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Cu planul semestrial îndeplinit
Colectivul sectorului ție și îndeosebi muncii 

II al I.M. Uricani a ra- minerilor din brigăzile 
portat un succes de preș- conduse de Gheorghe 
tigru — îndeplinirea sar- Scorpie, Eugen Călin, 

ex- Procbpie Moatăr și Du
pe mitru Bornoîu, care au

tigi'U 
cinilor de plan la 
tracția de cărbune . ...... .
perioada semestrului I al realizat cele mai însem- 
acestui an. Pînă ieri, a- pate depășiri ale sarcini- 
cest harnic colectiv a lor de pian; O contribu- 
extras peste sarcinile ție de seamă au avut-o 
planului semestrial 2160 și minerii din brigada 
tone de cărbune cocsifi- condusă de Ilie Amoră- 
cabil. Acest succes lăuda- riței, care au lucrat eu 
bil se datorește bunei or- un mare complex mcca- 
ganizări a producției și nizat de susținere. în pre- 
a muncii, promovării zent,
consecvente a mecaniză- mecanizat se află în curs 
rii operațiilor de extrac- de montaj in panoul 9.

marele complex
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7---- ---- 1f Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu
ia Plenara lărgită a C.C. al P.C.R.

Contribuții inestimabile 
la îmbogățirea tezaurului teoriei 

și practicii revoluționare
Expunerea secretarului 

general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Io- 
Plenara lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1-2 iunie a.c., 
a reliefat cu clarviziune 
științifică adevărul că, în 
întreaga sa activitate teo
retică, ideologică și poli- 
tico-educativă, partidul se 
bazează neclintit pe con
cepția materialismului dia
lectic și istoric, pe ideile 
înaintate ale socialismului 
științific — forță revoluțio
nară ce asigură edificarea 
nori societăți, mersul nostru 
înainte spre comunism. Ma
rile transformări revoluțio
nare petrecute în societatea 
românească, victoriile epo
cale, fără precedent in is- 

’ toria șa milenară, dobîndi- 
țe de poporul nostru sub 
conducerea înțeleaptă a 
partidului - înarmat cu a. 
ceasta înaintată concepție 
științifică, creatoare — au 
oonstituit ți constituie pia
tra de încercare, validată 
de viață, a acestei 
teze in etapa istorică pe fContinua't in pap a ?-o)

Brigadierul Vasile Or- 
vaș alături de ortacii 
Nicolae Murgu, Ion pi
nteni și Ștefan Gyurcă, 
componenții uneia din
tre cele mai destoinice 
brigăzi de mineri din 
cadrul sectorului I al 
I. M. Lupeni.
Foto : Cristian ȘTEFAN

In pag. a 3-a

Individ-
; colectivitate

care o străbatem. Sublini
ind acest adevăr, secreta
rul general al partidului 
făcea următoarea remarcă 
in Expunere : „Practica con
strucției socialiste atestă cu 
putere de netăgăduit că 
făurirea socialismului tre
buie să se bazeze atit pe 
legitățile generale, cit și 
pe realitățile economice, 
istorice ți naționale ale 
fiecărui popor, ale fiecărei 
țări". Intr-adevăr, ața cum 
se subliniază în Expunere, 
dezvoltind tezele și ideile 
teoretice și aplicînd legită
țile generale obiective ale 
făuririi socialismului la con. 
dițiile concrete din țara, 
noastră, partidul nostru a 
căutat totodată să ridice 
potențialul activității ideo
logice, teoretice șl politico- 
educative, tcansformînd-o 
într-o puternică forță revo
luționară care să cimente
ze și mai mult unirea tu
turor oamenilor muncii, a 
întregului nostru popor, în 
eroica operă conștientă de 
dezvoltare a forțelor de 

Cum ia naștere o bri
gadă de mineri ? Sint 
mâi multe căi, de obicei 
o brigadă-mamă „roiește"; 
un schimb sau un nucleu 
de mineri buni dă pe 
„brazdă" mai mulți nou- 
încadrați. Or, în cazurile 
de forță majoră, ca? 
front,, trebuie 
urgent o breșă, 
locul de muncă 
teaptă. Se caută 
gurare oameni, 
unii șefi de sectoare 
prilejul 
negre", 
brigadă 
ducător 
tona în 
astfel de formație a luat 
ființă cu puțini ani în 
urmă în actualul sector 
V al minei Aninoasa. 
Oamenii erau deja bla
zați, se obișnuiseră cu

pe 
acoperită 

Fiindcă 
nu aș- 
cu înfri- 

pentru 
e 

să scape de „oile 
iată de ce noua 
deși are un con- 
ambițios, va can- 
mediocritate. O

producție, de perfecționare 
a structurilor și relațiilor 
sociale. Secretarul general 
al partidului atrage aten
ția asupra inadmisibilității 
nesocotirii legităților și 
principiilor generale socia
liste, a realităților, aplicării 
unor modele, șabloane care 
nu țin seama de particu
laritățile economice, națio
nale și istorice ale unei 
țări, deoarece asemenea 
greșeli pot aduce mari pre
judicii construcției socia
liste.

Constituie o incontesta
bilă realitate că marile 
transformări revoluționare 
petrecute in țara noastră, 
dezvoltarea puternică a 
bazei tehnico-materiale a 
socialismului, avintui dez
voltării economico-sociale 
ți perfecționarea continuă 
a relațiilor de producție, 
au determinot totodată 
schimbări și în nivelul de 
conștiință socială ți poli-

ideea că planul e o hi
meră intangibilă, erau 
deci mulțumiți cu „soar
ta" lor. Situația a dat de 
gîndit membrilor comite- 

Atestatul 
maturității
tutui de partid pe mină, 
conducerii. Trebuia găsit 
un șef de brigadă, care 
să-i scoată din „amorțea
lă". Alegerea, dificilă, s-a 
oprit asupra șefului de 
schimb Francisc Rakoczi.
A fost greu de con
vins, dar i s-a oferit po
sibilitatea să-și dovedeas

PE ȘANTIERUL DIN PETRILA AL I.C.M.M.

Ritmuri înalte de execut e
0 nouă capacitate 

de producție
La sectorul III de la 

I. M. Aninoasa în prima 
jumătate a lunii iulie va 
intra în funcțiune o nouă 
capacitate de producție. 
Pînă în prezent a fost in
trodus în abatajul frontal 
din stratul 13, blocul II, 
panoul I, complexul meca
nizat, iar acum se 
transportă -și se montează1 
combina de abataj și 
transportorul. Brigada con
dusă de Vasile Cojocaru 
lucrează la definitivarea 
planului înclinat colector. 
La punerea în funcțiune, 
abataj ul va deveni cea 
mai mare capacitate de 
producție a minei Aninoa- 

că nu numai ambiția, ci ț 
și capacitatea organiza- 
lorică, felul său deosebit 
de a munci cu oamenii, i 
Fiindcă schimbul său a < 
fost întotdeauna fruntaș. /

Francisc Rakoczi e încă ’ 
tînăr, va împlini 40 de ' 
ani, dintre care 20 de 
minerit, toți la Aninoasa. ț 
A ucenicit cu mineri eu 
experiență, cumnații săi, : 
Virgil Vînătoru și Gavri
la Moraru, sînt tot mineri 
la Aninoasa.

