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I.M. PETRILA

După o săptămînă, 
plus 400 tone

La I. M. Lupenî

încheierea convorbirilor oficiale

In întrecerea pentru tot 
mai mult cărbune, price
perea și hărnicia mineri- 

. lor de la Petrila se ma
terializează în noi succese - 
de muncă. La zi, în a- 
Oeastă lună, mina a dat 
peste prevederi aproape 
490 tone de cărbune. Re
alizări însemnate au fost 
obținute de sectoarele IV 

. și V care au extras peste 

. pian, de la începutul lu- 
•niî, 538 tone și, re spec- .
tiv, 470 tone de cărbune. 
S-au evidențiat în mod de- . 
osebit brigăzile conduse ,de 

- Eugen Voîcu, Constantin 
Nicula. Viorel Corcheș. Ni- 
eolae Dinescu și Vian 
Lorencz.

Depășiri de plan b sectarul IV
De Ia începutul acestei luni, sectorul IV al minei 

raportează depășirea sarcinilor de plan în medie cu 
peste 100 tone pe zi, acuinulînd în 4 zile un plus de 
539 tone cărbune. Colectivul sectorului, în frunte cu 
organizația de partid, a învins greutățile care vreme 
îndelungată au frinat activitatea de extracție, fiind 
liotărît să sporească depășirea de plan, pentru a recu
pera din restanța acumulată pînă in prezent. Cele trei 
abataje frontale, mecanizate, conduse de comuniștii 
Teodor Boncalo, Constantin Lupulescu și loan Sălă- 
gean dispun de o bună organizare a producției și a 
transportului pe orizontală, datorită sprijinului acor
dat de conducerea tehnică a minei care a găsit soluții 
adecvate privind fluxul de transport pe benzi Ia ori. 
zontul 100.

In prezent, colectivul sectorului este preocupat de 
montarea celui de al 4-lea complex de susținere meca
nizată si tăiere mecanică pentru straie groase — a- 
batajul frontal 5 est care va contribui la creșterea 
capacității de extracție în perimetrul sectorului IV. 
(I.M.).

Vineri, 6 octombrie, la 
Palatul Republicii, s-au în
cheiat convorbirile ofi
ciale între președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Populare Ban
gladesh, Ziaur Rahman.

Cei doi președinți și-au 
exprimat 
de rezultatele 
le convorbirilor i 
față de înțelegerile 
bilite, exprimîndu-și 
vingerea că, pe baza lor, 
colaborarea și cooperarea 
dintre România și Ban-

satisfacția față 
rodnice a- 

avute, 
sta- 

con-

gladesh se vor dezvolta 
tot maț fructuos, în scopul 
progresultij economic și 
social al popoarelor noas
tre, al cauzej păcii și , în
țelegerii internaționale. .

Totodată, a fost afirma
tă hotărârea României și 
R.P. Bangladesh de a 
conlucra tot mai activ, pe 
arena mondială, pentru 
soluționarea marilor pro
bleme contemporane, pen
tru triumful păcii și co
laborării dintre popoare, 
al independenței națiuni
lor, pentru edificarea u-

hei lumi mai bane și mai 
drepte pe planeta noas
tră.

Președintele Nicolae
Ceaușescu și președintei» 
Ziaur Rahman au con
venit să continue : dialo
gul dintre România :și 
Bangladesh la nivel înalt, 
subliniind importanța lui 
pentru întărirea prieteniei 
și impulsionarea colabo
rării dintre țările și po
poarele noastre, , pentru a- 
sigurarf'a unui climat ;de 
pace, cooperare și: în
țelegere în întreaga lume.

Semnarea declarației
Vineri 6 octombrie, pre

ședintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele ' Republicii 
lare Bangladesh, 
Rahman, au semnat, 
drul unei ceremonii 
avut loc la Palatul
blicîi, Declarația comună 
dintre Republica Socialis
tă România și Republica 
1‘opulai â Bangladesh,

Popu-
Ziaur 
în ca
nare a 
Repu-

I a so'en/nitate au luat 
parte: tovarășa Elena
Tleaușeșcu și doamna Ziaur 
Rahman.

După semnare președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
p c'.-'iliniele Ziaur Rahman 
s-au felicitat reciproc, si-au 
strîns cu căldură 
s-au îmbrățișat.

Cei doi șefi de 
rostit alocuțiuni.

mîinile,

stat au

comune
In încheierea ceremoniei; 

președinții N i c o 1 a e 
Ceaușescu și Ziaur Rahman 
au ciocnit o cupă de șam
panie pentru continua dez
voltare-a prieteniei și . 
laborării . dintre Român ia și 
Bangladesh, pentru înfăp
tuirea năzuințelor de pac» 
și -progres ale întregii o- 
menifî. .

Solemnitatea plecării
Președintele Republicii 

Populare Bangladesh, Zi
aur Rahman, și doamna 
Ziatir Rahman, și-au în
cheiat, vineri, vizita ofi
cială de prietenie efec
tuată în țara noastră la 
invitați a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu,

ședințele Republicii So
cialiste România, și a to
varășei Elena Ceaușescu.

Solemnitatea plecării î- 
nalților oaspeți a avut 
loc pe' aeroportul interna- 
țion al B ucu roșii-Otopeni.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele

Zîaur Rahman, tovarășa 
- Elena Ceaușescu și doam
na Zia.tr Rahman an. ' isQ- 
sit împreună |a aeropbH; 
care era împodobit eu. 
drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste Româ-

(Continuare în pag a 4-a)

CE TREBUIE FĂCUT LA I. M. ANINOASA 
PENTRU REDRESAREA PRODUCȚIEI?

Azi răspunde la 
întrebare șeful ser
viciului producție al

C. M. V. J., 
ing. loan lleanu și planuri

£

Brigada condusă de Iosif Vincze de la sectorul II 
al minei Paroșeni a realizat pe luna trecută o depă
șire de 13 ml în lucrările de pregătire.

In imagine : șeful de schimb Gh. Botezatu cu orta
cii săi Radu Botez și Nicolae Rotaru fac bilanțul 

ultimului șut.

Pe marginea Plenarei Consiliului
municipal al sindicatelor

Succes la extracția de cărbune
Colectivul de oameni ai 

muncii din cadrul sectoru
lui VII al minei Vul
can au extras peste pre
vederi, de la începutul lu
nii octombrie, 650 tone 
de cărbune. Acest remar
cabil succes a fost ob
ținut prin, folosirea mai 
judicioasă a timpului de 
lucru, utilizarea', mașini-

lor și instalațiilor din do
tare la indici ridicați, 
precum și printr-o rit
mică aprovizionare a tu
turor locurilor de muncă. 
Întrecerea în muncă 
sector a fost cîștigată 

. brigăzile conduse de
Calotă, Constantin
pa, Virgil Cristea 
Constantin Nicolaescu.

din 
de

Ion 
Po-

Și

m pas cu mecanizarea 
mineritului

Realizarea producției la 
I.M. Aninoasa stă in miini- 
le oamenilor minei, a tu
turor, indiferent de pregă
tire și , funcție. De dotare 
tehnică nu se pot plinge, 
linie de front există eel 
puțin la nivelul realizării 
sarcinilor de plan, efective 
de asemenea au suficiente,: 
Au și programe de lucru 
și planuri de 
re Aninoasa 
mit singură, în funcție de

măsuri pe na
și le-a întdc-

și pentru buna lor funcțio
nare nu trebuie decît or
ganizarea julicicasă a mun
cii, asigurarea cu efective
le necesare' în funcție de 
complexitatea utilajului și 
operațiunilor, întreținerea 

■ și exploatarea lor raționa-» 
lă. De asemenea fluxul de- 
transport este definiti
vat, 
ținut 
ce nu 
ne că 
nici pentru fluxul de benzi 
de la sectorul. I, orizontul 
X mediu și planul înclina» 
și nici pentru organizarea 
activității și. .. întreținerea 
materialului .rulant — a 
parcului de vagonete. Nici 
în ceea ce privește efecti
vul nu sînt probleme. Efec
tive a.u, dar trebuie folo
site eficient și, bineînțeles; 
legat de efective și folosi
rea lor eficientă trebuie să 

fermitate 
dțscipli-

este
dar trebuie întde- 
corespunzător, ceea- 

se poate spu- 
ește -o noutatemedii, în vederea înscrie

rii la cursurile de califi
care și . policalificare. A 
fost desfășurată o vie și 

din Valea susținută muncă de pro
pagandă pentru orientarea 
forței de muncă spre cali
ficarea în meseriile defici
tare din municipiul nostru. 
In cursul lunii trecute, în 
majoritatea •întreprinderilor 
din municipiu s-a analizat 
modul în care este acope
rit prin eforturi 
necesarul de muncitori 
meserii și specializări, 
colo unde a fost cazul, 
întreprinderile care 
și-au realizat necesarul 

muncitor calificat, 
stabilite măsuri 
de recrutare și* 1 
la cursurile de 

și policalificare.

