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Oaspeți ai întreprinderii 

„23 August“ din Capitală

La jumătatea lunii noiembrie

Rezultatele înregistrate de minerii Văii Jiului 
sînt mult sub nivelul așteptărilor

Deși jumătate din luna 
noiembrie a trecut, prin 
realizările înregistrate, 
colectivele întreprinderi
lor miniere nu dau do
vada unei mobilizări deo
sebite, așa cum o cere în 
mod firesc încheierea u- 
nui an, și nu a unui an 
oarecare, ci a primului 
an al cincinalului 1981— 
1985.' De fapt pînă la a- 
ceastă dată nici una din 
întreprinderile miniere 
nu și-a realizat prevede
rile de plan la zi. Mai 
mult decît atît unele în
treprinderi miniere au a- 
cumulat minusuri îngri
jorătoare, care pun sub 
semnul întrebării reali
zarea integrală atît a 
sarcinilor de plan lunare 
cit și a sarcinilor de plan 
trimestriale. Exemplifi
căm în acest sens : mina 
Aninoasa are, la zi, un 
minus de 8 986 de tone,

s--------------- -----------------------A

Petrila — minus 8 866 
tone, Lonea — minus 7 096 
iar mina Livezeni un mi
nus de 5 886 tone de căr
bune.

Cel mai more minus îl 
înregistra însă mina Lu- 
peni — aproape 18 000 to
ne de cărbune cocsificabil 
— minus la care dacă 
mai adăugăm și restanțe
le de la minele Bărbăteni 
și Uricani, avem cifra e- 
xactă — 20 000 tone de 
cărbune cocsificabil cu 
care întreprinderile mi
niere din vestul bazinu
lui au rămas datoare coc- 
seriilor din țară, pentru 
că, repetăm restanța de 
20 000 de tone este de 
cărbune cocsificabil.

Față de o asemenea si
tuație, care în nici un’caz 
nu poate da naștere la 
un optimism cu o bază 
trainică, cadrele din con
ducerile întreprinderilor

miniere trebuie să adopte 
o poziție fermă nu în 
vorbe ci în fapte. Măsu
rile stabilite în adunările 
generale ale reprezentan
ților oamenilor muncii, 
propunerile formulate și 
care au fost adoptate, tre. 
buie să prindă viață. Stră
daniile oamenilor muncii, 
ale specialiștilor de a 
găsi soluții pentru redre
sarea situației economice 
a întreprinderilor minie
re trebuie materializate 
grabnic pe teren, în a- 
bataje, la locurile- de 
muncă.

Să mai amintim (pen
tru a cita oară ?) că ne 
mai desparte un timp 
scurt de bilanțul anual

iConiinnare tn nao o 2-al

in vieții
ne pronunțam pentru 

pace, pentru dezarmare^ 
îjorință fierbinte a întregii 

omeniri
Pătrunși de cele mai înal

te sentimente de patriotism, 
și noi, minerii de la Uri
cani. ne unim glasul nos
tru cu al milioanelor de 
oameni de pe Terra pentru 
a spune un NU hotărît 
războiului, NU bombei u 
neutroni ! Dorim din toată 
ființa noastră ca cheltuie
lile militare să fie reduse, 
să se oprească instalarea 
în Europa a noilor arme 
de distrugere in masă. O 
parte din noi am trăit o- 
rorile războiului și nu do
rim copiilor noștri să sim
tă coșmarul lui. Dorim ca 
generația tînără, copiii noș
tri să trăiască in libertate 
și pace. Tot ce am făcut

pînă acum și tot ce ur
mează să facem de acum 
înainte este indisolubil le
gat de climatul de pace, 
securitate și colaborare în
tre popoare. Hotărîrea 
noastră, a minerilor de la 
Uricani, este de a sprijini 
prin cantități sporite de 
cărbune politica înțeleap
tă de pace și colaborare 
intre popoare, de înlătu
rare a conflictelor militare 
și amenințarea cu forța, 
politică promovată con
secvent de partidul nostru 
în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ioan STOI, 
președintele sindicatului de 

la I.M. Uricani

Brigada condusă de 
minerul Nicolae Dines- 
cu de la sectorul V' al 
minei Petrila prin rezul
tatele obținute se situ
ează în rîndul forma
țiilor de lucru fruntașe 
din cadrul întreprinde
rii. în imagine ing. Ion 
Vasile, adjunctul șefu
lui sectorului V, după’ 
ieșirea din șut, discută 
cu schimbul condus de 
Eftimie Meszaroș din 
cadrul brigăzii mai sus 
amintite.

Copiii noștri au nevoie
de

Sint mamă a doi copii 
și-mi sint dragi ca lumina 
ochilor. E atît de frumos 
să-i vezi venind veseli, 
bucuroși de la școală, să te 
întrebe „mamă, tata nu a 
venit de la șut ?“. Toate 
acești bucurii pot fi sim
țit numai in condiții de 
p,< e. Deși nu am apucat 
ni 1 un război, dar din ce
le stite de taț/i, îmi
p. . '.ina urgia și puș
ti >.••.. ce o lasă in urma 
lui. in prezent uriașele su
me de bani care se cheltu

pace
iesc anual pentru înarma
re (peste 550 miliarde do
lari), pentru fabricarea 
unor arme care să ucidă 
ființa vie, să distrugă bu
nurile . materiale construi
te cu atîta trudă, reprezin
tă un -act lipsit de rațiune. 
Nu-mi. doresc nimic mai 
mult decît pace pe acest

Maria BORDEI, 
președintele comitetului 

• e sindicat de Ia I.C. t ulcan
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BILANȚ RODNIC
LA I.T.A. PETROȘANI

Colectivul autobazei’ Pe
troșani a I.T.A. raportează 
un frumos bilanț de acti
vitate pe ultimele 10 luni: 
la toți indicatorii au fost 
înregistrate depășiri față 
de sarcinile planificate. 
Prin depășirea lună de lu
nă a indicatorilor venituri 
marfă, venituri călători șl 
utilizarea judicioasă a 
parcului de mașini din do
tare s-au realizat 1,7 mi
lioane lei venituri supli
mentare.

Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de coloa
na unu călători — Petro
șani, care a depășit cu 65 
de procente indicatorul pla
nificat de utilizare a ca- ‘ 
pacităților din dotare. Prin
tre cei care au contribuit 
la obținerea acestor succe
se se numără conducătorii 
auto Aurel Popa, loan 
Feneșer, Vasile Tunta, Ni
colae Țurnă și mecanicii 
Constantin Boștină și Ibra
him Faic. (V.S.)

Luni dimineață, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și Robert Muga
be, președintele Uniunii 
Naționale Africane Zim
babwe — Frontul Patriotic, 
primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe, au fost 
oaspeții intreprinderii „23 
August" din Capitală, una 
din cele mai puternice u- 
nități ale industriei noastre 
constructoare de mașini.

Oamenii muncii care lu

crează în această mare în
treprindere industrială au 
făcut celor doi conducători 
o primire însuflețită, ex- 
primind, prin îndelungi a- 
plauze și urale, sentimente
le de simpatie față de 
poporul prieten al Repu
blicii Zimbabwe.

în timpul vizitării unor 
sectoare productive de ba
ză. directorul întreprinde
rii, a prezentat oaspeților

(Continuare tn pag. a 4-a)

Astăzi, la posturile de radio și televiziune

Azi, transmisii directe la Radio și Televiziune :
— Ora 9,30, solemnitatea semnării documentelor 

oficiale româno-zimbabweene ;
— Ora 10,30, ceremonia plecării tovarășului Ro

bert Mugabe, primul ministru al Republicii Zimba
bwe. /președintele Uniunii Naționale Africane Zim
babwe — Frontul Patriotic, și a tovarășei Sally Mu
gabe, care. Ia invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, și a tovară
șei Elena Ceaușescu au făcut o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră.

