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lo lumina măsurilor adojtate pentru dezvoltarea
i proprietății socialiste $î creșterea retribuției

întărirea disciplinei, vaforîficarea ia 
maxim a capacităților de producție

rea- 
ca- 

pro- 
pen- 

de

Mina Paroșeni. Un co
lectiv care depune efor- 
J»ri susținute pentru 
Creșterea continuă a 
Uzărilor zilnice. In 
drul sectoarelor de 
ducție se acționează 
tru extinderea liniei
front active șl valorifi
carea la maximum a ca
pacităților existente. De 

I la directorul întreprin- 
i derii, ing. Iosif Bocan, a- 
ț flăm, de pildă că, la sec- 
| torul III, cunoscuta bri- 
I gadă condusă de Fazakaș 
| Francisc obține produc

ții zilnice de 1000 tone 
de cărbune, dintr_un a- 
bataj frontal mecanizat 
cu o capacitate de nu
mai 750 toile pe zi. Fap
tul denotă stăruința mi
nerilor pentru respecta
rea întocmai a tehnolo
giei de extracție și va-

_________________________________

lorificarea cu cit mai 
bune rezultate a poten
țialului de care dispune 
brigada.

în cadrul sectorului III, 
o discuție semnificati
vă pe tema preocupări
lor majore ale colecti
vului am avut-o cu mais. 
trul miner Vasile Petruț, 
electricianul Iosîf 
rckmeri : 
Ciobănașu, 
în brigada 
Discuția a 
fapt, de la 
nifestat de 
lectiv al sectorului 
de recentele decrete ale 
Consiliului de Stat cu 
privire la majorarea re
tribuțiilor și introduce
rea acordului global.

— Am primit cu mult 
interes aceste măsuri 
prin care se urmărește

Be
ți Dumitru 
șef de schimb 

i lui Fazakaș. 
pornit, 

i interesul 
întregul

îmbunătățirea realizări
lor în producție și creș
terea veniturilor noastre, 
ne-a declarat maistrul 
Petruț. In aceste 
cînd prevederile au 
intens discutate de 
neri, gindurile 
s-au îndreptat 
noștință spre 
general al 
tovarășul
Ceaușescu, din 
va căruia, sînt întreprin
se măsuri hotărîtoare 
pentru dezvoltarea eco
nomică a țării, pentru 
bunăstarea întregului po
por.

— Ne bucură faptul că 
beneficiem primii de

N

zile, 
fost 
mi- 

noastre
cu recu- 
secretarul 
partidului, 
i c o l a e 

inițiatil

de 
ma- 
co- 

față

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Brigăzile râmase sub |
care trebuie sl protaă j

Brigadierul și-a permanentizat 
oamenii, unde sînt?

• GIIEORGIIE SCOR
PIE, de la sectorul I al 
minei Uricani, unul dintre 
cei mai cunoscut! șef, de 
brigadă din Vale. nu-și 
realizează sarcinile de 
plan. • La prima decadă 
d.n septembrie, minus 750 
tone de cărbune, produc
tivitatea muncii'este infe
rioară cu 1,9 tone pe post. 
• Care sînt cauzele ?

Reproducem, întocmai, 
declarațiile interlocutori
lor noștri, lăsînd conduce
rea minei Uricani să tragă 
concluziile.

GHEORGHE SCORPIE, 
miner, șef de brigadă : 
„Ce am de cerut, cer de 
la conducere, sectorul m-a 
ajutat cu tot ce mi-a tre
buit. La un front de 100 
m lungime și 2 m înălțime, 
lucrez cu 16 oameni pe 
schimb. In noul sistem de 
lucru, îmi trebuie, pe fie
care schimb, 7 mineri și 4 
ajutori mineri, plus vago
netarii. Eu lucrez, numai 
cu 4 mineri. Nu am fron- 
taliști de meserie. Oame
nii cu care lucrez nu se 
pricep. Degeaba e „suflare", 
dacă nu-s meseriași. Cu 
cine țin eu dealul ? Aceas
ta este motivul motivelor 
pentru care nu-mi realizez 
sarcinile. Poate acum, 
prin introducerea combi
nei, să ne îndreptăm. 
Cred că de luni (26 sep
tembrie — n.n.) intru pe 
plan. Dar -am nevoie de

oameni pregătiți".
Ing. IOSIF BIRO, șeful 

sectorului I : „Am intro
dus în acest abataj fron
tal o combină pentru eli
minarea operațiilor de per- 
forare-pu.șcare, care du
rau mult. încercăm să re
facem fluxul de transport. 
Transportorul de pe fîșia 
lui Scorpie este al 8-lea, 
deci depinde de celelalte.

VASILE PAVELONESC. 
maistru principal, meca
nicul șef al sectorului I : 
„Și noi ducem lipsă de oa
meni calificați, dar cel 
mai important lucru care 
ne împiedică să dăm un 
ajutor mai substanțial păr
ții miniere este lipsa scu
lelor. In trusa unui lăcătuș 
trebuie să fie minimum 10 
chei. Ai noștri nici pe as
tea nu le au. Umblă unii 
după alții prin mină să.și 
împrumute o cheie. în ma
gazia minei, dacă mai sînt 
20 de truse de scule. Și 
acelea incomplete. La 
Scorpie întîmpinăm in
convenientul că, datorită 
unei gindiri tehnice „cu
rioase", galeria de bază a 
fost săpată în profil TH 11, 
nu în profil TH 6. Ne 
„mișcăm" foarte greu, lo
cul e strimt, se lucrează 
în condiții destul de di
ficile".

Mircea BUJORESCU

(Continuare m pag. a 2-a)
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Adunarea reprezentanților 
organizațiilor componente

ale F.D.U.S.

II(IIII

sI

Primul cosmonaut ro
mân, căpitanul inginer 
Dumitru Dorin Prunariu, 
a fost ieri oaspetele Văii 
Jiului, invitat să se în- 
tîlnească cu minerii in 
cadrul actualei săptămîni 
a filmului documentar, 
manifestare integrată în 
tradiționalul Festival al 
educației politice și cul
turii socialiste hunedo- 
rene „Sarmis '83". Cu a- 
proape doi ani și jumăta
te în urmă, minerii, 
menii muncii din ’

, oa- 
Val-a

Marți 
Aula Facultății de 
din Capitală a avut 
adunarea 
organizațiilor 
ale Frontului 
și Unității Socialiste 
sacrală 
prirca cursei 
La adunare 
peste .850 de oameni 
muncii, 
ganizația 
Unității 
ni za ții le 
neret și 
Comitetul Național „Oame. 

pacea", 
mun- 

m;t_ 
Uniu- 

Cons . 
ng i norilor 

uniunile
me- 
di-

după-amiază, în 
Facultății de Drept 

loc 
reprezentanților 

componente 
Democrației 

con- 
luptei pentru o- 

înarmărilor 
au participat 

ai 
reprezentînd Or- 
Democrației 

.Socialiste, 
sindicale, 
copii, de

și 
orga- 

de ti- 
femei.

nil dc -știință și ;
Consiliile oamenilor 
cii de naționalitate 
girară și germană, 
nile cooperatiste, 
liul național al i 
și tehnicienilor, 
societăților științifice 
dicale și ale cadrelor 
dactice, uniunile de creație, 
Consiliul ziariștilor, Co
mitetul foștilor luptători 
și ■ veteranilor de război, 
împotriva fascismului, 
Comitetul pentru apărarea 
păcii, cultele și alte orga- 

ale
Și

nizații componente 
Frontului Democrației 
Unității Socialiste.