— Slntem o adevărata 
familie și prin înrudire,

Ion VULPE

fG&utinuare în pag. a 3-a)

Cu cîteva zile înaintea 
sfîrșituiui semestrului I al 
acestui an, eolectivul șan
tierului din Petrila al 
I.C.M.M. încheie una din 
cele mai rodnice etape din 
existența sa, materializată 
în realizarea unui volum 
de investiții, în perioada 
trecută, de peste 30 000 000 
lei. Prevederile primului 
semestru al anului au fost 
depășite de către colectivul 
acestui șantier cu peste 
300 000 lei. Prin măsurile 
întreprinse pentru reduce
rea costurilor de investiții 
pe ansamblul șantierului 
s-au obținut,. în aceeași 
perioadă, 1 200 000 lei e- 
conomii.

Cele mai importante re
alizări ale etapei la care 
ne referim au fost obținu
te la noua preparație din 
Petrila, obiectiv aflat în 
centrul atenției exeeutan- 
ților, eforturile lor materi- 
alizîndu-se în depășirea

CALîTATEA CĂRBUNELUI
oțătof fentă de, coftAiuMță mÎHCă ffAGa

Revirimentul multașteptat 
a avut ioc, dar...

într-o analiză recentă a-, 
vînd ca obiect rezultatele 
obținute de mina Lonea 
în privința calității căr
bunelui relevam con
statări care nu fă- . 
ceau deloc cinste colecti
vului respectiv. Am reve
nit, la distanță de cîteva 
săptămâni pentru a vedea 
urmările analizei respecti
ve.-. /

O primă constatare îm
bucurătoare : în privința 
claubajului de la suprafa
ță, impedimentele... „arti
ficiale" au dispărut, acor- 
dîndu-i-se atenția cuvenită. 
Urmarea ? Cantitatea de 
steril claubat a crescut, 
pentru aceeași perioadă 
de timp analizată (două 
săptămîni), cu peste 100 de 
vagonete ! Firesc, și indica
torul — „procentul de ce
nușă" a scăzut. Dacă în 
luna mai era de 43,3 la 
sută, în primele .15 zile 
ale lunii iunie a noborît la 
41,3 la sută. E drept., nu

Produsele realizate <le 
tînărul colectiv al în
treprinderii do tricotaje 
Petroșani și-au cîștigat 
un bun renume între 
beneficiarii externi a- 
tît din Europă cit și din 
alte continente ale hi
ndi. In cele cinci luni 
care au trecut de la în
ceputul anului au fost 
expediate peste hotare 
de acest harnic colectiv 
produse în valoare de 
peste 5 milioane lei. In 
această lună colectivul 
a expediat mai multe 
loturi de produse pen
tru partenerii externi,' 
ultimul fiind expediat 
în S.U.A., în zitia de 
20 iunie.

cu 2 milioane lei a sarci
nilor valorice și pregătirea 
pentru probe tehnologice 
a primei linii de spălare. 
O contribuție de seamă în 
dobîndirea acestor suc
cese și-au adus toate 
formațiile de lucru ale lo
tului, evîdențiindu-se cele 
conduse de Mihai Racz, 
loan -Popa, Aurel Sliiban. 
loan Dobre, Aurel Vasile 
și Aristică Boian. Se află, 
totodată, în stadii finale 
de execuție stația de ven
tilatoare Jieț si stațiile de 
compresoare de la I. M. 
Dîlja și Valea Arsului — 
I. M. Lonea.

în luna mai, constructo
rii șantierului din Petrila 
și-au concentrat eforturile 
pentru intensificarea rit
mului de lucru la execuția 
noului bloc cu 100 garso
niere care se construiește 
pentru forța tînără de 
muncă a I. M. Lonea.

9

e foarte bine, dar e... bine! 
Am aflat, de asemenea, .că 
adeseori s-a suplimentat 
personalul de la clăubaj, 
nemaifiind cazuri ele re
ducere a numărului de 4 
persoane . pe schimb, sub 
diferite motive. De aseme
nea, grătarul (despțg care 
s-a vorbit atîta data tre
cută) este acum utilizat 
cu maximă eficiență. Și. 
totuși, depășirea cu 3,3 
puncte a procentului de 
cenușă admis ne-a deter
minat la o investigație mai 
profundă. Discuția cu to
varășul Andrei Loy șef 
birou „Programare-urmări- 
re producție", ne-a prile
juit aflarea unor... „curio
zități". Din programul de 
măsuri stabilit a concura 
la îmbunătățirea calității,

loan Alexandru TATAR

(Ctniinuar» tn »ag o ? aJ
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în perioada iunie — iulie a.c. Expu- ” .. 22 r'_2
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ții noastre socialiste; 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
1-2 iunie 1982 se va studia și seminariza __  . _____
în toate formele și cercurile învățămîn- întregului popor pe calea socialismului 
tulul politico-ideologic de partid, sin
dicat și U.T.C. într-un niimăr de patru 
întîlniri. Se propun pentru dezbatere 
următoarele teme: , ’ 2

1) Rolul forțelor de producție și al 
concepției revoluționare despre lume și 
viață în perfecționarea vieții sociale ; 
cunoașterea istoriei milenare a poporu
lui român — fundament al activității 
ideologice, al educației patriotice, so
cialiste a maselor; dezvoltarea impetu
oasă a forțelor de producție, factor esen
țial al victoriei socialismului; obiecti
vul fundamental al etapei actuale ; dez
voltarea națiunii socialiste și rezolvarea 
Justă a problemei naționale i dinamica

zării și conducerii științifice a societă- 
'■ ; Partidul comu

nist — centrul vital al societății, forța 
dinamizatoare a energiilor creatoare ale

Contribuții inestimabile 
la îmbogățirea tezaurului teoriei 

și practicii revoluționare
și comunismului.

3) Activitatea ideologică, teoretică, 
polilieo-educativă ; gindirea teoretică 
revoluționară și perfecționarea noii so
cietăți ; să păstrăm permanent convin
gerea fermă în idealurile înalte ale so
cialismului și comunismului ; sarcini 
centrale în activitatea ideologică, poli
tică și cultural-educativă, în dezvoltarea 
creației literar-artistice.

4) Marile transformări revoluționare 
Petrecute pe plan mondial, caracteris
tica actualei situații internaționale; po
litica activă a României de colaborare 
și prietenie cu țările socialiste, cu țările

. ... . - - __ _ in curs de dezvoltare, cu toate statele
structurii sociale și perfecționarea reia- lumii, fără deosebire de orînduire so
țiilor sociale, cială; solidaritatea cu partidele comu-

2) Probleme fundamentale ale organi- niște, cu forțele revoluționare.

(Vrmart din pag L

a avut loc, dar
din pag I;

din 
în
deI nu am reușit să aflăm 

numele responsabilului 
C.T.C. I La sectorul II slng. 
Ion Feregan, ne spune: 
„Eu sînt de azi (15 iunie 

n.n.) responsabilul cu 
calitatea". „Ați văzut pro
gramul de măsuri pe baza 

să acțio
nați ?"■ — îl întrebăm.
„NU I". La sectorul 111, din 
nou dilemă... I.a sectorul 
IV aflăm că deși trebuia 
să fie demult stabilit res
ponsabilul C.T.C., nu o 
dată, șeful de sector își în
treabă subalternii, 
este cel stabilit (?!).

Abia la sectorul V 
de urmele unui responsa
bil C.T.C.. in persoana 
sing. Teodor Culda, d aspro 
care însuși șeful le b.-jga- 
dă Ludovic Rcp..ș re u- 
noaște că „are o activitate 
foarte bună, sprijinindu-no 
mult". Nu întîmpiăter sec
torul V are cele mai bune 
rezultate la indi atorii de 
calitate.

