
Plenara
Comitetului Central 

al P. C. R.
Miercuri,' 29 noiembrie, 

sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, se
cretar general al Partidu- • 
lui Comunist Român, s-au 
desfășurat lucrările, Ple
narei Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român.

Plenara a aprobat, în 
unanimitate, următoarea 
ordine de zi :

— Cu privire la activita
tea delegației Republicii 
Socialiste România la
Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al sta
telor participante la Tra
tatul d i la Varșovia. ca
re a avut loc în zilele de - 
22 și 23 noiembrie 1978, 
la Moscova.

La lucrări au luat par
te, ca invitați, primii se
cretari ai comitetelor ju
dețene de partid, cadre din 
ministere, ' instituții, cen
trale (organizații de masă, 
redaCtori-șefi ai presei cen
trale, care nu sînt mem
bri ai Comitetului Cen
tral.

Plenara a ascultat in
formarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la desfășurarea Consr 
fâturii Comitetului Po
litic Consultativ al sta
telor participante la Tra-

• tatul de Ia Varșovia.
In cadrul dezbaterilor a'-i 

luat cuvîntul tovarășii 
Ion Dincă, Ton Sîrbu, Fer
dinand Nagy, Virgil Tro- 
fin. Eugen Barbu, Gheor- 
giie Blaj, Margareta 
Krauss. Ion Lieu, Zamfi
ra Groșii, Suto . Andras, 
Sebastian Ulmeanu, Ion 
Tliesc-u, Paul Niculescu, 
Vasile. Bărbuleț, Vasile 
Mu.șat. Mihai Telescu, 
Petru F.nache, Mihail Flo- 
ros.cii.,^ .

De asemenea, nume
roși tovarăși care nu au 
putut lua cuvîntul în ple
nară au prezentat în scris 
luările lor de poziție în 
care se exprimă adeziu
nea totală la. activitatea 
delegației române, a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu la. Consfătuirea 
de la Moscova a Comite
tului Politic Consultativ 
al statelor participante 

HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire 
ia activitatea delegației Republicii Socialiste România la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de 

ia Varșovia care a avut loc ia Moscova

g ram ului P.C.R.,' o strălucită pildă de 
slujire devotată a intereselor supreme ale 
poporului român.

Plenara subliniază cu îndreptățită sa
tisfacție adeziunea deplină a maselor largi 
populare, a întregului nostru popor, fața 
de politica externă a partidului și sta
tului, de activitatea delegației romane, 
condusă de tovarășul Nicoale Ceaușescu, 
la Consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al Tratatului de la Varșovia. Re
centele întilniri ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu reprezentanții clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, ti
neretului, ai armatei și altor categorii 
de oameni ai muncii constituie o expre
sie grăitoare a interesului legitim pe ca
re îl manifestă întregul nostru popor față 
de destinele patriei, a spiritului de res
ponsabilitate socială al oamenilor mun
cii. a. hotăririi maselor populare de a în
făptui neabătut politica partidului, a par
ticipării lor active la operă de condu
cere a societății noastre socialiste, a uni
tății și coeziunii de nezdruncinat a celor 
ce muncesc, fără deosebire de naționali
tate, a întregului popor în jurul partidu
lui, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Apreciind că Declarația statelor par
ticipante la Tratatul de ia Varșovia ' și 
principiile înscrise în ea corespund pe 
deplin situației internaționale 
actuale, orientării de bază de a 
se acționa in continuare cu lio- 
tărîre și energie pentru destindere în

(Loimnuate in pag. a 4-aJ

Luitid cunoștință de informarea cu 
privire la lucrările recentei Consfătuiri 
a Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, Plenara Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român aprobă în întregime și în modul 
cel mai unanim activitatea desfășurată 
de delegația română, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. Activitatea și po
ziția exprimată Ia această Consfătuire de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reflectă po
litică partidului și statului nostru in pro
blemele majore cu care este confruntată 
omenirea, corespund intrutotul aspirați
ilor și intereselor fundamentale ale tu
turor cetățenilor patriei, fără deosebire 
de naționalitate, idealurilor independen
ței și suveranității naționale, cauze; so
cialismului, colaborării și păcii în în
treaga lume.

Comitetul Central dă o înaltă apre
ciere clarității și fermității cu care to
varășul Nicolae Ceaușescu a prezentat 
poziția principială a partidului nostru, 
a promovat orientările de bază ale Româ
niei socialiste în problemele dezbătute, 
considerînd activitatea desfășurată la 
această consfătuire ca un exemplu de 
îmbinare strălucită a principialității co
muniste si spiritului de înaltă răspunde
re față de destinele țării, de cauza socia
lismului si păcii in lume, de promovare 
consecventă în viață a hotăririlor Con
gresului ai Xl-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului a prevederilor Pro-

Ia Tratatul de la Varșo
via. Numărul total al 
celor care au vorbit sau 
și-au prezentat expuneri
le în scris în cadrul ple
narei este de .119.

Participanții la discuții 
ca și tovarășii care și-au 
prezentat pozițiile în scris 
au aprobat în Unanimita
te activitatea delegației 
române, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apre
ciind ea ca exprimă în-, 
trutotul politica internă 
și externă a partidului și 
statului nostru, hotă-rîrile 
Congresului al XI-lea al 
P.C.R., Programul Parti
dului Comunist Român.

Cu toții au exprimat sa
tisfacția profundă și î- 
n alta apreciere a comu
niștilor, a întregului po
por față de activitatea 
desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mo
dul strălucit în care se
cretarul general al parti
dului, cu înaltă principia
litate și profund spirit de 
răspundere, a expus la 
consfătuire pozițiile Româ
nie; în problemele aflate 
pe ordinea de zi a reu
niunii, a acționat în. spi
ritul orientărilor generale, 
fundamentale, ale parti
dului nostru, ale hotărâri
lor congreselor partidu
lui, plenarelor Comitetft.- 
lui Central, Marii .Adțț- 
nări Naționăle.' Conșițxi- 
lui de Stat, Frontului U- 
nității .Socialiste. S-a 
subliniat in unanimitate 
că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor vitale a- 
lc întregii noastre națiuni, 
ale construcției socialis
mului în. România, pro
gresului și bunăstării con
tinue a țării, este în con
cordanță deplină cu cauza 
generală a socialismului, a 
întăririi, prieteniei și co
laborării între țările so
cialiste, între forțele, revo
luționare, progresiste, de
mocratice de pretutindeni, 
a luptei popoarelor pen
tru pace, pentru securita
te, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

în unanimitate, plenara 
a adoptat o hotărâre ca
re exprimă poziția Comi

tetului Central al Parti
dului Comunist Român de 
deplină aprobare a ac-

ge-secretaruluitivității
neral al partidului, pre
ședintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a 
delegației României la 
Consfătuirea de la Mosco
va a C......
Consultativ 
participante 
de la Varșovia.

în încheierea

Comitetului
al 
la

Folitic 
statelor 

Tratatul

lucrări-
lor plenarei, înfr-o at
mosferă de puternic en
tuziasm. a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român.

Cuvîntarea a Tost ur
mărită cu deplină apro
bare, cu vii manifestări 
de adeziune unanimă, fi
ind subliniată în repeta
te rîndurj» cu aclamații pu
ternice, cu îndelungi a- 
plauze.

Comitetul Central a ex
primat hotărîrea întregu
lui partid, a tuturor cetă
țenilor patriei noastre — 
români, maghiari, ger
mani și de alte naționa
lități — de a acționa în 
continuare cu toată fer
mitatea pentru : transpu
nerea în viață "a Hotărâ
rilor Congresului al XI-lea 
și Conferinței .Naționale 
ale partidului, a Progra
mului de edificare a so
cietății socialiste, multi
lateral dezvoltate și îna
intare a României . sore 
comunism, pentru asigu
rarea progresului și bu
năstării întregului popor. 
Plenara a reafirmat vo
ința întregii noastre na
țiuni de a promova în con
tinuare politica externă a 
partidului și statului nos
tru. politică principială, 
activă și constructivă, de 
pace, înțelegere și colabo
rare între națiuni, ca- 
re-și găsește expresia în 
contribuția hotărî,tă a 
României socialiste la 
afirmarea unor relații 
noi, de egalitate, încre
dere și conlucrare între 
state. Ja eforturile pen
tru destindere, dezarma
re și securitate . internațio
nală.
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încrezători în viitorul luminos al patriei, 
comuniștii, toți oamenii muncii 

își exprimă adeziunea deplină față de întreaga 
politică internă și externă a partidului și statului nostru

Alte telegrame prin . care oamenii muncii din 
Valea Jiului, în frunte cu comuniștii, își exprimă a- 
probarea totală și adeziunea fierbinte față de întrea
ga politică internă și externă a partidului și statului 
nostru au fost 
Central al 
CEAUȘESCU.

