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în sprijinul producției — muncă 
politică dinamică, eficientă

■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, miercuri, pe tovarășul Willi Stoph, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, care face 6 vizită oficială de prietenie in țara noastră.în timpul convorbirii, au fost evocate cu satisfacție bunele relații de prietenie și colaborare existente între partidele, țările și popoarele noastre, relevîji- du-se că aceste raporturi multilaterale cunosc o dezvoltare fructuoasă, pe baza hotărlrilor și înțelegerilor

convenite cu prilejul întîl- nirilor și convorbirilor dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu-iȘi Erich Honecker. Au fost apreciate rezultatele bune obținute pe linia colaborării economice și tehnico-științifiec. a schimburilor comerciale, cooperării și specializării in producție și s-a manifestat voința comună de a se acționa în continuare pentru a conferi dimensiuni noi -relațiilor dintre țările noastre. ■S-a apreciat de comun acord că stadiul actual și perspectivele dezvoltării e- conomiilor naționale ale României și R.D, Germane oferă condiții pentru o

Germanecolaborare și mai intensă între cele două țări. De ambele părți, s-a exprimat convingerea că dezvoltarea permanentă a colaborării rodnice dintre Partidul Comunist. Român și Partidul Socialist Unit din Germania. dintre Republica Socialistă România si Republica Democrată Germană este atit în interesul progresului și prosperități: celor două țări și popoare, cit și al cauzei socialismului, colaborării și păcii în Europa și în întreaga Iți--me. ;,C ;în țimpul întrevederii, au fost examinate, de asemenea, unele aspecte ale vieții internaționale actuale.
constructorii minieri și preparatori, de a căror activitate depinde în mare măsură înfăptuirea sarcinilor de creștere a producției de cărbune este un comandament și mai stringent, încât asigurarea bazei ener-

MUNCITORI, TEHNICIENI ! 
INGINERI DIN INDUSTRIE !

noiembrie, Conferin- Națională partidului -jubileul

Cu prilejul alege, ilor de < 21 noiembrie.
Frontul Democrației ți Unității Socialiste vă 
adresează chemarea de a acționa cu întreaga 
capacitate creatoare 'ți putere de dăruire 
pentru îndeplinirea sarcinilor economice din 
planul pe 1982, pentru pregătirea temeinică 
a producției viitorului an al cincinalului, pen
tru realizarea exemplară a tuturor obiective
lor cincinalului 1981-1985;

te căile de acțiune pentru redresarea activității productive pentru realizarea sarcinilor dc plan Ia toti indicatorii. In acest sens, ridicarea nivelului tehnic al producției, folosirea la parametri superiori, cu eficiență sporită, a bogatqi zestre tehnice ■ din dotare.îmbunătățirea organizării producției și . a .muncii, întărirea ordinii și disciplinei au o valabilitate presă,unitățile, no mi ce. ales cele niere dinDIN APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI Șl 
. UNITĂȚII SOCIALISTE

La zi, în campania electorală

Sinteză a
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în întîlnirile de lucru a- 1c alegătorilor din I.upeni cu candidații de deputați, desfășurate marți la cinematograful „Cultural" «și clubul din Bărbăteni, 8ub puternica impresie a Apelului Frontului Democrației și Unității Socialiste, s-a integrat însăși dorința și liotărîrea locuitorilor a-

(estul vechi oraș mineresc de a contribui, cu eficiență sporită, la înfăptuirea obiectivelor social-culturale și: economice de perspectivă, care continuă, pe noi trepte ' de dezvoltare. . marile realizări în profil teritorial din1 actuala legislatură. La'dialogul dc lucru al cetățenilor din circumscripția electorală municipală nr. 30, unde eondidează tovarășul Horea Toma. primarul orașului, s-au făcut multe propuneri și sugestii de mare interes. S-a e- vidențiat, în timpul unor rodnice și concrete schimburi de idei și opinii, necesitatea urgentării lucrări- ' lor de termoficare și construirea noii piețe agroali- mentare, alte aspecte de gospodărire a localității.

Desfășurate într-o autentică atmosferă de preocupare pentru gospodărirea orașului, întîlnirile reprezintă un valoros program de acțiune a candidaților Frontului Democrației și Unității Socialiste, la a cărui înfăptuire vor trece deputații în consiliile populare municipal și Orășenesc după alegerile de Ia 21 noiembrie. în întîmpina- rea Conferinței Naționale a partidului și a alegerilor de la 21 noiembrie pe șantierele social-cul.turale și la construcțiile de .locuințe din. Lupeni . s-a intensificat fifmul .de lucru, odată cu o sporită acțiune cetățenească pentru gospodărirea și înfrumusețarea orașului.
t. spataru ;

Am intrat în ultimul trimestru al anului, perioadă hotărîtoare pentru. realizarea sarcinilor pe anul 1982, pentru pregătirea temeinică a producției anului viitor.Această perioadă este marcată de evenimente de primă mărime în viața partidului, aîntreguluinostru popor. Este vorba de alegerile de deputați de la 21 <te
■ țașiRepublicii, e- venimențe care mobilizează toate eforturile celor cemuncesc. Pentru ; organele si organizațiile de partid, pbntru toate colectivele u-, nifăților • economice din alea Jiului comandamentul fundamental al acestei etape este amplificarea tuturor eforturilor, angajarea responsabilă, plină de dăruire și inițiativă pentru realizarea exemplară a planului și crearea tuturor premiselor ca tn 1983 și în anii următori activitatea productivă să se ridice la nivelul prevederilor cincinalului. ale hotărîrilor Congresului al Xli-lca al partidului. Pentru colectivele miniere, ca și pentru constructorii dc o

getice a -industriei nești, a independenței e- nergetice a țării: în contextul crizei economice mondiale, constituie o cerință economică de maximă însemnătate.Această cerință, dimensiunea și însemnătatea ei. a fost subliniată cu pregnanță de secretarul general al partidului la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 7—8 octombrie ac., precum și la recenta Consfătuire de lucru de la CC. al P.C.H. cu activul de partid din industrie. Secretarul general al parti-

ex- pentru i-CO- mai mi- Va-leu Jiului, în- româ- ■ trueit neajunsurile de a- ceastă natură perturbă cel mai frecvent procesul de extracție, detcrminînd ră- minerile în urmă. Or, atit defecțiunile electromecanice, manifestările de irt*' disciplină și delăsare, incompetența și lipsa de răspundere sînt întruchipări ale unei conduite moral- profesionale deficitare, fiind consecințe și ale neajunsurilor în. activitatea politieo-educativă. La re-

