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Plus 5600 tone

1 300 000 lei economii

la costurile de producție

obținute, colec-

IN ABATAJELE CARE EXTRAG CĂRBUNE
PENTRU COCS

Teodor But și 
Ilie Diăconu și

Și în 
harnicul 
găzii

.„.„.„I, ne informa 
brigadă/îi situează cu 

la celelalte
11 luni ale
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Mai mult cărbune pentru
economia naționala

Cu sarcinile 
și angajamentele 

anuale realizate
luna decembrie, 
colectiv al bri- 

conduse de Carol 
Repaș de la sectorul IV 
al minei Lonea, adaugă 
la cele 2 861 tone de căr
bune realizate peste pre
vederile planului în cele 
11 luni ale anului, încă 
300 tone de cărbune. Cu 
aceasta, minerii de la a- 
batajul frontal nr. 34 ra
portează îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor și an
gajamentelor anuale.

Din formația lui Repaș 
reținem numele unor des- 
toicini mineri: Anton Flo- 
rea, Petru Semeau, Mar
tin Vischi. Mustafa Mur- 
vet. Petre Moldovan, Ioan 
Lază și alții, care au ac
ționat continuu pentru 
creșterea productivității 
muncii în abataj.

Colectivul formației conduse de Mihai Dudescu 
din cadrul sectorului I de la mina Vulcan, printr-o 
organizare superioară a producției și a muncii în 
abatajul cameră nr. 7. stratul 3, a crescut producti
vitatea muncii cu 600 kg de cărbune pe post. Uti
lized mai eficient timpul destinat procesului de 
producție, harnicii mineri raportează, cu o lună în 
devans. realizarea sarcinilor de olan pentru acest 
an. Șeful sectorului, ing. Aurel Hisem, 
că disciplina ce domnește în 1 . ... .... 
mult peste nivelul stării disciplinare de 
colective din cadrul sectorului. în cele 
anului, minerii din formația condusă de Mihai Du
descu au extras peste plan 5635 de tone de cărbune. 
O contribuție de seamă la rezultatele înregistrate 
au avut-o șefii de schimb Carol Ivacsoni, Vasile 
Beretchi, Francîsc Moroșan, minerii 
Dumitru Drobotă, ajutorul de miner 
alții.

In luna aceasta prin rezultatele 
tivul se situează în fruntea clasamentului hărniciei 
din cadrul sectorului hotărît fiind să obțină produc
tivități superioare și in anul viitor.

Pregătirea profesională 
și experienja în muncă duc 
la sporirea productivității

Uricani — între-' 
preocupată de 

productivității

A>

In semn de profund om a g i u
și deosebită stimă

*>
i-a fost înmînată, în cadrul unei ceremonii,

Placheta de aur a Giuntei regionale
Tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, i-a 
fost înmînată, miercuri, în 
cadrul unei ceremonii, care 
a avut loc la sediul C.C. al 
P.C.R., „Placheta de -aur 
a Giuntei regionale Pie
mont11, în semn de profund 
omagiu și deosebită stimă, 
din partea locuitorilor a- 
cestei importante regiuni a 
Italiei, pentru contribuția 
remarcabilă la dezvoltarea 
tradiționalelor relații româ- 
no-italiene de strînsă prie
tenie și colaborare, pentru

De Ia începutul anului 
pînă in prezent colectivul 
sectorului I de la I. M. 
Lupeni a extrasă peste 
sarcinile de plan mai bine 
de 7 300 tone de cărbune. 
Concomitent cu depășirea 
sarcinilor s-au obținut și 
1 300 000 lei economii la 
costurile de producție. 
Sursa economiilor a fost 
refolosirea a naturilor TH, 
precum și utilizarea rațio
nală a lemnului pentru ar
mare și a altor materiale. 
(A. M.).

Piemont"
prodigioasa activitate con
sacrată nobilelor idealuri 
de pace, înțelegere și lar
gă conlucrare între po
poare.

Această distincție confir
mă încă o dată marele 
prestigiu internațional de 
care se bucură România, 
președintele Nicolae 
Ceausescu, personalitate 
marcantă a vieții politice 
mondiale, profund preocu
pat de destinele omenirii, 
luptător ferm și neobosit 
pentru triumful cauzei des
tinderii, securității și co
operării, pentru oprirea

cursei înarmărilor și în* 
făptuirea dezarmării, în 
primul, rînd a dezarmării 
nucleare, pentru edificarea 
unei lumi fără arme și 
războaie, pentru apărarea 
dreptului fundamental al 
oamenilor la viață, liberta
te și progres, pen ti u fău
rirea unui viitor luminos 
al întregii umanități.

La ceremonie au partici
pat tovarășii Ștefan Voi* 
tec, Gheorghe Rădulescu, 
Cornel Burtică. Ion Co
mun. Ludovic Fazekas, Ion

tCentinuare in tag a 4 al
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PACEA
dreptul popoarelor, 
dreptul umanității 
Cauza păcii — cauza 

fiecărui om
încă 

Apelul 
era ți ei 
liste, 
sa

prestigioa- 
de pace a 

NICOLAE 
a trezit în 
oamenilor 

I.U.M.P., a 
popor

Mina 
prindere 
creșterea 
muncii șl a producției de 
cărbune, a pus în funcție 
un modern complex de tă
iere și susținere mecaniza
tă. încă din primele zile 
de funcționare acest com
plex a obținut ’ rezultate 
încurajatoare. Randamentul 
realizat se apropie de cel 
planificat, producția obți
nută de acest complex me
canizat se apropia de 1 000 
de tone pe zi. Brigada 
care a primit în dotare a- 
cest „gigant'1 a fost alcătu. 
ită din oameni competenți, 
oameni care nu cu mult 
timp in urmă mai lucra
seră și la alte complexe 
mecanizate. Experiența că
pătată acolo a ajutat 
mult in exploatarea aces
tei adevărate uzine subte
rane cu care s-au obținut 
adevărate recorduri ajun- 
gînd la productivități de 
25 și chiar 30 de tone/post.

Brigada care stăpînește 
și folosește în prezent a- 
ceastă uzină subterană este 
condusă de maistrul elec
tromecanic llie Amorăriței 
și este compusă din 55 de 
mineri, 10 lăcătuși și 5 e- 
lectricieni. Dintre oamenii 
cu experiență ai brigăzii,

care lucraseră și la 
complexe mecanizate îi nu
mim pe minerii Iosiv Bu
da, llie Liscan și Mihai 
Mironiuc, lăcătușii Ion 
Postolache, Andrei Cornea, 
Matei Miliali și electricie
nii Victor Moldovan, 

Gheorghe Blaj și alții. A- 
ceștia i-au învățat, i-au a- 
jutat cu experiența lor pe 
mai tinerii brigăzii, le-au 

experiența 
muncă, astfel, ală- 
ei, veteranii au for- 
brigadă unită, care 
adevărată familie,

)

împărtășit din 
lor de 
turi de 
mat o 
este 
care se ajută și se bucură 
în comun de rezultatele 
bune obținute. Astăzi, eoni- 
ponenții brigăzii obțin re
zultate din ce în ce mai 
bune, lună de lună pianul 
este îndeplinit și depășit, 
greutățile începutului 
fost aproape uitate, 
ductivitatea medie de 
tone/post care se 
cu acest „gigant'1 vorbește 
de la sine de preocupările 
permanente ale oamenilor 
de 
de

o

aici. Cele 2 000 de tone 
cărbune scos la lumină
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recent în Capitală, s-au 
angajai în marea luptă 
a poporului român pen
tru înlăturarea pericolu
lui care planează asuora 
omenirii, pentru salvarea 
planetei noastre de ia o 
catastrofă nucleară.

