
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VAl

roși
de prietenie in țara

noastră a tovarășului 
TODOR JIVKOV

Continuarea convorbirilor oficiale

ANUL XXXIX, NR.9 666 SÎMBATA, 8 OCTOMBRIE 1983 4 PAG. — 50 BANI

tușii

ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

f "-----
Minerii Văii Jiului înregistrează

'A

Noi succese în condițiile
generalizării acordului global
Colectivele întreprin- 

derilbr miniere din Va. 
lea Jiului au primit cu 
viu interes generaliza
rea acordului global, iar 
realizările obținute zil
nic la producția de căr
bune extras sînt în con
tinuă creștere. înregis- 
trînd o producție supli
mentară prevederilor de 
plan la zi, de 1200 tone 
de 
la 
se 
în 
în

cărbune, minerii de 
Paroșeni, continuă să 
situeze pe primul loc 
întrecere, demonstrînd 
felul acesta, cu cel

mal temeinic argument 
— producția extrasă pes
te plan — hotărîrea lor 
fermă de a valorifica la 
un nivel superior condi
țiile create de generali
zarea acordului global.

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
implică, în primul rind 

răspundere în muncă
Mineritul, realizarea cu consecvență și integra

lă a sarcinilor pe care le are un sector, o brigadă, 
fiecare bărbat care și-a asumat misiunea de mi
ner, de combatant pe frontul cărbunelui, incumbă, 
în primul rind, răspundere, angajare responsabilă 
în efortul pentru a transforma cifrele de plan în- 
tr-o realitate palpabilă — producția, 
bune de care țara are atîta nevoie.

fațâ 
Iată 
sub-

— Pentru noi, minerii, 
s,.ritul revoluționar nu 
e o lozincă abstractă, ci 
înseamnă modul in care 
muncim și trăim, modul 
in care ne raportăm zi 
de zi, ceas d° ceas, la 
sarcina pe care ne-am a- 
sumat-o în fața partidului 
și a țării : să------------------
asigurăm pîi-
nea industri- A^riC
ei — cârbu- de O 
nele. Or, a
scoate cărbu- r~ ' ~
ne dm măruntaiele pă- 
mîntului, inseamna muncă, 
înseamnă răspundere — 
în primul rind răspunde
re — față de plan, 
de soarta producției, 
principala concluzie 
liniată de recenta noastră 
adunare 
partid consacrată 
terii vîntării 
lui general al partidului 
la Consfătuirea 
Mangalia. Acestă 
a fost exprimată de sing. 
Constantin Bajinatără,
rdjunctul șefului secto
rului III de la mina Vul
can, secretarul 
ției de partid 
Am cerut 
să-și concretizeze 
să vorbească despre 
menii, comuniștii 
rului, despre modul 
trăiesc ei acest deziderat, 
despre exigenței» pe care

generală de 
dezba- 

secretaru-

de la 
opinie

organiza- 
din sector, 

interlocutorului 
opinia, 

oa- 
secto- 

cum

BHS

îndepli- 
depășirea pre- 
de plan de la 
acestei luni, 

de generali- 
global,

La rîndul lor, minerii de 
la °etrila, o altă unitate 
care raportează 
nirea șl 
vederilor 
începutul 
stimulate 
zarea acordului
au extras într-o singură 
zi peste prevederile de 
plan 319 tone de cărbu
ne. Rezultate remarca
bile în cadrul întreprin
derii au obtinut în
.mințită minerii 

rului I (plus 262 
TV (plus 268 tone) 
(plus 266 tone). De 
începutul lunii cea 
mare producție 
mentară au înregistrat-o 
minerii sectorului IV — 
plus 1054 de tone — ur
mați fiind de minerii

ziua 
secto- 
tone), 
și V 

la 
mai 

supli-

le ridică 
torului.

