
Să facem auzit glasul de pace al 
poporului nostru la tratativele de la 
Geneva și să cerem reprezentanți
lor Uniunii Sovietice și Statelor Uni
te ale Americii la aceste negocieri, 
celorlalte state care dețin arma 
cleară 
ma să 
cleare, 
junge
în vederea 
desfășurării noilor rachete pe conti
nent I

(Din Apelul pentru dezarmare și 
Frontului

sau pe teritoriul cărora ar 
se instaleze noi rachete 
să facă totul pentru a se 

la înțelegeri 
neamplasării și

nu-
ur- 
nu- 
a-

corespunzătoare 
opririi

pace al
Democrației si Unității Socialiste) ț
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Vibrantă expresie a înflăcăratelor chemări ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
pentru înlăturarea pericolului nuclear, ieri a avut loc

Adunarea pentru pace și dezarmare a oamenilor muncii 
de la întreprinderea minieră Lupeni

Ieri după-amiază incin
ta minei Lupeni a cunos
cut freamătul evenimen
telor de mari dimensiuni, 
de semnificație aparte. La 
ieșirea din schimbul I, su
te și sute de oameni ai 
muĂcii — mineri, ingi
neri și tehnicieni — de 
la această mare între
prindere producătoare de 
cărbune pentru cocs ș.au 
întrunit într o impresio
nantă adunare de masă 
consacrată păci' și dezar
mării.

Intr_o unitate de voin
ță și așpirații minerilor 
li s-au alăturat, ia marea 
adunare de pace zecile și 
sutele de oameni ai mun
cii de la Uzina de prepara
re a cărbunelui.

Pe frontispiciul clădiri
lor din incinta întreprin
derii ce adăpostește pro
paganda vizuală se puteau 
la fel, citi însuflețitoare 
lozinci și chemări pline 
de semn ii cații : „Ceaușescu 
— pace !“, „Stima noastră 
și mîndria, Ceaușescu — 
România !“, „NU rachete
lor în Europa !“, „Să tri
umfe dreptul fundamen
tal al tuturor popoarelor 
la viață, la pace și liber
tate !“, „Cuceririle ști
inței să fie folosite exclu
siv spre binele omenirii, 
pentru triumful păcii, pro
gresului și civilizației !“.

Deasupra mulțimii flu
tură drapele roșii și tri
colore, se înaltă portrete 
ale celui îbit și sti

mat fiu al poporului nos
tru, secretarul general al 
partidului, președintele 
României socialiste, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
ale tovarășei Elena 
Ceaușescu. Brațe oțeli- 
te de munca din adincuri 
în bătălia cărbunelui, ale 
multor mineri țin cu vi
goare și dragoste deasupra 
capetelor însemne-simbol 
scumpe tuturor : globul 
pămintesc încadrat de 
zborul porumbeilor.

In incinta minei dom
nește o atmosferă vibran
tă. Se scandează: 
„Ceaușescu — pace!“ 
„Ceaușescu-n tot ce face, 
este omul pentru pace", 
„Ceaușescu ne învață, să 
cerem dreptul la viață", 
„Pacea și prietenia, le do
rește România", „Noi vrem 
pace-ntre popoare — nu 
vrem arme nucleare !“ 
„Minerii vor da cărbune, 
să avem pace în lume".

Moment de puternică 
vibrație, de nemărginită 
însuflețire. începe adu
narea. Dcschizînd lucră
rile adunării, tovarășul 
Aurel Angbeluș, vice
președinte al Consiliului 
orășenesc Lupeni al Fron
tului Democrației și Uni 
tații Socialiste a spus : 
„Adunarea noastră de as
tăzi, expresie a acordului și 
adeziunii totale la Apelul 
pentru dezarmare și pace, 
ne găsește pe toți sub
puternica impresie a ma
rii cbem<*ci pe care cel 

mai iubit fiu al națiunii 
noastre, primul bărbat al 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat-o 
poporului român, popoare
lor lumii, tuturor forțe
lor iubitoare de pace de 
pretutindeni, pentru in
tensificarea acțiunii de 
masă, care să contribuie la 
oprirea agravării situației 
mondiale, la reluarea și 
dezvoltarea politicii de 
destindere, la oprirea 
cursei înarmărilor, la rea
lizarea dezarmării și asi
gurarea păcii în lume. Co
lectivul de oameni ai 
muncii din străvechea 
vatră a cărbunelui. Valea 
Jiului, asemeni tuturor 
celor ce știu pentru ce 
muncesc, doresc din toată 
inima să transforme a- 
ceastă citadelă a cărbune
lui într-o puternică plat
formă, în care, așa cum 
nea cerut-o secretarul 
general, să se producă nu
mai cărbune de calitate 
în măsură să satisfacă tot 
mai deplin nevoile de dez
voltare a țării.

Pentru realizarea aces
tui deziderat major este 
nevoie de pace, liniște, de 
perspectiva unui viitor 
fără războaie, ale căror 
urmări nici nu le putem 
închipui.

Pornind de la dorința de 
a înfăptui neabătut pro
gramul de înălțare a Româ
niei socialiste pe cele mai
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București

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Puternic mobilizați de îndemnurile 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, de legitimele sentimen
te ale grijii față de destinul patriei, al 
lumii întregi, noi. minerii, toți oamenii 
muncii de la întreprinderea minieră 
Lupeni ne-am întrunit intr-o însufleți, 
toare și vibrantă adunare pentru a da 
glas voinței de pace pe care o purtăm 
în suflet, hotărîrii ferme de acțiune in 
vederea dezarmării și apărării vieții pe 
planeta noastră. Și noi, minerii, ne ală
turăm cu toată ființa amplelor și nobi
lelor acțiuni pentru dezarmare și pace, 
de apărare a dreptului sacru la viață 
și libertate al tuturor popoarelor lumii. 
Apelului adoptat de recenta adunare a 
reprezentanților organizațiilor de masă 
și obștești și ai celorlalte organizații 
componente ale Frontului Democrației 
și Unității Socialiste.