Prin întreaga sa desfă
șurare, reuniunea a pus 
în evidență largul ecou și

(Continuare in pag a 4-a)

telegram!
adresată tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 

ecretar general al Partidului Comunist Român, 
președiniele Republicii Socialiste România

NicoiaeMult iubite și stimate tovarășe 
Ceaușescu,

Adunarea reprezentanților organizațiilor compo
nente ale Frontului Democrației și Unității Socialis
te, care a avut Ioc la București, la 20 septembrie 
1983, a dat o înaltă apreciere inițiativelor dumnea
voastră de amplu ecou internațional in vederea o 
privii amplasării in Europa a noilor rachete cu rază 
medie de acțiune, retragerii și distrugerii celor e- 
xistinte, pentru apărarea dreptului suprem al po
poarelor continentului, al tuturor popoarelor — la 
viață, la pace. Expresie a unei vaste activități puse 
in slujba celor mai scumpe idealuri ale omenirii, 
aceste inițiative și demersuri, rare se bucură de 
sprijinul ferm al întregului popor român, pun pu
ternic în lumină înalta răspundere pe care o mani
festați în fața imperativelor istorice ale momentului 
actual, pentru destinele păcii, ale înseși civilizației 
umane.

tnsu.șindu-și in unanimitate aprecierile dum
neavoastră cu privire la gravele pericole pe care 
le-ar crea trecerea la sporirea potențialului nuclear 
din Europa, răspunzind îndemnurilor pe care le-ați 
adresat privind necesitatea angajării cu mal multă 
fermitate, alături de celelalte popoare europene. în 
lupta pentru dezarmare și pace, participanții 
adunare au inițiat și 
cuprinzător program 
desfășurarea în

APEL

țara

la
uu
Șl

adoptat în unanimitate 
cu privire la organizarea 
noastră a unor ample acțiuni

(Continuare in pag. a 4-a)

L
pentru dezarmare și- pace al adunării 
de masă și obștești și ai celorlalte organizații componente ale 
Frontului Democrației și Unității

Reprezentanții organizațiilor de masă 
și obștești și ai celorlalte organizații com
ponente ale Frontului Democrației și U- 
nității Socialiste, întruniți in ședință co
mună, la București, în ziua dc 20 septem
brie, dau o înaltă apreciere activității ne
obosite, inițiativelor și acțiunilor între
prinse pe plan internațional de președin
tele Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, în vederea in
tensificării luptei popoarelor pentru dez-
armare și pace, pentru realizarea unui 
climat trainic de destindere, înțelegere și

Ain

reprezentanților organizațiilor

Socialiste
largă colaborare intre toate 
mii. Ne însușim cu toții, în 
aprecierea președintelui țării, care, 
nind de la încordarea deosebit de gravă 
la care s-a ajuns in viața internațională 
ca urmare a intensificării fără precedent 
a cursei înarmărilor — ceea ce creează 
mari pericole 
popoarelor, a 
întregii lumi

națiunile lu_ 
unanimitate, 

por

ta adresa vieții și libertății 
națiunilor europene și ale 
— subliniază cu putere

(Continuare in pag. a 4-a)

minei
Jiului, împreună cu 
locuitorii patriei, au 
mărit cu profundă 
ție și îndreptățită 
drie patriotică, 
primului român în 
mile cosmosului.

Tot astfel, mine 
Petrila. prezcnți 
număr impresiona

toți
ur- 

emo- 
mîn- 

zborul 
inălți-

«

sala de apel, i-au făcut 
o călduroasă primișe că
pitanului inginer Du
mitru Dorin PrUna- 
riu, care le-a vor
bit despre această unică 
experiență care este evo
luția cosmică. întîlnirea, 
d sfășinată într-o atmos
feră deosebită, a prilejuit, 
atît cosmonautului cit și 
ascultătorilor, retrăirea

climatului de muncă 
responsabilitate care 
precedat zborul 
semnificația acestei ac
tivități — cu autentice 
tradiții în știința româ
nească, ce a adus re
marcabile contribuții de-a 
lungul istoriei zborului 
— în extinderea cu
noașterii umane și folo
sirea pașnică a tehnicii

Și 
a 

cosmic,

Tiberiu SPĂTAKU

(Continuare in pag. a 2-a)

Constructori de elită
I Ieri dimineața, pe 
i platforma industrială a 
i I.F.A. „Vîscoza" Lupeni 
i s_a petrecut un eveni- 
: ment deosebit. Construc- 
i torii din cadrul Trustu- 
i lui de lucrări speciale 
i București au finalizat un 
i obiectiv important de ca_ 
; re depinde punerea în 
i funcțiune a noii instalații 
I de fire artificiale. Este vor- 
î ba de atingerea cotei 
i finale de 210 m a coșului 
î pentru dispersia gazelor 
I de la noua filatură, a- 
; flata în fază avansată 
; de construcție. Brigăzii 
î complexe condusă de 
ș muncitorul specialist în 
i construcții de coșuri î- 
î nalte a lui Ion Rusu, a-
I celei brigăzi care în ur- 
i mă cu 66 de zile a în

*

I II
*

*

I \
*

*

ceput glisarea turnului ! 
coșului de dispersie, i_a j 
revenit sarcina să toarne j 
ultimele cantități de be- ș 
ton la cota finală. Si- ; 
lueta zveltă a turnului- i 
coș de dispersie, care poa
te fi văzută de la mare 
distanță este în realitate 
un adevărat colos, cu 
diametrul bazei de 30 : 
ml și cel de la cota fi- î 
nală de 7 ml. în acest j 
obiectiv este încorpora- > 
tă neodihna a 72 de . i 
constructori. Zi și noapte : 
autobetonierele conduse i 
pe schimburi fără nici ; 
un răgaz de Ioan Nițică, = 
Gheorghe Bosongeac, i 

3

Viorcl STRĂUȚ i
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r
practica

Notă

în minerit și pe ogoare
Incă din primele zile 

ale noului an de învăță- 
rnînt, care s-a deschis de 
aproape o săptămînă, stu
denții 
levii din 
au început 
producție, 
desfășurată 
pare directă și eficientă 
în unitățile economice 
din municipiu, la 
gerea grabnică și 
pierderi a roadelor 
nei sau la sortarea 
pozitarca legumelor, 
ceastă implicare în acti
vitatea economică are, în 
acest an — cînd am săr
bătorit împlinirea a 35 
de ani de la înființarea 
primelor șantiere națio
nale ale tineretului —, 
semnificații deosebite 
pentru conștiința cetă
țenească a tineretului 
studios.

— Practica economi

și o parte din e- 
Valea Jiului 
practica în 
concepută și 
ca pârtiei-

strîn- 
fără 

toam- 
și dc_ 

A-

ccsul de integrare a învă- 
țămîntului superior mi
nier cu producția și cer
cetarea, este 
astfel : studenții 
III și IV, de la 
facultăți, sînt 
în brigăzile de 
de la toate întreprinderi
le miniere din municipiu; 
cei din anii II, exclusiv 
fetele, muncesc tot în în
treprinderile miniere, dar

organizată 
din anii 

ambele 
cuprinși 

mineri

însemnări 
de toamnă

în activități de la supra
față ; anii I, băieți și fe
te, efectuează
în construcții, la Grupul 
de șantiere din 
Jiului al T.C.H. șl 
I.C.M.M.

practica

că a studenților Institu
tului de mine, ng spunea 
conf.
Crăescu, prodecan al Fa
cultății de mine, se des
fășoară pînă la 30 sep
tembrie și are scopul de 
a le integra energia lor 
tinerească 
minerilor 
formațiile 
subteran.
portantă activitate, 
continuă și adîncește

univ. dr. ing. Ionel

în
Văii 
de muncă

Această

activitatea
Jiului, în 

din 
im- 

care 
pro-

Valea 
la 

Tot în această 
perioadă 350 de studente 
din anii II, III și IV se 
află la întreprinderile a- 
gricole de stat din Cora
bia și Studina (județul 
Olt) unde participă 
strîngerea recoltei.

Pe lîngă valoarea 
nomică, cuprinsă în 
titățile de cărbune extras 
de studenți, această pe
rioadă de practică — au
tentică școală a muncii, 
modelatoare de conștiin
țe — este utilă și în pro-

la

eco- 
can-

cesul de documentare, 
necesar în vederea stabi
lirii viitoarelor teme de 
cercetare științifică.

Tot în aceste zile de 
toamnă, cînd între zilele 
senine se mai intercalea
ză și altele ploioase, în 
fața Casei de cultură din 
Petroșani întîlnim zeci 
de elevi în așteptarea 
autobuzelor. Ei sînt elevi 
ai Liceului industrial mi
nier care se află tot în 
practică, dar la depozitul 
C.P.V.I.L.F. de la Isci^ni 
Așa cum ne spunea ing. 
Severian Groza, directo
rul liceului, 400 de elevi, 
cuprinși în două serii în 
fiecare zi, dimineața și 
după-amiaza, participă 
la însilozarea cartofilor, 
liceul luîndu-și respon
sabilitatea de a susține 
și încheia această acțiu
ne de mare importanță 
socială.