„Comuniștii, toți 
muncii și locuitorii orașu
lui nostru — se spune în 
telegrama Comitetului oră
șenesc de partid și Comi
tetului executiv ai Consi
liului popular orășenesc 
Lupeni — au luat cunoș- 

. tință cu deosebită satisfac
ție de conținutul Declara
ției Comitetului Politic 
Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de Ia 
Varșovia și ne exprimăm 
totala aprobare față de po
ziția pe care dumneavoas
tră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, 
ați adoptat-o apărînd in
teresele vitale ale poporu
lui român, principiile poli
ticii interne și externe a 
partidului și statului nos
tru. Acțiunea politică, de 
mare răsunet internațional

adresate în aceste zile Comitetului 
partidului, tovarășului NICOLAE

oamenii

• Planul producției marfă a fost depășit 
cu 18 la sută

• Productivitatea muncii planificată a 
fost realizată în proporție de 116 la sută

• S-au obținut economii în valoare de 
3 600 000 lei ’

La I. U. M. P.

Secția turnătorie și-a realizat planul anual

Pecetea vredniciei

pe care ați deșfășurat-o și 
de această dată, reflectă cu 
prisosință hotărîrea fermă 
a partidului nostru comu
nist, a României socialiste 
de a milita împotriva în
cordării, pentru destinderea 
în relațiile dintre state, 
pentru unirea tuturor for
țelor progresiste în vede
rea apărării păcii; libertă
ții, independenței și suve
ranității popoarelor.

Orașul Lupeni, asemenea 
celorlalte localități ale Văii 
Jiului, are în față Un vast 
program de dezvoltare e- 
conoriiico-socială, adoptat 
din inițiativa dumneavoas
tră, iubite tovarășe secre- ... ___
tar general, ca rezultat ăl la baza politicii interne s> 
grijii nețărmurite pe care o 
purtați minerilor. Știm bine 
că dacă țara noastră ar 
spori cheltuielile militare,

conomice. „Toate acestea 
au dus — după cum'ară
ta tovarășul Titus Pește* 
naru, șeful turnătoriei — 
la îmbunătățirea indice
lui de calitate cu 1,36 la 
sută față de anul trecut. 
In aceeași măsură a, con
tribuit grija deosebită 
pentru întreținerea utila
jelor. mărindu-sp durata 
de funcționare între do
uă reparații, reparații 
care de. regulă la noi se 
fac în afara programului 
de lucru".

Ne-am interesat iș; cine 
sînt autorii acestui im
portant succes.' Lista pu
să la dispoziție de șeful 
secției e foarte lungă. 
Lipsa de spațiu nu ne 
permite să-j enumerăm 
pe toți, însă nu putem 
omite șefii de echipă Mir
cea Pavel, Gheorghe 
Scurtu. Marin Ștefan, Pe
tru Ailenei,' Nicolae Mo

Stâncu Bragu). Victor 
Grigoraș- și Ion Țonea 
frămintă aluat de lut. Da
că ai face abstracție că 
te afli în labirintul subte
ran, ai avea impresia' că 
cei doi își ajută nevestele 
la gătit, ca „specialiști41 
în „găluște4'. Victor fră- 
mîntă în continuare lu
tul, mohologîhd :

— Mie îmi place aici. 
De fapt mineritul nu e o 

dacă ar promova o altă 
politică decît aceea consa
crată construcției pașnice 
dezvoltarea orașului nos- 

' tru ar fj întîrziata cu multi 
ani".

„Noi, comuniștii, întregul 
colectiv al întreprinderii — 
se spune in telegrama 
minei Petrila — am urmă
rit cu viu interes activita
tea delegației țării noastre 
la lucrările Consfătuirii 
de la Moscova. Ne expr.- 
măm totala aprobare fată: 
de modul strălucit în care 
v-ați făcut interpretul do
rinței noastre, a întregu
lui popor, de a trăi in 
pace, de a construi o lume, 
nouă, fără arme, o lume 
a înțelegerii depline între 
toate popoarele. Din cu
vîntarea rostită cu prilejui 
întîlnirii cu delegații a'e 
clasei noastre muncitoare 
s-au desprins cu claritate 
principiile nobile care stal' 

externe a partidului și sta
tului nostru.

(Continuare in pag a 2-a* 1

; Zilele trecute, în viața 
; constructorilor de mașini 
i de la întreprinderea de 
: utilaj minier Petroșani 
: s-a petrecut un .eveni- 
: merit deosebit. Una din. 
: secțiile ele bază ale între- 
:: prinderii — TURNATO- 
i RIA —■ și-a realizat sar- 
i cinile anuale de plan eu 
; 33 zile mai devreme.
; Acest Succes de pres- 
: tigiu este rezultatul fi-.. 
; î'csc al mobilizării tu* 
i turor oamenilor secției, a 
; bune; organizări a mun- 
; cil și folosirii intensive a 
i timpului de lucru și a ca- 
L păcităților de producție.
i Activitatea turnătoriei es- 
;. te organizată în trei 
i schimburi și. coordonată, 
" de așa manieră, incit în- 
î t-reruperilc să fie min.i- 
î me, Preluarea lucrului se
i face din mers, Urmărin- 
: du-se reducerea pînă la 
;’eliminare a pierderilor e-

Hobiceni — mină' a vi
itorului prezent, un nou 
timp al mineritului româ
nesc, impulsionat, după 
cum se știe; de indicați
ile secretarului general ăl 
partidului, minerul de o- 
noare al Văii. într-o ga
lerie care poate rivaliza 
cu a oricărui metrou *' din 
orașele sclivisite (pe aici 
va trece p bandă, îmi ex
plică maistrul minier

canii, Constantin Penes- î 
cu, Nicolae Staicu, loan 
Loți, Gheorghe Dinu, tur- i 
nătorii Ștefan Radics, La- ; 
dislau Szilaghy, topitorul i 
Ștefan Radu, sudorii Ia- 
cob : Niciu, Tiberiu Rais, j 
mezu it parele Amalia Pa- ; 
liu, Maria Duță, modelo- •: 
rii loan Oros, Petru Cioa- j. 
că, Vasile Popa, tîmpla- ; 
rul Dumitru Grumeza, ; 
zidarul șamotpr Nicolae î 
Albii. Ni s-a mai vorbit î 
despre controlorii de ca- î 
litate, despre tehnicienii j 

.dispeceri ca și despre toți i 
maiștri secției, în frunte : 
cu maistrul principal ; 
Gheorghe Maghiar. Toți ■_ 
aceștia, ca de altfel în- 5 
tregul colectiv s-au an- i 
gajat ca pînă la sfîrșitul ț. 
anului să depășească pla- î 
nul cu 500 tone piese -- 
turnate din oțel, fontă și ; 
materiale neferoase, ob- = 
ținînd uri spor de 10 la ț 
sută la producția fizică. :

Colectivul turnătoriei, U 
format din români, ma- ț 
ghiari, germani și de alte | 
naționalități, dedică a- ț 
cest succes celei de a Ț 
60-a aniversări a făuririi 
statului național unitar' l
român. ‘ f

C. IOVANESCU l

vocație, ci o condiție so
cială aparte, rezervată 
numai celor ambițioși.

Eu eram .șofer la Brăi
la, dar niciodată n-am a- 
juns să cîștig, ca aici, 
3800 pe lună, ca miner II. 
Apoi, apartament la blo
cul, turn am primit ime
diat. ■ Fostul meu șef de 
brigadă Drănâu a mers 
cu mine "la conducerea 
minei, să mă ajute să-mi

Ion VULPE
.——---- ,----------- ------------—

(Continuare in pag. a 3-aj ,
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in ultimele zile ale lu
nii noiembrie 1918, en- 

- tuziasmul și însuflețirea 
maselor prezentau un as
pect deosebit în întreaga 
Transilvanie. Din' cele 
mai îndepărtate colțuri, 
din munți și din cîmpii 
„curgeau puhoi cetele ro
mâne spre Alba Iulia, 
simbolul de unire a ro
mânilor", pentru a parti
cipa la marele eveniment, 
ce urma să. aibă loc la 
început de decembrie. 
„Poporul român de din
coace de Carpați •—- scria 
în acele zile ziarul AT-" 
ba Iulia —răpit de vraja 
idealului său măreț 
curs din toate 
rîuri-rîuri, spre

.îndreptau peste 200 de 
români din Deva, în frun
te cu conducătorii consi
liului național local — 
Dr. Petru Groza și Dr. 
Virgil Olari’!.

Alături de țăranii de 
pe întreg cuprinsul 
Transilvaniei, de la Alba 
Iulia sînt prezenți peste 
10 000 de niuncitori ve- 
niți din toate orașele și 
centrele industriale ale 
Transilvaniei. Grupurile 
delegațiilor muncitorilor

re. Cîteodată se porneș- că a viitorului*,'... Rezolu
te un zvon de glasuri, 
care trece peste mulțime... 
Platoul întreg se înalță 
pare că și se lărgește, 
sub apăsarea omului ce 
răsare fără contenire și 
sub greutatea celei 
glorioase fapte, care 
așteaptă aici reîntrupa
rea".