în amplele manifestări 
de pace, 
mitin guri 
populare 
loc in 
institui 
lui

(Continuat e in pag. a 2-a)

război, 
acum 

ce

și studenți,
la marșul 
desfășurat Continuare in pag. a

Mariana FANTINI, 
frezor I.U.M.P.

Anuta VLAȘIN, 
casnică, mamă a zece copii, 

comuna Aninoasa
au 

Pro-
16

obține

de

ceea

energic al tuturor femeilor din 1 
întreaga lume împotriva pregă- | 

împotriva ic e1 o r a care.
să continue cursa înar- 1 

ar putea duce la un nou |

în cadrul unor 
si adu.lari

care au avut 
întreprinderile si
'le din VaRa Jiu- 

și în județul Hune-

2 a

scriitorilor cu minorii din ValsaÎntîlnirea

Un imperativ.care se materializează din ce in 
ce mai mult în activitatea de extracție a cărbunelui 
este executarea*și finalizarea optimă a lucrărilor de 
investiții. Două brigăzi de frunte de la sectorul in
vestiții al l.M. Livezeni raportează cu satisfacție 
îndeplinirea și depășirea planului anual. Cunoscu
tul șef de brigadă Mircea Secrieru. împreună cu 
ortacii, depășind zilnic productivitatea muncii cu 
0,4 mc/post au realizat 359 mc peste, sarcinile anuale 
planificate.

C’u 130 mc peste sarcinile anuale se pot mîndri 
și ortacii brigadierului Costache Poroșniuc, de 
același sector.

In imagine, fotoreporterul nostru a surprins 
brigadierul Costache Poroșniuc. alături de cîțiva 
taci înainte de intrarea în șut.

Gheorghe BOȚEA

(Continuare in pag a 2-a>

în pagina a 3-a :

INDIVID - COLECTIVITATE

Să muncim și să trăim in chip comunist44

eve- 
în- 
cu 
se

adevărate

Intrate în tradiție, 
nimente de neuitat, 
tîlnirile scriitorilor 
minerii Văii Jiului 
constituie in 
acte de cultură și educa
ție. In sălile de apel sau 
în mijlocul studenților, 
oamenii a căror profesi
une de credință este scri
sul despre oameni și pen
tru oameni, își apropie 
conștiințele de universul 
deosebit al Prometeilor
contemporani, de cei care 
pi intr-o muncă eroică

scot, din intli ricul pă- 
'mîntului, la lumina zilei 

lumină pentru lumina 
țării, căldură pentru căl
dura ei.

Organizate de Uniunea 
Scriitorilor din R.S.R., 
Comitetul județean de 
cultură și educație socia
listă, Comitetul municipal 
de educație politică și 
cultură socialistă, întîlni- 
rile scriitorilor programa
te ieri în Valea Jiului au 
prilejuit un dialog fertil, 
amintiri de neșters atît

de la apariția sa. 
Frontului Demo- 

și Unității Socia- 
noua si

inițiativă 
tovarășului 
CEAUȘESCU, 
conștiința 
muncii de la
întregului nostru 
un sentiment de mîndrie 
patriotică. Sub conduce
rea înțeleaptă a partidu
lui. a secretarului său 
general, mii și mii de ce
tățeni, tineri si vîrstnici, 
muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi 
participanții 
păcii, ce s-a

Milioanele de femei si mame din tara noastră 
miliardele de femei și mame din întreaga lume îsi 
string la piept pruncii cu neliniște si îngrijorare, 
văzînd cum lumea de azi se confruntă cu probleme 
grave, cu amenințarea unui război atomic nimicitor 
spre care duce inevitabil continuarea cursei nebu
nești a înarmărilor. Acest simțămînt ce, încolțește 
dureros în inima oricărei mani ■ cînd își vede copi
lul amenințat, mă determină si pe mine să-mi alătur 
glasul la protestul 
țara noastră .și din 
tirilor 
vreau 
mărilor

pentru gazde cit și pentru 
oaspeți. La mina Lupeni 

Institu- 
minerii 

s au în-

și in aula 
tului de mine, 
și studenții 
tîlnit cu D. R. Popescu, 
George Bălăiță, Constan
tin Țoiu, Traian Iancu,- 
Mihaii Davidoglu, Vasile 
Băran, Nicolae Prelipcea- 
nu, Petre Bucșa, Mircea 
Tomuș, Ion Cucu, Iv. 
Martinovici, Neculai Chi- 
rica, Valeiiu Bărgău, Eu
gen Evu, Dumitru Dem.

Ionașcu 
cal Vlad, scriitori cunos- 
cuți in viața literară 
țara noastră.

Este încă o 
aprecierii c/e 
bucură munca
din Valea Jiului, 
vatră a cărbunelui româ
nesc, a tradițiilor munci
torești și revoluționare.

din

dovadă
care 
minerilor 

veche - s.

a
se

Mircea BUJORESCU
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Pe teme gospodărești
ORDINE LA BAIA MINERILOR
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Cauza păcii —cauza fiecărui om
'Urmare din pag. I)
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doara, oamenii muncii 
și-au exprimat voința lor 
de pace, de viată liniștită 
în care să poată împlini 
mărețele obiective pre
văzute în Programul 
partidului. La marea a- 
dunare populară pentru 
pace ce s-a desfășurat 
la București, participînd 
ca reprezentantă a cons
tructorilor de utilai mi
nier din Petroșani. am 
exprimat voința unanimă 
a zecilor, miilor de oa
meni ai muncii de aici 
de a lupta pentru cauza 
păcii, pentru cauza uma
nității. Apelul poporului 
român către toate popoa
rele si forțele progresis
te și democratice din în
treaga lume, pentru de
zarmare și pace, pentru 
securitate, independentă 
și progres exprimă ho-

tărîrea întregului popor 
român de a nu precupeți 
nici un efort pentru rea
lizarea unui climat favo
rabil dezvoltării 
tructive. muncii 
este totodată o 
adresată tuturor 
relor

cons- 
pașnice. 
chemare 

popoa-
iubitoare de pace - 

de a acționa pentru în
lăturarea unui război ca
re pune în pericol cauza 
păcii, viața pe planeta 
Pămînt.

Pentru munca noastră 
pașnică, pentru viata li
niștită a copiilor noștri, 
milioanele de oameni 
România si-au unit 
șurile spunînd un 
hotărît războiului,
NU categoric bombelor 
cu neutroni, un DA ferm 
păcii și dezarmării. Cau
za 
să
al acestui pămînt.

din 
gla-
NU 
un

păcii este și trebuie 
fie cauza fiecărui om

Ridicarea calității 
procesului de învățămint, 

obiectiv permanent al filialei din 
'Petroșani a Societății 

de științe matematice
De curînd a avut loc

Copiii lumii
fUrmare din pag.' 1,

I*
I

a milioane și

ca femeie, ca 
si știu prețui

milioane de vieți ome-

mamă care am dat via- 
cu atît mai mult viața, 
aprobarea mea la actul

război mondial și la pieirca în flăcările distrugerii 
termonucleare 
nești.