Au revenit zilele cal
me de toamnă în care, 
odată cu frumusețea și 
bogăția cîmpului, grădi
nilor și livezilor, iese în 
evidență atît frumuse
țea morală a studenților 
și elevilor, cît și sensul 
activ al educației lor 
patriotice, permanență a 
procesului de învățămînt 
din acest an școlar.

Distracție ?•
Ploua. Dimineața devre

me, zeci de copii mergeau 
grăbiți spre școală. Deși 
era multă apă pe stradă, 
șoferul mașinii 31 IID 7436 
nu a socotit că e necesar 
să reducă viteza în curba 
formată de străzile Vasile 
Roaită 
Probabil că 
distracție să 
cătorii, chiar 
copii.

A început anul de 
țămînt, conducătorii 
au datoria morală să 
ze precaut, să protejeze e_ 
levii. Dacă șoferul, care 
conducea atît de grăbit și 
indiferent amintita mașină, 
ar merge pe stradă și l-ar 
stropi vreo mașină, s-ar 
bucura ? (T.S.)

Și Ion Creangă, 
socotește o 
stropești tre- 
dacă sînt

învă- 
auto 
rule-

Pe adresa A.U.T.L
în cartierul Bărbăteni 

din Lupeni a fost finaliza
tă asfaltarea șoselei pînă 
la bifurcația drumului spre 
mina Bărbăteni. O dolean
ță a locatarilor o constitu
ie prelungirea liniei de 
autobuz Coroești
peni pînă în apropierea 
noii fabrici de pîine din 
Bărbăteni. Sugerăm con
ducerii A.U.T.L. să vină în 
înlîmpinarea solicitărilor 
cetățenilor din cartierul 
Bărbăteni.

Lu.

I
întărirea disciplinei

(Urinare din pag. I) transport și o aprovizio- 
--------------------------------- nare tehnico-materială 

operativă.
Stimulați de prevede

rile celor două decrete, 
minerii sectorului III în
treprind și alte măsuri 

dezvoltării 
productiv, 
pregătiri-

majorarea retribuțiilor, 
a spus și Dumitru Cio- 
bănașu. Cit privește 
cordul global, peste tot 
el va asigura cîștiguri 
mai bune, dacă și colec
tivele vor dovedi 
guință, și 
xemplară.

— Cum 
guința și 
în brigada

a-

sîr-
o disciplină e-

se stă cu sîr- 
cu disciplina 
dv. ?

Destul de bine. Sîn- 
omogenă 
vorbește 

.nemotivate", 
pe care 
obținut 

anului

în vederea 
potențialului 
Sînt avansate 
le pentru deschiderea u- 
nui nou frontal, care va 
fi echipat cu susținere 
mecanizată de tipul 
SMA-1. în perioada tri
mestrului I 1984, sectorul 
va beneficia, astfel, de 
două capacități de pro
ducție care vor fi condu
se de Fazakaș Francisc. 
Și în continuare, pregă
tii ile trebuie să se desfă
șoare cu un avans față de 
plan pentru menținerea 
liniei de front active. în 
aceste condiții, este o- 
portună remarca făcută 
de toți cei trei interlocu
tori cu privire la nece
sitatea întăririi discipli
nei la toate locurile de 
muncă. Sectorul are in
tr-adevăr, în brigada lui 
Fazakaș garanția obți
nerii unor realizări tot 
mai bune, dar ritmul și 
calitatea celorlalte 
crări de pregătire, 
port, aprovizionare 
trebuie asigurate 
aportul întregului 
tiv. Ca să folosim, pen
tru comparație, însăși 
cuvintele șefului de 
schimb, dacă în brigada 
lui Fazakaș nu se 
bește despre 
rezultă ca o 
majoră să fie 
ciplina în tot 
este pe deplin posibil ca 
în cadrul sectorului 
și, bineînțeles, în 
celelalte colective 
minei Paroșeni, să 1 
vorbească despre 
tivate ci numai despre o 
prezență exemplară la 
lucru, despre o acțiune 
continuă pentru îmbună
tățirea realizărilor zilnice.

i ! i : I
ttem o brigadă 

La noi nu se 
despre „ 
cu sîrguința 
depus-o am 
la începutul 
producție 

de peste 5400 tone 
cărbune.

Ne-am interesat, 
continuare, despre 
cipalele măsuri 
organizatorice 
se în cadrul sectorului și 
al brigăzii, pentru ca 
plicarea prevederilor 
lor două decrete să 
facă pe fondul unei 
tivități de producție 
mai bune. Va trebui să 
se acționeze insistent 
pentru ca toate reviziile 
și reparațiile electrome
canice să fie de bună ca
litate, a fost de părere 
Iosif Berekmeri. Pe de 
altă parte, după cum au 
arătat maistrul și șeful 
de schimb. încă mai tre
buie să se insiste pentru 
întărirea disciplinei. Se 
înțelege că prevederile 
decretelor nu acționea
ză de la sine, pentru a 
se obține cîștiguri spori- 

o 
favcrabi. 
nu poate 
în urma 
economi-

iar 
am 
de 

o
suplimentară 

de

în 
prin- 

tehnico- 
întreprin-

a- 
ce- 
se 

ac- 
cit

Iu— 
trans-

prin 
colec-

I
i
i
i
1

I 
i

i 
I

ELITA

Să
«i» 

cîte

iii. 
toate 

aie 
nu .se 
nemo.

I-am cunoscut 
oameni deose- 
o mare parte 
trăiesc și mun-

din Valea 
prin munca 
oameni, orașul 
va fi ferit de po-

coș
Jtu-

a-

vor- 
nemotivate, 

necesitate 
întărită dis- 
sectorul. Și

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

a-

a-

Brigadierul și-a 
permanentizat 

oamenii

Am mai luat măsura re- 
tubării silozului colector al 
sectorului, care ne-a pro
dus multe necazuri. Apoi, 
faptul că de la Scorpie au 
fost „luați" oameni de 
bază, frontaliști de mese
rie, a determinat mari 
scăderi de productivitate. 
Indisciplină, nemotivate. 
Noi l_am completat efec
tivul cum am putut și cu 
ce am avut. După retribu
ție, nemotivate. Luna a- 
ceasta am desfăcut con
tractul de muncă la 3 mun
citori dar... După 25 sep
tembrie, avem reexami
nări pentru mineri și o 
să-i mai selectăm pe cei 
care sinț buni pentru 
frontal. Cred că din 
septembrie brigada 
Scorpie poate intra 
plan, realizîndu-și 
minarul zilnic.

preli-

declarați- 
Oa- 

din vechea brigadă 
Scorpie, frontaliști 
execută, după cum 
ne spunea brigadie- 
muncă necalificată 

Oare

★

Acestea sînt 
ile interlocutorilor, 
menii 
a lui 
buni, 
cum 
rul, 
pe la alte brigăzi, 
nu se găsește o înțelegere 
mai practică a lucrurilor? 
E așa de greu să se re
constituie fosta brigadă a 
lui Scorpie măcar parțial? 
Ar fi în interesul produc
ției și, de ce să n-o spu. 
nem, șl al oamenilor care 
vor să lucreze cu Gheor- 
ghe Scorpie. Vom revent

PENTRU Ml INE, de 
ora 15, la punctul de 
formare și documentare a! 
I.M. Aninoasa, este pro
gramată o consfătuire cu 
tema „Preocupări 
reducerea 
de lemn, combustibili 
energie". Consfătuirea 
organizată de comisia in
ginerilor și tehnicienilor.

penti h 
consum uriioi 

și 
este

Tiberiu SPATARU

(Urmare din pag. I)

moderne și spațiului ex
traterestru.