— Avem mulți oameni 
a căror viață, a căror d i- 
ruire pentru nteresul ge
neral al producției cons
tituie exemple elocvente 
de, responsabilitate, pen
tru plan, pentru bunul 

_________ , mers al sec
torului. Așa 

ta._________sînt brigadi-
f-j | i erii Costache 

Zaharia, Ilie 
Bogheanu, 

Tazekaș Bela, 
Constantin 

’lavu. Victor Aninoșan, 
la întreținere 

maistrul Dumitru 
Sînt comuniști 

de cei din

■ sau lăcătușul 
electricianul r ' .
de 
ori 
Tătărcan. 
exigenți față 
jur, dar în primul rind fa
ță de ei înșiși. în munca 
lor nu există compromis 
față de neîmpliniri, față 
de lucrul făcut de mîntu- 
ială. Și ca ei sînt mulți, 
marea majoritate. Ceea ce 
nu înseamnă că nu avem 
și excepții. Bunăoăfră, 
maistrul Ștefan Moraru, 
căruia ii lipsește tocmai 
această exigență față de 
modul cum sini rezolvate 
treburile m. sectoi cum 
sînt întreținute utilajele 
La fel de superficial e și

Ioan DUBEK

(Continuare in pag a 2-a)

sectorului V cu un plus 
de 372 tone.

In aceeași zi, 6 octom
brie, un alt colectiv mi
nier a obținut rezultate 
superioare sarcinilor de 
plan ale zilei, colectivul 
de la I.M. Lonea ; plus 
60 tone de cărbune.

Acestea sînt 
cîteva dintre 
înregistrate de 
Văii Jiului în 
generalizării 
global, succese 
buie să constituie un e- 
xemplu dar și un stimu
lent pentru celelalte co
lective miniere, care nu 
au ridicat încă realizări
le la nivelul prevederi, 
lor de plan, a condițiilor 
ce le sînt asigurate.

numai 
succesele 

minerii 
condițiile 
acordului 
care tre-

tonele de căr-

activitatea

1- 
bri- 
ală- 
lui,

anului însemnate 
de masă lemnoa- 
prevederi. Au fost 
sarcinile de plan

Foto : Șt. NEMECSEK

ÎN PAG. A 3-A :

Raid nocturn

lumuiă incit**.cu atîta

la 
! a

la
vo- 

lem-

oc- 
în- 

i d- 
itu-

Marți seara, 4 
tom brie a.c., ani 
trepris un r a 
anchetă 
preună cu electricienii
loan Bodeanu și Flo
rian Petruț de la punc
tul de exploatare Lu
peni, secția Petroșani, 
al I.R.E. Deva la patru 
întreprinderi — Uzina 
de preparare a cărbu
nelui, întreprinderea 
minieră Lupeni, I.F.A. 
„Vîscoza" și Țosătoria 
de mătase — din Lu
peni. Iată constatările 
noastre :

Uzina de preparare 
a cărbunelui

I.a dispeceratul z atelie
rului de transport găsim 
dovezi că economisirea de 
energie electrică este... la 

La Casa Snagov au con
tinuat convorbirile ofici
ale între tovarășul Nicolae 

‘Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consi
liului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

în cadrul noii runde de 
convorbiri tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au fost informați 
în legătură ou activitatea' 
desfășurată de membrii 
celor două delegații în ve
derea promovării de noi 
forme și mijloace pentru 
dezvoltarea în continuare 
a colaborării și cooperării 
reciproc avantajoase, în 
spiritul și pe baza înțele
gerilor convenite la nivel 
înalt. Cei doi conducători 
de partid și de stat au a- 
preciat rezultatele la care 
s-a ajuns și au indicat să 

«■■aBBBBBBMBiaaHanis

Vibrantă adeziune la inițiativele de pace 
ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

tinerii de la Lenea
doresG să muncească

în pace, se opun 
cu hotărîre războiului

(In pagina a 2-a)

Am întilnit destule focuri 
se vedea risipa!

