
Plenara comuni a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

și a Consiliului Suprem al Dezvoltării■ c
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Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și So
ciale. miercuri, 25 noiembrie, au început 
lucrările plenarei comune a Comitetului 
Central al Partidului 
a Consiliului Suprem 
nomice și Sociale.

Plenara a adoptat,
mătoarea ordine de zi :

1. Creșterea rolului <>rvane'or si 
zațiilor de par'id. al comuniștilor 
făptuirea h tărîrilor Congresului al 
al partidului, aplicarea fermă a 
mecanism ecmiomieo-finaneinf, 
autocondticerii muncitorești si au'ogestiu- 

a 
si

Comunist Român și 
al Dezvoltări: Eco-

în unanimitate, ur-

organi- 
in în- 

XII-lea 
noului 

întărirea

nii, a autoaproviz.îonării teritoriale 
populației, perfecționarea planificării 
conduceri’ activității economice, dezv-'’- 
tarea continuă a democrației num itorești, 
socialiste.

2. Proiectul planului național un’c >le 
dezvoltare economico-socială a R-mub'i- 
cii Soț liste România pe anul 1982.

3. Proiectul 
agriculturii și 
anul 1982.

4. Proiectul
nului financiar centralizat pe anul 1982.

5. Programul privind autoconducerea 
și autoaprovizionarea teritorială, pentru 
asigurarea populației cu produse agrico
le. animale și vegetale. în perioada 
1982—1985 și, în acest cadru. Programul 
privind aprovizionarea populației cu

planului de dezvoltare a 
industriei alimentare pe

bugetulfti <le stat si pla-

produse agroalinientarc și bunuri indus
triale de consuni pe trimestrul IV 1981 
și semestrul I 1982.

6. Raportul privind concluziile des
prinse <lin controalele efectuate la Com
binatul minier Oltenia.

7. Unele probleme organizatorice.
La lucrărilo plenarei participă, ca in

vitați. primi-secretari ai comitetelor ju 
dețene de partid, cadre din ministere, 
instituții centrale si organizații de masă 
redactori șefi ai presei centiale care nu 
sint membri ai Comitetului Central.

Participanții la plenară au păstrat un 
moment de reculegere in memoria to
varășilor Dumitru Dumitru si Aurel Vi- 
joli. caro au îneetat din viață in perioada 
de la plenara precedentă.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
prezentat expunerea cu privire la creș
terea rolului organelor și 
de partid, al comuniștilor, 
hotărârilor Congresului al 
partidului, aplicarea fermă 
cantsm economico-financiar. întărirea atl- 
toconducerii muncitorești 
nii, a autoaprovi denă-îi 
populației, perfecționarea 
conducerii activității 
tarea continuă a 
gești, socialiste.

Ampla expunere 
ral al partidului a 
nă aprobare de cei prezeiiți si subliniată 
în repetate

în cursul 
baterile în 
la ordinea

Lucrările
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Festivalul brigăzilor

artistice

în cadrul actualei ediții 
a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", în zilele 
de 27, 28 și 29 noiembrie, 
are loc in Valea Jiului Fes
tivalul brigăzilor artistice 
și grupurilor satirice din 
industria minieră, petrolu
lui și geologiei. Concursul 
se desfășoară în două 
în Ă 'le de vineri și 
bătă la ora 17 are loc 
eliminatorie în orașele Lu
peni și Uricani, urmînd ca 
duminică, 29 noiembrie, 
formațiile calificate să se 
întreacă pe scena Casei de 
cultură din Petroșani. La 
acest festival, vor partici
pa, alături de brigăzile ar
tistice și satirice din Vale și 
din județ, reprezentanții 
celorlalte întreprinderi mi
niere, petroliere și geologi
ce din alte județe ale-țării.

< 0 probi îiiiă de conștiință muncitorească
REALIZAREA ANGAJAMENTELOR

organizațiilor 
in înfăptuirea 

XII lea al 
a noului me-

și autogestîu- 
teritoriale a 
planificării și 

economice, dez.vol- 
demoerației muncito-

a secretarului gene- 
fost primită cu (lepli-

rnirluri cu însuflețite aplauze, 
după-amiezii, au început dez- 
leiătură cu problemele aflate 
de zi.
Plenarei continuă.

Făurarii uneia din cele mai înalte clădiri din țară, 
turnul puțuiui cu schip de la I.M. Lupeni, muncind 
cu multă abnegație și hărnicie se apropie de cotele 
superioare, unde va fi instalată cea mai modernă ma
șină de extracție a cărbunelui din Valea Jiului.

NEMECSEK

țiale depășiri ale propriu
lui angajament la produc
ția de cărbune între 100 
și 4772 de tone, sint cele 
conduse de brigadierii 
Mihai Dudescu, Traian

FWAfTAH»*
la

s-au ^X)^iNDEPtfNîT

la 
și 

asemenea, 
depă- 

100 pî-

La începutul anului, 
' în adunările oamenilor 
muncii a răsunat cu pu
tere glasul minerilor, an
gajamentul acestora de a 
crește producția de căr
bune. Astfel, 
un număr de 
40 de forma
ții de 
cărbune
angajat să-și 
depășească sarcinile dc 
plan eu 100 pină la 
1000 de tone de cărbune 
și zece formații de 
lucrările de investiții 
pregătiri, de
s-au angajat să-și 
șească planul cu 
nă la 500 mc.

După zece luni, 
cuvintul dat la începutul 
anului, printr-o intensă 
activitate de organizare i 
producției și a muncii it> 
abataje, de întărire a dis
ciplinei în formațiile de 
lucru, un număr de 15 
brigăzi raportează înde
plinirea angajamentului 
anual luat in întrecerea 
socialistă. Formațiile care 
își înscriu numele la loc 
de cinste, prin substan-

față de I.upu, 
Du

de 
au

rit întrucît la cărbune 
trei din brigăzile fru 
amintite sînt ale sectoru
lui I. trei sînt ale sectoru
lui V și cite una de la 
sectoarele VI și VII. Pen

tru a genera
liza experien
ța înaintaui a 
acestor fvrn <>- 
ții care au 
reuși: s.- și
angajam ui ui 

socia- 
adresat cît- r-

Borșa. Ioan Bud, Gheor
ghe Sava, Mihai Neșiian, 
Constantin Bejan, Mihai 
Potsch și Marin Baltag. 
La activitatea de investi
ții. formațiile fruntașe sint 
cele conduse de Constan
tin Niță, Gheorghe Buță. 
Ilie Chiron. Aristică Ro- 
gheanu. Vasile 
Gheorghe Grcsu. și
mitru Petrea — toate 
la sectorul VIII care 
realizări între 64 și 539 
mc. Marele "merit al con
ducerii sectorului VIII in
vestiții este reușita de a 
menține compact un ma
re număr de formații ca- 
re-și realizează de 
mulți ani sarcinile 
plan lună de lună, 
tăm asupra acestui

mai 
de 

Insis- 
me-

realizeze 
luat în întreceri a 
listă ne-ain 
va brigadieri cu întreba
rea : „Ce ați întreprins
pentru depășirea propriu
lui angajament ?“

Ml H AI DUDESCU, ș‘f 
de brigadă din sectorul 
I : „Nu văd nimic d < sc
hit in ceea ce am fă ut, 
atita doar că am fost 
transigent cu cei care 
căutat să 
schimburile prin 
nemotivate. Se știe, 
năoară, că maistrul, 
pontai, iți dă alt 
cînd lipsește unul, 
formația tip. Dar

Teodor ARVINTE

in- 
au 

dezorganizez- 
absent" 

bu
la 

ort .
din 

ac « a
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Preparatorii din secția Coroești a

I.P.C.VJ. afirmă :

faze:
s1

CaMatea cârbunehi
depinde

mstantâ de noi

Vibrantă atmosferă de unanimă adeziune
ia inițiativa de pace a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
Am vrem râzboî!