în asemenea împreju
rări, oamenii își comu
nică atît impresiile, cît și 
întrebările care îi fră- 
mîntă. Astfel s-a desfă
șurat șl întîlnirea cu 
minerii și pionierii de la 
Petrila, care i-au dăruit 
buchete cu flori și sim
bolica lampă minerească, 
după care invitatul a do
rit să le cunoască Jocu
rile ae muncă, acolo, în 
adincui minei. Și în 
batalul în care muncește 
bngada de mineri condu
să de Ștefan Alba, a 
vut icc un fapt cu pro
funde semnificații pen
tru prețuirea muncii din 
Valea Jiului : cinstind 
această bărbătească o- 
cupație, cu străvechi tra
diții pe pămîntul româ-

nesc, căpitanul . inginer 
Dumitru Dorin Prunariu 
a luat o bucată de căr
bune, pe care o va păs
tra ca semn al dragostei 
pentru cei care dau pa
triei căldura inimilor lor 
— minerii.

Tot ieri, după-amiază, 
căpitanul inginer Dumi
tru Dorin Pi-unariu, s-a 
întîlnit în sala Casei de 
cultură din Petroșani cu 
un entuziast și receptiv ) 
public format din ti- ' 
neri și alți oameni din 
Valea Jiului. După pre
zentarea filmelor 
men ta re 
ale 
în 
în 
de lurinaie și zuuiui pri- / 
mului cosmonaut român, ) 
s-a desfășurat un intere- l 
sânt, alert, instructiv dia. . 
log. cu o deosebită valoa. > 
re educativă. I

docu- 
„Primele trepte 

rachetei" și „Opt zile 
cosmos", care reînvie 
memoria noastră anii 
formare și zborul pri-

te trebuie să existe 
bază de calcul 
lă, iar aceasta 
să rezulte decît 
unei activități 
ce cît mai rodnice. Bri
gada stă bine cu discipli
na, dar trebuie ca la 
toate locurile de muncă 
să fie îndeplinite exem
plar îndatoririle, să fie 
asigurat un flux neîn
trerupt al benzilor de

CONSTRUCTORI DE
Gabor Raimond, Gelu 
Bîrsan au transportat mii 
de metri cubi de beton. 
Matiaș Stadler, un vete
ran al șantierelor care a 
condus lucrările de cons
trucții la coșuri înalte la 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara, Năvodari, 
Mangalia, București, Ro- 
vinari, Turceni, Iași, Su
ceava și în alte localități 
din țară, care au cunos
cut transformările înnoi
toare ale industrializării 
socialiste din ultimii 20 
de ani, ni i-a prezentat 
pe scurt pe cei 72 
meni din brigada 
liștilor în coșuri 
Ei sînt cei ce au 
pe cîte două 
prelungite 
pentru a 
ficul de 
de tură

de oa- 
specia- 
înalte. 
lucrat

schimburi 
neîntrerupt, 

înfăptui gra- 
glisare. Șefii 

Vasile Oprea

V.orel Brasai, maistrul 
sch.mbului de noapte 
Tudor Tîrsănoagă, zida^ 
ril lui Viorel Colțan, be- 
tomștii lui Ștefan Petcu, 
electricianul Ion Vlaicu, 
tinerii soți-constructori 
Viorica și Mihai Irimia, 
Aurica și Marin Mielu, 
Viorel și Carmen Brasai, 
fierar-betoniștii Ion IIu- 
rasim, Alexandru Adrian, 
Gheorghe Bălan, Ilie 
Constantin, dulgherii lui 
loan Bănică, 
Cucu, Alexandru 
Constantin 
Chiriță Pintilie, 
Boureanu, Ion Ilie, 
mitru Benga, iată 
cîțiva din cei 72 de cons- 

muneit 
zilnic 
beton 

la

Dumitru 
Voicu, 

Bucătaru, 
Nadia 

Du- 
doar

tructori care au 
neobosit, turnînd 
circa 40 mc de 
pentru a finaliza 
men acest important 
biectiv.

Brigada celor 
specialiști

Rusu, Ticu, după cum 
îl strigă oamenii pe șan
tier, formează o adevăra
tă familie de construc
tori de înaltă ținută mo
rală și competență pro
fesională, 
pe acești 
biți, care 
din viață 
cesc la înălțimea ameți- 
toai-e a înaltelor coșuri 
pe care le construiesc și 
m-am despărțit de ei pe 
șantier cu regretul că 
portretul lor colectiv cu 
greu poate să fie zugră
vit prin cuvinte. Opera 
lor va dăinui însă, 
ne amintim cu stimă 
considerație ori de 
ori privirea ne va popo
si pe cel mai înalt 
de fum 
lui, că 
cestor 
Lupeni 
luarea cu gaze de la 
latură.

a comitetului sindicatului 
mine (V.S.)

UTILA PENTRU API. 
CULTORI. La filiala din 
Petroșani a A.C.A. au so
sit medicamente (printre 
altele și Siniacar) pentru 
tratarea albinelor în pe
rioada rece. Apicultorii 
începători sînt invitați să-și 
ridice repartiția de zahăr 
tratat special pentru albi
ne. (V.S.)

DE ASTAZI pînă la 25 
septembrie, la cinemato
grafele din Petroșani este

programat r estivalul 
i ului de animație, 
valul este organizat 
Întreprinderea 
grafică a 
doara, în 
studioul 
București.

CURS DE CALIFICARE 
D« citeva zile la IM. Lo- 
nea a început un nou curs 
de calificare. Cursul este 
frecventat de 49 munci
tori, care peste 4 luni voi 
primi calificarea de miner. 
(Gh. B.)

Festi- 
de 

cinemato- 
județului Hune- 
colaborare cu 

„Animafilm" 
(VS.)

CURSA DE 
a fost pusă în 
pe îtinerariuj 

Deva — Petroșani 
După 
tova- 

. $e-
de 

Petro-

O NOUA 
CALATORI 
ci rculație 
Brad 
— Cîmpu lui Neag. 
cum ne informează 
rășul Nicolae Chiraș, 
ful coloanei călători 
la autobaza l.T.A. 1 
șani, de la Deva, autobu
zul circulă după următorul 
program : Deva plecare
ora 6,30. Petroșani sosire 
9,28, plecare 9,34, Cîmpu 
lui Neag sosire 10,38. La

întoarcere plecarea de 
Cîmpu lui Neag la 
12,50, Petroșani sosire 
13,54, Petroșani plecare 14. 
Deva sosire 16,58.

ULTIMUL ȘUT. Ieri, 
la sfirșitul schim
bului I, în cadrul sectoru
lui IV de la I.M. Vulcan a 
fost sărbătorit minerul 
Dumitru Sănăuțan. Acest 
destoinic și harnic miner, 
care de aproape trei de-

cerni a muncit in subteran 
a făcut ultimul șut înain
te de pensionare. Intr-un 
cadru festiv, emoționant, 
ortacii i-au oferit simboli
ca lampă miniaturală de 
miner, urîndu-i ani mulți 

sănătate. (V.S.)

i 
I

Rubrică realizată de 
STRAUT

Și

i
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Eficiența măsurilor întreprinse — 
întărirea ordinii și disciplinei

Aplicrea fermă a princi
piilor autoconducerii mun
citorești și autoges- 
tiunii, activitatea or
ganizatorică și politico.e. 
ducativă constituie un o- 
biectiv major, de maximă 
importanță pentru orga
nizația de partid de la 
mina Petrila care în tot ce 
a întreprins în perioada ce 
a urmat de la Plenara C.C.^ 
al P.C.R. din iunie șl 
Consfătuirea de lucru de 
la Mangalia a urmărit să 
determine la toți comuniș
tii, la toți oamenii muncii 
răspunderea și participa
rea în conducerea compe
tentă și eficientă a activi
tății productive.

Colectivele de muncă 
din cadrul sectoarelor de 
producție, au reușit ca de 
Ia începutul acestui an să 
producă peste prevederi
le de plan 8000 tone de 
cărbune. Dacă în primele 
șapte luni ale anului a 
înregistrat plusuri la pro
ducția de cărbune, în lu
na august colectivul nos
tru nu și-a realizat sarci
nile de plan, cauzele se 
regăsesc în unele greutăți 
întîmpinate în fluxul de 
transport din subteran cit 
și stării disciplinare neco
respunzătoare, înregistrîn. 
du-se un număr însemnat 
de absențe nemotivate.

