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Cote înalte de depășiri 
la producția zilnică

în ziua de 18 ianuarie, colectivul I.M. Petrila 
a realizat un nou record al producției zilnice, con
cretizat în depășirea planului cu 409 tone de cărbu
ne. Printr-o excepțională mobilizare a potențialului 
propriu, colectivul ceiui mai tînăr sector, VI, a reu
șit să extragă într-o singură zi. peste prevederi, .308 
tone de cărbune. Cote înalte ale extracției au obți
nut, de asemenea, colectivele sectoarelor II — cu 
un plus de 179 de tone in ziua de 18 ianuarie și V 
— cu un plus de 46 de tone în aceeași zi.

Randamente record în abataj
După ce, în luna decem

brie anul trecut, a reali
zat productivități ale 
muncii medii de peste 

,14 tone/post. brigada con- 
•idusă de Petru Scrădca- 

nu, din sectorul III al 
I.M. Livezeni continuă 
să obțină și în luna ia
nuarie a.c. nivele record 
ale realizărilor la acest 
indicator. tn ultimele 
zile, brigada a reușit să 

atingă cote ale produc
tivității de 16 tone pe 
pesi, asigurînd exploata
rea la parametri ridicați 
a zestrei din dotarea a- 
batajului — un complex 
mecanizat de susținere 
de tip SMA-2 .și combină 
de tăiere. Plusul brigăzii 
la producția fizică se ri
dică astfel, in această 
lună, la peste 790 tone de 
cărbune.

4500 tone 
de cărbune 

cocsificabil peste 
plan

Mobilizați plenar pen
tru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan pe a- 
cest an, minerii, exca
va toriștii și mecanizato
ri din cariera C'impu lui 
Neag se înscriu cu rezul
tate remarcabile încă din 
primele zile ale acestui 
tn. Planul zilnic a fost 
realizat și depășit rit
mic in prima jumătate 
a acestei luni. Ieri au 
fost extrase suplimentar 
450 tone astfel plusul 
cumulat de la începutul 
lunii se ridică la 4 500 
tone de cărbune coc- 
sificabil. Pentru a asigu
ra front de lucru în con
firmare, colectivul de 
oameni ai muncii din 
carieră, de la începutul 
lunii, au descopertat și 
transportat 500 mc de 
steril peste sarcina de 
plan.

Activitatea teoretică 
creatoare, profund legată de 

practica socială
Problematica extrem de 

complexă pe care o ridică 
stadiul actual de dezvol
tare a societății nosatre re
clamă o filozofie politică 
îndrăzneață, de o mare 
mobilitate dialectică.

însumînd un bogat te
zaur de idei novatoare, o. 
pera teoretică a tovarășu
lui Nicolae Ccaușescu re
prezintă o școală a gîndi- 
rii filozofice revoluționare, 
deschizînd în domeniul 
materialismului dialectic 
și istoric orizonturi noi, 
fundamentale necesare u- 
nor analize și clarificări 
pentru probleme teo
retice și practice, care repre
zintă in această privință 

un demers dialectic de a- 
dincă originalitate.

Opera filozofică a se
cretarului general al parti
dului reprezintă o ilustra
re vie a gîndirii și acțiu
nii în spirit științific mi
litant, izvorîtă dintr-o 
profundă cunoaștere și a- 
plicare consecventă a di
alecticii revoluționare, din 
descifrarea cu clarviziune 
și extremă limpezime a ce
rințelor obiective ale dez

îi urmăm sfaturile cu 
nețărmurită încredere

voltării sociale, fapt care 
conferă gîndirii filozofice 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o deosebită ori
ginalitate, o profundă efi
ciență socială.

în viziunea secretarului 
nostru general, filozofia 
trebuie să acționeze in

Asist, univ. Tiberiu GAGYI, 
Institutul de mine 

Petroșani
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Formație de lucru 
fruntașă a sectorului 
III de la I.M. Petrila. 
brigada condusă de mi
nerul Alexandru Mol
dovan raportează în 
prima perioadă a lunii 
in curs o depășire a 
sarcinilor de plan cu 
i ’ în prezent, com- 
ponenții brigăzii lu
crează la definitivarea 
unei galerii diagonale 
la orizontul plus 50 în 
culcușul stratului 3 
blocul II, in vederea 
deschiderii unei noi ca
pacități de producție.

loto: Cristian ȘTEFAN

Sărbătorind în această 
lună o aniversare scumpă 
pentru întregul nostru po
por, 65 de ani de viață 
șl 50 de ani de activitate 
revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al parti
dului, președintele Româ
niei socialiste, . gindurile 
noastre se îndreaptă cu 
stimă și recunoștință față 
de tot ce s-a înfăptuit în 
anii luminoși ai socialis
mului în patria noastră.

Sint constructor. Am 
călătorit prin țară și am 
văzut mărețele transfor
mări petrecute în înfăți
șarea localităților. în via
ta oamenilor. Marile o- 
biective industriale, mo
dernele orașe și cartiere 
de locuințe din toate ju
dețele țării constituie măr
turii- elocvente ale pro-

tribuția la dezvoltarea și 
modernizarea minelor, a 
instalațiilor de la suprafar 
ță, dar am făurit și unele 
obiective sociale cum sînt 
blocurile garsoniere din 
I.upeni, Vulcan, Aninoasa 
și Lonca.

Toate realizările noastre 
sînt strins lega.tt de acti
vitatea neobosită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
pusă în slujba intereselor 
patriei și poporului. Ne 
sînt incă vii în amintire 
îndemnurile calde, indica
țiile date de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu în timpul 
vizitelor sale de lucru în 
Valea Jiului. Depunem toa
te strădaniile pentru a 
înfăptui neabătut aceste 
indicații, conștienți că de 
înfăptuirea lor depinde
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Munca, tenacitatea minerilor au 
învins greutățile

Sectorul IV al I.M. 
Lupani este unul din ce
le mai puternice sectoa
re din Valea Jiului. Re
alizarea planului la Lu- 
peni depinde într-o bună 
măsură de acest sector 
care scoate zilnic la lu
mină, din cele patru aba
taje mecanizate pe care 
le are in funcțiune peste 
2 200 tone de cărbune coc- 
sijicabiL Cei patru șefi 
de brigadă care coordo
nează și îndrumează ac
tivitatea la aceste locuri 
de muncă se numesc Teo
dor Boncalo, Paul Grasu, 
Constantin Popa și Aurel 
Manda. Numele lor nu 
mai au nevoie ele prezen

tare. De-alungul anilor 
s-au aflat mereu printre 
fruntași. Atunci cînd auzi 
Teodor Boncalo sau Cons

tantin Popa imediat gîndul 
îți zboară spre acele a- 
devărate uzine subtera
ne, spre complexele me
canizate de mare capa
citate care, sub mina și 
priceperea lor, smulg 
muntelui mii de tone de 
cărbune care se revarsă 
în flux continuu din a- 
dincuri spre suprafață. 
In puținele zile care au 
trecut din acest an, în 
cinstea sărbătorit de lu 
26 ianuarie, aniversareu 
zilei de naștere și 50 de. 
ani de activitate revolu

ționară a .secretarului ge
neral al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. 
colectivul sectorului s-a 
mobilizat făcînd ca 
productivitatea muncii să 
ajungă în medie la 13 to
ne pe post, cu două tone 
mai mare decit cea plani
ficată, iar ' producția ob
ținută suplimentar se ri
dică la peste 4000 tone 
de cărbune, tn anul tre
cut, greutățile inerente 
muncii din subteran nu 
i-au ocolit. Dorința oa
menilor insă a fost mai

Gheorghe BOȚEA
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fundelor prefaceri înnoi
toare din anii luminoși ai 
construcției socialiste. în 
acești ani și noi, construc
torii de obiective de in
vestiții miniere din Valea 
Jiului ne-am adus con-

înflcrirea patriei, bună
starea și fericirea noastră, 
a întregului popor.