Construim pantru bunăstare 
și fericire

Pacea, drept fundamentai a! ouiduî

*

I

I
I

l

Pe unde am trecut noi, 
constructorii, rămin uzine 
și orașe. Ceea ce făurim 
in prezent în orașele Lu
pani și Vulcan constituie 
noi repere ale înfloririi 
vieții noi pentru mineri 
și familiile lor, pentru toți 
oamenii muncii. Iată de 
ce noua ți strălucita ini
țiativă de pace a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
ccl mai iubit fiu al na
țiunii noastre, ne-a mers 
la inimă, tn numele ra
țiunii, al vieții noastre 
noi, acum, pină nu este 
prea tirziu, trebuie să 
spunem un NU, hotărit
păgubitoarei și iraționa-'"Continuare in pag. a 2-aJ

lei curse a înarmărilor a- 
tornice. In Europa există 
de pe acum acumulate a- 
titea arme nucleare incit 
în orice moment ele pot 
să distrugă clădiri și uzi
ne, populații întregi, ci
vilizația materială cons
truită cu trudă dc oa
meni in decurs de mile
nii. La ce poate să^ slu
jească în aceste condiții 
instalarea de noi arme 
tomice, de distrugere

Iuric PÎRVAN, 
șeful coloanei Vulcan 

I.U.G.T.C. Craiova

b- 
in

a

Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului 'De
mocrației și Unității Socialiste a avut un larg ecou in 
rîndurile locuitorilor comune. Banița. Numeroși muncitori 
la cariera de piatră și unitățile complexului C.F.R. de 
pe raza comunei, țărani crescători de animale, gospo
dine, lucrători comerciali și cadre didactice s-au întrunit 
intr-o însuflețită adunare in sola căminului cultural pen
tru a aproba în unanimitate noua inițiativă de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a României socialiste, și 
pentru a-și exprima ingrijorarea pe care cursa nesăbuită 
a înarmărilor o produce oamenilor pașnici și iubitori, de 
liniște din întreaga lume.

In cuvinte pornite din îndemnul conștiințelor și al 
inimilor, locuitorii comunei au dat o înaltă considerație 
chemării la solidaritate și acțiune, pentru încetarea 
cursei înarmărilor, împotriva pericolului războiului nu
clear, pe care Apelul F.D.U.S. o adresează întregului 

•nostru popor, precum și celorlalte popoare. In cuvintul 
său Vasile Stoica, unul dintre locuitorii comunei care a 
cunoscut nemijlocit ororile ultimului război mondial, nu- 
măr’ndu-se in prezent printre gospodarii fruntași, harnici 
crescători de animale și cultivatori de pămint, și-a ex-

t 
t 
t 
t

I

( 
I 
I
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Reprezentînd circa 35 la 
sută din întreaga capacita
te de preparare a cărbune
lui din .Valea Jiului, sec
ția .de la Coroești este fără 
îndoială o unitate impor
tantă, de care multe centre 
siderurgice din țară depind 
in mare măsură. Preluînd 
cărbunele cocșificabil brut 
de la trei întreprinderi mi
niere (Paroșeni, \ ulcan .și 
Aninoasa), preparația de 
la Coroești se confruntă, în 
contextul sarcinilor com
plexe ce-i revin, de a pre
lucra aceste producții, eu 
multe și nedorite greutăți, 
așa cum afirma șeful sec
ției, in;. Silviu Conștanti- 
nescu : „Calitatea cărbu
nelui este o problemă de 
mare importanță. Ea r>u 
este nouă. De cind se știu, 
preparatorii au fost nevoiți 
să depună eforturi deose
bite, să dea dovadă de mul
tă pricepere pentru a scoa
te din cărbunele recepțio
nat un cărbune cocsificabil 
cît mai bun. Aceasta pen
tru că primim foarte des 
cărbune care nu prea e... 
cărbune ! Se pare că repe
tatele apeluri la vigilență 
și preocupare în privința 
calității nu prea au avut e- 
cou la cei care îl produc", 

însoțitorul nostru prin

secțiile pfeperației, ing. 
Vasile Caramele, ne-a spus: 
„Deși facem muite pentru 
a ridica la un nivel supe
rior indicatorii de calitate, 
nu este suficient, și totul 
pornește de la calitatea 
cărbunelui brut recepționat. 
Veți vedea la „separare" ce 
vine de la mină..." Și am 
Văzut... cele « femei cite 
erau pe schimb în momen
tul respectiv, pur și sim
plu nu făceau față la can
titatea foarte mare de pia
tră ( 1-80) ce venea pe cele 
două benzi. Ne întrebăm : 
oare conducerile sau (de ce 
nu ?) chiar minerii de la 
Paroșeni, 
noasa 
roești 
Da ?! 
vut ?
roești 
(deși
face intr-un ritm intens, o 
dovedește și faptul că de 
câteva săptămîni funicula- 
rul nu mai face față la e- 
vacuarea sterilului, nece- 
sitîndu-se dublarea liniei !“.

Vulcan și Ani- 
au fost aici la Co- 
să-și vadă „opera" ? 
Și, ce urmări a a- 
La preparația Co- 
alegerea sterilului 

eu mari eforturi) se

Ioan Alexandru TATAR

ttt pag. a î-«/
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Pacea, drept fundamental
al omului

(Urmare din pan. 1) Urmare din pag. ll

depinde — nu în ultimă

Steagul roșu
ai*».*

(Urmare din pag. U

la

tre- 
pentru 

mărunt
cît 

pre-

instanță

Vibrantă atmosferă de unanimă adeziune la inițiativa
depaceatovarășului Nicolae Ceaușescu

O TREAPTĂ SPRE 
ZIUA DE MÎINE

î 
t

Dacă am prins în suflet 
un trandafir 

și nu ne-am înțepat 
înseamnă, că am mai urcat 

o treaptă 
spre gingășie 
dacă am ascultat un cîntec 

de ciocîrlie 
privind-o cum zboară 

spre soare 
înseamnă că am mai urcat 

o treaptă
spre dăruire
dacă din țeava unui tun am 

ridicat pe cîmp 
o sperietoare pentru ciori 
înseamnă că am mai urcat 

o treaptă
spre PACE 
și pacea e treapta 

hotărîtoare
spre ziua de mîine.

Rahela BARCAN

Din discuțiile avute 
preparația Coroești cu pre
paratori, cadre de conduce
re am desprins că, în ciu
da greutăților, oamenii 
muncii din cadrul secției 
șînt ferm hotărîți să acțio
neze pentru o calitate 
mai bună a cărbunelui 
parat.

Cum se acționează 
spune tovarășul Petru 
secretarul comitetului 
partid, maistru 
lor : „După cum se 
nouă ne revine rolul 
îmbunătăți calitatea 
bunelui. Sarcinile ce 
stau în față se referă

ne 
Rus, 

de 
prepara- 

știe 
de a 
căr- 

ne 
în 

primul rind la îmbunătăți
rea indicatorilor de prepa
rare care exprimă sintetic 
eficiența valorificării com
plete și superioare a cărbu
nelui. Ele sînt recuperarea 
globală și recuperarea în 
cărbune special pentru 
cocs.J’entru realizarea creș
terii planificate cu 4 la 
sută la primul indicator, 
s-a trecut la producerea 
sortimentului de cărbune 
mixt cu putere calorică me. 
die de 2600 Keal/kg, ceea 
ce a permis reducerea 
substanțială a pierderilor 
în steril evacuat la haldă. 
De asemenea, prin moder
nizarea tehnologiilor și pro
cedeelor de spălare și flo
tam.
de < 
fin.
cu ajutorul 
proiectanților și 
iilor pot fi modernizate și 
perfecționate tehnologiile 
de preparare a cărbunelui.
rin readaptarea la noile 
eeesități și parametri sta-

. s-au redus pierderile 
cărbune in materialul 
Și, în acest domeniu, 

specialiștilor, 
cercetă to

Realizarea
angajamente'or

(Urmate din pag. I)

Construim pentru bunăstare 
și fericire

masă, pe continentul nos
tru ? Țara noastră și-a 
făcut cunoscută in lume, 
cu nenumărate prilejuri, 
poziția sa de pace, sus
țin în d 
vență 
mare, 
cursei 
mice, 
lor resurse
prezent înarmării in sco
puri pașnice in cadrul li
nei noi ordini politice și 
economice internaționale, 

tnțelegînd pe deplin ne
cesitatea păcii, a dezar
mării, noi constructorii, 
ne ridicăm glasul alături 

de întregul nostru popor,

cu tărie și consec- 
o politică de dezar- 
cerind stoparea 
înarmărilor ato- 

cheltuirea uriașe- 
destinate in

cerînd să nu se precupe
țească nici un efort pen
tru încetarea cursei înar
mărilor nucleare, pentru 
înlăturarea primejdiei 
războiului nuclear in Eu
ropa și în lume.