. Dezvoltarea și moderni
zarea capacităților de pro
ducție, perfecționarea teh- 

. nologiilor de- lucru în uni
tățile miniere
Jiului, ca urmare a indi
cațiilor date, de secretarul 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
impus intensificarea preo
cupărilor consiliilor . oame
nilor muncii și comitetelor 
sindicatelor pentru forma
rea noilor cadre de munci
tori cu o înaltă și o mai 
complexă calificare profe
sională. Această preocu
pare a fost analizată re
cent intr-o plenară a Con
siliului municipal al sin
dicatelor. Plenara a 
apreciat că . comitete
le sindicatelor, în strîn- 
să conlucrare cu consiliile 
oamenilor muncii din în
treprinderi și îndeosebi 
din cele miniere, au acțio
nat pentru antrenarea per
sonalului muncitor cu stu
dii incomplete la comple
tarea studiilor generale și

necesitățile 
posibilitățile 
dispune.

Programele de lucru și 
planurile de măsuri odată 
întocmite, au fost supuse 
aprobării conducerii colec
tive. După aprobarea a- 
cestora, cu termenele și 
responsabilitățile precise, 
nii le mai rămîne decît să 
le ducă la îndeplinire In
sist, pentru a și realiza sar
cinile de plan, conducerea 
și toți oamenii minei tre
buie să-și respecte propri
ile programe de lucru și 
planuri de măsuri — mai 
exact să respecte termenele 
pe care și le-au propus în 
finalizarea acțiunilor slabi, 
li te. Practic, la mina Ani
noasa sînt de rezolvat pro- 

pot fi nu- 
rutină (ru- 
sens de o_ 
oricare altă 
exemplifica.

prod.ucției și 
reale de care

Un nou abataj de mare capacitate
Liicră- 
încre- 

de

Un abataj de mare ca- 
a intrat in f.inc-. pacitale

țiune in aceste zile la șei 
lor ui 1
Noutatea
tă in aci

al I.M. Lupeni. 
acestui fapt cons- 
ea că la sectorul 

I al IM, Cupeni, situat la 
minier, 
de con- 

greie,

limita câmpului 
dispunind așadar 
diții de zăcămînt 
se introduce o tehnologie 
de exploatare avansată — 
cu susținere hidra ilică și

tăiere cu combină, 
rile de abataj sînt 
dințate unei brigăzi 
prestigiu din- sector și pe 
mină, cea condusă de 
Constantin Păunescu. Cir
ca jumătate din produc
ția <<e cărbune a sectoru
lui se extrage de la a- 
cest not front de lucra, 
aici realizîndu-se, totoda
tă, cea mai înaltă produc
tivitate a muncii.

IN ZIARUL DE AZI

♦ Dacă n-ar ti avut absențe, mina Lenea 
si-ar fi realizat planul

♦ LITERATURĂ

personal 
au fost 
concrete 
înscriere 
calificare

proprii 
pe
A- 
în 
nu 
d6

V. STRUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)

blenie curente, 
mite chiar de 
tină folosit în 
bișnuit), ca la 
mină și putem 
Au două abataje dotate cu 
complexe mecanizate, ca
re pentru oamenii minei 
Aninoasa nu sînt noutăți

am mai

se acționeze cu 
pentru î n tă r i rea 
nei.

Repet, ceea ce
spus și cu alte prilejuri — 
la I.M. Aninoasa nu sînt 
probleme deosebite, proble
me chiar atît de mari pe 
care colectivul minei să’ 
nu Ie poată rezolva. Totul 
depinde numai de capaci
tatea de mobilizare a tutu
ror oamenilor minei. In 
mîna lor, a cadrelor tehni- 
co-inginerești și a mineri
lor stă redresarea produc
ției și realizarea sarcinilor 
de plan.

A
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mina Lonea și-ar
• într-o singură lună — septembrie — trei 

categorii de absențe (nemotivate, conce
dii medicale și recuperări) au atins cifra 
de 7 348

• Un raport curios între nemotivate și re
cuperări

Deci zilele de „vîrf" 
pentru gbsentomani se 
cunosc, pentru că nu nu-

— Ati't cei care au lip
sit nemodvat, cit și cei 
care sînt • „abonați" la 
concedii medicale, au fost 
puși în discuția grupelor 
.sindicale, li s-a făcut pu
blic cunoscut numele la 
„f aptul zile i“ 
sau prin stația de 
amplificare a minei. Mai 
mult chiar, pe cei bolnavi, 
i-am vizitat la domici
liu. Cu ocazia acestor 
vizite arn constatat că 
maj sînt încă bolnavi care 
sînt plecați din localitate 
sau care nu urmează tra
tamentul prescris de me
dic, Am avut, spre exem
plu, cazul lui Ion Cerna 
căruia i s-a Și anulat 
certificatul medical — ne 
spunea cu cîteva zile in 
urmă tovarășul Aurel 
Negru, președintele comi
tetului sindicalului mi
nei .

Desigur, preocupările 
sînt notabile. Să vedem 
însă care sînt' rezultatele 
carpi, este efectul acestor 
•preocupări. Luăm un sin
gur exemplu al lunii re
cent încheiate, septem
brie, lună în care mina 
Lonea a rămas datoare 
economiei naționale cu 
aproape 9000 tone de căr
bune. Graficul alăturat es
te suficient de sugestiv în 
ceea ce privește „evolu
ția" absențelor nemotiva
te, dar ma; ales a recu
perărilor, categorii de 
absențe (ultima în mod 
deosebit) care puteau și 
trebuiau să fie dirijate, 
pentru că șj prima cate
gorie de absențe, cele ne
motivate, puteau fi mult 
reduse ca număr. Spunem 
acest lucru, referindu-ne 
la absențe nemotivate, 
pentru că numărul cel 
mai mare al acestora se 
Înregistrează, de regulă, 
în zilele de vineri, sîm- 
bătă și îndeosebi, tot a 
doua zi- după efectuarea 
plăților.

• După cum este cunos
cut, partidele etapei a 
iVllI-a ,a campionatului di
viziei A de fotbal au loc 
simbătă, ora 15,30. Jiul în
tîlnește pe propriul teren 
fie universitarii craioveni.

Duminică, ora 11, stadio
nul din Lupeni găzduiește 
întilnirea dintre Minerul 
din localitate și Construc
torul Craiova din etapa a

AVANCRONICA

Dacă n-ar fi avut absențe,
fi realizat planul

mai în luna septembrie 
s-a întîmplat astfel. De 
aici întrebarea : cunos-
cîndu-se aceste zile, nu 
se putea acționa printr-o 
muncă educativă, susți
nută pentru reducerea 
absențelor nemotivate ?