în timp ce în localul 
casinoului din Alba Iulia 
își desfășurau lucrările a- 
dunarea celor 1228 de de-

mai
își

I
IV

ț 
ț

V

a 
părțile, 
cetatea 

istorică a lbi .Minai Vi
teazul. Au alergat cu to
ții, unii cu trenul, alții eu 
trăsura și pe jos... Trenu
rile toate erau ticsite de 
oameni, din ferestre flu
turau așa de mîndru stea
gurile, iar văzduhul era 
străbătut >de eîntecele 
naționale : „Deșteaptă-te 

române". „La arme", „Pe 
al nostru steag"... Ca fer- 
mecați de varga magică, 
toți erau stăpîniți de a- 
celași gînd, de același 
dor măreț : unirea noas
tră. a tuturor cu Româ
nia..." în acele zile, și 
din satele și din
orașele hunfedorenc, 
iau drumul vechiului Băl- 
grad mii și mii de oa
meni. Despre aceasta zia
rul Alba Iulia scria : „în 
vremea aceasta sosesc sa
tele învecinate de pe . 
Mureș, Seca? și Munții 
Apuseni... Fiecare sat 
pășea mîndru. și încreză
tor sub steagul său trico
lor". Spre Alba Iulia se

Marea

a unirii
din Valea Jiului, Hune
doara, Brad și Simeria au 
venit la adunare avînd în 
frunte steaguri tricolo
re și rOșîî.

Un martor ocular de
scria astfel desfășurarea 
adunării populare din ' 1 
Decembrie 1918 : „Cetatea 
veche a lui Mihai Vitea
zul e un furnicar de oa
meni. Pe deasupra zidu
lui de miazănoapte se în
șiră poporul în jurul tri
bunelor improvizate, în 
rînduri dese, sub steagu
rile tricolore, care fîlfîie 
în aere E o pădure de 
steaguri, ce pare că au 
crescut din pămînt. Și 
lumea adunată așteaptă 
în liniște clipa cea ma

legați, pe cîmpul lui Ho- 
ria, la tribunele improvi
zate în fața celor peste 
100 000 de oameni, țineau 

Aurel Lazăr, 
Groza.
Aurel VJad, a-

discursuri 
Dr. Petru 
Dragomir, 
rătînd mulțimii semnifi
cația și principiile care 
vor sta la temelia noului 
stat unitar. Cînd 
dintre vorbitori — 
ziarul „Libertatea" 
întrebat mulțimea 
nată dacă voiește unirea 
cu România, „poporul iz
bucnește în strigăte 
„Vrem unirea !", strigă
te ce păreau că nu mai 
au capăt. Toate drapelele 
tricolore se leagănă ca 
vrăjite de adierea taini-

Si 1 viu

unul 
relata 
— a 
adu-

țîa unirii prezentată de 
Vasile Goldiș a fost a- 
doptată cu entuziasm atît 
de Adunarea Națională a 
deputaților, cît și de ma
sele populare adunate pe 
Cîmpul lui floria.

Masele hunedorene și-au 
manifestat cu bucurie a- 
deziunea și entuziasmul 
la marele act istoric. Pe 
adresa Adunării Naționa
le soseau numeroase te
legrame, scrisori, care 
conțineau acordul față de 
importantul act < 
— unirea 
cu România, 
n ați on a 1 a ronîâ n e 
troșani și Petrila 
inls telegrame la 
Iulia în 
„Aderăm 
Adunării 
mine"..

Mărețul 
cembrie 1918 a încununat 
lupta îndelungată a po
porului nostru pentru eli
berarea națională, pentru 
formarea statului unitar 
român : „înfăptuirea uni
tății statului român — o- 
peră a maselor largi din 
întreaga țară, a întregului 
nostru popor — arăta to
varășul NICOLAE 
CEAUSESCU — a reali
zat cadrul național și so
cial pentru dezvoltarea 
rapidă a forțelor de pro
ducție. înmănuncherea 
laolaltă a energiilor și 
capacităților creatoare a- 
le poporului nostru a 
creat condiții favorabile 
activității forțelor pro

gresiste ale societății, 
mișcării muncitorești 
soluționare".

Dr. Nicolae 
WARDEGGER

adoptat î
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Moderne blocuri de lo cuințe pentru minerii Lu- 
peniuîui se ridică în cârti erui V’îscoza.
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Au fost în acea zi acolo, la Alba 
Iulia, în sala ce astăzi se numește 
a Unirii, una mie două sute 
zeci și opt de deputați, o m.ie două 
sute douăzeci și opt de muncitori, 
țărani și cărturari ;

au fost acolo, în acea zi geroasă 
de decembrie, o suta de mii de oa
meni, umplînd străzile neîneăpătoa-. 
re ale cetății străvechi, inundînd 
plaiul ce se numește Platoul Ro
manilor, acoperit astăzi de clădirile 
unui al doilea oraș; au fost moți 
din Apuseni, au fost țărani de pe 
Mureș și de pe Olt, de pe Tîrnave 
și Crișuri, au fost mineri aurari și 
mineri cărbunari de pe Jiu, au fost 

carte lati- 
documc 
școli elird-

cărturarj. cunoscători de 
ncascâ, scormonitori de 
străvechi și trecuți prin 
pene ;

au fost o sută de mii

două-

de oameni, 
dar numărul lor n-ar fi avut acea 
forță copleșitoare, dacă n-ar fi fost 
alături de e; o întreagă națiune și o 
întreagă istorie ;

au fost de față acolo, în acea zi 
geroasă de iarnă, și oamenii lui 
Gelu yși Menumorut, ai lui Mircea 
și Dragoș, și Ștefan, au fost cei. 
care au luptat pe stînci la Posada 
și la Rovine, în cîmpii ;

a fost acolo Mihai, viteazul voie
vod, cel care a făurit, chiar dacă 
pentru scurtă vreme, prima mare 
unire a românilor de pe pămîritul 
Daciei străvechi, duhul Iui cuteză
tor a ars in acea zi ca o flacără vie 
în ;nimj și peste țară ;

au fost"acolo diacul Cores; și U- 
reciie vornicul, logofătul Costin' și 
Cantemir, prealuminatul domn, îm
preună cu hatmanul oștirii s,..; ■. 
sfătosul Neculce ;

au fost, acolo Horea și Cloșca, de 
pe cîmpul de- lingă cetate s-a re
întrupat ființa lor zdrobită în caz
ne, [ar in celula aflată deasupra ce
lei de a doua porți a cetății au tre
murat nojițele de la opinci, cu ca
re a trecut în moarte Crișan, și pes
te mulțime a răsunat limpede flu
ierul Iancului ;

au fost acolo inimile tinere ale 
celor care s-au ridicat în 1848, iar 
cuvintele actului UNIRII au jzvorit 
din mintea lucidă a Bălcesculu.i ;

au Tost acolo Kogălniceanu și Ca
za ;

au fost acolo cîntăreții acestui 
neam și a fost Eminescu ;

au fost acolo cei căzuți la Plev
na, la Grivița și la Smîrdan, din 
singe și din noroaiele

\ s-au ridicat cei abia căzuți 
roșești și la Oituz ;

au fost acolo mulțimi fără 
voievozi și robi, răzeși și 
cărturari și lucrători, mulțimi ne- 
sfirșite de sfinte umbre purtătoare 
prin veacuri ale nestinsului vis al 
Unirii. Prin lupta și- credința lor 
nestrămutată, ei au împlinit, ală
turi de cei o mic două sute două
zeci și opt de deputați, marele act 
al României.

la Grivița și la Smîrdan, 
tranșeelor 

la Mă

număr. 
oșteni.
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MANIFESTĂRI
• Simpozion. La Cabi

netul municipal de par
tid a avut loc ieri 
simpozion organizat 
prilejul aniversării a
de ani de la formarea 
statului național unitar 

- român. Au prezentat co
municări tovarășii 
dor Rusu, secretar al 
mitetului municipal 
partid, Ion Maieu, 
rectorul cabinetului

Teo- 
Co- 

de 
di- 

mu- 
nicipal ele partid, Adria
na Karacsony, lector _ al 
cabinetului municipal de 
partid, Vasile Sufletu, ac
tivist al Consiliului mu
nicipal al sindicatelor, 
Andrei Glăvan, secretar 
al Comitetului municipal 
al U.T.G., Radu Cosma, 
activist al Comitetului 
județean de cultură și e- 
ducație socialistă, Dumi
tru Peligrad, directorul 
Muzculuj mineritului.

