
L ucrările
Marii Adunări Naționale

Vineri, 27 noiembrie, 
început lucrările in 
ale sesiunii a patra a ce
lei de-a VIII-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale, 

întrunit intr-o perioadă 
de efervescență creatoare, 
cind oamenii muncii din 
patria noastră depun efor
turi susținute pentru în
deplinirea prevederilor 
primului an al celui de-al 
șaptelea cincinal și se pre
gătesc pentru înfăptuirea 
cu succes a prevederilor 
pe 1982. elaborate in con
cordanță cu obiectivele 
stabilite de Congresul al 
Xll-lea al partidului, ma
rele forum legislativ al 
țării dezbate, in lumina 
orientărilor formulate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la plenara comună a C.C. 
al ’ P.C.R. 
Suprem al 
nom'ce și 
de lege de
portanță pentru progresul 
necontenit al țării.

J-1 sosirea in rotonda 
Marii Adunări Naționale, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statu
lui au fost salutați cu pu
ternice aplauze de de’pu- 
tați si -invitați.

La propunerea Biroului 
Marii Adunări Naționale 
a fost 
mitate 
de zi :

1. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului 
național unic de dezvolta
re economico-socială a 
României pe anul 1982.

au 
p'.en

și a Consiliului 
Dezvoltării Eco- 
Sociale. proiecte 
o deosebită iin-

adoptată in unani- 
următoarea ordine

2. Proiectul de lege pen
tru adoptarea Planului de 
dezvoltare a agriculturii și 
industriei alimentare pe li
nul 1982.

3. Proiectul de lege 
pentru adoptarea Bugetu
lui de stat pe anul 1982.

4. Programul privind au- 
toconducerea și autoaprovi- 
zionarea teritorială pentru 
asigurarea popu'"ției cu 
produse agricole, animale 
și vegetale pe perioada 
1982—1985.

5. Programul privind 
provizionarea populației 
produse agroalimentare 
bunuri industriale de 
suin pe trimestrul IV 
și semestrul 1 1982.

6. Proiectul de lege 
vind obligația activiștilor 
de partid, de stat și ai 
ganizațiilor 
obștești, a 
conducerea 
cialiste, a specialiștilor 
agricultură 
de a locui 
în care își 
tivitatea

7. Proiectul de lege pen
tru modificarea 'Legii nr. 
30 1977 privind Congresul 
consiliilor oamenilor mun
cii și Consiliul național 
al oamenilor muncii din 
industrie. construcții și 
transporturi.

8. Proiectul ile lege pen
tru modificarea și com
pletarea Legii nr. 5/1978 
cu privire la organizarea 
și conducerea unităților 
socialiste de stat.

9. Proi x'tul de lege pri
vind impozitele și taxe
le locale.

10. Proiectele de legi pen-

coni-
per- 

Adu-

gu- 
Emi- 

viceprim- 
președinlelc Co
de Stat al 

a prezentat 
la Proiectul

Pla-
ex- 
de 

Pla-a- 
cu 
și

cun- 
1981

pri-

ur
și 

din 
so- 
din 

și u medicilor 
în localitățile 

desfășoară ac-

de masă 
cadrelor 
unităților

Continue sporuri 
de producție

Vrednicul colectiv al minerilor de la Vulcan a 
sporit rodnicia muncii în cea de a treia decadă, ob- 

ținînd rezultate de prestigiu la extracția de cărbune. 
Prin depășirea zilnică a sarcinilor a recuperat mi
nusul înregistrat în primele două decade, raportînd 
un plus de 321 tone de cărbune față de prevederile 
planului. Cel mai mare spor de producție din luna 
aceasta a fost obținut în ziua de 25 noiembrie : 509 
tone de cărbune. Colectivele care se evidențiază sînt 
cele de la sectoarele VII, cu un plus de 3522 tone 
de cărbune în această lună, sectorul III, cu un plus 
de 462 tone, și sectorul V, cu 70 tone de cărbune. 
La sectorul VII, în luna aceasta, productivitatea 
muncii a sporit față de cea planificată cu 19,> kg 
cărbune pe post. Realizările obținute de minerii vul- 
căneni în ultima decadă a acestei luni se situează la 
nivelul sarcinilor planificate pentru viitorul an 
producție.

Teșu, 
agriculturii și 

alimentare, a 
expunerea la 

de lege pentru

agriculturii ’ și 
alimentare pe 

iar tovaiăsul 
. ministrul fi- 

ex- 
de 

adoptarea 
: ne anul 
Consii u- 
Dezvoi ă- 
Sociale a 
■irezentat 

loan Totu, 
Consiliului, 

comisiilor 
Marii A- 

Naționale a fost 
de tovarășul 

Dumitrache, 
Conii- 

industrie si 
ecnnomico-fi- 

M.A.N.

tru aprobarea decretelor 
cu putere de lege emise 
de Consiliul <ie Stat.
, 11 Modificări în 
ponența unor comisii 
manonte ale Marii 
nări Naționale.

Din împuternicirea 
vernului. tovarășul 
lian Dobrescu, 
ministru, 
■nițelului 
nificării.
punerea
lege pentru adoptarea 
nului național unic de 
dezvoltare cconomico-so- 
cială a României pe anul 
1982. tovarășul Ion 
ministrul 
industriei 
prezentat 
Proiectul
adoptarea Planului de dez
voltare a 
industriei 
anul 1982.
Petre Gigea 
nanțelor, a prezentat 
punerea la Proiectul 
lege pentru 
Bufetului de stat 
1982. Coraportul 
lui Suprem al I 
rii Economice și 
României a fost 
de tovarășul 
secretar al 
iar raportul 
permanente ale 
(l-mări 
prezentat 
Gheorghc 
vicepreședinte ale 
siei pentru 
activitatea 
nanciară a

(Continuare in pag. a 4-a)

Sectorul I de la I.M. 
Lupeni înregistrează 
peste sarcinile de plan, 
la zi, o depășire de 
,6100 tone de cărbune. 
In imagine, brigada con
dusă de minerul Ștefan 
Chelmu, care a obținut 
peste 1200 tone de căr
bune suplimentar 
nului.
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■ ETAPA DE VÎRF PENTRU ÎNDEPLINIREA CuA 
BUNE REZULTATE A SARCINILOR ANUALE

■ REPETIȚIE GENERALA ÎN VEDEREA DEMA
RĂRII CU SUCCES A PREVEDERILOR PE 1982

Materializarea acestor idei consti
tuie in etapa actuală pentru colecti
vele din economia Văii Jiului, preo
cupări prioritare. Publicăm în acest 
cadru un ciclu de materiale care a-

TRIMESTRUL IV

nalizează stadiul aplicării măsurilor 
tchnico-organizatorice și politico-e
ducative menite să asigure înfăptu
irea acestor deziderate.

AZI, I.M. ANINOASA

Ing. CORNEL BURLEC, directorul întreprinderii :

Asigurăm producția
trimestrului I

Tn trimestrul IV
I.M. /Vninoasa 
o creștere a 
producției zilnice, 
de media trimestrului pre
cedent, de 250—300 tone, 
respectiv 2900 tone pe zi. 
Sigur că, față de nivelul 
sarcinilor, rămînem încă 
datori. Dar, această creș
tere, alături de alte ac
țiuni pe care le finalizăm 
pentru pregătirea pro
ducției pe 1982 reprezintă 
un efort serios 
colectiv. Pentru că, 
eșalonarea producției, 
tem ferm hotărîți și 
ternic mobilizați să 
marăm în trimestrul 
anului 1982 cu realizarea 
planului, un reviriment de 
mult dorit și așteptat. Ca 
să putem ajunge aici, în-

a.c.,
realizează 
nivelului 
, față

pentru 
prin 
sîn. 
pu- 
de- 

I al

am
de

că din această lună 
încheiat planul fizic 
lucrări miniere de deschi
deri. Realizăm, de ase

menea, pînă la finele a- 
, cestui an, cca 1000 ml de 

lucrări miniere de pregă
tire mai mult decît în a- 
nul trecut, respectiv 500 
ml peste prevederi.