ea acasă, dar la atelierul 
de strungărie constatăm 
că silit posibilități de 
mai face economie, 
moment ce 3 tuburi 
cile 40 W ard fără 
Pe liniile ferate ce

a 
din 
de 

sens ! 
duc

ECONOMHTREA

la descărcarea „muți
Ur.cani" ne... împiedi"âm 
de fire... Nu e altceva 
cît c instalație mproviza- 
ță, care alimentează trei 
becuri cu incandescentă de 
cite 300 Wați, atîrnate dea
supra unui macaz la ca
re... s-a lucrat ?l (ne a- 
sigură ing. Ferdinand Ciu-

Ia toate măsuule pen- 
realizarea concretă în

se 
tru 
viață a celor convenite.

In continuare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au avut un larg 
schimb de păreri în legă
tură cu probleme actuale 
ale vieții internaționale și 
ale mișcării comuniste șl 
muncitorești, precum și cu 
privire la căile și mijloa
cele întăririi în continuare 
a colaborării și conlucră
rii 
arena

în

româno-bulgare 
mondială.
timpul convorbirii, 

tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 
au reafirmat voința Parti
dului Comunist Român și 
Partidului Comunist Bul
gar de a acționa pentru 
întărirea în continuare a 
prietehiei 
dintre ele, în folosul 
spre binele 
popoare, al cauzei 
lismului, progresului 
păcii în lume.

Convorbirile s-au 
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de depli-

pe

și colaborării
Și 

celor două 
socia-

Și

des-

Prin rezuitate'e deo
sebite obținute în mun
că, brigada de investiții 
condusă de minerul 
Constantin Niță din 
sectorul VIII al minei 
Vulcan se situează în 
fruntea întrecerii soci
aliste pe mină. în 
magine, destoinicul 
gadier (în stînga), 
(uri de ortacul 
Vasile Filimon.

UililBMlM

că, ofițerul dc serviciu). 
La intervenția însoțitori
lor noștri se iau măsurile 
(firești) de demontare a 
improvizației.

O risipă în toată pute
rea cuvîntului întîlnim...

în sala de ședințe. Nu 
mai puțin de 15 tuburi a 
cite 20 Wați ardeau pen
tru că, ni se spune, „s-a 
zugrăvit de curînd". Cine 
trebuia să vadă, la ora 
20,3'0, că era proaspăt zu
grăvit — nu am înțeles...

La laboratorul tehnolo
gic, de asemenea, lucrUri-

renă înțelegere și stimă 
ciprocă.

a e 
gene-

Re-
Româ- 
Elena 

reîntîinit,

■Jt
Tovarășul N i c o I 

Ceaușescu, secretar 
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele 
publicii Socialiste 
nia, și tovarășa 
Ceaușescu s-au 
vineri, cu tovarășul Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consi
liului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, în. 
cadrul unui dineu. Cu a- 
cest prilej a continuat 
schimbul de păreri într-o 
serie de probleme bilate
rale, precum și cu privire 
la aspecte actuale ale vie
ții internaționale.
' Dineul a decurs în a- 
ceeași atmosferă de caldă 
prietenie. de înțelegere 
deplină și stimă reciprocă, 
caracteristică 
româno-bulgar 
înalt, relațiilor 
partidele, țările și 
rele noastre.

dialogului 
la nivel 

dintre 
popoa-

La U.F.E.T. Pet roșah i

Masă lemnoasă

Prin strădaniile depuse 
pentru îmbunătățirea pla
sării locurilor de muncă, 
sporirea productivității 
muncii, folosirea intensivă 
a utilajelor, mai ales a 
tractoarelor și funicula-e- 
lor pentru transportul 
buștenilor din gurile de 
exploatare, colectivele de 
forestieri din Valea Jiului 
au reușit să livreze în 
perioada trecută de la în
ceputul 
cantități 
să peste 
depășite 
cu peste 400 mc la sorti
mentul bușteni de ră.și- 
noase pentru cherestea, cu 
aproape 500 mc, la bușteni 
de diverse specii, cu 770 
mc la lobde pentru plăci 
fibrolemnoase șl cu peste 
300 mc la lemnul de foc.

