată la două zile.SIFONARIE. La parterul blocului nr. 17 de pe bulevardul Victoriei din Vulcan (Unde a funcționat u- nitatea GOSTAT) a fost deschisă, recent, o nouă sifonărie. Doritorii își pot procura, de la această unitate, sifoane de 1 și 2 litri.CINE INTERVINE:? Ne-a jteresați că Ocolul’ vizitat, din nou, la redacție din Petroșani și-a

Reșița, termocentrala pe șisturi bituminoase din A- nina, Exploatarea minieră Moldova Nouă, Hidrocentrala Porțile de Fier I, vestigiile romane de la Drobe- ta Turnu Severin, stațiunea nicr Petroșani, au inaugu- pjcrculane, complexul sculp- Tg.

sediul. Noua adresă este strada Republicii nr. 119.EXCURSIE DE DOCU- magistrala de apă potabilă MENȚARE, Elevii din cla- Taia — Petroșani are o spărtură. Poate, cu această ocazie, cei în drept se vor deplasa pînă la ștrandul din localitate (nu pentru o baie,, desigur), vor analiza situația și vor remedia defecțiunea ivită.

sa terminală, a XII-a K, a Liceului industrial mi

ÎNȘTIINȚAM pe cci in-silvicmutat

rat vacanța de primăvară printr-o frumoasă excursie de documentare pe ruta Arad — Timișoara — Tg. Jiu: Programul * excursiei cupi înde : Monumentul de la Păuliș, orașul Arad, U- niversitateă și Muzeul Banatului din Timișoara, Expoziția de locomotive din

l 
I 
Itural Brâncuși de laJiu. (I.D.)

Rubrică realizată de 
Gh. OLTEANU
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Teatrul de stat „Valea Jiului44

Purtind mesajul arteiAm avut, într-una din zilele trecute, curiozitatea de a însoți colectivul artistic al Teatrului de stat „Valea Jiului" în turneul încheiat de curînd în județ. La Deva și Hunedoara; în numai cinci zile, s-au jucat peste 20 de spectacole pentru copii ca și pentru maturi, în medie cinci reprezentații pe zi.Sala „Arta" din Deva păstrează încă ecoul aplauzelor cu care interpreții au fost răsplătiți pentru dorința lor de a purta, la înalte cote artistice, mesajul estetic al minerilor Văii Jiului. Au fost prezentate „Iorgovan, fiul munților", piesă pentru copii a Iui Nicolae Gher- ghe, și _ „Idolul și Ion A- napoda" de G.M. Zamfi- rescu.„Nu vă simțiți obosiți ?". Aceasta a ' fost întrebarea pe care am a-
NotăPrimăvara îi aduce în fața blocurilor, pe străzi, în parcuri pe bunii gospodari, care își aduc obolul în coborîrea muntelui și pădurii în peisajul citadin, întrecerea unor gospodari din Valea Jiului cunoaște în acest an proporții ne- maiîntîlnite, reportajele sau însemnările dedicate în paginile ziarului nostru au relevat numeroase nume de fruntași sau colective fruntașe în acțiunea de înfrumusețare și bună gospodărire a localităților.Intre gospodari există însă și o anumită categorie de ultrazeloși, care ridică garduri de sîrmă ghimpată, sapă șanțuri inexpugnabile în jurul „cetății" lor etc. 