în concluzie, deși reveni
rea este promițătoare, la 

. I. M. Lonea este loc pen
tru mai bine. Doar mă
suri cu... jumătatea nu pot 
rezolva o situație'care este 
critică de mai multă vre
me. Cele peste 30 000 de 
tone tebutate din cauza 
neîncâdrării în limita sta
bilită la indicatorii de ca
litate impun — fără echi
voc — acțiuni energice to
nele subliniate în rindurile 
de față) în acest sens. 
Conducerea minei, comite
tele de sindicat și U.T.C., 
colectivul de oameni ai 
muncii de la I. M. Lonea 
au această datorie.

lipsesc la capitolul „îm
pliniri" cîteva care par a 
fi... cele mai importante: 
montarea unui plug de -
separare la atacările de
noi felii, inversări de di
recție la unele benzi pen- căruia trebuie 
tru evacuarea . sterilului, 
prelungirea benzii de la 
cîăubare pînă la funicular 
pentru împiedicarea stag
nării claubajului din cau
za umplerii silozului (din 
lipsă de vagonete, silozul

.fiind plin, grătarul de se- s 
parare a sorturilor — deci 
și a sterilului — trebuie 
ridicat). De ce aceste mă
suri nu au fost valorifi
cate, deși la o privire, su
mară, ele par mai mult 
d 'i-ît eficiente ? Pentru < ă 
propunerea (ultima din 
cele enumerate) șefului bi
roului „Prograinare-urmă- 
rire producție" s-a „lovit" 
permanent —‘ începînd cu 
un an în urmă — de... co
moditatea celor care tre
buiau să. hotărască adopta
rea ei și transpunerea în 
practică. Din fericire se 
pare eă propunerea a fost 
totuși admisă. De cîtva 
timp -se lucrează la banda 
sus-a*mintită...'

Printre cauzele acelor 
plus 3,3 puncte la cenușă 
mai este una : deși în pla
nul de măsuri este prevă
zut ca fiecare sector de 
producție să aibă un res
ponsabil cu probleme de 
calitate, nu este așa. Doar 
cu o 6ingură excepție, și 
această măsură a rămas 
doar pe hîrtie. La sectorul

Lectorul Florian Io- 
van și asist, univ, Lu- 
creția Ionescu urmăresc 
expunerea unuia 
studenții anului II 
gineri, Facultatea 
mașini șl Instalații

tică a oamenilor muncii, 
a maselor, în concepția lor 
despre locul și rolul de
terminant ce-l au în socie
tate. In acest proces revo
luționar, dialectic petrecut 
pe planul conștiinței, mun
ca ideologică, politico-edu- 
cativă desfășurată de 
partid a avut o mare in
fluență în unirea eforturi-- 
lor oamenilor muncii în o- 
pera de edificare a socia
lismului, în participarea 
conștientă a întregului po
por la conducerea societă. 
ții, la dezvoltarea proprie
tății socialiste și asigura
rea propriei bunăstări ma
teriale și spirituale. Rele- 
vînd această realitate is
torică, Expunerea aduce în 
atenție faptul că în ace
lași timp, s-a ajuns la o 
anumită rămînere în urmă 
a activității teoretice, ideo- 
logice și politico-educative 
față de forțele de produc
ție, față de schimbările 
ce s-au produs în structu
ra socială și în relațiile 
de producție. In acest con
text, secretarul . general ăl 
partidului, tovarășul Nicolae

Ceaușescu, arăta : „Se 
poate afirma că baza ma
terială a societății noastre 
socialiste a mers mai îna
inte, s-a dezvoltat mai pu
ternic decît conștiința so
cială, decit activitatea teo

retică, ideologică, poîiti- 
co-educativă. Aceasta are, 
fără îndoială, anumite ur
mări negative ți trebuie să 
acționăm pentru realizarea 
unei concordanțe cît mai 
depline între cele două la
turi ale dezvoltării sociale”. ___ ____
lată de ce, pentru reali- Pornindu-se de_ la orienta, 
zarea acestei concordanțe, 
secretarul general al parti
dului lansecză chemarea : 
„Să transformăm activitatea 
teoretică, ideologică, poli- 
tico-educativă într-o forță 
care să determine dezvol
tarea continuă a forțelor 
de producție, 
rea structurii 
sociale”.

Această teză fundamen
tată pe o profundă anali
ză științifică, pe baza con
cepției revoluționare mate- 
rialist-dialectice și istorice, 
această orientare dialecti
că, acest îndemn din Ex-

punerea secretarului gene
ral al partidului se consti
tuie într-un program-cadru 
deosebit de important pen
tru activitatea politică, ide
ologică și educativă desfă
șurată de organele și or
ganizațiile de partid, 
toți factorii implicați 
procesul educațional și de 
dezvoltare o conștiinței so- 

se desfășoară 
comuniștilor, 
oameni țji • 

Valea Jiului,.'

v
ci a liste ce 
în rândurile 
ale celorlalți 
muncii din

de 
în

perfecționa’ 
și relațiilor

la I.M.P., la examenul 
de economie politică.

to to’ ' ’
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Colectivul sectorului 
VIII, electromecanic al 
I.M. Lonea a colectat în 
primele 5 luni ale anului 
metale vechi în valoare de 
peste 550 000 lei. El a 
predat 360 000 tone de fier 
vechi, 21 400 tone de fontă 
și 2 575 leg de cupru, 1 750 
kg aluminiu și cantități 
însemnate de plumb, bronz, 
metale dure și abrazive. 
Toți meseriașii din atelier 
și-au adus contribuția fă 
colectarea metalelor vechi,

Metale vechi, 
valențe noi 

tot ce nu s-a mai putut 
recupera din utilajele su
puse pentru casare a luat 
deja drumul cuptoarelor 
pentru retopire. Deșeurile 
provenite din prelucrările 
mecanice au fost strînse și 
expediate și ele spre oțe- 
lării. La metalele deficita-

I !

S FINISĂRI. La Vul
can se execută ultimele 
finisări exterioare la blo
curile de locuințe nr. 21 
și 17 din zona noului cen
tru civic al orașului. De 
asemenea, la parterele 
blocurilor nr. 17 A și 17 EF 
se amenajează spațiile . 
pentru deschiderea unor 
noi unități comerciale și

• INVITAȚIE LA FOT
BAL. Atenția iubitorilor 
de fotbal este polarizată 
fără îndoială de El Mun- 
diaL’82, dar azi, 24 iunie, 
ora 17, sînteți invi
tați pe terenul Asociației 
sportive Preparatorul Pe- 
trila. Tînăra echipă Auto
buzul Petroșani, după ce a 
învins în „Cupa României", 
ediția 1982-1983, cu 3—2 
pe C.F.R. Petroșani și cu 
1—0 pe Preparatorul Pe- 
trila își dispută șansa de a 
se califica mai departe în. 
cupă in eompania forma
ției Minerul Deva.

re cum este cuprul, alama, 
aluminiul, plumbul și chiar 
argintul, nimic nu s-a a- 
runcat, 
separat 
pentru 
argint
peste 35 de kg de deșeuri 
care conțineau prețiosul 
metal. Colectivul sectoru
lui VIII și-a realizat și de
pășit clanul la colectarea 

. și predarea metalelor 
vechi pe care l-a avut pe 
cele 5 luni ale anului.