Iată de ce 
ță la 10 copii
mă alătur cu toată ființa și 
de înaltă conștiință națională si umanitară pe care 
cei peste 300 000 de participanți la marea adunare 
populară de la București l-au făcut prin Apelul po
porului român adresat către popoarele și forțele 
progresiste și democratice din întreaga lume, pen
tru dezarmare și pace. Copiii lumii au dreptul la pace 
și viață 1 Tocmai de aceea, ca mamă îmi dau din 
inimă adeziunea la această nouă si strălucită ini
țiativă de pace a conducătorului partidului si sta
tului nostru, tovarășul Nicolae Ceausescu, a Româ
niei socialiste, și susțin din tot sufletul chemările 
din conținutul Apelului F. D. U. S.
NU războiului. NU bombei cu neutroni si moriii 
atomice, îmi unesc glasul cu cel al femeilor din 
țara noastră, cu glasul mamelor îngrijorate ce se 
face auzit pretutindeni în Europa si în lume, ce- 
rînd din adîncul sufletului : nu întunecat! cu norii 
războiului cerul de pace al acestui pămînt I Lăsați 
copiilor noștri seninul cerului pentru a-si oglindi 
în el privirile lor încrezătoare în viitorul omenirii I

Pregătirea 
profesională

Spunînd
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Curățenie, ordine, o am
bianță plăcută — acestea 
sînt dovezile gospodărești 
concrete cu care minerii de 
la Bărbăteni sînt întîmpi- 
nați la fiecare ieșire din 
șut. După cum am consta
tat la fața locului, pregăti
rea băii minerilor în vede
rea perioadei reci, întreți
nerea și funcționarea ei în 
condiții optime au fost și 
sînt preocupări de prim 
ordin ale biroului adminis
trativ al minei (șef de bi
rou tovarășul Ion Iorda- 
che). In acest scop au fost 
revizuite și puse la punct 
instalațiile, asigurat 
șt ii de circa '60 tone 
Cărbune, confecționate 
perechi de papuci 
lemn (realizate de 
de la Grupul școlar minier 
Lupani) și aduse 
rea băii 1 000 de 
Com partimen tarea 
dușuri, înlocuirea

un 
de

300 
din 

elevii

La depozitu^ nr. 2 
din Lupeni — ordine, 
preocupare continuă 
petru păstrarea în bune 
condiții a roadelor aces
tei toamne.

în d'ola- 
umerașe. 
sălii cu 
în mare 

parte a grătarelor din lemn 
cu tablă găurită, a vestia
relor din metal cu panouri 
— rastel atît pentru haine
le curate cît și pentru cele 
de lucru, toate fiind pre
luate, așezate pe umerașe 
și restituite, pe bază de 
mărci, de către doi oameni 
permanenți, accesul altor 
persoane în vestiare fiind 
interzis, sînt tot atîtea so
luții gospodărești aplicate

în ultima perioadă, care 
concură la o bună ordine, 
completată de o stare 
igienă corespunzătoare, 
roul administrativ se 
grijcște ca oamenii ce 
pund de igiena băii să 
pună în permanență de 
tergenți, perii, mături, 
pun, lavete și T-uri. Atestă 
funcționarea în condiții 
optime a băii, ordinea și 
starea' ei de igienă, faptul 
că nu există reproșuri, re
clamați i, cazuri de sustra
geri, ii fac pe mineri să 
fie mulțumiți de felul cum 
sînt serviți și de atmosfera 
ce-i întîmpină la

Mina Bărbăteni 
asemenea, dotată 
mașini de spălat 
capacitate cu care 
toate hainele de lucru al» 
minerilor, maiștrilor, 
întregului personal, cu

de
Bi- 
în- 

răs- 
dis- 
de- 
să-

baie.
este, de 
cu două 
de mare 
se spală

ale 
o 

centrifugă și de o salâ-us- 
Cătorie. în afară de greu-, 
tățile pe care le* întîmpină' *' 
in procurarea plăcilor de 
faianță necesare pentru în
treținerea unor socluri și 
pereți faianțați și pentru 
depășirea cărora ar trebui 
mai mult sprijinită, mina 
Bărbăteni nu are alte pro
bleme îp domeniul gospo
dăresc care să nu poată fi 
rezolvate cu forțe proprii.

Toma ȚAȚARCA

o 
analiză a activității desfă
șurată de filiala Societății 
de științe matematice care 
cuprinde cadrele didactice 
ce predau această materie 
pe diferite trepte ale în- 
vățămintului - precum și 
ingineri, economiști —, re- 
levindu-se că scopul aces
tui organism este de a 
contribui activ la perfecțio
narea și modernizarea me
todelor de predare, odată 
cu creația științifică și a- 
tragerea tineretului la stu
dierea acestui domeniu cu 
largă aplicabilitate în di
ferite domenii ale societă
ții. Prin consfătuiri, simpozi
oane, schimburi de expe
riență, filiala a desfășurat 
o activitate amplă, sinteti
zată in participarea elevi
lor Văii jiului la concursu
rile de matematică (la e- 
topa locală au luat parte 
2 042 de elevi, fiind pre- 
miați doar 408, iar la faza 
județeană obținindu-se 22 
premii în școlile generale 
nr. 1 Petroșani, nr. 4 și 6 
Vulcan, nr. 5 Petroșani, nr. 
2 Petrila, nr. 6 Petrila, nr. 
6 Petroșani, nr. 1 și 5 Vul
can, școala din Uricani). 
La etapa finală a olimpia
dei de matematică din li
cee, municipiul nostru a 
fost reprezentat doar prin 
2 elevi din clasele IX-XII. 
iar Io finala concursului 
profesional studențesc de 
matematica s-au obținut 
premii doar la subingineri.

Este un fapt remarcabil 
că in școlile generale func
ționează 64 cercuri de spe
cialitate (cuprinzind peste 

1 400 elevi) iar in licee - 
35 (cu peste 600 elevi). In 
aceste activități se conti
nuă și se adincește, potri-

vit cu gradul de interes 
manifestat de elevi și cu 
seriozitatea muncii desfășu
rate de cadrele didactice, 
studiul matematic, reflectat 
și în referate și comunicări 
(la sesiunea din luna mai 
a acestui an a simpozionu
lui elevilor din licee, au 
fost prezentate 33 de lu
crări, remarcindu-se liceele 
de matematică-fizică Petro
șani, industrial Petroșani, 
industrial Petrila, industrial 

cit și în

șani,

nr. 2 Lupeni), 
participări active la rezol
varea și propunerea de 
probleme la revista de spe
cialitate. Nu se poate trece 
insă cu vederea faptul că 
liceele cu număr mare de 
elevi n-au pus în valoare 
potențialul reol existent.

In domeniul științific, fi
liala Societății de științe 
matematice a desfășurat 
o activitate de inolt nivel 
științific : la ediția a lll-a 
a sesiunii de referate și 
comunicări „Matematica, 
școala, producția", organi
zată în iunie, au fost pre
zentate 5 lucrări de mare 
interes iar la consfătuirea 
„Modelarea matematică și 
informatică in științele pă- 
mintului", organizata in iu
nie la Institutul de mine, 
s-au prezentat 5 lucrări de 
inalt nivel științific. întrea
ga activitate a filialei Pe
troșani a Societății de ști
ințe matematice trebuie să 
fie permanent integrată, cu 
tot potențialul valoros de 
care dispune, in problema
tica'studierii matematicii in 
școli generale, licee și in- 
vățămintul superior, porti- 
cipind, prin acțiuni diferen
țiate și de larg interes.

Tiberiu SPÂTARU

'Urmare din pag. li

DEPOZITUL DIN LUPENI AL C.P.V.I.L.F

Text și foto : 
Șt. NEMECSEK

pro- 
minei 
se a- 

celei

intrat în drep- 
La această oră 

gospodinelor 
cu toate cele

roșii spanac, salată 
și multe altele. Pe 
perioada campa- 

intregul nostru co-

lumle de 
Dumitru 

șeful depozitului 
2 din Lupeni, care

spus :

și experiența

duc la sporirea 
productivității
în zilele cu producție de 
vîrf oglindesc tocmai hăr
nicia acestor minunați oa
meni, care nu precupețesc 
nici un efort pentru creș
terea producției în abataj. 
Pentru buna desfășurare a 

exploatării utilajului, schim
bul IV este destinat între
ținerii lui și a lucrărilor 
miniere de la galeria de 
cap și de bază, astfel ca 
celelalte schimburi să poa
tă să taie cărbunele în 
condiții bune de securitate 
minieră.