• „Rotund de țară" 
se numește spectacolul 
care va fi prezentat 
tăzi (ora 15) pe scena 
sei de cultură din 
troșani. La realizarea 
participă formațiile 
tiștilor amatori de la Ca
sa de cultură. Grupul șco
lar minier. Liceul econo
mic și de drept adminis
trativ, corurile I.U.M.P. și 
cadrelor didactice, corul 
și orchestra Școlii de 
muzică, ansamblul folclo
ric „Mîndra" al Văii Jiu
lui.
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Vă asigurăm, mult iubi- 
. te tovarășe secretar gene
ral, că noi, minerii vom fi 
mereu alătur; de dumnea
voastră, ne vom mobiliza 
întreaga capacitate crea
toare pentru ca patria 
noastră să prospere tot mai 
mult, să înainteze tot mai 
ferm pe linia trasată de 
Congresul al XI-Iea și 
Conferința Națională ale 
partidului. Cu aceste gin- 
duri, încrezători în viito
rul nostru luminos, în glo- 

. riosul nostru partid, în 
dumneavoastră, conducă
tor încercat și devotat al 
clasei muncitoare, al între
gului popor, ne angajăm 
să răspundem tuturor che
mărilor partidului și sta
tului, pentru înfăptuirea 
Programului de edificare a 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și înainta
re fermă a României spre 
comunism".

„Membrii de sindicat din 
Valea Jiului — se spune în 
telegrama Consiliului mu
nicipal al sindicatelor — 

au luat cunoștință cu deo
sebită satisfacție de. activi
tatea depusă de delegația 
țării noastre, condusă de 
dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la Cons
fătuirea de la Moscova. 
Am reținut că există ten
dința de majorare a chel
tuielilor pentru înarmare. 
Aceasta pe noi ne îngrijo
rează, pentru că ar însem
na să fie afectată dezvolta
rea economciă a pătriei și, 
bineînțeles, creșterea nive
lului nostru de trai.

Vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, de sen
timentele noastre de res
pect și deosebită prețuire 
pe care vi le purtăm. și
ne angajăm ca strîns uniți
în jurul partidului, al
dumneavoastră personal, 
să depunem eforturi și
mai mari pentru a fi la î- 
nălțimea sarcinilor trasate. 
Noi înțelegem că ne în
tărim muncind mai bine, 
nu înarmîndu-ne. De ace
ea ne angajăm să nu ne 
precupețim eforturile pen
tru a face din sarcinile ce 
ne revin faptă împlinită"

„Noi, comuniștii, toți oa
menii muncii de la Grupul 
școlar minier Petroșani — 
se spune în telegrama a- 
dresată de elevii și cadre
le didactice din. această u- 
nitate de învățămînt — ne 
alăturăm întregii noastre 
națiuni care, în aceste zi- 

* le, își manifestă legitima 
mîndrie patriotică, profun
da satisfacție și deplina a- 
probare față de activita
tea desfășurată de delega
ția țării noastre la recenta 
consfătuire a Comitetului 
Politic Consultativ al Tra
tatului de la Varșovia.

Vă rugăm să primiți 
mesajul nostru de fier
binte recunoștință și adîn- 
că mulțumire pentru mo
dul strălucit în care ați 
reafirmat principiile poli
ticii interne și externe a 
partidului și statului nos
tru, pentru consecvența cu 
care militați pentru destin
dere și dezarmare, pentru 
securitate și pace în Eu
ropa și în întreaga lume".

„Comuniștii, toți oamenii 
muncii din orașul nostru 

■— se spune în telegrama 
Comitetului orășenesc de 
partid si Comitetului exe
cutiv al consiliului popu
lar orășenesc Vulcan — 
dau o înaltă apreciere mo
dului strălucit în care 
dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați ex
pus poziția țării noastre la 
Consfătuirea de la Mosco
va. activității dumneavoas
tră neobosite pentru întă
rirea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre ță
rile socialiste, pe baza 
principiilor independenței 

. și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile 
interne, solidarității și în
trajutorării tovărășești, re
lațiilor de tip nou care să 
constituie un model de dez
voltare viitoare a umani
tății.

Ca oameni ai muncii ve
dem în poziția exprimată 
de dumneavoastră o nouă 
expresie a grijii partidu
lui față de destinele popo
rului nostru, pentru dez
voltarea consecventă a pa-, 
triel în scopul asigurării 
unui viitor pașnic și lumi
nos României noastre libe-

i-------  -- ---------------------------------l

Gazonul umed și defen
siva exagerată a oaspeți mi* 
implicau combinații în vi
teza și șuturi de la distan
ță ui partida de ieri, edi
ficatoare m acest sens ni 
s-a părut raza din., min. 8, 
cind Petre Gr.gore a re
luat, dmtr-o bucată balo
nul pasat de Mulțescu. Șu
tul său de la cuca 30 m 
a lovit însă butul -drept al 
gool-keepefului naționalei, 
rămas fără replică in mij
locul porții. înaintașii Jiu
lui au dominat copios, s-au 
complicat însă în preajma 
careului mare, așa se face 
că următorul șut periculos 
s-a datorat, tocmai în min. 
25, tot unui fundaș, Stoi
ca. Tabela de marcaj a 
fost maculată în min. 35,

FOTBAL, DIVIZIA A: JIUL — C.S. TlRGOVIȘTE 2—1 (I—1)

„înaltă tensiune", prestație excelentă, în repriza secundă
ren a fost introdus Dumi-după o pasă de toată fru

musețea — o țesătu
ră de pase, de pe aripa 
stingă pe dreapta, pe ruta 
Bucureseu — Quran, P. Ni
colae, in urma căreia Mul
țescu l-a deschis în adin- 
cime pe Cassai, care, din- 
tr-un unghi dificil, jenat 
de Alexandru, l-a învins 
pe Narcis Conian : 1—0.

Se părea că edificiul de
fensiv al formației din 
Tîrgoviște se va prăbuși, 
gazdele au rămas totuși cu 
fundașii într-o espectativă 
exagerată, ba chiar P. Ni
colae, deși fără adversar

direct, s-a dovedit prea ti
morat. Și astfel, pe fondul 
dominării Jiului, dmtr-o 
banală fază s-a produs e- 
galarea — pe contraatac 
Florin Grigdre a pătruns 
pe aripa dreaptă, centra
rea sa fiind reluată în 
plasă, cu capul, de Mm, 
nestingherit de cineva. Din 
două șuturi spre poarta lui 
Cavai. unul a fost... gol.

După pauză, antrenorii 
Oaidă și Ene II au proce
dat la. o restructurare de 
mare subtilitate tactică, 
schimbările operate s-au 
dovedit de efect — in J.e-

trache ; pe postul lui-- P. 
Nicolae a fost retras Ca
ssai. O repriză întreagă, 
cu trei excepții, atacurile 
au fost orientate . doar spre 
poarta lui Coman ; s-a 
combinat cu multă imagi
nație, pe extreme Cassai și 

‘Petre Grigore au pătruns 
cu mai mult curaj, in vre
me ce Ciupitu a devenit 
partener de tandem cu 
Dumitrache. Șl totuși mul
tă vreme golul a plutit in 
aer, de trei ori barele le-au 
fost de mare ajutor oaspe
ților (Dumitraehe — min.

61 și 76 , Bucureseu — 81). 
Narcis Coman și-a salvat 
eempa de la un scor ilu- 
viu, prin u^rventil cie-a 
dreptul senzaționale (62 , 
66, 80, 81, 85, 86), in min. 
69 co-cinpierul sau Enache 
a scos baionui de pe mva 
porții. Pe de altă parte, in 
vreme ce fotbaliștii dm 
Tîrgoviște încercau să rupă 
ritmul acțiunilor prin faul
turi, auturi și cernere, s-au 
irosit multe ocazii, în plus 
bueureșteanul Francase. Co
loși a împărțit decizii a- 
nappdă, nedreptățind vădit 
formația din Vale. Astfel, 
ai reluZat acordarea . unor 
lovituri de pedeapsă la 
faulturile comise asupra 
lui Stbiehiță (62) și Mul
țescu (67), „miopia" sa fi

ind în contradicție flagran
tă cu realitatea din teren.