Să—trecem la b scurtă 
analiză și la cealaltă ca
tegorie de absențe — re
cuperările, pentru că, 
chiar dadă sînt motivate, 
tot absențe rătnîn. O 
primă constatare : numă
rul recuperărilor acorda
te, în loc să fie uniform 
repartizate pe parcursul 
unei săptămîni sau chiar 
al întregii luni, înregis
trează și el fluctuații. Zi
lele ..de vîrf" le întîlmm 
— ciudată coincidență — în 
aceleași zile eu nemotiva
tele. Spre exemplu, în 11 
septembrie, numărul recu
perărilor acordate era de 
88, iar a doua zi (după 
remunerare deei) cum 
mai aminteam — crește 
la 124, iar în ziua a treia 
la 136. Cam în aceeași pe
rioadă, cu un decalaj de 
o zi-două, crește și numă
rul celor care beneficiază 
de concedii medicale. Să 
l uăm aceeași zi, de 11 sep
tembrie, eind sînt înre
gistrate 145 de concedii 
medicale, după care în
cep să crească — 154 în 
12 septembrie, 157 în 13, 
177 în 14-, 174 în 15 ea să 
scadă la 168 în 16 septem
brie (era sîmbătăj, iar 
luni. 18 septembrie, ajung 
la 145.

O altă constatare asupra, 
căreia vrem să insistăm 
este „jocul" absențelor pe 
categorii. Atunci cînd scad 
nemotivatele, iar conce
diile medicale rămîn a- 
proxiinativ constante, 
cresc substanțial recupe
rările acordate. Evoluția

Etapa a Vlli-a
cu... dr. Gheorghe David

— Ținind seama de sur
prizele care se țin lanț in 
campionatul diviziei A de 
fotbal, știu, tovarășe Gheor
ghe David, că, deși sinteți 
medicul echipei Jiul, vă vi
ne greu să vă hazardați în 
pronosticuri.

— Jiul nostru, care 
pînă acum a „cure" mai 
mult la vale in actualul 
campionat, deși joacă pe 
teren propriu, are de susț-i-. 
nut un îneci dificil cu „U“ 
Craiova. Am totuși 
încredere în băieți 
(deși căpitanul lox- Gigi 
Mulțescu, accidentat nu va 
juca) și sînt convins că 
s-au trezit la realitate după 
dușul rece de la Arad și 
vor lupta cu dăruirea atît 
de necesară.

In rest, ce să spun -? Co
lega noastră de „suferință", 
Politehnica Timișoara, are 
o soartă și mai ingrată ju- 
cînd cu argeșenii pe tere
nul acestora, dar nu este 
exclus nici un egal. Se 
pare că sorții etapei au 
fost mai blînzi eu F.C. Bi
hor care întîlnește pe te
ren propriu ambițioasa, dar 
mai puțin experimentata 
echipă din Tîrgoviște, dar 
care speră și ea să împartă 

absențelor pe categorii, 
așa cum este exprimată 
de cifrele pe care le-am 
prezentat în grafic, este 
suficient de clară. Să mai 
amintim că aceste absen
țe nemotivate și chiar 
celelalte categorii con
duc și la o perturbare, la 
o dezorganizare a muncii 
chiar în formațiile din ca
re lac paiTfc cei care ab

,,Evoluția" decadală a absențelor nemotivate și 
recuperărilor acordate la I.M. Lonea 

pe luna septembrieABSCN I l.

I 300

W z» «■ »£**aș.

Vi'l-a a diviziei C. La a- 
cceași oră, se desfășoară și 
meciurile din campionatul 
județean dintre . Minerul 
Uricani — Parîngul Lonea, 
și Preparatorul Petrila — 
l.M.C. Bîrcea.

• La nivel de divizia B, 
rugbiul este prezent, la o- 
ra 8,30, la Lupeni unde Mi
nerul întîlnește pe C.F.R. 
Cluj și la Lonea unde se 
desfășoară partida dintre 
Minerul Livezeni -— „Da
cii" Sibiu.
' • In „Cupa de toamnă" 
la handbal, etapa a IlI-a, 
se dispută doar două me
ciuri C.S.Ș. Petroșani 
&iul Petrila și Minerul Vul
can — Preparatorul Lu
peni. Ambele întîlniri în
cep la ora 9,30 primele for
mații avînd prerogativele 
sie gazdă, (D.C.)
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sentează, Sau să amintim 
cit au de pierdut ei și 
tamiliile lor, ale celor ca
re absentează nemotivai 
pentru o singură absență?

Nu credem că .este ca
zul. Sînt lucruri deja cii- 
nos< ute și încă de multă 
vreme. Și eu toate aces
tea numărul absențelor se 
menține ridicat. Or, toc
mai de aceea se naște în
trebarea : este suficient 
ceea ce s-a întreprins la 
I.M. Lonea pentru stăvi
lirea absențelor nemotiva
te pentru reducerea conce
diilor medicale și dirija

punctele. Un meci de rna- 
re luptă se anunță la Satu 
Mare unde F.C. Olimpia 
întîlnește pe. Dinamo în- 
tr-un meci deschis oricărui 
rezultat. Corvinul va cău
ta să mai îndulcească în- 
frîngerea la scor din etapa 
trecută tranșînd în favoa
rea sa victoria în meciul cu 
Chimia Rrn. Vilcea. La Tg. 
Mureș cred că elevii lui 
Bone vor cuceri ambele 
puncte în întîlnirea cu 
tl.T.A. Echilibrate și des
chise oricărui rezultat se 
anunță partidele dintre 
Steaua — Sportul studen
țesc și S.C. Bacău — Poli
tehnica Iași. Gazdele avînd 
bineînțeles șanse nrai mari. 
La Buzău se întîlnesc două 
din noile promovate Gloria, 
revelația ultimelor două 
etape — care a surclasat 
pe Steaua pe teren propriu 
și a învins , la zero pe „Poli" 
Timișoara, chiar pe stadio
nul de pe Bega — întîlneș- 
te pe F.C. Baia Mare, o e-

' chipă a cărei carte de vi
zită este locul doi în cla
sament și jocul tehnic, 
deschis, plin de subtilități 
pe care-1 practică elevii lui 
Mateianu, (D. CRIȘAN) 

rea recuperărilor ? Răs
punsul la întrebare l-am 
primit de la tovarășul An
drei Colda secretarul -co
mitetului de partid al mi
nei, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii, răs
puns care ține loc și de 
orice altă concluzie s 
„Răspunderea pentru ase
menea neajunsuri o poar
tă deopotrivă conduceri
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le sectoarelor care nu nu
mai că nu au luat mă
suri de înlăturare a aces
tor deficiențe, dar au a- 
cordat și un număr ma
re de recuperări. Răspun
zătoare se fac și organi
zațiile U.T.C. Și de ce 
nu am spune-o,-o parte 
din vină revine și comite
tului de partid și condu, 
cerii minn, care nu întot
deauna au acționat pre- 
■ entiv, pcnliy reducerea, 
pentru. preîntîmpinarea 
unor astfel de abateri".

Coiislan-.in GRAURE

Notă Cine-i
De-a lungul Jiului de 

Est se desfășoară importan
te și — de ce să n-o spu
nem ? — costisitoare lu
crări de îndiguire, și regu
larizare, inclusiv amenăjări 
urbanistice. Unele din a- 
cestea au și fost finalizate. 
Așa sînt, bunăoară, cîteva 
tronsoane inSumînd kilo
metri întregi în zonele Pe- 
tiiia și Livezeni. Pe alte
le se lucrează în plin. Cons
tructorii T.L.H.S., care e- 
xecută aceste lucrări, se 
confruntă însă cu adevăra
te greutăți — pe lîngă cele 
inerente punctelor mai izo
late de lucru — cauzate 
de.,, lipsa de răspundere a

„Ia de floare, de do
vleac, ia sămînța, ia 
prăjită !“

In parc, pe stradă, la 
cinematograf, la stadion 
te „izbești" de „vînzăto- 
rii" de „bomboane agri
cole". Nestingheriți de 
nimeni (?), ei își întind 
„marfa" direct pe tro
tuar ori pe „tejghele" 
improvizate (așa cum se 
vede și din fotografie).

Nu „recoltează" ni-' 
meni „însămînțatul" ?