Prin grija părintească a partidului, u 
dumneavoastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi. 
minerii Lupcniului trăim o viață nouă 
in acești fertili ani ai socialismului, 
beneficiem de condiții de muncă din 
cele mai bune, pe baza mecanizării com
plexe introduse in subteran, iar orașul

nostru se reclădește în prezent pe teme
lii noi, ale urbanisticii moderne, cu- 
noscînd azi o dezvoltare și înflorire e_ 
conomico-socială fără precedent. Tocmai 
de aceea nouă ne este dragă pacea mai 
presus de orice și nu avem alt ideal 
inai arzător, mai scump, aspirații mai 
înălțătoare decît de a trăi în liniște, de 
a ne crește cu demnitate copiii sub 
soarele libertății și fără teama zilei de 
mîine, de a ne vedea de munca noas
tră bărbătească dm adîncul pămintului 
să scoatem cărbunele — lumina și căl
dura patriei. Iată de ce nouă, minerilor 
de la'Lupeni. ca de altfel întregului po
por roman, ne-a mers la inimă aidoma 
unei luminoase făclii a speranței șl op
timismului Apelul pentru dezarmare și 
pace adoptat de adunarea reprezen
tanților organizațiilor de masă și ob
ștești și ai celorlalte organizații compo
nente ale F.D.U.S-

in vibrantele chemări lă dezarmare 
si salvgardarea păcii, pentru oprirea 
.•arsului periculos al încordării din via-

ADUNAREA PENTRU DEZARMARE 
SI PACE A MINERILOR DE LA 

LUPENI
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Adunarea pentru pace și dezarmare a oamenilor muncii

(Urmare din pas 0

de la întreprinderea minieră Lupeni
înalte culmi ale cîvlliza- 

a 
curînd în

ției și progresului, de 
păși cît mai ' . 2 _
rîndul țărilor cu o dezvol
tare medie 
subscriem cu 
vingerea, cu tot ce 
mai scump, la inițiativele 
și propunerile tovarășului 
Nicolae Ccaușescu 
salvgardarea păcii, 
tru ca niciodată 
nucleare să nu-și 
pîrjolul asupra 
și lumii.

Folosim acest prilej pen
tru a ne exprima acordul 
și adeziunea deplină 
mesajele adresate de 

Nicol 
președintele 

conducătorilor 
S.U.A. prin

și avansată, 
toată con- 

avem

pentru 
, pen- 

armele 
abată 

Europei

la 
to- 
a evarășul 

Ceaușescu, 
României, 
U.R.S.S. și 
care se face apelul de a se 
întreprinde noi 
pentru succesul 
velor 
de la Geneva.

în numele păcii, al li
niștii, al vieții libere, lip
site de grija unui război 
distrugător, oamenii mun
cii de la mina Lupeni 
spun un NU hotărît răz
boiului și se alătură cu 
toată ființa și cugetul, ur_ 
mînd strălucitul exem
plu al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, acțiunilor fer
me pentru eliberarea con
tinentului earepcaiî și a 
lumii de pericolul înar
mărilor nucleare. Subscri
em cu hotărîre și fermita
te la Apelul pentru de
zarmare și pace al adu
nării reprezentanților 
ganizațiilor de masă 
cbștești și ai celorlalte 
ganizații 
Frontului 
Unității 
guri nd 
fiu al 
prin el 
popor, că nu vom precu
peți nici un efort pentru 
ca pacea să biruie și 

astfel toate 
rile noastre să 
tuite în cele 
condiții de noi 
noi".

Din rîndul 
muncii, primul care

eforturi 
tratati- 

sovieto.americane

componente 
Democrației 

Socialiste, 
pe cel mai 
națiunii 

întregul

or-
Șl 

or
ale

Și 
asi-

iubit 
noastre, 

nostru

biruie 
idealu- 

fie înfăp- 
mai bune 

și pentru

oamenilor 
a 

luat cuvîntul a fost sub- 
inginerul Paul Grasu, șef 
de brigadă la sectorul IV, 
care a spus : „Minerii 
Lupeniului, asemenea în
tregului popor, sîntem pro
fund îngrijorați, neliniș
tiți de încodarea interna
țională la care s_a ajuns • 
prin înarmare nucleară, 
ce grăbește tot mai mult 
pericolul unui război dis
trugător. Minerii doresc 
Pace 1 Niciodată perico
lul unui război nu a fost 
mai iminent ca în zilele 
noastre. Este grav ame
nințată pacea și chiar via
ța pe pămînt. De aceea 
minerii Lupeniului, ală
turi de întregul nostru po
por, aprobăm din inimă 
noile inițiative și apeluri 
de pace, de larg răsunet 
internațional ale secre
tarului nostru general, to
varășul Nicolae
Ceaușescu, de a face totul 
pentru a se opri cursa 
înarmărilor, barîndu-se 
calea amplasării noilor 
rachete cu rază medie de 
acțiune 
Europei.

Sîntem 
noastră, 
se pe cel mai iubit fiu al 
poporului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, se a- 
firmă în continuare ca un 
înflăcărat fa tor al păcii, 
independenței, progresului 
în lume, a liniștei pe a- 
ceastă planetă.

Noi, minerii, în aceste 
momente hotărîtoare pen
tru viața continentului 
pe care muncim și trăim, 
adresăm o vibrantă che
mare minerilor, muncito-

pe continentul

mîndri că țara 
avînd la cirma

rilor 
pentru 
acțiunile în vederea apă
rării păcii, pentru salva
rea celui mal de preț bun 
al omului — v^ața.

Prin munca noastră de 
zl cu zi, vom da patriei 
cît mai mult cărbune coc- 
sificabil, contribuind ast
fel la triumful păcii și în- 
țelegrii pe pămînt.

Să triumfe pacea l“.
în cuvîntul său, maistrul 

Constantin upulescu, a 
spus : „Sîntem mulțl par
ticipați la această adu
nare pentru pace care am 
cunoscut ororile celui de 
al doilea război mondial. 
Dacă vrem ca pe pămînt 
să ne mal bucurăm de 
frumusețea primului ghio
cel, de trezirea primăvă- 
ratică a naturii la viață, 
de galbenul lanurilor de 
grîu unduind în adierea 
vîntului, de roadele boga
te ale toamnei și de clin
chetul zurgălăilor iernii 
trebuie ca, acum, cînd nU 
este prea tîrziu, să ascul
tăm glasul rațiunii. Ce 
înseamnă asta ? înseamnă 
ca de aici, din Lupcnii 
Văii Jiului să se audă 
glasul nostru al minerilor, 
cei care scoatem lumină 
din întunericul adine al 
pămîntului, dorința de 
pace, de liniște sub soare, 
de somn netulburat al 
piilor noștri.

Glasul de pace al 
porului român, 

mai iubit fiu al 
rășul Nicolae 
Apelul 
zarmare și 
F.D.U.S., sînt

de pretutindeni, 
a ne uni glasul șl

co-

po- 
celprin 

său, tova_ 
Ceaușescu, 
de de- 

pace al 
chintesen

ța dorințelor noastre, 
clasei muncitoare 
România, care nu are 
armă decît munca.