au fost colectate 
și predate. Numai 

a se Strînge 1,5 kg 
au fost colectate

Practici „comerciale
Comerțul stradal, în a- 

devăratul înțeles al cuvîn- 
tului, este binevenit, mai 
ales acum cînd vremea 
frumoasă favorizează ieși
rea în număr mare a 
populației pe străzi. în ul
timele zile, mai toate uni
tățile de legume și fructe 
de pe raza orașului Lu- 
peni au ieșit cu tonete în 
stradă pentru vînzarea 
trufandalelor de sezon. 
O inițiativă lăudabilă. Tot 
în ultimele zile însă, pe 
străzile orașului au apărut 
o puzderie de negustori 
ambulanți care te iau în 
primire cum te apropii de 
unitățile alimentare, pen
tru că majoritatea dintre 
ei se ihstalează în preajma 
acestora, tn fața unităților 
alimentare aproape zilnic 
pot fi văzuți asemenea ne
gustori, care din cîteva 
seînduri șî cărămizi ‘(luate 
de pe șantierele de con
strucții) își .improvizează 
taraba, iar unii se așează 

I pur și simplu pe asfalt. La

rile date de Expunere; ,se - 
impune ca otît în -activita
tea desfășurată în organi
zațiile de partid pentru cu. 
noașterea acestor teze teo. 
retice, la învățămîntul po
litico-ideologic, în predarea 
științelor sociale în școli și 
facultăți să fie reliefate ri
dată mai mult uriașele re
alizări obținute de țările 
socialiste, într-o perioadă 
scurtă, datorită tocmai, su
periorității orânduirii noas
tre, viabilității de netăgă
duit a concepției revoluțio
nare materialist-dialectice 
ce stă la bazo practicii 
construcției socialiste. J

I 9 IGIENIZAREA LOCU- 
I RILOR DE MUNCA. Și'în 
! cadrul Autobazei de trans- 
; port a C.M.V.J. se face 

simțită activitatea de or
dine și curățenie, 
muncitori — V âsile 
și Ernest Loder — 
ce au zugrăvit toate 
țiile aferente secției 
transport Vulcan 
C.M.V.J., au început
grăvitul și' lă secția Petro
șani. Pînă acum au renuL 
vat vestiarul, atelierul de 
vulcanizare, centrala ter
mică, clubul* tineretului, a- 
telierul de forjă (Vasile 
BELDIE, Autobaza de 
transport Petroșani).

Doi 
Uliu 

după 
spa

de 
a 

zu-

care poluează orașul
marele magazin alimentar 
cu autoservire din strada 
Viitorului, un asemenea 
ins s-a așezat pe zona ver
de, iar în jurul lui s-a 
strîns lumea ca la urs. Cu 
un ciocan și cîteva usten
sile rudimentare, cît zici 
50 sau 75 de lei îți și 
punea pe deget inelul de 
argint. Bineînțeles din ma
terialul clientului. Pe alte 
străzi, alțl negustori vjnd 
tot felul de mărunțișuri, 
produse care-i atrag mai 
ales pe copii. Zilele trecu
te am văzut cum miliția 
l-a „expediat" pe un „bi
jutier" în piața orașului, 
unde de fapt e permis ca 
aceștia să-și vîndă produ
sele. Dar mai sînt șl alte 
organe, ca de pildă, inspec
torii financiari și lucrători 
ai consiliului popular, care' 
zilnic sînt pe teren și 
putea să-i întrebe de 
nătate.

Legumele și fructele 
prezintă mărfuri
desfăcute pe la colțuri de

ar 
sa

re-
frecvent

. '2to2Ț ’>.2;: » 
stradă, în preajma unități
lor comerciale, lîngă po
duri. în acest mod ei se 
sustrag de la taxa pieții. 
O cetățeancă de prin păr
țile Gprjului, vindea, zi
lele trecute, căpățîna de 
salată cu 3 lei. Același 
produs, la piață, se vindea 
cu 1,50 lei. De asemenea, 
vînzătorii de „bomboane 
agricole" și cei care le 
cumpără poluează curățe
nia orașului.

Scriem aceste rînduri 
pentru că e păcat de efor
turile organelor locale, ale 
cetățenilor, depuse pentru 
amenajarea de zone verzi, 
pentru ordine și curățenie, 
pentru a face orașul cît 
mai frumos, iar negustorii 
ambulanți să murdărească 
străzile și după ei să facă 
curățenie 
este
nici

alții. Locul 
în piața orașului, 
acolo.

Avram MICA, 
Ixtpeni

lor
sau

■ț?

pot să folosească fără nici \ 
o dificultate peisajul peste 1 
calea ferată spre mina Li- I 
vezeni ori noul stadion. Pe' • 
aproape toată 
carosabilă a pasa: 
clțorii din toc 
Nicolae
E. G. C. 
așternut 
asfalt.

Rubrică realizată de 
e Toma ȚAȚARCA

GENIOASĂ. în peisajul 
gospodăresc a] Petroșaniu- 
lui a fost adus, un ele
ment nou — arcadele de 
beton, completate de „ghi
vece" cu flori. Asemenea 
semicercuri din beton au 
fost folosite la marginile 
Scuarului de lingă C.M.V.J. 
și a tal uzului din fața 
clubului cultural studen
țesc șr le protejează foarte 
bine deși nu sînt garduri. 
Mai degrabă o rezolvare 
ingenioasă.

■ GOSPODĂREASCĂ. 
Informăm conducătorii au
to că începînd de astăzi. .

forma un microcomplex 
comercial.

S VÎNĂTOREASCĂ. 
Vînâtorii se .află în pre; 
zent intr-o perioadă în 
care activitatea de vînare 
propriu-zisă este redusă. 
Ei trebuie să folosească 
însă acest „răgaz" pentru 
realizarea frunzarelor, co- 
sirea și uscarea finului, 
strîngerea plevei rezultate 
la recoltarea orzului și 
griului, asigurînd în acest 
mod hrana necesară vînă- 
tului. Și această activitate 
este tot vînătorească.

■ O REZOLVARE IN-

celor ce au avut această 
inițiativă și .un apel către 
drumeți de a-1 îngriji și 
folosi civilizat.

■ LA ADRESA NOUA, 
începînd de mîine, vineri, 
magazinul alimentar nr. 89 
din Livezeni își reia acti
vitatea pe platforma 

' clăi amenajată lîngă 
ția de răcoritoare 
C.P.V.I.L.F., unde a 
mutat. în următoarele 
vor fi mutate în același

prestatoare de servicii pen
tru populație.

@ INIȚIATIVĂ lău
dabilă. Cite mulțumiri 
au fost adresate celor ce 
au amenajat izvorul de la
„cumpăna" Baniței de dru
meții care și-au astîmpă- 
rat setea cu apa lui deo
sebit de bună ? 
de aflat. Ceea ce 
însă recent este 
ciatul izvor a 
noi amenajări. I-a fost în
tregit zidul din piatră de loc și chioșcurile de ali- 
calear, iar acostamentul mentație publică și de le- 
șoselei a fost asfaltat în gume șl fructe din Live- 
dreptul lui. Recunoștință zeni, care împreună

Imposibil 
am aflat 
că apre- 
cunoscut

spe- 
sec- 

a 
fost 
zile

vor

suprafața 
ihji mun-

de
L. Pen ișani 
un nou covor

I
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Barbațl care

de miner
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longevitatea căștii 
de miner

Ani întilnit mai zilele 
trecute, la mina Petrila, 
un miner care era pregătit 
să intre în șut. Echipat 
întocmai prevederilor nor
melor de protecție a mun
cii ; cu lampă, mască, eu 
un aparat de detectat me
tanul etc. Echipament o- 
bișnuit, ca 
al celorlalți 
mineri. Dar 
ce mi-a atras
atenția, în mod deosebit, 
a fost casca. Observ că 
purta pe cap o cască de 
un form at unicat. Se nu
mește Scarlat JMihăilescu 
și este mecanic la mașina 
de extracție de Ia puțul 
orb nr. 2, orizontul 14 din 
sectorul VIII. Doream să 
aflu ceva despre acea ciu
dată cască de protecție a- 
vînd forma ea o carapa
ce lățită.