Producție recordMarți, 9 noiembrie, zi de producție record pentru trei întreprinderi miniere producătoare de cărbune cocsificabil din Valea Jiu- ’ lui. Acestea au extras,' în această zi, 1 400 tone de cărbune peste sarcina de plan. Minerii de la I.M. Lupeni au extras 565 tone de cărbune, peste prevederile zilei, colectivul de la l.M. Uricani și-a prelițniharul zilei cu tone, iar minerii din riera Cîrnpu lui Neag extras suplimentar 485 to-
depășit354 ea- au

I

■ ■■■Iirigada condusă de minerul Vasile Rusu III de 
la sectorul III al I.M. Lonea se menține în rindul celor mai bune formații de lucru la nivel de întreprin
dere. țW/C-,

în pagina a 3-a

Indi vid-colectivitate
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Mobilizare plenară pentru 
realizarea sarcinilor de plan 

in anul viitor folosite,Adunarea generală a fost pe deplin reprezentanților oameni- neajunsuri și lipsuri care lor m u n c i i dc la _ ___ ‘ ' .'._1i.P.Ș.R.U.E.E.M. Petro- colectivului și care - tre-J ; șani a analizat rezultatele, buie înlăturate iii lunile “ | 10 care au mai rămas. Hă- 1.mînerile în urmă la Une-“ ,i le sortimente trebuie ri- •| depășirii planului pe ul-
i
i
i(
i

s-au manifestat în rindulobținute în primele luni ale acestui an. posibilitățile realizării și mînerile în urmă la tine- -. . . . -.operau- în această pe- 11tlmelc două luni și a dez- rioadă în așa fel . incit _......... | să poală fi înde- _____  plinii încă | din primele i, zile ale anu- lui viitor.Colectivul întreprinderii este conștient că trebuie să participe mai eficient la sporirea producției de cărbune, că , începînd din trimestrul IV al acestui an. prin comasarea celor două- întreprinderi, • trebuie să-și adUiă un aport mai marc la asigurarea nnor reparații capitale la utilajele miniere dc bună calitate și să producă piese de schimb de cea mai bună calitate, pentru întreprinderile forni dolarii care dispun.„Atelierulparte are plan la zi realizate si

bătut și aprobat cifrele planul pe sortimente de pian pentru anul .1983. global Materialul ____________ -prezentat in AI)VNAKj GENERALE ropre- ALE
REPREZENTANȚILOR

oamenilor OAMENILOR MUNCII

fața zentanților •i-l 
i. muncii a -------------- -—.evidențiat rezultatele bune obținute dc acest colectiv in primele 10 luni din a-* cest an, dar a ridicat și o‘ multitudine de probleme carc.au fost supuse spre' dezbatere. S-a pornit de la realizarea planului la principalii indicatori pe primele 10 luni, Producția netă a fost realizată in proporție de 101,9 la sută, clicltiiielile totale la 1000 lei .producție marfă au fost reduse eîi 8,1 lei, beneficiul realizat pește prevederi estc.de; 444 nni del,:1; '•Participanții la dezbateri au arătat m cuvîntiil lor că aceste rezultate bune obținute nu sînt iu măsură să mulțumească întru lotul colectivul deoarece exis'ă incă resurse interne care nu au

I
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L

.. 1miniere con- •tehnice
1 din care 

sarcinile
fac de de-

Gh. BOȚEA

Continuare in pag a 2-a,
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Foto : Ștefan NEMECSEK

nr. 
loc 
ve

Cabinet Je protecție a 

muncii

(Urmare din pag I)

T. CAMPIANU

efectelor muncitori

de în

Expoziție de proiecte și machete de locuințe

în holul Casei de tură din Petroșani a deschisă proiecte locuințe tale de proprie prietate atribuite
o expoziție și machete ce pot fi execu-, cetățeni în regie pe terenuri pro- personală sau de consiliilepopulare locale, organiza-

(Urmare din pag. I,

tă de Comitetul Executiv proiectele și macheteleal Consiliului popular al expuse. I*înă la sfîrșituljudețului Hunedoara. Interesul manifestat de cetățeni față de exponatele prezentate a fost deosebit, dovadă stind numărul mare al vizitatorilor care'au trecut pragul expoziției și s-au interesat de
Pe timpul iernii, desfășurare 

nestințherită a extracțieistadiul pregătirilor ai I.M. Lupeni. AmAm dorit să aflăm care de iarnă în incinta puțului ales acest obiectiv nu numai pentru că această incintă este situată într-un nou cîmp minier și, deci, în continuă dezvoltare, ci și pentru că de aici producția extrasă de sectoarele VII și carieră ale minei — cu un volum zilnic de extracție comparabil cu al minelor Livezeni și Dîlja — se încarcă în vagoane de cale ferată, ceea ce presupune un flux complex și, măi ales, pretențios iarna.în circuitul automat ' la suprafață, inclusiv rampă, instalațiile principale și anexă erau în perfectă stare de funcționare. Pentru perioada de iarnă, circuitul este , dotat cu opt sobe pentru încălzire tehnologică. plasate în puncte de bază, .Numărul de va- gonete afectat asigură desfășurarea normală a extracției în fronturile de lucru din subteran.însoțiți de supraveghetorul de transport Ioan Ră- dutescu, am urmărit apoi circuitul pînă la punctul de încărcare a cărbunelui în vagonete. „Pentru traseul benzilor — ne-a declarat însoțitorul — conducerea minei a asigurat la solicitarea noastră operativ 200 role de schimb, sosite chiar azi. In vederea preîntîmpinării înghețului, doi execută tot azi o ladă pentru păstrarea sării, care ne va sosi în următoarele. zile. Silozul de cărbune este pregătit pentru iarnă, exis- tînd posibilitatea încălzirii 
sale prin conducte și calorifere alimentate de la centrala termică, în funcțiune. Atît eulbutorui prin care se preia cărbunele din subteran, cît și platforma pentru cărbunele din carieră sînt funcționale, utilate cu tot ce e necesar pentru timpul friguros. Dă- ' că primim ritmic vagoane, întreaga producție, de cca 1 500 tone de cărbune pe zi, poate fi expediată pre- parației și pe timp, de îar-r nă, fără probleme".