Cele mai bune rezultate 
le-a obținut colectivul 
sectorului forestier de 
Cîmpu lui Neag, care 
livrat suplimentar de 
începutul anului un 
lum total de masă 1 
noasă de mai bine de 5U0 

s\*u bine, dar nu ace-le
lași lucru se poate spune 
despre laboratorul C.T.C. 
în holul de la Intrare e- 
rau aprinse două tuburi 
de cite 40 W. Chiar șl 
fără ele se vedea bine. A- 
lăturat, în camera șefului 
de schimb ardea un bec 
de 200 Wați ca să vedem 
că înăuntru... nu se află 
nimeni I

Mina Lupeni
începem raidul nostru 

atrași de „marea de lumi
nă" ce se revarsă din 
clădirea puțului cu schip. 

pretis, stația de 6 
Pe scări ardeau 7 tu- 
de 40 Wați, în hala

Mai 
kV. 
buri

Alexandru TATAR

(Continuare în pag. a 2-a)
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Vibrantă adeziune la jnițiativele de pace 
ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Minerii de la Lonea 
doresc sâ muncească în pacef | 

se opun cu hotărîre războiului! I
Oamenii muncii — mineri, ingineri și 

tehnicieni., de la mina Lonea întruniți, 
iar', intr-o impresionantă adunare pen
tru dezarmare și pace au aprobat cu 
multa însuflețire chemările înflăcărate 
ale secretarului general jjl partidului, 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru oprirea cursei înar
mărilor, revenirea la climatul de des
tindere colaborare și înțelegere intre 
toate popoarele, într-o lume fără arme 
nucleare, fără războaie.

Sutele de participant la adunare, au 
purtat și scandat lozinci și chemări în
flăcărate, dînd glas aspirațiilor popo
rului român de a trăi și munci in li
niște, ferit de amenințarea războiului 
afomic, dîndu-și întreaga lor adeziune 
la Apelul F.D.U.S. pentru dezarmare și 
pace, la mesajele adresate de secreta
rul general al partidului, președintele 
României, conducătorilor Uniunii So
vietice și Statelor Unite ale Americii, 
tuturor popoarelor, pentru a face totul 
pentru oprirea — pînă nu este prea 
tîrziu — a cursei înarmărilor nucleare.
în cuvintul lor Gheorghe Aroboaiei, 

din partea Consiliului orășenesc Pctrila 
al F.D.U.S. (care a condus adunarea), 
Traian Ionuț, loan Toacă, Dorina Gaboș, 
luliu Iluszar, Voicu Pricop, în numele 
minerilor, a celor pe care îi reprezintă, 
au afirmat din toată ființa lor că vor 
să muncească, să dea cît mai mult

\_______

cărbune patriei, în condiții de liniște și j 
pace. Cu toții au dat glas hotărîrii oa- : 
men lor muncii de la mina Lonea de ‘ 
a se alătura acțiunilor ferme pentru ! 
pace și dezarmare ale tovarășului Nicolae ț 
Ceaușescu, omul stimat și iubit pentru; 
tot ce fa e spre binele națiunii române |

Cu entuziasm, cu unanimă voință și ț 
hotărîre, participanții la adunare au ‘ 
aprobat textul unei telegrame adresată Ș 
Comitetului Central al Partidului Co- i 
mumst Român, tovarășului Nicolae | 
Ceaușescu, secretar general al partidu- • 
lU’, președintele Republicii, in care fac ; 
legămînt solemn de angajare față de 1 
conducătorul iubit și stimat, tovarășul i 
Nicolae Ceaușescu, personalitate proe- î 
minentă a lumii contemporane, promo- j 
tor al păcii și destinderii în lume, că ț 
vor face totul pentru sporirea produc- : 
ției de cărbune, iar glasul lor de pace = 
să fie auzit pe întreaga planetă.