Ti întreb;
— Nene Mihăilescu,

. ț®-'

fel de cască este aceasta., 
pe care o porți mata ?

— Ehei, casca asta are 
26 de ani. Este regulamen
tară, face parte din pri
mele prototipuri introduse 
în minele Văii Jiului,

— Cîți ani are casca ?
— Douăzecișlșase, îmi 

_______ răspunde din

Atitudini
11 ■ ......... . acești 26 de
ani, de muncă în subteran, 
această cască m-a ferit de 
accidente,, dar și eu m-ăm 
ferit de ele, respecting cu 
strictețe regulile de sigu
ranță a muncii. Și îți. mai 
spun ceva, tinere: în toți 
acești ani de cind port la 
șut această cască nu am 
făcut nici un nemotivat. 
Dar mai este ceva: vreau 
să ies cu ea Ia pensie.

La multi ani, nene Mi- 
hăileseu, să porți casca cu 
aceeași demnitate muncito
rească 1 (V- B.).

f clar ți prin breaslă, măr- 
I turisește Feri Rakoczi.
I De la 1 ianuarie a luat 
\ în' primire un frontal cu 

susținea individuală, în 
straiele 16-17. Scepticii 
și optimiștii s-au confrun
tat în păreri; a venit 1 
februarie, primul succes 
— brigada și-a îndeplinit 
planul, ba chiar a scos 
la lumină un plus de 60 
tone de cărbune. O „tn- 
tîmplare“ au concluzio
nat scepticii. Dar apoi 
le a părut rău că s-au 
pripit cu „sentința". Fie
care zi de întîi confirma 
depășiri substanțiale: la 
1 martie — 200 tone, la 
1 aprilie — 250, la 1 tim 
—• 360, la 1 iunie — 300, 
iulie e așteptat tot- cu op
timism. Ceva se întîmpla- 
se, intr-adevăr. Ce anu
me ■

— N-a fost ușor să-i 
conving pe ortaci să iasă 
din starea aceea de letar
gie. De fapt nu constitu- 
iam un colectiv adevărat, 
o familie. Mi-am susținut 
punctul de vedere în fața 
organizației de partid și 
conducerii sectorului. Cei 
mai vrednici și prieepuți 
trebuie să preia schimbu
rile. Am fost ascultat și 
astfel au fost promovați

t

A 
i 
ț

• loan Manicea din 
mana Pui, 

avind ca

co- 
manevrant 

“MgțO-R., avind ca sarcină 
z cte serviciu și păstrarea 

avutului obștesc, s-a gîn- 
dit că poate sustrage fără 
probleme din aceste bu
nuri. A sustras în repe
tate rînduri din vagoanele 
care se aflau în tranzit 
prin gara Petroșani diferi
te bunuri — zahăr, făină 
benzină băuturi alcoolice. 
Valoarea bunurilor sustra
se se ridică la peste 8000 
lei. în prezent se află sub 
stare de arest și trimis în 
judecată. După faptă și 
răsplată.
• Tiberiu Rotaru, origi

nar din Aninoasa, strada 
23 August, în vîrstă de 18

Mircea
Sandu, 
Mihaî 
Mora- 
într-o 

lună

ca șefi de schimb 
Cenușe, Nicufă 
dintre cei tineri, 
Tura și Gheorghe 
ru, mai vîrstnici. 
lună unul, într-o 
altul...

Cind au văzut că se 
poate, oamenii au deve
nit, ambițioși. Dar să ali- 
niezi, in același tempou, 
36 de ortaci nu e ușor, 
treaba nu se petrece cit 
ai bate din palme. Du
mitru Imbru, Dorel 
Lupuleț, gemenii Nicolcio- 
iu, Vasile Ștefănescu, de 
fapt, cei mai mulți au în
țeles repede „unde baie" 
șeful de brigadă.

— Stăm pe cărbune, 
ne ar plăcea să se vor
bească cu invidie despre 
/.ui. să dăm tone în plus, 
să primim bani, (Iar pen
tru asta trebuie să dăm 
și noi CEVA. Acel ceva 
esențial e munca noastră, 
dar nu oricum, ci ca fo
los.

Vorbele simple le-au 
mers la inimă. Schimbul

lui Nicuță. s-a dovedit cel 
mai reeeptiv. Au venit 
oamenii cu propuneri, 
au cerut respectarea mo
nografiei de armare. Au 
dispărut nemotivatele. Cu 
unii, metamorfoza a fost 
mai lungă. Spre exemplu, 
Imbru, fostul șef de 
schimb. Se lăsase pe tîn- 
jală, avea și motiv, un 
necaz în familie. Lucra 
în dorul lelii. Ce are ne
cazul tău cu cărbunele, 
l-au luat ortacii. El, că 
nu, că nu mai are vreun 
rost la Aninoasa, Ortacii 
l-au convins, Imbru și-a 
refăcut viața, s-a recăsă
torit, primește deja a- 
partament.

în momentul acela, fes
tiv, de la începutul anu
lui, cind brigăzile își a- 
sumau angajamentele în 
întrecerea socialistă,
Franeise liakoezi’ se baza 
pe ceva, de a îndrăznit, 
în nurricle ortacilor, să 
se angajeze la un plus 
anual de 200 tone de car- 
bune. : -

Pe ce te-ai bazat, 
Feri ?

— Pe oameni. Trebuie 
să-i faci să înțeleagă ce 
înseamnă forța colectivu
lui. Erau veniți din mai 
multe sectoare. Nu tați 
aveau un renume bun. 
Acum, avem 11 tineri cu 
puțină experiență în mi
nerit și totuși ne depă
șim sarcinile. Am reușit 
si formăm o adevărată 
familie — veterani și ti
neri, mineri experimen
tați, și novici, români și 
maghiari. Ceea Ce s-a 
petrecut în brigada noas
tră se cheamă autoeduca- 
(ie, exigență muncito
rească. Noi am făcut or
dine nu numai la locul 
de muncă, ci. și in con
știința noastră. Rezultatul 
— zero nemotivate în 
acest an, sute de tone 
depășire. De altfel sperăm 
ea în semestrul următor 
șă mai adăugăm 1 000- de 
tone. Acesta ar fi ..ates
tatul" concret al maturi
zării colectivului nostru.

****

ani. de ocupație .. 
gîndit să se „califice"., 
furturi. Are la activul său 
14 furțuri, 3 din avutul 
obștesc și 11 din avutul 

, personal. Valoarea preju
diciului cauzat statului și 
cetățenilor se ridică la 
suma de 16 825 lei. în pre
zent se află la un loc, pe 
măsura faptelor, unde 
are timp să mediteze asu
pra nelegiuirilor sale.

* între elementele cer
tate cu liniștea și ordinea 
publică s-a aflai și Iosif 
Orban din Petrila. De a- 
cum e liniște în locuința 
lui,., ba chiar în cartier; 
autorul scandalurilor de 
odinioară are un răgaz de 
meditație pentru patru 
luni. Se speră, o schim
bare totală de optică, alt
fel legea e dură, dar 
dreaptă.

Rubrică realizată 
cu sprijinul Miliției 

municipiului Petroșani

Echipa de lăcătuși condusă de Ioan Pop (în prim 
Plan) este mult apreciată pentru calitatea lucrărilor 
pe care le execută Ia atelierul de reparații din Li- 
vezeni al I.K.I.U.M. Petroșani, O atitudine muncito
rească fată de producție, față de interesele generale 
ale societății, ce merită luată ca exemplu.

ce

inculpat 
maistrul
nu 

acest
maistrul 
că nu a

...învinuitul mai arată 
că o parte din făina de 
mălai, a fost cumpărată 
pentru a servi drept masă 
celor cinci porci, crescuți 
pentru familia sa...