Adeziunea noastră de
plină la inițiativa de pace 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o vom expri
ma prin fapte de muncă, 
vom construi mai mult 
și mai bine cu convinge
rea fermă că stă in pu
terea popoarelor lumii să 
asigure pacea, pentru a 
putea merge înainte 
calea progresului și 
năstării tuturor celor 
muncesc.

primat adeziunea fierbinte la noua inițiativă de pace a 
țării noastre, declarindu-se hotărit impotriva războiului 
nuclear. „Sintem oameni pașnici, dorim dintotdeauna să 
trăim în liniște pentru a ne dezvolta comuna prin muncă 
unită, pentru a valorifica cît mai bine condițiile pe care 
le avem în scopul cutoaprovizionării și a unei contribuții 
cît mai mari la aprovizionarea populației cu carne, lapte 
și alte produse. Pentru aceasta avem nevoie de pace, nu 
de rachete și nici de bombe nucleare sau cu neutroni". 
Aceeași adeziune și dorință de pace o exprimat în cu- 
vîntul său și Viorel Vladislav.

in calitate de membră a comitetului comunal al fe
meilor, în numele acestora și al celor doi copii pe care 
dorește să-i crească și să-i pregătească pentru muncă 
pașnică și viață, a vorbit Olimpia Moroșan, tehnician 
agricol. Ea a dat glas adeziunii femeilor din Bănița la 
cauza nobilă a păcii și dorinței lor de a crește în condi
ții de pace tinăra generație.

biliți a instalațiilor de pre
parare s-a îmbunătățit re
cuperarea în cărbune spe
cial pentru cocs. Tot prin 
readaptarea vechilor utila
je, dar și introducerea de 
noi hidrocicloane s-a 
cut la recuperarea 
cocs a cărbunelui 
(0.5—3 mm).“

Ce se mai face 
parația Coroești în 
ța calității ?

Am aflat că la „separa
re" se suplimentează pos
turile cu încă 3—4 munci
toare, atunci cînd este ne
voie. Că permanent perso
nalul tehnic este împărțit 
pe schimburi. De altfel, 
chiar în săptămîna vizitei 
noastre, sing. Vaier Irimuș 
era în schimbul III. Prin
tr-o asistență corespunză
toare instalațiile de prepa
rare sînt menținute în bu

nă stare de funcționare pen
tru a putea prelucra 
bunele recepționat la 
rametrii cei mai înalți. Dar 
așa cum am constatat nu 
totdeauna depinde numai 
de preparatori. Ci și de mi
neri...

Conști.enți de sarcinile ce 
le revin, preparatorii de la 
secția Coroești, cît și cei 
din l.upeni și Petrila, ai 
l.P.C.V.J. acționînd prin 
efortul lor comun, prin va
lorificarea tuturor posibili
tăților și tehnologiilor de 
preparare își vor aduce 
contribuția la realizarea o- 
biectivului de mare însem
nătate națională: „Cărbune 
cocsificabil și energetic de 
cea mai bună calitate".

la pre- 
privin-

căr-
pa-

mator Eugen 1 Jerbei promi- 
filmul poate fi văzut 
la sfîrșitul acestui

te că 
pină 
an.

In cadrul acțiunilor organizate in „Săptăniina cărții tehnico-științifice1, 
nifestare integrată în Festivalul național „Cîntarea României" la numeroase 
librării, școli și unități economice din municipiul nostru, au fost organizate stan
duri de carte tehnico-știinlifică. în imagine unul din standurile prezentate Ia 
Institutul de mine Petroșani cu lucrări elaborate • de cadrele didactice din I.M.l’.

Foto: șt. NEMECSEK

Iarna a venit, așa că 
problema aprovizionării cu 
combustibil devine din ce 
în ce mai acută. Pe aceas
tă temă am solicitat 'câteva 
relații de la tovarășul 
Gheorghe < Florescu, șeful 
depozitului, de combustibil 
al I.C.S.M.I. Petroșani.

— Aveți in stoc can
tități de lemne și căr
buni in măsură să satis
facă cerințele solicitan- 
țiior ?

— Cărbufii avem 544 to
ne și primim ori de cite 
ori este nevoie, așa că in a- 
ceastă privință nu avem 
probleme. De altfel, din 
zece in zece zile se descar
că pe rampă un vagon de 
30 sau 60 de tone, după 
cum avem nevoie. Lemne, 
in schimb, avem in stoc 
doar 190 de tone. Puține, 
chiar foarte puține dacă 
ținem scama că mulți din 
beneficiarii noștri nu și-au 
găsit timp din primăvară 
și pînă acum să-și scoată 
combustibilul deși acest 
lucru trebuia făcut în mod 
eșalonat, pe trimestre. Prin
tre unitățile economice ca
re nu și-au .găsit timp în 
zece luni 
re măcar 
cantfțp.tea de

asigu- 
parte

să-și 
în 

combustibil

telor l.upeni, în colaborare 
cu comitetul de sindical și 
U.T.C. al I.M, l.upeni.

care au nevoie se numără 
Șantierul T.C.H. Livezeni 
(110 tone)2 I.GE.L. (80 . to
ne'
1
ar

E.G.C.L. Petroșani — 
(37 tone) .și lista lor 

. .i putea continua.
— Care este cauza că 

deși mulți beneficiari 
nu și-ișu scos cota de

primim lemne .și cu vagoa
nele. Din lipsa unei rampe 
proprii ele se descarcă în 
gară de unde Ie transpor
tăm cu mașinile. In plus, 
cei ce au posibilități și do
resc. pot să ridice cota de 
combustibil direct de la de
pozitul U.F.E.T, din Iscroni.
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Aprovizionarea 
cu combustibil
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combustibil totuși 
cui din depozit este 
tul <le mic ?

— Principala cauză 
numărul 
mașinilor. Așa se explică 
faptul că din cele 2500 to
ne de lemne de foc 
trebuiau 
pozit în 
luni am 
de tone.

— Ce măsuri 
luat pentru a se 
ge Ia zi cu livrările și 
onorarea cererilor be
neficiarilor ?

— De o lună și mai bine

sto- 
des-

este 
nesatisfăcător al 
Așa se

cîte
să ne intre în de- 
acest an, în 
primit doar

zece
1000

s-au 
ajun-

îi invităm s-o facă. Pînă 
acum au procedat în acest 

Petro- 
și 
și 

noi

mod I.C.S.A.—A.P. 
șani, Școala generală 
grădinița din Iscroni 
nu numai aceștia. La 
se trimite doar avizul pen
tru a se incașa suma ce 
se cuvine. Luînd lemnele 
direct din depozit, se eco
nomisește timp și însemna
te cantități de carburanți.

— Cum vedeți totuși 
recuperarea restanțe
lor ?

— Dacă am primi în fle
care zi 6—8 camioane cu 
lemne, întreaga cantitate.