Golul victoriei a fost 
marcat in mm. 79 : „Sece
rat" de Pitaru, Cassai a 
obținut o lovitură directă, 
pe care a executat-o Bu- 
curescu. Din capul iu; Șă- 
lâgean, balonul a ajuns la 
Guran, care l-a lobat, tot 
cu capul, peste excelentul 
Coman. Așadar, victorie 
meritată, o prestație de ex
cepție a jucătorilor Jiului 
(deși s-a cunoscut lipsa ti
tularilor Draga Bădin și 
Puiu Rusu), în acest sens 
merită relevate dăruirea 
și inspirația tactică a lui 
Petre Grigore, Mulțescu, 
Cassai, Guran și Bucureseu.
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A venit la mină într-o de dormi, cum te distrezi, 
joi. în prima zi, șeful de ce faci după șut?" Nu-mi 
brigadă i-a ținut un mic dă nimeni un sfat, bun 

prccizîndu-i sau rău... De cum cobor 
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instructaj,
sarcinile ce le are în a- 
bataj. Constantin Soare
— abia trecut de 18 ani
— a început să munceas
că bine chiar din prima 
zi, sțrăduindu-se să fie 
punctual și ascultător. 
După două luni însă, tî
nărul Constantin Soare a 
început să nu se mai sim
tă bine în micul colectiv. 
De ce ? Nici" el nu putea 
să dea o explicație. De 
mai multe ori a plecat de 
la locul de muncă, lăsîn- 
du-și ortacii, nedumeriți 
și fără sprijin. A plecat 
o dată, de două 
trei ori, într-un 
n-a mai „vrut" să

în abataj și pînă 
n-aud decît „Soare, 
armături, adu mașina, se
curea. Fugi după artifi
cier ! Adu apă 1" Altceva 
nimic... Vreau să mă. ca-
IIIIItlIlIUlIIIIIIIHIIIIIII/

ori, de 
cuvînt

respec
te programul de muncă. 
Șeful de schimb i-a atras 
nu o dată atenția. Soare 
n-a „vrut" să-i ia spuse
le în seamă. Supărat, o- 
mul i-a sP’us-o direct: 
„să nu te mai prind în a- 
bataj 1“ Tot cam pe a- 
tunci s-a hotărît și o dis
cuție cu colectivul. La, 
„ședință" — desfășurată 
chiar acolo, la gura aba
tajului — a participat tot 
schimbul. ■ „De ce nu res
pecți timpul de lucru ?" 
l-a întrebat brigadierul, au 
Soare i-a privit scrutător: 

brigada asta nu 
un prieten. Mun- 
două luni aici și 
spus nimeni nici

— în 
am nici 
cesc de 
nu mi-a 
un cuvînt, nu m-a între
bat nimeni „mă Soare, 
mă, tu unde mănînei, un-

*■

Omul 
are nevoiâ 

de 
prietenie

'iiiimimiuiuuuuuuiin
lific, să-mi continui stu
diile, ori aici...

S-a lăsat tăcerea. Stin
gheritoare, grea. Nu do
rințele lui Soare îi pusese 
în încurcătură, ci privi
rea lui încărcată de între
bări. „Ei, ce spuneți, oa- 
menj buni ?!“ părea a 
spune. Oamenii aceștia, 
obișnuiți cu greul muncii, 
cu capriciile adîncului, se 
aflau în încurcătură. In
tr-adevăr, tînărul Soare 
avea dreptate. Nu se ocu
pase nimeni de el. Ști- 

câ omul are nevoie 
ca de apă, ca de aer 

— de căldura, de priete
nia tovarășilor săi de 
muncă. Mai știau că nu-i 
destul șă dai unui om, 
tînă.r sau bătrîn, sfaturi i 
„Faci așa 1 Nu faci așa 1“ 
De aceea, tăceau. Era o

Acum, ortacii lui Cons
tantin Soare știu că for
marea tinerilor ca. per
sonalități curate, ' integre, 
este o problemă a tutu
ror. Singur fiind, tînărul 
își construiește cu propri
ile puteri propria imagine 
despre lume, jmagine, a- 
desea, deformată; atrasă 
de poleială și false stră
luciri.

Că avem un tineret mi
nunat, nimeni nu contestă 
acest adevăr. Dar că a- 
cest tineret are nevoie de 
îndrumare, de ajutor și 
de prietenie* puțin știu.

Cazul lui Constantin 
Soare, nu-j singurul. Că 
acum, tînărul nostru ur
mează cursurile școlii de 
calificare, iar seara înva
ță, în banca-ntîi, slovele 
cunoașterii la liceul seral, 
nu mai constituie „o pro
blemă" pentru micul co
lectiv. Au înțeles cu to
ții că numai așa. printr-o 
acțiune educativă comu
nă, eficientă, îi vom de
prinde pe tineri cil ordi
nea în comportamentul 
social, c.u ordinea civică 
în general. Acordîndu-le 
înțelegere și căldura prie
tenească, îndrumîndu-j ea 
pe niște adevărați tova
răși, numai așa, tînărul, 
viitorul miner, lăcătuș sau 
electrician, va avea în to
talitate. ținuta, va avea 
cuviință. va avea puterea 
și succesele pe care i le 
dorim. .

Dumitru Dem IONAȘCU

O formație de frunte a sectorului VII Vulcan, brigada lui Constantin Popa. 
Foto: Gh. OLTEANU

aduc familia. Atunci, la 
început, m-a împrumutat 
și cu bani. Ce mai, dacă 
muncești, oamenii' te și 
prețuiesc.

Ion Țonea, moldovean 
din Vaslui, a brăzdat ța
ra în lung și in lat, a 
încercat mai multe mese
rii, între care și cea de 
oțelar. Știe, deci ce preț 
are cărbunele. S-a oprit 
la Uricani, de fapt cum 
zice el, l-au oprit oame
nii- îi are aproape de i- 
nimă pe șeful de schimb 
Nicolae Bîgiu și pe for- 
haierul Dumitru Hornoiu.

— Viața noastră e mai 
simplă, poate, dar de la 
rădăcina muncii culegi în
totdeauna satisfacții. 
Ca să nu-1 „acuz"- . ... de

.simpatie pentru brăileni și 
vasluieni, maistrul, un do
brogean din Peceneaga 
Măcinului — acolo a trăit 
jumătate din viață, adică 
21 de am, dar ca cetățean 
al Uncaniului, implicit ea 
miner, a împlinit tot atîția 
— mă îndeamnă să schimb 
o vorbă cu un alt om de 
ispravă, gorjanul Nicolae 
Bîgiu, șeful schimbului II. 
Și acesta îmi vorbește des
pre munca grea a celor de gadă 
la pregătiri, pe care el o 
intitulează franc „lupta cu 
metri". De vineri, brigada 
lor depășește planul lunar 
E mulțumit de cei doj ti
neri cu care lucrează.

— Așa tineri, da, știb ce 
vor, trag cu nădejde ma
terialul. Nici nu știi cînd 
trece timpul cu ei. La pre
gătiri e mai greu ca la 
frontal. Acolo o nemotiva
tă mat- trece neobservată.

Datorie in brigada lui 
Dumitru Hornoiu înseamnă 
cel puțin 4 mc pe posti 70 
ml pe lună, înseamnă însă 
și primul loc în sectorul 
II. deci depășiri substan
țiale ale planului, deși vor
ba lui Bîgiu,' „lupta cu 
metri" e aspră. înseamnă 
însă, eurn spune maistrul 
și respectarea monografiei 
de armare și o atenție deo
sebită cînd se trece prin

piatră și cărbune. Mai au 
încă 120 metr; pentru a 
întilni, cu galeria lor, aba
tajele cameră. Băieții imj 
vorbesc de ceilalți ortaci ai 
lor, despre minerul Bursuc 
care ridică primul grinda 
și stîlpii...

...După pUșcare ajungem 
la locul de 
eilpr lui 
brovsclie. 
măi dificile 
tor. Și norma e mai mică.

Șeful schimbului II, mi
nerul Ion Sălâjan — „din 
Agriș, sat Ffeajna, județul 
Sălaj" — a vrut să ajun
gă .miner încă fînainte de 
armată. Nu l-au prim.t, 
n-avea vîrsta. Dar a rămas 
în Vale — la preparația 
din Petrila, la construcții 
in Uricam și din ’64, tot la 
Uricani, la mină. La 38 de 
am, ai săi și-au luat grija 
primului copil din cei pa
tru, deja s-a însurat. Și el. 
zice că la pregătiri e mai 
greu, dar dacă te obișnu
iești aici rămîi dintr-o mîn- 
drie nedisimulată de a fi 
mereu „înainte". De a re
cunoaște și alții că „pe aici 
a trecut Ion Sălăjan și or
tacii săi". Băieți buni, spre 
exemplu Ștefan Dorcu — 
25 de ani, un an la bri-

Strungarul Ernest Biro, 
un muncitor vrednic de 
la Preparația Coroești. V

materializează îh aparate, 
dispozitive, unelte care au 
menirea de a îmbunătăți 
procesul de producție. 
Astfel, lăcătușii . Anton 
Duban și Efemia Griin- 
vald au realizat un auto- 
încărcător monorai pentru 
transportul materialelor 
în abataje, cu o forță de 
tracțiune de pînă la 10 
mii kilograme. De aseme
nea. inginerul Titus Cos
tache a adus îmbunătă
țiri importante' combinei 
de tăiere pentru a răs
punde condițiilor tecto- 

J,U1 , nop yx «. ---- - — nice din stratul 3. La pre-
te de neliniște, de vis și pârâție, Adrian Pangalps 
de gin dire, sînt o perma
nentă luptă cu inerția. Ei 
visează mereu, și visul 
lor neîntrerupt este ca 
minerii „să lucreze cît 
mai frumos și mai bine", 
„mai ușor și cu mai mul
tă eficiență". Sînt cuvinte
le lor, ale acestor oameni 
cu înaltă vocație tehnică, 
rostite într-o recentă di
mineață'de toamriă.