Ca surse reale care să 
ne conducă la atingerea 
acestui țel la mina- noas
tră, acționăm, în primul 
rînd, pe creșterea pro
ductivității muncii, știind 
că nu putem conta pe 
sporirea forței de muncă. 
Tehnic, aceasta o 
Zătn prin extinderea 
sirii combinelor de 
taj și înaintare, ca 
prin amenajarea unor ma
gistrale pentru evacuarea

reali- 
folo- 
aba-

Și

1982

de 
de

fluentă, ritmică a cărbu
nelui. Astfel, o capacitate 
mare de producție pe ca
re o vom pune în func
țiune — sîntem în faza 
execuției lucrărilor 
pregătire a panoului
exploatare și aducerii 
complexului mecanizat de 
la I.M. Lonea — va fi în 
stratul 13, abatajul ur- 
mînd să fie dotat cu com
plex mecanizat de susți
nere și tăiere. Folosirea 
combinelor o vom extinde 
atît în stratul 13, cît 
în stratul 3, blocurile 
și II. Tot în stratul 
productiv, punem
funcțiune alte două abata-

ȘÎ
I

13. 
în

in pag. a Z~a>
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Educarea in spiritul eticii 
și echității socialista, ia cote

calitative superioare
După cum se știe, iniția

tiva „Judecata muncito
rească", lansată de ziarul 
nostru, cu sprijinul Con
siliului municipal al sindi
catelor. s-a bucurat de un 
real interes, fiind genera
lizată in rîndul colective
lor miniere și de construc
tori din Valea Jiului. Care 
sînt roadele concrete ale 
tradiționalizării acestei ini
țiative la nivelul minei 
Lonea. iată întrebarea cu 
care a debutat dialogul 
pe care l-am purtat recent, 
cu tovarășul Ilie Păducel, 
secretar al comitetului de 
partid pe mină.

— Preocupări pentru îm
bunătățirea stării discipli
nare existau, bineînțeles, și 
mai înainte ; dezbaterile pe 
această -temă și măsurile

întreprinse de organizațiile 
de partid, sindicat, U.T.C., 
și O.D.U.S. s-au soldat cu 
rezultate mulțumitoare. A. 
doptarea inițiativei, „Jude
cata muncitorească" a
sporit însă spiritul de res
ponsabilitate al oamenilor 
muncii, după dezbaterile 
completului muncitoresc, 
manifestare a deplinei de
mocrații socialiste, ei înșiși 
au hotărît sancțiunile îm
potriva celor care absen
tează nemotivat sau comit 
alte abateri 
După
ne-am 
ciența

disciplinare, 
primele „înfățișări", 
dat șearpa că efi- 
acestei inițiative se

Ion VULPE

(Continuare In pag. a 2-a;
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Vibrantă atmosferă de unanimă adeziune
Ia inițiativa de pace a tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
ferii ds la lupeni vor pace

Minerii de la Lupeni au aprobat din suflet vi
brau.a chemare la rațiune ce rezultă din Apelul 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, strălu
cita inițiativă de PACE a secretarului general al 
tidului, tovarășul Nicolae Ceauș seu. Ca om, 

maistru minier îmi exprim îngrijorarea 
de primejdia de război și distrugerea

par- 
ca 

față 
nu

cleară care planează asșjpra ■’poP0arel°r- Tocmai de 
aceea împreună cu ortacii cu care muncesc, toți 
minerii de la Lup ni ne exprimăm totala adeziune 
la noua și prestigioasa inițiativă de pace a Româ

niei socialiste. Minerii alături de întregul 
nostru pop'.i doresc să muncească în li-

Petre CONSTANTIN.
Erou al muncii socialiste, maistru minier I.M. Lupeni

,«uort tn pag a Z-ar

Să barăm calea
Noi, comuniștii, asumîn- 

du-ne responsabilitatea
construirii celei mai drepte 
societăți nc-am asumat-o și 
pe aceea de apărare a ei. 
Nimic nu este mai scump 
pentru noi dccît grandioasa 
operă pe care o construim 
— societatea socialistă și 
comunistă. Tot aiît de bine 
știm că ea poate fl reali
zată numai în condiții de 
pace, lată pentru ce trebu
ie să spunem un NU cate
goric cieșterii cheltuielilor 
destinate înarmării. Sumele
fabuloase care se cheltu-- _ 
iese pentru înarmare tre- (Continuare in pag. a 2-a)

diminuate și indrep- 
in direcția creșterii 

Dacă cei 
cc.'e vintură teoria unui 
război atomic limitat ar 
asculta mai bine glasul 
rațiunii, ar renunța nu nu
mai la teoriile războinice 
dar ar acționa pentru 

reducerea înarmărilor. Sînt 
alături de muncitorii, de 
toate forțele lucide ale 
lumii care acționează im-

buie 
tate 
nivelului de trai.

vintură teoria 
atomic limitat 

bine

Eugen KARPÂTI, 
pensionar, orașul Vulcan

**
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Autoconducerea muncitorească a făcut posibilă la I.U.M, Petroșani

Mobilizarea resurselor interne
de creștere a eficienței economice
La I.U.M. Petroșani au

toconducerea muncito
rească își aduce o impor
tantă contribuție, alături 
de formele , și mijloacele 
tradiționale,' la influența
rea șl educarea maselor, 
la întărirea convingerilor 
și responsabilităților ce
lor ce muncesc pentru 
buna gospodărire a capa
cităților de producție, u- 
tilizarea maximă a mași
nilor și instalațiilor, e- 
conomisirea materiilor 
prime, materialelor, com
bustibilului și energiei, 
mobilizarea tuturor resur
selor interne în scopul 
creșterii eficienței eco
nomice. Autoconducerea 
muncitorească, integrată 
în suita de măsuri adop
tate în ultima perioadă de 
partid, poartă în sine ra
ționamente logice, cu 
puternice efecte și va asi
gura, desigur ridicarea 
pe un plan superior a 
activității economice, po
litice și educative de ma
să. Aceste puternice or

ganisme, sub conducerea 
organizației de partid, își 
exercită la cote tot mai 
înalte atribuțiile, contri
buind la dezvoltarea eco
nomică a patriei socialis
te, la conștientizarea ma
selor.

Trăgînd învățăminte 
din activitatea anului tre
cut, cînd bugetul de veni- 
turi și cheltuieli a fost 
întocmit doar la nivelul 
întreprinderii, comitetul 
de partid, consiliul oa
menilor muncii, a hotă- 
rît elaborarea lui la ni
vel de ateliere și secții. 
S-a stabilit să se înceapă 
cu studierea în secții a 
căilor de reducere a con
sumurilor specifice, a 
cheltuielilor neeconomi- 
coase, cu dimensionarea 
exactă a rezervelor de 
sporire a veniturilor. Pro
punerile obținute de la 
muncitori, de la tehnicieni 
și ingineri au servit nu 
numai la fundamentarea 
prevederilor bugetelor de 
venituri și cheltuieli ci și

la stabilirea unor progra
me de măsuri pentru în
tărirea ordinii și discipli
nei, introducerea unui re
gim sever de economii, ex
tinderea procedeelor mo
derne, eficiente de lucru. 