Cei care au încredințat 
această, adevărată uzină lui 
Ilie Amorăriței și ortacilor 
lui, mineri de nădejde ai 
minei Uricani, nu au gre
șit, rezultatele obținute 
au confirmat încrederea 
care le-a fost acordată a- 
cestor minunați oameni, 
iar rezultatele obținute in 
luna noiembrie (plus 951 
tone cărbune și productivi, 
tatea medie de 18,01 de 
tone pe post) vorbesc des
pre experiența căpătată 
din mers de acești harnici 
mineri, care prin munca 
lor, prin dăruirea lor fac 
ca zi de zi productivitatea 
utilajului să crească, 
ducția de cărbune a 
să sporească și să. 
propie de nivelul
planificate pentru anul vi
itor.

O cdmard plina de roadele 
toamnei bogate

Iarna a 
turile ei. 
cămările 
sînt pline 
necesare pentru anotim
pul rece, roade ale unei 
toamne bogate. Am aflat 
cum s-a desfășurat mun
ca colectivelor ce se ocu
pă cu aprovizionarea u- 
nităților C.P.V.I.L.F. din 
orașele Vulcan. Lupeni si 
Uricani si stocurile exis
tente pentru 
iarnă de la 
Sanda.
nr. 
ne-a

— Am avut o toamnă 
bogată și rodnică. De la 
începutul campaniei de
recoltare a legumelor si
fructelor si nînâ în □re-
zent. cind această i _ti-
vitate s-a încheiat. a:n
recepționat si livrat ni a-

Wtlt

I
I
I
1

cii din unitățile miniere. 
Vor pârtii ipa, de asemenea, 
directorii spitalelor și me
dici de. la dispensarele me
dicale de pe lîngă între
prinderile miniere și pre- 
parațiile de cărbuni.

B PE BULEVARDUL 
„Victoriei" din Vulcan, în 
zona noului centru civic,

l

■ CONSFĂTUIRE. „For
me și metode de educație 
sanitară a minerului" este 
tema consfătuirii ce va a- 
vea loc vineri, 11 decem
brie a.c., la întreprinderea - constructorii șantierului din 
minieră Paroșeni, cu parti, 
ciparea președinților comi
tetelor orășenești din mu
nicipiu și al comunei Ani- 
noasa și comisiilor de Cru
ce roșie și reprezentanților 
consiliilor oamenilor mun

localitate au predat în a- 
ceste zile două noi tron
soane ale blocului 17. S-au 
dat în folosință astfel, încă 
32 de apartamente pentru 
familiile de mineri și alți 
oameni ai muncii din oraș.

■ ÎN ATENȚIA PIETO
NILOR. Din inițiativa sec
torului municipal de gos
podărire comunală și loca- 
tivă și cu sprijinul servi
ciului circulație al miliției, 
în porțiunea centrală, cu 
trafic rutier și pietonal 
intens a bulevardului Re
publicii din Petroșani au 
fost montate tăblițe cu a- 
peluri adresate pietonilor 
pentru traversarea bulevar
dului numai prin locurile 
marcate. Măsura are drept 
scop ordonarea circulației 
pietonale, evitarea acciden
telor, deci trebuie respec

tate întocmai.
■ UTILA. De mare uti

litate publică șe dovedeș
te a fi măsura (re)luată in 
ultima lună de către con
ducerea A. U. T. L. Petro
șani privind înființarea u- 
nei curse suplimentare care 
pleacă din Vulcan spre Pe
troșani la ora 6,30. Este 
facilitată astfel o călătorie 
sigură la acea oră spre 
locurile de muncă, descon- 
gestionindu-se in ore de 
vîrf traseul Uricani — Pe
troșani pe această porțiune. 
(!’. Cocina, maistru con
structor).

gazinelor peste WU0 tone 
de cartofi, 450 tone de 
mere. 400 tone de stru
guri. 300 tone de varză, 
sute de tone de gogoșari. 
ardei capia. rădăcinoase. 
produse de seră (castra
veți, 
etc.) 
țoală 
niei
lecliv s-a mobilizat exem
plar muncind „zi lumi
nă" pentru a recepționa, 
sorta. înmagazina sau 
expedia la unități can
titatea de produse plani
ficată. Dintre formațiile 
de lucru care s-au evi
dențiat în mod deosebit 
în munca de valo’ifiea- 
rc și punere la adăpost 
a recoltei acestei toamne 
le-as aminti pe cele con
duse de Constanta Iovu. 
Elisabeta Birsan, Luci

■ PREZENTARE DE 
CARTE. Ieri, la I. M. Dîl- 
ja, biblioteca de la Casa 
de cultură din Petroșani a 
organizat 6 interesantă ac
țiune in cadrul căreia s-a 
prezentat cartea „Electro
tehnica", de A. Șaman. 
Prezentarea realizată de 
bibliotecara Kapros Caro
lina a avut loc la 
intrarea în șut, precum și 
prin stația de radio-ampli- 
ficare.

B AZI, CASA DE CUL
TURA VA INVITA. La ora 
9, la l.C.S.A. și A.P.. Casa 
de cultură din Petroșani

Bărbosu. Maria Dia onu.S 
Maria Bacă, Ana Halos,; 
Silvia Dreptate. Eleonora 3 
Papp. Ecaterina IonesnuZ 
și Elisabeta Tătar. In S
ceea ce privește aprovi-! 
zionarea populației in •
lunile de iarnă dispunem • 
de stocuri suficiente de 5 
marfă pentru a satisfac e ■ 
toate cerințele s peste ■ ■ ș 
1500 tone de cartofi. 120» 
tone de ceapă, 50 tone de " 
fasole, 150 tone de râdă- • 
oinoase. 40 tone de di- ; 
verse legume. 420 tone • 
de mere și altele. Pe lin- ; 
gă toate acestea vom ; 
încerca să aprovizionăm ; 
ritmic pe tot parcursul J 
iernii unitățile noastre J 
cu produse proaspete de “ 
seră.

organizează expunerea „U- 
nele aspecte privind apli
carea noului mecanism e- 
conomico-financiar". La ora
13,30, la Fabrica de piine, 
brigada științifică pariu ipă 
la dezbaterea cu tema „Oa
meni de știință români și 
contribuția lor la dezvolta
rea științei în lume". Sea
ra, la ora 18 — „Joia ti
neretului".