Pornihd de la constatarea că nu funcționa culbu- torul de steril, defect din ziua precedentă, am primit asigurări că motorul defect se află la reparat și că, în cel mult 24 de ore, lucrul se va desfășura și aici normal'Bxistînd capacitate de însilozare pe perioada respectivă. In depozitul de utilaje' și materiale aferent, cantitativ, lucrurile stăteau bine : sub- ansamble de utilaje, stilpi și grinzi de susținere, lemn de mină și alte materiale lemnoase, plasă și alte materiale de masă erau depozitate atent, fiind asigurate stocuri suficiente pentru o perioadă stabilită. Calitativ însă, am avut posibilitatea. să ne Convingem, la data raidului, că lucrurile nu stăteau tot așa de bine. In special la lemnul de mină, ne-a fost u- șor să observăm și stive eu material depreciat, u- med și greu, subdimensionat sau chiar .putred, te lemnul refuzat de din subteran — ne-a tovarășul Rădulescu. două stive care stau „custodia"fără folos din central al minei".Așadar după stadiul pregătirilor asigurat, iarna poate sosi in incinta puțului Est al minei l.upeni, care dispune de condiții în măsură să asigure desfășurarea neîntreruptă a procesului de extracție.

,țEs- cei spus Sînt în noastră, trimise depozitul

• O NOUA SERIE DE 
ȘOFERI AMATORL Marți, 
tt noiembrie, Școala de șo
feri a-natciri «lin Petroșani 
a prezentat la probele de 
Indendaare și conducere 
în «caș o noaad serie de ab
solvenți și „amânați*. Is- 
cusința instructorilor și a 
celor mai perseverenți candidați au primit aprecierea 

examinare : 
tu coperte

I 
I 
I

lunii, "această expoziție va mai fi prezentată în orașele Vulcan. Lupeni, U- ricani și Petrila.In imagine aspect din cadrul expoziției.
Formații 
artistice 
școlareLa .școlile generale 

6 și 1 clin Petrila au 
intense pregătiri în
derea apropiatelor faze 
de masă ale Festivalului 
muncii și creației, „Cru
țarea României". Se des
fășoară repetiții ale bri
găzilor artistice și gru
purilor de satiră și u- 
mot. La școala generală 
nr. 6 se pregătește forma
ția'<le satiră și umor ~cu 
programul „x, y, z“, iar 
la Școala generală nr. 
1 se repetă programul de 
brigadă „Spectacolul co
piilor", o parodie după' 
păpușile „Muppets".
(MB.)

centa consfătuire de la C.C. al P.C.R., secretarul general al partidului sublinia tocmai necesitatea unor „măsuri hotărîte pentru îmbunătățirea activității de partid, pentru creșterea răspunderii organizațiilor de partid, a comuniștilor în sectoarele lor de activitate".In spiritul acestei orientări, și din dorința de a veni în sprijinul organelor și organizațiilor de partid în eforturile ce le depun în întîmpinarea Conferinței Naționale a partidului în vederea mobilizării colectivelor de muncă la creșterea producției de cărbune,' pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă colectivele în mijlocul cărora lucrează, ne propunem un ciclu de articole, anchete, reportaje, interviuri sub genericul „In sprijinul producției — muncă politică dinamică, eficientă" — acțiune de presă menită să contribuie la întărirea rolului organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității productive.

In cadrul A..JJ. T. L. .Petroșani este în curs de amenajare un cabinet de protecție a muncii și siguranță a circulației, care va fi dotat cu materialele documentare necesare, chestionare, aparat de proiecție, televizor, aspectomat și < asetofon.

roz. Drum bun și atenție sporită noilor șoferi amatori purtători ai faimoasei „portocale".• CERC DE BRIDGE. 
La casa de cultură Petro
șani funcționează dintr-o 
frumoasă inițiativă a 
fesorilos- Const 
lena Bojog un« 
pe, « fre gi 
ți usteUgo^e^ 
prilej de destindere. Pfaă 
la această oră, cercul nu
mără peste 20 de membri. 
Se mai primesc Înscrieri la sediul așezămîntuIuL (MK)

pășite. Colectivul este capabil să se mobilizeze e- xemplar în cele două luni care au mai rămas din acest an, să pregătească încă din acest trimestru producția anului viitor astfel îneît să ne” realizăm sarcinile de plan din lună" — spunea in cuvîntul său loan Stânci oiu canicIon can : în perioada care a trecut din acest an cu greutăți în ceea ce ■ privește aprovizionarea cu țeava pentru stîlpii hidraulici. De aceea să se facă eforturi acum pentru înlăturarea acestor neajunsuri cu care ne-am confruntat și ne confruntăm încă. Consider că putem învinge aceste greutăți, că avem putere de mobilizare

de la atelierul me- Livezeni.Ioana, S.S.II, Vul- „Ne-ani confruntat

că ne vom realiza sarcinile de plan ce ne revin în anul viitor".Ceilalți vorbitori, sile Arbagic, Emeric Gher- gheli, Gheorghe Danci și alții s-au referit în cuvîntul lor la respectarea dis- ciplini-i tehnologice și a muncii, reducerea consumurilor de metal și e- nergie, întărirea ordinii și disciplinei, aprovizionarea mai ritmică eu materiale, toate acestea în concordanță cu pregătirea producției anului viitor, încă din aceste luni. Răspunderea muncitorească, comunistă cu caro au fost dezbătute problemele realizării integrale . a planului pe anul 1983 s-au materializat în numeroase propuneri care au fost trecute îp planul de măsuri aprobat de adunare, menit să asigure îndeplinirea exemplară ciniloft de plan.
O reușită acțiune., 
contra cronometra

Va

Evacuarea producției de cărbune. a sectoarelor I11 ate I.M. Petrila se desfășura, anevoios, datorită stadiului avansat de uzură pe care-1 prezenta covorul de cauciuc al benzii nr. 12. Din acest motiv conducerea minei a hotărît înlocuirea urgentă a celor .1100 ml ai benzii respective. Desfășurată’ pe parcursul a trei zile, startul în această amplă acțiune s-a dat vineri, 5 noiembrie, odată cu. derularea, încărcarea și transportarea în subteran a noului covor din cauciuc. Au participat mineri și lăcătuși ai sectorului XI — investiții. Acțiunea s-a încheiat cu succes duminică, 7 noiembrie, cînd, lucrîndu-se în schimburi prelungite, covorul respectiv a fost înlocuit și vulcanizat în timpul programat. O contribuție însemnată la buna desfășurare a acțiunii au avut lăcătușii și minerii Ion Buzaș, Francisc Thiriung, Eugen Toth, Pavel Boantă. losif Silagyi, Viorel Marcu. loan Borotea. Constantin Șerban și Laioș Szabo.La această oră, prin condițiile nou create, ducția de cărbune a două sectoare de pondere minei, I și 11. este evacuată către preparație în condiții optime. Z. IONEL, corespondent
Stopați risipa de apa!Stopați risipa de apa!