De aceea, azi, aici, 
exprimăm dezaprobarea 
pentru periculoasa cursă 
a înarmărilor și în lim
bajul nostru mineresc în 
numele tuturor ortacilor 
mei din adîncuri, adresez 
salutul Noroc bun și pace 
pe pămîntul Europei, pa
ce în întreaga lume, spre 
binele oamenilor, al nos
tru a tuturor

Directorul întreprinde
rii miniere Lupeni, 
Costache Titus, și_a 
primat de asemenea 
ziunea la ideile de pace și 
dezarmare ; „în numele oa
menilor muncii de la în
treprinderea minieră Lu
peni, doresc să exprim, 
de la tribuna acestei a- 
dunări consacrate păcii 
adeziunea noastră de
plină față de politica ex
ternă promovată de parti
dul și statul nostru, față 
de strălucita 
desfășurată de 
Nicolae Ceaușescu, 
tar general 
pentru soluționarea 
blemei 
epocii 
zarmarea și în primul 
rind dezarmarea nucleară.

Dînd expresie profundei 
îngrijorări a oamenilor 
muncii de la întreprinde
rea noastră față de agra
varea situației 
față de pericolul 
prin continuarea și 
celerarea cursei 
rilor, ne exprimăm 
treaga adeziune 
de mesajele adresate 
ducătorilor de stat 
Statelor Unite ale Americii 
și Uniunii Sovietice, față 
de răspunsul dat la scrisoa
rea membrilor 
Reprezentanților a 
greșului Statelor 
de către tovarășul 
Ceaușescu, față de Apelul 
pentru dezarmare și pace 
al adunării reprezentan
ților organizațiilor de ma
să și obștești și ai celor
lalte organizații compo
nente ale Frontului De - 
mocrației și Unității So-

ale 
din 
altă

ne

ing. 
ex- 

ade-

activitate 
tovarășul 

secre- 
al partidului, 

pro- 
fundamentale a 

contemporane : de
și în

mondiale, 
creat 

ac- 
înarmă- 

în- 
față 
con- 

ai

Camerei 
Con- 

Unlte 
Nicolae

cialiste adresat întregii 
națiuni, care constituie 
expresia elocventă a voin
ței de pace a poporului 
român de a trăi în liniște 
și securitate,, de a făuri 
liber, deplin stăpîn pe 

destinele sale, viitorul so
cialist și comunist al pa
triei.

Noi, minerii Lupeniu
lui, întru totul solidari 
inițiativelor de pace ale 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sîntem hotă- 
rîți să dăm patriei cît 
mai mult cărbune cocsi- 
ficabil, atît de necesar 
industriei siderurgice pen
tru producerea oțelului 
destinat producției de pa
ce, nu morții și distruge
rii".

„Ca președintă a comi
siei de femei din 
prinderea minieră 
și ca mamă, alături 
bonele de femei 
toare și mame din țară, do
resc ca pruncii noștri să 
crească în ocrotire, să în
vețe, să se bucure de vi
itorul pe care îl clădim, a 
spus în cuvîntul său Maria 
Condoiu.

Glasul nostru vrem să 
f.e auzit de delegațiile U- 
niunii Sovietice și State
lor Unite ale Americii ca, 
în cadrul negocierilor 
la Geneva, să 
pentru oprirea 
de noi rachete 
medie de acțiune' în 
ropa, de a distruge 
arsenal ucigător.

Vrem pace și liniște pe 
pămînt. Dorim să muncim, 
să trăim și să ne 
copiii în pace".

„Ceaușescu —
„Tinerii vor da 

ca să fie pace-n lume", a- 
ceste cu’inte răsunau din 
rîndurile tinerilor —
prezenți la adunare în timp 
ce de microfon s-a apro
piat Silviu Năstase, secie- 
tarul comitetului U.T.C. 
pe mină : „în numele ce
lor 1000 de tineri de la 
întreprinderea minieră
Lupeni — spunea vorbi
torul — dau glas îngri
jorării și neliniștii noastre 
fațî de încordarea deo
sebit de gravă la care s_a 
ajuns în viața internațio
nală prin continuarea 
cursei înarmărilor, care 
face să planeze asupra o- 
menirii pericolul de răz
boi, amenință cu distru
gere tot ceea ce noi tine- 

muncă 
noii 
in-

(Urmare din pag. I)

ta

G R A M A

între- 
Lupeni 
de mi- 
munci-

de
facă totul 
amplasării 

cu rază
Eu- 

acest

creștem

tinerii-, 
cărbune

rii creăm prin 
pentru construirea 
societăți socialiste 
floricea patriei.

Expriir.înd 
noastră adeziune 
bare față de 
iubitului nostru 
cător, tovarășul 
Ceaușescu, față de Apelul 
Frontului . Democrației și 
Unității Socialiste, ne ală
turăm tinerilor din întrea
ga țară, din 
me, s; unînd NU 
lor în Europa ! 
boiului 1 D* PĂCI?

„în calitate de 
ședință a O.D.U.S., 
prezentantă a celor 
1400 de membri 
de om al muncii, de soție 
și mamă, susțin cu toată 
energia noua inițiativă de 
pace a Tomâniei, inițiată 
la îndemnurile și demer
surile făcute de secreta
rul general al partidului, 
președintele țării, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, a 
spus tovarășa Elena De- 
heleanu.

In interesul păcii și li
niștii în lume, ne ridicăm 
cu toată energia împotri
va politicii de continua
re a înarmărilor, de am. 
plasare a noi rachete cu 
rază medie de acțiune in 
Europa și în lume.

Nu vrem să trăim nicio
dată experiența orașelor 
Hiroșima și Nagasaki,

Șl

deplina 
și apro- 

propunerile 
condu- 
Nicolae

întreaga lu- 
rachete- 

Nu, răz- 
I".

pre- 
de re- 

peste 
O.D.U.S.,

internațională, renunțarea la proiectata 
amplasare a noilor rachete nucleare cu 
rază medie de acțiune pe teritoriul u- 
nor țări din Europa care pun în grav 
pericol stabilitatea politică și viața po
poarelor de pe continentul nostru și din 
întreaga lume, noi deslușim o dată mai 
mult expresia statornicelor dumnea
voastră preocupări și inițiative, neobo
sita activitate pe care o desfășurați cu 
pilduitor patos revoluționar, mult sti
mate tovarășe secretar general, pentru 
împlinirea aspirațiilor de libertate, pace 
și progres al omenirii.

Folosim și acest prilej pentru a ne 
exprima profunda admirație și mîndrie 
patriotică, înalta apreciere și recunoș
tință față de nobila și strălucita activi
tate — recunoscută și prețuită în în
treaga lume — mult iubite și stimate 
tovarășe președinte Nicolae Ceaușescu, 
ca un eminent bărbat de stat, avînd o 
contribuție prodigioasă și plină de ini
țiativă în abordarea lucidă și realistă, 
conformă cu principiile dreptului in
ternațional, a modalităților de a se a- 
junge la soluționarea marilor și grave
lor probleme ce confruntă în prezent o- 
menirea. Susținem și sprijinim cu în
flăcărare inițiativele și demersurile 
dumneavoastră pentru reducerea de
calajelor economice dintre state, rezol
varea pe cale pașnică a conflictelor, 
stoparea cursei înarmărilor, înlătură

rea pericolului nuclear, reluarea și dez
voltarea cursului destinderii internațio
nale, întărirea încrederii și colaborării 
intre popoare, salvgardarea păcii și fău
rirea unei lumi mai drepte și mai bune 
pe planeta noastră.