Vasile BOBOC, 
șef echipă betoniști. 

șantierul 1 Petrila al 
I.C.M.M. Petroșani

RALIUL REPUBLICAN „SALVAMONT" j 
Primele rezultate, j 

primele învățăminte J 
I

în aceste zile se află in plină desfășurare în mirificul peisaj al | 

t Parîngului, Raliul republican „Sal vamont". Citiți în pagina a 2-a ’ 
f relatări despre prima zi de concurs și situația în clasament după ? 
) desfășurarea primei probe. Z
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' Pentru asigurarea nu
mărului de candidați ne
cesari școlii de calificare, 

, la I.M. Aninoasa s-au în
treprins măsuri eficiente 
pentru a decide cit mai 
multi vagonetari și alți 
muncitori să-și complete
ze studiile, legătura cu 
școala generală din loca
litate dovedindu-se în a- 
cest sens fructuoasă. De a- 
semenea, s-a decis ca ab
solvenții cursurilor de elec
tricieni să prezinte la exa
men machete ale unor 
instalații, ce vor deveni a- 
poi material didactic pen
tru viitoarele serii. Cu 
toate acestea, ca și în alte 
școli de calificare, de pe 
lingă minele din Valea 
Jiului acțiunea de califi
care, a forței de 
muncă suferă sincope, can. 
tonecză în formalism. Cau
ze ? Majoritatea de or- 
d n svbiecuv.
- Anul trecut, la meca

nici, s-au înscris 65 de 
muncitori, dar au absol
vit 22 ; raportul este si
milar și pentru celelalte 
meserii : 119 - 45 la mi
neri, 30 - 19 pentru e- 
îâctricieni, 20 — 9 pentru 
fochiști, remarcă, cu a- 
mărăciune, contabila Ma
ria Dumitraș, din cadrul 
biroului retribuție.
- Mulți dintre cursanți, 

O completează sing. Silvia 
Popică, devin D.C.M.-iști.

- Adică ?
- pleaco din întreprin. 

de-e prin desfacerea con- 
t-actului de muncă.

intervine=recvența,
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Munca, tenacitatea
(Urmare din pag. I)

presus, reușind prin 
muncă și tenacitate să 
învingă greutățile și au 
ajuns ca in luna decem
brie să se situeze iarăși 
printre colectivele frunta
șe, extrăgînd 4235 tone de 
cărbune cocsificabil pes
te sarcina de plan a lunii.

Alături de aceste pa
tru brigăzi, in cadrul 
sectorului IV Lupeni își 
mai desfășoară activita
tea și ortacii lui Ion 
Solomon care au termi
nat cu exploatarea panou
lui unde se aflau, iar 
acum pregătesc un nou 
panou care va fi echipat 
cu complex mecanizat. La 
redresarea sectorului, 
precum și la creșterea 

»!ng, taura Roman, care 
răspunde de organizare- 
invățcmînt, oscilează la 
mineri între 50-55 la sută, 
respectiv 70-80 la sută la 
electricieni.

Selecționarea cadrelor 
pentru școala de califica
re, la Aninoasa, cade în 
sarcina serviciului O.P.I.R., 
deși în mod normal această 
acțiune ar trebui dusă la 

Cînd nivelul calificării 
se „oglindește" in minusul 

de producție...
capăt și nu pe 
de conducerile 
lor, care cunosc

campanii 
sectoare- 
efectivele

și perspectiva necesarului 
de forță calificată de mun
că.

In dimineața documen. 
tării noastre sosise de la 
Combinatul minier Valea 
Jiului necesarul planificat 
de muncitori calificați pen
tru acest an la mina A- 
ninoasa. Cifra oferită de 
lucrătoarele seriviciului - 
140 meseriași. Combinatul 
minier decisese însă... 393, 
dintre care urmează să fie 
acoperite prin școala de 
calificare 185 de posturi, al
te cîteva prin repartizarea 
absolvenților școlilor pro
fesionale. înțelegem, în 
urma explicațiilor, că în-

producției de cărbune îșl 
aduc contribuția toți cei 
cinci șefi de brigadă, aju
tați in tot ce fac de mi
nerii Gheorghe Morăruș, 
Ilie Savu, Ilie Petru, Ște
fan Covacs, Petru Pe
ter, Ioan Iuga, Ioan Săl- 
vășan, combainerii Va- 
sile Macavei, Constantin 
Burgher, Virgil Gogonea, 
Anghel Popescu, Alexan
dru Nagg, electricienii 
Marin Bogdan, Dumitru 
Dobrotă și alții.

Pentru buna desfășu
rare a activității în sub
teran veghează în perma
nență maiștrii Mihai Bă- 
ianu, Vasile Bojda, Marin 
Pirăianu, Virgil Vilcu, 
Nicolae Jiulca și Șaulea 
Hobjilă.

„Avem un colectiv u- 

treprinderea minieră a fă
cut cunoscut un anume ne
cesar de forță calificată, 
dar cei de la combinat, 
care răspund de această 
problemă, n-au prea ținut 
cont de el, stabilind alte 
cifre. Cum 40 de oameni 
ai muncii sînt pe cale de 
a se califica, urmează ca 
în acest an cursurile să 
cuprindă alți 100, pentru

meseriile de migeri, fo
chiști, mecanici și electrici
eni. Paradoxal, meseriile 
deficitare la Aninoasa sînt 
cele de fochiști, mecanici 
utilaje grele, ajutori mineri 
și lăcătuși. Mineri există 
în număr suficient (după 
unele date, împreună cu 
ajutorii mineri și vagoneta
rii, circa 500). Calitatea 
procesului instructiv-edu- 
cativ în școala de califica
re lasă însă de dorit. Alt
fel nu se explică faptul că 
la examenele pentru acor
darea unor gradații s-au 
întîlnit mineri care n-au 
știut la ce folosește masca 
de autosalvare I?

— Problema calificării 
cadrelor o abordăm în fie
care joi, la raportul mare,

minerilor
nit, o adevărată familie, 
e drept o familie destul 
de numeroasă (peste 400 
de ortaci), dar cu cit este 
mai numeroasă, cu alît 
și satisfacția este mai 
mare atunci cînd vezi că 
toți sînt uniți și la bine 
și la rău. tți este mai 
mare dragul cînd îi vezi 
cum se întrec în propu
neri care să ducă la îm
bunătățirea activității 
noastre. La începutul a- 
cestei luni toți ne-am 
angajat să scoatem la lu
mina zilei cel puțin 5 000 
tone de cărbune peste sar
cina de plan", ne strunea 
sintetizind toate cele 
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spuse pînă aici, șeful sec- | 
torului, inginerul Gheor- ' 
ghe Cotormani.

ne asigură președintele 
sindicatului, losif Guran.