Aceste fenomene au 
constituit un semnal de a- 
larmă pentru comitetul, 
pentru organele și organi
zațiile de partid, care în 
cursul lunii august și sep
tembrie au analizat cu 
simț de răspundere sarci
nile ce revin în vederea 
perfecționării întregii ac,. 
tivități, în întărirea ordinii 
și disciplinei.

în cadrul acestor măsuri 
întreprinse, munca politi

co-educativă a fost orien
tată în direcția întăririi 
ordinii și disciplinei folo- 
sindu-se în acest scop cu 
multă eficiență toate for
mele și mijloacele muncii 
de propagandă, în cadrul 
căreia „Judecata munci
torească" a avut un rol im
portant. Astfel, în cursul 
lunii august în fața comi
siilor de disciplină în ca
re au fost antrenați comi
tetul sindicatului, U.T.C., 
comisia de femei și 
O.D.U.S. au purtat discuții 
individuale de la om la 
om cu un însemnat număr 
de absentomani, mulți din
tre ei chemați cu familiile.

Cine sînt de fapt cei ca
re au fost chemați în fața 
comisiilor de disciplină 
pentru a da socoteală de 
repetate absențe nemoti
vate prin care au dezor
ganizat producția. Enu
merăm doar cîțiva dintre 
aceștia : Gheorghe Dădă- 
lig, Gheorghe Balog, Va- 

zsile Grigoraș, Liviu Tăz- 
lăoanu, Constantin Florea, 
loan Bula, Constantin Cob. 
zaru și mulți alții. Mai 
grav este însă faptul că 
printre aceștia se află și 
unii membri de partid. 
Motivele absenței sau ar
gumentele aduse spre pro
pria apărare au fost : m-am 
îmbătat, nu m-am putut 
trezi, nu au circulat auto
buzele, am întîrziat tre
nul, am fost la nuntă sau 
botez, am avut necazuri în 
familie — evident argu
mente nejustificate. Desi
gur toate aceste motivări 
nu au fost receptate. Ca 
urmare, comisiile de dis
ciplină au propus desface
rea contractului de muncă 
la un număr de munci
tori care nu fac cinste co
lectivului, iar în adunările 
generale de partid au fost 

avertizați membri de 
partid.

Este adevărat faptul că 
unii oameni au înțeles sfa
tul omenesc pe care l-au 
primit de la ortacii lor, 
s-au îndreptat nemailip. 
sind nemotivat de la ser
viciu. Printre aceștia a_ 
mințim pe losif Dimak, 
Petrică Mezei, Constantin 
Panait, Vasile Olar.

Ca urmare a acțiunilor 
întreprinse de către orga
nele și organizațiile de 
partid, de sindicat și U.T.C. 
pentru întărirea discipli
nei, au făcut ca absențele 
nemotivate să fie în con
tinuă scădere, iar zilele de 
învoiri să scadă de la 
80—90 cît erau la începu
tul lunii august la 5—6 ca
zuri pe zi în prezent.

Prin acțiunile întreprin
se de către organele și 
organizațiile de partid ac
ționăm cu hotărîre în ve
derea realizării ritmice a 
sarcinile de plan, pentru 
creșterea productivității 
muncii, reducerea costuri
lor de producție, folosirea 
judicioasă a forței de mun
că.

Prin întreaga activitate 
organizatorică, politico-e- 
ducativă a organizațiilor 
noastre de partid stăruim 
pentru dezvoltarea spiri
tului revoluționar la fie
care comunist și om al 
muncii pentru menținerea 
ordinii și disciplinei, a 
spiritului de combativitate 
față de lipsuri și Implicit 
la, creșterea rolului con
ducător al organizațiilor 
de partid în mobilizarea 
colectivului nostru pentru 
realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan.

Tiberiu SVOBODA, 
secretar adjunct al 

comitetului de partid, 
I.M. Petrila

Cu realizările de 
prestigiu pe care le-a 
obținut in bătălia pen
tru mai mult cărbune 
cocsificabii, brigada
condusă de minerul- 
tehnician Mihai Blaga, 
de Ia sectorul III, 
se situează in rindul 
formațiilor de lucru cu 
cele mai bune rezultate 
de la mina Lupeni. Bri
gada constituie un nu
cleu omogen, discipli
nat, format din mineri 
policalificați și inimoși.

In imagine brigadie
rul Mihai Blaga (al doi
lea din stingă), alături 
de șeful de schimb Gri- 
gore Moldovan și orta
cii Liviu Ilovan și Gi
gei Oprea. (N. Ștefan)

Contraste
ARGUMENT DECISIV
în spatele complexului 

meșteșugăresc din Petrila 
a avut loc, în ziua de 25 
august, o discuție aprinsă 
între Ion Chițoi și Vincen- 
țiu Ladany, ultimul a a- 
dus argumentul decisiv, 
lovindu-și adversarul, pe 
la spate, cu cuțitul. Vic
tima se află internată la 
spital în stare gravă. Vin- 
cențiu Ladany a încercat 
să dea bir cu fugiții, dar 
cetățenii au răspuns ape
lului lucrătorilor de mili
ție, imobilizîndu-1 într-un 
lan de porumb din apro
piere. Acum așteaptă să 
dea seamă în fața legii.

SUPRAPREȚUL 
NECINSTEI

Micile patrupede ar fi 
guițat de indignare, cînd 
stăpinul lor loan Ștepoa- 
ne din Lupeni a încercat 
să le vîndă Ia un preț mai 
mare decît cel stabilit prin 
mercurial. S-a indignat în
săși opinia publică, în con
secință lucrătorii de mili
ție au intervenit prompt, 
confiscînd suma de 2400 
lei rezultată din vînzări. 
I s-a întocmit dosar de 
cercetare penală.

PAZNICI IN CULPA
Controalele de rutină au 

stabilit că unii dintre cei 
care au datoria să apere 
averea obștească, în speță 
paznici ai Detașamentu
lui de pază militarizată, 
s-au făcut vinovați de ne- 
rcspectarea consemnului 
(Vasile Bangău șl Florea 
Vlad), ori au lipsit de la 
serviciu (Ioan Nagy). Tot 
atît de gravă este abate
rea disciplinară a Măriei 
Ghiciu, care a fost sur
prinsă dormind în post. 
După cum se vede, dacă 
severele sancțiuni admi
nistrate nu vor avea un e_ 
fect salutar, paznicii cu 
pricina au nevoie de... 
pază.

Ion VULPE, 
cu sprijinul organelor de 

miliție

CIT PRIMEȘTI, CIT DAI SOCIETĂȚII ?

Sute de mii de lei peste plan. j 
Media de vîrstă - 25 de ani I

Pentru rîndurile de 
față, care se vor un răs
puns la întrebarea „Cît 
primești, cît dai societă
ții ?“ am căutat un co
lectiv de tineri, care 
prin munca lor să dove
dească modul în care în
țeleg să răspundă grijii 
pe care societatea noas
tră o acordă tinerei ge
nerații, respectării drep
tului la muncă și afir
mare a personalității. Și 
n-a fost greu să-1 găsim.

în Atelierul electro
mecanic al minei Livezeni 
lucrează foarte mulți 
tineri. Media de vîrstă 
— 25 de ani. Ieri am a- 
sistat la un bilanț al rea
lizărilor pe primele 8 
luni ale anului. Realizări 
remarcabile, care denotă 
munca lor responsabilă. 
Unul dintre indicatorii 
de bază, acela al recon- 
diționărilor de piese și 
subansamble a fost depă
șit, în perioada analizată 
cu 440 000 lei, iar la con
fecții metalice, ea ridieîn- 
du-se la 630 000 lei. Și a- 
telierul electric a înregis
trat depășiri ale sarcini
lor, realizînd lucrări su
plimentare în valoare de 
178 000 lei.

La atelierul electro
mecanic al minei Live
zeni, acești tineri minu
nați, care „roiesc" prin 
marea hală de la parter

Mindria colectivului
La întreprinderea de 

confecții din Vulcan — una 
din cele mai tinere unități 
economice ale municipiu

lui — lucrează sute de fi
ice și soții ale minerilor 
din Valea Jiului. Rugind-o 
pe tovarășa Victoria Roșea, 
secretara comitetului de 
partid pe întreprindere să 
ne recomande una din 
muncitoarele fruntașe pen
tru a scrie despre ca, ale
gerea s-a oprit asupra 
controloarei de calitate 
Elena Hortopan.