dresat-o interpreților, într-una dintre scurtele pauze, ivite de la un spectacol la altul.„Oric’t de mare ar fi oboseala — ne spune Paulina Codreanu . — noi facem totul, ca să trăiască de fiecare dată, bucuria spectacolului. Uitați-vă la acești copii ! (n.n. — discuția a avut loc cu puțin timp înaintea începerii unui spectacol cu „Iorgovan, fiul munților", jucat pentru pionierii de la< școlile 2 și 5 din Deva). Cu cîtă nerăbdare așteaptă să apară pe scenă eroul piesei Iorgovan, acest nume legendar al culturii noastre populare, eroul care învinge în lupta cu răul. De pe scenă simțim freamătul sălii de spectacol, simțim gîndul spectatorilor lingă noi. Este un stimulent extraordinar".„Fiecare spectacol — a-
Nu vom lua în discuție a- tentatul la adresa esteticului al acestor „rezervații" de straturi uneori personale, alții trebuie să se în*  trebe de unde provin materialele de construcție, noi vom stărui asupra unui a- numit aspect. Șeful Centrului de distribuire a energiei electrice din Petroșani, ing. Andrei Samuel ne relata, ieri, că în ultima vreme- trei cabluri subterane au fost avariate de cetățeni din Petrila (în fața blocului 8, cartierul 8 Martie), Petroșani (cartierul Aeroport) și Vulcan (bloc E3), în încercarea de a planta stîlpi sau țăruși pentru astfel . de țarcuri. In acest context, Gheorghe Vladu

minerilordaugă Adrian Zavloschi — trebuie să fie la fel de proaspăt, de interesant. Cînd simți „pulsul sălii",■ mai ales cîrid este vorbade eonii, cei care au atit de pure gînduri și care publicul ' trăiesc spectacolul la a- deyărata tensiune emoțională, uiți, ca actor, de oboseală, de orice. Dai totul pe scenă. De fapt, ăsta ne este menirea".Gongul ne-a întrerupt discuția. Luminile rampei s-au aprins, cortina s-a tras și am pătruns cu toții, actori și public, în lumina legendei. Actorii teatrului minerilor poartă mesajul artei din Valea Jiului. Pretutindeni unde îi întîlnim, la Deva, Hunedoara, Brad, Călan, Hațeg, Orăștie, Geoagiu, ei fac din spectacole acte de cultură, de educație estetică, de valoroasă educa-, tie patriotică.
H. ALEXANDRESCU

din Vulcan trebuie ăă fie fericit dacă s-a ales doar cu o amendă de 250 lei, întrucît prin cablul avariat de el trecerea o tensiune de 6000 volți. Pericolul persistă însă cîtă vreme «►- blul rămîne nefeparât, deoarece apare fenomenul tensiunii de pas, care poate afecta pe orice trecător sau copiii aflați în zona a- fectată. Atenție deci, unde se plantează pomi, stîlpi, țăruși etc ! Decît să se în- tîmple accidente cu urmări grave, e mai bine să fie... scurtcircuitat zelul unor așa-ziși gospodari care de fapt demolează frumosul natural sau amenajat. ; r
V. ION

Schi Competiții tradiționale în Paring
Deși iarna s-a retras, în zona alpină, sfîrșitul de 

să p ta mină a fost marcat în Paring de două competiții 
tradiționale. Este vorba de ediția a IV-a a tradiționa
lului concurs dotat cu „Cupa Proiectantul" și de 
„Memorialul Horațiu", aflat la a IX-a ediție.SLIMA, pitorească poiană dintre brazi de sub vîrful Parîngului a găzduit sîm- bătă după-amiază concursul dotat cu Cupa „Proiectantul" (IGPMC). La startul probei de slalom s-au aliniat 30 de concurenți, mai ales tineri. Iată cîștigătorii pe categorii de vîrstă, ■ Ja ambele sexe : cat. pînă la 10 ani (F) I Simona Mari- nică, II Adriana Marinică; (B) Eduard Anger. cat. 10—14 ani (B) I Demetrius Edelin; cat. 15—20 ani (B) I Dumitru Laczko; cat. 21— 25 ani (B) I Nicolae Pătraș- cu, II Nicolae Cristea, III Reinhard Krachtus; cat. 26—30 ani (B) I Remig Făr- caș, II Alexandru Nicoles- cu; bat. 30—35 ani (F) I 