O inițiativă eficientă aplicată la I.M. Bărbăteni

Cum pot ti „răsplătite44 unele acte de indisciplină
a înche- 
trimestre 
realizări 

producție, 
situat-o in 

socialis- 
din

Mina Bărbăteni 
iot primele trei 
dm acest an cu 
remarcabile in 
realizări care au 
fruntea întrecerii 
te pe ramură. Trei 
cele patru sectoare și mina 
in ansamblu au raportat 
plusuri de producție și la 
sfirșitu! lunii octombrie. In
tr-adevăr, 5160 de tone de 
cărbune extrase peste sar
cinile de plan pe trimestrul 
III la nivelul intreprinderii, 
1458 de- tone realizate su
plimentar de sectorul I, 929 
de tone de sectorul III și 
572 de tone de sectorul IV, 
pe luna octombrie, nu-i 
puțin, avînd în vedere că 
singurul Sector, II, este sub 
sarcinile de plan, 
după cum ne 
factori campetenti 
mină, unor greutăți 
tive.

Acest context, în 
blu pozitiv, ilustrează 
îndoială o bună organizare 
a producției și a muncii, fo

losirea eficientă a timpului 
de lucru disponibil, discipli
nă muncitorească, in mare 
parte exact așa și este. Dar, 
după cum o vor demonstra 
faptele pe care le vom pre
zenta in continuare, reali
zările colectivului minei pu-

notat că în același trimes
tru, III, s-au înregistrat 2199 
absențe nemotivate, 5225 
om zile absențe pe bază de 
foi de boală și 658 învoiri. 
Timpul nevalorificat în pro
ducție sub forma nemotiva
telor, foilor de boală și în-

iEMĂIOARAiN TONEDE CĂRBUNE

datorită, 
precizau 
de la' 

obiec-

ansam-
făiă

teau fi cu mult mai bune, 
dacă o parte însemnată 
din potențialul său reol nu 
era consumată fără nici un 
benificiu in producție, ba, 
dimpotrivă, soldată cu o 
pierdere substanțială de 
cărbune.

Dintr-o situație oferită'de 
președintele comitetului 
sindicatului al minei, tova
rășul Zaharia Parasca, am

voirilor înseamnă 8,5 la su
tă din volumul total de 
timp de lucru de care a dis
pus mina, potrivit efectivu
lui încadrat, adică o pier
dere de 13 000 de tone de 
cărbune, cantitate calcu
lată pe baza randamentu
lui mediu realizat la nivelul 
unității. Nemotivatele sint 
considerate in mod firesc

de factorii cei mai autori
zați - de la brigadier și 
pină la directorul întreprin
derii — manifestarea de in
disciplină cea mai dăună
toare. Absentomanii - cu 
și fără foi de boală — 
dijmuiesc producția și ciști- 
gurile minerilor care mun
cesc conștiincios zi de zi, 
inclusiv pentru cei ce ab
sentează nemotivat. Ei pro
duc ,,îngustări" in fluxul de 
producție, uneori greu oii 
chiar imposibil de suplinit 
prin eforturi deosebite din 
partea celor prezenți la lo
curile de muncă pe schim
burile respective, atitudini
le lor pornite din indiferen
ță și iresponsabilitate fi a- 
lizîndu-se, după cum am 
văzut, in pierdeii însemna
te de cărbune. Este firesc 
deci ca preocuparea pen
tru determinarea indirci- 
plinaților și b.lici’/ilor in-

Toma ȚÂȚÂRCA
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marți, t? noiembrie jsctSteagul roșa

orașeneș-

obținuts 
deșeuri-

0 urgență în activitatea organizațiilor de femei
Fn contextul multiplelor 

sarcini ce le revin organi
zațiilor de femei din între
prinderi și instituții, din car
tierele orașelor și din sate 
de a îndruma, educa și 
mobiliza masele de femei 
din Valea Jiului la realiza
rea sarcinilor economico- 
sociale, de a participa ac
tiv cu pasiunea ce le ca
racterizează în procesul e- 
ducațional și de formare a 
omului nou, se înscrie și 
realizarea planului econo
mic propriu. Sursa de rea
lizare a planului economic 
folosită de comisiile și co
mitetele de femei o consti
tuie organizarea în colecti
vele de muncă și instituții, 
in cartiere, a unor manifes
tări cu caracter cultural- 
educativ și distractiv (spec
tacole, expoziții de obiecte 
de artizanat și lucru de 
mină, seri distractive, baluri 
cu tombolă etc.), iar in 
completarea acestei surse 
fondurile obținute din co
lectarea și valorificarea de
șeurilor metalice, de hîrtie 
și textile, a ambalajelor de 
sticlă.

Cum și-a realizat orga
nizația municipală a femei
lor planul economic — de 
71 500 lei — pe acest an ? 
Ce s-a întreprins pentru ca 
sumele provenite din acțiu
nile proprii cultural-artisti- 
ce și distractive să fie com-

pletate cu cele 
prin valorificarea 
lor ? Ne punem aceste în
trebări, acum, cind au ră
mas moi puțin de două 
luni pînă la încheierea a- 
nului, din două motive. In 
primul rînd, pentru că, se 
cunoaște faptul că fonduri
le realizate de comisiile de 
femei de pe urma acțiunî-

și textile, prevăzute în pla
nul economic — de care 
are nevoie, și le așteaptă 
de la noi, economia națio
nală.

Făcînd un prim bilanț al 
realizării planului nostru 
economic, în perioada celor 
zece luni trecute, nu putem 
fi satisfăcute de rezultate. 
Pînă la ora actuală, doar

REALIZAREA PLANULUI ECONOMIC 
PROPRIU

lor proprii cultural-educa
tive și distractive, comple
tate de cele rezultate din 
colectarea și valorificarea 
deșeurilor, sînt destinate — 
împreună cu cele din con
tribuția sindicatelor și a 
altor organizații de masă 
— organizării pomului de 
iarnă pentru copiii oameni
lor muncii. In al doilea rînd, 
pentru că strîngerea și va
lorificarea deșeurilor 
bracă un aspect 
dat fiind că in acest 
organizațiile de femei 
tribuie la readucerea

a
materiale 
36 000 kg 
sticle și 
respectiv 

hîrtie

circuitul economic 
însemnate valori
— în cazul nostru 
fier vechi, 98 500 
borcane, 5 050,

im
politic, 

fel 
con- 

în 
unor

70 la sută s-a realizat din 
planul economic propriu, 
pe acest an, unele comisii 
de femei fiind restante cu 
depunerea sumelor de bani. 
Evident, sînt și comisii de 
femei care și-au înțeles 
menirea în realizarea pla
nului economic propriu, l-au 
îndeplinit și depășit cu 
citeva luni" mai devreme, 
cărora li se cuvin calde cu
vinte de apreciere și mul
țumire. In fruntea acestora 
se află comisiile de femei 
de la mina Dilja, I.U.M.P., 
I.C.S.A.-A.P., C.F.R., cartie
rele 6 și 1Q din Petroșani. 
De asemenea au 
planul economic 
de femei de la
I.G.C.L., I.A.C.C.V.J. și ol-

reolizat 
comisiile

Practic, pentru cele 
de procente ce mai sînt de 
realizat din planul econo
mic propriu pe acest an al 
organizației municipale a 
femeilor, mai avem la dis
poziție doar trei săptămîni. 
Tocmai de aceea este în
grijorător faptul că, la ni
velul comitetelor 
ti ale femeilor — Lupeni, U- 
ricani și Vulcan — doar 50 
la sută din plan este reali
zat. Comitetele de femei 
din comunele Aninoasa și 
Bănița nu ne-au prezentat, 
situația prîvind realizarea 
planului. Cu asemenea ne- 
împliniri se prezintă la ora 
bilanțului și comisiile de 
femei de la I.M. Livezeni, 
I.R.I.U.M.P., întreprinderea 
de tricotaje Petroșani, 
A.U.T.L.P., Fabrica de pîi- 
ne, I.P.C.V.J., sănătate, 
I.C.P.M.C., Grupul de șan
tiere al T.C.H., autobaza 
I.T.A., Oficiul P.T.T.R. Petro
șani și altele.

lată de ce 
comitetele de 
conducerea 
de partid, ou 
acționa fără preget, de ur
gență, pentru intensifica
rea tuturor acțiunilor ce 
concură la realizarea planu
lui economic

comisiile și 
femei, sub 
organizațiilor 
datoria de a

propriu.