• CALITATEA CĂR
BUNELUI PE... PELICU
LA DE CELULOID. Mem
brii cineclubuluî din cadrul 
clubului sindicatelor 
Aninoasa întreprind, 
țiuni stăruitoare în 
rea finalizării unui
pe tema calității cărbune
lui. Pînă la această oră 
s-au efectuat filmările ex
terioare. Pasionatul cinea-

din 
ac- 

vede- 
film

• LA CĂMINUL 
NEFAMILIȘTI. Azi, 26 no
iembrie, 4a < 
nefamiliști al 
(fostul căni in 
dezbatere cu 
tari, pe tema 
nefamiliști — 
ducație muncitorească 
civică". Dezbaterea‘este or
ganizată de clubul sindica-

DE

decăminul
1 LM. l.upeni

5), are loc o 
tinerii loca- 
„Căminul de 
școală de e- 

și

• TERMOF1CARE. încă 
un cartier al orașului Pe
troșani (Hermes) benefi
ciază, încăpind de ieri de 
avantajele termoficării. Lo
cuitorii cartierului mulțu
mesc, prin intermediul nos
tru, muncitorilor de la 
T.C.H., care au grăbit e- 
xecutarea acestei lucrări 
de marc importanță.

• TRIBUNA IDEILOR. 
Sub acest generic, clubul 
cultural studențesc organi
zează astă seară (ora 20) 
o dezbatere pe tema „Ști- 

• ința și religia, o contradic
ție evidentă a contempora
neități'.

@ EXPUNERE. Marți, 
24 noiembrie, la clubul sin
dicatelor din l.upeni a a- 
vut loc o interesantă ex
punere pe tema : „Alcoolul 
— sursă dăunătoare sănă-

lății omului". La expunere, 
susținută de medicul Ion 
Cirstoiu, au participat lo
catari din cartier, tineri .și 
vîrstnici.

• LA ADRESA Ll.R.U.C. 
PETROȘANI. De mai bine 
de trei săptămîni,. unitatea 
nr. 100 din cadrul comple
xului comercial „Parîngul" 
a trimis la reparat un cân
tar la Ll.R.U.C. Nici pînă 
acum nu e gata. Este lesne 
de înțeles ce înseamnă să

nu este obișnuit cu orta
cii, cu noul loc de mun
că și randamentul schim
bului este scăzut. Menți- 
nind stabilitatea forma
ției am reușit să ne depă
șim propriul angajament 
de 1000 de tone, luat la 
începutul anului, cu încă 
3700 de tone de cărbune".

IOAN BUD, șef briga
dă sectorul V : „Perma
nentizarea membrilor in
tr-o formație este deosebit 
de importantă, dar tot 
atît de importantă este 
și crearea unei discipline 
ferme la toți membrii 
găzii față de timpul 
tinat procesului de 
ducție și nu oricum, 
maximă eficiență. De 
cru se găsește în abataj 
chiar și atunci cînd in
tervin defecțiuni electro
mecanice. Totul este să 
acționezi cu spirit de 
răspundere față de- soar
ta producției, decN mpriile 
noastre cîștiguri'ț

Șeful de brigadă de la 
sectorul VIII Constantin 
Niță spunea la rîndul său: 
„Prietenia este lucrul cel 
mai necesar într-o briga
dă. Complicatele legături 
de producție trebuie ar
monizate printr-o cunoaș
tere și întrajutorare re
ciprocă. în brigada noas
tră astfel de relații sînt 
și numai astfel biruim cu 
mai multă ușurință greu
tățile care apar inerent și 
sînt destule și la noi". 
. Afirmațiile acestor șefi 
de brigadă au acoperire 
în tonele de cărbune și 
metri cubi realizați peste 
sarcinile de plan. De ace
ea. cea mai de seamă 
preocupare a conducăto
rilor procesului de pro
ducție rămîne generali
zarea experienței înain
tate, pentru a fi însușită 
și aplicată de mai 
colective de lucru 
să însemne, mai 
cărbune patriei.

bri- 
des- 
pro- 

cu 
Iu

multe
care
mult

pe care o avem contracta
tă cu U.F.E.T.-ul ar li ono
rată pînă la sfîrșitul aces
tui an. Totul este însă le
gat de mijloacele de trans
port și sperăm ca și aceas
tă problemă să fie rezolva
tă în zilele următoare. Noi 
primim lemne in depozit 
incepînd de dimineața, de 
ia ora 7, și pînă la ora 20, 
dar să nu le așteptăm za
darnic.

— Care e programul 
depozitului pentru între
prinderi, instituții si be
neficiarii individuali 
de combustibil ?

— Patru 
nâ luni, 
sîmbătă — 
intre orele
a veni în întîmpinarca ce
rințelor celor ce lucrează 
in schimbul de dimineață, 
în zilele de marți și vineri 
stăm la dispoziția solicita
torilor între orele 9—17,15. 
Totul e să primim, în pe
rioada rămasă pînă la sfîr
șitul anului în 
6—8 mașini cu 
despre cărbuni 
si cred că nici 
vem probleme.

zile in săptămî- 
miercuri, joi și 
avem program

7—15,15. Pentru

fiecare zi 
lemne. Cît 

n-am avut 
nu o să a-

D. CRI.ȘAN

vinzi cu un cîntar în loc 
de două. N-ar fi cazul să 
fie pusă în „balanță" lipsa 

de operativitate a Ll.R.U.C.?
E totuși necesar un „gram" 
de preocupare...

Kubrică realizată de 
Gheorglie BOȚEA

I

I

I
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BĂRBAȚI CARE ONOREAZĂ TITLUL DE MINER

Neprețuita moștenire
Pentru vestitul șef de 

brigadă loan Miclea III, de 
la sectorul IV al minei Lo
nea, mult așteptatul mo
ment al „numărătorii in
verse" a sosit — peste vreo 
sută de zile va fi sărbătorit 
cu ocazia ieșirii la pensie. 
Cind i se va înmîna basto
nul de pensionar (cineva, 
parafrazind cunoscuta vor
bă de duh napoleoneană, îi 
numea pe veteranii mineri
tului „mareșali ai muncii") 
va depăși 31 de ani în sub
teran, dintre care aproape 
un sfert 
brigadă.
- De 

conduc 
singur n-am îndeplinit pla
nul, dar în ceilalți ne-am 
depășit sarcinile cu multe 
zecK mii de tone de căr
buni

Anul trecut, spre exemplu, 
plusul brigăzii a măsurat 
9000 de tone, numai in pri
mele 10 luni ale lui 1981 
ortacii lui Miclea raportau 
o depășire de 13 476 de to
ne, deci au sărbătorit 
velionul cu cîteva zile 
nainte de 1 noiembrie, 
încă nu sint mulțumiți 
rezultatele lor, altele ar fi 
fost cifrele dacă lucrau tot 
timpul sub „tavanul" lor. Ta
vanul oferă, în fapt, amă
nunte despre modul cum 
își îndeplinesc datoria fron- 
tgliștii lui Miclea. O lucrare 
trebuie să respecte întoc
mai monografia de armare, 
să ofere siguranță și să nu

de veac ca șef de

24 de ani de cînd 
brigada, într-unul

Re- 
î-
Și 

de

necesite ulterioare retușuri, 
altfel zis să nu îngreuneze 
fluxul evacuării cărbunelui 
să nu dijmuiască timpul 
productiv. Astfel a deprins 
meseria forhaierul, încă de 
prin anii '50, de la Marian 
Adrian, căruia vrea să-i 
facă o vizită, așa ca de la 
pensionar la pensionar, toc
mai în Abrudul natal.