Venită la „confecții" 
Vulcan cu patru ani în 
urmă, comunista Elena 
Ilortopan și-a adus pe 
deplin contribuția prin 
muncă, prin calitatea deo
sebită a produselor execu
tate, la consacrarea firmei 
întreprinderii atît în rîn- 
dul numeroșilor beneficiari 
din țară și de peste hotare.

— Mi-a plăcut să fiu 
confecționeră — ne spune 
comunista Elena Ilorto- 
pan. Am făcut totul îm
preună cu colegele mele 
din schimbul I pentru a

sau urcă, din repezeală, 
în mașina de intervenții 
pentru cine știe ce re_ , 
parații la puțul Maleia,
își desăvîrșesc într-un
anume anonimat perso
nalitatea de oameni. De 
la maistrul Mihai Bacins- 
chi am auzit cuvinte fru
moase despre echipele
conduse de Ion Ionică, 
Marinică Mihalache, Ion 
Vlad. Am aflat că în ac
tivitatea de recondițio- 
nare (la reductoare, sta- i 
ții de acționare pentru Ș 
transportoare, stîlpi SVJ), i 
oamenii sînt „speciali- i 
zați", pe operații, chiar i 
pe tipuri de utilaje. De i 
exemplu, forjorul Durni- ! 
tril Gheorghe recondi-'î
ționează cleme și bride. ! 
Eugen Brăileanu este 
„tatăl" macaralelor, tini
chigiul Ilie Sîrbu, sudo
rul Panait Stavăr, strun
garul Cristian Mihăilescu 
sînt și ei „specializați" în 
recondiționarea unor piese.

Media de vîrstă — 25 
de ani. Realizările — su
te de mii de lei peste 
sarcini. Ce se mai poate 
spune despre acești ti
neri ? Că merită toate 
aprecierile și că munca 
lor este prețuită de cei 
din adîncuri, pentru că 
ei dau mult colectivului, 
minei, societății.

Mircea BUJORESCU 

livra numai produse com
petitive, similare cu cele 
fabricate de întreprinderi 
cu tradiție din țară. Am 
reușit ca pînă în prezent 
să nu înregistrăm nici un 
rebut calitativ. Mai aflăm 
despre Elena Hortopan 
că este omul care se pre
ocupă continuu de forma
rea noilor confecționere, 
ajutîndu-le cu sfatul sau 
exemplul personal la in
troducerea unui nou mo
del de formație, rămîne 
la serviciu peste program 
pentru a stabiliza fluxul 
și a obține produse calita
tive de la primele produse 
finite, răspunde cu promp. ! 
titudine chemărilor lansa
te de comitetul de partid, 
fiind permanent în între- ■ 
cere cu sine însăși pentru 
îmbogățirea continuă a . 
cunoștințelor politice și 
profesionale, fiind una 
dintre muncitoarele cu 
care colectivul de oameni 
ai muncii de Ia I.C. Vul
can se mindrește.

N. ȘTEFAN I

[
Anchetâ socialâ „Dulceața* amară a concubinajului

La sediu] miliției din 
Vulcan ascultăm spusele 
lui Ion Păpănău, om tre
cut de mult de a doua ti
nerețe, venit tocmai din 
Caracal. în timp ce po
vestea, își frămînta con
tinuu mîinile pe care 
munca lăsase urme vizibile.

— în urmă cu aproape 
trei luni, fiul meu mai 
mare, Viorel Păpănău, a 
venit la mine și mi-a spus 
că pleacă în Valea Jiului 
să lucreze la o mină. A- 
vea ambiția să ciștige mai 
mult decît îi oferea pro. 
fesia de tractorist. Zis și 
făcut. S-a oprit la mina 
Paroșeni. în scurt timp și-a 
definitivat formele de în. 
cadrare primind și un a- 
partament pe strada M. 
Eminescu nr. 8 apartamen

tul 38. Aici și-a instalat 
și familia. Cind șl-a adus 
soția cu cele două fete, 
l-a oferit găzduire șl Tu. 
doriței Dobre — soția vă
rului său Dorel Dobre, 
persoană cu un profil mo
ral șubred ce a jucat un 
rol nefast în viața fami
liei Păpănău. Atitudinea 
imorală a Tudoriței Dobre 
a declanșat în cele două 
familii o atmosferă vicia
tă, tensionată, deschisă 
spre destrămarea căsniciei.

Din spusele lui Ion Pă
pănău aflăm că în scurt 
timp vin la Vulcan părin
ții „părților aflate in con
flict" și o duc pe Tudorița 
Dobre înapoi la Caracal, 
reușind să calmeze spiri
tele Totul a fost bine pî
nă în urmă cu aproape 

trei săptămîni cînd, în 
lipsa soțului, Tudorița co
mite un nou act care în
calcă bunele relații din 
familie : ia de acasă ara
gazul, butelia, mașina de 
cusut și o plapumă, ducîn- 
du-le la părinții ei. Apoi 
își abandonează cei trei 
copii minori — Ionuț de 
7 ani, Mirela de 6 ani și 
Valentina de doi ani <?I) 
— pe marginea canalului 
cu apă multă și adîncă 
din apropierea localității 
(oare cu ce gînd ascuns o 
fi făcut acest gest 7). Du
pă această ispravă, la tre
nul și „aterizează" din nou 
la Vulcan.

Esența comportării Tu. 
doriței iese cu totul Ia 
iveală abia în dimineața 
zilei de 13 septembrie a.c. 

Tatăl lui Viorel, Ion Pă
pănău și soacra Tudoriței, 
Ioana Dobre, reveniți la 
Vulcan pentru a o „îmbu
na" din nou pe mama fu
gară și a o convinge să 
se reîntoarcă la cei trei 
copii, dintre care doi tre
buiau să înceapă școala, 
constată cu stupoare» for
marea a două tabere în a. 
partamentul de pe strada 
M. Eminescu : soția lui 
Viorel, însărcinată în luna 
a opta, împreună cu cele 
două fete — Elena de 6 
ani și Valeric,, de 5 ani se 
instalaseră într-o cameră 
total neprimitoare, obli
gați de Viorel și Tudorița. 
Culmea : instalați într-o 
cameră alăturată, fără să 
se sinchisească de nimeni, 
cei doi „îndrăgostiți" de 

ocazie" petreceau roman
tici luna de miere 1

Doi părinți, Viorel și 
Tudorița, au renunțat cu 
alarmantă ușurință la no
bila lor calitate de părinți, 
abandonînd din conștiin
țele lor cinci copii (și u- 
nul pe cale de a se naște) 
clădindu-și presupusa fe
ricire și dînd frîu liber 
plăcerilor de moment pe 
seama suferinței celor a- 
lături de care ar fi trebuit 
dt fapt să-și fundamenteze 
trăinicia și farmecul vieții. 
Au greșit amîndoi. O re
cunosc cu fețele umbrite 
de remușcare. După dușu1 
rece al lecției de demnita
te părintească ale lui Ion 
Păpănău și Ioana Dobre, 
în fața ofițerilor de mili
ție, cei doi concubini de 

ocazie, în urma confruntă
rilor cu realitatea, cu fia- '. 
căra rațiunii renăscută ; 
în sfîrșit, dau semne de 
trezire la realitate. Promit 
că de mii ne vor fi alții, 
adică vor fi oameni la lo
cul lor cuvenit în famili- , 
ile lor și în societate. Pes
te puțină vreme Viorel 
va fi pentru a treia oară 
tată. Sperăm că această 
rătăcire de moment să-i 
fie de învățătură. îl vor 
ajuta desigur și ortacii 
din brigada lui Traian 1- 
liuț, din sectorul II al mi
nei Paroșeni unde lucrea
ză, să treacă peste această 
„amintire întunecată".

Ștefan NEMECSEK, 
cu sprijinul Miliției 

orașului Vulcan
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Adunarea reprezentanților organizațiilor 
componente ale F.D.U.S.