Atunci de ce rămîne în 
continuare o problemă 
spinoasă ? De ce, cu atiția 
mineri calificați, ba chiar și 
specialiști, mina nu-și ono
rează sarcinile de plan ? 
Numai anul trecut I.M. Ani. 
noasa a rămas datoare eco
nomiei naționale cu zeci 
de mii de tone de cărbu
ne. Este clar că deficien
țele procesului de califica
re a forței de muncă se 
oglindesc în producție. în 
acest context, inginerul șef 
Teodor Cosma punea de
getul pe rană.

— înregistrăm fisuri se
rioase în desfășurarea ) 
cursurilor de calificare. La. 
cunele se continuă și după 
ce absolvenții sînt încadrați 
la locul de muncă. Pre
gătirea profesională tre
buie să constituie un pro
ces continuu, de acest lu
cru trebuie să țină seama 
conducerile sectoarelor și 
bineînțeles a minei.

Concluzia nu mai lasă loc 
de dubii începînd de la 
selecționarea viitorilor
cursanți pînă la încadrarea 
lor ca meseriași, acțiunea 
de calificare a cadrelor, la 
mina Aninoasa, se desfă
șoară pe campanii, doar în 
dorința de o acoperi ci
frele de plan nu și de a se 
asigura meseriași cu înaltă 
calificare. Drumul forma
lismului și birocrației este 
pavat cu multe alte ca
rențe, care grevează asu
pra structurii forței califi
cate de muncă.

Ion VULPE

Instantaneu din ca
drul modernului ma
gazin universal „Jiul" 
din Petroșani.

Foto : N. ȘTEFAN
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Activitatea teoretică 
creatoare

(Urmare din pag. 1)

permanență pentru aborda, 
rea îndrăzneață, construe, 
tivă a problemelor noi ri
dicate de viață, eliminîn- 
du-se cu fermitate tendin
țele de închistare dog
matică, de cantonare a 
ideilor învechite. Este 
semnificativă în acest sens 
următoarea precizare a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu : „...Teoria re
voluționară marxist-leni- 
nistă nu este și nu poate 
fi o concepție inchisă, în. 
cheiată odată pentru tot. 
deauna, ea nu este o dog. 
mă, nu poate elabora sche
me valabile în orice con
diții și pentru orice eta
pă...". In permanent con
sens cu aceste principii de 
acțiune revoluționară în 
domeniul teoriei sociale și 
al gîndirii filozofice ma- 
terialist-dialectice și istori
ce, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus contri. 
buții de o inestimabilă 
valoare la dezvoltarea 
marxismului contemporan.

Din paleta complexă și 
bogată a problemelor a- 
bordate, cărora le-a găsit 
soluții științifice mențio
năm următoarele : cons
trucția socialistă, structu
ra și rolul ei activ în con
dițiile actualei etape de 
dezvoltare a societății noas
tre socialiste și în perspec
tiva trecerii la comunism, 
principiile și direcțiile prin
cipale ale activității de for. 
mare a omului nou ; ra
portul dintre general și 
particular, național și in. 
ternațional în revoluția și 
construcția socialistă, dia

în fața echipelor partici
pante. Ceea ce trebuie să 
evidențiem e faptul că 
toate formațiile concu
rente au avut o compor
tare foarte bună la orien
tarea în teren, probă la 
care echipa gazdă, Petro
șani, a realizat cel mai 
bun timp : 58 minute și 
51 secunde. La partea a 
doua a probei — și mai 
complexă — testarea cu
noștințelor teoretice pri. 
vind studiul avalanșelor, 
s-a întîmplat ca echipele 
care au realizat timp 
foarte bun la orientare, 
să piardă la punctaj din 
cauza răspunsurilor ine
xacte și invers. Conform 
regulamentului de desfă
șurare a raliului, au ocu. 
pat locuri mai bune echi
pajele care au avut mai 
puține penalizări. Deci, 
trebuie reținut că în ceea 
ce privește calitatea pre. 
gătirii unei formații, un 
criteriu esențial de apre- 

lectica raporturilor dintre 
subiectiv și obiectiv, din
tre posibil și real în socie
tatea contemporană ; as
pectele luptei dintre nou 
și vechi în perspectiva 
direcțiilor actuale ale pro
gresului și civilizației : c- 
tapele dinamicii societății 
socialiste în epoca actua
lă și, în acest context, 
conceptul de societate so
cialistă multilateral dez
voltată ; ideea de progres 
și particularitățile pro
gresului în epoca conteni, 
porană, specificul natu
rii sale contradictorii în 
condițiile actuale ale soci-, 
alismului și capitalismu
lui ; direcțiile, progresului 
societății socialiste româ
nești în procesul dezvol
tării multilaterale; creș
terea rolului clasei mun
citoare și procesul de o- 
mogenizare socială a soci
etății, în condițiile dezvol
tării multilaterale a socia
lismului ; problematica u-, 
mană și condițiile realiză
rii omului contempoț 
trăsăturile umanismului 
revoluționar socialist, ro
lul și locul omului în sis
temul valorilor și civiliza
ției și culturii socialiste.

Opera filozofică a secre
tarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolad
Ceaușescu conține teze de 
o mare amplitudine și înăl
țime care pun în evidență 
faptul că dezvoltarea teo
riei și filozofiei materia- 
list-dialectice și istorice 
este determinată în mod 
hotărîtor de analiza obiec
tivă, științifică a vieții so. 
ciale, de cunoașterea te
meinică a tezaurului cul
turii și științei naționale 
și universale.

ciere îl reprezintă și cu. : 
noștințele teoretice, mai î 
ales în problema avalan- j 
șelor, dat fiind că în fie- ; 
care an avem în țară | 
evenimente cauzate de a- j 
-valanșe, soldate nu oda- ț 
tă cu accidente grave, 4 
Iată, deci,un capitol; j 
ruia toate formațiile t’ 
buie să-i acorde în vi- 4 
itor toată atenția . l

Ieri, în conformitate 4 
cu programul raliului s-a 4 
desfășurat, în zona Slima, 4 
proba de schi și acorda- 4 
rea primului ajutor —- o 4 
probă, de asemenea, di- | 
ficilă mai ales că nin- • 
soarea a cuprins în- | 
tregul masiv, reducînd | 
mult vizibilitatea. Dar,. | 
dat fiind că în compo- j 
nența echipelor Salva- • 
mont din municipiu avem * 
schiori de elită, sperăm : 
în rezultate cît mai bune J 
ale ambelor formații. 4

Ioan DUBEK 4
4
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I EXPUNERE. Astă seară, 
Ila ora 18, în cadrul serii 

cultural-educative de la 
Casa de cultură din Pe
troșani va fi -prezentată 
expunerea „Tinerețea re
voluționară și gîndirea 
social politică a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu". Vor 
participa pcste_ 300 de ti
neri din întreprinderile 
și instituțiile reședinței
de municipiu.