De pildă, organizația de 
bază mecanică, luînd in 
discuție căile prin care 
comuniștii pot contribui 
la realizarea bugetului de 
venituri și cheltuieli și 
diminuarea consumului de 
energie electrică, a socotit 
că organizarea muncii pe 
trei schimburi nu se mai 
justifică. S-a propus com
pletarea a două schim
buri și extinderea siste
mului de lucru simultan 
la mai multe mașini.

Consiliul oamenilor mun
cii acționează cu toată 
răspunderea pentru folo
sirea cu maximum de e- 
ficiență a tuturor capaci
tăților de producție, a ba
zei tehnico-materiale și 
a forței de muncă.

Valeria BUTULESCU j

Vibranta atmosfera de unanima 
adeziune ia inițiativa de pace

Să barăm calea 

războiului I 

(Urmare din pag. 1) 

potrivo guvernelor ce pro
movează o politico răz
boinică. Pacea poote fi 
apărată ! Sintem prea 
multi cei care vrem pace 
pentru a nu putea fi ba
rată calea războiului, pen
tru viitorul luminos al co
piilor, nepoților și străne
poților noștri. Aceste ce
rințe ale poporului român, 
ale lumii întregi sînt mi
nunat sintetizote în Ape
lul Frontului Democrației 
și Unității Socioliste, în 
noua inițiativă de pace 
o secretarului general al 
partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, adre
sat popoarelor lumii, par
lamentelor, în el se regă
sește voința unanimă a-, 
unui popor care a cunos-- 
cut pustietatea a două 
războaie mondiale, de a- 
ceeo cerem cu insisten
ță, PACE I

Minerii de la Lupeni vor pace
fUrmare clin pag. 1)

niște și pace. Numai în condiții de pace, omenirea 
poate să prospere, să cunoască noi culmi de progres 
.și civilizație. Alături de întregul nostru popor, de 
toate popoarele iubitoare de pace, minerii de la Lu
peni spun un NU răspicat bombei cu neutroni, un 
Nil categoric înarmărilor, un DA. dezarmării și păcii.

Trebuie să spun că ortacii cu care lucrez, toți minerii 
de la Lupeni își manifestă, prin fapte de muncă, recu
noștința față de grija pe care tovarășul Nicolae 
Ceau.șescu ne-o poartă nouă, minerilor, întregului 
nostru popor. Afirm cu justificată mîndrie și simț 
patriotic că minerii de la Lupeni susțin permanent 
politica profund umanitară a partidului și statului 
nostru, alăturîndu-ne glasul întregului popor, tutu
ror popoarelor lumii, spunînd un NU hotărit răz
boiului, cerînd renunțarea la producerea bombei cu 
neutroni, înghețarea fabuloaselor bugete militare 

și folosirea acestor fonduri pentru progres, pentru 
sprijinirea țărilor slab dezvoltate.

Aspirațiile de pace și progres ale minerilor noș
tri, de încredere și colaborare reciproc avantajoasă 
cu toate popoarele lumii, sînt de fapt aspirațiile în
tregului popor. Cu toții ne facem din suflet ecoul 
lor, căci ele sînt menite să slujească cauza nobilă 
a muncii pașnice, a păcii și liniștei în lume, a prie
teniei între popoare. iM

III
IH

IU
Iln

iII
I)

Educarea în spiritul eticii 
si echității socialiste

I

CINE SA NE ASIGURE 
AUTOTURISMELE ?

(Urmare din pag. 1)

concretizează mai ales la 
nivelul formațiilor de lu
cru, al schimburilor și sec
toarelor, deoarece ortacii se 
cunosc bine intre ei, alibiu- 
rile sau falsele circumstan
țe atenuante, invocate de 
unii indisciplinați, sînt re
pede desconsiderate. Alt
fel reacționează cel supus 
judecății- muncitorești, cînd 
acuzator devine tovarășul 
său de front, căruia nu îi 
e indiferentă atitudinea sa, 
pentru că indisciplina dij- 
muie.ște nu numai rezulta
tele și veniturile u- 
nui singur om, ci ,și 
ale brigăzii, ale sectorului. 
Practic, în adunările de 
grupă sindicală s-a îndăti
nat ca punct permanent pe 
ordinea de zi „audierea" ab- 
sentomanilor și celorlalți in
disciplinați. De asemenea, 
înfățișările „Judecății mun
citorești" se desfășoară la 
intrarea sau ieșirea din 
șut, pe schimburi.

— Practic, cu ce rezul
tate s-a soldat această i- 
nițiativă la mina Lonea ? 
— Dacă înainte, in zilele 

de retribuție înregistram 
o medie de 50—CO de ne
motivate, ba chiar mai 
mult, acum numărul lor s-a 
redus pînă la 22—20. Corn, 
parînd situația din ultime
le luni, în, iulie s-au acu
mulat 1490 de nemotivate, 
apoi numărul lor a scăzut 
treptat, la 1409 în august și 
906 în septembrie. De ase
menea, același proces se 
petrece și cu foile de boa
lă, mai puține cu 200 în 
septembrie decît în iulie și 
ifra e valabilă și pentru 

învoiri și întîrzieri.
— Am înțeles că de cite 
ori a fost nevoie, cazurile 
mai grave au fost dezbă
tute și soluționate în ple
nul unui schimb. Ce mă
suri s-au luat in acest 
sens ?

— Sancțiunile dictate de 
colectivul de muncă (aver
tisment, ultim avertisment, 
desfacerea contractului de 
muncă etc.) au avut un e- 
fect salutar pentru i.nulți 
dintre foștii absentomani. 
Unii dintre ei au ajuns oa
meni de nădejde în brigăzi 
și celelalte formații de 
muncă, m-aș referi la Va- 
sile Toderică (de la secto
rul I), Constantin David, 
Nicolae Moș, Nistor ~ !ic 
(III), Gheorghe f c 
(VII), Ion Mereuță (i >, .și 
alții. Cei care n-au vrut 
să înțeleagă avertismen
tul adresat de ortaci au 
fost siliți să se autoexclu- 
dă din colectiv. Din cele 
relatate de mine, aș vrea 
să se desprindă o conclu
zie : inițiativa ziarului mi
nerilor din Vale s-a dove
dit salutară, a sporit auto
ritatea colectivului in acti
vitatea de autoconducere 
muncitorească. Acest lucru 
nu înseamnă totuși că nu 
mai înregistrăm nemoti
vate și abateri disciplinare. 
Ne confruntăm, în conti
nuare, cu o serie de nea
junsuri de natură subiec
tivă, generate de fluctuația 
de cadre, de numărul încă 
mare al nemotivatelor în 
anumite zile etc. Pentru a 
le pune stavilă, vom milita 
cu toate forțele pentru e- 
radicarea lor. în acest sens, 
alături de celelalte iniția
tive, însușite de minerii și 
celelalte categorii *șocro. 
profesionale de la mina 
noastră, „Judecata munci
torească" ne va fi de un 
real folos, concretizînd o- 
pinia fermă a colectivului, 
hotărîrea lui, de a nu to
lera pe cei ce ignoră efor
turile celor mai buni, adi
că majoritatea oamenilor 
muncii, de a scoate la lu
mină cit mai mult cărbune, 
pentru binele țării și al 
familiilor lor.

Aspect de muncă din cadrul laboratorului de 
conservare și recoltare a șingelui din Petroșani.