CLASAMENTUL
campionatului județean de! fotbal, seria I1. Minerul Gheiari 19 16* o 1 59— 9 342. Minerul Aninoăsa 19, 13 4 o 62—16 .303. Minerul Uri câni 19 13 2 4 47—20 284. Minerul Teliuc 18 11 2 5 50—19 245. Pa ringul Lonea 19 8 6 5 37—22 226. Utilajul Petroșani 19 8 4 7 41—32 207. Voința CLF Ilia 19 7 6 6 32—26 208. Avîntul Hațeg .19 9 1 9 33—29 199. Metalul Criscior ? 19 9 1 9 35—49 1910. Rapid Simeria Triaj 19 6 5 8 22—39 1711. Preparatorul Petrila 19 5 6 8 30—30 1612. Constr.. Huncd. . .. 19 6 3 io.: 28—41 1513. Minerul Bărbăteni 18 6 1 11 20—26 1314. Măgura-Minerul Pui 19 , 5 3 11 27—43 1315. CFR Petroșani 19 4 2 13 21—52 1016. Streiul Simeria Veche 19 1 0 18 8—99 2

Elena Ștef, II Nadia Dre- ghiciu, ill Anatolia Patrăn- cuș; (B) I Doru Mureșan, H Andrei Anger, III Andrei Ianăș; cat. 35—40 ani (B) I Franeisc Edelin, Liviu Dandca; cat. 41—45 ani (B) Mihai Drcghiciu; peste 45 ani (B) I Vasile Lașcu.La festivitatea de premiere care a urmat în incinta bazei sportive a IEFS, ău fost acordate trofee — cupe și medalii pentru cîști- gători și diplome tuturor parti cipantilor.MEMORIALUL HORAȚIU s-a desfășurat duminică, pe pîrtia de la Poiana IEFS. Timpul a fost excepțional, atrăgînd numeroși concurenți, aparținînd CSȘ Petroșani. Iată cîștigătorii: 

pînă la 10 ani (F): I Da- i niela Ghiura, II Cristina ‘ Boroș, III Ecaterina Țan- dea; (B) I Robert Bodo, II - Robert Barta; III Mihaf Chistol; cat. peste 12 ani (F) Eniko Sabău; (B) I yl- drian CîmpeanU, II Adrian Pică; cat. peste 14 ani (B) I Narcis Gușă, II Alexandru Acs, III Stefan Ghiura. (Dan STEJARU) 
... ■ 1 - CAMPIONATUL f.;
JUDEȚEAN DE FOTBAL 

• ;  ——————-~ 

Scor fluviuPARINGUL LONEA — CONSTRUCTORUL HUNEDOARA 10—1 (3—1). înaintea scorului fluviu, dar și ca o explicație a sa, a surprins formula de joc a antrenorului gazdelor Ion David, care a trimis în linia mediană doi fundași cunoscuți pentru apetitul ofensiv, Kertesz I și An- drone. Combinațiile lor, legate în viteză, cu, dese schimbări ale direcției, au pus în valoare incisivitatea liniei de atac, care a și percutat, în min. 4 și 9, prin Mircea Mareș : 2—0. Profitînd de o scurtă perioadă de acalmie, con- strueioiii au redus din handicap, în min. 19 prin Stanca, dar de atunci a e- xistaț în teren o singura, echipă, care și-a valori ficat cu prisosință șansele. Pînă la pauză, a mai înscris Muntoi (40). La reluare seria golurilor a fost continuată în min. 50, 52,64, 70, 82, 84 și 88 de Simian (3). Năcreală (2). J’o- pescu II și Bădău.La juniori : 2—2.
Vasile BELDIE

P[ »

Utilajele și instalați
ile sînt așezate în ordi
ne pe rampă, ferite de 
intemperii, în aștepta
rea utilizării lor în sub-

FOTOCRITICA ... . . __ . ___ ______ 1 Șltehnician Pompilia Ioncelescu. Constatările sînt îmbucurătoare. Pentru că și incinta .
fiat, pentru a surprinde pc peliculă aspecte pentru rubrica „Fotocritica pe a- dresa...". Primul popas, la I.M. Livezeni.
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Chiar dacă Ia mina Livezeni există această stare de lucruri acțiunile gospo
dărești se desfășoară zilnic. Dovadă, această imagine care relevă preocuparea 
personalului muncitor de la atelierul electromecanic al minei dc a acționa în con
tinuare pentru buna gospodărire a incintei.

spoitoare au parte de 
aceeași grijă. Așezate 
și stivuite ordonat, ele 
sînt oricînd la îndemîna 
celor ce le folosesc.