(din dosarul penal 
1332/1981)

...Anr fost odată cu 
ritul la domiciliul socrilor 
săi să-și vadă fetița și so
crul său t-a interzis, însă 
menționez, că eu eram în 
stare de ebr ietate așa incit, 
nu pot să precizez 
și piritt.il. „era. cu 
fiindcă n - im băut i 
una...

tdtn ctbsarui. de 
nr. 4262/1981)

...Ani onstcitat că după 
demontarea . barăcii de 
lemn de. care fusese ini
țial prins tabloul electric, 
acest tablou a rămas {rea
sigurat după demontarea 
maistrului Popescu... Am 
întrebat cu acea ocazie.

nr;

pî-

' dacă 
mine" 
impre-

s-a
tablou
L.D.
fost prezent 
iar maistrul 
greu și are 
picioare...

pe 
și pe 
de 
gtiraț 
care 
spus
la demontare, 
Popescu era 
stabilitate pe

(din dosarul penal nr, 
460/1982)

...Spre a-l convinge - că 
trebuie să plece, eu am a- 
dus acasă o damă ocazio
nală, astfel eă a fost 
nia lui seară dormită 
altă. parte,.. - ,

(din dosarul ornai 
51.9/1981)

...în ziua de 20 martie 
.1982. în timp ce'ma aflam 
ia unitatea 16 Alimentara 
Petroșani, am observat, pe 
colega de serviciu, cum 
se certa cu un cetățean, 
eare-i găsise două sticle 
Je bittei pe sub haină... 

nr.

pri-
în

ni\.

(din dosarul
433196/1982)

Tn ziarul nr. 9 236 din 
20 mai a.e, consemnam 
faptul că, acolo unde or
ganele și organizațiile de 
partid, sindicat, U.T.C., 
unde consiliile oamenilor 
muncii și opinia colectivă 
acționează cu fermitate, 
„judecata muncitorească" 
își dovedește eficiența 
La mina Paroșeni se poa
te vorbi de asemenea efi
ciență. De la început tre
buie menționat faptul că 
numărul absențelor nemo
tivate a scăzut simțitor. 
A scăzut, de asemenea, 
numărul cazurilor de indis
ciplină. Totodată se cuvi- 

daeă
se 

ușor,

ne să subliniem eă 
la mina Paroșeni nu 
renunța d«stul.,fde

. zicem noi, la invitarea-so
țiilor celor inclîsciplinăți la 
asemenea judecăți, rezulta
tele ar fi fost. în prezent, 
mult mai bune.

De această dată judeca
ta muncitorească s-a des
chis' prin cuvîritul cunos
cutului-șef de. brigadă 

Vasile Cerceja care afir
ma: „La mina Paroșeni,
deseori pe formații, de lu
cru și sectoare se poartă 
discuții cu cei care încal
că disciplina muncii și 
tehnologică. Mulți dintre 
ei nu au nici un fel de 

.șeuze. Așa că, o spun de 
!a început, ortacii noștri 
care sînt astăzi în fața in-

Au mai fost chemați- în 
fața instanței muncitorești, 
llie Mitru, ion Neamțu. 
Aurel Nemeș Vasile Scrtp- 
caru, tineri care au pro
mis că vor depune toate 
eforturile pentru a se în-

stanței - muncitorești 
vină cu lucruri serioase, 
demne de luat în seamă".

Primul care s-a înfățișat 
in fața instanței colective 
a fost minerul 
Acatrinei. 
sprijinul colectivului pen-' cadra în diseiplma muncii 
tru a se putea încadra în 
normele muncii și. eticii 
din minerit. Ascultîndu-1 
cu atenție. Gheorghe Din-

Nieolae
care a solicitat

și tehnologică, eu vor de
veni asemenea majorității 
ținerilor de aici, elemente 
demne de a face parte

cu. minei șef de brigada 
și cunoscindu-1 ca ortac 
bun. dai aflat în prezent 
intr-o perioadă de rătăcire, 
a cerut să fie dat in bri
gada sa pentru a-I ajuta 
să devină un miner de 
nădejde în cuvîntul sșu 
autocritic, Viorel Băltăreții, 
lăcătuș, a spus : „Nu am 
avut motive serioase pen- ’ 
tru a face trei nemotiva
te-. Acum; aici în fața or
tacilor mei. îmi dau sea
ma că am greșit, eă le-am 
știrbit din prestigiu, dar 
mă angajez că o aseme
nea greșeală nu voi mai 
face niciodată". Fiind la 
prima abatere, colectivul 

,a hotărît să-i mai acorde 
o' șansă.

dintr-un colectiv, de 
neri. „tntrucît. băieții 
la prima abatere — 
nea, la rîn-dul său, 
Angliei, consider că ----

-bine sa-i ajutăm să se în
să le acordăm o 

dar șâ fie ultima 
că, așa cum 
din cuvîntul 
avut motive seri-

mi- 
sînt 
spu- 
Ana 
este

am 
lor,

drepte, 
sâ,fîS’&.j 
pentru 
înțeles 
nu au
oase de a lipsi de la șut. 
in situația ' că nu vor în
țelege să se alăture efor
tului colectiv. de a gealiza 
sarcinile de plan, și ne 
vom mai întîlni la o vi
itoare judecată muncito
rească. am să fiu prima 
care voi propune desface
rea contractului de mun
că".

Desigur, față de recidi-

riști, de cei care nu 6-au 
încadrat în disciplina 

. muncii, în normele eticii 
■ și echității socialiste, in
stanța muncitorească, orta
cii au fost aspri, dar 
drepți. Așa s-a procedat 
cu Vasile Darămuș. artifi
cier, care a făcut 14 nemo
tivate în 1981 și 10 în a- 
cest an. „Judecat" în con
tumacie, consiliul oameni
lor muncii, la propunerea 
iui Petru Tudor. a hotărît 
desfacerea contractului de 
muncă. Unui alt recidivist 
in absentomanie. Gheor
ghe îuhasz, care a dat bir 

u fugiții și de această 
dată, VasiledCerceja a pro
pus, și consiliul oamenilor 
muncii a aprobat, desface
rea contractului de mun
că. Cu aceeași pedeapsă 
au fost sancționați Ștefan 
Lorinez și Mircea Cozae. 
Muncitorilor Dumitru Zu- 
gravu, Viorel Nîsțor, Con
stantin Paduraru, Marin 
Fugăciu. Pavel Moruțan 
Ii .s-a pus în ve
dere că - la prima abatere 
colectivul va lua măsuri 
drastice împotriva lor.

Ce arată toate acestea? 
Arată că la mina Paroșeni 
există o bună experiența 
în ceea ce privește acțiu
nile pentru întărirea ordi
nii și disciplinei.

Cornel BUZESCU

piritt.il
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A fost desemnat noulConsiderentele Marii Adunări Nafionale, 
ale președintelui României, Nicolae Ceaușescu 

în legătură cu problemele actualei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a O.N.U., au fost primite cu viu interes

NAȚIUNILE UNITE 23
— Trimisul Agerpreș, Nea- 
gu Udroiu, transmite : La 
ONU a fost difuzat, ca 
document oficial, textul 
cuprinzînd considerentele 
Marii Adunări Naționale, 
ale președintelui Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în le
gătură cu problemele care 
fac obiectul actualei sesi
uni speciale a Adunării 
Generale a Organizației 
Națiunilor Unite prezen
tate la această sesiune. Do
cumentul cuprinde propu- 

. nerile românești referitoa
re la problemele esențiale 
ale dezarmării, probleme 
ce figurează pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni.