Adunarea oamenilor muncii de - la j 
i.M. Lonea pentru dezarmare și pace ; 
a adresat un mesaj președintelui ac- i 
tualei Sesiuni a Adunării Generale a i 
O.N.U., scrisori ambasadelor Uniunii : 
Sovietice șl Statelor Unite ale Americii, i 
acreditate în țara noastră. Prin întreaga î 
sa desfășurare, adunarea minerilor de i 
la Lonea s-a constituit într-o puternică > 
expresie de atașament, de totală apro- 1 
bare, a politicii interne și externe a ; 
Partidului Comunist Român.

(Urmare din pag. I)

Vasile Răfăilă. Sau un alt 
exemplu, lăcătușul Teodor 
Conta. Este un meseriaș 
foarte bun, dar ce folos da
că lipsește, face nemotivate 
cînd ar r mai mare nevo
ie de el. Față de aseme
nea fenomene de delăsare 
și lipsă de răspundere 
comuniștii sectorului au 
dovedit în recenta aduna
re generală o intransigen
ță deosebită, condamnîn- 
du-le cu hotărîre. La fel 
au fost judecați și Dumitru 
Udrică și Aurel Ticoiu, 
care și-au pus intere
sele personale înaintea ce
lor generale. Comuniștii au 
condamnat mai ales actele 
de necinste ale normato- 
rului Daniel Codreanu, 
care prin pontarea unor 
posturi fictive, a adus în
semnate. daune întreprin
derii, abatere pentru care 
i s-a desfăcut contractul 
de muncă. Important este 
că spiritul de exigență și 
responsabilitate din adu
nare a fost transpus de 
comuniști în . activitatea 
concretă de zi cu zi a sec
torului, brigăzilor, a ca
drelor tehnice. Aceasta a- 
re drept efect reducerea 
absențelor nemotivate, dec: 
îmbunătățirea plasării la 
fronturi, întărirea răs
punderii in aproviziona
rea brigăzilor, in întreți
nerea utilajelor. Sînt de 
fapt cerințe de prim or
din pentru finalizarea 
măsurilor tehnico-organi- 
zatorice pe care le-am a- 
doptat pentru redresarea

ALCOOLUL ȘI 
VOLANUL

1 lată-ne din nou pUbl
ș in ituația de a reaminti
i conducătorilor auto că
i alcoolul „nu face casă

bună1- cu volanul. 5i în
săptămîna aceasta s-au

î găsit cîțiva așa-ziși con- 
i ducători auto care nu 
\ s-au gîndit la pericolul
1 La care se expuneau pe
l ei, cit și pe ceilalți par-
ș cipanți la traficul ru-
i tier prin conducerea au-
' tovehicul r sub in-
ț fluența licorii lui
î Bachus. Examenul de
î conducere pe care 11 vor
= susține la expirarea sus-
i pendării permiselor de

sectorului și recuperarea, 
pînă la sfîrșitu] anului, 
a minusului de 15 000 tone 
de cărbune.

Continuăm discuția noas
tră cu un alt interlocutor: 
tehnicianul loan Miholcea, 
adjunctul șefului sectoru
lui VII :

— Promovarea fermă a 
spiritului revoluționar, 
mai ales in condițiile exi
gențelor pe care le In-
ZZZZZ/.VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZ//ZZ/X/ZZZ//Z/AW7ZZZZZZZA>