T EL E G RAMĂ
(l nnare din pag. 1)

APELUL
pentru dezarmare și pace al adunării 

reprezentanților organizațiilor de masă și obștești 
și a! celorlalte organizații componente ale 
Frontului Democrației și Unității Socialiste

de masă, care să facă cunoscută voința neclintită a 
i poporului român de a trăi in pace și deplină secu

ritate, de a_și făuri liber, deplin stăpin pe destinele 
sale, viitorul socialist și comunist, de a asigura 
mersul term înainte al patriei spre noi culmi de 
civilizație >i progres.

In spiritul și pe baza acestui program, oamenii 
muncii de pe tot cuprinsul țării, bărbați și fentei, 
tineri și sirstnici, fără deosebire de naționalitate, 
vor iniția și organiza mari adunări și manifestări 

• de masă, alte acțiuni politice in care, exprimînd 
gindurile și năzuințele întregii noastre națiuni, iși 
vor ală u a glasul celui al popoarelor din alte 
țări ale continentului, cerînd oprirea amplasării de 
noi rachete, retragerea si distrugerea celor existente, 
trecerea la măsuri practice, concrete de eliminare a 
pericolului nuclear. împărtășind întru totul aprecie
rea dur. neavoastră că nu există și nu poate exista 
nici o justificare pentru acceptarea ca un fapt îm
plinit a instalării noilor rachete nuclare, ne vom a- 
dresa prin scrisori si telegrame reprezentanților ce
lor două mari puteri la negocierile de la Conferința 
de la Geneva, ambasadelor U.R.S.S. și S.U.A„ celor
lalte ambasade ale si.ițelor europene, precum și ale 
altor state, cu apr iul de a se face totul — acum, 
pină nu este prea lîrziu — pentru a se ajunge la 
un acord care să deschidă perspectiva eliberării 
Europei de armele nucleare.

!n spiritul politicii noastre de pace și colaborare, 
al orientărilor dumneavoastră, organizațiile și or
ganismele componente ale Frontului Democrației 
și Umtătii Socialiste se vor adresa organizațiilor 
similare d n Europa, precum și organismelor și or. 
ganizați lor internaționale, chemîndu-le să ne unim 
eforturile și să acționăm împreună pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru neamplasarea noilor ra
chete in Europa, pentru reluarea și afirmarea pu
ternică a politicii de pace, dezarmare, colaborare și 
destindere internațională

Cu sentimente de fierbinte dragoste și stimă, vă 
adres m un vibrant omagiu pentru neobosita dum- 
neavoasti ă activitate consacrată nobilei cauze a 
dezarmării și păcii, prieteniei și conlucrării cu toate 
popoarele lumii, care v_a impus în conștiința ome
nirii ca o personalitate proeminentă a lumii con- 
ten peren- fiind pe deplin încredințați că. așa cum 
de fi ■ e dată glasul dumneavoastră de înalt pres
tigiu s > făcut auzit pe arena internațională, veți 
face și in continuare tot ceea ce este posibil, prin noi 
demt ; uri și inițiative pe lingă conducătorii Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite ale Americii, ai altor 
state din Europa și de pe alte continente, în spri
jinul realizării unui acord care să ducă la oprirea 
amp.as îrii de noi rachete, la retragerea și distruge
rea celor existente, pentru adoptarea de măsuri 
concrete de dezarmare, pentru întărirea păcii și se
curității in Europa și in lume.

Expiimîndu-ne întreaga noastră adeziune la 
politica de race șt colaborare a României socialiste, 
dînd mei o dată o înaltă apreciere contribuției 
dumneavoastră inestimabile la cauza apărării liber
tății și vieții popoarelor, vă asigurăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acțio
na cu toate forțele pentru înfăptuirea neabătută în 
viață a politicii partidului și statului nostru — po
litică <c slujește pe deplin interesele supreme, de 
bunăstare și fericire ale națiunii noastre socialiste, 
idealurile nobile ale păcii, înțelegerii și colaborării 
inter naționale,

I__________ ___  _____________

(Urmare din pag. I)

că problema fundamen
tală a zilelor noastre este 
dezarmarea, și în primul 
rînd cea nucleară, preîn
tâmpinarea războiului și a- 
părarea păcii.

Susținem întru totul po
ziția exprimată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în 
legătură cu tratativele de 
la Geneva dintre Uniunea 
Sovietică și Statele Unite 
ale Americii și ne mani
festăm speranța că realis
mul și luciditatea, spiritul 
de înaltă responsabili
tate pentru viața și pacea 
popoarelor continentului 
șl ale întregii lumi vor 
învinge, că se va ajunge 
la înțelegerea de a se o- 
pri amplasarea în Europa 
a noilor rachete cu rază 
medie de acțiune și se va 
trece ia retragerea și dis
trugerea celor existente.

în actualele împrejurări 
internaționale, cînd Euro
pa — continentul pe care 
trăim — a devenit un i. 
mens arsenal de arme nu
cleare, cînd urmează să 
se amplaseze, în acest an, 
noi rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune, noi 
arme de distrugere în 
masă, cînd viața întregii 
planete este amenințată, 
considerăm că nu există 
problemă mai importantă 

dccît aceea de a se face 
totul pentru a determina 
oprirea acestui curs peri
culos. Europa — care a 
dat și dă atît de mult ci
vilizației și progresului 
— să fie eliberată de arma 
nucleară, de pericolul u- 
nui dezastru atomic 1

Pornind de la aceste 
considerente, participanții 
la ședința comună a re
prezentanților organizați
ilor de masă și obștești, 

ai celorlalte organizații 
componente ale Frontului 
Democrației și Unității 
Socialiste, cheamă oame
nii muncii din întreaga ța
ră — muncitori, țărani, 
intelectuali, bărbați și fe
mei, tineri și vîrstnici, pe 
toți cetățenii, fără deose
bire de naționalitate — 
să-și spună hotărît cuvîn
tul în cadrul unor largi 
manifestări publice — a- 
dunări și mitinguri ale oa
menilor muncii, adunări 
populare, conferințe, sim
pozioane, alte acțiuni de 
masă, care să afirme cu 
putero hotărîrea întregu
lui nostru popor de a lupta, 
împreună cu celelalte 
națiuni, cu forțele progre
siste de pretutindeni, pen
tru încetarea cursei înar
mărilor, trecerea la dezar
mare și, în primul rînd, la 
dezarmare nucleară, pen
tru pace și colaborare în
tre toate națiunile lumii.

în interesul păcii și li
niștii pe planeta noastră, 
să ne ridicăm cn toată e_ 
nergia împotriva politicii 
de continuare a înarmări
lor ! Să facem totul ca în 
Europa să nu se amplaseze 
noile rachete cu rază me
die de acțiune, pentru a 
se asigura un echilibru al 
forțelor nu prin noi ar
mamente, prin noi rache
te, ci prin reducerea ce
lor existente Ia un nivel 
cit mai scăzut !

Să facem auzit glasul de 
pace al poporului nostru 
la tratativele de la Gene
va și să cerem reprezen
tanților Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite ale Aiue_ 
ricii la aceste negocieri, 
celorlalte state care dețin 
arma nucleară sau pe te
ritoriul cărora ar urma să 
se instaleze noi rachete 
nucleare, să facă totul pen

tru a se ajunge la înțele
geri corespunzătoare în 
vederea neamplasării și o- 
pririi desfășurării noilor 
rachete pe continent !

Să ne adresăm guver
nelor și parlamentelor 
țărilor pe teritoriul cărora 
urmează să fie instalate 
rachete nucleare, care da
că ar accepta o asemenea 
hotărîrc, și-ar asuma o 
mare răspundere în fața 
propriilor popoare, pentru 
pacea și liniștea Europei, 
a întregii lumi !

Să acționăm pentru rea
lizarea în Balcani și in 
alte regiuni ale Europei 
și ale lumii, de zone fără 
arme nucleare, fără baze 
militare străine, ca o 
parte a activității genera
le pentru eliminarea tota
lă a armelor nucleare din 
Europa, din întreaga lu
me, pentru dezarmare, 
pentru o lume fără arme, 
fără războaie !

Să cerem în modul cel 
mai ferm oamenilor de
știință de pretutindeni ca 
minunatele cuceriri ale
geniului uman, ale știin
ței și tehnicii moderne să 
fie puse exclusiv în sluj
ba păcii și progresului și 
nu a distrugerii și războiu
lui !