Pornind de la sublinie
rea că, după aprecierile 
României, statele au pre
zentat în cursul acestei 
sesiuni o serie de propu
neri importante, care tre- Națiunile Unite au luat

sfîrșit dezbaterile generaleexaminate cu cea
docu- din cadrul sesiunii specia-

buie
mai mare atenție, 
mentul relevă importanța 
pe care țara noastră o a- Vorbitorii care au 
cordâ trecerii fără întîr- 
ziere la negocieri și scoa
te în evidență măsurile ne
cesare a fi convenite. Do
cumentul cuprinde, totoda
tă, măsurile avansate de 
România intr-un larg e- 
vantai de probleme — 
întărirea încrederii între 
state, rezolvarea tuturor 
conflictelor exclusiv pe 

cale pașnică, creșterea ro
lului opiniei publice mon
diale în soluționarea pro
blemelor care privesc pa
cea și progresul umanității, 
întărirea responsabilității 
ONU în înfăptuirea dezar
mării.

tură cu problemele care 
fac obiectul actualei sesi
uni speciale a Adunării 

-• ___ _.j urcat Generale a Organizației
în aceste zile la tribuna Națiunilor Unite, prezen- 
Adunării Generale au în- tate la cea de-a doua se-
tregit, prin intervențiile siune specială a Adunării
lor panoramicul cuprinză- Generale a~ ONU consacra-
tor de aprecieri privind si- ta dezarmării,
tuația internațională actu-

le consacrate dezarmării.

Generale a ONU consacra-

președinte al Argentinei
BUENOS AIRES 23 (A- 

gerpres). — în funcția de
președinte al Republicii 
Argentina a fost desemnat 
de către forțele armate te
restre generalul în retra
gere Reynaldo Bignone — 
informează agenția 
tiniană de presă 
citată de agențiile 
Associated Press și
Press International. El îl 
succede pe generalul Leo- 
poido Galtieri, care a de
misionat săptămîna trecu
tă

Comunicatul dat publici
tății precizează că forțele 
armate terestre își asumă

argen- 
Telam, 
Reuter, 
United

NAȚIUNILE UNITE 23 
—"Trimisul Agerpreș, Nea- 
gu Udroiu, transmite : La

tuația internațională actu- Trebuie spus că au con- 
ală. de argumente, de pro- tinuat să se audă în sala 
puneri în favoarea trece- plenarelor Adunării Gene-
rii fără întîrziere la mă- rale a ONU opinii în legă-
suri care să asigure opri- tură cu faptul că măsurile
rea cursei înarmărilor si luate ,S,e prim1a . sesiune. _ .. spe.'iala privind dezarma-
înfaptuirea dezarmam, in rea au rarnas între copcr-
primul rind a dezarmării țile unui dosar de bune
nucleare.

Cu viu
primite de 
ticipante
Marii Adunări Naționale, 
ale președintelui Republi
cii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în legă-

singure răspunderea con
ducerii politice a țării, in 
lipsa unui consens al ce
lor trei membri ai juntei 
privind noul sef al statu- 
lui.

Junta militară — relevă 
agenția Prensa Latina — a 
anunțat decizia sa „unani
mă" ca la începutul anu
lui 1984 să remită puterea 
unei conduceri civile, men- 
ționîndu-se că în perioada 
de tranziție vor fi consul- V 
tate toate sec to a rele- repre
zentative ale populației, în 
vederea întocmirii unui 
plan politic, economic și k 
social valabil pîriă la 
transferarea puterii.

Întîlnirea ministrului afacerilor externe

UNITE 23

român cu secretarul general al O.N.U
NAȚIUNILE

— Trimisul Agerpreș. Nea-
gu Udroiu. transmite : La 
sediul Națiunilor Unite din 
New York, tovarășul Ște
fan Andrei, ministrul afa
cerilor externe al Republi
cii Socialiste România, s-a 
intîlnit cu secretarul gene
ral al ONU, Javier, Perez - 
de Cuellar. ,

Desfășurată intr-o atmos
feră de cordialitate, între
vederea a prilejuit un 
schimb de vederi cu privi
re la problemele aflate pe 
agenda celei de-a doua 
sesiuni speciale a Adunării 
Generale consacrată de
zarmării. precum și în 
legătură cu o serie de as-

pecte ale situației inter
naționale.

în acest cadru, secreta
rul general al ONU a re
liefat prezența activă a 
României pe arena' mondi
ală, eforturile șale, ale 
președi n t e 1 u i Nicolae 
Ceaușescu, pentru îmbună
tățirea climatului interna
țional. pentru afirmarea 
idealurilor de pace și co
laborare între toate 
poarele lumii.

A fost subliniată,
cursul convorbirii, semni
ficația deosebită a Apelu
lui poporului român adre
sat sesiunii speciale a Or
ganizației Națiunilor Uni
te consacrată dezarmării.

po-

în

interes au fost 
delegațiile par- 

consiăerentele

intenții. Pornind de aici, 
marea majoritate a vorbi
torilor au încercat să su
gereze ce trebuie făcut de 
acum încolo pentru o de
zarmare reală, bazată pe 
un program concret de ac
țiune. ■

Seslunea Comitetului consultativ al ONU 
pentru Anul Internațional al Tineretului 
VIENA 23 (Agerpreș), —

Lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comitetului con
sultativ al ONU pentru 
Anul Internațional al Ti
neretului (AIT), prezidate 
de reprezentantul ~ 
niei, tovarășul

Româ- 
Nicu

CeaușOBCu, secretar al C.C, 
al U.T.C., au continuat cu 
examinarea 
concrete privind 
în aplicare a 
de măsuri și 
urmează a fi întreprinse 
înaintea și în timpul AIT.

Comitetul a decis, prin 
consens, să includă în ra
portul adresat celei de-a 
37-a sesiuni a Adunării 
Generale a ONU 6 cuprin
zătoare referire la recenta 
masă rotundă cu tema Tineretului.

propunerilor 
punerea 

programului 
activități ce

„Tineretul anilor ’80“, or
ganizată la Costinești, sub 
auspiciile UNESCO, pre
cum ȘÎ la mesajul adoptat 
de această importantă se
siune, care a fost difuzat 
tuturor participanților Ia 
sesiunea Comitetului con
sultativ.

Comitetul consultativ a 
adaptat o serie de reco
mandări, în spiritul rezo
luției inițiate de România, 
la recenta sesiune a Consi
liului Economic și Social 
al ONU (ECOSOC).

Comitetul consultativ e- 
xaminează și alte propu
neri referitoare la pregăti
rea și marcarea. în 1985, 
a Anului Internațional al

a focului
BEIRUT 23 (Agerpreș).

— încâlcind în mod bru
tal acordul de încetare a 
focului, anunțat la 11 iu* 
nie, trupele invadatoare 
israeliene au lansat, marți, 
o acțiune ofensivă împotri
va forțelor comune pales- 
tiniano-progresiste libane
ze și a Forței Arabe de _ ____
Descurajare (FAD), situa- me în rîndurile populației 
** "" ............................ civile,

O serie de ambasade din 
Beirutul de vest, au anun
țat agențiile de presă, 
și-au încetat activitatea.