Visurile acestor oameni 
— visuri de toamnă, de 
iarnă, de vară sau primă- 1 
vară — nu rămîn ca a- 1 
tare, ci devin fapte, se

Am fost de curînd la 
Lupeni și-am cunoscut 
oameni visători. Nu poeți 

.visători ci oameni ai mi
neritului, care s-au legat 
cu gîndul și fapta de a- 
ceastă meserie bărbăteas
că. Oameni care tot tim
pul sînt preocupați să gă
sească ceva nou, să in
venteze ceva. Am discu
tat cu ei și-am constatat 
că sînt spirite dinamice, 
aflați în permanentă cău
tare. oameni „neastîmpă- 
rați". cum metaforic îi a- 
preciază colegii. Nopțile 
lor, nopți albe, străbătu-

ri conceput un agregat 
pentru confecționarea co- 
cheților la șpalturile de 
la site și...Exemplele • ar 
putea continua.

Am consemnat doar 
cîțiva dintre cei: care, cu 
devoțiune, se dedică per
manent descoperirii nou
lui, 
din 
mai 
ziu

■’ Visurile lor, -visuri 
nopțile albe devin, 
devreme sau mai tîr- 
realități pe care le 

vedem, le simțim, ne fac 
munca maj ușoară și via
ța mai oSgată.

Valerin COANDRA.Ș

se epune
Ma; deunăzi, directorul 

tehnic. al Grupului de 
șantiere ne spunea că în
tâmpină mari greutăți în 

aprovizionarea cu materia
le a șantierelor din mu
nicipiu. Cele mai multe 
materiale sosesc în vagoa
ne. de regulă în stația 
C.F.R. Livezeni, de unde 
se transporață .în celelal
te localități. Toate bune 
pînă aici, numai că se 
mai întîmplă uneori ca 
numărul vagoanelor sosi
te să depășească posibili
tățile de descărcare. în 
această situație se . diri
jează, după caz, în orașul . 
în care sînt solicitate 
șantiere — Vulcan 
Lupeni; Dirijarea se 
cu’ acte în regulă. Cu 
te acestea la gara Vulcan 
dintr-un capriciu al. șefu
lui stației sînt refuzate 
sistematic aceste vagoa
ne, Da, . capriciu, pentru ■ 
că acest refuz duce la 
mari pierderi atît pentru 
gară cît și pentru șan
tier. în primul rînd gara 
pierde valoarea unui servi
ciu pe care îl poate și are 
obligația să-1 facă.

C.A. VOINESCU

„stîlp al casei", 
ocrotească tih- 

un 
la 

le aducă un 
Și mai ales 
vorbă buna, 
cu dragoste.
Petru Jilip

sau măcar 
să-i ajute 
să

— Cînd am văzut că e 
harnic, am fost cu el la 
sector, la conducerea minei 
pentru locuință. Nu zic că 
și leatul lui Gheorghe 
Sănduleac, nu e bun, dar 
a făcut o nemotivată. L-am 
luat la rost și sper să nu 
se măi întâmple.

La pregătiri, cei 
iese magistralele 
lor producții de 
spun că, e mai greu. Dar cei 
care rămîn. rămîn din mîn- 
dria de a fi mereu „înain
te". Pionieri ai drumului 
spre cărbune, ai depășirii 
planului. E simplu, e in
tr-adevăr greu, dar'ce lec
ție frumoasă despre omenie 
despre muncă ne oferă 
în fiecare zi. La Hobicem, 
fiecare metru avansat poar
tă pecetea vredniciei ome
nești.

ce cro- 
viitoare- 
cărbune

/.e-și doresc doi oa- 
f meni, care au min- 

cat împreună cîțiva 
saci buni de sare, la bătrî
nețe ? Un 
care să le 
na, un fiu 
nepot care 
gospodărie,
pahar cu apa. 
să le spună o 
să-i privească 
Ana Mara și 
n-au trăit această fericire, 
dar acum nevoia Ie-a dat 
ghes, au pus ochii pe Ion 
Gabor, un bărbat tinăr ca
re lucra la mina Lupeni. 
Și Ion Gabor a ștrdt să câș
tige dragostea celor doi bă- 
trini de pe strada Apeduc
tului nr. 2, de vreme ee 
aceștia l-au împrumutat, în 
mai multe rânduri, eu bani, 
și nu sume mici — cînd 
4009, cînd 3000 de lei fără 
pretenția de a fi „rambur
sați". Era doar precum co
pilul lor Un copil de... 33 
de ani, născut în comuna 
Hâpria, din județul Alba, 
despre care nu știau însă 
prea , multe lucruri.

neste Ion Gabor dădu
ră se. așadar, norocul. 
* El, car§ avusese niș- 
necâzuri cu legea,. ba

rea ei ! Așa .îi promisese- 
ră bătrînii. Intr-o zi, insă, 
lui Ion Gabor i s-a părut 
că bătrînii îl păcălesc, că 
aiP”de gind să-1 „dezmoș- 
teneascâ". Iri acea zi s-a 
îmbătat zdravăn, a clocit^ 
în mintea-i tulbure de al
cool, gînduri de răzbuna
re. A revenit spre casa bă- 
trînilor, Ia o oră după mie
zul nopții dinaintea echi
nocțiului de toamnă...

ferată, — Craiova — Petro
șani. ’ Oare cine o fj băr
batul acesta încă tinâr ? Ce 
treburi atît de importante 
are, de-și permite să că
lătorească și cu avionul 7 
De o excursie prin O.J.T. 
nu poate fi vorba, fiindcă 
omul stă intr-un oi'aș după 
pofte, după numărul prie
tenilor dobîndițl la pahar, 
o pereche de ochi frumoși 
l-ar putea lungi oricînd po

Un tîlhar la drumul...
omeniei

te
chiar beneficiase și de cle
mența ei, să se pomeneas
că peste vreo cîțiva ani 
stăpinu) casei din strada A- 
peductulUi nr. 2. fără a 
contribui măcar cu 5 bani 
la înălțarea sau întreține-

zgo- 
ieșit 

vc, dar 
pleznită de 

mari, 
bărbătești. In casă, Petru 
Jilip n-a putut 
rezistență,
l-a maltratat; în toată le
gea. Ion Gabor a scormo
nit cu gesturi grăbite ‘sub 
pernă și, bucuros, a în
șfăcat prada — 21 200 lei, 
ascunși acolo de bătrînii e- 

conomi. Bani, care., de 
altfel, puteau fi păstrați fă
ră vreo grijă la CEC, bașca 
cuvenita doblndâ.

■jeva — Hunedoara — 
ff București, cu trenul, 

— Arad, cu avionul, 
— Timișoara, iar pe calea

jiîtrîna a auzit un 
n mot straniu, a 

in curte, 
s-a 
două

trezit 
palme

să opună 
fiul" adopți v ’

pasuj.
ina Mara și. .Petru Ji- 

Zj lip s-au refăcut 
' ■ greu după bă

taia administrată de 
nerecunoscătorul lor „fiu" 
adoptiv. Mărturie stau cer
tificatele medicale, care 
consemnează 22, respectiv 
15 zile de îngrijiri medi
cale. Semnele loviturilor au 
dispărut de acum, bătrînii 
suferă în continuare î 
blestemînd clipa cînd 
văzut în Ion Gabor 
„stîlp la bătrînețe", 
cum scrie poetul. Sufletul 
li-e îndurerat, cel în care-și 
puseseră nădejdea, le-a în
șelat așteptările. Ba chiar 
s-a. purtat ca un tîlhar la 
drumul mare. , Le-a smuls,

însă, 
l au 

un 
așa

după ee i-a maltratat, ago
niseala de o „viață.

«ărbatul acela galan- 
n ton, care arunca, 
** cu mărinimie bani, 

în stînga și în dreapta, s-a 
întors, într-o seară, măi 

precis în seara zilei de 15 
octombrie, spășit, la Lu
peni. Fără o lețcaie în bu
zunar. Știa de fapt ce-1 
așteaptă. Intr-un birou al 
miliției a încercat să tă
găduiască faptele abomi
nabile comise ,apoj a re
cunoscut totul. Poate cu 
sincere păreri de rău, care 
nu scuză comportarea lui 
sadică,' față de Cei 
primiseră în 
fiu.