--------- S impozion
Ieri, la Deva, au înce

put lucrările simpozionu
lui „Populație, sănătate, 
educație, mediu", organi
zat de Consiliul popular 
al județului Hunedoara, 
Comisia de demografie și 
Casa corpului didactic în 
colaborare cu Comisia na
țională a R.S.R. pentru 
UNESCO, l'n cadrul ace
leiași acțiuni, ieri după- 
amiază, la Lupeni a avut 
loc o masă rotundă în ca
drul căreia s-au dezbătut

1 lucrări științifice referi
toare la interdependențe
le care se stabilesc între 
om — mediu de viață, 
problematica medic o-bio-

Calificarea și pdicalifkarea
• (Urmare «fin pag. fi

O atenție deosebită s-a 
acordat și întocmirii pro
gramelor tematice ale 
cursurilor, astfel incit să 
se asigure o bună pregă
tire a muncitorilor în spi
ritul indicației de a forma 
mineri tehnicieni, capabili 
nu mimai să cunoască ma
șinile și utilajele din do
tare, ei să știe să le în
trețină și să le repare a- 
tunci cînd e nevoie. Drept 
urmare, conform planului 
de școlarizare, de ta în
ceputul anului au fost ca
lificați 2 967 de muncitori; 
547 au absolvit cursuri de 
policalificare, iar 6 897 
cursuri de perfecționare a 
pregătirii profesionale. In 
primele 8 luni ale anului 
în întreprinderile miniere 
au absolvit cursurile de 
calificare 529 mineri, 115 
lăcătuși, 129 electricieni, 
366 muncitori în alte me
serii. In prezent participă 
la cursurile de calificare 
810 mineri, 57 lăcătuși, 96 
electricieni și 362 de mun
citori pentru alte meserii. 
Pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale a mun
citorilor calificați, polica
lificarea minerilor și elec- 
trelăeătușilor s-a corelat cu 
procesul de dotare eu com
plexe mecanizate, com
bine și alte utilaje 
m o d e r n e. S-a asigu
rat astfel, îhtr-un timp re
lativ scurt. în numeroase 
locuri de muncă, o bună 
omogenizare a fomațiilor 
de., lucru și o repartizare

oprește ?
unor „vecini"; Aproape zil
nic, în porțiunile de sub 
neul pod rutier de ia Dă- 
rănești, de sub podurile din 
dreptul I.M. Dilja și din 
Livezeni se descarcă din 
autocamioane diferite res
turi rezultate din demolări, 
anumite deșeuri industria
le, gunoaie etc. Autoca
mioanele în cauză apar
țin T.C.H., I.G.C.L. etc. 
Aceste gunoaie trebuie... 
retransportate de T.L.H.S. 
Cine oprește acest adevărat 
carusel al risipei și ires
ponsabilității ?

V. STRAUȚ 

logică și socială a vîrs- 
telor critice, medicină — 
asistență socială, mediu, 
adaptare și sănătate, me
dicina și oamenii muncii 
din subteran, teatrul și 
civilizația. Aa participat 
acad. N. Cajal, directorul 
Institutului de virusolo
gie București, prof. dr. 
doc. P. Groza (I.M.F. 
București), pr« bomulus 
Vuleănescu, d . .u I. 
Chioși.lă și Rochea Chio- 
silă, fizicianul Eugen 
Preoteasa, dr. Mihai 
Bănaeu, dr. Nicolae Al- 
dica (Lupeni), dr. Cristi
an Georgescu și prof. 
Hie Avram (Deva).

mai judicioasă ă forței de 
muncă pe toate cele patru 
schimburi din subteran. .

Pentru sprijinirea pro
gramului de mecanizare a 
lucrărilor miniere, consi
liile oamenilor muncii și 
comitetele sindicatelor au 
organizat și cursuri de 
specializare destinate cu
noașterii modului de func
ționare, de exploatare' și 
întreținere a complexelor 
ei susținere mecanizată 
din dotare. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute 
ta I. M. Paroșeni, I. M. Eu
pen, și I. M. Uricani, unde 
conducerile întreprinderi
lor au acordat atenție pro
blemei pregătirii forței de 
muncă calificată în pas cu 
mecanizarea.

Trebuie să subliniem 
însă că, în activitatea unor 
comitete ale sindicatelor 
din întreprinderile miniere, 
mai dăinuie neajunsuri în 
pregătirea și perfecționarea 
profesională a personalul ai 
muncitor. S-a făcut și se 
face prea puțin față de 
posibilități în ceea ce pri
vește recrutarea forței de 
muncă de pe plan local, 
îndeosebi din rîndul absol
venților școlilor generale, 
profesionale și ;-,i liceelor 
de specialitate precum și 
al femeilor neîneadrate în 
muncă.

In ceea ce privește acți
unea de perfecționare și 
policalificare a muncitori
lor s-a constatat că în u- 
nele cazuri nivelul de pre
gătire al cursanților nu 
este în deplină concordan
ță cu gradul d> mecani
zare-a minelor. Ca urma* *
re; în abataje se mai în- 
tîlnesc destul de frecvent 
utilaje și complexe meca-^ 
nizate care nu sînt utili
zate la parametri proiec
tați tocmai din cauză că 
personalul care le mînuieș- 
te nu reușește să remedie~ 
ze unele, defecțiuni mino
re, așteptînd... venirea 
specialiștilor.

Pentru lichidarea acestor 
neajunsuri, plenara a cerut, 
sindicatelor șă acționeze și 
mai ferm cu perseverență 
pentru corelarea judicioasă 
a programului de mecani
zare cu pregătirea și poli
calificarea forței de muncă, 
cale importantă de sporire 
n randamentelor, a pro
ducției de văbune.
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Cred

&?.ȚEraTU,râ-Meratur

Galeriile minei

NEVOIAPoetul
ni-i neamul cunoscut

Valeriu BURAN, 
lăcătuș I.M. Faroșeni

cetătii

Din creațiile membrilor cenaclului literar

imn pentru miner
Am coborît în adine, alături de tine 
Gîndurile mele te-au purtat 
Pînă-n miezul de foc al planetei.
Acolo îmi închipuiam C
Că noi izbinzi ai să scoți.
Brațul tău ar putea să-mbiinzeaseă 
Panterele magmei. ’
Era de-ajuns doar un gest
Vuitor, să despici implacabila stîncă 
Cu tine nicicînd nu ini-e frică 
De noapte, de moarte.
Am cutreierat adincimi subterane 
Alături de-un om, de-un prieten.

Iosif HAMZA 
electrician I.M. Lupeni

Portret
de miner

Aplecat cum stă așa, în 
galerie, 

Parcă bea setos din veșnicie, 
Parcă e îmbrățișat și 

contopit 
Cu întregul pămînt intr-un 

mit ;
Iar cînd se ridică în 

picioare
Parcă-i o corabie-n viitoare 
Ce desparte limpezimi ;

adînci ;
Taie drum prin munte și 

prin stînci 1

Ion PAULEANA, 
muncitor I.M. Lupeni

Mișcarea timpului, cuprinsă-n sfera 
esențelor din măreții silvane, 
s-a prăbușit în argila-nfocată, 
uitînd de anotimpuri și de ploi, 
și pe oglinda zilei, răsturnată 
din universul fumegînd greoi, 
a zămislit — pe zodii — noua hartă 
ascunsă-n inima pămintului, 

pe masa nopții stînd desfășurată, 
cu paralele și meridiane 
ce cheamă 
voinicii —

iar culoarea, și așteaptă 
licuricii cerului.