Rubrică realizată de 
Anton HOFFMAN

UlfH



JOI, 10 DECEMBRIE 1981 Steagul roșu 3

Individ — Colectivitate • Individ — Colectivitate °

La înălțime și Ia propriu, 
si la figurat

în bătălia pentru căr
bune cocsificabil tot mai 
mult și de cea mai bună 
calitate, la preparația Lu
peni trebuie unite toa
te eforturile colectivului. 
Cei de la „spălare" fi 
„transport", cei de la „se
parare" sau 'cazane" își 
aduc din plin contribu
ția la realizarea sarcini
lor ce stau in fața între
prinderii. Firesc, nu fac 
excepție nici cei de la 
funicular. Dimpotrivă, de 
curind, din cauza faptu
lui că „separarea" a avut 
mult de lucru, funicula- 
rul nu mai făcea față la 
evacuarea sterilului ales.
Trebuia rezolvată urgent 
situația. S-a hotărît mon
tarea unei benzi trans
portoare de circa 100 m 
de la preparație la funi- 
cularul „Ileana" al minei 
Lupeni. Pentru execuția 
ei era insă nevoie de o 
echipă, care să garante
ze nu numai o lucrare 
de calitate, dar și termi
narea intr-un timp re
cord. N-a fost ■■ nevoie de 
prea multe „deliberări" 
pentru ca alegerea să se 
oprească asupra echipei 
de întreținere de la „fu
nicular", echipă condusă 
și coordonată de mai
strul Pantelimon Turcilă. 
Lăcătușii și mașiniștii e- 
chipei, care răspund de 
buna funcționare a liniei 
de funicular, s-au apucat 
de lucru fără șovăire, 
deși lucrarea, în valoare 
de peste 300 000 lei, urma 
să fie executată nu in 
timpul orelor de serviciu, 
ci după program ! Ce a 
determinat conducerea 
preparației să încredin
țeze execuția lucrării a- 
cestei echipe ? Așa cum 
rri s-a spus la preparație, 
pînă cînd s-a constituit 
această echipă-model, 
pînă ea s-a „sudat" și s-a 
omogenizat, o problemă 
care de multe ori se ri
dica la „funicular", era 
cea a bunei întrețineri și 
a reparației. Fie că lucră
rile nu se făceau de ca
litate, ori la timpul po
trivit, urmarea era func
ționarea necorespunzătoa
re a funicularului. Acum 
insă, de cițiva ani buni, 
funcționarea nu creează 
probleme, reparai iile se 
fac de calitate și con-

Urmările nefaste ale unui gest necugetat (III)
Cele doua anchete pu

blicate în ziarul nostru, 
care înfierau gestul necu
getat al unor femei de a-și 
•provoca întrerupere de 
sarcină. In condiții ilegale 
periclitîndu-și astfel viața, 
au stîrnit un ecou deosebit 
în rîndul cititorilor din 
municipiul nostru. Dove
desc acest lucru scrisorile 
sosite la redacție, convor
birile telefonice sau dis
cuțiile purtate între patru 
ochi cu acele tinere femei, 
care într-un trecut nu prea 
îndepărtat au încălcat legea 
suferind, bineînțeles, rigo
rile ei. Astfel, un condu
cător auto (din motive les
ne de înțeles, nu dezvăluim 
identitatea sa și a celor
lalți convorbitori), a cărui 
soție a fost la un pas de 
moarte, își exprima opi
nia :

— Și acum mă îngrozesc 
la gîndul că, anul trecut, 
familia era să întîmpine 
Revelionul cu o inmormîn- 
tare. Apelînd la „consul
tul" unor rele sfătuitoare, 
unele femei, fără a se 
gîndi la sănătatea lor și la 
consecințele nefaste pentru 
familie, întreprind mane
vre avortive. Or, cînd ire
mediabilul s-a produs, a- 

form, planificării, A cres
cut simțitor răspunderea 
și profesionalitatea celor 
care execută reparațiile. 
Dovadă intervenția din 
11, 12, 13 octombrie a.c. 
Era nevoie să se schim
be cablul purtător (dia
metru 49) pe ramura 
principală veche, partey 
plinelor. Lucrarea era 
programată a se încheia 
miercuri, 14 octombrie, 
schimbul II, dar oamenii 
„n-au fost de acord". Au 
tras tare și marți, 13 oc
tombrie, in schimbul I, 
lucrarea a fost gata. Cine 
sînt de fapt acești mese-

MUNCIM SI SĂ TRĂIM ÎN CHIP COMUNIST”
riași „de certă calitate și 
valoare", așa cum afirma 
președintele comitetului 
sindical, Oliviu Florea ? 
Oameni, care, adăugăm 
noi, sînt la înălțime și 
la propriu și la figurat. 
Alături de șeful de echi
pă Walter Kostendt, se
cretarul organizației de 
bază, și Albert Tamaș, se 
afirmă lăcătușii Andrei 
Hîrleț, Aurel Riti, Ținu 
Macavei și Alexandru 
Moldovan (mezinul echi
pei, de numai 21 de ani), 
mașiniștii Nicolae Cru- 
ceru, losif Gașpar și Tra
ian Hîrleț. O mină de oa
meni în dreptul cărora 
este înscris (spre cinstea 
lor !) un imens „buchet" 
de realizări. Și, in fine, 
să nu uităm să amintim 
faptul că, respectiva lu
crare la banda transpor
toare a fost realizată în 
numai trei săptămini. 
Dacă pînă aici prepara
ția stătea uneori 4—5 ore 
pe zi din cauza imposi
bilității evacuării sterilu
lui, importanța lucrării 
executate de „funicula- 
riști" este cu atit mai e- 
videntă. Este de fapt 
certitudinea că ei sînt 
oamenii faptelor.

Ioan Alexandru TATAR 

ceste sfătuitoare nu au, 
poate, nici măcar mustrări 
de conștiință. Cînd sînt 
descoperite, pe lingă faptul 
că trebuie sa suporte sanc
țiunile legale, faptele lor 
merită să fie încriminate 
de opinia publică.

Dintr-o scrisoare pe a- 
ceaslă temă, am desprins

ANCHETA

o utilă concluzie. Dar, să 
dăm citire ginduriior Ghi- 
zelei M. din Petroșani : 
„Cînd m-am hotărît să în
cerc manevra avortivă e- 
ram într-o situație critică. 
Soțul fusese accidentat, 
m-am gîndit ca al treilea 
copil nu e binevenit în 
familia noastră, în aceste 
condiții. Soțul s-a vinde, 
cat repede, dar eu am 
zăcut trei săptămîni între 
viață și moarte, pe patul 
spitalului. Mi-am dat sea
ma, cum se zice, pe pielea 
mea, care sînt riscurile 
provocării de avort. Acum 
n-aș mai îndemna pe ni
meni să procedeze ca mine,

Nuineroși tineri mun
citori de la I. U. M. Pe
troșani, după termina
rea atribuțiunilor de 
serviciu lucrează în vi
itoarele hale de produc
ție ale întreprinderii 
la montarea utilajelor 
pentru darea lor cit 
mai curind in funcțiu
ne. în imagine, șeful e- 
chipei de lăcătuși, Va- 
sile Dogarii, alături de 
frații loan și Francis-c 
Szekely și Eden Apti, 
lucrează Ia montarea 
unor strunguri în noua 
hală de hidraulică.

Foto : Șt. NEMECSEK

Biografia unui om 
simplu

în 1938 lucra la patro
nul Neamțu Simion din 
Dej, ca ucenic curelar. A- 
mintirile de atunci sînt 
triste. Ca la patron. Le 
mai povestește celor doi 
fii ai săi, „așa ca să știe 
și ei cît de greu se trăia 
pe vremuri...". în ’47, ’48, 
’49 era activist al U.T.M. 
Era organizația revoluțio
nară a tineretului în care 
s-a integrat și activat.

Apoi, a venit în Valea 
Jiului. Mai întîi a lucrat 
ca miner la Lupeni,. apoi 
ța preparația Petrila. Din 
1972 lucrează ca lăcătuș, 
în subteran la mina Live- 
zeni. La întreținerea și 
exploatarea transportoare
lor lucrurile n-au mers 
așa simplu. De munca sa 
și a ortacilor săi depindea 
în mare măsură activitatea 
minerilor, rezultatele mun
cii lor. „Viața" transpor
toarelor era zilnic în mîi- 
nile sale. Și, de multe ori, 
la miez de noapte, sau în 
după amiezele de liniște 
în mijlocul familiei era 
chemat de acasă. TR-2, 
TR-3... „copiii săi de su
flet" îi cunoșteau mina și, 
ascultătoare după fiecare 
reparație își vedeau de 
evacuarea cărbunelui.