— Ne-au întrebat mulți 
- continuă dialogul într-un 
fel de solilocviu acest vred
nic moț —, cum de in ace
lași sector IV ol minei Lo
nea, in aceleași condiții de 
zăcămint și dotare, unele 
formații rămîn sub plan, în 
vreme ce noi scontăm să 
cîștigăm întrecerea fronta- 
liștilor din Vale, in primul 
rînd, noi avem un colectiv 
unit ; țin mult la oameni și 
ei la mine. Cot la cot am 
deprins meseria, dar ceea 
ce e important, dincolo de 
disciplină și ordinele pri
mite, am învățat să ne des
curcăm singuri. Cît am fost 
la băi, spre exemplu, mi-a 
ținut loc unul din cei cinci 
frați Mindruț, trei lucrează 
la noi. Și n-a mers rău. 
„Cheia" succesului e deci, 
întronarea spiritului de au- 
iresponsabilitate. Și lucrul 
acesta nu se petrece peste 
noapte. Cum spuneam, așa 
m-a dăscălit pe mine Ma
rian Adrian, tot astfel m-am 
străduit să procedez și eu 
cu alții. Grigore Mindruț, 
Martin Balint, loan Boteanu 
și Alexandru Hiticaș,

mei de schimb, fac același, 
lucru la nivelul formațiilor 
lor și nu numai ei, ci aju
tați de mineri ca Aurel Sîr- 
bu sau loan Cosma. Senti
mentul responsabilității nu 
se înrădăcinează neapărat 
prin ordine și instructaje ; 
munca de la om la om, deci 
apelul la conștiință, îi de
termină și pe cei tineri să

— Sint într-adevăr 
moți în brigăzile r 
Nu e 
vorbă 
care-i 
casă, 
Dar, la noi sint oameni din 
toată țara. Toți, cînd ajung 
in brigăzile noastre, vor să 
fie mai cu... moț ca ceilalți. 

Așa că, moț — nemoț cine 
face parte din brigada 
noastră trebuie să fie la 
înălțime.

mulți 
noastre, 

nevoie de prea multă 
să-i determini pe cei 
cunoști bine, de a- 

să facă treabă bună. I 
I
*

ț
I

Cea dinții dintre
virtuțile muncitorești

Afn aflu la mina Paro- 
șeni, in abatajul lui Gavri
la Meszaroș. Ne primește 
cu un „noroc bun" venit 
din întuneric, după care a- 
pare și el. E un munte de 
om, ca și muntele sub ca
re se află abatajul frontal, 
tn rodnicia acestui loc de 
producție se află investite 
toate speranțele sectorului

„Să muncim și să trăim în chip comunistu

nu se lose mai prejos. In 
fața datoriei nu există pro
priu zis ierarhia funcțiilor, 
în front sîntem toți ca sol- 
dații. Boteanu e egal cu 
Vasile Drulea, cu Ion Mora, 
dar și cu Lajos Toth, ăsta-i 
tînăr, dar fain copil.

- Pentru că tot sîntem la 
capitolul prezentărilor care 
stirnesc invidie în jur. Spun 
unii că brigăzile care „trag 
tare" de la sectorul IV sint 
conduse de moți, , după 
cum se știe, oameni ai mun
telui, cu multă ambiție, la
să pe puțini să le treacă 
prin față, loan Miclea III 
e din Mogoșul Apusenilor, 
de unde-i și Clamba, unul 
dintre cei mai buni șefi de 
brigadă „cameriști" din Va
le, fost ajutor minier la Mi
clea. Răbulea, șef de schimb 
la Clamba, e tot din Mo- 
goș...

de minerit 
nemotivată 

că s-a achitat

de
că

sau
e-

— Adică ?
- Fără falsă modestie, să 

spună după mai bine 
trei decenii 
nu are vreo 
învoire,
xemplar de sarcinile încre
dințate, că numele lui este 
pronunțat cu respect.

De pe această „înălțime" 
morală, loan Miclea III pri
vește retrospectiv anii de 
vrednică cinstire a breslei 
minerești. Tot ce dorește 
ortacilor săi, care-i conti
nuă ostenelile și satisfacți
ile, se constituie într-o moș
tenire de neprețuit, pe care 
comunistul loan Miclea III 
o încredințează în miini bu-

1 
\ 
\ 
\ 
*

1
*

loan VULPE

Brigadierul 
derii miniere Lonea.

Ioan Miclea III, alături de cîțiva ortaci, fruntași ai întreprin- 
Foto : Șt. NEMECSEK

• Patru tineri viguroși, 
care au încercat să ignore 
normele de conviețuire 
socialistă, adică satisfac
țiile muncii și traiului cins
tit. au ajuns, la puțină 
vreme după depistare în 
fgța completului de jude
cați Și astfel, Marcu Er- 
doș/Varol Alznauer din Pe. 
triia. Alexandru Gali din 
Lupeni au fost condamnați, 
potrivit prevederilor De
cretului nr. 153/1970, la 
cîte 6 luni, cu executarea 
pedepsei la locul de mun
că, în vreme ce Ironim Sur

du din Petroșani va fi a- 
lături de ei pentru o pe
rioadă de 3 luni. Dacă cu- 
vintul legii nu va fi res
pectat, oamenii în robă nu 
vor mai da dovadă de cle
mență.

• Gheorghe Pingert din 
Petroșani se făcuse cunos
cut prin năravul de a mun
ci, numai pe perioade scur
te, ultima oară încadrîn- 
du-se ca zilier la o unitate 
C.F.R. Năravul lenei se 
îmbina nefericit cu predis
poziția de a consuma mari 
cantități de băuturi alco
olice. Aburii alcoolului îi 
excitau cheful de ceartă, 
nu de puține ori, fără mo
tiv, își alunga soția și co
piii din apartamentul în
credințat de stat. Ultima sa 
ispravă de acest gen s-a 
petrecut nu demult, oa
menii legii n-au mai îngă
duit însă faptele sale ne
săbuite. Pentru „limpezi
rea" conștiinței tulburate 
de alcool, i s-au prescris 

-4 luni la locul de muncă, 
cu speranța, că, in sfîrșit, 
G.P. va înțelege care este 
adevăratul său rost în 
viață, ca cetățean, ca pă
rinte. (I.V.)

In gest incalificabil
Pe drum, de la Orăștie 

pină la Vulcan, loan Do- 
bre, electrician pe un șan
tier de construcții detașat 
in municipiul nostru, a în
ceput să acuze primele 
dureri. A suportat cu greu 
drumul dar, iată-1 ajuns în 
orașul de destinație. La în
demnul soției se prezintă 
pentru un consult la spital, 
apoi se îndreaptă spre ca
să...

Nu ajunge departe și- din 
nou apar suferințele. La 
un moment dat, undeva în 
apropiere de magazinul a- 
limentar nr. 58 simte că nu 
mai poate înainta și se a- 
șează pe marginea trotua
rului. Soția apelează la a- 
jutorul personalului din 
magazin și, în mod sur
prinzător, primește un. răs
puns neomenos, răspicat ;

— Este închis, dumnea
ta nu vezi ?

Soția lui loan Dobre nu 
ceruse decît un pahar cu 
apă. Responsabila unității 
de pîine din apropiere vede 
scena și se dovedește mai 
înțelegătoare. Intre timp, 
insistă și alte persoane și 
din alimentara nr. 38 su
ferindul primește o sticlă 
eu apă minerală.

Ajutat de soție și de

cîțiva trecători, Ioan Do
bre încearcă din nou să se 
apropie de casă. Nici de 
această dată nu ajunge prea 
departe. Soția bolnavului 
apelează din nou la bună
voința personalului de la 
alimentară, pentru un te
lefon prin care să solicite 
„Salvarea". Responsabilul 
Anghel Ivănuș se dovedeș
te lipsit de orice înțelege
re ;

— Afară ! Aici nu e 
centrală telefonică I

Tn acea seară, loan Do
bre a ajuns totuși, datori
tă omeniei unui conducă
tor auto, la spital. Au fost 
mai mulți trecători, care 
l-au ajutat : Dan Botez, fra
ții Mihai și Cornel Cruce- 
ru, Dorel Munteanu, Ioana 
Oneasa. Dar iată, spre re
gretul nostru consemnăm 
și reversul acestei atitudi
ni ; au fost și oameni care 
l-au tratat cu răceală. Res
ponsabilul alimentarei nu 
are nici o scuză pentru 
comportarea sa, pentru a- 
titudinea inumană care de
notă, în ultimă instanță, 
lacune educative destul de 
mari.