Maria DINCA

Cred
In glasul fîntînilor 
Ce cuprind in oglinzi 
Cioburi de cer.
In negrul cărbunelui 
Frămintat în «dineuri 
I>e bravul miner.
In ziua curată 
Ca sinul de fată 
Și-n izvoarele reci 
Din Carpați.
In
Cu
Ce

ziua de mîine, 
fructe de aur, 
va Veni. Cred !
Mihai GANEASA, 

muncitor L—M. Vulcan

La CAPUL 
lui MIHAI 
VITEAZUL

Ion I. MIRIȚA,
Petroșani

Din turnul Chindiei, 
Privesc istoria 
Țării, în față, 
Și mă cutremur 
Cînd văd
Mînăstirea Dealului,. 
Sveltă, semeață. 
In ea odihnește, 
Acolo, lingă altar, 
Pe tipsie.
Capul lui 
Mihai Viteazul 
Marele Erou 
Al neamului nostru. 
Vizionar
Al originii unice 
A românilor. 
De pretutindeni 
El a unit sub sceptru 
Pe cei ce. - 
Români ' fiind, 
Despărțiți au fost 
De migrații barbare. 
Veniți pelerini 
Și aduceți
Omagiul 
La capul 
Celui ce-a fost
Mihai Voievod

Noi ne-am născut aici
De cei ce au venit.din aepârtare
Noi ne-am născut aici, pe-un petec de pămînt, 
O mică bucățică din Dacia cea mare.
Noi 'n-am venit aici din ceață și din vînt 1 
.Moi am crescut în verdele pădurii, 
ui cînt de ciocîrlie ne-am adunat la vatră 
Cu pofta dreaptă-a-mbucăturii, 
Cărînd în palme rod de piatră.
Ne-au curs din mîini lacrimi de sînge 
Pîn-am făcut pămîntul a rîde și a plînge. 
Noi am știut ce-i ura dar am simțit și mila 
Cînd plugul s-adîncea în brazdă
Noi n-am trăit o viață impusă cu de-a sila 1 
La cei ce-au fost și azi ne sînt părinți, 
Sădind pe frunțile lor verdea iarbă. 
Le-am răcorit gîndurile 
Și am plecat la treabă,..

Lunile
Un joc îl știu 
Șs numai

• 1 trecerilor fără grabă 
doisprezece cocori 
ii .'.locuri colorate 
u aripi ea undele,

.'in ating genele 
in trecerea lor.
Aici rămin cu mine 
Simfoniile marilor vremi 
Ale lunilor noastre 
Schimbări de petale 
Roșii și albe. 
Simfonii de belșug 
Ș: de pace.

Irina TALPAȘ, 
muncitoare — Petroșani

unul

frînte și fierbinți,

Istoria vestește amintirii 
un timp rămas în Urmă 
în spațiul înflorit, 
cresc treptele iubirii 
peste pămîntul dacic, 
și lutul cade în ulcioare 
și iar se face steag 
în care cîntă vîntul 
cetățile-nălțate 
de fiii luminii albastre 
Burebista e — un munte, 
Zamolxe — peșteră de aur 
ne prorocesc nemurirea 
Țara intră în conștiința 

noastră 
pătimașă de iubire 1...

loan CHIRAȘ, 
tipograf

Gheorghe IONESCU 
miner, I.M. Uricani

Luce

itasem de carusel 
cînd, într-o noapte, 
lirziu, am găsit un 

bilet, sub ușă : „Vino acum,
vino ca vinlul, ca gîndul, 
pe sus, pe jos, oricum, dar 
vino în dimineața asta. 
Cu caruselul Autobuzul 
făcea prima cursă. Taxa-, 
toarea, o blondă somno
roasă, strînsă peste mijloc 
cu o centură cu cataramă 
alămită, cucăja la locul ei. 
In primul, scaun stătea un 
bătrînel cu 
șl unelte 
inator1', am 
se crăpase 
era somn.
era drum lung — și dacă 
se răzgîndesc 
ăia ?
oară

să cîștigi ceva,

fi caraghios. Gică! 
grăsana.

pălărie de paie 
de pescuit. „A- 
gindit. Deși nu 
de ziuă, nu-mi
Pînă la capăt

între timp
Așa spuneau ultima

Te concurează, tova- 
te concurează. Am

—- Tu să nu-ți faci spe
ranțe din asta, draga 
mea I...

— Ce să nu-mi fac ? ho
hotea femeia.

— Te-nșeli dacă țe-nefezi 
că ai 
te-nșeli,

— Nu 
O ținea

Autobuzul cotise în A- 
leea Cosmonauților, lumi
nile piereau una cîte una. • 

Odată, în laborator, fă
cusem calculele pe tablă. 
Mintea îmi furase mîna și 
cifrele se așterneau ea și 
cum ar fi fost scoase din- 
tr-un tratat de specialitate. 
Băieții au năvălit 
mine și m-au 
parte. A fost 
în ,.Z".

— Mașină < 
strigă unul.

— Nu-; de

că fierb, ardeam ; el ar fi 
vrut să mai întrebe : 
car
:*Șa
Autobuzul 
mereu, 
în urmă, 
dormit.

De-abia intrasem pe pe
ron, cind apătju Grig. După 

opărită si gesturile

„pes- 
sau vînător cam

ceva, dar renunță, 
gonea, gonea 

iar oraș ui rămînea 
posomorit și a-

aseară mama, după ce a 
venit cu sufertașul, supă
rată că nu m-âm dus la 
masă, a luat o carte și a 
coborît aici. Eu am rămas 
sus să înfulec răciturile și 
să mai verific o dată, deși 
le mai văzusem de vreo 
cinci ori, rezultatele din 
sectorul tăietorilor. Pyoas-

C'ăli.șeii", tăietoarele

de

că, 
de

rășe,
văzut prototipul, e a-ntîia 1 
De ce nu insiști ?

Nu s-a lăsat Grig :
— Nu, n-au cum să-l 

concureze. Cinci mii 
ture pe minut...

Nu-mi era somn, așa 
plimbîndu-mi privirile
la taxatoare la șoferul băr
bos și uscat, căutînd să 
ghicesc cum dormiseră și 
ce gînduri au, m-am așezat 
în fața „amatorului". In 
spate ședea un bărbat cu 
hanorac. O femeie grăsană 
și caraghioasă îl ținea de 
braț și-i șoptea ceva 
ureche.'
obosit și îngădui tor, 
puftztndu-i din cînd 
cînd :

la
Bărbatul zîmbea 

răs- 
în

peste
i dat la o 

c luptă ca

de sudat ?

fiecare rod 
acestui pămînt 

arde o inimă 
caldă.
In fiecare din noi — 
oameni ai acestui pămînt 
curge un fluviu 
ce ne călăuzește pașii.
In fiecare secundă 
și din fiecare palmă 
din acest pămint 
izvorăște o veșnicie. 
Și-n fiecare 
un om ne veghează 
statorntaia.

DE
ÎNCEPUT 

întinderile nesfîrșitului , 
aveau nevoie de o poartă*  
Atunci, 
scrijela 
semnul 
sărutul 
înfrigurînd lemnul, piatra^ 

lutul.,

el 
eu dalta 
soarelui

Să privim 
cumințenia pămîntuluî

sub poarta sărutului 
pășim
ne lăsăm apoi ființa 
unul din cele 

douăsprezece scaun»
și gîndul să ni-1 urcăm 
pe coloană spre infinit... ț

Dorel SlRBU. 
elev Lenea

Pe 
să
Să
pe

ferii
pe orele de lut ;Penumbrele bat cercuri _ w ___

Prin piele noaptea cerne cenușa ei smolită 
Și mișcător vitraliu pe-un drum neabătut, 
Răsfringe luciul frunții de soare sprijinită.
Din subteran rotește un timp de foc constant; 
Sp urcă blind amurgul spre-a munților fruntarii 
Și un noian de stele, eu miez de diamant. 
Adapă ceruri brune alături cu stejarii.
Se descompune umbra-n vacarm fosforescent-j 
Incendiat străfundul se-ntinde arc pe umeri 
Și-n catifele, aspre, o șoapt-mbie, lent, 
înaltelor arcade luceferii să-i numeri.

Marin GORUN

mian convțngc-1 băiețică 1.,^ 
Cenvinge-1,

Nu-1 întrerupsesem
Grig
bă ria

Grig aruncă o privire 
fugară și-mi pipăj rucsa
cul cu mîna tremurînd ca 
și cum ar fi vrut să știe : 
caruselul e acolo sau nu ? 
— asta trebuie să fi vrut, 

. fiindcă obrazul îi era în 
umbră.