Iată, așadar, o biografie, 

dimpotrivă aș lua-o de 
guler pe femeia care ar da 
asemenea sfaturi. Numai 
medicul specialist poate de
cide, în condițiile prevă
zute de lege, asupra opor
tunității întreruperii sarci
nii. In acest context, aș 
stărui asupra unei proble
me. Cred că nu se face 
destul pentru educarea ti
nerelor femei și mame. 
Printr-o mai susținută 
muncă de educație sanita. 
ră, asemenea grave acci
dente ar fi preîntimpinate. 
De asemenea, o mai largă 
propagandă făcută legilor 
țării, in cadrul organizați
ilor de femei, la nivelul 
unor colective de muncă 
în care femeile domină, cu 
sprijinul Asociației juriști, 
lor, ar avea efecte salu
tare".

Alături de instituțiile vi
zate ne vom strădui să 
dăm curs acestei valoroa
se propuneri, . in paginile 
ziarului nostru vom publi
ca, periodic, sfaturi ale 
medicului, interviuri, con
sultații juridice pe această 
temă.

Andrei APOSTOL, 
cu sprijinul 

lf. ( . PRISECARU

___J.lir)W

o biografie a unui om sim
plu, expusă succint ea poa
te semăna cu sute și mii 
de alte asemenea biogra
fii. Omul despre care este 
vorba se mîndrește cu a- 
ceastă biografie pentru că 
este a lui, pentru că el a 
trăit-o, mai greu sau mai 
ușor, cu necazuri sau 
bucurii. Și biografia lui 
nu se sfîrșește aici. De la 
1 dsdembrie s-a pensionat. 
Ortacii de muncă au cin
stit cum se cuvine eveni
mentul. La momentul ani
versar gîndurile proaspă
tului pensionar au călăto
rit din 1938 încoace. Un 
drum lung de 44 de ani, 
o viață de om. cum se 
spune. Un drum de la u- 
cenicul de cizmărie, de la

Cine nu muncește .,
Aflăm de la plutonierul recidivist notoriu a fost 

major Dumitru Ciovică, condamnat, în virtutea 
de la Miliția municipiului prevederilor Decretului 
Petroșani, despre ispră- nr. 153/1970. la o pedeap- 
vile cornișe de trei para- să de 6 luni,' cu executa- 
ziți mai vîrstnici decît rea ei în penitenciar. La 
alți „confrați" de îndelet- fel, Aurel Vlad (44 de 
nicire. Astfel, losif Gali ani) din Vulcan-, a igno- 
din Lupeni a depășit 41 rat chiar și clemența Ie
de ani, fără a înțelege gii. în august beneficiase 
care trebuie să fie adevă- de o grațiere în timpul 
râtul său rost în viață, executării celei de a treia 
A suferit pînă acum un condamnări, lin alt cu- 
număr record de con- noscut „pierde-vafu" este 
damnări, ca „răsplată" a loan Rus (41 de ani) din 
faptelor antisociale. A- Petroșani. De acum pu- 
juns în fața comple- tem spune că au fost 
tului de judecată, odată trei înveterați pa
n-a putut respinge acuza- raziți sociali. Să sp 'răni 
ția de trai parazitar, ca că n-or mai fi... (I.V.J.

„Sfatul omeniei"
La ultima întrunire a 

„Sfatului omeniei" < are 
s-a desfășurat recent la 
Petroșani, a fost dezbă
tută situația cîtorva 
dintre acei indivizi care 
au săvîrșit abateri anti
sociale de o gravitate 
mai mică. Cu acest pri
lej au fost atenționate 
Marioara C. din Ani- 
noasa și Olga C. din Pe
troșani, cunoscute ca 
amatoare de distracții, 
simptomele de crono- 
fagie, depistate în 
comportarea lor, con- 
jugîndu-se nefericit cu 

•atitudinea de dispreț 
față de muncă. Un alt 
caz, care a stîrnit opro
briul asistenței l-a cons
tituit Zoltan Hani din 
Petroșani, cartofor în- 
veterat, care provoca 
totodată certuri inter
minabile în fainii ie. în 
fața judecăți) obștești 
s-au aflat apoi Ernest 
Toma și Constantin Gro.

curelar, la benzile trans
portoare. Un drum la ca
pătul căruia, a lăsat în lo- 
cu-i un ortac tînăr și de 
nădejde, Petru Artan. Și, 
tot la mina Livezeni, la 
suprafață, tot de benzi, va 
avea grijă soția sa Irma, 
vulcanizatoare.

Și, amănuntul esențial. 
OMUL despre care am 
scris în aceste rînduri este 
comunistul Nicolae Chiu- 
zan. Căruia îi dorim nu
mai zile fericite în viață.

Mircea BUJORESCU

șailiu, colocatari din 
strada Minerului nr. 24, 
care de ani de zile se 
înțeleg ca... șoarecele și 
pisica. Dar, apropo de ;
pisici : luliu Kovacs a 
fost reclamat că și-a i
amenajat în aparta- ;
meniu) din sir. Saturn 
nr. 1/4, o adevărată ț
crescătorie de feline, ca- ;
re tulbură liniștea, și •:
bineînțeles, pun în pe
ricol curățenia și sănă
tatea celor din jur.

Reprezentanții ,.<fa- i 
tului omeniei" au adre- j 
sat celor interpelați sfa- ; 
turi utile, oferindlille ț 
chiar ajutor moral și i 
material celor ce l-au i 
solicitat si meritat. Dacă ■ 
însă aceste sfaturi vor fi i 

ignorate, cei ce. se vor ■ 
face vinovați în conți- j 
nuare de fapte ăntiso- 1 
ciale, în funcție de gra- • 
vitatea lor, vor răspun- I 
de în fața legii. (Sever ■ 
NOIAN) ' - i

Un cadru tehnic cu inde- 
lungatâ activitate in minerit 
a fost sărbătorit la casa 
pensionarilor-.din Lupeni, du
minică, 29 noiembrie. După 
33 de ani de muncă Ion 
Suciu, maistru minier princi
pal la I. M. Lupeni, și-a în
cheiat activitatea profesiona
lă, ieșind la pensie. Fiu al 
Lupeniului, a moștenit dra
gostea pentru minerit de la 
tatăl său, Lucian Suciu. care 
timp de 40 de ani a lucrat 
tot in minerit și tot Io mina 
Lupeni. Preluînd ștafeta aces
tei meserii bărbătești, de 
tradiție în familie, I. Suciu,