FRUNTAȘI IN ÎNTRE. 
CEREA SOCIALISTA. La 
Fabrica de morărit și pa
nificație din Petroșani s-au 
stabilit fruntașii în între
cerea socialistă pe anul 
1982. Aceștia sînt muncito
rii Maria Purtător, Mar
ton Samuel și Aurelia 
Daniel, echipa condusă de 
Ana Maghiar și secția nr. 
1, care s-au remarcat în 
eforturile pentru îndepli
nirea sarcinilor profesiona
le.

MUNCA VOLUNTAR- 
PATRIOTICA. Tinerii u.

teciști de la organizația 
nr. 1 a I.M. Lonea au or
ganizat în urmă cu cîteva 
zile o acțiune de muncă 
voluntar-patriotică în spri
jinul producției. Cu acest 
prilej a fost descongesti
onată galeria nr. 92 și au 
fost recuperate 80 de ar
mături T.H. care au fost 
transportate la presa din 
subteran pentru a fi re
condiționate.

BLOC DE INTERVENȚII. 
Pe strada „Horia" din Pe
troșani va fi construit un 
nou bloc. Este vorba de

un bloc cu garsoniere des
tinat lucrătorilor din e. 
chipele de intervenție ale 
I C.M.M. Obiectivul va fi 
realizat de către cons
tructorii I.C.M.M. pe locul 
viran de lîngă actualul lo-

"l
I

cal al I.P.C.M.C. Petroșani.

Rubrică realizată de
T. CAMPIANU

Oaspeți 
ai salvamontiștilor

Oaspeți ai raliului Sal- 
vamont sînt și artiști și 
caricaturiști din județ și 
municipiu. Printre ei se 
află mult aplaudatul Liviu 
Oros, din Deva, un mare 
iubitor al muntelui și 
schiului care pregătește 
un monolog despre Sofro- 
nica lui salvată din... ză
padă. Totodată, artistul 
plastic losif Tellman din

Lupeni, membru al U.A.P., 
a realizat ad-hoc o expo
ziție de caricaturi, expusă 
în sala de mese a cabanei 
Rusu, despre salvamontiști, 
iar frații Barbu și alți ca
ricaturiști din țară 
s-au inspirat tot din acti
vitatea Salvamont pentru 
expoziția pe care au ex
pus-o în holul cabanei 
I.E.F.S.

11 După prima probă a 
'' raliului, orientare, căuta- 
" re și salvare din avalan-
I șă, pe afișierul de la caba- 
•* 1 II na Rusu au fost expuse
II rezultatele obținute.
' • Primele locuri la aceas- 
'• tă probă au fost ocupa

te de echipajele formați
ilor Salvamont din Ca. 
ransebeș, cu 22 puncte, 

" Pitești-Făgăraș, 21 punc- 
" te, și Hunedoara, cu 20 
'' de puncte.

Echipajele formațiilor 
din municipiu s-au cla- 

• sat pe locul 5 Petroșaniul 
■■ și locul 18 Lupeniul. 
ț Dat fiind că prima zi 
" a raliului a constituit și 
" una din probele cele mai 
" dificile, asupra desfășu- 
" rării întrecerilor am so

licitat cîteva opinii ale 
" dr. loan Giurciulescu, se

cretarul Comisiei centra- 
'■ le Salvamont a F.R.T.A. s 
,, — Așa cum era de aș-
ț teptat prima probă a ri. 
ț dicat exigențe deosebite

*
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Fără vreo intenție de 
maliț iezitate, recunoaș
tem că secretarul comi
tetului de partid al minei 
Dilja, Ion Lupu, are drep
tate — intr-adevăr sec
torul IV „mișcă". Era și 
vremea, fiindcă, dacă a- 
pelăm la statistică, minu
sul de anul trecut „de
monstrează" că nu mai 
puțin de 115 zile, oamenii 
sectorului au muncit de 
parcă au stat cu mîinile 
in sin. Adevărul, oricît de 
dureros ar fi, trebuie re
levat, operațiune care ne 
pune in gardă 2 641 zi- 
lelom — certificate de 
boală, 283 zile/om — în
voiri, 566 zile/om — 
nemotivate și totuși se 
mai acreditează ideea că 
doar condițiile obiective 
au împiedicat colectivul 
să-și realizeze planul. Da, 
planul lunar, iată un de
ziderat împlinit doar în 
lurța iulie, și nu cum zice 
/ling. loan Cucu „din iu
lie am început să fim la 
plan". Dar să-l ascultăm 
în continuare.

— In prima parte a 
anului trecut, fluxul de 
benzi ne încurca, de la 
517 „aruncam" producția 
la orizontul 400, pentru 
a o urca iar la 440. Con
ducerea întreprinderii a 
fost de acord să încăr
căm pe vagonete la 440 și 
rezultatele s-au văzut.

S-au văzut: de la 51

Corigente la... capitolul comportare
Faptul s-a petrecut în 

autobuzul 31 HD 1909 Pe. 
troșani — Uricani. Despre 
ce e vorba ? în ziua de 
16 ianuarie a.c., la ora 14, 
în stația din centrul ora
șului Lupeni urcă mulți 
călători. Printre ei și două 
tinere. Pentru a se recu
noaște în a- 
ceste rînduri 
trebuie să 
subliniem fap
tul că una dintre ele pur
ta ochelari de vedere. La 
scurt timp după ce au ur
cat pe ușa din mijloc (a 
doua) încep un dialog dis
trat :

— Auzi, tu — spune una 
din ele — noi nu am luat 
bilet, deși costă numai 
2,50 lei.

— Ei șî, facem blatul !
— Da, dar dacă vine „na

șa", plătim cît nu face.
Din păcate acest dialog 

fost întrerupt de călă
tori din preajma lor, de

Analiza recentă, făcu
tă de consiliul oamenilor 
muncii de la mina Paro. 
șeni a scos în evidență fap
tul că nerealizările de plan 
din perioada care a trecut 
din acest an se datoresc, 
în mare măsură, și absen
țelor nemotivate. Acest lu
cru a determinat comite
tele de partid, sindicat și 
U.T.C. să organizeze ju
decata muncitoresacă, ac
țiune la care a fost invita
tă și redacția ziarului 
„tSeagul roșu". Au fost che
mați în fața opiniei co
lective, „oameni-problemă", 
oameni care nu se înca
drează în discplina mun
cii, nu pun umărul la în
deplinirea sarcinilor de 
plan.

„Nu-i putem considera 
ortaci pe aceia care din 
24 de ore nu vor pur și 
simplu să lucreze 6 ore. 
Ar trebui să înțeleagă o- 
dată pentru totdeauna că 
nu mai merge să ne facem 
un titlu de glorie că, vezi, 
chipurile, „eu sint miner la 
Paroșeni", dar, în schimb, 
lucrez pe pofte cît vreau 
și cînd vreau. Cei care nu 
vor înțelege aceasta co
rect nici acum, în al doi
sprezecelea ceas, nu mai 
pot rămîne în colectivul 
nostru ; să meargă unde 
vor. La mină nu este loc 
pentru leneși, ci numai pen-

la sută s-a ajuns la 80-85 
procente realizare a pla
nului. Lemnul a fost ver
de, este și acesta un ade
văr, efectivele au fost 
mereu sub plan. Și a- 
cum, în loc de 131 de oa
meni lucrează, teoretic, 
119.