Deplini încrezători în înțeleaptă poli
tică internă și externă a partidului și 

— ----- cu atîta
aspira- 

străluci- 
activita- 

binelui

statului pe care o promovați 
consecvență pentru împlinirea 
țiilor poporului nostru, urmind 
tul dumneavoastră exemplu de 
te pusă fără preget în slujba ___ —■
țării și națiunii noastre, al întregii o- 
meniri, noi participanții la adunarea 
de la mina Lupeni, facem legămînt so_ 
’ ” ' devota-

sîntem 
dum-

lemn să sprijinim cu întregul 
ment și toată energia de care 
capabili inițiativele și acțiunile ___
neavoastră pentru dezarmare și pace. 
Vă asigurăm, incă o dată, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne vom 
face în mod exemplar datoria față de 
dumneavoastră „Minerul nostru de onoare" 
muncind și acționînd în spirit revoluțio
nar pentru creșterea producției de căr
bune cocsificabil, convinși că prin efor
tul nostru pentru dezvoltarea bazei e- 
nergetice a țării, asigurăm premisele 
ca dezvoltarea economico-socială a pa
triei să urce pe noi și înalte cote ale 
împlinirii, iar glasul de pace al Româ
niei socialiste să se facă auzit cu și 
mai mare putere in întreaga lume.

Lupeni, 26 septembrie 1983

iubite

I

martirizate de prima 
plozie nucleară".

într-o unanimă și 
ternică simțire față de 
destinul poporului nostru 

și al tuturor popoarelor 
lumii, față de viață, într-o 
atmosferă de fierbinte en
tuziasm patriotic, parti
cipanții la adunare au a- 
doptat textul unei tele

grame adresate 
tului Central al 
lui, tovarășului 
Ceaușescu.

Puternicele aplauze, 
vațiile și uralele izbucni
te spontan din rîndurile 
minerilor și preparatori
lor dau vie expresie sen
timentelor lor de dragos
te și prețuire față de se
cretarul general al parti
dului, 
niei 
Nicolae Ceaușescu, a 
neobosită activitate 
atît de consecvent 
în slujba soluționării 
rilor și gravelor- 
me care confruntă omeni
rea. Se dă glas voinței și 
hotărîrii minerilor, 
ror oamenilor muncii 
la I.M. Lupeni și 
Preparația Lupeni, de 
sprijini fără preget, 
turi de întregul 
popor, inițiativele și 
mersurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu pen
tru oprirea cursei înarmă
rilor, a pericolului nu
clear, împiedicarea insta
lării de noi rachete cu ra
ză medie de acțiune în 
Europa, pentru reducerea 
încordării din viața inter
națională, reluarea cursu
lui destinderii și întă
rirea încrederii și colabo
rării între state — 
teresul salvgardării 
(Textul telegramei 
publicat integral).

Participanții la aduna
re au adresat apoi un 
mesaj președintelui celei 
de a 38-a sesiuni a Adu- 
rării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite în 
care — în numele dreptu
lui suprem al omenirii la 
viață și existență liberă pe 
această planetă — se cere 
Forului mondial al po
poarelor să întreprindă 
tot ce-i s*ă m putință, să 
folosească întreaga sa in
fluență, pentru a se stopa 
cursa aberantă a înarmă
rilor, a se bara calea răz
boiului nuclear.

în mesaj, printre altele 
se spune i „Ca făurari ai

ex-

pu_

Comite- 
partid u- 
Nicolae

o-

președintele Româ- 
socialiste, tovarășul 

cărui 
este 

pusă 
ma- 

proble-

tutu- 
de 

de la 
a 

ală- 
nostru 

de-

în in- 
păcii. 

este

ac

popoa- 
pericolu- 
amenin- 
existen- 

și civili- 
planeta

societății socialiste în 
frumoasa noastră țară, noi 
minerii, tehnicienii și in
ginerii, întregul colectiv 
de muncă al întreprinderii, 
alături de întregul nostru 
popor, susținem cu toată 
fermitatea, cu toată con
vingerea, multiplele
țiuni întreprinse pe plan 
internațional de președin
tele României socialiste, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, fn vederea in
tensificării luptei 
relor împotriva 
lui nuclear care 
ță pacea lumii, 
ța însăși a vieții 
zației umane pe 
noastră.

în această conjunctură, 
susținem întru lotul po
ziția președintelui țării 
noastre în legătură cu ne
gocierile ce eu loc la Ge
neva între U.R.S.S.
S.U.A. Ne exprimăm spe
ranța că realismul și lu
ciditatea, spiritul de înal
tă răspundere pentru 
pacea și soarta popoare
lor europene și a între
gii omeniri vor învinge, 
că se va realiza înțelege
rea multașteptată de a 
se opri amplasarea de noi 
rack te cu rază medie de 
acțiune pe continentul 
nostru și se va trece la 
retragerea și distrugerea 
celor existente. Știm că 
actuala sesiune a Adună
rii Generale a Organizației 
Națiunilor Unite are pe 
agenda de lucru numeroa
se probleme deosebit de 
importante, dar conside- 

mai arzătoa
re problemă, cu implicații 
directe asupra vieții ome
nirii o constituie în mo
mentul de față dezarma
rea, eliberarea oamenilor 
de povara (grea a înarmă
rii, care consumă uriașe 
valori materiale.

Avem nestrămutata con
vingere că Organizația 
Națiunilor "Unite dispune 
de forțele și mijloacele 
necesare pentru ca pe pla
neta Pămînt să biruiască 
luciditatea și rațiunea, că 
se va 
nergia 
rea să 
minețl 
de roadele muncii 
să-și 
pili**.

în
rea

râm că cea

Și

acționa cu toată e- 
pentru - 
se bucure
senine, de

'•rească în

continuare, 
a adresat

omeni- 
de di- 
liniște, 

sale,
pace co

aduna- 
scrisori

Ambasadei 
publicilor 
cialiste, 
telor Unite ale 
și ambasadelor 
statelor europene 
tate la București.

Profunde semnificații 
are conținutul scrisorilor 
privind lupta și acțiunea 
fermă, unită, a popoarelor 
din Europa pentru a îm
piedica planurile N.A.T.O. 
de amplasare pe conti
nentul nostru a noi ra
chete cu rază medie de 
acțiune — element nou și 
deosebit de periculos care 
amenință să destabili
zeze climatul politic, să 
deschidă și mai mult ca
lea spre confruntarea ma
rilor puteri, spre război și 
distrugere nucleară. Scri
sorile dau glas adeziunii
nețărmurite a minerilor
la poziția adoptată de pre
ședintele României, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
în mesajele adreaate con
ducătorilor Uniunii Sovie
tice și Statelor Unite ale 
Americii în care se for
mulează cererea de a face 
totul pentru reușita nego
cierilor de la Geneva, pen
tru a se opri proiectata 
amplasare a noi rachete 
cu rază medie de acțiune 
în Europa, pentru retra
gerea celor existente și 
distrugerea lor.