Fotoreportaj realizat de
Al. TĂTAR

CONSTATĂRI ÎMBUCURĂTOAREPrimăvara este de muiț1 în mijlocul tromecanic, maistrul Vasile Trifoi nostru și apariția ei a declanșat, firesc, ••••■ —ambiții noi tuturor gospodarilor din municipiu. Pentru a constata cum acționea- în momentul documentării, în ză gospodarii incintelor miniere pornim minei șe lucra intens la amenajarea de- din-nou la drum cu apăratul de fotogra- pozitului, stivuirea și așezarea în ordine a materialelor și utilajelor. O dovadă că se poate gospodări eficient dotarea teh- Sîntcm însoțiți de șeful atelierului elcc- nico-materială a unității.

Armăturile stivuite într-un loc special amenajat 
nu blochează căile de acces. Stivuirea lor, încă din mo.- 
mentul recepționării, permite ca încărcarea în căru
cioare să se facă, astfel*  cu mai multă ușurință și, 
desigur, într-un timp mai scurt. »

Toate piesele și sub- 
ansamblele ce urmează 
a fi folosite în mină sînt 
aranjate la depozitul de 
materiale. Ordine, cură
țenie. Aceste bunuri sînt 
gospodărite cu mult 
simț de către cei ce le 
au în primire la I.M. 
Livezeni.
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il Agendă energetică
ACTIVITĂȚI ALE DELEGAȚIEI U. T.Ț

ÎN R. S. CEHOSLOVACA
c.

FRAGA ,8. (Agerpres). — Delegația Uniunii Tineretului Comunist, condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar ăl C.C. al U.T.C., care efectuează o vizită în R.S. Cehoslovacă, la invitația Uniunii Socialiste a Tineretului din această țară, a avut convorbiri cu Jaroslav Jeneral, Comitetului Central al U.S.T. ‘Cu acest prilej, a fost e- vidențiat cursul mereu as-

cendent al relațiilor prietenie și colaborare tre U.T.C. și U.S.T., ca expresie a bunelor relații e- xistente între partidele, țările și popoarele noastre, care se dezvoltă pe baza înțelegerilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul președintele Gustav Husak, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace.

de din-
Cu privire la crearea de zone 

denuclearizate în EuropaPotrivit înțelegerii intervenite între statele participante la Tratatul de la Varșovia, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Bulgaria a înmînat, la 8 aprilie a.c., reprezentanților diplomatici ai statelor europene.

S.U.A, și Canadei un apel conțiriînd chemarea de a întreprinde acțiuni energice pentru realizarea propunerilor cu privire la crearea de zone libere de arme nucleare pe continentul european.
O declarație a Ministerului 

Afacerilor Externe al 
R.P.D. Coreene

CHINA
DEZVOLTAREA INDUSTRIEI METALURGICEBEIJING 8 (Agerpres). — Producția de oțel a Chinei In primele trei luni ale anului s-a ridicat Ia 12,36 milioane tone, iar cea de fontă a fost de 11,62 milioane tone — transmite a- genția China Nouă, citind datele publicate de Ministerul Industriei Metalurgice.