Un „semn“ care trebuie 
să devină certitudine

— In schimbul III, re
vine sing. Cucu, se ple
ca din șut mai devreme 
de la sector, sînt 6 km 
pînă la puț, pentru a nu 
se pierde ultimul auto
buz din piața Victoriei. 
Situafia s-a rezolvat cu 
sprijinul conducerii mi
nei. O altă cauză a ne- 
împlinirilor noastre, de 
data aceasta obiectivă, 
stratul 5 e foarte sinuos, 
neregulat cu variații de 
la 0,5 la 6 m, cu sărituri 
și laminări.

Stratul nu s-a schim
bat între timp și iată că 
luni se raporta un plus 
de 103 tone de cărbune 
de la începutul anului. 
Cifra a produs bucurie, 
ba chiar entuziasm. Ce 
s-a petrecut ? Fiindcă, 
direct productivi in abo

opinia publică. La stația 
Nivelt Lupeni cele două 
tinere au coborît zicînd : 
„Ne-a mers !“.

Atunci în sinea mea am 
zis : „Ba, nu a mers. Nu 
a mers sub raportul atitu
dinii civice, al conștiinței. 
Conștiința v-a rămas păta

tă în ‘văzul 
lumii, nu ați 
dat dovadă că 
sînteți două 

tinere decente, demne, 
conștiincioase față de dv, 
față de întreprinderea 
care v-a pus la dispoziție 
serviciile ei, servicii care 
desigur trebuiau plătite. 
Așa că v-am consemnat 
fapta reprobabilă să fie 
cunoscută; altădată să 
fiți corecte. Vorba prover
bului : „Cîmpul are ochi 
și pădurea urechi11, nu știi 
cine te vede și totuși nu 
te iartă.

BVT

„La mină nu este loc
pentru leneși11

tru cei care muncesc11 
spunea Vasile Cerceja, mi
ner șef de brigadă.

— De ce ai lipsit de la 
șut, ortace ?

— ...Păi am avut niște 
necazuri, în- ____________
cerca să se
justifice Cons
tantin Abuză. ------------------
toaiei (n.n. — necazurile 
vin de la un pahar de al
cool băut în plus). „Eu 
vă spun sincer, am băut", 
Ovidiu Sooș ; „Nu am au
zit ceasul", Constantin 
Damian ; „Am avut niște... 
încurcături", loan Petre ; 
„Nu m-am dus pe schimbul 
meu din cauza... iar pe alt 
schimb nu m-a primit". 
Nicolae Sîrbu, lăcătuș. 
„Motive" și „motive", să 
auzi și să nu crezi cum 
oameni maturi, în plină 
putere de muncă (Ilie Mi- 
tru, 44 ani, Carol Savu, 
45 ani, Ilie Olteanu, Gheor

tajele cameră și în pre
gătiri au rămas tot 55 de 
oameni, deci mai puțin 
de jumătate din efectiv. 
Să mai punem la soco
teală : două cadre ingi
nerești, 7 maiștri, perso
nalul de birou.

In așteptarea șefului 

de brigadă Ion Apetrei, 
ne interesăm de preli
minar, de produdivită- 
țile planificate. Avem 
trista surpriză să consta
tăm că cifrele nu sînt 
cunoscute nici de speci
aliștii din conducerea 
sectorului. Ba că „să le 
caute normatoarea", ba 
că „să calculăm". Or, noi 
eram convinși că fieca
re membru al colectivului 
trebuie să cunoască în a- 
mănunțune sarcinile sec
torului, cum trebuie ac
ționat pentru traducerea 
lor în fapte.. Sosirea șe
fului de brigadă ne în
trerupe monologul inte
rior. După ce înșiră ne
cazuri tectonice, Ion Ape
trei își varsă năduful:

— Eu am 17 oameni 
pe... hîrtie. Doar 12—13 

ghe Florea, Iosif Schmeller, 
Ion Dodu) pot să afirme 
tot felul de neadevăruri, 
pe care, bineînțeles ins
tanța colectivă nu le-a luat 
în seamă. Lui Vasile Mi.

• M. Paroșeni
halte, recidivist în ale in
disciplinei, omul care mai 
face un nemotivat-două 
pentru a zugrăvi un apar
tament, omul care vine 
la mină numai să facă 
ani de pensie. Nicolae 
Andrașic, șef de brigadă, 
i-a zis: „Vasile, nu se 
mai poate așa, ori te în
cadrezi în rîndul oameni
lor care muncesc cinstit și 
demn, ori ne lipsim de 
„serviciile" tale. Propun 
să-l dăm o lună în depozi
tul de lemne, iar dacă nu 
se reabilitează, să ne lase 
în pace, să plece". „Despre 

fac, de regulă, șut. Sin- 
tem sectorul cu cel mai 
mulți bătrîni, unii se mai 
îmbolnăvesc. Din aceas
tă cauză, adesea plasăm 
doi ortaci pe schimb în 
loc de patru. Uneori 
schimburi întregi rămîn 
neplasate. Dumitru Ti- 
bireac, Gheorghe Ifrim, 
Viorel Ilioaie, Nicolae 
Nicoară, Aurel Iordache 
sînt înaintea pensiei, pes
te cîteva luni sau peste 
un an-doi. Gheorghe O- 
videnie și Gheorghe Cir- 
neală sînt bolnavi. Ne 
lipsesc lăcătușii. Astăzi, 
spre exemplu, în schim
bul I, am început perfo
rarea după ora 9, abia la 
12 fără 7 minute au „su
nat" găurile.

Incercînd o concluzie, 
sînt întradevăr destule 
greutăți obiective, dar 
adevăratele cauze ale ne- 
realizărilor constau în so
luțiile tehnice nu tocmai 
potrivite, în indisciplină, 
în structura neadecvată 
de vîrstă a sectorului.

In ianuarie, sectorul a 
„mișcat", semnele bune 
de început nu trebuie să 
rămînă doar întimplătoa- 
re, ci să se întrupeze în 
certitudini cotidiene. Cu 
sprijinul tuturor fac
torilor responsabili, dar 
mai ales prin propriile 
forțe.

Sever NOIAN

Grigore Diaconu, ce să 
spun, doarme, doarme în 
șut. Indiferent ce schimb 
este, el doarme și doarme. 
Trebuie să stai după el 
să-l trezești din cinci în 

cinci minute. 
Atunci, cînd 
îl găsești dor
mind și-i a-

tragi atenția, se supără și 
începe să înjure, să jig
nească pe cel care a în
drăznit să-i strice somnul, 
propun să-l transferăm dis
ciplinar în depozitul de 
lemne", loan Rățulescu.