— Simțeam, Rică, cum 
îmi năvălea sîngele în 
obraz, cînd i-am spus cit 
am'putut de liniștit: „Cum 
ați intrat aici? Și dacă 
tot ați intrat, vă rog să 
fiți scurt, foarte scurt !“. 
Eram turbat de furie. Cio- 
lănosul înainta cu pași 
rari, din pricina fîșului, și 
nu părea grăbit. Cine să 
fie ?! mă întrebam. După 
mutră, s-ar fi zis că-i vîn- 
zător de coșciuge, sau așa 
ceva. „Adam 1 Vraiște 
Adam !“ a zis! „Grig Moț ! 
Moț", i-am răspuns. Nu 
i-am întins mina și nici el 
n-a părut că vrea să mi-o 
întindă pe a lui. „Ce-ai 
făcut cu caruselul a zis 
apoi cu voce joasă. „Caru
selul ăsta ne aparține, e al 
nostru, la noi ați fost întîi 
cu el 1". „Tovarășe, eu nu 
vă cunosc, carusele n-am și 
nici n-am avut vreodată* 1.

tre
se 

re- 
așa

P0 
deloc, aiurit de vor«r 
lui repezită. j
De ce vrea caruse-.

Oiul ?
Pînă acum . îi văzusem, 

doar partea de jos a feței, 
obrajij și barba volunta
ră ; avea părul cărunt, tuns; 
scurt, fața brăzdată de ria- 
duri, o expresie de clovn, 
iar ochii albaștri, rotunzi 
și neliniștiți, trădau o rara 
viclenie. De ce-i trebuiai 
acum, cu noaptea în cap-, 
caruselul nostru ? Ce 
căutau în povestea asta 
cusută cu ață albă, mama 
inexistentă, răciturile, vi
zita necunoscutului ? Să-J 
paseze lui Vraiște, scoțîn- 
du-mă pe mine din „cir
cuit" ? H

— Mă vinzi, 
am hotărît.

Strîngeam rucsacul 
brațe, e drept, legat 
gură, dincolo de rucsac 

erau speranțe, 
nu mai era

astea uzate, nu maj fac 
doi bani. Mai mîncam 
încă, ’și mi-am adus amin
te că tu... Mi-am luat ha
latul gata să cobor în
hală, cînd aud bătînd și, 
cum ușa era deschisă și eu 
credeam că e mama, strig 
c-ît pot, ca să mă audă : 
„Intră 1" —- dar în loc să 
intre mama, ghici, pe cine 
văd ? — Ah ! ce moment ! 
Un bărbat, și încă unul 
înalt, slab și ciblănos, cu 
ochi albaștri, rotunzi, în- 
văpăiați, 
bă : 
deși 
nie, 
știu 
una 
chile.

ce le făcea, ghiceam 
nu venisem degeaba.'

— Inchipuiește-ți, Rică, 
am fost vizitat de Adam ! 
Dar nu mai pot vorbi, am 

, și-mi 
mult, 
Iiai, 

putu 
astă 

grija printre

sudat, am
răspuns eu printre sughi
țuri.

— Carusel 5. a hohotit ___
altul, las că știu eu, te-ain alergat ca un nebun,
văzut noaptea pe lingă tă
ietoarele ălora de la 801, 
las’ că știu eu !

Și toți au strigat atunci 
bezmetici :

— Carusel, carusel, ca
rusel !...

Bătrînul cu pălărie de 
pai aruncă o privire spre 
mine și, văzîndu-mi ruc
sacul, întrebă, probabil din 
plictiseală :

— La gară ?
— Da, la gară I i-am răs

puns. ..
„Amatorul" oftă, simțeam

bate tare inima, și-i 
foarte mult de spus, 
hai la uzină 1 mai 
spune, tîrîndu -mă de 
dată fără 
locomotivele ce 
rau în urechi.

Pe banca de
la ușa clădirii administra- 

prinse de nună, 
alături și, smul- 
rucsacul prăfuit 

păru că se gîn-

ne fluie-

lemn de

tive, mă 
mă trase 
gîndu-mi 
și soios,
dește căutînd un banc sau, 
poate, un cuvînt vesel.

— -Inchipuiește-ți, Rică,

'J . . .
slab și ciblănos, 

rotunzi,
care mă întrea- 

„Se poate ?". Tonul, 
politicos, părea o iro- 

sau o batjocură, nu 
care din două, dar și 

și alta îmi rîcîiseră ure-

II văd cum își 
ce mîna peste față, 
pare că n-avea chef să 
nunțe. rămîne o- clipă 
nemișcat, apoi scoate o 
hîrtie din buzunar și mi-o 
bagă sub nas, întîi rîzînd, 
apoi serios : „Pagubă-n 
ciuperci că nu vrei să știi 
de carusel. Pe Rică Da-

prietene ?, 
U 

în 
la 
nu

mai erau speranțe, nici 
visuri, nu mai era nimic 
— poate rînjetul lui Grig, 
neliniștea pe care n-o mai 
putea acoperi, poate atît' 
mai era. ți

— încotro, hohoti Grig. : 
„încotro ?", țipa plînsul 

din mine. Și cînd mi-am' 
zis asta. eram departe.: 
Aleea Cosmonauților se 
trezise. Asfaltul răsufla o 
ceață alburie, răcoroasă și: 
eu o călcam în picioare.

Dumitru Dem IONASCU
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Acorduri: comerciale

O.N.U. Intervenția reprezentantului României
Ir, urma convorbirilor la 

nivel înalt, între România 
ș Bangladesh a fost în
cheiat un Acord comercial 
general.

Documentul a fost sem
nat,, din partea română, de 
Cornel Burtică, vieeprim- 
ministru, ministrul comer
țului exterior și cooperării 
economice internaționale, 
iar din partea Bangladesh, 
de Shămsul Iluq, ministrul 
afacerilor externe.

De asemenea, intre ■ în
treprinderea română de 
comerț exterior „Industrial
export" și compania de 
stat „Petrobangla" a fost 
semnat un contract pentru 
livrarea unei instalații de 
foraj de mare adîncime 
F-400 și a unei instalații de 
punere în producție tip 
P-80, precum și a altor 
utilaje și echipamente pe
troliere.

UNITE 6
Luînd cu-

Solemnitatea plecării
(Urmare din pag. 1)

nia și Republicii Popu
lare Bangladesh. Pe fron
tispiciul aerogării se aflau 
portretele . președintelui 
Nicolae Ceăușescu și pre
ședintelui" Ziaur Rahmân, 
încadrate de' drapelele de 
stat ale celor două țări.

Un mare număr de lo
cuitori ai Capitale; ' a- 
flați pe aeroport au - sa
il Rat cu căldură pe pre
ședinții Nicolae Ceăușescu 
și Ziaur Rahman, aClamînd 

■ pentru prietenia și ,;..cq- 
Ișborarea dintre țările' și 
popoarele noastre.

In această atmosferă 
prielească a avut loc ce
remonia oficială a ' ple- -

niei,
blicii 
desh, 
doamna Ziaur ; Rahman, 
petsoănele oficiale <ln 
suită. își iau rămas bun de

ro
pe a e ro

președintele Repu- 
Populare Bmgîr- 
Ziaur Rahman, și

Nicolae- 
tovarășa 
își iau 

celei al
ea re

i-emonia oficială a' 
cădi.

' O gardă militară 
ată pe aeroport a 

.'zeritât onorul. S-au 
, nat imnurile de stat 

Republicii Populare' 
gladesh și Republicii 
ciabste România. în., timp 
ce, în semn de salut; au 
fost .trase 21 salve de ar
tilerie.
;. I-reședințele Nicolăfi 

Ceăușescu' și președintele
- Ziaur Rahman trec în re

vistă garda . de onoare.
In Contin-iarea ceremo-

alini- 
pre- 
into- 

ale
Ban-

So-

la persoanele oficiale 
mărie prezente 
port:

Președintele
Ceăușescu și 
Elena Ceăușescu 
rămas bun de la

' te persoane oficiale 
l-au însoțit pe ' președin
tele Republicii - Populare 
Bangladesh în vizita e- 
fecț.iată , în țara noastră. 
, La scara; avionului, pre
ședintele Nicolae Ceăușescu 
și președintele Ziaur Rah
man își string cu căldură 
niîinile, se îmbrățișează. 
Cu aceeași cordialitate 
și-au strîn.s mîinile, s-au 
îmbrățișat tovarășa Elena

■ CeâUșescu și doamna Ziaur 
Râhmari.