Ion Gabor 
tru un timp om de treabă, 
muncea la mină, ajuta doi 
bătrîni. Lăcomia, dorința 
de a se înfrupta din băni 
nemunciți i-au atrofiat în-, 
să cel mai profund dintre 
sentimente — OMENIA. 
Pentru că, într-0 noapte 
înaintea echinocțiului de 
toamnă, a năvălit cu pum
nii împotriva acelora care 
stăruiseră să împartă cu 
el puținele bucurii ale bă- 
trîneții. Bătrînețe, pe care 
Ion Gabor, prin atentatul 
său la adresa omeniei, 
împovărat-o cu dureri 
regrete- nemeritate

care-1
casă ca pe un

devenise pen-

a 
și

lon VULPE.
cu sprijinul căpitanului 
miliție Emil CÎMFEANU

de
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HOTĂRÎREA
Plenarei Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român
• (Urmare din pag. 1)

«eolhiuaro, pentru colaborare, securita
te și pace, plenara aprobă semnarea a- 
cesteia de către secretarul general al 
yșclidului, jsreședintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, subliniind totodată contribu
ția partidului nostru la elaborarea a- 
cesiui document. '

Relevînd justețea acestei Declarații, 
Partidul Comunist Român, Guvernul Re
publicii Socialiste România vor acționa 
și vor face totul în stinsă colaborare cu ță
rile socialiste participante Ia Tratatul de 
la Varșovia, cu celelalte țări socialiste, cu 
Celelalte state europene, cu forțele popu
lare progresiste, democratice și antiimpe- 
rialiste, pentru a înfăptui prevederile a- 
cestei Declarații.

Analizând raportul de forțe pe plan 
internațional, plenara reafirmă aprecie
rea confirmată de viață a partidului nos
tru și temeinicia punctului de vedere lu
cid și realist exprimat la consfătuire de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că, în ac
tuala situație internațională, nu există 
pericolul iminenței unui război mondial, 

în înfruntarea gigantică pe plan mon
dial între cele două tendințe diametral 
apuse — pe de o parte, afirmarea tot 
«»ai puternică a voinței țărilor socialiste, 
a tuturor popoarelor lumii de a pune 
capăt politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, de dominație și dictat, 
de a se dezvolta liber și independent și, 
pe de altă parte, accentuarea contradic
țiilor internaționale a politicii de forță, 
<♦» reîmpărțire a lumii în zone de in
fluență Și dominație," — forțele păcii, de
mocrației, independenței naționale și pro
gresului sint predominante și în ascensiu
ne, obțin noi și importante poziții de
via tot mai puternice și mai influente, 
crește în amploare și intensitate lupta 
popoarelor pentru a-și hotărî singure 
sparta. Comitetul Central consideră că 
a ționind unite și intensifieîndu-și efor
turile aceste forțe sînt în stare să înfrin- 
a.politica cercurilor reacționare, ini-

.?-i nliste, să determine oprirea cursei 
înarmărilor, să bareze calea războiului, 
să asigure o lume fără arme, pacea și 
securitatea internațională.

Plenara Comitetului Central subli
niază că realizarea unei păci trainice re
clamă din partea țărilor socialiste, a ță
rilor in curs de dezvoltare și nealiniate, a 
guvernelor tuturor statelor, a tuturor for
țelor democratice și progresiste inten
sificarea eforturilor politice, diplomati
ce, a acțiunilor maselor largi populare 
în lupta împotriva pregătirilor de răz
boi, pentru consolidarea cursului des
tinderii, acțiuni hotărîte pentru asigurarea 
păcii și dezarmării, in primul rînd a de
zarmării mjcleare. A acționa cu energie 
și hotărîre, a deterinina măsuri eficiente 
pentru oprirea cursei înarmărilor, pen
tru a înlătura pericolul unui război mon
dial, a asigura liniștea omenirii, pacea 
și colaborarea internațională — aceasta 
este sarcina primordială a tuturor forțe
lor ce poartă răspunderea pentru pre
zentul și viitorul umanității.

Plenara Comitetului Central reafir
mă hotărîrea fermă a României de a ac
ționa neabătut pentru aplicarea integra
lă in viață a angajamentelor asumate de 
statele participante la Conferința geheral- 
europeană prin Actul final de la Helsin
ki. pentru adoptarea cît mai curînd a u- 
nor măsuri practice, eficiente, de dezan
gajare militară și dezarmare pe ~ conti
nent. în acest scop se impune să se ac
ționeze consecvent, în spirit constructiv, 
pentru pregătirea temeinică a reuniunii 
de la Madrid din anul 1980 a statelor 
participante la Conferința general-auro- 
peană, astfel ca această reuniune să du
că la adoptarea unor măsuri concrete de 
dezvoltare a colaborării dintre toate sta
tele participante, sa iptihă un accent deo
sebit pe soluționarea problemelor mi
litare ale securității europene.

Plenara Comitetului Central reafir
mă actualitatea propunerilor prezentate 
de partidul nostru privind înghețarea 
neîntîrziată și trecerea ulterioară la re
ducerea cheltuielilor militare și a efec
tivelor forțelor armate, începînd cu 
statele mai puternic înarmate; asuma
rea de către toate statele a angajamentu
lui de a nu amplasa noi trupe și arma
mente pe teritoriile altor țări și de a tre

ce la reducerea și retragerea totală a ce
lor existente, pînă la lichidarea tuturor 
bazelor militare, in primul rînd a celor 
nucleare de pe teritorii străine ; reduce
rea și încetarea tuturor manevrelor mi
litare, îndeosebi a celor cu participarea 
mai multor state, precum și a oricăror 
demonstrații de forță în apropierea fron
tierelor altor state ; încheierea unui Tra
tat general-european de rentințare la for
ță și la amenințarea cu forța, la care să 
ia parte toate statele participante la 
Conferința pentru securitate și coope
rare în Europa.

Plenara reafirmă poziția fermă a par
tidului și statului nostru potrivit căreia 
o importanță liotărîtoare pentru pacea 
și colaborarea internațională are lichi
darea scindării omenirii în blocuri mi
litare, desființarea concomitentă a Tra
tatului Nord-Atlantic și a Tratatului de 
la Varșovia. Spre a asigura securitatea 
tuturor statelor este esențial să se urmă
rească realizarea unui echilibru mondial 
nu prin întărirea blocurilor militare, prin 
escaladarea înarmărilor, ci prin reduce
rea treptată a activității lor militare, a 
efectivelor și armamentelor, în vederea 
creării condițiilor pentru desființarea 
blocurilor militare. De aceea, partidul 
nostru dezaprobă cu toată fermitatea ho- 
tărîrile adoptate de Consiliul Tratatu
lui Nord-Atlantic la sesiunea de Ia 
Washington din acest an. Plenara con
sideră necesar ca țările socialiste, cele
lalte state, conducătorii țărilor și gu
vernelor, masele populare de pretutin
deni, forțele progresiste și democratice să 
facă totul pentru a determina să se re
vină asupra acestor hotărîri. să nu se ad
mită escaladarea cursei înarmărilor, spo
rirea cheltuielilor militare, acumularea 
de noi stocuri de armament care aruncă 
noi poveri pe umerii celor ce muncesc, 
creează noi pericole pentru pacea și 
securitatea popoarelor, pentru pro
gresul și viitorul omenirii.

Plenara își însușește pe deplin punc
tul de vedere exprimat de secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit 
căruia actuala situație internațională nu 
reclamă luarea de măsuri militare ex
cepționale, nu face necesară sporirea 
cheltuielilor militare peste limitele ra
ționale și prevederile stabilite anterior. 
O politică de sporire excesivă a chel
tuielilor militare nu poate să nu afecteze 
capacitatea țărilor nbastre de a rezolva 
problemele majore ale construcției socia
lismului și comunismului, ale dezvoltării 
economico-sociale și ale ridicării nive
lului de trai al celor ce muncesc.

Plenara C.C. al P.C.R. subliniază din 
nou că atît timp cit vor exista sursele de 
încordare, de conflicte militare, concen
trare masivă de trupe și armanente, in
clusiv cele nucleare, cît va exista politi
ca imperialistă de forță și agresiune, este 
necesară întărirea continuă a capacității 
de apărare a țării, pentru a putea face 
față in orice împrejurări oricărui aten
tat la cuceririle revoluționare ale țării 
noastre, ale celorlalte țări socialiste, la 
independența și suveranitatea națională. 
Reafirniind hotărîrea Partidului Comu
nist Român, a Guvernului Republicii So
cialiste România de a face totul pentru 
a asigura capacitatea de apărare a pa
triei, pregătirea de luptă a armatei na
ționale, plenara apreciază că, cheltuielile 
militare trebuie, să aibă în continuare un 
caracter rațional, rezonabil, să nu împo
văreze poporul, economia națională. In 
acest spirit, plenara consideră că nu este 
necesar să se aloce mijloace materiale su
plimentare pentru nevoile militare față 
de cele prevăzute în planul național u- 
nic de dezvoltare economico-socială a ță
rii și în bugetul de stat. Alocînd fondu
rile stabilite pentru nevoile militare, parti
dul și guvernul sînt ferm hotărîte să a- 
sigure condițiile necesare pentru dezvol
tarea în ritm susținut a industriei și a- 
griculturii, a științei și culturii, pentru 
propășirea economico-socială a tuturor 
județelor țării, pentru ridicarea continuă 
a nivelului de trai al întregului popor.