Tudor MUCUȚA, 
Vulcan

sint însuflețiți de aceleași 
ginduri de permanentă 
auiodepășire ca și cel ce ii 
îndrumă.

De multe ori vedem tre- 
cînd pe lingă noi cite tin 
tren de cărbune — sursă 
de căldură și lumină aștep
tată cine știe in ce colț de 
țară. Oare cîți dintre noi 
s-au întrebat, cum se smul
ge pămîntului această sur
să ?

Răspunsul' l-am aflat pri- 
vindu-i pe oamenii lui Mes
zaroș cum muncesc; pe mi
nerii Vasile Costache, Va
sile Zaha, Ion Ban, Iosif 
Pop, electromecanicii Teo
dor Eftimie, Francisc 
Kurlinder, Aurel Marin și 
Alexandru Iacob. Ei și cei
lalți din brigadă prin fap
tele lor de muncă răspund 
zi de zi la întrebare, răs
pund prin pilduitoare cu
tezanță și voință de a în
vinge muntele potrivnic.

„A fi miner, ni se confe
sa Gavrilă Meszaroș. nu 
este deloc ușor. Trebuie să 
fii dirz, hotărit și nu in 
cel din urmă rind, curajos. 
Căci curaj înseamnă a-ți 
impune ceea ce altul nu 
îndrăznește nici măcar in 
gînd. La noi nu se admit 
greșeli și nu e.vistâ 
nici la calitate".

Se spune deseori, 
fără temei, că firea 
ce lucrează în subteran este 
in consens cu munca lor 
dură, cu tăria cu care mun
tele îi formează pe 
care ii înfruntă tăria, 
mea lor adevărată 
acolo „înăuntru", la 
de metri sub pămint. Cînd 
iese afară la „ziuă", mine
rul se simte parcă stingher. 
Cine l-a asemănat cu un 
pescăruș, nu a gițeșit. Vor
ba lui Gavrilă Meszaroș : 
„Ați văzut vreodată 
pescăruș părăsind 
totdeauna marea ?" 
nu veți vedea, 
veți vedea un 
nu-și iubească 
nu-și trăiască 

fiecărei
abataj. Crede/i-mă, 
o exagerare". 11 
Căci este un ude-

și chiar ale minei, pentru 
trimestrul IV. Abatajul 
este deschis de curînd și 
ortacii lui Meszaroș (36 la 
număr) știu că de la ei se 
așteaptă multe 
bune. Se simt 
toți ochii' sint 
pra lor.

Cine este de 
lă Meszaroș ? 
dezvăluie că s-a născut a- 
cum 34 de ani in comuna 
Țaga, județul Cluj. Este în 
Vale de 18 ani. De ce i s-a 
dat tocmai lui acest abataj 
de mare productivitate ? 
îmi explică Alexandru Bu
cea, președintele comite
tului sindical, însoțitorul 
meu : „Brigada lui Mesza
roș este considerată în sec
tor o formație model. t- 
nainte a lucrat in panoul 
II eu susținere individua
lă, apoi in panoul VIII, do
tat cu complex mecanizat. 
Peste tot în urma 
rămas lucrări bine 
tate. Iar rezultatele brigă
zii conduse de el se con
cretizează numai de la în
ceputul lunii in peste 1200 
tone de cărbune extrase 
suplimentar, iar de la în
ceputul anului plusul bri
găzii se cifrează la 5929 
tone. Și asta în condițiile 
în care nu a lucrat perma
nent la cărbune.

Permanenta dorință de a 
fi la nivelul cel mai de 
sus al încrederii colectivu
lui, îi caracterizează și pe 
ceilal(i ortaci ai lui Mesza
roș. Șefii de schimb Vasile 
Pădurarii, Florea Voicu, 
Ion llolduș și Ion Bîgu
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tone de căr- 
mîndri că 
ațintiți asu-

lui au 
execu-

rabat

și nu
celor

cei
I.u- 
este 
sute

un 
pentru 

Aici 
nu 
să 
să

emoție 
izbimi,

Așa cum 
miner 
meseria, 

cu
bucuria 

acolo, in 
nu este 
credem,
vâr pur. Și atit de frumos 
adevăr despre înaltele vir
tuți muncitorești.

Urmările nefaste ale unui gest
Stingherită oarecum, a- 

ceastă femeie între două 
vîrste ne mărturisește că 
a fost impresionată de ca
zul relatat în ziarul nostru, 
sub titlul similar acestui 
articol. La rindul ei vrea 
să atragă atenția acelor 
femei care nu se gîndesc 
la viața și sănătatea lor, la 
toate celelalte grave conse
cințe ale avortului septic.

— Cu un an in urmă s-a 
întimplat să rămîn gravi
dă. Cunoșteam bine legea, 
aveam dreptul să cer în
treruperea sarcinii, drept 
legal după o anumită vîrs- 
tă. Tocmai de această vîrs- 
tă mi-a fost rușine și am 
crezut că mă voi descurca 
singură. Abia după aceea 
mi-am dat seama că puteam 
să nu mai fiu...

— Ce profesie aveți ?
— Tocmai de această în

trebare m-am temut multă 
vreme, deși gestul meu ne
cugetat a fost sancționat de 
lege.

Soțul își aduce perfect 
aminte de întîmplare.

— Dintr-o dată i s-a fă
cut rău. Am chemat salva
rea, n-am mai așteptat, am 
dus-o cu mașina noastră la 
spital... Mai tîrz.iu, un me
dic mi-a explicat ce se in

tim plase și ne-a pus în gar
dă că situația e foarte gra
vă. Sint puține șanse de 
salvaie. O vor trimite la 
clinică, la Timișoara.

Au urmat două săptă- 
mîni de luptă, între viață 
și moarte. Operația a reu
șit, în noaptea Revelionu
lui. pe patul • spitalului, A- 
na D. medita asupra ires
ponsabilității de care dădu-

ANC H ETĂ

se dovadă. Din fericire pen
tru ea sorții se arătaseră 
favorabili...

— M aș referi la unele 
femei, care cred că „se 
descurcă", atunci cînd, de 
fapt, numai medicul spe
cialist poate decide. încer
când diverse fierturi. cu 
sau fără buruieni, ori ma
nevre avortive nu-și dau 
seama, pe moment, că își 
pun în pericol viața, că u- 
ne<5ri se intîmplă să rămî- 
nă copii orfani în familia 
lor. O familie fără mamă 
are foarte multe greutăți 
de întîmpinat. Educația co
piilor va lăsa de dorit. La 
mine nu s-a pus aceaută

necugetat (II)
problemă, totuși, sentimen
tul de rușine era să mă 
coste însă viața. Aș zice eâ 
tinerele femei ar trebui să 
aibă parte de o mai susți
nută educație sanitară, să 
cunoască consecințele ne
socotirii legii, atît pe plan 
social, cît și în ceea ce pri
vește sănătatea lor. Preve
nind astfel de gesturi, e- 
forturile cadrelor medi- 
eo-sanitare, < iieltujelite le
gate de îndelungile trata
mente și concedii medicale 
vor fi folosite eficient în 
alt domeniu al ocrotirii 
stării de sănătate a popu
lației. Mărturisesc că acum 
gîndesc așa, înainte cre
deam că totul este o joa
că. Dar joacă cu propria 
viață.

— tn elinică v-ați însu
șit așa de bine termenii 
medicali ?

— De ce reveniți la în
trebarea de care mă te
meam ? Acum pot să vă 
spun, am fost și sint soră 
medicală, ceea ce înseam
nă că. în noiembrie anul 
trecut, am av ut parte doar 
de- circumstanțe agravante.