Un grup de pionieri au 
oferit președinților 
Nicolae Ceăușescu și Zi
aur Rahmân, tovarășei 
Elena Ceăușescu și doam
nei Ziaur Rahman 
chete de flori.

La ora 11.00 
prezidențială a

bu-

aeronava
decolat.

Orientul Mijlociu
BEIRUT 6 (Agerpres). 

— Postul de radio Bei
rut, reluat de agenția 
Reuter, a anunțat că trei 
nave de război neidenti
ficate au atacat, în noap
tea de ini spre vineri, zo
na de vest a capitalei li-

Situația din

focul 
fezi- 

Beida. 
de

baneze, descliizînd 
asupra cartierului 
derițial Rariilet El 
'Artileria Forței Arabe 
Descurajare a ripostat, o- 
bligînd navete să se re
tragă. Schimbul d.e focuri 
a durat aproximativ’ 90 

' dte minute.
TEL AVIV 6 . (Agerpres).

— „Unități navale israeție- 
ne au atacat, în noaptea 
de joi spre vineri, o ba- . 
nă navală a organizației 
palestiniene „Al Fatah", 
situată în' partea de nord- 
vest a Beirutului, jîh-j a- 
propîerea cartierului Saint 
Simone".

MANAGUA 6 (Agerpres) 
—- Opoziția din Nicaragua 
a cerut din nou abando
narea puterii de către 
dictatorul Anastasio So
moza. In acest scop, 
, .Frontul amplu opozițio
nal (F.A.O.) a dat . 
bliCității o declarație 
care apreciază că - 
carea președintelui 
moza 
statului 
lă’ pentru găsirea unei so
luții la grava criză in
ternă pe care o traversea
ză Nicaragua". După ce 
denunță actele represive ■ 
sălbatice la care s-a : de
dat guvernul de la 
nagua, documentul 
cizează, că „poporul 
Nicaragua nu va 
ta riic, 
SohiOza și somozismul", și

pu- 
in - 

„ple-
So- - 

de ; la conducerea 
este jndispensabi-

Ma-
pre-
diu 

accep-
un compromis eu

NAȚIUNILE
(Agerpres). —
vîntui în cadrul dezbate
rilor Comitetului pentru 
problemele juridice al A- 
dunării Generale a O.N.U., 
reprezentantul român A- 
lexandru Bolintineanu, 
vicepreședinte al acestui ' 
Comitet, a evidențiat con
cepția României asupra 
comerțului internațional 
ca o componență esenția- 

. lă a participării fiecă
rui stat la diviziunea in
ternațională a muncii, a 
edificării noij ordini mon
diale și promovării păcii
și colaborării între sta
te. Cadrul juridic adecvat 
dezvoltării comerțului m-

trebuie să 
pe principi- 
în drepturi, 
și suverani-’ 

avantaj a- 
echității, 

i Ș'

Problema
Libanului 

în dezbaterea 
Consiliului 

de Securitate
NAȚIUN1LE UNITE 6 

(Agerpres). Consiliul de 
Securitate a hotărît să se 
întrunească vinerp noap
tea, pentru a dezbate pro- 
blema Libanului — a a- 
nurițât un ‘ purtător : de 
cuvînt al O.N.U. Intre 
timp, membrii Consiliului 
participă la consultări cu 
ușile închise asupra unui 
proiect dc rezoluție care, ■ 
intre altele cheamă la în
cetarea-focului și la sepa
rarea forțelor militare în 
Liban.

Nicaragua
Vă lupta pentru
li rea drepturilor demo
cratice și ridicarea Legii 
marțiale".

SAN JOSE 6 (Agerpres).
— Intr-un comunicat al 
Frontului Sandinișt i de 
Eliberare din Nicaragua, 
difuzat la San . Jose (Cos
tă fiica), se arată că . ie-, 
gitnul .dictatorial al lui 
Anastasie . Somoza. con- 

. tiriuă escaladarea crime
lor și represaliilpr, care 
obligă mii de persoane dm 
această țară ; să se. refugi
eze în exterior.

Intensificarea
unilor în ultimii ani, 
arată în comunicat, 
adus poporul din 
ragua într-o situație 
perată, obligîndu-l să 
curgă la lupta eu 
în mînă.

„restabi-

represi-
se 
a 

Nica- 
dis- 
re-

arnia

VINERI, LA ORA 4,00, 
ora Moscovei, a fost reali
zată cuplarea navei auto
mate de transport „Pro
gress -1" cu complexul or
bital pilotat „Saiiut-6" — 
„Soiuz_31". Aparatele de 
bord ale celor trei apara
te cbsmice funcționează 
normal, iar membrii echi
pajului complexului orbi
tal, coșmonauții Vladimir 
Kovalionok și Aleksandr 
Ivancenkov, se simt bine.

CANCELARUL FEDE
RAL vest-german, Helmut 
Schmidt, a primit joi pe 
Fan I, Vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P, Chi
neze, care se află într-o 
Vizită la Bonn. După cum 
transmite agenția China 
INouă, cu acest prilej s-a

realizat un schimb de ve- 
' deri în probleme interna

ționale de interes comun și 
cu privire la. relațiile bila
terale.

NUMĂRUL ȘOMERILOR 
din Statele Unite "era în 
luna septembrie 
6 002 000, comparativ
5 968 000 în. luna august. 
Cifra reprezintă 6 la sută 
din totalul forței de mun
că, față de 5,9 în august,

FERNANDO BELAUNDE 
TERRY, fost președinte al

țat oficial candidatura la 
președinția țării. Fernando 
Eelaunde Terry a încetat 
să mai dețină funcția su
premă în stat în anul 1968, 
în urma preluării puterii 
de către guvernul militar 
condus de generalul Velas-, 
co Alvarado.

de
■cu

SENATUL spaniol — 
camera superioară a Cor- 
tesurilor (Parlamentul) 
a adoptat proiectul noii 
Constituții, menită să în
locuiască pe cea actuală; în 
vigoare dih perioada fran- 
cl.islă. Intre altele, proiec- 

. tuljioii constituții legalizea
ză partidele politice, și sin
dicatele, interzise în pe-

Republicii Peru, și-a anun- rioada franchistă.

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

* SPECTACOL
J Teatrul de stat din Pe- 
Itroșani-prezintă astăzi, 

la. sediu (ora 17) spec
tacolul „Mireasă fără

Imite", urmat de o întîl- 
nirc eu autorii piesei :

I Dicu Grigorescu, Radu 
Aneste Petrescu și Tudor

I Popescu. Tema discuți
ilor : „Funcția morală 
a comediei în societate".

I (T.S.)

cestej problematici pre
zintă o deosebită sem
nificație în direcția - a- 
daptărij lucrărilor ' sale 
la realități și imperative 
majore ale contemporane
ității. Luînd în coriside- 
rare/ în ‘ elaborarea regu
lilor juridice referitoare 
la comerțul internațional, 

dez- 
prin- 
noii 

interna-

ternațional în interesul tu
turor statelor 
se întemeieze 
ile egalității 
independenței, 
tații naționale,
lui reciproc și 
fără discriminări 
tricții artificiale.

Salulînd hotărirea 
misiei Națiunilor 
pentru dreptul comerțu
lui'’ j n t e rn a ț i o n a 1 
(UNCITRAL), de a înscrie 
în programul lucrărilor 
sale viitoare aspectele ju
ridice ale noii ordini e=- 
conomice internaționale, 
reprezentantul ., României a ganizația Națiunilor 
subliniat că abordarea a-

r es

Co- 
L’nite nivelurile diferite de 

voltare economică, 
cipiile și obiectivele 
ordini economice 
ționale, ; UNCITRAL va 
putea să contribuie 
tr-o mai mare măsură, 
dezvoltarea" dreptului 
ternațiorial "de către

în-
> ta 

in-
Or- 

Uni-
te.