In comparație cu intervalul similar din 1985, producția de oțel marchează 6 «testere de 9,8 la sută, iar cea de fontă de 11,9 la sută.
A -

PHENIAN 8 (Agerpres). — Agenția ACTC informe- ză că Ministerul Afacerilor Externe al R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație în care condamnă cu fermitate calomniile la adresa R.P.D. Coreene conținute în documentele și declarațiile publicate de o- declarație — s-a ficialitățile americane și sud-coreene, după așa-zisa
îngrijorări datorate militarizării 

spațiului cosmic
ReuniuniADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — In capitala Etiopiei s-au deschis lucrările Comisiei ministeriale a Organizației Unității Africane la care participă miniștri africani ai muncii. Participanții vor dezbate probleme referitoare la căile de consolidare a unității mișcării sindicale pe continent, de îmbunătățire a condițiilor sociale.BUENOS AIRES 8 (A-gerpres). — La Buenos Aires au început lucrările u- nei reuniuni consacrate promovării schimburilor comerciale între țările continentului, convocată de Asociația latino-americană de cooperare (ALADI) — informează agenția Pren- sa Latina. Participă delegați guvernamentali din partea statelor membre și cu statut de observator ale ALADI. precum și reprezentanți ai unor organisme regionale.

TOKIO 8 (Agerpres). — Intr-un interviu ziarului „Asahi", cancelar federalGermania, Helmut Schmidt, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu participarea unor firme vest-germane la programul american „Inițiativa de apărare strategi-

acordat fostul al R.F. că". El a relevat că Europa occidentală și Japonia nu trebuie să adere la „Inițiativa de apărare strategică", întrUcît este puțin probabil ca programul respectiv să aducă un plus de securitate țărilor participante, relatează genția TASS.

nici nici

FILMUL „The Hitcher", realizat de regizorul american Robert Harmon, a primit marele premiu aljuriului, premiul criticii și ' cel al televiziunii franceze în cadrul Festivalului internațional al filmului polițist de la Cognac (vestul Franței). Juriul festivalului, prezidat de Terence Joung, 
a mai acordat un premiul special unui film realizat de americanul Gary Grillo și italianului Carlo Van- zina.

„reuniune consultativă a- nuală", desfășurată la Seul cu participarea ministrului american al apărării, Caspar Weinberger. Atît în declarația comună america- no-sud-coreeană, cît și în interviul acordat presei de Weinberger — se arată în insistat, 
mai mult ca oricînd, asupra unor pretexte absurde, cum ar fi imaginarul „pericol al invaziei împotriva Sudului" sau a posibilității unei „provocări militare" din partea Nordului Coreii, pînă la Jocurile Olimpice din 1988.Invgcînd asemenea pretexte — pe care însăși realitatea le infirmă, fiind total lipsite de temei — partea americano-sud-core- eană s-a pronunțat deschis pentru o accelerare a pregătirilor de război — se a- rată în declarația M.A.E. al R.P.D.C. ;

Complexul industrial e- 
nergetic Kostolat, din estul Iugoslaviei, va investi 11 miliarde dinari (circa 35 milioane ? dolari) pentru construirea unei noi mine de extracție a cărbunelui, în cadrul exploatării din a- ceastă zonă. Lucrările de amenajare a noului obiectiv încep în curînd, urmînd ca prima etapă să fie încheiată în 1938.Noua mină va produce în final aproximativ 750 000 tone de cărbune anual, contribuind într-o măsură însemnată la sporirea producție bazinului carbonifer Kostolat, care, potrivit prevederilor, va atinge, lâ sfîr.șitul actualului deceniu, nivelul de 10,5 milioane tone -de cărbune pe an.*

„Industria * extractivă a 
uraniului din S.U.A. trece printr-o perioadă în care cea mai mare parte a capacității sale este irosită și vom fi nevoiți să o luăm de la început", afirmă Robert Luke, vicepreședintele 
firmei „Kerr — Me Gee Corp ’s Quivira Mining Co." și conducătorul producătorilor de uraniu din America. .Datele statistice confirmă aprecierea pesimistă a lui Luke. După cum informează revista „Business Week", producția anuală de uraniu a Statelor Unite s-a redus cu 66 la sută în ultimii patru ani, ajungînd la 14,9 milioane livre (o livră este egală cu 453,6 grame). Drept urmare, peste 20 000 de mineri au fost concediați, adică 90 la sută din forța de muncă utilizată în acest sector de activitate.

zăcămintelor aflate în exploatare. Iș apa injectată în puțul de petrol sînt introduse substanțe active și polimeri care, subțiind petrolul, permit scoaterea din subteran a încă 35 la sută din zăcămînt.
* ?