Poziția fermă dar dreap
tă, atitudinea colectivului, 
a brigadierilor Victor Ro. 
meghia, Gheorghe Dineu, 
Nicolae Huluță, a ingineri
lor Petre Tudor, Ladislau 
Habina față de actele de 
indisciplină ale ortacilor 
lor a fost intransigentă, 
categorică și, justificată 
tuturor dintre cei care au

Peste 35 de ani de activitate,

bine pregă- 
și politic. De

pe drumul
Moment de sărbătoare la 

depoul de locomotive din 
Petroșani. Doi dintre vetera
nii activității feroviare se des
part de colectivul în care au 
iucrat fiecare peste 35 de ani. 
Cei care părăsesc colectivul 
se numesc Ion Roșea și Ion 
Crișan. Biografia celor doi 
este într-o oarecare măsu
ră comună. Amîndoi au în
ceput munca la depoul din 
Petroșani în 1945. Amîndoi 
au fost oameni 
tiți profesional 
la ei, au avut 
întotdeauna ce 
învăța mai 
tinerii lor co. 
legi de mun
că.

Ion Roșea este cel care a 
dus primul tren de marfă 
și primul tren de călători pe 
secția Petroșani - Livezeni - 
Bumbești — Filiași în cali
tate de mecanic pe locomo
tiva 150-1095, iar mai tîrziu 
a tractat cu locomotiva 
230-013 multe trenuri de 
călători pe această secție șî 
pe celelalte. Din 1945 și 
pînă în 1962, cînd a fost 
numit șef de tură și nevoit 
să se despartă de locomo
tivă, a străbătut sute de mii 
de kilometri.

Mulți dintre mecanicii de 
acum, și de ce să nu o spu. 
nem deschis — unii dintre 
șefii lui - i-au fost ucenici, 
au început să învețe tai
nele meseriei de la el. A- 
cum, cînd trebuie să se 
despartă de ei pentru a în
cepe o nouă viață mai li
niștită fără ceas deșteptă
tor, fără program și fără 
„tură", îl încearcă un 
sentiment de regret. Cu la
crimi în ochi le mulțumește 
tuturor celor care îl felicită 
cu ocazia intrării în pensie 
și care îi doresc viață lun
gă lui și întregii familii.

Ion Crișan și-a început 
activitatea ca lăcătuș, a

ÎNSEMNĂRI
DE REPORTER

Electricenii Vasile 
Rusu și Petrică Morar, 
doi muncitori pentru 
care tainele meseriei 
nu mai au nici un se
cret, doi oameni cu ca
re colectivul atelierului 
de reparații electrice de 
la I.M. Lupeni se mîn- 
drește.
Foto : Șt. NEMECSEK 

fost chemați în fața instan
ței muncitorești, mina le-a 
dat locuințe confortabile, 
toți beneficiază de gratui
tăți, iar drept răsplată ei 
sfidează toate aceste bu
nuri, colectivul din care 
fac parte. Desigur, în apli. 
carea sancțiunilor date, 
instanța colectivă a ținut 
seamă de un cunoscut pro
verb românesc — „după 
fapta și răsplată". Au fost 
transferați disciplinar în 
depozitul de lemne Pal Da
mian, Vasile Pascu, Cons
tantin Damian, - Iosif 
Schmeller, Cornel Țențu, 
Ion Dodu, Iulian Pîrvuțu 
și Ilie Mitru. S-a desfă
cut contractul de muncă 
lui Dumitru Constantin, 
Teodor și Vasile Fieraru, 
Dumitru Trifan.

în consecință, judeca
ta muncitorească de la 
I.M. Paroșeni a scos în e- 
vidență preocuparea co. 
lectivului' de aici privind 
întărirea ordinii și disci
plinei. Totuși, considerăm 
necesar că se poate face 
mai mult în munca cu o. 
mul la nivelul formați
ilor de lucru, al schimbu
rilor.

Constantin GRAURE

de fier
continuat ca șef de echipă, 
iar din 1954 maistru în ate
lierul de reparații. In toți 
acești ani de activitate a în
vățat multe, dar întotdeauna 
a împărtășit cu multă bucii.' 
rie din ceea ce știa celor ca
re erau dornici să învețe 
cite ceva de la el. Toți cei 
care au încercat să ne vor
bească despre el aveau o 
deosebită stimă și respect 
pentru cel care pînă mai 
ieri le era coleg de muncă. 
Fiecare îl caracteriza ca pe 

un bun coleg 
pe care pu
teai să te spri- 
ji la nevoie.

Toți cei ca-' 
re au lucrat șî 

lucrează în atelier l-au cu
noscut ca un om cumpătat 
care nu a întîrziat, în cei 37 
de ani de activitate, nici 
un minut, dar a venit întot
deauna de acasă atunci cînd 
situația a cerut-o, sau a ră
mas peste program o oră, 
două sau chiar un schimb 
întreg pentru ca o locomoti
vă să poată să fie reparată 
bine și în timp util, pentru 
ca cei de la tracțiune să 
nu aibă probleme în lungile 
trasee pe care le aveau de 
parcurs. Acum însă cînd se 
desparte de colectiv, îl cau
tă mereu din priviri pe fiul 
său, Lucian, care lucrează 
ca electr'cian în depou ; 
pa că vrea să le arate tu
turor că și-a făcut pe deplin 
datoria lăsind în locul lui, un 
înlocuitoi de nădejde.

Cu aceste rememorări, cu 
aceste firești sentimente ale 
respectului și prețuirii, co
legii de serviciu le-au în- 
mînat bastonul de pensio
nar, iar orchestra (înjghe
bată ad-hoc din cîțiva colegi 
de muncă care știu să cînte 
la diferite instrumente) a în
ceput să intoneze tradițio
nalul „Multi ani trăiască !".

Gh. BOȚEA

LEGAT DE OAMENI, 
DE ORAȘUL ÎN CARE 

LOCUIEȘTE

Despre omul, despre 
comunistul Constantin 
Bolosin, secretarul or
ganizației de bază Pe
tru Abraham, de la 
cooperativa „Straja" 
din Lupeni, ne spunea : 
„în cooperativa noas
tră au învățat meserie, 
s-au format mulți oa. 
meni ; unul dintre a- 
ceștia este Costică, cum 
îi zicem noi. De fapt, 
cînd vorbim de Costică, 
vorbim și de familia lui 
pentru că aici lucrează 
și Ana, soția sa. Este 
unul din oamenii de 
bază ai cooperativei, u- 
nul dintre șefii de uni. 
tate care știe să-și or
ganizeze munca, știe 
să se poarte cu oame
nii".

Cît privește calita
tea lucrărilor ce se e- 
xecută la această u- 
nitate — și se lucrează 
în medie cam 50 de 
costume pe lună, 100 
bucăți pantaloni, pal
toane etc., și toate as. 
tea numai de către ze
ce oameni — sîntem 
informați că sînt din
tre cele mai bune. De 
fapt în condica de su
gestii și reclamații a u. 
nității se fac referiri 
frumoase la adresa 
personalului de aici, a 
unității. Munca coope
ratorilor, realizările lor 
ne-au convins că uni
tatea nr. 1 Croitorie 
este o unitate reprezen
tativă, fruntașă din ca
drul cooperativei „Stra
ja" Lupeni.