în întreaga desfășurare 
a importantei adunări, 
minerii Lupeniului au dat 
glas cu întreaga căldură a 
sufletului, cu 
însuflețire și 
muncitorească 
atașamentului lor la poli
tica consecventă a parti
dului și statului nostru — 
al cărei neobosit exponent 
este secretarul general al 
partidului, tovarășul

Nicolae Ceaușescu. în cu
vîntul lor de la tribuna a- 
dunării el au exprimat 
totodată ferma hotărîre 
de a întări adeziunea la 
Apelul Frontului Demo
crației și ’ ității Socia
liste prin fapte de muncă 
și vrednicie în abataje, de 
a da patriei cît mai mult 
cărbune pentru cocs, con
tribuind astfel la cîștiga- 
rea independenței ener
getice a patriei, la crește
rea puterii de acțiune a 
României socialiste, pusă 
în slujba triumfului păcii, 
și progresului în Întreaga 
lume, :

Uniunii Re- 
Sovietice So- 

Ambasadei Sta- 
Americii 

tuturor 
acredi-

puternică 
răspundere 
adeziunii și
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da patriei cit mai mult / 
cărbune, pentru înfăp- J

Ștefan NEMECSEK

de 
pe

de 
de 

eco-

sectorului 
disciplina 

a muncii.

de 
rea. 
con-

înre_ 
luni 

acest

pentru 
calității

Șl 
inten- 
colec- 
reușit 
„Este

tuirea independenței 
nergetice a țării.

Gh. BOȚEA

răs- 
co_ 

per-
or-

Umăr la umăr, <

i

efor-

,-M idilic?

experiență acu- 
de_a lungul ani- 
lucrează de peste 
ani la I.M. Vul-

cu cei 18 ortaci lai 
a reușit să depășeas- 
productivitatea mun- 
planificată în abata- 
cameră pe care îl

Eficiența muncii politico-educative se 
regăsește în rezultate economice meritorii

lumina exigențelor 
orientărilor 
cuvîntarea

?1colae

Și 
în 
lui 
secretar general al parti
dului, la Consfătuirea de 
lucru de la Mangalia 
privind perfecționarea ac
tivității organizatorice și 
politico-educative adu
narea generală a organi
zației de bază XI inves
tiții de la I.M. Petrila 
a analizat cu răspunde
re comunistă sarcinile 
ce îi revin din acest 
document de inestimabilă 
valoare teoretică și- 
practică.

în materialul prezen
tat adunării generale de 
către secretarul organiza
ției de bază a fost relie
fată activitatea desfășu
rată de b.o.b., de mem
brii de partid, de întregul 
colectiv al sectorului 
privind îmbunătățirea
muncii organizatorice și 
politico-educative în ve
derea înfăptuirii exem
plare a hotărîrilor de 
partid și de stat, a sarci
nilor economice, știind 
că sectorul de investiții 
are de realizat obiective 
de mare importanță pen
tru deschiderea de noi 
capacități miniere pen
tru viitorul producției de 
cărbune a minei. Prin
tr-o mobilizare exempla
ră a întregului colectiv.

cuprinse 
tovarășu- 

Ceaușescu,

în frunte cu comuniștii, 
sectorul 
trecuți • 
zultate 
mele 8 
— plus 
tivitatea 
sută pe lucrător, 
rea cu 3 miliosre lei a 
volumului lucrărilor 
deschideri. Aceste 
lizări se datoresc

— ca și în anii 
— a obt’nut 
mentor i 
luni ale 
370 ml,
muncii

re
in pri- 

anulul 
produc- 

101 13
depăși

onar militant, necesar 
înfăptuirii neabătute a 
programului partidului" 
— creșterii spiritului de 
înaltă responsabilitate co
munistă, ridicării la un 
nivel calitativ a rolului 
de conducător politic al 

organizației de bază pen
tru a conduce cu com
petență activitatea pro
ductivă, de eficiență e-

//////////////////////////////////////////////////////////////////////'

VIATA de partid
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ducerii 
către 
partid 
nomice 
cative, .gîndirii și 
tivității cadrelor de con
ducere — de la șef de 
sector la șef de brigadă — 
repartizării și folosirii 
judicioase a forțelor u- 
mane și a dotării tehni- 
ce, respectării discipli
nei tehnologice și a 
muncii.

Materialul și dezbate
rile din adunare au evi
dențiat necesitatea, așa 
cum afirma tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la 
Consfătuirea de la Man
galia ca „activitatea parti
dului, a membrilor de 
partid să se ridice la
nivel nou, să fie pătrun
să de un spirit revoluți-

permanente 
organizația 

a activității 
și politico.edu- 

recep-

conomică, de ridicare a 
nivelului de cunoștințe 
politice și profesionale al 
membrilor de partid, des
fășurării corespunză
toare a învățămîntului 
politico-ideologic.

în cadrul adunării 
fost evidențiate

Vasile Romașcănu,
Gheorghe Grigore, Nico
lae -e’inschi, Sandor Ko
vacs și alții. In cuvîntul 
ior, Vasile Docan, Vasile 
Stan, Iosif Szilagyi, Ilic 
Matei, Ion Lupașcu, Pe
tru Butuza, Adam Ani, 
Marin Bîrsănescu, au a- 
rătat că în minerit, în 
activitatea ce o desfășoa
ră este prezent cu preg
nanță spiritul de dăruire, 
revoluționar în tot ce fac 
pentru a da țării cît mai 
mult cărbune, a pregăti 
noi orizonturi și capaci
tăți de producție. Spiri
tul 
nă 
re 
te, 
că

experiența și tinerețea

Cu planul pe noua luni îndeplinit

Cărbune cocsificabil
extras suplimentar
Eforturile susținute depuse de colectivul de mi

neri de la sectorul III al I.M. Uricani au fost ma
terializate în cele 1128 tone de cărbune extrase su
plimentar de la începutul acestei luni. Cu acestea, 
plusul cumulat de la începutul anului se ridică la 
peste 5 800 tone de cărbune cocsificabil. Producția 
extrasă suplimentar a fost obținută pe seama depă
șirii productivității muncii planificate în toate a_ 
batajele sectorului. Cele mai bune rezultate au fost 
obținute în abatajul frontal exploatat de brigada 
condusă de Dumitru Izvoreanu, care a reușit să 
depășească productivitatea muncii în medie cu o 
tonă pe post. Rezultate bune au obținut și brigă
zile conduse de minerii Ștefan Baciu, Traian Pop 
și Ion Volocanu care lucrează în abatajele cameră 
ale sectorului. Cele 5800 tone de cărbune extrase 
suplimentar de acest colectiv au asigurat realiza
rea sarcinilor de plan pe 9 luni cu 10 zile mai de
vreme.