SPIRITUL REVOLUȚIONAR 
implică, in primul rind, 
răspundere in muncă
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cum bă acordul global, pe 
care-1 aplicăm de la întîi 
octombrie, reclamă cu ne
cesitate întărirea răspun
derii, tuturor și a fiecăvu'a 
în parte față de roadele 
muncii colective, față de 
producția sectorului, a 
minei. Problema proble
melor este să-i facem pe 
toți să pășească în pas 
cu cerințele producției, 
să dovedească răspunde
re, dăruire, dinamism
pentru asigurarea tutu
ror condițiilor de realizare 
a planului, așa cum fac 
brigadierul Ion Calotă, 
maiștrii minieri Aurel 
Costache, Constantin
llațegan, Ștefan Antonescu, 
Hajducsi Arpad. Dar nu 
așa cum fac electricianul

conducere și amenda de 
500 de lei pe care au 
plătit-o, sperăm să le 
fie un „tratament" bun 
pentru viitor lui Andrei 
Vînca (41 IID 3089), Ion 
Păun (17 B 4721), Victor 
Avram (2 UD 9716), 
Traian Drăgan (08819 SB).

SANCȚIUNE 
MERITATA

Emil Todireanu, lăcă
tuș la I.M. Bărbăteni, nu 
a respectat regulamen
tul de circulație în timp 
ce se afla Ia volanul au
toturismului 1 HI) 9699.

---

r en Lazăr, din neglijen
ța căruia au ars două mo
toare de T.P., șeful de 
schimb Stan Cincu, care, 
cînd abatajul dă de greu, 
se îmbolnăvește și lipseș
te, sau șeful de schimb 
Szabo luliu care dovedeș
te neglijență, lipsă de in
teres pentru planul brigă
zii.

Stăruința cu care acțio. 
nează comuniștii sectoru

lui pentru întărirea cli
matului de ordine și dis
ciplină și-a dovedit cu 
prisosință efectul atît 
prin îmbunătățirea pre
zenței la lucru, în respec
tarea programului de 8 
ore, în intervențiile elec
tromecanice pentru repa
rarea utilajelor, cît și în 
gospodărirea materialelor, 
a pieselor de schimb. Ce
ea ce trebuie să ne preo
cupe mai mult este înti
nerirea sectorului, inte
grarea în exigențele mun
cii în subteran a tinerilor, 
pentru a fi capabili să 
preia din mers soarta 
producției și s-o ridice la 
cote superioare.

— La noi în sectorul de 
transport, de care depinde

In loc să oprească lingă i 
trecerea de nivel peste ! 
calea ferată, așa cum i 
prevede regulamentul i 
de circulație în cazul i 
cînd ace..sta este nepă- ț 
zită, el și-a continuat ș 
drumul Sancțiunea a- 
plicată de agentul de i 
circulație credem că îi 
va folosi pe viitor.

★
Duminică, 9 octombrie j 

a.c., au drept de circula- ș 
ție autoturismele proprie- i 
tate personală înmatri- i 
culale sub număr FARA i 
SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al Miliției ;
municipiului Petroșani

Consfătuire in domeniul ortopedie!
în cursul zilelor de 

ieri și de azi au loc la 
Petroșani lucrările con
sfătuirii pe probleme de 
ortopedie și traumato
logie. în cadrul consfă
tuirii, participanții au

Aspect de la con
sfătuirea în domeniul 
ortopedici’.