După cum relatează a- 
genția algeriană de presă 
APS, citind datele unui studiu efectuat recent, condițiile climatice specifice fac ca potențialul energetic*  solar al Algeriei să se 
ridice la un nivel care de
pășește de patru, ori posibilitățile actualelor rezerve de petrol ale întregii planete. In alți termeni, a- eest potențial echivalează 
eu producția anuală a unui număr de 700 000 de centrale atomOelecțrice, fieca
re cu capacitatea de 1 megawați, egalînd de 90 ori consumul mondial petrol din anul 1970. 1 000 de de

IN CADRUL celui de-al 92-lea Congres internațional de medicină internă.

care are loc la Wiesbaden (R.F .G.), participanții subliniat rolul nociv fumatului. Fumătorii — au declarat participanții la această reuniune științifică sînt expuși de două ori mai mult la maladiile cardiace decît nefumătorii. Creșterea colesterolului, a presiunii arteriale și a- pariția diabetului sînt strîns legate de fumat.

au 
al

POLAROID — firma a.- mericană profilată pe a- parate fotografice cu developare instantanee — a prezentat recent modelul u- nui nou tip, denumit „Spectra", dotat cu un o- biectiv și un film de calitate superioară, capabil de performanțe asemănătoare celor realizate de aparatele de 35 mm, cu acționare manuală. „Spectra" — destinat fotografilor amatori — dispune de un sistem automat, flash incorporat, sistem de ejectare și o casetă de substanțe chimice.

*
La bazinul petrolier de 

lingă Braunschweig se experimentează diverse metode de injectare în subteran a unor substanțe chimice In amestec cu apă, în vederea măririi cantității de petrol extrasă. Deși încă este prea devreme să se tragă o concluzie, relatează revista „Bild der Wissenschaft" primele rezultate sînt încurajatoare. Este vorba, în primul rînd, despre fluidizarea petrolului greu, vîs- eos care se află pe fundul

In Irak se desfășoară 
susținută activitate pentru punerea în practică a Unui program privind construcția de centrale atomoelec- trice, care urmează să dețină, pînă în anul 2 000, între 5 și 10 la sută din totalul capacităților energetice ale țării— relatează a- genția INA. In prezent, se află în faza finală de execuție lucrările primei etape a unei asemenea centrale, a cărei capacitate va fi de 440 MW. Programul va continua cu deschiderea șantierelor de construcție a altor unități de acest fel. -

In ultimii 10 ani, la 
Beijing au fost puși în funcțiune captatori de energie solară pe o suprafață în- sumîrid 150 000 mp, numărul familiilor beneficiare a- jungînd la 30 000, informează agenția China Nouă.

★
Termocentrala de la Pha 

Lai a dat, de la intrarea în funcțiune, o producție totală de energie electrică circa 3 milioane kWh, sigurînd în proporție 60 la sută necesarul electricitate al R.S. nam, relatează i VNA.
de a- de de . Viet- agenția