în aceste condiții. la 
Beirut, miercuri, a avut Ioc 
a treia reuniune a Comite
tului de Salvare Națională 
— CSN —, consacrată exa
minării situației create de 
invazie. A participat și tri
misul special american, 
Philip Habib.

amdoun 
la 15 
Beirut. Agenția WAFA pre
cizează că trupele agre
soare. care au încercat să 
avanseze spre pozițiile pa- 
lestiniano-progresiste liba- T 
neze de la Aley și Souk AI 
Gharb, au fost respinse. \ 
S-au înregistrat noi victi-

și Aley — situate 
kilometri' est de

te la 29 kilometri este de 
Beirut — anunță agenția 
palestiniană de informații. 
WAFA. De asemenea, cu 
sprijinul artileriei și al a- 
viației, trupele intervențio- 
niste au atacat pozițiile 
contingentului sirian din 
cadrul FAD, pe șoseaua 
Beirut—Damasc. i:

în cursul zilei de mier
curi, artileria israeliană a 
supus unui intens bom
bardament localitățile Ho-'
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TELEX • TELEX ■ TELEX • TELEX ■ TELEX

(antrenorul 
Scoției) : „Sînt profund deza
măgit. Am crezut mult timp 
în calificare. Păcat pentru 
jucători și pentru numeroșii 
noștri suporteri că am ratat 
cu atît. de puțin râmînerea 
în Spania. Cu toate acestea, 
n-avem de ce să ne fie ru
șine, ne putem întoarce a- 
caso cu capul sus".

Kalman Meszoly (antreno
rul Ungariei) : „Am fi putut 
cîștiga, dacă am fi mărit

12,25
12,30

MADRID 23 (Agerpreș).
Belgia și URSS, așa cum era 
de așteptat, s-au calificat 
pentru turul secund al cam
pionatului mondial de fotbal, 
dar după multe emoții, în 
urma meciurilor egale din 
partidele de marți seara, în 
fața Ungariei și, respectiv, 
Scoției. Această din urmă e. 
chipă se poate plînge de 
un mare ghinion, cunoscînd 
pentru a treia oară consecu
tiv neplăcuta situație de a fi 
eliminată la golaveraj - re
levă în comentariile lor co
respondenții agențiilor inter
naționale de presă, adău
gind : Polonezii, la rîndul
lor, au obținut biletele pen
tru faza a doua, „ după o 
victorie neașteptat de netă 
(5-1) împotriva Perului. A- 
ceste trei formații se vor a- 
fla alături de Brazilia și An
glia, calificate deja înaintea

ultimelor meciuri din grupe
le respective, în timp ce 
Scoția și Peru - în mod 
sigur —, ca și Noua Zeelan- 
dă și Salvador vor părăsi 
competiția. Ungaria, de a- 
semenea, are o șansă mini
mă de a râmîne în Spania. 

Agențio France Presse re
marcă, de asemenea, faptul 
că se cunosc o serie de ad
versare din turul 2, Astfel, 
Brazilia va juca in compa
nia campionilor mondiali, Ar. 
gentina, în grupa „C“, la 

_ Barcelona, in timp ce Bel
gia va întîlni URSS, tot la 
Barcelona, dar in grupa „A".

In ce privește meciurile de 
marți, trimișii agențiilor in- 

"i re- 
practicat 

care, 
trăit 

în

.. ..... yxi 
ternaționale de presă 
marcă jocul slab 
din nou de belgieni, 
scrie 
un 
fața 
deloc 
atac.

AFP, „au 
lung coșmar"
Ungariei, nereușind 

să convingă în 
De asemenea, este su. 

bliniată excelenta evoluție a 
fotbaliștilor scoțieni la Ma
laga, frenetic încurajați de 
12 000 de compatrioți. France 
Presse arată, în continuare : 
„Cu un Zbigniew Boniek re
găsit intr-un rol 
care-i vine ca o 
«veteranii» polonezi 
mis acasă formația 
grație acelor teribile 5 mi
nute (între min. 56 și 61), 
cînd au marcat 3 goluri".

ofensiv 
mânușă, 
au tri- 
Perului,

MADRID 23 (Agerpreș). — 
Antoni Piechniczek (antreno
rul Poloniei) : „Am jucat to
tul pe o carte, cea a atacu
lui. Și am reușit. Evident, 
am riscat introdueîndu-i în 
atac pe Boniek și pe Lato, 
dar n-aveam de ales. Sînt 
complet satisfăcut de echipă 
și, mai ales de Boniek, care 
mă cam dezamăgise în parti, 
dele cu Italia și Camerun. 
Acum vom aborda cu încre
dere turul secund, indiferent scorul din cele cîteva mari 
de adversarii pe care îi vom ocazii pe care le-am avut.

Mome-.tul-cheie al partidei a 
fost cel in care portarul 
Pfaff l-a faultat deliberat 
pe Fazekas, portarul belgian 
trebuind, cred; să fie elimi
nat. Ca și noi, belgienii mi 
s-au părut obosiți".

Guy Thys (selecționerul 
formației Belgiei) : „Pregăti, 
rea fizică și concepția tacti
că superioară a formației 
noastre ne-au dat cîștig de 
cauză. Din păcate, Gerets a 
suferit o comoție cerebrală 
- încheind astfel acest cam
pionat. Aș vrea să-i mulțu
mesc în mod special lui 
Czerniatynski pentru excelen. 
tul meci făcut cu Ungaria. 
A fost sufletul atacului nos
tru".

avea .

Zbigniew Boniek (Polonia) : 
„Este o adevărată fericire să 
joci intr-o echipă cînd evo
luează într-c asemenea ma
nieră, cum am făcut-o noi 
in fața Perului I".

Konstantin Beskov (antre
norul URSS): „Echipa' noas
tră a făcut o repriză secun
dă foarte bună, ceea ce ar 
fi putut să ne aducă victo
ria. Am fost, -pe de altă 
parte, surprinși de schimba
rea tactică a scoțienilor, care 
l-au mutat pe Robertson pe 
extremo dreaptă, dar ne-am 
adaptat. In turul secund, va 
trebui însă să ne ameliorăm 
jocul".

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Cei 7 fantas
tici ; . Unirea : polițistul 
ghinionist.

PETRILA : O fregată 
în adâncuri.

LONEA : Saltimban
cii. ,

VULCAN -r- Luceafă
rul : N urnele meu a iu
bire. 1-11.

LUPENl — Cultural:
De la 9 la 5

URICANI : Olimpia
da 40. ' .

11,00
11,05

11,25

11,35

TV
Telex.
Un vast program 
de activitate poli- 
tico-ideologică.
A patriei cinstire 
— moment poetic. 
Film serial. „Lu
mini și iimbre“< 
Episod_ul 15.

Publicitate.
Matineu de vacan- 
ță.
Telex.
Viața școlii.
Emisiune cultura
lă. g g:d'.'
Studioul tinere
tului, i'D D <"■, ■■■,'

18,00 închiderea,, pro-'"
gramului.
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Activitatea 
tico-educativă, 
Cîntecul și poezia 
care ne-au însoțit, 
istoria.
Dezvoltarea cul
turii în România 
— documentar.
La frontierele cu
noașterii — serial 
științific.

22,15 Telejurnal. ■

21.55

memento

Mica publicitate
DIVERSE

CU ocazia împlinirii 
vîrștei de 50 ani, fiica, 
Elena și nepoții, din Deva, 
urează ELENEI MUNTEA- 
NU „mulți ani fericiți și 
sănătate

PIERDUT foi parcurs 
seria 344806 și 344809 pe 
numele Bora Ion. eliberate 
de „Drumuri și poduri" 
Timișoara, secția Deva. Le 
declar nule, (786)
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