• PE PRIMUL COVOR 
DE NEA. Duminică, 7 no
iembrie, în decorul pr-ir-w-i 
zăpezi^aeatei iernă.' <*-

• IN CADRUL turneului pe care îl întreprinde «în Valea Jiului, ansamblul artistic de cântece și dan
suri „Doina Gorjului- Jă

: fi eensfderaîe
sectele contemporane ale 
creștinismului continuatoa
re ale ereziilor medieva
le?-.

• CURSUL „Caleidoscop cultural" organizat de U- niversitatea cultural-științi- fică municipală la I.C.S.A. 
— A.P. Petroșani a ținut 
ieri cea de-a treia tema

raw dfca rttrețaai țî foar- 
mreart tr^^S 
tinse 13— polul frigului. zod ci au albi <ie 
Deocamdată, totuși, polul dă ți chiciură nu numai 
frigului mai deține supre- fagii și brazii împreună cu mația. vârfurile masivului „Stra-
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Ion Daniel,

Brigadierul Nicolae Cosma de Ia sectorul III al minei Dîlja alături de ortacii Dumitru SăuleScu și Marin Leucă.

în urmă, și 
să fie bine..

a trecut din 
și-au depășit 
plan cu 400 
și respectiv Foto : Cristian STEFAN

Faima cîștigată se păstrează 
prin muncă> în. bogatul peisaj al e-

> coriomiei municipiului 
? n'ostru îritîlnești colective
> de muncitori, oameni al î căror binemeritat renume
> este cunoscut nu numai
> în Vale ci și în județ, da-
> torită rezultatelor dobin
• ițite în întrecerea socia- 
1 listă. La mina Paroșenl, •iu sectorul IV investiții,
• am întîlnit asemenea oa_ 
1 meni, mineri care știu cp 1 bunăstarea omului este1 rezultatul efortului lui.
, Acest secret, dacă i Se 
, poate numi așa, brigaclie- , rit Vasile Cerceja, Ale- 
( xandru Laszlo și Ion Da- 
, niel, îl dețin de multă 
, vreme. Rezultatul ? In pe- 
, rioada care 
, acest an ei i sarcinile de
> .mc, 150 mc

130 mc. „Nu este mult, ne
> spune destoinicul briga-
• dier Vasile Cerceja, dar 
1 nu ne vom opri aici, com-
• petiția continuă, iar noi 
1 sîntem prezenți în desfă.
• șurarea ei în bătălia căr-
• bunelui".
1 Dovezi, multe la număr, 
' vorbesc despre hărnicia, 

spiritul de inițiativă și 
dăruirea acestor briga
dieri care împreună cu 
ortacii lor execută lucrări 
de investiții de cea mai 
bună calitate. Maistrul A- 
lexandru Laszlo, șef de 
brigadă, mărturisește: 
„am venit la Paroșeni în 
anul 1964. De atunci am 
executat cu ortacii mul. 
te lucrări dintre care a- 
mintesc: galeriile prind-

pale de'la orizonturile 
425, 360, . planul înclinat 
nr. 2.3, casa mașinilor,. 
suitoare etc. în prezent 
lucrăm la o stafie trafo. 
In rnitnca noastră, a ce
lor de la investiții, cel 
mai important lucru este 
cel ce îl lași 
care trebuie 
durat".

Dialogul cu 
miner de mare probitate

BĂRBAȚI CARE 
ONOREAZĂ TITLUL 

DE MINER
zzzzzzz/ztzzzzzwzzzz/zzzzzzzzzjprofesionala, s-a înfiripat 
repede. Brigadierul trece 
în revistă martie lucrări 
de investiții pe care le-a 
executat — puțul princi
pal cu schip, puțul auxi
liar, puțul orb — rememo- 
rînd faptele de muncă a- 
le ortacilor cu care preci

zează că în prezent lucrea
ză la stația trafo nr. 3. 
„Sîritem hotărîți, ne spu
nea interlocutorul, să ter
minăm lucrarea cu cîteva 
zile înainte de termenul 
planificat. Cu toate că 
lună de lună am depășit 
in medie cu 20 la sută 
productivitatea muncii 
planificată nu ne decla
răm mulțumiți. Angaja
mentul nostru mineresc 
este de a ridica mereu 
măiestria profesională în 
așa fel incit rezultatele 
pe care le obținem să fie 
tot mai mari".

La mină se vorbește 
deșpre-fCerCeja ca este o 
prezență remarcabilă pe 
frontul muncii și oricînd 
la datorie în viața politi
că ~șț obștească.. Se mai 
spune că a căpătat încre
derea comuniștilor, a or
tacilor cu care lucrează. 
Dacă ne gîndini cit de e- 
xiqmți au devew.t mem- 
bî ii de partid șt că te 
judecă de la modul cum 
îți faci datoria la mină, 
pînă la felul cum te dă
ruiești familiei, cum mi
litezi ’pentru aplicarea în 
practică a politicii parti
dului înseamnă mult și 
este evident că oamenii 
au încredere în el, iar el 
ave încredere în oameni.