de oameni 
de la între- 
de 

livrat 
nou lot 
Uniunea 

aceasta,

confecții 
zilele 

de 
So- 
pla-

Produse competitive 
pe piața

Colectivul 
ai muncii 
prinderea 
Vulcan a 
trecute un 
produse în 
vietică, cu
nul pe 9 luni la export 
a fost îndeplinit

Valoarea ultimelor pro
duse expediate se ridică 
la 2,5 milioane lei va
lută. Cu acestea, numă
rul de confecții liyrate 
partenerilor externi în 
acest an se ridică la
90 000 bucăți confecții, 
valorînd peste 23 mili
oane lei valută. în

externă
ceste zile se depun 
turi susținute pentru pre
gătirea și livrarea unui 
nou lot care însumează 
peste 10 000 de bucăți 
confecții cu o valoare de 
1,5 milioane lei valută. 
La îndeplinirea 
lui la 
înainte 
tribuit 
fiecare 
lectivului
De remarcat este faptul 
că nu s-a înregistrat în 
acest an nici un fel de 
refuz sau reclamație din 
partea beneficiarilor ex
terni.

plaau-
export pe 9 luni 
de termep a coa- 
în egală măsură 
membru al co- 

întreprinderii.

I
I

EXPUNERE.
28 septembrie, ora 
în sala 
cultură, 
nire a 
cii din 
cetătorul științific dr. 
Vladimir Eșanu din bri
gada științifică a revis
tei _Magc iin“. în cadrul 
întîlnirii va fi prezentată 
avnnnr-p? Xî A teri aii ta -
— pai cant ■

Mîine,
18. 

mică a casei de 
are loc o întîl- 
oamenilor mun- 
Petroșanț cu cer- 

științific

tea lumii și știința con- 
•emporană". (T.Ț.) 
GOSPODĂREASCA. Con
tinuă acțiunea de repa
rare, prin așternerea de 
piatră spartă, a străziloi 
dii- partea veche a Pe- 
troșaniului. S-a îm
prăștiat și cilindrat pia
tră spartă pe străzile 
Grivița Roșie, Aradului, 
Decebal. în continuare 
se vor realiza reparații 
asemănătoare pe alte no’ 
uâ străzi din 
parte a orașului. (T.Ț.)

REAMINTIM 
CARI LOR AMATORI 
interdicția prinderii

aceeași

PES- 
că
11-

au 
brigăzi

le care și-au realizat sar
cinile de plan și îndeo
sebi cele conduse de co
muniștii Vasile Pop, 
Constantin Borș, Gheor
ghe Moldovan, dar s-a 
insistat și pe lipsurile ce 
mai persistă în activ’ta- 
tea unor comuniști, alți 
muncitori ai 
care încalcă 
de partid și 
contribuie prin absențele 
de la lucru la dezorga
nizarea producției. Prin
tre aceștia se numără :

revoluționar înseam- 
exigență și răspunde- 
în muncă, în societa- 
în pregătirea politi- 

și profesională, dar și 
combativitate față 
lipsuri, să-i facem 
unii dintre noi, pe indis- 
ciplinați să înțeleagă că 
numai prin muncă și dis
ciplină ne realizăm sar
cinile.

în cadrul adunării 
generale a organizației 
de bază investiții de la 
mina Petrila s-a manifes
tat cu exigență și 
pundere hotărîrea 
muniștilor de a-și 
fecționa activitatea 
ganizatorică și politico- 
educativă, de a-și onora 
exemplar sarcinile 
plan pe acest an.

Teodor RUSU

întreprinderea de utilaj minier din Petroșani, 
a devenit în ultimii ani, o veritabilă citadelă ■ 
construcției de mașini și utilaje miniere în Valea 
Jiului. In scurt timp, urmînd indicațiile secretaru
lui general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, date cu prilejul vizitelor de lucru efec
tuate aici, uzina a reușit să_și dezvolte fabricația 
de la piese și subansamble de utilaje, reduse ca va
loare și complexitate, la tehnici de vîrf pentru 
mecanizarea operațiilor de bază în mineritul româ
nesc. In numeroase mine din orașele Văii Jiului 
funcționează la această dată susțineri mecanizate 
de abataj fabricate la I.U.M.P., cu care se realizea
ză parametri productivi la nivelul complexelor si
milare din import.

In imagine aspect de muncă din noua hală de 
asimilări hidraulice.

Pină 20 octombrie
a.c., în Valea Jiului și zo
na Hațegului, au loc adu
nări generale ale grupe
lor de vînători și pescari 
sportivi pentru dări de 
seamă și alegeri.

Adunările generale pri
lejuiesc o analiză concretă, 
temeinică a activității de 
gospodărire a fondurilor

panului după data de 15 
septembrie este în vi
goare și trebuie respec
tată ca și cea referi'oare 
la pescuirea păi 
lui. Pe rîurile 
Voievodu au fost 
tate cîteva cazuri 
ținere a lipanului, 
mate de atenționarea 
pescarilor respectivi, 
re au 
desculpc 
formării, 
zente pe 
te în această 
nu vor mai proceda 
fel cu ceilalți 
iden.-ficați. (T.Ț.)

istrăvu- 
Strei și 
depis- 
de re-

, ur.

ca- 
încercat să se 

pe seama nein- 
Patrulele pre- 

apele de mun- 
perioadă 

ia 
vinovați

Printre cele mai bune 
brigăzi de la sectorul II 
al I.M. Vulcan se numă
ră și cea condusă de 
Florea Petrișor, brigadă 
care lună de lună a reu
șit să-și depășească sar
cinile de plan. Printr-o 
bună organizare a locu
lui de muncă, prin folo
sirea la capacitate a în
tregului potențial tehnic 
și uman de care dispun 
și prin folosirea integra
lă a timpului de lucru, 
Florea Petrișor, împreu
nă 
săi 
că 
cii 
jul 
exploatează în medie cu 
două tone pe post. Prin 
depășirea productivită
ții muncii au fost extra
se suplimentar din acest 
abataj în cele 8 luni pes
te 4000 tone de cărbune. 
Florea Petrișor se nu
mără printre minerii cu 
multă 
mulată 
lor. El 
25 de 
can, de 18 ani conduce 
destinele acestei brigăzi 
cu care a cunoscut multe 
satisfacții. Au avut 
greutăți, dar prin 
sificarea efortului 
tiv totdeauna au 
să iasă din impas, 
cea mai omogenă brigadă 
din sector. Niciodată nu 
ne-a creat greutăți. Pro
blemele ce apar la acest 
loc de muncă sînt rezol
vate operativ de membrii 
brigăzii. Șeful de briga
dă a cerut să le fie asi
gurată o trusă cu scule 
pentru executarea unor 
lucrări de lăcătușerie șl 
de atunci singuri își re
mediază defectele elec
tromecanice, nu așteap
tă intervenția electrolă- 
cătușilor", ne spunea 
adjunctul șefului de sec
tor, maistrul Vaier Pop.