Contacte privind colaborarea economică 
româno-brltanlcă

LONDRA 6 (Agerpres). 
— Aflat în Marea Bri ta
me,-pentru a participa la 
lucrările Conferinței - ă- 
nuaic a Partidului Labu
rist, tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Co
mitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al f’.C.R. s-a 
întîlnit, la Edinburgh, cu 
membri ai conducerii Con
siliului scoțian pentru in-

dustrie șt dezvoltare, pre
cum șl cu reprezentanți ai 
unor firme industriale din 
Scoția. Au fost discutate 
aspecte privind dezvolta
rea în continuare a 
labocării economice 
mârio-britănice. La
hire a fost prezent Pretor 
Popa, - ambasadorul Romă-' 
nici în Marea Britanic.

eo- ’
ro- 

întîl-

Plenara Consiliului Executiv 
al U.N.E.S.C.O-

PARIS
Plenara' 
eutiv al 
dezbătut, rapor- 

de diree- 
Amadou- 
ebritri bi

la insla- 
■j noi ordini e- 

conomice internaționale.
In intervenția sa, re

prezentantul țării noîis- 
tre, ambasadorul Valentin 
Lipatti, a subliniat Că, 
în cadrul procesului de 
lichidare a subdezvoltării 
și de făurire a noii -'ordini, 
economice internaționale, 

jU.N.E.S.C.O. trebuie să 
continue să-și aducă o 
contribuție înseninată în

fi (Agerpres). — 
Consiliului Exe- 
U.N.E.S.C.O. ' a 
pe bu/.a

tuluj prezentat 
torul general, 
Mahtar M’Bow, 
ția organizației 
urarea une-

compe- 
ști in

cultura, 
irifbnna- 
■— cons-

însemnați 
resurse- '

domeniile 'sale de 
tentă. ’ Educația; 
ța și;,, tehnologia, 
o politică justă ;1 
ției — a spus el 
ti ti lie factori
de valorificare a 
lor umane, contribuind ?in 
mod ■ nemijlocit la lichida
rea subdezvoltării și la 
progresul social și econo
mic al țărilor în. curs .. de 
dezvoltare. Prin, .progra
mele sale concrete de ac-, 
tivita țe, U.N.E S.C.O. es
te chemată să-și aducă un 
aport ’substanțial 
laborgifea și- 
viață a no.ii 
ternaționale

la e- 
traducerea: în 

strategii i.n- 
a dezvoltării.

Londra Conferința anuală
a Partidului Laburist

LONDRA 0 (Agerpres). 
— Conferința anuală de 
la Blackpool a Partidu
lui I,aburist a adoptat : o 
moțiune prin care . res
pinge orice control al Co
misiei Pielei comune a- 
supra Marii Britanii in 
domeniul energiei. Docu
mentul cere . ca toate pro
blemele privind petrolul 
din sectorul britanic al 
Mării Nordului să rămînă 
de competența exclusiva a 
guvern .ilui de la 
dra, condamnînd 
cit tentativele

Lon- 
expli- 

comunita-

re . de : ă Prelua O parte 
-’din. beneficiile - obținute 

de Marea Britanic din 
exploatarea petrolului din 
Marea -Nordului. Totoda
tă,, moțiunea reclamă na
ționalizarea totală a Pe
trolului din Marea Nor
dului, veniturile obținute - 
din exploatarea acestuia
urniînd să . fie . utilizate în 
special pentru . reutilarea 
industriei, dezvoltarea e- 
conomică a regiunilor ră
mase în urmă, finanțarea 
investițiilor pentru 
ridicarea unor noi 
de energie ele.

V 11 o-
■ surse

I

i

A
In vederea

■ problemei
LONDRA 6 (Agerpres).

Miniștrii de externe ai 
celor cinci țări occidenta
le membre ale Consiliu
lui de Securitate — Ma
rea Britanie, S.U.A., R.F.G., 
Franța și Canada —, ca
re au elaboj-at un plan de 
soluționare a problemei 
Namibiei, voi- avea con

vorbiri la Pretoria cu gu
vernul Republicii Șud-

' Africane, S-a anunțat la

soluționării 
Namibiei

Londra. Data convorbiri
lor va fi anunțată ulteri
or. Potrivit . precizărilor 
Foreign Officc-ului, mi
nistrul britanic de ex
terne, David Owen, in
tenționează ca ’ după con
vorbirile de la Pretoria 
să. se deplaseze în una 
sau mai multe capitale ale 
țărilor africane din pri
ma linie pentru a examina 
probleme privind situația 
din Rhodeșia.

I
I
I

I

FILME
I PETROȘANI
, iemlîrie;:
ca expres, seriile I-II

' Republica : 
I cer ; Unirea :
nu aleargă mereu:

I.ONEA : Doctorul
I .Poenartr; . ■
I " ANINOAȘA: Un pod 
. prea. îndepărtat, seriile 
! I-II.

VULCAN : Mark po
lițistul la Geneva ;

LUPENI — Cultural : ; 
Brigada speciala: Mun
citoresc: Scaramouche;

IJRICANI : Cidul, se-' 
riile 1‘—II. «

- 12,00 Telex. 12,0» :Ro_- 
man foileton : „Putere. 
fără glorie", Reluarea; 
episod 6. 12,55 Curs de 
limbă spaniolă. 13,20 
Concert distractiv. 13,50 
Bucureștiul necunoscut 
— călătorii în timp. 
14,15 Intîlnire pe porta
tiv. 14,30 România pito
rească. 15,00 Fotbal : 
Gloria Buzău — F.C, 
Baia Mare. 16,50 Clubul 
lineretului. 17 35 Agen
de ' culturală. 18 00 Con
cursul de crea'it de cm- 
te<v ostășești. 18,20 Săp_ 

, țămîria politică internă 
și internaționala. 18,3.5 
Antologia filmului pen-» 
tru copii și tineret, .Anijl 
de aur ai comediei".
19,30 Telejurnal. ■ 19,50 * 
La- ordinea zilei în e< o- | 
nomie. 20,00 Teleenei- ’ 
clopedia, 20,10 Publici-| 
tale 20,4ă Film serial : J 
„Qm bogat, om sărac". ’ 
Epișridul 17 21 
tîlnire cu satira; și urnite 1 
'nil. 22,05 .
.22,20. Melodii 
de ieri și de azi.

RADIO
5,00 Buletin de 

6,00 Radioprogramul di- ' 
mineții. 7,00 Radiojur- j 
nai. 8,00 Revista presei. 
8,10 Curierul melodiilor, ! 
9,00 Buletin de știri. ’ 
9,0g Audiența radio. 
10,05 Revista literară 
radio. 10,40 Balade, doi_ 
ne și jocuri populat’d. 
11,05 Atlas-cultural. 11,25 
Melodii de Paul Urmu- 
zeșcui 12,00 Buletin de 
știri, 12,05 Din comoa
ra folclorului nostru. 
12,35 Repere jnterpreta-

T N<>-
TransariRTL ,

Trepte pe
Nimerii

I 
I
I
I

1,35 In- I 
a și. umb- • 

Telejurnal, i 
românești I

I 
I 
I 
I
I
I
I 
I 

12,35 Repere interpreta- • 
tive. 13,00 De la 1 la 3. | 

................ ■............. I

I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

știri,

ll,45 Fotbal minut cu 
minut. 17,00 Meridian- ' 
club. 18,00 Orele serii. 
20,00 /Romanțe,' cîntece 
și melodii COneertânte.
20.30 Azi, în România. 
20,40 Cadențe șpnore, 
21,05 Formații de muzi
că ușoară din R.D. Ger
mană. .22,00 Radiojurnal-
22.30 Radioreeording. 
2 1,00 Buletin de ' știri. 
0,05 -6,00 Non stop 
zical nocturn.

LOTO
La tragerea LOTO 

6 octombrie 1978, 
ieșit cîștigătoare 
toarele numere:

Extragerea I :
49 53 83 42 31 43 

Extragerea
69 45 8 4 3 52 1 76 5.

FOND de cîștiguri 
1112919 lei.

mu-

din 
au 

urmă-

35 72
56

a Il-a :

t
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