Importantele realizări 
pe care le consemnăm în 
'reportajul nostru nu s-au 
înfăptuit oriciim. La aces
te lăudabile succese, valo
rosul aport de hărnicie și 
conrtinciozitate se cuvine 
atribuit în egală, măsură 
tuturor membrilor acestui 
destoinic colectiv care s-a 
angajat să trăiască și să 
muncească în chip comu
nist. Acestea sînt faptele 
care stau drept temelie 
faimei pe care minerii 
Gheorghe Amariei. Iosif 1 
Marcus, Dumitru Doboș, 1 

. Dionise Pop, Virgil Be.ș- * 
tea, Aurel Lazăr, Ion, Lu- : căci, Adrian Mircea și J 
inulți alți ortaci de-ai lor J au cîștigat-o și pe care se / 
ambiționează să o menți- ( 
nă. . • • . (

Ample acțiuni tinereștisubteran, la orizontul — 50. De asemenea, prin muncă patriotică, la depozitul Roșia, tinerii au transpor- • tat materiale, au săpat și. betonat fundația necesară pentru reamenâjarea u- nei case de compi'esoare. în timpul acestor acțiuni, prin propriul aport s-au e- vidențiat uteciștii . Florin 11, avînd ea Boulcț, Gheorghe Ungu- reanu. Florin Toarță, Mi-Florin Vladu.

MINTEA CEA DIN URMĂ

Renumele atelierului 
vrednicia oamenilor săiîntr-una din diminețile trecute am călcat pragul atelierului de reparații e- .țcctrice Varnița. Spun u- rjui tînăr că vreau să discut cu secretarul organizației de partid. Mă poftește să-1 urmez... Mă aștept să mă ducă, firesc, într-un birou. Dar nu... ! Mă pomenesc oprit în fața unei mese de bobinaj. Lingă un motor, la care lucrează o mele unității este făurit de femeie. Mă prezint. Replica vine scurtă:— Sint maistrul Viorica Păstrăveanu, secretarul organizației de partid.Legăm un dialog desprerealizările atelierului.— Realizările atelierului?Da, avem ceva — îmi spune interlocutoarea cu accentuată modestie. Dacă în primele două trimestre producția marfă s-a realizat în proporție de 115 la la al maisu-

folosit. Refolosind rulmenții, axele, cutiile de la borne, plăcile de borne recuperate de la motoarele ce urmează a fi rebobinate, realizăm lunar economii de cca 120 000 lei. Prin recuperarea cuprului realizăm în același timp peste 100 000 lei. Și pentru că la noi tot ceea ce se face, se face cu oamenii, pentru că renu-

Mihaf PATRAȘCU

Zilele acestea, organizațiile U.T.C. ale I.M. Petrila desfășoară ample acțiuni de muncă patriotică prin care, în cinstea apropiatelor alegeri și a Conferinței Naționale a partidului, îșl vor realiza și chiar depăși angajamentele economice proprii.■ Tinerii organizației U.T.C. nr. 11, _ ...secretar pe Vasile Stan au rămas după programul normal de lucru pentru a încărca în vagonete părțile componente ale transportoarelor TR-3 necesare în
hăi Pena și

Ionel 
secretarul 

U.T.C.

ZMĂU, organizației nr. 4, I.M. Petrila
Studiu parazîtologic

Pentru a nu intra în iarnă cu grija zilei de inline, Gheorghe Munteanu (32 ani), Andrei Ersenv (32), Andrei Gazdag (41), Istvan 1 uliu (42) si Francisc Tiper (54) din Petroșani au fost „culeși" din cuiburile parazitismului.-' fiind deferiți justiției. 'Pentru perioade șase luni libertate, niciodată să învețe unei trăită demn.
speranța ca-1' prea tîrziu•e 'șint teineiurUn ți cinstite,

....AVENTURI
FALIMENTARE

sută și. respectiv, 116 sută, era firesc ca în treilea trimestru să „urcăm", deci : 118 la tăi Cu ce se ocupă muncitorii de aici ? Cu repararea tuturor utilajelor e- lectrice folosite în mină. Motoare de diferite puteri. Se lucrează pe brigăzi, a- deseori programul fiind în regim de... muncă contra- cronometru. A fost nevoie de rebobinarea motorului de la desprăfuitorul de la I.M Lonea ? S-a lucrat tinip de trei zile, cite 10—12 ore. Rezultatul : motorul a fost predat cu două zile mai devreme. ’întreb dacă' mai sînt și alte laturi notabile ale activității,— Cum să nu. La noi activitatea de recuperare și recondiționare a materialelor și pieselor de la utilaje este pe prim plan. 60. ia sută din conductorul de cupru profilat și izolat în sticlă este recuperat și re-

faptele de necontestată vrednicie ale oamenilor săi, să cităm cițiva dintre ei: maiștrii Adrian Avrămuțu, Ladislau Nevezi, Francisk Lazăr, Andrei Novac, Constantin Ivan, Gheorghe Ștefan (compartimentul C.T.C.), Ludovic Bicskey . (conducător brigada nr. 5), loan Bercea (brigada nr. 9), E- lena Palfi (brigada nr. 1), Gabriela Pop (brigadă nr. 2), Aurelian Oprea (brigada nr. 10).Amintindu-i și pe uteciș- tii Elvira Udilă, lacob 6- prean, Daniela Androne, Dumitru Costache, Ștefan . Boca, Virgil Dumitrică, constatăm că mare parte a muncitorilor din atelier ,o constituie... femeile !, ■Priceperea și îndemîna- rea, răbdarea și. migala cu care ele înțeleg să-și aducă contribuția la bunul mers al activității din atelier este poate și explicația pentru care, în fruntea comuniștilor a fost aleasă maistrul Viorica Păstrăvea- nu. Comunista pe care niciodată nu o vei găsi într-un birou, ci la o masă de lucru, acolo unde se demontează și montează motoare electrice, subliniind parcă astfel permanenta fervescență creatoare a cestui harnic colectiv.