'Urmare din Dag I)

je cu front scurt, la sec
toarele II și III. O primă 
capacitate de producție 
vom pune în exploatare 
in semestrul I și în stra
tul 7, la sectorul ÎL

Odată cu dezvoltarea li
niei de front prin abata
je cu productivități ri
dicate. am luat măsuri să 
putem organiza mai bine 
activitatea productivă, în 
cele două direcții esen
țiale : îmbunătățirea a- 
provizionării tehnico-ma
teriale a brigăzilor și îm
bunătățirea activității de 
reparații și întreținere a 
utilajelor. Ca exemplu, la 
sectorul T, unde conti
nuăm să avem în func
țiune pînă la jumătatea 
anului viitor un abataj 
dotat cu complex meca
nizat. fiind și sectorul de 
pondere al minei, am 
plasat pe patru schimburi 
un atelier subteran pen

tru recondiț’onarea sub- 
ansamblelor de utilaje, 
așigurînd și un stoc de 
avarii pentru utilajele de 
bază. Ne-ain convins deja 
de valoarea unei aseme

Asiguram producția 
trimestrului i 1982

nea măsuri prin reduce
rea avariilor în această 
zonă de exploatare, unde 
este concentrat- practic 
parcul de transportoare 
cu raclete al minei — du
pă cum se știe utilajele 
care se defectează cel 
mai ușor. E adevărat, că 
și la alte nivele trebuie 
să se facă eforturi mai

I

In noaptea de 1 spre 2 
noiembrie autoturismul 2 
TR 6078 staționa pe strada 
Aviatorilor din Petroșani 
cu ușile deschise. In bordul 
mașinii se aflau buletinul 
de identitate și permisul de 
conducere cu categoriile 
B, C, E. pe numele Vasile 
Drumuș cu domiciliul in 
orașul Lupeni, strada Ză- 
noaga nr. 1. Organele de 
miliție care au încercat u- 
șile au luat din bordul ma
șinii aceste acte, dar „pă
gubașul" nu a sesizat nici 
pînă acum lipsa lor. II in
vităm pe această cale la 
miliția din Petroșani pentru 
a le ridica.
foate îi va Folosi in 

viitor
Oprit în ziua de 24 no

iembrie 1931 de agentul de 
circulație pentru nerespec-

mari pentru creșterea 
calității utilajelor și asi
gurarea pieselor de 
schimb — în special pen
tru cel mai „pdpular" 
transportor folosit în ba

zin : TR-3 — foarte slab 
calitativ. Reușim să stă- 
pînim mai bine in ultima 
vreme și fluxurile de ben
zi, traseul cel mai impor. 
tant — tot la sectorul I, 
orizontul X mediu — a- 
flîndu-se in reprofilare.

Munca politică cu masa 
de comuniști, activitatea 

consiliului oamenilor mun

tarea indicatorului accesul 
interzis autovehiculelor ca
re depășesc 3,5 tone, con
ducătorul Teodor Buștea 
de pe autoduba 21 HD 220 
de la I.T.S.A.I.A. Deva a 
adresat cuvinte jignitoare 
Io adresa agentului. Pentru 
a putea fi temperat, permi
sul de conducere i-a fost 
reținut pentru o tună de 
zile și amendat cu 1500 de 
lei.

★
Atragem atenția tuturor 

conducătorilor auto profe
sioniști care conduc autove
hicule ce depășesc 2,5 tone 
că le este interzisă circu
lația pe bulevardul Repu
blicii din Petroșani.

★
Duminică, 29 noiembrie 

a.c. este permisă circulația 
autoturismelor proprietate 
personală înmatriculate sub 
număr CU SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Siroului circi la/e al 

miliției municipiului 
Petroșani

cii au sporit în eficiență. 
Decadal, se fac analize 
pe sectoare și formațiile 
de lucru, cu care prilej 
împreună cu comuniștii 
numiți în posturile cheie 
ale producției se stabilesc 
precis sarcinile și res
ponsabilitățile în funcție 
de analiza critică a re
zultatelor obținut?. Am 
dus în ultima vreme o 
adevărată campanie cu 
oamenii muncii pentru 
eliminarea abaterilor, mai 
ales disciplinare. Organi
zațiile de partid, condu
cerea colectivă, sindicatul 
desfășoară în acest. sens 
numeroase acțiuni poli
tico-educative. Repet că 
toate măsurile tehnico- 
organizatorice și politico- 
educative organizate au 
ca scop continua creștere 
a producției zilnice, ast
fel Incit să demarăm din 
prima lună a anului 1982 
la nivelul preliminarului.

' 3> TEREN CULTIVA-
! B1L. Se știe, pregătirea din 
' toamnă a pămîntului în ve_ 
Iderea cultivării lui în pri

măvara anului viitor cons
tituie o condiție esențială 
pentru obținerea unor re
colte bune de legume, zar
zavaturi sau alte culturi. 
De aceea Consiliul popu
lar orășenesc Vulcan, pu
ne, în aceste zile, la dis
poziția cetățenilor dornici

să cultive legume, un lot 
de teren arabil de 3,5 ha 
situat în apropierea cartie
rului micro 3 B din loca
litate. Loturi de pămînt, în 
același scop, se acordă oa
menilor muncii din oraș și 
pe Valea Arsului și în Pa- 
roșeni. Doritorii de a intra 
în posesia loturilor de te
ren și să cultive legume în 
vara viitoare, se vor adre
sa consiliului papular.

• METODICA. La gră
dinița cu program prelun

git nr. 3 Petroșani a avut 
loc joi o acțiune metodică 
comună, cu participarea e- 
ducatoarelor de la grupele 
mari din grădinițele de 
copii, a învățătorilor de la 
clasele I, precum și invitați 
din rindurile organizației 
.Șoimii patriei. în cadrul 
acțiunii s-au desfășurat ac
tivități de primire în orga
nizația Șoimii patriei, de 
educație moral-politică și 
patriotică, iar copiii au 
învățat cu acest prilej un 
uîntec pentru pace.

© A FI SAU... A NU FI 
ORAR 1 Dacă la unele- uni
tăți comerciale din „modes
tie" apar.» salvatoarele în
scrisuri ca „sînt la depo
zit", „vin imediat", „pri
mim marfă", altele nu fac 
nici atît. Dovadă unitatea 
343 „Sport — mercerie" din 
Lupeni care, joi, 26 noiem
brie, Ia ora 12,30. avea 
lacătul pe ușă. Poate „des
cuie" secretul conducerea 
I.C.S. Mixtă Lupeni...

© DISPENSARUL VE
TERINAR din Petroșani

anunță că între 1—26 de
cembrie a.c. se efectuează 
vaccinarea antirabică a cli
nilor, zilnic între orele 8— 
10, iar joia, între orele 
16—18. La sediul dispensa
rului. Vaccinarea este o- 
bligatorie.

© LECȚIE. Cea de-a 4-a 
lecție s-a ținut zilele aces
tea in cadrul Universității 
cultural-științifice din Pe. 
troșani, la cursurile ce 
funcționează la E.G.C.L.,

I.U.M.P.,
C.P.V.I.L.F.

I.C.S.A. șl AJ>. 
și Atelierul de

zonă C.F.R. Participanții la
aceste cursuri — oameni ai
muncii — și-au însușit noi 
cunoștințe din domeniul
tehnicii, al-legislației, cul
turii etc.

Rubrică realizată de
Cornel BUZESCUi:
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„Viața a arătat că orientarea stabilită 
de Comitetul Centrai de a satisface într-o 
măsură cît mai mare necesitățile de ener
gie, materii prime și materiale din țară 
este pe deplin justă și de aceea trebuie să 
rămînă ca orientarea de bază și pentru 
activitatea viitoare".