Sever NOIAN, 
cu sprijinul 

It. ( . I’RISECARt
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Vizita oficială a ministrului afacerilor
exters?e al României în Franța românești

PARIS 25 — Trimisul 
Agerpres, Glieorghe Sprin- 

-țeroiu, transmite ; Tova
rășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al Co- 
mitetulub Central al Parti
dului Comunist Român, 
ministrul afacerilor ex
terne, s-a întilnit cu Lio
nel Jospin, prim secretar 
al Partidului Socialist 
Francez. Lionel Jospin a 
rugat să- se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Parti
dului Comunist Român, 
salutările sale respectuoa
se, urări sincere de să
nătate și fericire, împre
ună cu cele mai alese sen
timente de stimă.

în cadrul intîlnirii s-a 
făcut un schimb de Infor
mații asupra preocupări
lor actuale ale P.C.R. și 
P.S.F., pe plan intern și 
internațional, -și a fost e- 
videntiată hotărîrea celor 
două partide de a inten
sifica șl adinei colabora
rea lor. Lionel Jospin a 
exprimat dorința Partidu
lui Socialist Francez ca 
in condițiile noi existente 
•n Franța după alegerile 
din mai—iunie ac. să 
sprijine dezvoltarea rela
țiilor politice, economice, 
comerciale, tehnico-științi- 
l'ice, culkiral-artistice și în 
alte domenii dintre Româ
nia și Franța, dintre po
poarele român și francez 
în spirituL convorbirilor a- 
vute la București cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

ÎNCHEIEREA

CONVORBIRILOR

SOVIETO - VEST-

GERMANE

BONN 25 (Agerpres). — 
La Bonn s-au încheiat 
convorbirile sovieto-vest- 
germane. Delegațiile celor 
două țări au fost conduse 
de Leonid Brejnev. secre
tar general el C.C. al 
P.C.U.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., șl de cancela
rul federal al R.F.G., Hel
mut Schmidt. Cu acest 
prilej părțile s-au pronun
țat pentru dezvoltarea le
găturilor bilaterale, îndeo
sebi în domeniile comerțu
lui și economiei.

Au fost discutate de a- 
semenea, probleme interna
ționale actuale, îndeosebi 
cele legate de dezarmare, 
dz asigurarea păcii și se
curității în Europa.

Au fost abordate, de a- 
semenea, aspecte actuale 
ale vieții internaționale.

Ministrul afacerilor ex
terne, Ștefan Andrei, s-a 
întilnit miercuri cu Alain 
Poher, președintele Sena
tului francez. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb 
de mesaje între președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Senatului
francez.

In cursul întrevederii, 
s-au analizat stadiul si 
perspectivele relațiilor
dintre România și Fran
ța, dintre parlamentele ce
lor două țări, exprimin- 
du-se hotărîrea comună de 
a se da noi dimensiuni 
conlucrării româno-france- 
ceze în folosul reciproc al 
înțelegerii și cooperării în 
lume. S-a apreciat rolul 
important ce revine parla
mentelor în vederea mo
bilizării tuturor forțelor 
sociale, a tuturor popoa
relor, pentru a se pune 
capăt deteriorării situa
ției internaționale și a se 
stăvili acumulările de ar
me, astfel îneît să se poa
tă trece cit mai curînd la 
măsuri reale de dezarma
re, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, la re
luarea politicii de des
tindere bazată pe respec
tarea independenței și su
veranității naționale.

în acest context. pre
ședintele Senatului francez 
a dat o înaltă apreciere 
eforturilor depuse de 
România, personal de pre

Lucrările Comisiei guvernamentale 
românc-cliineze de colaborare 

economică și tehnică
BEIJING 25 (Agerpres). 

— în perioada 16—24 no
iembrie s-au desfășurat la 
Beijing lucrările celei de-a 
IlI-a sesiuni a Comisiei 
guvernamentale româno- 
chineze de colaborare e- 
conomică și tehnică.

în timpul lucrărilor a 
fost examinat, într-o at
mosferă cordială, priete
nească și de înțelegere re
ciprocă. stadiul actual al 
colaborării economise și 
tehnice între cele două 
țări, precum și măsurile 
și acțiunile menite sa con
tribuie la dezvoltarea în 
continuare a schimburilor 
comerciale și a c liaboră- 
rii tehnice în producție. în 
concordanță cu potențialul 
economiilor naționale ale 
celor două țări în plin pro
ces de dezvoltare. 

ședintele Nicolae Ceaușescu 
pentru politica de pace, 
■dezarmare, colaborare și 
respect al independenței 
naționale.

în cursul aceleiași zile, 
ministrul român al aface
rilor externe a fost primit 
de președintele Adunării 
Naționale franceze, Louis 
Mermazf care a evocat cu 
multă căldură vizita efec
tuată în România in anii 
trecuți, întîlnirea pe care 
a avut-o cu președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în cursul convorbirii s-a 
evidențiat dorința comună 
de a conlucra în continu
are pentru a da un nou 
impuls relațiilor româno- 
franceze, spre binele am
belor țări și popoare, al 
cauzei păcii, destinderii și 
cooperării între toate po
poarele lumii.

Ministrul român al afa
cerilor externe a avut, de 
asemenea, o convorbire cu 
ministrul pianului și ame
najării teritoriale, Michel 
Rocard. Relevînd cu sa
tisfacție dezvoltarea pozi
tivă a relațiilor dintre ce
le două țări in toace dome
niile de activitate coi doi 
miniștri au exprimat do^ 
rința comună ca, pornind 
de la posibilitățile cres- 
cînde oferite dc planurile 
de dezvoltare economică 
ale celor două țări,, să se 
acționeze pentru intensifi
carea schimburilor comer
ciale și a cooperării teh- 
nico-științifice.

Pornind de la dorința 
comună de a aprofunda 
pe mai departe colabora
rea economică .și tehnică 
dintre cele dou’i țări, de 
la necesitățile și posibili
tățile lor, pe baza princi
piului egalității și avanta
jului . reciproc, părțile au 
stabilit măsuri pentru in
tensificarea cooperării in 
domeniile minier, al căr- 
btr ș ui, petrolului, ener
giei electrice, al construc
țiilor de mașini, pentru 
dezvoltarea și diversifica
rea colaborării în ramurile 
industriei chimice; electro
nicii și electrotehnicii, a- 
griculturii. materialelor de 
construcții și altele. S-a 
stabilit, de asemenea, ca 
în cadrul pregătirilor pen
tru încheierea protocolu
lui comercial pe 1982, am-
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Prezențe

HAVANA 25 (Agerpres). 
în capitala Cubei a avut 
loc a XIV-a reuniune a- 
nuală a conducătorilor or
ganelor naționale de coor
donare ale țărilor partici
pante la programul „lnter- 
cosmos". Din țara noastră 
a participat o delegație a 
Comisiei române pentru 
activități spațiale.

în cadrul reuniunii au 
fost analizate cele mai im
portante rezultate obținute 
în cadrul zborurilor un r 
echipaje internaționale. 
Au lost analizate, de ase
menea, rezultatele colabo
rării din perioada ani'or 
1976—1980 în problemele 
legate de explorarea șl 
folosirea spațiului cosmic 
in ccopuri pașnic?.

*
PARIS 25 (Agerpres). — 

în cadrul „Conferințelor 
românești ale Universită
ții Sorbona", la Institutul 
de Studii Românești de'. Ia 
Universitatea Paris IV, 
prof, Virgil Cândea a 
prezentat o expunere pc 
tema „Tradiție și actuali
tate în cultura româneas
că* 1. Au asistat membri ai 
corpului diplomatic, profe
sori universitari, oameni 
de cultură, studenți.

Sîmbătă și duminică, sa
la de sport a Clubului spor
tiv școlar din Petroșani a 
găzduit ultimul joc din ca
drul diviziei A, unde re
prezentanta noastră C.F.R. 
— C.S.Ș. Petroșani a întil
nit echipa C.S.M. Iași, una 
din echipele fruntașe ale 
seriei.