Mihai PĂTRAȘCU
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Ample relatări ale agențiilor 
internaționale de presa despre 

ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.f Consiliului 

de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România

.Agențiile internaționale 
ele presă au relatat pe 
larg despre recenta șe
dință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii 
Socialiste România, care 
au aprobat în unanimita
te și au dat o înaltă apre
ciere activității desfășura
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu la Consfătuirea 
Comitetului • Politie Con
sultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la 
Varșovia, modul strălucit 
in care secretarul general 
al partidului, președinte
le Republicii a prezentat 
pozițiile de principiu, pro
fund constructive. ale 
R< >mânici.

Agenția TASS relevă a- 
prccierea dată de Comite
tul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., Consiliul de 
Stat și Guvernul Republi
cii Socialiste România i- 
nițiativelor de pace avan
sate în Declarația politică, 
între altele — propunerii 
privind încheierea unui 
Tratat de nefolosire reci
procă a forței militare și 
menținerea de relații paș
nice între statele partici
pante la Tratatul de la 
Vmsovia și statele mem
bre ele NATO.

Din comunicatul ședin
ței comune sînt reținute, 
de asemenea, sublinierile 
privind necesitatea de a se 
acționa în vederea apă
rării păcii și securității, 
pentru dezarmare și pre- 
întîmpinarea primejdiei 
unui război nuclear, pen

tru menținerea procesului 
de destindere și dezvolta
rea colaborării între po
poarele din Europa și 
din întreaga lume.

Aprecieri asemănătoare 
inserează și ziarele sovie
tice „Pravda" și „Izvestia" 
și au fost evidențiate în 
emisiunea de actualități a 
Televiziunii sovietice.

în cadrul ședinței co
mune — scrie agenția Chi
na Nouă — s-a dat o înal
tă apreciere activității des
fășurate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și pozi • 
ției de principiu pe care 
a exprimat-o la Consfă
tuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al Trata
tului de la Varșovia.

Ședința comună, prezi
dată de președintele 
Nicolae Ceaușescu, arată 
agenția citată, a subliniat 
că trebuie făcut totul pen
tru oprirea amplasării de 
noi rachete cu rază medic 
de acțiune în Europa, 
pentru a se trece la retra
gerea și distrugerea celor 
existente, la eliberarea 
totală a Europei de arme 
nucleare, atît cu rază me
die de acțiune, cît și tac
tice.

Comentînd lucrările șe
dinței Comitetului Politic 
Executiv, agenția France 
Presse scoate în evidență 
faptul că România s-a 
pronunțat pentru reduce
rea cu cel puțin 20 la su
tă a cheltuielilor milita
re ale NATO și ale Trata
tului de la Varșovia pînă 
în anul 1985. România a 
luat hotărârea „de a nu

spori cheltuielile militare 
pînă în 1985, peste nivelul 
anului 1982", menționează 
AFP.

România a cerut țărilor 
membre ale celor două 
blocuri militare să-și re
ducă cheltuielile militare 
cu cel puțin 20 la sută pî
nă în anul 1985, potrivit 
comunicatului dat publi
cității în urma ședinței co
mune a Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat 
și Guvernului României — 
scrie agenția Reuter.

în cadrul unei ședințe 
comune. Comitetul Politic 
Executiv al C.C al P.CJR., 
Consiliul de Stat și gu
vernul României s-au pro
nunțat pentru începerea, 
în cel mai scurt timp, de 
negocieri pentru înghe
țarea cheltuielilor milita
re, se spune în relatarea 
transmisă de agenția As
sociated Press, subliniin- 
du-se că în comunicatul 
ședinței se lansează ape
lul la o reducere cu cel 
puțin 20 la sută a cheltu
ielilor militare pînă în a- 
nul 1985. •

Președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, re
amintește agenția Associ
ated Press, s-a pronunțat 
pentru reducerea masivă 
a cheltuielilor militare la 
Conferința Națională a 
partidului.

(Agcrpres)

Schimb de mesaje 
între tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru 
al landului Bavaria

BONN 19 (Agcrpres). — 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Soci
aliste România, s-a trans
mis un mesaj de salut pri
mului ministru al landului 
Bavaria din R.F. Germa
nia. președinte al Uniunii 
Creștin Sociale, Franz- 
Josef Strauss.

Franz-Josef Strauss a 
rugat să se transmită pre
ședintelui României cele 
mai bune urări de sănă
tate și de noi succese pe 
linia dezvoltării economi
ei românești și a extinde
rii în continuare a relați
ilor politice și economice 
dintre cele două țări.

Schimbul de mesaje a 
avut loc la Munchen cu 
prilejul primirii tovarășu
lui Vasile Pungan, minis
trul comerțului exterior și 
cooperării economice in
ternaționale, care se află 
în R.F. Germania într-o 
vizită oficială la invitația 
ministrului federal al eco
nomiei.

Noi acțiuni și luări de atitudine împotriva cursei înarmărilor
DUBLIN 19 (Agerpres). 

— „Orice propunere de 
înghețare a armamentelor 
nuclearo, dc reducere a 
numărului rachetelor din 
Europa sau obligație dc a 
nu folosi primul armele 
nucleare trebuie să fie 
studiată cu bunăvoință", 
se spune într-o declarație 
dată publicității, la Dublin, 
de Comitetul irlandez pen
tru securitate și colabora
re în Europa. Sintcm con
vinși, se scrie în declarație, 
că orice respingere a dia
logului sau a acțiunilor în 
direcția păcii este condam
nată de popoarele lumii, 
în actul final de la Hel
sinki se află consfințită 
dorința majorității oame
nilor din Europa și din 
întreaga lume pentru pace 
și .colaborare, se spune în 
încheiere în declarație.

■Ar
HELSINKI 19 (Agcr

pres). — Parlamentul Fin
landei se pronunță pen
tru încheierea cu succes 
a reuniunii de la Madrid 
a statelot participante la 
Conferința pentru securi

tate și cooperare în Eu
ropa și pentru ținerea u- 
nei conferințe de dezar
mare europene, se arată 
într-un document adoptat 
de deputății", finlandezi. 
Parlamentarii finlandezi, 
se relevă in document, 
sprijină orice inițiativă 
pasă in slujba păcii și de
zarmării. Ei își exprimă, 
totodată, îngrijorarea în 
legătură cu agravarea si
tuației internaționale și 
cu continuarea cursei înar
mărilor.

■4-
PARIS 19 (Agerpres). — 

„Orice propunere de în
cetare a cursei înarmări
lor constituie un pas pe 
calea succesului in do
meniul dezarmării și des
tinderii încordării inter
naționale", scrie ziarul 
francez „Liberation". A- 
semena pași trebuie în-' 
treprinși cît mai urgent 
posibil, continuă ziarul. 
„Să folosim termenul de 
„cursă pentru pace" ca o 
alternativă la cursa înar
mărilor", este dc părere 
ziarul.

SEARA CULTURALĂ 
DEDICATĂ POETULUI 

MIHAI EMINESCU

DELHI 19 (Agerpres). — 
La Universitatea din Del
hi a fost organizată o sea
ră culturală dedicată ma
relui poet român Mihai 
Eminescu, cu ocazia ani
versării zilei sale de naș
tere. Semnificația operei 
eminesciene a fost evoca
tă de către scriitorul Cons
tantin Mateescu — aflat 
în vizită în India — care 
a subliniat, totodată, con
fluența de valori și tra>- 
dîții culturale dintre po
poarele român și indian.