La sfirșitul prîmu ui an aî cincinaluli, 
obiec tiv prioritar a! mân e r Hor Vă ii J1 u' u i

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE
NICOLAE CEAUȘESCU

Un imperativ actual

Folosirea integrală a zestrei tehnice a minelor!La Plenara comună a Comitetului Centra! ai\ 
Partidului Comunist Român și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale, tovarășul 
NICOLAE CEAVȘESCU, secretar general ai Parti- 
miui Comunist Rumân, în magistrala cuvîntare ros

tită, aprec iind rezultatele obținute in anul 1981, spunea: 
„Totodată, aceste realizări reprezintă o bază trainică 
pentru îndeplinirea în bune condiții a obiectivelor 
întregului cincinal" Evidențiind rezultatele impor
tante obținute în toate sectoarele de activitate, se
cretarul general al partidului sublinia totodată: 
„Este adevărat, in realizarea planului pe acest an 
ne-am confruntat cu o serie de greutăți, s-au mani
festat o serie de lipsuri și neajunsuri. In mod deo
sebit au apărut greutăți in asigurarea bazei ener
getice, de materii prime și materiale, necesare dez
voltării ritmice a producției", accentuînd. în mod 
deosebit : „Acestea s-au datorat în primul rînd ne- 
reaiizării in întregime a planului de extracție 
cărbune și petroL și. in același timp, depășirii 
unele sectoare a consumurilor planificate".

Referire, directă la «ierealizarea în întregime

de
în

a 
planului de extracție de cărbune privește în mod 
deosebit șt activitatea pe care au desfășurat-o și în
treprinderii? miniere din Valea Jiului, important 
centru carbonifer ti țării

Pentru că este un adevăr pe care trebuie să-I 
privim eu responsabilitate si răspundere comunistă 
— la o bună parte dintre întreprinderile miniere din 
municipiul nostru, mobilizarea colectivelor de oa
meni ai muncii nu s-au ridicat la nivelul exigențe
lor impuse de sarcinile de plan. Situația este cu 
atît mai dificilă — și am văzut din cuvîntarea se
cretarului general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu, ce implicații are asupra realizării pla
nului pe acest an, a neasigurării bazei energetice — 
cu cît
mereu 
muncă
re cu 
nivelul
rea

partidul și statul nostru au depus eforturi 
sporite pentru asigurarea unor condiții de 
optime, prin dotarea întreprinderilor minie- 

utilaje moderne de mare productivitate, la 
tehnicii de vîrf mondiale, pentru mecanîza- 

princip clor operațiuni din subteran
Cum si mai ales cu ce eficiență sînt folosite 

complexele mecanizate ? Transportul subteran, asi
gură fluxul continuu evacuării cărbunelui din aba
taje ? Car - este situația disciplinară ? Acestea sînt 
trei întrebări la care brigada de reporteri ai ziaru
lui nostru a căutat răspuns la cîteva întreprinderi 

\ miniere din Valea Jiului.

numărul 
î înre- 

al 
la 
la
Io

ino Uriconi 
absențelor nemotivat 
gistrate în trimestrul III 
onului curent se ridică 
3104, a foilor de boală 
11 699, iar o învoirilor

$E MÂWjJRAUnJC(NEDE căpbuhe
1475. In luna octombrie au 
fqst înregistrate 1291 de ab
sențe nemotivete. Eforturile 
făcute de organizația de 
partid, sindicat și U.T.C., ma
surile organizatorice luate 
la nivelul diferitelor sectoa
re au dus fa reducerea aces
tora în comparație cu ace
eași perioadă a anului tre
cut. Spre exemplu la secto
rul transport absențele ne
motivate au fost reduse cu 
60 ia sută, în urma reducerii 
retribuției cu 5 ia sută pentru 
fiecare absență nemotivată. 
Cu toate aceste masuri mai 
sint unii care fac 7-8 ne

r

-1

motivate în decurs de o lu
nă. Aceștia se numesc Vic
tor Arămucă — 8 nemotivate 
in luna septembrie, Mcrin 
Crăciun (7), Ștefan Damian 
(7), Gheorghe Lungu (6), toți

de la sectorul 1. Populariza
rea acestora la stația de am
plificare, la gazeta de perete, 
precum și 
cu acești 
cu ocazia 
i-au făcut 
să înțeleagă că nu dijmuiesc 
numai cîștigurile lor ci și al 
colectivului în care lucrează, 
adueîndu-i astfel pe drumul 
ce! bun. Organizația de 
partid, de sindicat și U.T.C., 
conducerea colectivă trebuie 
să acționeze mai departe 
pentru reducerea numărului 
de învoiri și absențe nemoti
vate, pentru a putea spori

discuțiile purtate 
obsentomani sau 
diferitelor adunări, 
pe mulți dintre ei

Fosul calitativ nou necesar 
in extracția de cărbune a 
Văii Jiului în actualul cinci
nal nu este de conceput fără 
modernizarea întregului pro
ces din subteran, fără inien- 
sificctea introducerii meca
nizării complexe. La I.M. Lu
peni, 
aflate in dotare, 11 se 
permanent 
funcțiune.

din cele 13 complexe 
află 

faze de 
această

oră, in acest prim an ol cin
cinalului actual, 
aici
cu

s-a extras 
în abataje dotate 

tehnologii moderne 
cu susținere, tă- 
și transport mecanizat 
producție de peste 1 

mai 
in-

iere
- o
milion tone de cărbune, 
mult de jumătate din 
treaga producție a minei. O 
altă precizare : șase din 
complexele in funcțiune ale 
I M. Lupeni sint de construc
ție românească. Randamen
tele realizate cu ele se află

In prezent complexele 
mecanizate ocupă un 
loc important in extrac
ția cărbunelui. Prin ex
ploatarea acestor „uzine 
subterane" de mineri 
policalificați producția 
extrasă cu complexe 
mecanizate este în con
tinuă creștere.

producția de cărbune ta mi
na Uriconi, mină core pină 
in prezent ore planul îndepli
nit.

La mina Livezeni, mină cu 
un minus destul de mare in 
primele 10 luni ale anului 
Io producția de cărbune, au 
fost înregistrate 13 445 zile 
boală, 7431 nemotivate, 2508 
învoiri și 836 obligații. Dacă 
luăm în calcul productivita
tea medie și o raportăm la 
zilele de învoiri și nemotiva
te se poate constata ușor cît 
a pierdut mina, din cauza in
disciplinei care se manifestă 
aici. Producția pierdută 
ridică la peste 25 000 de to
ne de cărbune. Comitetul de 
partid, sindicat și U.T.C. îm
preună cu conducerea între
prinderii trebuie să acționeze 
cu fermitate pentru întărirea 
disciplinei la mina Livezeni, 
pentru reducerea numărului 
de absențe nemotivate, în
voiri și pentru folosirea inte
grală o timpului de lucru. 
Numai astfel mina poate să-și 

se

la nivelul celor 
utilaje similare 
din țări de tradiție, la înce
putul aplicării programului 
de mecanizare in Valea Jiu
lui. Acest succes nu poate 
fi, desigur, despărțit de acti
vitatea și.creația tehnică pro
prie a colectivului de la Lu- 
peni, de eforturile colective 
îndreptate spre adaptarea u- 
tilojelor, continua lor perfec-

obținute cu 
achiziționote

ționare pentru exploatareo 
la parametrii ridicați, .în con
dițiile concrete de zăcămînt.