Foto : Șt. NEMECSEK

producția întregii mine, 
nu se poate concepe acti
vitatea fără manifestarea 
la eel mai înalt nivel a 
responsabilității muncito
rești, ne spunea lăcătu
șul loan Pîrvu, secretarul 
de partid din sectorul 
XII. Funcționarea irepro
șabilă a puțurilor, a cir
cuitelor, a garajelor, în
treținerea în bune condiții 
a parcului de locomotive 
și vagoneți impune pre
zența la serviciu, la co
menzi, deci la posturi a 
tuturor oamenilor' secto
rului, îndeplinirea exem
plară a îndatoririlor ce 
ie revin, deci răspundere, 
ordine și disciplină, spirit 
gospodăresc. Orice mică 
dereglare, absența sau de
lăsarea vreunui om, poate 
perturba întregul angrenaj 
al sectorului și chiar al 
minei. Iată de ce organi
zația noastră de partid, 
toți comuniștii veghează 
cu exigență la menținerea 
și întărirea climatului de 
răspundere în întregul co
lectiv, in rîndul fiecărei 
formații. Și avem, în sec
tor. intr-adevăr, oameni 
care-și fac exemplar da
toria, ca Viore) Boldor, 
Carol Nagy, Incze Adal
bert, frații Chetroiu Nica, 
Gheorghe și Vasile, Fe- 
renezi Marton, Ion Stăn- 
culeasa și Gheorghe Unta- 
ru. un climat general de 
responsabilitate, de ordine 
și disciplină care ne cre
ează’ cadrul optim să ne 
îndeplinim datoria, sarci
nile de răspundere ce ne 
revin in asigurarea desfă
șurării fără cusur a trans
portului.

I
I
i
I

• SPEOLOGICA. Mem
brii clubului de speolo
gie „Piatra Roșie" din. 
Valea Jiului participă în 
aceste zile la acțiunea 
„Speo-sport ’83", acțiune 
devenită tradițională, ea 
ajungînd la a Xl-a edi
ție. Această acțiune 
desfășoară în acest 
la baza B-T.T.
Mureșului. Membrii 
bului „Piatra Roșie" 
prezenta la această edi
ție, în premieră absolu- 

se 
an 

Izvorul 
clu- 
vor

prezentat comunicări, au 
tăcut un fructuos schimb 
de idei și opinii, au îm
părtășit din experiența 
și munca lor privind tra
tamentul fracturilor și 
ai leziunilor tendoane- 
lor, acționînd cu răs

SE VEDEA RISIPA!
(Urmare din pag. I)

interioară alte patru (a- 
tîtea am putut distinge). 
Asta in pofida faptului că 
aici nu lucra nimeni.

Trecînd pe lingă șan
tierul LC.M.M.-ului cons
tatăm că și aici 4 reflec
toare a cîte 250 de Wați 
ardeau fără folos.- banii 
statului, în zona luminată 
nelucrînd nimeni !

în clădirea administra
tivă sîntem puși în situa
ția de a interveni pentru 
a economisi banii minei, 
întrerupătoarele pe care 
le acționăm, eliminind 
consumul inutil de ener
gie electrică provocat de 
cele 4 tuburi (două la 
parter, două la etajul I) 
care atdeau peste... ne
cesar ! în biroul sectoru
lui V nu am putut intra 
(ușa fiind încuiată) pentru 
a stinge tubul de neon ui
tat (?) aprins...

Continuăm raidul înso
țiți de maistrul Gheorghe 
Bălăucă (ofițer de serviciu 
în schimbul II). Dacă la 
atelierul de vulcanizare 
și atelierul electric nu 
găsim încălcări ale spiri
tului gospodăresc și de e- 
conomisire a energiei e- 
lectrice, surprize neplăcu
te ne rezervă totuși ulti
mele „popasuri". La ate
lierul de reparații hidrau
lice nu găsim altceva în 
afară de un bec cu vapori 
de mercur de 400 W, un 
bec cu incandescență de 
300 Wați și 3 tuburi de 
neon de 40 Wați care ar
deau... de [romană ! Ne-a 
surprins atitudinea strun
garului Gheorghe Șoină- 
nescu, care, iritat (?!) că 
ne ocupăm „cu astfel de 
fleacuri" (?!!) încearcă să 
ne demonstreze că trebuie 
să ardă din plin lumina, 
pentru că în atelier „se 
mai lucrează"— I 

teme

Miercuri 
formația 

„Ciocîrlia" va 
din 

mu- 
fi

fă, un film pe 
speologice.