4 600 kg deșeuri de

GATA DE

Voichița 
președinta 
municipal

RECEPȚIE

MICHEȘ,
Comitetului 

al femeilor
J

.,-Wș?

Constructorii din ca-
•ul trusturilor indus

triale care execută lo
cuințe în orașele Lupeni 
și Vulcan au finalizat lu
crările la blocul 39, din 
cartierul Bărbăteni 3. Ce
le 42 de apartamente .ale 
blocului sînt gata de re
cepție, iar la blocurile 41, 
38, 30 și 58 finisajele au 
ajuns într-un stadiu a- 
vansat.

Datorită eforturilor deo-

sebite depuse de construc
torii lotului din Lupeni 
al I.M.C. Bîrcea, care e- 
xecută structurile de re
zistență ale noilor blo
curi din cartierul Bărbă
teni 3, s-a realizat un 
front de lucru corespun
zător pentru perioada fri
guroasă. Sînt create con
diții pentru a preda la 
recepție, pînă la sfîrșitul 
acestui an circa 500 de 
noi apartamente.

*

(Urmare din pag. I)

Datorită permanentelor preocupări îrt vederea di
versificării producției și ridicării calității produselor 
executate, tinărul colectiv al întreprinderii de confec
ții din Vulcan se numără printre unitățile apreciate 
din cadrul municipiului nostru. în imagine, un ins
tantaneu de muncă dintr-una din secțiile de producție.

■ ••■■■■••■■■•«■■■■■■■■(■■■•■I

Rezultatele înregistrate
(Urmare din pag. I)

In care hărnicia are

toți 
mi- 

obli- 
efor- 
prag 

numai 
inte- 

de

o 
singură unitate de măsu
ră — tona de cărbune ? 
Să mai spunem că 
membrii colectivelor 
niere au datoria, au 
gația de a depune 
turi sporite acum în 
de nou an, nu 
pentru realizarea
grală a prevederilor 
plan anuale, dar și pen
tru crearea condițiilor ne
cesare preluării din mers, 
încă de pe acum, a pro
ducției anului viitor ?

Timpul pină la bilanțul 
arrual este atît de scurt 
îneît orice astfel de în
trebare nu-.și mai are ros
tul mai ales acum cînd

vorbele trebuie măsurate 
în tone de cărbune. Ne 
facem datoria de a rea
minti colectivelor mi
niere, că țara, e- 
conomia națională, indus
tria românească are nevo
ie de cărbunele nostru, 
al oamenilor Văii Jiului, 
de cît mai mult cărbune 
energetic și, mai ales, 
cocsificabil.

A da țării cărbunele de 
care are nevoie este 
toria fiecărui miner, 
fiecărui cadru tehnic, 
diferent de pregătire 
funcția ce o deține,
ceasta este datoria noas
tră, a tuturor, o înaltă 
îndatorire cu profund ca
racter patriotic.

da-
a 

in
și 

Ă-
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NĂ. Duminică dimineață, 
peste 100 de tineri au des
fășurat o amplă acțiune 
patriotică în cartierul Ae
roport al Petroșaniului, un
de au plantat mai mult de 
500 puieți de tei și mestea-

NĂ. Duminică dimineață,
peste 100 de tineri au des
fășurat o amplă
patriotică în cartierul

acțiune
Ae

roport al Petroșaniului, un
de au plantat mai mult de

• 500 puieți de tei și mestea-
I căn. In această acțiune me. 
I nită să îmbogățească per- 

■ deaua de arbori, să dea un 
I plus de frumusețe orașu- 

I lui, alături de tineri, au 
t participat lucrători ai con-

siliului popular municipal 
și din aparatul TESA al 
E.G.C.L. Petroșani.

© STUDENȚEASCA. Azi, 
120 de studenți de la Ins
titutul de mine se află în- 
tr-o excursie de studiu și 
documentare pe platforma 
industrială de la Chișcăda- 
ga. Un alt' grup de 120 de 
studenți pleacă mîine în- 
tr-o astfel de acțiune în 
bazinul carbonifer Rovi- 
nari — Gorj. Ambele ac
țiuni studențești urmă
resc integrarea procesului 
de invățămînt cu produc
ția, cunoașterea de către

ț 
î 
i

E

K

chipuiți, în primul rînd pe 
calea muncii de convingere, 
să se situeze in atenția 
unor dezbateri din c.o.m., 
din plenarele comitetelor și 
adunărilor de grupe de sin
dicat, a comisiilor de disci
plină. a unor șefi de briga
dă. Sînt folosite in același 
scop dialogul colectiv și de 
la om la om în sala de a- 
pel la intrarea în schimburi 
între șefii de sectoare, di
rectorul minei, 
fele comitetului 
lui și cei in cauză, afișarea 
numelor lor în sala de apel, 
vizitele tovărășești. In mul
te cazuri aceste forme de 
influențare se soldează cu 
rezultatele dprite. Cei cu a- 
titudini străine unității, 
voință și acțiune, | 
formațiilor de lucru 
subteran, revenind pe 
cea bună.

Brigadierul loan 
can de la sectorul III, 
om de ispravă, situat 
locul II pe mină in întrece
rea socialistă pe baza rea
lizărilor obținute în primele 
zece luni ale anului, mem
bru al 
tului și 
cale nu 
ficientă.
din abataj a doi ortaci din

brigadă, a decis ca a doua 
zi, în cazul că ei vor repe
ta figura (după cum s-a și 
întimplat) să-i viziteze la 
cămin, la ieșirea din șut cu 
întregul schimb. Au făcut-o, 
cei în cauză și-au recunos
cut greșeala, s-au prezen
tat la șut și nu au moi fă
cut nemotivate.

9

președin- 
sindicatu-

de 
proprii 

din 
' calea

Pinte-
un 
pe

comitetului sindica- 
al c.o.m. a ales o 
chiar nouă, dar e- 
Observînd absența

viitorii ingineri și subingi- 
neri a problematicii orga
nizării producției și muncii 
la cele două importante 
obiective economice vizitate.

© PREGĂTIRI. Intense 
pregătiri fac în aceste zile 
formațiile cluburilor sindi
catelor din Petrila și Lo- 
nea. Atît brigăzile artistice 
de la preparație și mina 
Petrila, cit și cea de la 
mina Lonea și grupul sati
ric de aici își dăsăvîrșesc 
pregătirea în vederea a- 
propiatei confruntări pe ța
ră â brigăzilor, ce se va 
desfășura la Petroșani.

Lucrările executate de mecanicii auto Petru Mol
dovan și Tiberiu Szoloy, de Ia A.U.T.L. Petroșani sînt 
de cea mai bună calitate. în imagine, ei definitivează 
repararea frînelor față Ia unul din autobuzele aflate 
in revizie.