Exemplul minei Lupeni nu 
este singular, dar, din păcate, 
nici generalizat la toate ni
velele bazinului. Din opt 
complexe aflate în dotarea 
I.M. Petrila, doar două sint 
în funcțiune ; la Vulcan — 
doar unul din cinci ; fa Ani- 
noosa situația este asemănă
toare. Se poate vorbi in cazu
rile din urmă de o folosire 
nerațională a bogatei și

Exigențe sporite
în ultimul trimestru

Prin 
pro- 

la 
pro-

A1 doilea semestru al 
anului a înscris în activi
tatea sectorului de trans
port al minei Lonea, re
zultate bune. începînd din 
luna iulie, toată producția 
sectorului IV este scoasă 
la „ziuă" pe fluxul de benzi, 
iar începînd de Ia 1 ia
nuarie situația este identi
că și la sectorul III. 
aceasta transportul 
ducției din subteran 
suprafață se face in 
cent de 60 la sută prin flu
xul de benzi. In prezent se 
lucrează la finalizarea a- 
cestor lucrări și la sectoa
rele II și V. Aceste schim
bări, constînd în trecerea 
de la transportul cu vago
nete la transportul pe benzi, 
urmăresc, așa cum am 
aflat, reducerea personalu
lui, un transport mai rapid 
șl eficient, eliminarea unor 
strangulări în transportul 
subteran. Alături de ing.

producției
să. redreseze producția și 

ajungă să-și îndeplinească 
sarcinile de plan pe care le 
are.

Mina Vulcan, care înregis
trează in trimestrul III al anu
lui un minus de 36 620 de 
tone la producția de cărbu
ne, consemnează în aceeași 
perioadă un număr de 3812 
nemotivate, 1272 învoiri și 
peste 16 500 foi a'e boală. 
In luna octombrie numărul 
nemotivatelor era de 1260, 
iar al învoirilor de 142, minu
sul la producția de cărbune 
fiind de 15 920 tone. Produc
ția pierdută prin aceste ab
sențe nemotivate și învoiri 
ridică aproape la minusul 
care îl înregistrează mina 
trimestrul III ol anului.

întărirea disciplinei la cele 
trei unități miniere, ca de alt
fel la toate minele din Valea 
Jiului, constituie un izvor de 
creștere a producției de 
cărbune.

se 
pe 
în

fi
De precifbt 

de 
acest scop

scumpei zestre tehnice a mi
nelor, de neglijență in co
ordonarea și urmărirea modu
lui în care ea este valorifi
cată. La Vulcan, un complex 
a fost menținut in stare de 
nefuncționare — in abatajul 
in care a lucrat un timp — 
atit de mult incit acum sînt 
necesare lucrări de reprofila
re a galeriilor pentru o 
scos de acoio. ~ 
că nici ultimul program 
luciu întocmit în 
nu se respectă întocmai. Din 
datele de care dispunem, mi
nei Aninoasa i s-a repartizat 
un complex pentru strate sub
țiri. De ani în șir nu a fost 
folosit și nici in preliminarul 
minei pe^1982 nu este stabi
lită introducerea lui. De ce ? 
Cum e posibil așa ceva ?!

Spuneam că susținerile 
romanești utilizate la I.M. Lu- 

. peni au fost continuu moder
nizate, astfel incit în momen
tul actual răspund pe deplin 
ia condițiile concrete in care 
sînt plise să funcționeze, in 
contrast, la I.M. Petrila, o 
parte din complexele româ
nești au fost abandonate.

Dumitru Bivolaru. șeful 
sectorului de transport 
ne-au mai vorbit in termeni 
apreciativi șefii sectoarelor 
III și IV, respectiv sing. 
Ioan Kulcsear și ,ing. Ion 
Gheorghe. Dacă in ultima 
lună la sectorul 111 a fost 
dnar o zi eu probleme (în

la 
spe- 
mi- 
suc-

16 noiembrie, schimbul I. 
cînd s-a rupt o cusătură Ia 
banda principală din cau
za nesupravegherii atente 
și a suprasolicitării) la sec
torul IV nu au fost avarii 
din luna iulie ! Iată așadar 
că eforturile depuse 
nivelul sectorului de 
cialitate, a conducerii 
nci sînt încununate cu 
ces. Dacă mai adăugăm a- 
firmația șefului sectorului 
de transport potrivit căreia 
cele 15 locomotive electri
ce printre care 4 tandemuri 
(2 locomotive reunite, cu 
putere dublă deci o inova
ție care aparține colectivu. 
lui de la I.M. Lonea I) și 
cele 7 locomotive Diesel 
sînt permanent în funcție, 
am dat credem o imagine 
reală a posibilităților și re
alizărilor minei în acest 
domeniu.

La mina Paroșeni, unde 
transportul cărbunelui spre 
suprafață se face exclusiv 
prin 
găsit 
cruri 
3500 
transportul pe benzi asi
gură în cele mai bune con
diții transportul subteran 
al «cărbunelui. Aprovizio
narea cu materiale se e- 
fectuează cu ajutorul celor 

fluxul de benzj am 
aceeași stare de lu- 
corespunzătoare. Cei 
in cîți însumează

Pagină realizată dc
Dorin GIIEȚA, Anton HOFFMAN. Gheorghe BOȚEA

și Alexandru TATAR

<

mecanizării 
imperativă 

nivelelor 
de

Perfecționarea lor. deși foarte 
necesară, stagnează. Se poar
tă demult discuții cu acest 
subiect la toate nivelele de 
competență tehnică și orga
nizatorică, in timp ce pro
ducția minei nu se realizează.

Extinderea 
complexe este 
pentru atingerea 
stabilite la producția 
cărbune a actualului cincinal. 
Acolo unde capac'tatea teh
nică este valorificată, unde, 
creativitatea colectivă se ma
nifestă in practica de zi cu 
zi prin soluționarea proble
melor noi s-o cîștîgat o bo
gată experiență. Este impe
rios necesar ca ocecstă ex
periență să fie generalizată, 
rar producția și productivita
tea muncii să sporească la 
cota exigențelor planului de 
dezvoltare a fiecărei mine, 
corespunzător prevederilor 
Congresului al Xll-leo al 
partidului, sorcinilor izvo- 
rîte din lucrările recentei Ple
nare comune o C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale.

din 
vizitei 
plină 
stare 
erau 

in 
cum 
sens

16 locomotive Diesel 
care, in momentul 
noastre, 7 erau în 
activitate, 8 erau în 
de funcționare, dar 
în rezervă și una era 
reparație capitală. Așa 
am aflat nici în acest 

Li irp£HTRU(ĂRBUHELE 
U ABATAJELOR

nu sînt probleme deosebite, 
cu excepția inerentelor 
earamboale care au loc, 
deseori însă din cauza căi
lor de acces blocate. To
varășul Andrei Pop, mais
tru electromecanic, trans
port, ne asigura că parcul 
de 800 de vagonete, de 250 
de cărucioare, locomoti
vele amintite, precum și 
fluxul de benzi asigură în 
cele mai bune condiții un 
transport pe măsura celor 
mai înalte exigențe. Dacă 
sînt totuși unele probleme 
Ia sectorul transport ele ar 
îi de ordin disciplinar, e- 
fortul tuturor oamenilor de 
bună credință fiind deseori 
frânat de cei „abonați" la 
nemotivate. Așa cum ani 
fost asigurați, atunci cînd 
și Iulian Pîrvuță, Gheorghe 
Niculăesei, Dorel Pîsleag, 
Francisc Bob, Iosif Vincze 
sau Maria Trifan vor în
țelege cîtă nevoie este de 
contribuția fiecăruia a- 
tunci da, într-adevăr, secto
rul de transport al minei 
Paroșcni se va putea con
sidera un veritabil sector 
de frunte.
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Lucrările
Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. 1)

La discuția generală co
mună asupra proiectelor 
de lege prezentate, au 
luat cuvîntul numeroși 
deputațt

La încheierea ședinței 
de dimineață, Marea A- 
dunare Națională a apro
bat in unanimitate ce
rerile de renunțare la ca- 
Iitatea de deputat ale to- 
xarășilor Trofin Virgil și 
Ogherlaci Vasile.