la Umana 
producției, 
33 de ani

încă la etatea de 18 oG, 
în timp ce era elev Tcr Școa
la medie tehnică de cărbune 
din Lupeni, a intrat în mină, 
lucrind in brigăzi din fostul 
sector IB. La acest sector a 
lucrat ca vagonetar, apoi ca 
ajutor miner și miner, iar 
cind a terminat fcoala, in 
calitate de maislrtr minier, a 
trecut la timona producției. 
Din anul 1952 a urcat noi 
trepte ale ierarhiei conducerii 
producției — moi intii ca 
maistru minier principal, ior 
apoi ca ajutor șef de sectar, 
cu această funcție trecind 
prin mai multe sectoare de 
producție. Anul 1971 — cind 
la mina Lupeni s-a introdus 
primul complex mecanizat la 
sectorul VI, pe stratul 13 — 
l-a găsit pe I. Suciu in pos
tul de șef ol acestui sector. 
„Cred că această perioadă 
a fost cea mal bogată și 
frămintată din activitatea 
mea — ni destăinuie Ion 
Suciu. Nici eu, nici oamenii 
din sector nu aveam expe
riență in montarea și explo- 
tarea complexelor, dar pînă 
la urmă cu toții am învățat 
muncind să stăpinim meca
nizarea”. intr-adevăr în cei 
33 de ani de minerit, cei 
mai mulți în funcție de con
ducere, a lucrat cu mii de 
oameni ; pe unii i-a învățat, 
iar de la foarla mulți mi
neri a invățot eî însuși. A 
modelat oameni profesional, 
dar și politic, fiind o peri
oadă îndelungată secretarul 
organizației de partid din 
sectorul II, iar în ultimul 
timp membru al comitetului 
de partid din sectorul 
de transport și propa
gandist la organizația de 
bază 12 A din același sec
tor. Sint merite multe, deo
sebite, pentru care comite
tul de partid ol minei Lu- 
peni și conducerea sectorului 
XII, colegii de muncă, acum,’ 
la ieșirea la pensie, i-du o- 
dresal calde felicitări și urări 
de viată lungă si sănăfa+e. 
(A. MICULESCUI
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i-a fost luminată, in cadrul 
unei ceremonii, „Placheta de aur 
a Giuntei regionale Piemont"

*flCTUZlLIT>!lT£>a •N 1LU41E
Ecouri internaționale la noua inițiativă 

de pace a președintelui României, la 
marea Adunare populară din Capitală

>
PETROȘANI — 7 No. 

iembrie : Viața e fru
moasă ; Republica : Su-

(Urmare din pag. 1)

Pățan, Dumitru Popescu, 
Ștefan Andrei, . Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdea, Ion 
Ursu.

Au luat parte membrii 
delegației Giuntei regiona
le Piemont.

In numele delegației ita
liene, a vorbit Ezio Enriet- 
ti, președintele Giuntei 
regionale Piemont.

Ezio Enrietti a înmînat 
președintelui Nicolae 
•Ceaușescu Placheta de aur 
a Giuntei regionale Pie
mont — cu simbolurile 
celor șase provincii ale 
regiunii — pe care se 
află gravat textul : „Pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, Excelen
ței Sale Nicolae Ceaușescu, 
Omului de stat ilustru și 
luptătorului pentru pacea 
lumii, ca mărturie a idea
lurilor comune ale Româ
niei și regiunii Piemont, 
care militează pentru dez-

\ 
voltarea prieteniei între 
popoarele român și italian".

Membrii delegației itali
ene au felicitat cordial pe 
șeful statului român.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost felicitat, 
de asemenea, cu căldură de 
tovarășii din conducerea 
de partid și de stat pre- 
zenți Ia ceremonie.

Mulțumind pentru cuvin, 
tele exprimate la adresa 
poporului român, a politi
cii sale de pace și colabo
rare, pentru aprecierile 
date relațiilor dintre 
România și Italia, pentru 
distincția ce i-a fost înmî- 
nată, a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU.
In încheierea solemnită

ții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși 
prezenți s-au întreținut, 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, cu oaspeții ita
lieni,

Informînd despre 
dioasa manifestație 
șurată sîmbătă la 
reștî, agenția TASS 
că aceasta a
punctul culminant al unei 
suite de acțiuni pentru 

și pace, initia- 
mult de o lună

gran- 
desfâ- 
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perman, I-II ; Unirea : 
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PETRILA : Corleone,

Convorbiri româno-irakiene, 
prilejuite de vizita la Bagdad 

a primului ministru 
al României

BAGDAD 9 (Agerpres). 
— Tovarășul llie Verdeț, 
prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, aflat la Bagdad 
în vizită oficială, la invi
tația guvernului Republi
cii Irak, a avut convorbiri 
cu Taha Yassin Ramadhan, 
prim viceprim-ministru al 
guvern ului.

La convorbiri au partici
pat persoanele oficiale ro
mâne și irakiene, consili
eri și experți.

în cadrul convorbirilor a 
fost exprimată satisfacția 
celor două guverne față 
de cursul ascendent al ra
porturilor bilaterale în toa
te domeniile de interes 
comun, evidențiindu-se că 
la baza acestora stau înțe
legerile convenite în ca
drul convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste Româpia, și Saddam 
Hussein, secretar general 
al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Re
publicii Irak.

Primul ministru al Gu

vernului român și prim 
veceprîm-ministrul guver
nului irakian au examinat 
stadiul actual al proiectelor 
și programelor de cooperare 
economică româno-irakia- 
nă, reliefînd hotărîrea am
belor părți de a depune 
toate eforturile pentru rea
lizarea acestora în cele 
mai bune condiții.

în cursul convorbirilor 
s-a efectuat un schimb de 
opinii asupra unor proble
me actuale ale vieții inter
naționale, reliefîndu-se po
zițiile comune ale celor 
două țări cu privire la ne
cesitatea de a fi depuse e- 
forturi susținute pentru de. 
pășirea’ situației de tensi
une existentă în Uimea con. 
temporană, pentru regle
mentarea pe cale pașnică, 
prin negocieri, a tuturor 
disputelor dintre state, pen
tru realizarea de pași hotă- 
rîți pe calea dezarmării și, 
în primul rînd, a dezarmă
rii nucleare, pentru lichi
darea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini 
economice internaționale, 
pentru democratizarea vie
ții internaționale.

Numero.și ziariști străini 
au transmis de la Bucu
rești diferitelor mijloace de 
informare din lume, cores
pondențe speciale despre 
seria de manifestări pen
tru pace și dezarmare. îm
potriva pericolului de răz
boi, organizate în capitală 
și în alte orașe ale tării 
noastre. Subiectul central 
al relatărilor îl constituie 
marea Adunare populară 
consacrată dezarmării ge
nerale. securității, colabo
rării și păcii, considerată 
punctul culminant 
nei ample suite 
festări. începute 
mult de 6 lună 
al căror tel este
ra bunul suprem al ome
nirii — pacea.

O atenție specială este 
acordată cuvintării rostite 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu la marea Adu
nare populară din Capita
lă, ideilor de mare rezo
nanță ale cuvîntării. de 
natură să mobilizeze și să 
stimuleze conștiințe în 
lupta mondială pentru pa
ce, în consonantă cu aspi
rațiile celor 4 miliarde de 
locuitori ai Pămîntului.

Ziarul „Izvestia" rela
tează că la București a a- 
vut loc o demonstrație im
presionantă pentru pace si 
destindere, împotriva pri
mejdiei unui război. a 
cursei înarmărilor si arme
lor nucleare. Manifestația 
a fost urmată de un miting 
de masă, la care a luat cu
vîntul secretarul general 
al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Relatări asemănătoare au 

publicat și alte ziare cen
trale sovietice.

subliniat ca- 
masă al de- 
pentru pace 
din România.

dezarmare 
te cu mai 
în urmă.

Radioul
poloneze au transmis 
ele relatări din București 
privind grandioas^ mani
festație. arătind ca, în ca
drul ei. a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Comentatorul televiziunii 
poloneze a 
•racteruț de 
monstrațiilor 
și dezarmare
la marea Adunare populară 
de sîmbătă luînd parte pes. 
te 300 000 de cetățeni.

Sub titlul „Ceaușescu re
lansează voința de pace a 
lumii", ziarul italian ,,L’ 

Umanita" inserează o cores
pondență a trimisului său 
la București. în care 
se arată : Președintele 
Ceaușescu a încheiat, cu un 
discurs adresat națiunii, o 
întreagă serie de manifes
tații organizate în spriji
nul mesajelor pe care, din 
însărcinarea Marii Adunări 
Naționale, le-a adresat zi
lele trecute Statelor Unite. 
Uniunii Sovietice și țărilor 
semnatare ale Actului fi
nal de la Helsinki.