Foto : N. ȘTEFAN

Copiii noștri au
'Utmare din pag. I)

pămînt, să-mi pot vedea co
piii mari, nepoții să 
întrebe: „Bunicuțo, 
ce se mai construiește ?“. 
Dar pentru ca această do
rință să devină o certitu
dine este necesar ca toate 
forțele progresiste, toți oa
menii muncii 
Întreagă să-și 
țele împotriva 
promovează o 
boinică, de dictat și ames
tec în treburile interne, 
pentru a opri cursa înar
mărilor. Toți oamenii 
muncii de la întreprinde
rea de confecții Vulcan, 
unde îmi desfășor activi
tatea, au luat cunoștin-

mă 
aici

din lumea 
unească for- 
celor care 

politică răz-

cințele care decurg din 
ceasta, inclusiv 
retribuțiilor. Am 
ceastă măsură 
la considerente 
te. Este cunoscut că lucrînd 
în subteran și făcînd 
nemotivate pe lună, 
miner I se aplică 
te penalizări. Nu mai

a-
diminuarea 
adoptat a- 
pornind de 
de echita-

trei 
unui

0 inițiativă eficientă
„Cu o parte din cei care, 

prin actele lor 'de indisci
plină, produc necazuri for
mațiilor de lucru făcînd 3- 
4 nemotivate pe lună și cu 
tot ajutorul acordat nu au 
arătat semne de îndreptare 
— spunea președintele sin
dicatului minei — am folo
sit transferul din subteran 
la suprafață pe timp de o 
lună, cu posibilități de pre
lungire a acestuia în ra
port de atitudinea celor în 
cauză. Nu le desfacem con
tractul de muncă pentru 
că absențele, în cele mai 
multe cazuri, nu sînt conse
cutive. le schimbăm locul 
de muncă cu toate conse-

gă, să zicem, 4000 de lei, 
ci numai 3000, ceea ce nu-l 
afectează prea mult. Pier
derile pentru brigada din 
care face el parte, pentru 
mină, sînt însă mult mai 
mari. Ținînd cont de a- 
ceasta, considerăm că este' 
corect și echitabil ca urmă
rile actelor de indisciplină, 
care, după cum s-a văzut, 
mai au loc și la mina noas
tră, să le suporte cei care 
le săvîrșesc și nu formațiile 
de lucru, mina, la sfirșitul 
lunii de lucru în depozitul 
de lemne, la baie, la supra
fața sectorului de trans
port, unde, după cum se 
știe, se cîștigă in medie

@ SPECTACOL. Astăzi, 
la ora 21, în cadrul serii 
cenaclului literar-muzical 
„Orizont" al clubului cul- 
tural-studențesc al I.M.P. 
va avea loc un microspec- 
tacol de muzică și poezie 
dedicat păcii și dezarmării.

© CASA DE BILETE 
a Casei de cultură Petro
șani ne-a informat că pînă 
în 20 noiembrie, între orele- 
16—19, restituie contrava
loarea biletelor care au 
fost cumpărate pentru spec
tacolul ce a fost anulat de 
către Teatrul Mic din 
București.

@ BRIGADA ȘTIINȚI
FICA. Ieri, brigada științi
fică a Casei de cultura a 
poposit cu o interesantă ac
țiune de îmbogățire a cu
noștințelor, în colectivul 
I.C.R.Ă. Petroșani. Peste 
00 de oameni ai muncii din 
această întreprindere au 
aflat, cu acest prilej, o 
seamă de date despre via
ța și activitatea savantului 
român Emil Racovița, fon
datorul biospeologiei, de 
la a cărui naștere s-au îm
plinit 113 ani.
• FILME. în cadrul pro

gramului filmelor de ci-

nevoie de pace
ță cu multă bucurie șF 
mîndrie patriotică de noua 
și strălucita inițiativă de 
pace a conducătorului iu
bit și stirrtat al poporului 
român, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de Apelul Fron
tului Democrației și Uni
tății Socialiste adresat tu
turor parlamentelor și 
statelor lumii pentru a o- 
pri această cursă a înar
mărilor nucleare. Mamele, 
femeile din întreaga lume 
trebuie să-și unească gla
sul împotriva înarmării 
pentru ca în fiecare zi să-și 
vadă copiii venind de la 
școală, să-i audă mereu : 
„mamă, astăzi am luat în
că un 10 la istorie"-.

1700-1800 lei pe lună și 
unde sînt posibilități de su
praveghere mai bune decit 
în subteran, în raport de 
conduita avută, „transfe- 
raților" li se aprobă reve
nirea la formațiile din sub
teran".

Așa s-a procedat cu Pe
tru Potolincă, Francisc Pu- 
sek, Vasile Mitrache, Du
mitru Andrieș, Gabor Gyon- 
czy, Vasile Barbu, Nicolae 
Olteanu, luliu loan Marian, 
mecanicul de locomotivă 
în subteran loan Satmari, 
Aurel Lazăr. Ei ou făcut do
vada înțelegerii „lecției" 
date și au fost redați for
mațiilor de lucru din sub
teran. Cu unii certați cu 
disciplina muncii în subte
ran s-a ajuns însă pînă la 
desfacerea contractului de 
muncă.

Respectul față de orga
nizarea și desfășurarea nor
mală, cu eficiența necesa
ră activității in formațiile 
de lucru din subteran, întă
rirea disciplinei, implică o 
largă inițiativă din partea 
tuturor factorilor de condu
cere. Privite din această 
perspectivă măsurile apli
cate la I.M. Bărbăteni me
rită să fie studiate și la al
te unități miniere spre o e- 
ventuală preluare.

nematecă pe această luna, 
cinematograful „7 Noiem
brie" Petroșani prezintă pe 
ecran-o nouă serie de pe
licule de acest gen. Dintre 
genericele acestor filme a- 
mintim : 
tinereții", 
nevasta mea și eu", „' 
torie misterioasă", „Stan 
Bran eroi fără voie".

„Dulcea pasăre a 
„Tata, mama,

,Călă- I

■

I
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O „restanță11 trecută cu brio,
0 echipă 

in afirmare
POPICE, DIVIZIA A

a a a

w

înfrîngere a fără
Prima infringere

MINERUL LUPENI — 
OLIMPIA SATU MARE 
2—0 (0—0). Echipa mine
rilor din Lupeni a dispu
tat, joi, 12 noiembrie, res
tanța cu Olimpia Satu Ma
re. Partida s-a disputat în- 
tr-un autentic decor hi
bernal, după ce gospodarii 
arenei s-au luptat cîteva 
ore cu nămeții pentru a 
face terenul practicabil. E- 
vol'uînd constant bine toa
tă partida, minerii 
obligat adversarii să se a- 
pere supranumeric 
70 de minute din 90. Oca
ziile de gol, debutînd cu 
cea a lui Mureșan în min. 
10, au continuat într-o 
veritabilă „horă" la poarta 
foștilor divizionari A. In 
prima repriză, încheiată în 
cele din urmă cu un scor 
alb, — ca și decorul —, am 
notat 6—7 ocazii foarte 
bune. Autorii lor, Ciorîia 
(min. 12), Moraru (min. 
15), Voicu (min. 17. voleu 
foarte frumos de la 6 m, 
dar... imprecis), Sebeștyen 
(min. 20). din nou Ciorîia 
(min. 24) și Leca (min. 29). 
Dacă am amintit de peri
culoase contraatacuri ale 
Sătmărenilor trebuie să re-

șl-au

circa

marcăm evoluția excelentă 
în această primă repriză — 
ca de altfel tot meciul — a 
fundașului central Greu, 
tot 
de 
el 
bil .
pauză ofensiva minerilor 
s-a concretizat în min. 53. 
ca urmare a unei lovituri 
de la 11 metri transfor
mată de Leca. După în
scrierea golului, tot el 
rata majorarea scorului 
printr-un voleu Ia o cen
trare a lui Sebeștyen. La 
numai un sfert de oră de 
la deschiderea scorului, în 
min. 68, Voicu și Sebeștyen 
sînt faultați consecutiv, în 
careu, dar arbitrul — în 
compensație probabil pen
tru penalty-ul ușor acordat 
din min. 53 — lasă jocul 
să scurgă". Deși terenul 
greu i-a solicitat din plin 
pe jucătorii ambelor echi
pe. ele dovedesc o condiție 
fizică remarcabilă 
atare, chiar și în ultimele 
minute jocul este 
disputat. După palidele în
cercări de contraatac ale 
oaspeților respinse prompt 
de apărarea minerilor.

mai bun și mai sigur 
la un meci la altul, 
constituind un verita- 
stîlp al apărării. După

COlceag își justifică intro
ducerea în teren, eXecutînd 
impecabil o lovitură liberă 
de la 25 de metri. Șutind 
cu... zăpadă — am folosit 
termenul în loc de „pămînt" 
—. el l-a învins pe Feher 
stabilind scorul de 
O victorie muncită și 
ritată.