................. ,,......

S-a prelungit mandatul 
Forței Interimare a Națiunilor 

Unite în Liban
NAȚIUNILE UNITE 19 

(Agerpres). — Consiliul 
de Securitate al O.N.U. a 
hotărît, cu 13 voturi pen
tru și 2 abțineri prelun
girea mandatului Forței 
Interimare a Națiunilor 
Unite în Liban (UNIFIL) 
pentru o nouă perioadă de 
șase luni, respectiv pînă 
la 19 iulie a.c., anunță 
agențiile Reuter și Fran

ce Presse. Mandatul ac
tual 'al UNIFIL expiră la 
19 ianuarie a.c.

în rezoluția adoptată în 
acest sens, în baza unui 
proiect prezentat de Ior
dania, Se cere tuturor păr
ților interesate să coope
reze cu UNIFIL, care în 
prezent numără aproxima
tiv 7 000 dc militari.

Declarația președintelui 
Băncii din Montreal
OTTAWA 19 (Agerpres). 

— Relansarea economici 
statelor industrializate de
pinde de lărgirea și sti
mularea schimburilor co
merciale cu țările în curs 
de dezvoltare, a declarat 
tn cadrul unei reuniuni a 
băncilor canadiene, care a 
avut loc la Calgary, pre
ședintele Băncii din Mont
real, William Mulholland. 
El a arătat că actualul ni
vel scăzut al schimburilor 
este menținut cu scopul 
creșterii datoriilor externe 
ale țărilor în curs de dez
voltare. în acest context, 
el a arătat că renegocierea 
datoriilor țărilor sărace 
este vitală pentru scoate
rea din criză a economiei 
internaționale. Marile ins
tituții de credit occidenta
le — a arătat William 
Mulholland — „aprobă cri
za financiară a țârilor în 
curs de dezvoltare deoa
rece aceasta le ajută să le 
subordoneze din punct de 
vedere economic". Cu a- 
ccst prilej s-a arătat că 
datoria externă a țărilor 
în curs de dezvoltare este 
de 626 miliarde dolari.

Zonă de
QUITO 19 (Agcrpres). — 

Guvernul ecuadorian a 
declarat zonă de dezastru 
întreaga regiune de coas
tă la Pacific, ca urmare a 
pagubelor produse de plo
ile torențiale care au că
zut fără încetare în ulti
mele două luni, transmite 
agenția Reuter, Această 
hotărîre a fost urmată de 
o reuniune de urgență în
tre președintele republi
cii, Osvaldo Hurtado, și 
principalii săi colabora
tori în vederea elaboră
rii unui plan de acțiune 
pentru ajutorarea popu
lației cuprinsă într-o zo
nă dc aproape 80 000 ki
lometri pătrați.

dezastru
Zona de dezastru, re- 

prezentind aproape o trei
me din teritoriul național, 
cuprinde 5 provincii cu 
culturi agricole tropicale, 
respect ;v provinciile Es- 
meraldas, Chone, Baba- 
hoyo, Machala și Guaya
quil, Împreună cu portul 
Guayaquil, cel mai im
portant centru comercial 
al țării.

Un purtător de cuvînt 
al apărării civile a decla
rat că, în cazul că nivelul 
apelor va continua să 
crească, în zona portului 
Guayaquil voi- trebui eva
cuate cel puțin 500 000 de 
persoane.
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memento
FILME

PETROȘANI — 7 
iembrie ; Femeia din 
sa Mare ; Unirea : 
pentru infern.

LONEA:
VULCAN

Atenție la 
tur.

LUPENI
Cursa infernală.

URICANI :

No-
Ur- 

Cinci

Provinciala.
— Luceafărul: 
Pana de Vul-

Cultural :

Amintiri.

13,00

16,00
16,05

16,30

17,50
18,00

20,00
20,30

20,50

canice Mija, jude
țul Dîmbovița, 
închiderea progra
mului.
Telex.
Poezia iubirii de 

țară...
Studioul tineretu
lui.
1001 de Seri 
închiderea 
inului.
Telejurnal.
Actualitatea 
mică.
Cîntecul și
care ne-au 
istoria.
Forum politico- 
ideologic.
Am o țară ca o 

floare — melodii 
populare.

21,45'Cadran mondial. 
22,00 Telejurnal.

f. '>
progra- O;

ccono-

poezia 
însoțit

T¥

Condiții favorabile
pentru tratative

(„IRI1IETEN"
„Nici o nouă rachetă în 

Europa" — este titlul unui 
apel al sindicatelor nor
vegiene lansat în aceste 
zile la Oslo. Nici Estul și 
nici Vestul nu au nevoie 
de noi rachete. De ambele 
părți există suficiente ra
chete pentru a se distru
ge reciproc de mai multe 
ori. Dc aceea, noi cerem 
Storunguiui să nu accep
te instalarea de noi ra- 
chi> pe teritoriul Norve
giei, iar aportul nostru 
la p.-ig amul de construi
re i‘ infrastructuri să fie 
redus. Iu cursul dezbate-

— OSLO)
iilor din parlament, Chris
tie Grendall. deputată din : 
parte* P-1 ‘idului Social., '

Pentru tratative
constructive

(„SUNDAY TIMES"
Nu putem fi de acord cu 

președintele Reagan atunci 
■inel susține că rachete-

Dm presa străină

Democrat, a relevat că 
pentru crearea de condi
ții favorabile unor trata
tive de pace este necesar 
să se înceteze orice lu
crări de pregătire a am
plasării rachetelor.

(Agerpres)

le „MX" ar fi o armă „ne
cesară la momentul ne
cesar". Nu numai că nu 
este necesară, dar in ace
lași timp, este și o armă 
deosebii de costisitoare. 
Totodată și momentul a 
f< st deosebit de nepotri
vit. Președintele S.U.A. ar

— LONDRA)
fi putut pune altfel pro
blema și n-ar fi pierdut ni
mic, ci, dimpotrivă, ar fi 
cîștigat. El ar fi putut a- 
nunța că va îngheța am
plasarea noilor rachete nu
cleare pentru ca să ducă, 
împreună cu Uniunea So
vietică, tratative construc
tive privind limitarea î- 
narmărilor nucleare... Nu 
de arme sofisticate ducem 
lipsă și nu ne trebuie așa 
ceva. Pentru că datorită 
lor noi nu putem dormi 
liniștiți.

(Agerpres)

li,00
11,05
12,00

12,15

de vacanță.
la... neaten

Telex.
Ecran

Atenție 
ție.
Actualitatea 
nomică.
Ansamblul 
ric „Codruiețuî 
întreprinderii

oco

folclo- 
al 

me-

21,30

Mica publicitate
VNUNț DE FAMILIE

BRIGADA artistică a I.M. Petrila și Preparației 
Petrila anunță, cu durere, încetarea fulgerătoare din 
viață a scumpului coieg și prieten

HRISTACHE DAN
in vîrstă de 20 de ani. Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate.
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