In ședința de după- 
amiază a continuat dez
baterea pe marginea ce
lor trei proiecte de legi.
Z7V///ZZWZ/ZZZ/ZZ/ZZZ//ZZ//ZZ//ZZZZ//ZZZZZZ/Z//ZZ'/ZZZZZ/ZZZZZ//Z//ZZZZ/A

Prezențe
STOCKHOLM 27 (Ager

pres). — Regele Cari al 
XVI-lea Gustaf al Suediei 
l-a primit pe ambasadorul 
României la Stockholm, 
Teodor Vasiliu, în legătu
ră cu încheierea misiunii 
sale în această țară.

Cu acest prile],' a avut 
loc un schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, tovarășa Elena 
Ceaușescu și regele Cari 
ai XVI-lea Gustaf șl re
gina Silvia.

In cadrul întrevederii s-a 
apreciat pozitiv evoluția 
ascendentă a raporturilor 
româno-suedeze și s-a ex
primat dotința ambelor 
părți de a dezvolta și di
versifica colaborarea bila
terală pe multiple planuri.

☆
ROMA 27 (Agerpres). — 

Cu prilejul aniversării cen
tenarului nașterii poetului 
Octavian Goga, la Bibli
oteca română din Roma a 
avut loc o manifestare cul
turală dedicată acestui e- 
veniment. Despre viața și 
creația poetului a vorbit 
prof. Paolo Soldați. In 
continuare au fost recita
te poezii din lirica lui 
Octavian Goga. Cu aceeași 
ocazie, a fost prezentat 
filmul documentar „Româ-

A urmat apoi discuția 
pe articole a proiectelor 
de lege, după care Ma
rea Adunare Națională a 
votat în unanimitate Le
gea pentru adoptarea 
Planului național unic de 
dezvoltare economico-so- 
cială a României pe anul 
1982, Legea pentru adop
tarea Planului de dezvol
tare a agriculturii și in
dustriei alimentare pe a- 
nul 1982 și Legea pentru 
adoptarea Bugetului de 
stat pe anul 1982.

Lucrările sesiunii con
tinuă.

românești
T

nia — imagini contempo
rane**.

☆
27 (Agerpres). 

în librăriile
BEIJING 

— Recent, 
din R.P. Chineză a fost 
pusă în vînzare lucrarea 
„Antologia teatrului ro
mânesc'*, apărută în co
lecția „Literatura străină 
contemporană**. Antologia 
în două volume, cuprin
de piese de autori români 
contemporani.

Tot în aceste zile a ieșit 
de sub tipar volumul în 
limba chineză „Istoria po
porului român**, de acad. 
Andrei Oțetea.

☆
BANGKOK 27 (Ager

pres). — Intre 24 și 27 
noiembrie, la Bangkok a 
avut loc cea de-a treia 
sesiune a Comisiei mixte 
de cooperare comercială 
româno-thailandeză, în 
cadrul căreia au fost exa
minate perspectivele de 
creștere și diversificare a 
schimburilor comerciale, 
precum și posibilitățile de 
cooperare economică 
tre cele două țări, 
sfîrșitul lucrărilor a 
semnat un protocol 
prevede creșterea 
mului schimburilor 
merciale în anul 
menționîndu-se domeni
ile în care există un in
teres reciproc de coope
rare economică.

I
I

I
în-
La 

fost 
care 

volu-
co- 

1982,
I
I

Inițiativele tovarășului
Nicolae Ceausescu în favoarea unei 

lumi fără arme si războaie se bucură 9
de un puternic ecou internațional

Izvorîte din cea mai înal
tă grijă și responsabilitate 
pentru ihteresele poporului 
nostru, pentru viața, liber
tatea și securitatea tuturor 
națiunilor, inițiativele con
ducătorului partidului și 
statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în fa
voarea unei lumi fără ar
me și războaie se bucură 
de un puternic ecou inter
național. Reliefînd repeta
tele apeluri, de largă, re
zonanță mondială, ale
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de a se face 
totul pentru a se împiedi
ca noua escaladare a înar
mărilor nucleare în Europa, 
ziare, reviste, posturi de
radio și televiziune de pes
te hotare prezintă, totoda
tă. pe larg ideile și aprecie
rile exprimate de secreta
rul general 
președintele 
cuvîntarea

al partidului, 
Republicii, în 
programatică

rostită la plenara comună
a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dez
voltării Economice și So
ciale.

Abordînd problemele in
ternaționale, la plenara co
mună a C.C. al P.C.R. și 
a Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și 
Sociale, președintele 
Nicolae Ceaușescu — scrie 
agenția „China Nouă“ — 
a relevat că agravarea de
osebită a relațiilor inter
naționale, a „mărit pri
mejdia unor noi con
flicte și confruntări mi
litare, a unui război a- 
tomic“. In context, pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu — scrie „China 
Nouă** — a arătat: „Sîn- 
tem deosebit de îngrijorați 
de situația gravă creată 
în Europa ca urmare a a- 
cumulării unor uriașe can
tități de armament, îndeo
sebi nuclear**. „Tocmai de 
aceea — a subliniat el 
— partidul și statul nos
tru s-au angajat cu toa
tă fermitatea în acțiunea 
pentru oprirea amplasării 
și dezvoltării de noi ra
chete în Europa, pentru 
retragerea și înlăturarea 
completă a celor existen
te. Europa are nevoie nu 
de rachete nucleare, fie 

ele cu rază medie, cu ra
ză mică sau cu rază mare 
de acțiune". „Salutăm în
ceperea în curînd a nego
cierilor de la Geneva din
tre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii 
în legătură cu oprirea 
amplasării și retragerea ra
chetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa" — 
a subliniat șeful statului 
român.

„Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, apreci
ază că propunerile ame
ricane și sovietice în le
gătură cu dezarmarea nu
cleară trezesc speranțe în- 
tr-o Europă fără armă 
nucleară" — scrie agenția 
„Reuter" într-o relatare 
despre expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu la 
plenara comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale.

Președintele României a 
arătat că toate popoarele 
europene trebuie să parti
cipe, într-o formă sau alta, 
la tratativele privind opri
rea rachetelor cu rază me
die de acțiune, să-și ex
pună pozițiile și să con
tribuie la realizarea unor 
înțelegeri acceptabile pen
tru toate părțile.

„Propunerile de pace ale 
președintelui Ceaușescu" — 
sub acest titlu săptămînalul 
grec „Business and Finan
ce* informează că, vorbind 
despre actuala situație in
ternațională, „președintele 
Ceaușescu s-a referii la 
pericolele cursei înarmă
rilor și a propus ca poporul 
român să ia atitudine pen
tru a-și exprima opoziția 
sa față de producția și am
plasarea de noi rachete cu 
rază medie de acțiune în 
Europa, pentru a cere re
tragerea celor deja existen
te. El s-a pronunțat, de 
asemenea, împotriva bom
bei cu neutroni și a pro
pus organizarea unei Con
ferințe pentru dezarmare".

Cotidienele finlandeze de 
mare tiraj „Helșingin Sano- 
inat", „Uusi Suomi" și 
.,Kansan Uutiset" au pu
blicat comentarii, însoțite 
de extrase din interviul a- 
cordat de președintele

Nicolae Ceaușescu postului 
olandez de televiziune 
„NCRV",'subliniind în mod 
deosebit ideile referitoare 
la necesitatea începerii ne
gocierilor în vederea opri
rii amplasării de noi ra
chete nucleare pe continen
tul european și luării în 
considerare a tuturor pro
punerilor existente pentru 
a se ajunge la înțelegeri 
acceptabile pentru toate 
părțile, pentru ca Europa să 
nu mai aibă pe teritoriul 
ei nici un fel de rachete.

Ziarul „Turkish Daily 
News" într-un comentariu 
însoțit de fotografia pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu inserează pasaje 
din inteA’iul acordat de 
șeful statului român postu
lui olandez de televiziune 
NCRV.