2—0. 
me

și ca

foarte

După victoria din 
ciul restanță, echipa 
neriloi- din Lupeni s-a 
plasat în orașul siderurgiș- 
tilor de pe Bîrzava, unde 
a întîlnit pe F.C.M. Reșița. 
După cum arată și scorul 
(gazdele au învins la li
mită, scor final 1—0) a 
fost o luptă aprigă pentru 
cucerirea celor două 
puncte puse în joc. Cum 
era de așteptat, gazdele au 
dominat, dar echipa mine
rilor s-a apărat cu preci
zie inițiind 
periculoase, 
meciului a 
minutul 59 
lui Bălosu.

me- 
mi- 
de-

contraatacuri 
Unicul gol al 
fost înscris în 
prin autogolul

loan Alexandru TĂTAR

DIVIZIA B

Deși constituită doar 
un an, echipa feminină 
handbal Minerul Livezeni 
pregătită de o tînără și 
ambițioasă antrenoare (Ve- 
tuța Burdan) se dovedește 
a fi o formație cu pers
pectivă din cadrul munici
piului nostru, ea ocupînd 
locul II în clasamentul 
campionatului județean. 
Mai consemnăm evoluția 
bună în cadrul turneului 
județean de handbal do
tat cu -Cupa Victoria" un
de reprezentantele munici
piului nostru s-au situat 
pe primul loc. La finele 
întrecerii, componentele e- 
chipei Minerul Livezeni — 
Ileana Daj și Dana Buză 
au fost desemnate ca cele 
mai tehnice jucătoare și 
respectiv golgetere ale tur
neului.

In imagine un instanta
neu 
rii

de 
de

din timpul desfășură- 
unui antrenament.

Un mare număr de iubi
tori ai popicelor din loca
litățile Văii Jiului au ținut 
să fie prezenți la întîlnirea 
dintre Jiul Petrila și Elec- 
tromureș Tg. Mureș, aceas
ta pentru faptul că echipa 
locală nu a cedat acasă în 
actualul campionat, nici 
chiar în fața campionilor, 
iar echipa oaspete, liderul 
seriei nord cu o comporta
re bună în jocurile de pînă 
acum se anunța un 
versar de temut.

Primele perechi care in
tră în concurs'— Păsărică 
— Miclea de la gazde, Fe- 
kete — Sereș de la oaspeți. 
Ambele perechi au o bună 
dispoziție de joc, scorul 
alternînd. cînd în favoarea 
oaspeților, cînd în cea a 
gazdelor dar pînă la urmă 
rezultatul juniorului nos
tru care nu totalizează de
cît 832 p.d. față de 859 p.d. 
al oaspeților, aduce un a- 
vantaj de 34 p.d. echipei 
din Tg. Mureș. Următoare-

ad-

pe teren propriu
le perechi, C. Dobrică — 
V. Pișcoi, deși joacă destul 
de bine, ambii, reaiizînd 
1788 p.d. părăsesc și ei a- 
rena învinși întrucît cu
plul oaspete (Todor — 
Hosu) totalizează 1825 p.d. 
Ultima pereche a gazdelor 
(Stoian — Scorțea) este în
trecută și ea de cuplul Or- 
dok — Pali cu 59 p.d. ast
fel că echipa oaspete cîști
gă partida cu 5391 p.d. fa
ță de 5256 p.d. deci la o 
diferență de 135 p.d. De 
remarcat că rezultatul rea
lizat de echipa oaspete re
prezintă un nou record al 
arenei din Petrila.

Infrîngerea echipei noas
tre pe propriul teren tre
buie să dea de gîndit com- 
ponenților ei, deoarece se 
manifestă încă neacomo- 
darea de către unii jucă
tori cu propriile piste de 
joc, iar juniorii încă nu se 
prezintă la nivelul așteptat

Text și foto 
NEMECSEK

S'taicu BĂLOI

ALEGERI INputea fi mai mare ASOCIAȚIILE SPORTIVE

@ Rezultatul meciu
lui dintre divizionarele 
A Steaua — Jiul este 
cunoscut. La tineret-spe- 
ranțe rezultatul este de 
asemenea. 1—0,

@ în cadrul diviziei 
C Minerul Aninoasa a 
remizat pe teren pro
priu cu fosta diviziona
ră B Metalurgistul Cu- 
gir, iar Minerul Paro- 
șeni a pierdut cu 0—2 
cu Victoria Călan.

Arad — Minerul Cav
nic 2—1. Dacia Orăștie — 
Rapid Arad 2—1, ,C.F.R. 
Cluj-Napoca — C.F.R. Ti
mișoara 1—1, F.C.M. Reși
ța — Minerul Lupeni 
1—0, U.M. Timișoara —

TE1INI-
Bihor — F.C. 
3—1, Someșul 
— C.I.L. Si- 
C.S.M. Drobe-

Olim-

REZULTATE 
CE : 
Baia 
Satu 
ghet 
ta Tr. Severin 
pia Satu Mare 2—1, Mi
nerul Uba Seini — Au-

F'.C.
Mare 
Mare 
0—0,

r

rul Brad 0—0, Strungul înfrățirea Oradea 2—0.

CLASAMENTUL

1. F.C. Bihor U 11 2 1 40-15 24
2. Someșul S.M. 14 7 3 4 19-17 17
3. U.M. Timișoara 14 8 0 6 18-21 16
4. Aurul Brad 14 7 1 6 20-15 15
5. F.C. Baia Mare 14 6 3 5 18-13 15
6. Strungul Arad 14 6 3 5 22-22 15
7. înfrățirea Oradea 14 7 0 7 27-19 14
8. F.C.M. Reșița 14 5 4 5 24-16 14
9. C.S.M. Dr. T.S. 14 6 2 6 20-16 14

10. C.I.L. Sighet 14 6 2 6 14-17 14
11. Minerul Cavnic 14 5 3 6 22-23 13
12. C.F.R. Timișoara 14 4 4 6 24-20 12
13. Olimpia S.M. 14 5 2 7 16-17 12
14. Rapid Arad 14 5 2 7 17-23 12
15. Min. Ilba Seini 14 4 4 6 13-22 12
16. C.F.R. Cluj-Napoca. 14 4 4 6 13-26 12
17. Minerul Lupeni 14 5 1 8 21-25 11
18. Dacia Orăștie 14 4 2 8 15-36 10

— C.F.R. Cluj-

Scorul

ETAPA VIITOARE (du
minică 22 noiembrie) : 
F.C.M. Reșița — Someșul 
Satu ’Mare, F.C. Baia Ma
re — înfrățirea Oradea, 
Rapid Arad — Minerul 
Ilba Seini, C.I.L. Sighet 
— Dacia Orâ.știe, Olimpia

Satu Mare
Napoca, C.F.R. Timișoara 
— Minerul Cavnic, Aurul 
Brad — Strungul Arad, 
F.C. Bihor Oradea — 
C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin, Minerul Lupeni — 
U.M. Timișoara.

MINERUL ȘTIINȚA 
VULCAN — MECANICA 
ALBA IULIA 3—0 (1—0).

Deși condițiile atmosfe
rice nu au fost prielnice, 
terenul prezentîndu-se ca 
o arătură desfundată, for
mația gazdă a evoluat bine 
în fața suporterilor 
zenți 
nului Minerul din 
can. Condiția fizică, rezis
tența și desigur, tehnica 
fotbalistică și-au spus cu- 
yîntul. Pe tot parcursul 
celor 90 de minute ale par
tidei, jocul a aparținut în 
exclusivitate minerilor. 
Oaspeții au avut doar o 
singură acțiune clară de a- 
tac și posibilitatea de a în
scrie în min. 80 prin fun
dașul central Borș. Dar ia-

tă cum a evoluat scorul de 
pe tabela de marcaj : în 
ciuda evidentei dominări, 
deschiderea scorului se 
produce abia in min. 33, 
cînd Voicu execută o lovi-

pre- 
în tribunele stadio- 

Vul-

FOTBAL, DIVIZIA C

tură de colț, Frățilă pasea
ză cu capui lui Zlate care 
reia din careul mic în gol. 
Mai au ocazia de a majora 
scorul în min. 40 și 43, 
Voicu, respectiv Topor.