Lipsită de aportul Da
nielei Păduraru, paleta nr.
1 a formației, echipa noas
tră a cedat în ambele jo
curi in fața jucătoarelor 
oaspete cu 4—5 și 2—5. Ce
le șase puncte ale gazdelor, 
au fost obținute de Ildiko 
Gyongyoși și Anișoara 
Mârcuș, fiecare cu cite

bele părți să examineze 
posibilitățile de dezvolta
re a schimburilor comer
ciale, astfel îneît să fie 
satisfăcute într-o măsură 
mai mare cererile reci
proce de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, 
președinții celor ’ două 
părți în comisie, tovarășul 
Ion pincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al gu
vernului. și tovarășa Chen 
Muhua, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C., vicepremier al 
Consiliului de Stat. au 
semnat protocolul celei 
de-a III-a sesiuni a co
misiei.

IKEBîEnjE
FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Dragostea mea 
călătoare ; Republica: 
Marfă furată ; Unirea : 
Polițist sau delincvent.

PETRILA ; Strada Ha- 
novra.

LONEA : Aii Baba și 
cei 40 de hoți, I—II.

ANINOASA : Clinele.
VULCAN — Luceafă

rul : Ani tumultuoși : 
Muncitoresc : Cursă fur
tunoasă.

LUPENI — Cultural : 
Probleme personale.

UR1CANI : Fiica adop
tivă.

TV
9,00 Teleșcoală. 11,00 

Roman foileton : ,A intui 
speranței'. 11,50 Soliști

Mica publicitate
FAMILIA Laurân feli

cită părinții și mai aies pe 
micuța Coclruța Bîrlida cu 
ocazia împlinirii primei 
flori din buchetul vieții. 
„La multi ani" I (1173)

CAUT URGENT femeie 
îngrijire copil un an la do
miciliu. Informații. tele
fon -11109 intre orele 19— 
21. (1175)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă pe numele Stră- 
jan Silviu, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (1177)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Cova-

Predind sticlele și borcanele goale maga
zinelor alimentare și de legume-fructe

® la schimb 
© centra marfă 
© sau numerar 

contribuiți (a reintroducerea în circuitul eco
nomic a unor însemnate resurse materiale.

și formații artistice ale 
Ministerului de Interne, 
12,20 Consultații în spri
jinul învățămîntului po
litico-ideologic. 12,45 Te
lex. 16,00 Telex. 16,05 
Teleșcoală. 16,35. Reportaj 
pe glob: Itinerar iugo
slav. 16,55 Viața cul
turală. 17,55 Desene 
animate : Povestiri din 
Pădurea verde. 18,20 
Handbal masculin (Tro
feul Carpați) ; România 
— Polonia. Repriza a Il-a. 
Transmisiune directă de 
la Tg. Mureș. 18,50 1001 
de seri. 19,00 Telejurnal. 
19,25 Practic, util, gos
podărește. 19,30 Ora tine
retului. 20,15 Originea 
omului — serial științi
fic. 21,05 Luptăm pentru 
pacea lumii — o nouă și 
strălucită inițiativă a 
tovarășului N i c o J a e 
Ceaușescu, a României j 
socialiste. 21,35 Din mu- j 
zică și dansurile do- i 
poarelor. 22,05 Telejurnal. '■

liuc loan, eliberată da 
i.M. Vulcan. O d^’^ar nulă. 
(1179) Z'

PIERDUT legitn.tție de 
s rviciu pe numele Popes
cu Iuliana, eliberată de 
Fabrica dc pline Petroșani. 
O declar nulă. (1180)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Grun- 
vald loan., eliberată de I.M. 
Vulcan. O declar nulă.

PIERDUT cal murg în 
zona Livezeni (3 ani) în
semnat cu litera B pe gît. 
Adresați-vă I nulescu loan 
Toader, Dîlja Mică 10, 
Petroșani. (1178)

DINAMO BUCUREȘTI 
— ȘTIINȚA PETROȘANI 
6—3. Pe stadionul Olimpia, 
in fața a peste 1000 de 
spectatori, echipa studenți
lor din Vale, mobilizată e- 
xemplar în jurul interna
ționalului Bucan, și-a ono
rat cartea de vizită. După 
cele petrecute pe teren, 
prima concluzie care se ce
re a fi notată este că acest 
meci nu putea fi pierdut, 
dacă echipa din Șoseaua 
Ștefan cel Mare nu ar fi 
avut un al 16-lea jucător 
în persoana arbitrului S. 
Manea din Sibiu. E drept, 
după scorul strîns, oricine 
își poate da seama de echi
librul dintre aceste două 
echipe. Primele 3 puncte, 
înscrise din lovitură de 
pedeapsă, min. 12 (un of-

Rugby în
said imaginar) de către I. 
Constantin, îndîrjes. și 
mai mult favoriții noștri, 
care obligă pe dinamoviști 
să greșească des. Lovituri
le de pedeapsă (ar fi tre
buit să fie cam 5 pentru 
Știința) sînt „furate" de ar
bitru, iar în urma protes
telor publicului, se acordă 
una singură, de la centrul 
terenului, pe care Luca o 
transformă impecabil și a- 
duce egalarea : 3—3, în 
min. 22 al meciului.

A doua repriză sublinia
ză pregnant hotărîrea stu
denților de a nu ceda, ad
versarii ajungînd.să se cer
te între ei pe teren, neve-

16 oameni
nindu-Ie să creadă că pot 
pierde pe teren propriu. 
Dinamoviștii luaseră con
ducerea tot prin Ion Cons
tantin (1. p., min. 28), dar 
studenții joacă mereu în 
terenul advers amenințînd 
clipă de clipă terenul de 
țintă. Pachetul de înaintași 
(Dobre, Bucan, Garofil, 
Domnea, Sandu, Ștefan 
Constantin, A. Diciu, 1. 
Florentin) a cîștigat 4 ba
loane pe introducere ad
versă, în margine a fost 
foarte greu de luptat cu 
prinzătorii de profesie (ca 
Dărăban, Caragea, Borș — 
internaționali), Bonea, Chi_ 

riac, V. Dobre, Ghiță, Me- 
dragoniu, Luca și Dragu 
au jucat cu o dăruire rar 
întîlnită, ceea ce a dus ia 
aplauze și multe simpatii 
în rîndul spectatorilor. A- 
cest meci reprezintă, din 
punct de vedere psihologic, 
depășirea complexului de 
„joc in deplasare", care, 
după victoria de la Arad, 
se părea că și-a pus pece
tea asupra echipei studen
țești.

Duminică, în meciul cu 
Vulcan București, pe tere
nul din dealul Institutului, 
favoriții noștri vor încerca 
să lase aceeași bună im
presie și suporterilor locali.

Ioan Dan BALAN
Ion FLORESCU

TENIS DE MASA

Fetele noastre — învinse în ambele jocuri
3 victorii (2 in prima zi șl 
cîte 1 în ziua a doua). Din 
echipa oaspete, cea mai 
bună jucătoare a fost Ma
riana Verepceanu, care a 
realizat 5 victorii în cele 
două reuniuni.

Dc remarcat că antreno
rul echipei locale Marius 
Rozenfeld, a introdus in 
formație alături de Ildiko 
Gyongyoși și Anișoara 
Mărcuș, pc Dacia Corne
lia Cerchez, în vîrstă de 
numai 10 ani, care de pe 
acum se anunță " autenti
că speranță a tenisului de 
masă din Valea Jiului.

Staicu BALOI

REDACȚIA Șl AD.MIN1S1 RAȚIA i Petroșani, str Nicolae Bălcescu — 2. telefoane 4 16 82 (secretariat». 4 24 W (secții) IIPAKIL; lipogialia Petroșani, str Nicolae tsălcescu — 2.