, Există o categorie de paraziți deghizați, niște hojmălăi în stare să sfarme munții, care se aciu- iază însă mai totdeauna într-un' colțișor cald, ba le mai dă statul și uniformă, Ce simbolizează culoarea maronie n-avem habar, dar „munții de sănătate1' echipați astfel vin scara la slujbă să se... odihnească. Nici acasă n-au atîtca tabieturi — trag pcrdeluțclc să nu-i deranjeze lumina străzii, îșl înfundă urechile cu vată, sforăie cu o regu-

laritate de metronom, în baia de căldură a radiatorului electric. Cică hoj- mălăul „păzește" doar o- dăița portarului, în rest „n-aude, n-avede“, iată de ce din obiectivul lui dispar mereu bunuri teriale.Mai periculos este berul cu vicii, care sumă băuturifumează și, din neglijență, provoacă incendii sau care are nevoie de... pază. Uneori se înfruptă din bunul obștii, nu știm ce criterii de încadrare în-

Alexandru TĂTAR

ma-cer- con- alcoolice,

trunește „lupul, paznic la stînă", fibideă abia a-și mîzgăli numele, serie: n-are, dar se cu bolțarul în pieptte cel furat) că el e prezent la datorie și că așteaptă pensia.Categoria parazițâlor deghizați își dă în petic neprevăzut, prin fapte grave, de vină e în genere „miopia11 celor care îi primesc. în slujbă. Deparazitarea eficace, în cazul lor, se face printr-o amplă campanie preventivă.Ion FIASTRVL

Deși tînără. Ioana B. din Petroșani s-a „plictisit" repede de căsnicie, părăsind căminul conjugal. Mai palpitantă i s-a părut viața la „tensiuni" înalte, adică de- iapidînd o importantă sumă de bani, în calitate de remizieră a fabricii de p.o- duse lactate din Petroșani. Ba chiar, și-a închipuit că poate trăi pe plac fără vreun efort, doar exploa- tîndu-și nurii. în căutarea feților-frumoși de-o seară, a avut surpriza să întil- heascȘ oamenii legii, care i-au prescris o „carantină" sentimentală de patru luni, perioadă stipulată de prevederile Decretului nr, 153/1970, pentru modul de viață parazitar. O dovadă :în plus că trainică rămî- ne doar adevărata dragoste, necondiționată de avantaje materiale sau de capricii trecătoare. (I.V.)
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Ocolirea legii se răzbună
„Furnizorii" aurului deAici, într-un șantier de . construcții, de pe schelele unui viitor bloc din Petrila, zboară, fluierată, o melodie In mare vogă a- cum trei decenii. îmi mai aduc aminte de primele două versuri : „ți-am pus în deget un inel / Pentru logodna noastră...". Un ‘ constructor mai în vîrstă îmi trece prin minte, cînd îl descopăr printre schele, zîmbește de parcă și-ar recunoaște o vină imaginară. Melodia bătrî- nului îmi aduce aminte de o întîmplare recentă...Doi ținerii din Petrila s-au îndrăgostit, nimic extraordinar, după o vreme s-au hotărît să-și întemeieze un cămin trainic. Simbolul căsniciei, se știe, e verigheta. Au auzit că o tînără concetățeaneă, brunetă de la natură, O-

prița Sima, ar avea o adevărată mină de aur în locuința ei. Cînd a văzut că are de-a face cu doi îndrăgostiți lulea, dar creduli, acea tînără femeie, care nu știe prea multă carte, dar nici cum arată un loc de muncă, pe loc le-a făcut batirul — le-a furnizat două ve- . vîndut righete strălucitoare de „aur"... de trompetă.Cei doi tineri căsătoriți au primit prima lor lec-- ție comună de yiață. Deși știau că, potrivit decretelor nr. 210/1960 și 244/ 1978, ■ operațiile eu metale prețioase sînt interzise, ei au „acceptat" chilipirul. Pentru 6 700 lei au achiziționat vreo 20 gr. de alamă. Cam pipărat, dar în sumă se include și prețul credulității.

Cit o privește pe Opri- ța Sima, vorba ceea, pofta vine mîncînd, s-a a- pucat să concureze bursele aurului din marile capitale occidentale. A fost însă numai o' încercare sortită eșecului, fiind surprinsă de lucrătorii de miliție după ce a două verighete : . Stancăi Murgoci. Noua proprietară se fericea pentru chilipirul peste care a dat, dar a constatat a- poi că a aruncat 7 000 lei pe apa sîmbetei, bijuteriile, de această dată autentice, fiind confiscate.Acesta este de fapt e- pilogul firesc al unor astfel de afaceri. Mai ales în Petrila, s-au găsit destui creduli, dispuși să încalce legea, numai să tre, eu -orice preț, în po-

trompetasesia unor bijuterii, bijuterii, de cele multe ori, _ ...tinichele curate. Furnizorii „aurului"... de trompetă trebuie dațr pe seama lucrătorilor de miliție încă de la prima încercare de înșelăciune. Altfel, vor căuta și, din păcate, Vor mai găsi indivizi dispuși să constate cit de scump e prețul credulității lor. z t...Mi-1 și închipui pe mai vîrstnicul constructor,- zîmbind compătimitor și fredonînd melodia de altădată, bineînțeles cu versurile parodiate : „Ți-am pus in deget un inel / Din lumea „colorată" / Să crezi în mine ca și-n el / Că-i tinichea curată /...

Care mai s-au . dovedit

m- lon VULPE
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Dezbaterile Adunării Generale ageneral-europeană de la MadridReuniunea
0. N. U. asupra politicii 

de apartheid
Schimbul de vederi din cadrul întîlnirii neoficiale a șefilor de delegații a evidențiat responsabilitatea care revine tuturor statelor participante pentru încheierea cu rezultate pozitive a reuniurjii de la Madrid, ceea ce ar contribui la reluarea și întărirea procesului de destindere.

le de fond ale forumului general-europene, s-a subliniat importanța adoptării la reuniunea de la Madrid a hotărîrii de convocare a conferinței pentru măsuri de încredere și dezarmare în Europa, redevin du-se că trebuie să se ment‘final substanțial și depună în continuare eforturi pentru definitivarea In legătură cu probleme- mandatului acesteia.

chestiuni legate de modul de organizare a activității în perioada care urmează.A fost evidențiată necesitatea trecerii la negocieri concrete, pe baza proiectului prezentat de țările neutre și nealiniate, pentru convenirea cît hiat cu-

MADRID 10 (Agerpres).— Corespondență de la Radu Bogdan : In cadrul reuniunii general-europene de la Madrid, miercuri a avut loc o întîlnire neoficială â șefilor de delegații ale celor 35 de state participante, în cursul- căreia au fost abordate unele pro- rînd posibil a unui docu- bleme de fond privind conținutul documentului final echilibrat.al 'reuniunii, precum și
Evoluția