După pauză, inițiativa de 
joc aparține tot gazdelor, 
în min. 67, Voicu schimbă 
o pasă cu Frățilă care de 
la peste 18 m șutează pu
ternic sub bara transver
sală și 2—0. Ultimul, gol

al partidei este realizat 
același Frățilă în min. 
dintr-o lovitură liberă 
cordată de arbitru în urma 
unui fault asupra lui Tis- 
mănaru. Șuturilor lui Fră
țilă și Zlate din min. 77—78 
li se opune bara porții oas
peților, scorul rămînînd a- 
celași.

La juniori Minerul Ști
ința Vulcan — Mecanica 
Alba Iulia 6—0 (5—0). Au 
înscris Filiche (3), Ijac (2) 
si Olărasu.

MINERUL ȘTIINȚA 
VULCAN : Olteanu, Puțu- 
ra. Haiduc, Burdangiu, 
Chițac, Voicu, Dumitru, 
Frățilă, Tismănaru, Zlate, 
Topor.

Al. TRESTIAN, 
N. ȘTEFAN

Performanță, dar 
și cu un larg 

caracter de masă

Cu inima alături de echipa minerilor Luptătorii

Ideea de a scrie despre 
Gheorghe Anisie antreno
rul echipei de fotbal Mi
nerul Aninoasa o nutream 
mai de mult, vroiam să o 
materializăm după pro
movarea formației în divi
zia C, atunci cînd se-mpli- 
nise un vechi deziderat al 
minerilor din această loca
litate, dar am amînat-o pen
tru o anume dată care iată 
a venit acum odată cu re
tragerea acestuia de la

cfrrna teamului aninosean. 
Gheorghe Anisie nu este 
altul decît apreciatul den
tist ce lucrează de 25 de 
ani la dispensarul de în
treprindere din localitate. 
Respectat și iubit de oa
meni pentru priceperea 
profesională și omenia de 
care dă dovadă în relațiile 
cu pacienții, s-a bucurat și 
de stima și simpatia în- 
drăgostiților de jocul cu 
balonul rotund,. datorită 
contribuțiilor sale subs
tanțiale la succesele echi
pei Minerul. Fotbalul l-a 
atras încă din tinerețe fapt 
demonstrat prin aceea că îl 
găsim component al Ve- 
nusului din București, mul
tiplă campioană a țării. In
tre anii 1945—1952 a fă
cut parte din unsprezecele 
Jiului Petroșani. In anul 
1947 prin golul înscris de 
el „Jiul" avea să promove
ze în divizia A. Suporterii 
mal vechi își amintesc de

extrema Anisie 
de marcat chiar 

i Iul 
sau 

trecut

faptul că 
era greu 
de adversari de talia 
Farmaty, Ghiurițan 
Rodeanu. Anii au t 
nu însă și mirajul gazonu
lui, fapt pentru care mai 
bine de două decenii îl 
aflăm antrenor al echipei 
din Aninoasa sub a cărei 
culori au evoluat Coșerea- 
nu, Varhonic, frații Golgo- 
țiu, Ghibea, Ciurdărescu, 
Crîsnic, Zlăgneanu, Ciutac, 
Stoker, Brasai, Breda, Dan- 
ciu și mulți alți jucători 
talentați ai Văii Jiului. Ne
șansa a făcut ca îh două 
rînduri fotbaliștii pregătiți 
de el să bată la porțile di
viziei C și tot de atitea ori 
să nu poată promova. Cu 
calmul și modestia cunos
cută, Gheorghe Anisie re
lua de fiecare dată totul 
de la capăt instruindu-și în 
așa fel elevii îneît în cam
pionatul județean să aibă 
un cuvînt greu de spus.

In primăvara acestui an 
Minerul Aninoasa cîștigă 
detașat campionatul jude
țean, iar in urma victoriei 
realizate în baraj în dauna 
Constructorului Timișoara 
primește dreptul de parti
cipare în divizia C. Pe cei 
nelipsiți de la jocurile e- 
chipei noastre 
ne-a surprins 
lui Gheorghe Anisie de la 
ultimele întîlniri susținute 
de mineri. Abordîndu-1 nu 
am aflat decît faptul că 
s-a retras. In numele iubi
torilor acestui sport, 
simpatizanților echipei Mi
nerul Aninoasa ținem să-i 
mulțumim călduros pentru 
munca plină de pasiune 
depusă în toți acești ani, 
celui ce și în prezent este 
cu inima mereu alături de 
echipa pe care a antrenat-o 
ani îndelungați.

victorioși
în deplasare

T.

preferate - 
absența

al

ANINOSEANU

In cadrul etapei a 11-a 
a campionatului republi
can de lupte libere, pe e- 
chipe, rezervat juniorilor 
mari, Jiul Petrila s-a depla
sat la Reșița unde a în
tîlnit formația C.S.M. din 
localitate.

Avind o bună comporta
re, echipa noastră a obți
nut o frumoasă victorie. 
Printre cei care au ocupat 
primul loc se numără Va
sile Cotișor, categ. 74 kg, 
Iulian Damian, categ. 90 
kg, Mihai Zoltan categ. 100 
kg și Micuț Munteanu, ca
teg. plus 100 kg. (A.S.)

Adunarea de dare de 
seamă și alegeri a Asocia
ției' sportive Minerul Ani
noasa a dezbătut cu răs
pundere problemele spor
tului din această localitate. 
Darea de seamă prezentată 
de către președintele a- 
sociației sportive, ing. Ion 
Vasile, a oglindit străduin
ța depusă de către toți 
factorii în rezolvarea pro
blemelor puse in fața miș
cării sportive din Aninoa
sa. Cu acest prilej au fost 
trecute în revistă succese
le deosebite ale secției de 
tir cu arcul, fotbal și po
pice, faptul că sportivii și 
antrenorii acestor secții au 
depus o muncă susținută 
pentru realizarea unor re
zultate bune. Din discuți
ile participanților, Ion 
Albescu. Florica Cosma, 
Ion Liska au reieșit neîm- 
plinirile în ceea ce priveș
te permanentizarea activi
tății sportive de masă, res
pectiv activizarea și diver
sificarea ramurilor sporti
ve. în funcție de baza ma
terială și de preferințele 
tineretului din comună. Un 
mare accent s-a pus pe gă
sirea metodelor și mijloa
celor menite să contribuie 
la situarea și propulsarea 
sportului aninosean în eli
ta sportului de performan
ță. Se cere, de asemenea, 
o mai directă contribuție a 
organizației U.T.C., a con
siliului clubului muncito
resc în organizarea unor 
întreceri sportive la nive
lul secțiilor, sectoarelor și 
a întreprinderii, menite 
să ducă la petrecerea utilă 
și plăcută a timpului liber. J

Grigore VASILB
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Vizita oficială de prietenie în țara O. N. U.

noastră a tovarășului Robert Mugabe
(Urmare din pag. I)

din Republica Zimbabwe 
date semnificative privind 
profilul și evoluția acestei 
unități.