Să conlucrăm strîns cu 
toate popoarele, cu forțele 
progresiste, realiste din în
treaga lume, cu toți oame
nii de bine, indiferent de 
convingerile lor politice, 
filozofice și religioase, 
pentru a determina să se 
pună capăt cu desăvîrșire 
politicii de înarmări, fo
losirii forței și amenințării 
cu forța, astfel ca toate 
problemele litigioase să fie 

soluționate numai și nu- 
ma’ prin tratative, pe 
cale pașnică !

Să acționăm ca Organi
zația Națiunilor Unite, ce
lelalte organizații și orga
nisme internaționale să 
joace un rol tot mai activ 
în unirea și participarea 
tuturor națiunilor la efor
turile pentru pace, pentru 
dezarmare și colaborare 
intre popoare !

Este convingerea noastră 
fermă că stă în puterea 
popoarelor ca, prin ac
țiuni unite, tot mai ener
gice, să oprească evoluția 
periculoasă a evenimente
lor, să impună adoptarea 
de măsuri concrete care să 
ducă la eliminarea perico
lului războiului, la înfăp
tuirea dezarmării. Ia salv
gardarea păcii. Conlucrînd 
strîns, popoarele pot făuri 
cea mai puternică armă 
— arma unității, arma 
păcii și colaborării ’

Poporul român este 
conștient că înfăptuirea 
mărețelor sale aspirații 
de edificare a societății 
socialiste și comuniste pe 
pămîntul României, ca și 
realizarea năzuințelor tu
turor popoarelor spre bu
năstare și progres, sînt 
condiționate în mod vital 
de înlăturarea pericolu
lui războiului, de instaura, 
rea unei păci trainice pe 
planeta noastră. Cauza pă
cii și colaborării face par
te inseparabilă din concep
ția de viață a poporului 
român și se identifică cu 
idealurile nobile ale socia
lismului și comunismului.

Să ne unim forțele și să 
facem totul pentru trium
ful acestei nobile cauze !

(Urmare din pag. I) 

înalta apreciere de care se 
bucură inițiativele și ac
țiunile întreprinse pe plan 
internațional de președin
tele României socialiste, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in vederea in
tensificării luptei împotri
va cursei înarmărilor, pen
tru înfăptuirea unor mă
suri concrete de dezarma
re, și în primul rind de 
dezarmare nucleară, pen
tru reluarea și consolida
rea arsului spre destin
dere, pentru realizarea u- 
nui climat de pace, înțe
legere și colaborare între 
națiunile lumii. Adunarea 
s-a constituit într-o nouă 
și elocventă mărturie a 
voinței și hotărîrii tuturor 
categoriilor de oameni ai 
muncii din țara noastră, a 
întregului popor român de 
a-și uni eforturile și de 
a conlucra -n modul cel 
mai activ cu toate popoa
rele, cu forțele și mișcări
le pentru pace din Europa 
și din întreaga lume, în 
scopul apărării dreptului 
fundamental al oamenilor 
si națiunilor — dreptul la 

ță, la pace, la existen
ța liberă și demnă.

Cuvîntul de deschidere 
a fost rostit de ' tovarășul 
Constantin Arseni, vice
președinte al Consiliului 
Național al F.D.U.S., pre
ședintele Biroului C.C. al 
O.D.U.S.

Au luat apoi cuvîntul 
tovarășii Năstase Ioniță, 
secretar al Comitetului 
de Partid al întreprinderii 
de mașini grele București, 
Maria Ciocan, secretar al 
Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, Va- 
sile Bontaș, secretar al 
C.C. al U.T.C., Mihai Burcă, 
vicepreședinte al Comi
tetului foștilor luptători și 
veteranilor de război împo
triva fascismului, Olimpia 
Solomonescu, vicepre
ședintă a Consiliului Na
țional al Femeilor, Ion 
llobana, secretar al Uniunii 
Scriitorilor, Iuliu Fejes, 
secretar al Consiliului 
oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, Geor
ge Ciucu, secretar al Co
mitetului național român 
„Oamenii de știință și pa
cea**, Ernest Breitenstein, 
redactor-șef al ziarului 
„Neuer Weg“, membru al 
Consiliului oamenilor
muncii de naționalitate 
germană, Teoctist Arapaș, 

mitropolitul Moldovei și 
Sucevei, Costică T. Mișcă, 
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Bucov, 
județul Prahova, Isidor 
Martinca, protopop roma- 
no-catolic, Cristian Nicu- 
lescu, secretar al 
Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Co
muniști din România.

Participanții au adus un 
vibrant omagiu, însoțit de 
cele mai calde mulțumiri, 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
țării, pentru neobosita sa 
activitate închinată păcii 
și înțelegerii internațio
nale pentru inițiativele 
sale pătrunse de o înaltă 
răspundere pentru soarta 
păcii și pentru apelurile 
sale înflăcărate la dezar
mare și pace, la oprirea 
cursului spre încordare și 
război. Ei au exprimat 
voința milioanelor de 
membri ai organizațiilor 
componente ale F.D.U.S. 
de a acționa cu fermitate 
pentru oprirea amplasării 
noilor rachete cu rază 
medie de acțiune în Euro
pa, pentru a îndepărta 
primejdia unui nou război 

și a feri omenirea de coș
marul distingerii nuclea
re, pentru ca generația de 
azi și de mîine să trăiască 
în liniște și pace, să se 
bucure de binefacerile pro
gresului și civilizației. S-a 
exprimat, totodată, convin
gerea că acțiunile organi
zațiilor din cadrul F.D.U.S. 
vor reprezenta o nouă și 
importantă contribuție a 
națiunii noastre la efortu
rile ce se întreprind pe 
continentul european și 
în alte regiuni ale globu
lui în vederea opririi 
cursei înarmărilor, trece
rii la dezarmare, și, in 
primul rînd la dezarmare 
nucleară, salvgardării pă
cii, pentru edificarea unei 
lumi a înțelegerii și cola
borării.

După încheierea _ discu
țiilor, dindu-se curs pro
punerilor făcute de repre
zentanții organizațiilor 
componente ale F.D.UJS., a 
fost adoptat un. cuprinză
tor program privind or
ganizarea și desfășurarea, 
sub egida Frontului De
mocrației și Unității So
cialiste, a unor ample ac
țiuni de masă care să a- 
firme ' puternic glasul de 

pace al poporului nostru, 
voința sa de a face totul 
pentru a contribui în mo
dul cel mai activ la opri
rea cursei înarmărilor, la 
dezarmare, la înlăturarea 
pericolului unei catastrofe 
nucleare.

Intr_o atmosferă de pu
ternică însuflețire, parti
cipanții la adunare au a- 
doptat apoi textul unei 
telegrame adresate tova
rășului Nicolae
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia.

Prin îndelungate aplau
ze și urale, cei prezenți 
și-au manifestat deplina 
aprobare față de conținu
tul telegramei adresate 
conducătorului partidului 
și statului nostru, dînd 
expresie și cu acest prilej 
adeziunii depline a tutu
ror membrilor organizați
ilor Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, a 
întregii națiuni la politica 
de pace și colaborare pro
movată cu consecvență 
neabătută de România so
cialistă, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în încheiere, intr.o de
plină unitate, a fost a- 
doptat Apelul pentru dez
armare și pace al adună
rii reprezentanților orga
nizațiilor de masă și obș
tești și ai celorlalte orga
nizații componente ale 
Frontului Democrației și 
Unității Socialiste.

Adunarea a luat sfîrșit 
intr-o atmosferă vibrantă, 
de înalt patriotism. Repre
zentanții organizațiilor 
componente ale Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste au aplaudat în
delung, au ovaționat cu 
putere. S-a aclamat, minu
te în șir, „Ceaușescu — 
Pace l“, „Stima noastră 
și mîndria — Ceaușescu 
— România l“, participan
ții la adunare exprimînd 
sentimentele de adincă 
stimă și prețuire ale în
tregii națiuni față de 
conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, 
hotărîrea neabătută de a 
răspunde prin largi ac
țiuni de masă înflăcărate- 
lor sale apeluri la dezar
mare, la pace, la făurirea 
unei lumi fără arme și 
fără războaie.
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