Ziarele vest-germane 
„Die Welt“ și „Frankfur
ter Allgemeine" precum și 
televiziunea din R.F.G. au 
relevat că președintele 

Ceaușescu în interviul a- 
cordat televiziunii olande
ze, subliniază necesitatea 
de a fi luate în conside
rare și analizate în cadrul 
convorbirilor de pace toate 
propunerile ce pot declan
șa un proces de pace.

I.a interviul acordat te
leviziunii olandeze se re
feră în comentariile lor, 
de asemenea, agenția spa
niolă E.F.E., și ziarul spa
niol „ABC“.

Cotidianul „Portugal Ho- 
je“ publică un articol in
titulat „Reducerea număru
lui de rachete în Europa : 
Ceaușescu lansează un apel 
Vestului și Estului".

Ziarul „Washington Post" 
consacră un articol spe

cial noilor inițiative de 
pace ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, iar 
posturile centrale de tele
viziune din S.U.A. au 
transmis în buletinele de 
știri luarea de poziție a 
președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
în favoarea examinării a- 
tente a propunerilor de 
dezarmare nucleară în 
Europa, îndeosebi pentru 
negocierile privind armele 
rachetă cu rază medie de 
acțiune din Europa.

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Dragostea mea 
călătoare ; Republica : 
Marfă furată ; Unirea : 
Polițist sau delincvent.

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

AN1NOASĂ ; Strada 
Hanovra.

VULCAN — Luceafă
rul : Ani tumultuoși.

LUPENI — Cultural : 
Probleme personale ; 
Muncitoresc: Aii Baba 
și cei 40 de hoți, I—li.

URICANI : LTn șerif 
extraterestru. .

TV
8,30 Program muzical. 

9,10 Teleșcoală.
9,50 Telecinemateca (re

luare).
11,25 Teleșcoală. 
12,00 Centre muzicale ale 

țării : Iași.
13.00 Telex.

13,05 La sfîrșit de săp- 
tămînă.

18.30 Noiembrie — cro
nica evenimentelor 
politice.

18.50 1001 de seri. 
19,00 Telejurnal.
19.30 Concursul cîntecu- 

lui politic pentru 
Tineret.

19,45 Teleenciclopedia. 
20.20 Film artistic : „Ră

pirea fecioarelor".
21.50 Meridianele cînte- 

cului și dansului.
22,35 Telejurnal. Sport.

RADIO
13,00 De la 1 la 3.

15,00 Meridian club.
16,00 Radiojurnal. 16.15
Sub cerul păcii — pro-
gram de cîntece 16.30
Tineri interpreți de mu-
zică populară. 17,00
Buletin de știri. 17,05
Recital Tereza Kesso- 
vija. 17,20 Meridiane 
melodii. 18.00 Orele se
rii. 18.15 Pentru dezar
mare și pace — o nouă 
și strălucită' inițiativă 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României 
socialiste. 19,00 Progra
mele Congresului al 
Xll-lea în acțiune. 19,30 
Săptămîna politică in
ternă și internațională. 
20,00 La Hanul cu cîn- 
tece. 20,30 Azi, în Româ
nia. 20,40 Radiorecor

ding. 22,00 Radiojurnal.
22,30 Ring de dans. 0,05 
—6,00 Non stop muzical.

MANAGUA 27 (Ager
pres). — Guvernul san- 
dinist din Nicaragua res
pinge orice intervenție mi
litară din afară'* a de
clarat ministrul nicaragua- 
ian de interne, comandan
tul Tomas Borge. El a a- 
rătat — potrivit agențiilor 
EFE și IPS — că orice in
tervenție străină în tre
burile interne ale unui stat 
din regiune ar constitui un 
grav pericol pentru pacea 
lumii și ar afecta serios 
inclusiv interesele națio
nale ale statelor care ar 
opera intervenția.

☆

CIUDAD DE MEXICO 
27 (Agerpres). — „Respin
gem orice intervenție prin 
forța armelor, care pre
tinde să se prezinte drept 
soluție pentru problemele 
politice și sociale cu care 
sînt confruntate popoare
le din America Centrală și 
zona caraibiană" — a de
clarat. în cadrul unei con

Pentru pacea lumii Mica publicitate
ferințe de presă cu zia
riștii străini acreditați la 
Ciudad de Mexico, Mi
guel de la Madrid, candi
datul Partidului Revolu
ționar Instituțional la 
funcția supremă în alege
rile prezidențiale din
Mexic, de anul viitor — 
transmite agenția IPS*. 
Ne pronunțăm pentru sa- 
luționarea pe căi politi
ce, prin negocieri, a tutu
ror conflictelor din regi
une** — a arătat Miguel 
de la Madrid. „Respectam 
și promovăm relații de 
prietenie cu toate statele 
lumii și dorim o coopera
re internațională echita
bilă" — a spus candida
tul PRI la funcția supre
mă.

•ir

CIUDAD DE PANAMA
27 (Agerpres). — Parti- 
cipanții care au luat eu- 
vîntul în cadrul lucrări
lor reuniunii de la Ciu
dad de Panama a Confe

rinței permanente a par
tidelor politice din Ame
rica Latină (P.P.P.) —
și care reprezintă 30 de 
formațiuni politice de 
stînga latino-americine — 
s-au pronunțat categoric 
împotriva folosirii for
ței sau amenințării cu 
forța în relațiile inter
naționale — transmite a- 
genția Prensa Latina. Dez- 
bătînd cu precădere evo
luția situației din Ame
rica Centrală și bazinul 
caraibian. vorbitorii au 
subliniat necesitatea de a 
se respecta ferm princi
piul neintervenției în tre
burile interne ale state
lor latino-americane și ca- 
raibiene și au arătat că 
singura cale de a se ajun
ge la normalizarea situa
ției politice din regiune 
este calea negocierilor, a 
tratativelor. în absența 
armelor sau presiunilor, 
de orice natură ar fi aces
tea.

INAUGURAT printr-un 
concert extraordinar, găz
duit la palatul princiar din 
Tokio, turneul naistului 
Gheorghe Zamfir, și al for
mației sale în Japonia s-a 
bucurat de un deosebit suc
ces. Au avut loc alte trei 
concerte — la Tokio, în 
marile săli de spectacole 
Hibiya și Nihon Seinenkan, 
și la Osaka.

GRUPUL SOCIALIST din
Parlamentul vest-european, 
organism al Pieței comune, 

a prezentat un proiect de 
rezoluție cerînd interzice
rea fabricării și vînzării 
de jucării cu tematică răz
boinică, informează agenția 
France Presse. Proiectul de 
rezoluție amintește că Sue
dia s-a și pronunțat în a- 
cest sens și că, în urma u- 
nui sondaj. 83 la sută din 
populația vest-germană îm
părtășește acest punct de 
vedere.

V1ND Dacia 1300 alb 
13, telefon 42986. (1194)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele An
ton Mircea, eliberată de 
I.M. Paroseni. O declar 
nulă. (1192)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Pinczes 
Aurelia, eliberată de 
I.P.L. Petrila. O declar 
nulă. (1193)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marti

Casa de copii școlari llricani
organizează în ziua de 7 decembrie, ora 10 

concurs pentru ocuparea postului de 
Q MAGAZINER.
încadrarea și retribuția conform Legii 

57/1974.
Informații suplimentare la secretariatul 

școlii.

nas Petru, eliberată de I.M. 
Paroseni. O declar nulă, 
(1195)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Marti- 
naș loan, eliberată de I M. 
Paroșeni. O declar nulă. 
(1196)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dună 
Nicolae. eliberată de Pre- 
parația Petrila. O declar 
nulă. (1197)
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