înalților oaspeți le-au 
fost prezentate perfor
manțele tehnice și caracte
risticile funcționale ale 
diferitelor motoare realizate 
aici. Primul ministru al 
Republicii Zimbabwe a pu
tut cunoaște, în același 
timp, utilaje comple'Xe pro

iectate și realizate de spe
cialiștii de aici pentru 
importante sectoare econo
mice — industria metalur
gică, chimică și altele. Au 
reținut în mod deosebit a- 
tenția realizările colecti
vului de la întreprinderea 
„23 August" în domeniul 
sectorului feroviar. Pri
mul ministru al Republicii 
Zimbabwe a avut cuvinte 
de apreciere la adresa ce
lor văzute relevînd impre
sia deosebită lăsată de

gradul ridicat de dotare 
tehnică al întreprinderii, 
produsele de mare comple
xitate realizate de colecti
vul bucureștean, organiza
rea remarcabilă a procesu
lui de fabricație, sublini
ind că toate acestea sînt 
pilduitoare pentru poporul 
Zimbabwean. Aceste apre
cieri și-au găsit expresie 
în cele consemnate de dis
tinsul oaspete în cartea de 
onoare a întreprinderii.

La sfîrșitul vizitei în

halele de producție, tova
rășul Robert Mugabe s-a 
oprit la cantina întreprin
derii, unde i-au fost pre
zentate condițiile în care 
servesc masa oamenii mun
cii de la „23 August".

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mu
gabe s-au îndreptat, apoi, 
spre sala de festivități a 
Clubului întreprinderii „23 
August", unde a avut loc 
mitingul prieteniei româ- 
no-zimbabweene.

Intervenție românească 
in Comitetul juridic .

Mitingul prieteniei 
româna-zimbab weene

inchsierea convorbirilor oficiale

După vizitarea uzinei. în 
sala de festivități a clubu
lui întreprinderii „23 Au
gust" a avut loc mitingul 
prieteniei româno-zimba- 
bweene, moment deosebit în 
programul vizitei oficiale 
de prietenie pe care o e- 
fectucază în țara noastră 
primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe.

La miting au luat parte 
un mare număr de oameni 
ai muncii din această im
portantă unitate indus
trială bucureșteană.

Sosirea în sală a tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și 
Robert Mugabe a fost în- 
tîmpinată de participanții 
la miting cu deosebită căl
dură, cu sentimente de 
prețuire și stimă, cu aplau
ze prelungite, cu urale, ex
presie elocventă a satisfac
ției față de nouț dialog la 
nivel înalt româno-zimba- 
bwean.

în această atmosferă en
tuziastă. ' președintele 
Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Robert Mu
gabe iau loc în prezidiu.

D i n
Tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia. s-a reîntîlnit, luni,

în prezidiu au luat 'loc, 
de asemenea, persoane ofi. 
ciale române și zimbabwe- 
ene,

în deschiderea mitingu
lui. au fost intonate imnu
rile de stat ale Republicii 
Zimbabwe și Republicii 
Socialiste România.

întîmpinați cu îndelungi 
și puternice aplauze, la 
miting au luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al. Parti
dului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și Robert 
Mugabe, președintele ' U- 
niunii Naționale Africane 
Zimbabwe — Frontul Pa
triotic, primul ministru al 
Republicii Zimbabwe.

Cuvîntările tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Ro
bert Mugabe au fost urmă
rite cu un viu interes și 
subliniate în repetate rîn- 
duri cu aplauze și urale.

Mitingul prieteniei ro- 
mâno-zimbabweene s-a în
cheiat într-o atmosferă vi
brantă, entuziastă.

e u
în cadrul unui dineu, cu 
tovarășul Robert Mugabe, 
președintele Uniunii Na
ționale Africane Zimba
bwe — Frontul Patriotic, 
primul ministru al Repu
blicii Zimbabwe.

Luni, 1G noiembrie s-au 
încheiat convorbirile oficia
le între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
și tovarășul Robert Muga
be, președintele Uniunii 
Națiopale Africane Zim
babwe — Frontul Patrio
tic, primul ministru al Re
publicii Zimbabwe.

în încheierea convorbi
rilor, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mu
gabe au evidențiat cu sa
tisfacție caracterul fruc
tuos al dialogului purtat 
în aceste zile la București, 
care se înscrie — prin re
zultatele sale — ca un mo
ment de deosebită însemnă
tate în dezvoltarea relați
ilor dintre cele două țări, 
în întărirea solidarității 
dintre P.C.R. și Z.A.N.U.— 
F.P., a prieteniei dintre 
poporul român și poporul 
zimbabwean. A fost relie
fată hotărîrea ambelor păr
ți de a acționa pentru re
alizarea, în bune condiții, 
a înțelegerilor convenite, 
manifestîndu-se convinge
rea că, pe baza lor, se va 
amplifica conlucrarea din
tre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Națională 
Africană Zimbabwe — 
Frontul Patriotic, se vor 
extinde și adînci raporturi
le dintre România și Zim
babwe pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific, 

cultural și în alte sfere 
de activitate.

Totodată, a fost afirma

tă încrederea că. în spiri
tul celor discutate. Repu
blica Socialistă România 
și Republica Zimbabwe vor 
conlucra tot mai strîns în 
viața internațională.— adu- 
cîndu-și prin eforturi co
mune, o contribuție activă 
la crearea unui climat de 
destindere, securitate, în
credere șl colaborare în 
Europa. Africa și pe cele
lalte continente, la edifica
rea unei lumi mai drepte 
și mai bune, care să asigu
re pacea, independența și 
dezvoltarea liberă a fiecă
rei națiuni.

Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Robert Mu
gabe au apreciat că promo
varea susținută a conlu
crării multilaterale dintre 
cele două partide și țări 
corespunde intereselor și 
aspirațiilor de progres ale 
ambelor popoare, servește 
cauza generală a colaboră
rii, înțelegerii și păcii în 
lume.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tova
rășului Robert Mugabe. U- 
niunii Naționale Africane 
Zimbabwe — Frontul Pa
triotic, guvernului, între
gului popor zimbabwean, 
urări de succese tot mai 
mari în înaintarea țării pe 
calea progresului econo
mic, în dezvoltarea sa de
mocratică, socialistă. .

Convorbirile s-au desfă- 
.șurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, înțelegere 
și stimă reciprocă, carac
teristică raporturilor din
tre partidele, țările și po
poarele noastre.

NAȚIUNILE UNITE 16 
(Agerpres). Corespondență 
de la R. Căplescu : Rolul 
pe care sînt chemate să-1 
joace principiile și norme
le dreptului internațional 
în promovarea păcii și se
curității în lume constitu
ie una din problemele im
portante aflate în atenția 
Organizației Națiunilor U- 
nite, fiind dezbătut în pre
zent în Comitetul juridic, 
pe baza raportului prezen
tat de Comisia de drept 
internațional a O.N.U,

Expunînd poziția con
secventă a țării noastre în 
această chestiune, repre
zentantul român. Dumitru 
Mazilu, a arătat că, în con
cepția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu, în 
condițiile actuale de agra
vare continuă a încordării 
internaționale, de escala
dare a cursei înarmărilor, 
de intensificare a' crizei e- 
conomice mondiale, asigu
rarea legalității internațio
nale are o însemnătate deo

sebită pentru salvgardarea 
păcii. Relevînd 'in acest 
sens semnificațiile profun
de ale Apelului pentru dez
armare și pace al Frontu
lui Democrației și Unității 
Socialiste, difuzat ca docu
ment oficial al actualei se
siuni a Adunării Generale 
a O.N.U., reprezentantul 
țării noastre a arătat că, 
în lumina acestei vibrante 
chemări la rațiune, înțele
gere și pace, fundamentul 
trainic al unor relații nor
male între toate națiunile 
lumii îl constituie trans
punerea consecventă în via
ță a principiilor indepen
denței și suveranității in
ternaționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în 
treburile interne, renunță
rii la forță și la amenința
rea cu forța, respectării 
dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și alege de sine 
stătător calea dezvoltării 
economice, sociale și poli
tice.

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 1G (Agerpres). 