Comitetul Central consideră că țara 
noastră trebuie să-și concentreze efor
turile spre soluționarea problemelor fun
damentale ale dezvoltării în ritm susți
nut a economiei naționale, învățămintului, 
științei și culturii, a problemelor pri
vind condițiile de muncă și de viață ale 

oamenilor, inclusiv ale dezvoltării con
tinue a democrației socialiste, ale per
fecționării conducerii societății pe baze 
științifice — asigurînd progresul de an
samblu al întregii țări.

Plenara hotărăște ca în continuare e- 
forturile principale ale partidului și gu
vernului, ale întregului nostru popor 
să fie concentrate spre întărirea și mo
dernizarea bazei tehnico-materiale a so
cialismului. Și în viitor, pe primul plan 
al preocupărilor clasei noastre munci
toare, țărănimii, intelectualității, afe
tuturor oamenilor muncii, fără deosebi
re de naționalitate, se va situa dezvolta
rea susținută a.forțelor de producție, creș
terea viguroasă a avuției naționale, în
făptuirea neabătută a Programului parti
dului de edificare a societății ’socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Comitetul Central împărtășește pe 
deplin convingerea exprimată de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la întîlnirile sale 
recente cu reprezentanți ai diferitelor ca
tegorii de oameni ai muncii, după care, 
cu cît vor fi mai mar; succesele pe care 
le vom obține în dezvoltarea industriei 
și agriculturii, a întregii economii națio
nale, în înfăptuirea științei, culturii, în
vățămintului, în creșterea bunăstării în
tregului popor și a conștiinței sale so
cialiste, revoluționare, cu atît poporul va 
lupta mai ferm pentru a apăra orînduirea 
socialistă, va infringe mai ușor orice a- 
gresiune imperialistă, pe oricine va în
cerca să se atingă de cuceririle sale re
voluționare, de libertatea, independența și 
suveranitatea patriei. ’

Plenara Comitetului Central aprobă 
în unanimitate poziția clară, principială, 
exprimată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în.legătură cu unele probleme 
militare ale Tratatului de la Varșovia, 
faptul că nu s-a declarat de acord cu a- 
dopiarea de măsuri care nu au fost 
convenite între toate statele membre așa 
cum prevede Tratatul.

Plenara subliniază că, atîta timp cît 
se mențin blocurile militare, pericolul u- 
nei agresiuni imperialiste, România, ca 
participant la Tratatul de la Varșovia, de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală, 
va dezvolta, în continuare, colaborarea cu 
celelalte țări membre, fiind hotărîtă 
să-și respecte întrutotul angajamentele 
asumate prin Tratat ca și prin acordu
rile bilaterale in cazul unei agresiuni 
imperialiste în Europa împotriva țări
lor socialiste. România dezvoltă, toto
dată, relații de prietenie și colaborare cu 
armatele celorlalte țări socialiste, ale al
tor state prietene, avînd convingerea că 
aceasta servește intereselor popoarelor 
noastre, cauzei colaborării internaționale, 
progresului, democrației și păcii in lu
me.

In legătură cu aceasta, Plenara Co
mitetului Central consideră necesar să 
reafirme poziția partidului nostru, po
trivit căreia la baza colaborări; milita
re dintre statele socialiste trebuie să 
se situeze necondiționat principiul în
tăririi armatei naționale a fiecărei țări 
ca forță înarmată a poporului, iar con
ducerea armatei naționale, atît în timp 
de pace, cit și în timp de război, este 
atributul inalienabil al forurilor supreme 
de conducere din fiecare țară, al parti
dului, guvernului, parlamentului, al po
porului fiecărei țări. In acest context, 
plenara reafirmă că forțele armate ale 
României nu vor fi niciodată angajate în 
luptă decît pe baza hotărîrilor organelor 
supreme de conducere ale partidului și 
stalului nostru, ale comandantului su
prem al armatei — secretarul general al 
Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Conducerea armatei naționale cons
tituie una din laturile principale ale
exercitării suveranității naționale și, tot
odată, o cerință esențială pentru întări
rea colaborării, prieteniei și frăției de
luptă a armatelor țărilor socialiste, atît, 
în timp de pace cît și de război. In legă
tură cu aeeasta, plenara subliniază că 
problemele privind colaborarea dintre ar
matele naționale trebuie reglementate pe 
bază de acorduri și tratate, în spiritul 
principiilor relațiilor dintre statele so
cialiste, al dreptului inalienabil al fie
cărui stat de a hotărî de sine stătător, 
fără vreun amestec din afară, în proble
mele politice interne și internaționale, in

clusiv în problemele apărării naționale.
Realizînd între armatele lor rapor

turi, bazate pe aceste norme și princi
pii, țările socialiste yor putea oferi și pe 
plan militar un exemplu pentru celelalte 
popoare, vor contribui la afirmarea in 
lume a principiilor noi, democratice de 
colaborare între state.

Constatînd cu profundă satisfacție că 
viața a confirmat pe deplin justețea po
liticii externe a partidului și statului, 
Plenara Comitetului Centra] hotărăște ca 
organele de partid și de stat, organiza
țiile de masă și obștești să acționeze și 
în viitor neabătut pentru întărirea și ex
tinderea colaborării economice, politice, 
științifice, tehnice, culturale, militare și 
pe alte planuri cu țările socialiste mem
bre ale C.A.E.R., cu statele participante 
la Tratatul de la Varșovia, cu toate ță
rile socialiste, să dezvolte relațiile cu 
țările în curs de dezvoltare, cu țările ne
aliniate, cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială. Ea baza re
lațiilor sale internaționale. România si
tuează cu toată consecvența respectarea 
principiilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi și nea
mestecului în treburile interne, avantaju
lui reciprc.

Partidul Comunist Român Va milita 
și în viitor cu toată fermitatea pentru 
înfăptuirea securității, colaborării și pă
cii în Europa și in lume, renunțarea la 
folosirea forței sau amenințării cu forța 
în relațiile internaționale, pentru regle
mentarea pașnică pe calea tratativelor a 
tuturor problemelor litigioase dintre sta
te, pentru trecerea la măsurj concrete in 
domeniul dezarmării, în primul rînd la 
dezarmarea nucleară.

Partidul Comunist Român, Guvernul 
Republicii Socialiste România vor acțio
na neabătut pentru lichidarea subdezVoi- 
tăririi și făurirea unei noi ordini econo
mice mondiale, bazată pe deplină ega
litate și echitate, care să deschidă calea 
progresului mai rapid al țârilor rămase in 
urmă, să asigure dezvoltarea economică a 
tuturor țărilor lumii.

Partidul Comunist Român va mili
ta și in viitor cu toată fermitatea p în
tru lichidarea ultimelor rămășițe ale co
lonialismului, împotriva oricărei forme 
de dominație- șt asuprire imperialistă, 
neocolonialistă, pentru afirmarea și 
înfătuirea dreptului tuturor popoarelor de 
a se dezvolta nestingherit, fără nici un 
amestec din afară, potrivit voinței și nă
zuințelor lor.

Plenara Comitetului Central reafir
mă hotărîrea Partidului Comunist Ro
man de a întări prietenia și solidaritatea 
internațională și de a dezvolta colabora
rea cu partidele comuniste și muiiciiu- 
rești din întreaga lume, cu mișcările de 
eliberare națională, de a intensifica dia
logul rodnic și conlucrarea cu paradele 
socialiste și social-democrate, cu parti
dele de guvernămint din țările în curs 
de dezvoltare, cu alte partide și organi
zații progresiste și democratice, inclus.v 
religioase, cu toate mișcările sociale care 
se pronunță pentru o politică de pace 
conlucrare, pentru întărirea destinderii, 
încetarea cursei înarmărilor, pentru cau
za colaborării și păcii internaționale.

★ ★
Comitetul Central își exprimă con

vingerea că, clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea, oamenii muncii din pa
tria noastră, romani, maghiari, germani 
și de alte naționalități — înțelegând că 
scopul final și rațiunea supremă a întregii 
activități a partidului nostru constau în 
ridicarea continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului popor, 
vor munci cu pasiune, hărnicie și price
pere, vor face totul pentru îndeplinirea 
în mod exemplar a planului pe acest an, 
pe anal 19/9 și întregul cincinal, a pro
gramului elaborat de Congresul al XI-lea 
de dezvoltare în ritm înalt a economiei 
naționale, pentru transpunerea în viață a 
întregii politici interne și externe a parti
dului nostru, pentru progresul și prospe
ritatea României socialiste, pentru feri
cirea poporului, pentru progres social și 
pace în lume.

REDACȚIA -Șl ADMINISTRAȚIA ; Petroșani, str. Republicii; ur 91i, telefoane 4 16 62 (secretarial); 124 64 (secții). i IRAKUL: Tipografia Petroșani, str. Republicii, nr. 6Î,