Undeva în lume • •• pretutindeni
MEMENTO

în lumeLa fiecare două secunde, undeva, în lume, un copil moare de foame ; la fiecare două secunde se cheltuieșo pentru înarmări 44 000 de dolari.Oare ce altceva ar putea pune mai pregnant în evidență această zguduitoare și irațională realitate a e- pocii în care trăim, viața a milioane de meni, în special din în curs de dezvoltare Asia, Africa și
cînd 

oa- țările din Asia, Africa și America Latină, afectată de foamete, subnutriție sau absența u- nei asistențe sanitare adecvate, nu poate fi salvată pentru că nu există fondurile necesare I In timp însă, absurda escaladă a înarmărilor — o veritabilă cursă spre neant — „absoarbe" anual circa 1006 miliarde dolari IIn fiecare an in lume mor 3,5 milioane de copii, victime ale unor ce ar putea fi prevenite dacă ar exista pentru procurarea vaccinurilor necesare.
In fiecare zi în țările din „lumea a treia" cîte 40 000 de copii mor din pricina foametei, subalimen- tației sau a lipsei unor

sisteme corespunzătoare 
de ocrotire medicală. 40 000 
de speranțe spulberate, de 
zîmbete ucise, de visuri 
aeîmplinite. Zilnic. Ar pu
tea fi salvați dacă ar fi e- 
«onomisite cheltuielile 
dtare mondiale timp 
șapte zile.Cine ar mai putea 
ne că, nefolosite, nu pot ucide ?

mi- 
despu- armele

— anual, din pricina foametei mor 59 000 000 de oameni ; un singur avion de luptă ultramodern costă aproximativ cît un milion tone de porumb;— anual, circa 30 000 000 de oameni își pierd viața din pricina unor maladii provocate de consumul apei nepotabile; cu numai a 20-a parte din cheltuielile mili-

FILME

a-

același

maladiifondurile

N O T A

Iar datele statistice se tare mondiale s-ar acumulează în adevărate .echivalențe" acuzatoare:— prin diminuarea eu mimai 10 la sută a bugetelor militare actuale s-ar putea realiza 100 000 de școli pentru 66 milioane de e- levi, sau 5000 de spitale cu 3 000 000 paturi. sau 12 000 000 de apartamente pentru 59 000 000 de ■ persoane :— suma cheltuită scopuri militare pe mondial, timp dc cinci ore. echivalează cu bugetul a- nual al UNICEF destinat finanțării programelor pen tru copii
în 

plan

putea as;gura necesarul de apă potabilă pentru . întreaga oopulație a planetei ;Undeva, în lume, la fiecare două secunde un copil moare de foame... Și poate de aceea, pretutindeni în lume, îi acest an. proclamat de O.N.U. An Internațional al Păcii, acțiunile pentru iprirea cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete și eficiente de dezarmare, cît nu. este urea tîrziu, cunosc o intensificare fără precedent. Pe cele mai diverse meridiane tie Terrei, milioane și milioane de oameni se pro-

nunță tot mai hotărît pentru oprirea acestei escalade spre o catastrofă ce ar pune în pericol chiar supraviețuirea planetei, pentru eliberarea omenirii de povara coșmarului atomic, pent. u ca spectrulmenințător al „iernii nucleare" să fie înlocuit cu certitudinea primăverii păcii. O pace care — numai ea singură — poate garanta atît securitatea tuturor țărilor, cît și dezvoltarea lor liberă și egală și, în ultimă instanță, însuși progresul întregii omeniri. Și nu este lipsit de semnificație faptul că în această amplă materializare a voinței de pace a ansamblului popoarelor lumii, glasul României. al președintelui ei, al întregului nostru popor se afirmă ferm și responsabil. prin demersuri novatoare și realiste în direcția împlinirii aspirației de veacuri a tuturor oamenilor: asigurarea dreptului la viață, la pace, a unui viitor pașnic nentru toți fiii planetei Pămînt. Pentru ca nicăieri în lume nici un copil să nu mai moară vreodată. de foame 1
A.V.
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TV.Telejurnal. Actualitatea în economie.Izbîndă comunistă — Emisiune de versuri și cîntece.20,50 Tribuna TV :—■ Partidul Comunist Român — gîndire > novatoare, acțiune revoluționată.— Activitatea politico- educativă — factor dinamizator al progresului multilateral al patriei.21,05 Film în serial :
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