în cursul acestui cincinal 
(1981—1985) în U.R.S.S. se 
construiesc noi linii de 
metrou. Pînă în 1985 vor 
fi date în exploatare 112 
lem de magistrale subtera
ne care vor descongestio
na circulația urbană de Ia 
suprafață. In 1983 se va da 
în funcțiune metroul din 
Godci, iar un an mai tîr- 
ziti cel din Minsk. Se va 
continua construirea lini
ilor subterane la Dnepope- 
țrovsk, Novosibirsk, Kui- 
bîșev, Sverdlovsk. Totoda
tă, se vor încheia lucrările 
de documentare la proiec
tele de metrou din Riga, 
Omsk, Alma-Ata, Perm, 
Rostov pe Don.

BERLIN 16 (Agerpres). 
La întreprinderea construc
toare de mașini grele din 
Nordhausen, R.D.G., se 
acționează în direcția uti
lizării roboților industriali, 
una din căile sigure de 
sporire a productivității 
muncii. Astfel a trecut cu 
succes stadi*^ experimen
tal un robot de sudare rod 
al colaborării specialiști
lor din întreprindere cu 
oameni de știință din cer
cetare. Această instalație 
automată permite sudarea 
unor piese de mare gaba
rit pentru excavatoarele 
produse aici. Robotul ve
rifică „independent" cali
tatea sudurii, realizînd e- 
ventualele rectificări.

Spre dezvoltarea cu succes 
a Poloniei

VARȘOVIA 16 (Ager
pres). După cum informea
ză agenția PAP, la Varșo
via a avut loc o întîlnire 
a Secretariatului C.C. al 
P.M.U.P. cu primii secre
tari ai comitetelor voievo
dale ale partidului și șefii 
de secții de la C.C. al 
P.M.U.P., condusă de Woj
ciech Jaruzelski, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de 
Miniștri șil R.P. Polone. Au 
fost examinate problemele 
social-politice ale Poloniei 
și sarcinile partidului pen
tru perioada imediată, su- 
bliniindu-se că, cea mai im

portantă sarcină a P.M.U.P. 
este, în momentul de față, 
crearea unei largi platfor
me de colaborare a tuturor 
forțelor sociale patriotice 
care se situează pe princi
piile Constituției și ale va
lorilor fundamentale ale 
socialismului decurgînd din 
aceasta, în scopul înlătură
rii crizei și spre binele 
dezvoltării cu succes a 
Poloniei. Partidul — s-a 
relevat în cadrul întîlnîrii 
— a avansat ideea Frontu
lui înțelegerii naționale, 
care obține un sprijin tot 
mai larg din partea opiniei 
publice.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : .Apus la amia
ză ; Republica : Cursă 
furtunoasă ; Unirea Sînt 
timid dar mă tratez.

PETRILA; Punga cu 
libelule.

LONEA : Toate fetele 
mele.

ANINOASA : Pentru 
prima oară căsătorită.

VULCAN — Luceafă
rul : Un șerif extrate
restru.

LUPENI — Cultural : 
Vara speranțelor; Mun
citoresc : Strada Ha-
novra,

URICANI : împușcă
turi la poliția secretă.

babwe, președintele U- 
niunii Naționale Africa
ne Zimbabwe — Fron
tul Patriotic — care, la 
invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Parti
dului Comunist Român 
președintele Republicii 
Socialiste România, și 
a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a efectuat, 
împreună cu tovarășa 
Sally Mugabe, o vizi
tă oficială de prietenie 
în țara noastră.

' Muzică populară. 
Cincinal ’81—’85. 
Film
„Drumul oaselor".
Originea
— serial științific 
(reluare).
Telex. 
Telex. 
Teleșcoală. 
Clubul tineretului. 
Almanah 
resc. 
Forum 
ideologic. 
1001 de
Telejurnal. 
Civica.
Pentru dezarmare 
și pace — o nouă 
și strălucită ini
țiativă a tovarășu
lui Nicolae 
Ceaușescu, a 
României socia
liste.
Teatru TV: ..Mun
tele" de Dumitru 
Radu Popescu. 

22,05 Telejurnal.

11,00
11,25

12,25

artistic :

DUPĂ CUM INFOR
MEAZĂ agențiile Reuter 
și France Presse, peste 
300 000 de persoane — în 
majoritate tineri — au par
ticipat, duminică, la Ate
na, la o puternică demons
trație împotriva NATO și 
a prezenței militare ameri
cane în Grecia. Demons
trația a fost organizată 
pentru a marca împlinirea 
a opt ani de la desfășura
rea amplelor acțiuni stu

dențești de protest din 17 
noiembrie 1973 împotriva 
„regimului coloneilor". La 
demonstrație au participat 
delegații reprezentînd di
ferite partide politice, pre
cum și membri ai parla
mentului.

INUNDAȚIILE care s-au 
abătut asupra statului Mi
nas Gerais din Brazilia ca 
urmare a ploilor diluviene 
de săptămîna trecută s-au 
soldat cu moartea a cel 
puțin 10 persoane, în vre
me ce alte 5 000 au rămas 
fără adăpost, au anunțat 
surse oficiale la Belo Ho
rizonte, capitala acestui 
stat. Potrivit serviciilor

de apărare civilă, în 38 de 
localități s-au înregistrat 
importante pagube mate
riale, circulația devenind 
imposibilă între unele din
tre ele, iar comunicațiile 
cu Belo Horizonte fiind 
întrerupte.

MURRAY WEIDEN- 
BAUM, consilier economic 
principal al președintelui 
Ronald Reagan, a estimat 
că rata șomajului in "Sta
tele Unite ar putea ajunge 
pînă la 9 la sută în primul 
semestru al anului 1982. 
într-un interviu acordat 
rețelei de televiziune CBS, 
Weidenbaum a afirmat că

„programul economic" al 
președintelui Reagan a
reușit să reducă inflația, 
dar s-a soldat în contra
partidă cu recesiunea și 
șomajul actual. De la 7,3 
la sută în cursul verii, șo
majul a urcat în Statele 
Unite la 8 la sută în luna 
octombrie, 8,5 milioane de 
americani răminînd fără 
lucru.

TV

i 9,15 Muzică populară.
In jurul orei 9,30 — 

: Transmisiune directă
: de la Consiliul de Stat:
î ceremonia semnării do-
î cumentelor oficiale din-
3 tre Republica Socialistă

România și Republica 
: Zimbabwe.

* Muzică populară.
* Tcleșcoală.

î 10,15 Muzică populară.
In jurul orei 10,30 — 

Transmisiune directă 
i de la aeroportul Oto-

peni : ceremonia plecă- 
: rii tovarășului Robert
• Mugabe, primul minis

tru al Republicii Zim- s

13.15
16,00
16,05
17.15
18,00

18,25

18,50
19,00
19,30
19,55

omului

pionie-

politico-

seri.

20,15

HSEDJO
Mica publicitate

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Moră- 
rescu Vasile, eliberată de 
Preparația Lupeni. Se de
clară nulă. (1113)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Brîn- 
dușoiu Vasile, eliberată de 
Preparația Lupeni. Se de
clară nulă. (1114)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pap 
Maria, eliberată de I.M. Pe- 
trila. Se declară nulă. (1115)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Parpa- 
lă Victor, eliberată de I.M. 
Uricani. Se declară nulă. 
(1118)
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PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Kiraly 
Maria, eliberată de Fabri
ca de pline. Petroșani, Se 
declară nulă. (1119)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Andro- 
nache Gheorghe, eliberată 
de I.M. Uricani. Se decla
ră nulă. (1120)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Mari- 
noiu Alexandru, eliberată 
de I.M. Uricani. Se declară 
nulă. (1121)

PIERDUT legitimație de 
serviciu -pe numele Burcuș 
Maria, eliberată de Fabrica 
de mobilă Petrila. Se de
clară nulă. (1122)

ANUNȚ DE FAMILIE

SOȚUL, fiul, nora, nepoții, rudele și prietenii a- 
nunță împlinirea unui an de cînd ne-a părăsit buna 
și iubitoarea noastră soție, mamă și bunică

SAVA MARIA
îi vom păstra veșnică și neștearsă amintirea chi

pului ei drag, duios, devotamentului și dăruirii fără 
măsură față de familie și cei dragi. țl042)
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