Calitățile șefului 
brigadă și-au

prenta asupra tuturor 
minerilor din brigadă. 
Toți au un singur țel, că 
lucreze bine și să dea 
cit mai mult cărbune, 
dar nu orice fel de căr
bune, ci de cea mai bu
nă calitate. Șefii de 
schimb Vasile Badea, 
Gheorghe Ardeleanu și 
Ilie Pătulea nu 
steril în cărbunele 
pleacă spre culbutor. 
fost aleasă și depusă 
poditură, în decurs 
9 luni o cantitate 
peste 1000 mc de steri). 
Aceasta arată preocupa
rea colectivului 
îmbunătățirea 
cărbunelui.

La aceste rezultate bu
ne obținute în cele 8 Juni, 
o contribuție de seamă 
și-au adus mineri 
multă experiență 
sînt Victor Bodea, 
ian Croitoru, 
Tucan, Ion Nasta, 
Gaiță, dar și mai 
lor ortaci Anton 
Gheorghe Gheață și Emil 
Panțîru care s-au inte
grat de acum în meca
nismul brigăzii și care 
depun eforturi susținute 
pentru a învăța de la or
tacii lor tainele acestei 
meserii bărbătești.

Rezultatele bune 
gistrate în cele 8 
care au trecut din 
an au fost continuate și 
în primele două decade 
ale ltjnii septembrie, 
cînd au fost extrase pes
te sarcinile de plan 170 
tone de cărbune, ca ur
mare a depășirii produc
tivității muncii cu aproa- I 
pe o tonă pe post. Mi-i 
nerii acestei brigăzi răs- , 
pund prin 
de muncă 
secretarului 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu, de a ț

acceptă 
care 

A 
pe 
de 
de

cu 
cum
Sto- 

Petru 
Marin 
tinerii 
Ivan,

•!

fapte demne ț 
la chemarea l 
general al J 

tovarășul ț

ooiiGreio, temeinice
tivi, relevarea preocupă
rilor și măsurilor avînd 
drept scop activizarea 
tuturor membrilor gru
pelor pentru înfăptuirea 
sarcinilor privind 
rea indicelui de 
al fondurilor, 
disciplinei în 
vînătorii și

și pescuit, 
rezultatelor

de vînătoare 
evidențierea 
pozitive, precum și a ce
lor care au contribuit la 
obținerea lor. Un loc im
portant în cuprinsul dă
rilor de seamă și 
baterilor trebuie 
cupe analizarea 
tamentului etic al 
rilor și pescarilor

al dez- 
să-1 o- 

compor- 
vînăto- 
spor -

ridica- 
bonitate 
întărirea 

practicarea 
pescuitului,

pentru lichidarea hotărî- 
tă a actelor de braconaj.

In noile conduceri ale 
grupelor să fie aleși vînă- 
tori și pescari cu experien-- 
ță și inițiativă, oameni ca
re oferă garanția prospe
rității activității de vînă- 
toare și pescuit sportiv. 
(T.Ț.)

În
de 

ca-

ÎN CADRUL CASEI 
PIONIERILOR ȘI ȘOI
MILOR PATRIEI din o- 
rașul Lupeni se fac 
crieri pentru cursul 

schi organizat de
dre de sepcialitate, 
Se primesc înscrieri pen
tru copii în vîrstă de 5 
și 6 ani. înscrierile se 
fac la sediul Casei pio
nierilor, începînd de as
tăzi, 27 septembrie. (T.A.) 

LA BAI. Oficiul mu
nicipal pentru probleme 
de muncă și ocrotiri so 
ciale anunță pensionarii 
care doresc fă efectueze 
cura de tratament în a-

ccastă toamnă că dispune 
de bilete pentru stațiu
nile balneare Bazna, Că- 
ciulata, Govora, Moneasa, 
Vața de Jos, Sinaia, E- 
forie Nord, Băile Her- 
culane, Sîngeorz-Băi, 
Slănic Moldova, Sovata, 
Techirghiol și Tușnad. 
(I.V.)

AUTOMATE. De atî- 
s-a bătut mo- 

avantajele 
de scară

ta vreme 
nedă despre 
automatelor 
i.entru iluminatul' blocu
rilor, care, asigură în
semnate economii de e- 
nergie electrică, dar și 
în bugetele cetățenilor și

totuși asociațiile de lo
catari n-au rezolvat ni
mic în acest sens. Se
vede că această inițiati
vă nu are încă...
bună în rîndul 
telor asociațiilor și 
alte foruri 
contribuie 
problemei.

Rubrică
Toma

priză 
comite- 

la 
în măsură să 
la rezolvarea 

(I.V.) 
realizată de 
ȚAȚARCA
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memento
Schimbun de n esaie

între tovarășul Nicoiae Ceausescu* » 
și tovarășul Hu Yaobang

BEIJING 26 (Agerpres). 
— Din partea tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu, se
cretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste Româna an fost 
transmise un călduros sa
lut 5* cele mai bune u_ 
rări tovarășului Hu Yao
bang, secretar general al 
Comitetului Central al 
P.G. Chinez.

Intre tovarășul Nicoiae 
și tovarășul Kim Ir

PHENIAN 26 (Agerpres). 
— Din partea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, preșe
dintele Republicii Socia
liste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu. s-a 
transmis tovarășului Kim 
Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Co
reea, președintele Repu
blicii Populare Democra
te Coreene, și tovarășei 
Kim Săng E, un mesaj de 
prietenie și solidaritate

Plenara Adunării Generale a O. N. U.
NAȚIUNILE UNITE 26 

(Agerpres). — Luni, 26 
septembrie, în plenara A- 
dunării Generale a O.N.U. 
au început dezbaterile po
litice generale, în cadrul 
cărora sînt înscriși șefii 
delegațiilor unul număr de 
152 de state membre, din 
totalul de 158. înaintea

Mulțumind călduros, to
varășul Hu Yaobang a 
rugat să se transmită to
varășului Nicoiae 
Ceaușescu un cordial sa
lut și cele mai bune urări 
de succes în activitatea pe 
care o desfășoară în frun
tea partidului și statulu 
român.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 

frățească, împreună cu ce
le mai călduroase urări de 
noi succese în edificarea 
socialismului, în realizarea 
de către poporul coreean 
a aspirațiilor sale de rea- 
nificare pașnică și inde
pendentă a patriei.