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a început dezbaterile în plen asupra politicii heid, promovată minoritar rasistIn cuvîntul
situației din

pentru „poporul oprimat din Republica Sud-Africa- nă și mișcarea să de eliberare". ,Vorbind în numele Con- ■ greșului Panafrica'n, organizație de luptă împotriva apartheidului din U.S.A , John Pokela a denunțat politica represivă a autorităților' sud-africane împotriva populației de culoare majoritare, reprimarea brutală a năzuinței acesteiaBUDAPESTA 10 (Agerpres). — La Budapesta au început lucrările celei, de-a 8-a conferințe regionale a .Asociațiilor pentru Națiunile Unite din Europa, la care participă reprezentanți din 19 țări, între care și p delegație a Asociației pentru Națiunile Unite din Re-. publica Socialistă România (A N U R O M ) condusă de. prof. dr. Alexandru Bălăci, membru corespondent al Academiei Republicii Socialiste România, vicepreședinte al Federației Mondiale a Asociațiilor pentru Națiunile U n i t e (FMANU), președintele ANUROM.Pe agenda conferinței seaflă probleme privind dez- colaborării.

Vorbitorul a relevat, ■context, rolul deosebit revine maselor, popoarelor din lumea întreagă, organizațiilor neguvernamentale, inclusiv FMANU și Asociațiilor naționale pentru Națiunile Unite, care este hotărîtor pentru înfăptuirea dezvoltării, garantarea păcii și independen- de la Madrid în actualele țel naționale a tuturor sta- îinprejurări internaționale, ■ Cînd trebuie să se facă totul pentra reluarea continuarea politicii

voltarea cooperării îh cursul' anilor ’80, în spiritul Actului final de la . Helsinki și rolul Asociațiilor pentru Națiunile Unite.în prima zi a conferinței a luat cuvîntul președintele ANUROM, care a pre- ... zer. tal concepția țării noastre, a opiniei publice din ' România privind importanța deosebită a reuniunii
. _____ i șipoliticii de pace și destindere, pentru respectarea independenței naționale și dezvoltarea

telor. ''■ .•Reprezentantul ANUROM, a fost. ales în unanimitate raportor lă punctul privind cooperarea economică europeană și principalele sale• probleme.

BEIRUT 10 . (Agerpres). — Intr-o declarație făcută în urma unei întîlniri pe care a avut-o la Palatul Baabdă cu președintele Libanului, Amin Gemayel, pentru a discuta agravarea situației în zona de munte Chouf, Walid Jouniblatt, președintele Partidului Socialist Progresist, a acuzat Israelul că se află în spatele continuării luptelor în regiunea menționată. A- cestei situații poate să i se pună .capăt, a spus el, numai dacă autoritățile legale libaneze preiau controlul în regiunea de munte.
Agendă diplomaticăCIUDAD DE MEXICO 10 (Agerpres). — Șeful statului panamez, Ricardo de la Espriella, și președintele ă- les al Mexicului, de la Madrid Hurtado, și-au exprimat preocuparea. față de starea de tensiune ereseîndă din Americă Centrală, subliniind necesitatea evitării oricăror acțiuni de destabilizare în țările din această regiune — b—-i. mează agenția No times.In comunicatul dat publicității la încheierea convorbirilor este evidențiată dorința părților de a contribui la soluționarea pașnică a diferendelor existente în zonă, îndeosebi a celor dintre Nicaragua și Honduras.

SINGAPORE 10 (Agerpres), — Președintele Pakistanului, Mohammad Zia-ul Haq, a început as- Miguel lăzi. vizita sa oficială de trei zile. în Singapore, ultima etapă a turneului pe care l-a întreprins în țări din sud estul Asiei.După cum transmite genția Franceî’resse. infoT- urmează -să aibă, joi con- vorbiri cu primul ministru al țării gazdă, Lee Kuan Yew. Vor fi analizate probleme referitoare la țiile bilaterale, precum și o serie de aspecte ale actualității internaționale, cu precădere din zonă.

PHENIAN. 10 (Agerpres).■ — La' Phenian 8-au încheiat convorbirile "■ dintre Kim Ir. Sen,- președintele R.P.D. Coreene, . și Andre Kolingba. președintele Comitetului Militaț- de Re- ’ dresare Națională, șeful statului Republica Centr- afrieartă. care a efectuat o j vizită oficială de prietenie tu R.P.D. Coreeană, anunță agenția A.C.T.CȚ In afară- de posibilitățile ; extinderii relațiilor bilaterale pe multiple planuri, au fost a- bordate probleme legate dereia- necesitatea întăririi solidarității .țărilor din Africa, probleme ale mișcării de nealiniere și alte probleme internaționale de interes comun.

a-el

★DAMASC 10 (Agerpres). — Un comunicat al Frontului Democratic pentru Eliberarea Palestinei informează că . forțele israe- liene au asasinat un militant palestinian, Moussa Said Diab, în vîrstă de 32 de ani, care a sucombat iu urma torturilor barbare la care a fost supus timp de o săptămînă.Potrivit comunicatului, reluat de agenția siriană de presă,' SANA, cadavrul mutilat al tînărului palestinian a fost găsit în fața sediului Serviciilor de informații israeliene din orașul Es Sour (Tyr), din sudul Libanului, unde a fost aruncat pentru a se 
crea impresia că s-a sinucis. ițC 'l?'"? '
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Dezarmarea -Circa o zecime din materialul de luptă de orice tip „îmbătrînește" fizic- și moral an de an. „Dacă tu îți faci o suliță, dușmanul tău își va construi o sabie”. Acest străvechi proverb japonez ilustrează, cuni nu se poate mai bine, cursa înarmărilor <;afe a luat astăzi proporții înfricoșătoare și poate deveni raîî- nș o cursă spre neant. Competiția pentru noi arme „înghite" sume tot mai mari. O diagramă în-, tocmită pe baza datelor furnizate de S1PRI relevă că, dacă în anul, 1900. u- manitatea cheltuia 10 miliarde de dolari, în I960 aceste cheltuieli atingeau deja 130 miliarde dolari. Departe de a fi frînată, cursa înarmărilor își a- daugă noi și noi spirala : 500 miliarde, dolari în 1980, circă 650 miliarde anul acesta și, potrivit calculelor savanților, spre anul 2 000 această povară ar necesita Cheltuieli de peste 820 miliarde dolari.

de apart- de regimul din R.S.A.inaugural,președintele Comitetului special -al O.N.U. împotriva apartheidului) , Alhaji Yusuf Maitaina-Sule, (Nigeria), s-a pronunțat pentru respectarea deplină a embargoului impus deO.N.U. asupra livrărilor de spre libertate și egalitate, arme destinate regimului; de la Pretoria, pentru încetarea oricărei colaborări în domeniul nuclear cu R.S.A.. Vorbitorul a cerut, de asemenea, sistarea acordării de credite și a investițiilor în R.S.A., precum și aplicarea de sancțiuni economice cuprinzătoare, inclusiv un embar-gou petrolier. El a chemat, nentă a răului", menționînd totodată, la acordarea în- că se impun măsuri etici- tregii asistențe necesare ente pentru eradicarea sa.