De la București se pro
pune azi oficial eliminarea 
riscurilor unui conflict nu
clear care pune în pericol 
„totul, omul și viata în
săși".

De multe de foarte mul
te ori cuvîntul pace a ră
sunat în piața din fata se
diului C.C. al P.C.R.

JANOS RADAR. prim 
secretar al C.C. al P.M.S.U.. 
l-a primit, miercuri, la Bu
dapesta pe Nikolai Tiho
nov. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. aflat 
într-o vizită oficială de 
prietenie în R.P. Ungară. 
In cadrul convorbirii, in
formează agenția TASS. s-a 
procedat la un schimb de 
opinii asupra relațiilor din
tre P.M.S.U. si P.C.U.S., 
dintre U.R.S.S. si R.P. Un
gară, precum si asupra u- 
nor probleme internațio
nale actuale.

PRIMUL MINISTRU E 
LEN. Andreas Papandreu. 
a declarat la Bruxelles, în

tr-o conferință de presă, că 
acordul privind reintegra
rea Greciei in structurile 
militare ale NATO, reali
zat anul trecut de guver
nul precedent, este în stare 
de „suspendare parțială' 
— informează agențiile 
France Presse. AP și Reu
ter. „Trebuie să luăm în 
considerare un proces de 
a ne departaja de acorduri 
care aduc prejudicii Gre
ciei" — a spus Papandreu.

PREȘEDINTELE REPU
BLICII CIPRU, Spyros Ky- 
prianou, aflat in vizită la 
Washington, a avut, marți, 
convorbiri cu președintele 
SUA, Ronald Reagan, Spy
ros Kyprianou a declarat 
ziariștilor că a prezentat 
președintelui Reagan punc
tul de vedere și poziția gu
vernului său în problema 
cipriotă. Un comunicat al 
Casei Albe precizează că 
Ronald Reagan și-a expri-

LONEA : Talismanul 
toreadorului.

ANINOASA : Fetița și 
calul.
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VULCAN — Luceafă
rul : Am o idee.

LUPENI
Duelul. .
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i

5

Adunare populară 
București. Comenta- 
evidențiat amploa- 

semnificatia de-

In cuvîntarea președinte
lui Ceaușescu a fost mult 
realism, dar și multă forță 
morală și curaj în 
ge atenția asupra 
lor unui holocaust 
și a eforturilor care
depuse pentru o confrun
tare pașnică, pentru o de
zarmare echilibrată și con
trolată a tuturor armelor, 
relevă cotidianul.

In cadrul unui amplu re
portaj, cele două programe 
ale Televiziunii austriece 
au prezentat secvențe fil
mate de la marșul pentru 
dezarmare și pace si de la 
marea 
de la 
riul a 
rea și
monstranțiilor pentru pace 
din tara noastră, care au 
atins momentul lor culmi
nant prin Adunarea popu
lară din Capitală.

Ziarul „Die Presse" rela
tează: „30(1000 de români 
au demonstrat în uriașa 
Piață a Republicii din 
București pentru pace, îm
potriva înarmării, a arme
lor nucleare și a bombei 
cu neutroni".

In continuare, ziarul su
bliniază: „Președintele
Nicolae Ceausescu este pă
truns de o adîncă credin
ță 
la 
de
rința ca întreaga lume să 
se convingă de pericolul 
zăngănitului armelor. Ro
mânia este fermă în 
ce privește dragostea sa de 
pace și politica sa inde
pendentă".

în semnificația mora- 
și politică a acțiunilor 
masă. Ele exprimă do-

Popoarele lumii cer într-un singur glas 
DESTINDERE, DEZARMARE, PACE

BONN 9
Majoritatea 
germane se 
potriva planului NATO pri
vind amplasarea de rache
te nucleare americane 
rază medie de acțiune 
Europa occidentală — 
levă datele unui sondaj 
opinie ale cărui rezultate 
au fost publicate la Bonn 
și sînt citate de agenția 
United Press International.

Revista „Stern" sublinia, 
ză că rezultatele sondaju
lui de opinie demonstrează 
că împotriva rachetelor nu
cleare americane se pro
nunță nu numai sutele de 
mii de persoane care au 
participat la recentele mar-

(Agerpres). — 
populației vest- 
pronunță îm-

><i
i

>

3

î

URICANI : Pe drum.
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Teleșcoală.
Limba rusă.
Cabinet de științe 
sociale.
Roman-foileton : 
„Dragoste și ură", 
episodul 2.
Medalion Gheorghe 
Turda — Melodii 
de pe Mureș.
Forum politico- 
ideplogic.
Telex.
FOTBAL : Steaua 
—• Universitatea 
Craiova. Transmi
siune directă de 
la București.
Anunțuri și mu
zică.
Telex.
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Reportaj pe glob. 
Viața culturală. 
Desene animate. 
Telejurnal. 
Actualitatea 
n ontică.
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21.25 Din toată inima 
un cîntec.

22,05 Telejurnal.
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mat speranța „într-o regle
mentare justă și de durată 
a problemei cipriote", re- 
afirmînd sprijinul SUA 
față de eforturile întreprin
se în acest sens sub egi
da ONU.

DE PRE-IN FUNCȚIA
ȘEDINȚE al Confederației 
Elvețiene pentru anul 1982 
a fost ales, miercuri. de 
Adunarea Federală (parla
ment) șeful Departamen
tului federal elvețian al e- 
conomiei publice. Fritz Ho
negger. Fritz Honegger, ca
re este membru al Parti
dului Radical Democrat. îi 
succedă în această fifnctie 
lui Kurt Furgler. al cărui 
mandat expiră la 31 de
cembrie a.c.

POTRIVIT STATISTICI
LOR oficiale publicate la 
Roma, populația Italiei e- 
ra. în
cesta, de 57 240 000 locui-

luna august anul a-
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zinci ca „N-avem nevoie 
nici de arme, nici de bom
be nucleare", „Nu ne tri
miteți iar copiii la război", 
manifestantele și-au expri
mat de asemenea, opoziția 
față de tentativele de reîn
viere a militarismului 
Japonia.

IA

șuri pentru pace și dezar
mare, ci majoritatea popu
lației vest-germane.

WASHINGTON 9
gerpres). — La Washington 
a fost difuzată declarația 
„Coaliției pentru o nouă 
politică externă și militară 
a SUA“. în document se 
subliniază că „hotărîrea 
președintelui Reagan de a 
începe producția bombei 
cu neutroni și amplasarea 
acestei arme de extermi
nare în masă constituie un 
pas periculos".

TOKIO 9 (Agerpres). — 
Mii de femei au participat 
la Tokio la o manifestație 
antirăzboinică, scandînd lo-

tori. In perioada noiembrie 
1980 — noiembrie 1981 nu
mărul locuitorilor Italiei a 
crescut cu 2.7 la sută.

DUPĂ CUM INFORMEA
ZĂ agenția palestiniană de 
presă WAFA, dr. Abdel 
Wahad Al-Kayyali. mem
bru al Consiliului Central 
al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei si 
Consiliului Național 
lestinian (parlamentul), 
fost asasinat în biroul său 
din Beirut. Personalitate 
cunoscută în activitatea 
culturală a lumii arabe, 
Abdel Wahab Al-Kayyali 
a înființat centre de cer
cetări si instituții edito
riale de autoritate la Bei
rut si Londra.
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