Mulțumind în mod căl
duros pentru mesajul 
primit, tovarășul Kim Ir 
Sen a rugat să se trans
mită tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu salutul 
său cordial precum și u_ 
rări de noi succese popo- 

începerii dezbaterilor ge
nerale propriUxzise, la 
tribuna Adunării Gene
rale a lu.it cuvîntul pre
ședintele S.U.A., Ronald 
Reagan.

în cadrul primei șe
dințe a dezbaterilor ge
nerale, pe lista vorbitori
lor au figurat reprezen

de către tovarășul llu 
Yaobang a tovarășului ge
neral colonel Constantin 
Olteanu, membru al Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale 
al Republici Socialise 
România, care, în fruntea 
unei delegații militare, în
treprinde o vizită oficială 
în R.P. Chineză.

Ceaușescu
Sen

rului român în făurirea 
societății socialiste multi- 
late-"' dezvoltate.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea, 
la 26 septembrie, de că
tre tovarășul Kim Ir Sen 
a tovarășului Ion Teorea- 
nu, ministrul educației șl 
învățământului, șeful de
legației române la Confe
rința miniștrilor învăță- 
mîntului și culturii din 
țările nealiniate și alte 
state în curs de dezvoltare, 
care se desfășoară în pre
zent în Phenian.

tanții Braziliei, Filipi- 
nelor. Argentinei, Liberiei, 
Venezuelei, Norvegiei, Sue
diei, Republicii Sri Lan
ka, Portugaliei, Islandei 
și Republicii Djibouti.

Dezbaterile generale din 
plenul adunării generale 
continuă.

| FILME
PETROȘANI — 7 No. 

! iembrie: Fantoma lui I Barbă Neagră ; Unirea : 
| Vraciul, I—II.
j LONEA : Dragoste la
* prima vedere.
| ANINOASA : Clinele.

I VULCAN — Luceafărul:
| Și a fost jazzul.

LUPENI — Cultural :
• Agonia, I—II.

I URICAN1 : Margare-I te pentru castelană.

!
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VALORIFICAȚI sticlele 
și borcanele goale prin 

magazinele 
ALIMENTARE si de 

LEGUME-FRUCTE
- LA SCHIMB
- CONTRA MARFA
- SAU NUMERAR

11,00 Telex.
11,05 Panoramic econo

mic.
11.35 Dublura — (color) 

Episodul 1.
12.10 Melodii populare
12.35 Desene animate 

„Povestiri din pă
durea verde"

16,00 Telex.
16,05 România pitoreas

că.
16.25 Amfiteatrul arte

lor.
17,05 Universul femeilor.
17,50 1 001 de seri.
20,00 Telejurnal (parțial 

colo.'.
20,15 Actualitatea In e- 

conomie.
20.30 Videoteca interna

țională (color).
21,00 La zi în 600 de se

cunde.
21.10 Mu: ca — izvor al 

bunăstării. 
Majorarea retribu
ției în industria 
minieră.

21.25 Telefilmoteca de 
aur. Toma Cara- 
giu.

22.30 Telejurnal. (parți
al color).

In ultimul minut...
MINERUL CAVNIC — 

MINERUL LUPENI 1—0 
(0—0). Partidă de mare 
luptă, eforturile celor do
uă combatante au fost în
greunate de terenul deni
velat, presărat cu băl
toace. Oaspeții au mizat 
pe faza defensivă, pe con
traatac fiind trimiși doar 
Sălăgean, Pantelimon și 
Ionel Popa, care au pus 
însă probleme colegilor 
de breaslă. Mai întîi în 
min. 20, Ionel Popa a șu
tat pe lîngă buturi, 18 mi
nute mai tîrziu, într-o 
postură similară, mijloca
șul din Lupeni a „pus“ 
balonul înapoi debutantu
lui în divizia secundă 
Ene Ciprian, care a șutat 
defectuos.

Atacurile în valuri la 
poarta lui I. Grigore au 
sporit în Intensitate la 
reluare, Chițac și Romeo 
Rusu s-au remarcai la 
centrările înalte, ba chiar, 
prin pase precise, au lan
sat atacuri tăioase. Două 
ocazii rarisime au ratat 
în min. 60 Sălăgean, care 
n-a finalizat cursa lui Io
nel Popa și Ene Ciprian 
din nou imprecis.

Finalul derbiului mine
resc s-a consumat la cea 
mai înaltă tensiune, cu cî- 
teva secunde înainte de 
fluierul final, fotbaliștii 
din Cavnic au obținut o

lovitură liberă pe aripa 
stingă. La centrare au să
rit Voicu și fundașul cen
tral dreapta advers, im
pactul l-a dezechilibrat 
pe mijlocașul nostru, în 
vreme ce lovitura de cap 
a celuilalt a dus mingea în 
plasă. Iată cum, după o 
prest-ție bună, fotbaliștii 
din Vale au părăsit tere
nul învinși și pentru că 
au neglijat finalizarea.

DIVIZIA A
CLASAMENTUL

1, Sportul studențesc 5 4 1 0 11—3 9
2. Dinamo 5 3 2 0 8—1 8
3. Steaua . 5 3 1 1 12—4 7
4. F.C. Olt 5 2 3 0 5—2 7
5. S.C. Bacău 5 3 1 1 5—4 7
6-7 JIUL 5 3 0 2 7—8 6

A.S.A. Tg. Mureș 5 2 2 1 6—7 6
8. Universitatea Craiova 5 2 1 2 8—3 5
9. F.C. Bihor 5 1 3 1 6—6 5

10. Corvinul 5 1 2 2 6—6 4
11-12 Rapid 5 1 2 2 5—7 4

„Poli" lași 5 0 4 1 2—4 4
13. Chimia Rm. Vîlcea 5 1 2 2 3—6 4
14. F.C. Baia Mare 5 1 2 2 5—10 4
15. CB. Tîrgoviște 5 0 3 2 4—7 •3
16. Dunărea C.S.U. Galați 5 0 3 2 1—5 3
17. F.C. Argeș 5 1 0 4 3—8 2
18. Petrolul 5 1 0 4 5—11 2

■ Preparatele din pește sînt gustoase 
și în întregime asimilabile;

■ Peștele este un aliment de bază, 
fiind bogat în proteine, grăsimi, fosfor 
și vitaminele A~rD;

■ De vinzare în magazinele speciali
zate de pescărie, in magazinele Alimentara 
și preparat, in unitățile GOSPODINA și de 
alimentație publică.

La —1 în clasamentul 
adevărului. Minerul Lu
peni primește duminică 
replica puternicei garni
turi universitare din Cluj- 
Napoca. Numai printr-o 
mobilizare exemplară, a- 
pelînd la soluții tactice- 
surpriză pot să-și adjude
ce victoria, atît de necesa
ră, acum cit nu s-au lim
pezit încă apele la perife
rie...

Andrei APOSTOL
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