Reprezentantul Cubei, , Rolando Lopez Del AmO ' a avertizat că „nu va fi v nici un fel de pace și stabilitate în Africa de sud atât timp cît va exista regimul de apartheid", șReprezentantul Suediei, Anders Thunborg, a calificat apartheidul drept „rădăcină și sursă perma-

, cîteva orașe, alimentarea cu energie electrică și co municațiile au fost între-
RavagiiJe ciclonului 

care s-a abătut asupra IndieiDELHI 10 (Agerpres). — Ciclonul care s-a abătut a- supra regiunilor din vestul Indiei a provocat pînă rupte, în prezent moartea a. 200 între 30 000 și 40 000 de de persoane, numărul victimelor puțind crește cu fiecare oră de căutări e- fectuate de ecliipele trimise în zonă — transmit si
locuitori de pe coasta occidentală au părăsit zonele sinistrate. în porturi, na - meroase instalații sînt a variate.Au fost inițiate amplco- perațiuni de salvare, i- astăzi,. premierul- lnțln» Gandhi va survola regiu-» nea, urmînd a. fi alocat un’ ajutor federal destinat si- nistrațllor — adaugă ag?n-

gențiile indiene de presă P.T.I. și U.N.l. Aproximativ 1 500 prinși pe dispăruți!au rămas puternica gînd sau deteriorînd mai multe sute de case. ’ In țiu France Presse.
i ■ • • « • • • a ■ a a a a a a a a a a aa

de . pescari sur- mare sînt dați Mii de locuitori fără locuințe, furtună distru- .grav

o chestiune vitală a contemporaneității
CitIii ultimii ani, costul cursei inarmărilrir a eres-, cut, în preturi reale, în- t r-o ca den țăati ua 1 â d e 2 %; constituind intre 25 și 30 la sută din volumul; produsului mondial global.- : Nu mm est< , un se( retpentru nimeni că armele moderne costă ; scump. Din ce în ce mai scump.. Cercetările și. studiile, pentru crearea, in 1084, a avionului. american de vînătoare „Sabre ... F-86" au necesitat, de pildă, 220 milioane dulău cheltuielile. analoge pentru avionul „Pliâi itom F-4“,spre sfîrșitul anilor ’60, s-au 'ridicat în schimb la două miliarde dolari. In. treținerea institutelor de cercetări militare costă foarte mult. Ș-a calculat că, la ora actuală, un cercetător din patru ' lucrează în domeniul niili- tar. In țările NATO, a- cesta înglobează circa 400 OOu ingineri și savanți

costă armele ?eu înalță calificare,, ale căror servicii costă a- proximativ 25- miliarde de dc lăl'i' pe an. Adesea . nu numai armele jsi pierd valoarea, ii și cheltuielile pentru producerea lor. deoarece; treierea la fabricarea. de noi. tipuri de i m< < <■ i < e< b> pa meu te si tehnologii noi. Calculele o atâ < ă fiecare nouă ge- rnorație de arme costă de 3—5 Ori mat niLi.lt decît -precedenta. In.timpul.ce-, lui de-;u. doiidtr război mondial.bun avion de vî- nătbare costa . Intre 55 și 90 000 fiola ii: în prezent,' prețul unui, avion „LII 1". este de. 6,8 milioane,- iar cel al unui „F-la" .— de 20,4 milioane dolari, Si7. țuația este similară în cazul bombardierelor,' al căror cost a crescut de la 680 000 dolai’i (în 1945), la 7,9 milioane (un ,,B-52“) sau chiar 101,7. milioane dolari („B-1"). Nici „clasica" pușcă nu a scăpat

de această avalanșă a ; prețurilor;, de la . 30-—60dolari la 150 dolari. : -Implii atiile (ursei înar- mărilor sint deosebit de tragice - pentru țările? iii i urs de dezvdltaic, confruntate m impriitanti probleme de ordin econo- inii-.'ii ('ăror rezolvare ini- ? pulie' - mitri investiții. îli anii 60— 70, partea „lumii a treia" în . . elieltuie’ile , inoudiale... de .înarmare a sporit de; bl l ifi l-jl % ; și, in ultimul ; deceniu, cheltuielile 'militare ;■ nlU ■tarilor din Airîea, As'a si America , Latină au k sporit mai repede: cieeît . pro-■ odusțil Ibr național brut. Avantajele..reducerii,cheltuielilor pe care le an- , trenează cursa înarmări-, lor sînt eu atît mai pregnante pentru „lumea a Ji’eia", care trebuie să facă față imperativelor dezvoltării, Să .nu uităm că, în lume, există mai mulți soldați decît cadre • di-

♦dactice; că sumele destinate ocrotirii sănătății nu reprezintă decît 60 % din creditele militare; că, . in timp ce' omenirea risipește anual ■ peste 600-.mi- liărde de dolari pentru arme, 30—-401 milioane de > oameni;mor in fiecare an pe Terra, iar 800 milioa- n erei e? pe rșoa 11e n u ști u șă. scrie șt să, citească-Toate; aeeȘțe icifre monstrează cu tărie șihgtir iiîcru'Ucursa inar- •Tmăriior irosește irapresio- nahte: resurse umaiie, materiale și financiare, a căror rost logic nu poate fi decît efortul pentru progres și dezvoltare. In ■ locul competiției pentru ' arme aducătoare de moarte;' omenirea art- nevoie de <J planetă pusă la h- ' dăpost de pericolele undr . noi războaie, De o planetă fără munți de arme, fără arsenale nucleare, capabile să dezlănțuie a- pocalipsui,
Eugenia MARINESCU
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