• CONCERT.
12 octombrie, 
artistică 
prezenta la clubul 
Ixinea un concert de 
zică populară. Vor 
prezenți cunoscuții inter- 
preți ai cântecului popu
lar Maria Ciobanu, Ion 
Cristoreanu. Maria Buta- 
ciu și alții. (V.M.)

• INFORMĂM pe a- 
ceastă cale I.C.S. Mixtă 
Lupeni că nu are nici 
un drept să refuze loca
tarilor din noul centru 
civic al Lupeniului posi
bilitatea ca ei să-și poa
tă procura- ziarele și re- 

puudere pentru păstrarea 
și recuperarea sănătății 
oamenilor muncii, dome
niu în care colectivul 
secției de ortopedie din 
Petroșani are realizări 
de prestigiu. (T.R.)

Intre timp, alertat de 
subalterni, sosește 
maistrul Emil Brăneț, cai 
asistă cum numărăm și în 
atelierul dc reparații trans
portoare și turbine, 3 tu
buri de 40 W și 3 becuri 
cu vapori de mercur de 
cite 250 \\ . Bineînțeles și 
acest atelier era pustiu, 
altfel nu ne mira de ce 
este scăldat în lumină.

în hala mare dc la „lă- 
cutușerie- întîlnim cea 
mai elocventă dovadă a 
lipsei de spirit gospodă
resc : 16 tuburi de cite 
40 W scăldau in lumină 
hala, complet goală la a- 
cea oră (21,05). Justifica
rea : „nu sînt întrerupă
toare selective, toate tu
burile fiind legate la a- 
celași circuit" este doar 
de circumstanță, nu este 
însă... logică !

I.FJk. Vîscoza Lupeni 
și Țesătoria de mătase

Halele de producție, a- 
teli erele de intervenții,
laboratoarele, toate dove
desc că acolo unde este 
preocupare pentru econo
misirea de energic electri
că, cuvintul „risipă" este 
necunoscut.

Ce se poate spune des
pre celelalte două unități 
din Lupeni unde am în- 
tilnit cîteva excepții ne
dorite de la regula econo
misirii ? Că aceste exem
ple sînt, în majoritatea 
cazurilor, „rod" al negli
jenței... individuale. Re
zultatele bune nu lipsesc 
în acest domeniu nici la 
mina Lupeni și nici la U- 
zina de preparare. Dar, 
în același timp, abaterile 
întîlnite dovedesc totuși 
că se poate acționa și 
mai eficient, că pot și 
trebuie folosite toate căile 
ca economisirea să fie 
deplină.

vistele preferate ! To- 
neta de difuzare a pre
sei (instalată în interio
rul autoservirii din car
tier) este abandonată 
de peste două luni... în
trebăm și noi, alături de 
locatari : plnă cînd a- 
ceastă deficiență ? (A.T.)

• ÎNCEPÎND de la 1 
octombrie a.c. în cadrul 
circumscripției sanitare 
din Bănița funcționează 
un cabinet de stomato
logie. Programul de 
funcționare al cabinetu
lui se află afișat la se
diul circumscripției. (I.D.)

I
I
I
I
I
I

Rubrică realizată de 
Gheorghe BOȚEA

■
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Să facem
adevărate

in
a 

cu 
dc 
în

Rolul important pe ca
re, în acest moment al 
dezvoltării noastre so
ciale il au universitățile 
cultural-științifice 
munca educațională, 
fost clar conturat 
prilejul Consfătuirii 
la Mangalia. întrucît
acest gen de manifestări 
sint cuprinși oameni ai 
muncii din toate catego
riile, de profesii și vîrs- 
te diferite, fără deose
bire de naționalitate, u- 
niversitatea cultural-ști- 
înțifică oferă tuturor po
sibilitatea să-și continue 
instruire*.. in așa fel in
cit să poată oferi 
mai mult societății, 
lectivului din care 
parte. în această 
cursurile 
cultural-științifice 
lingă Casa de 
din Petroșani, în 
1983—1984, și-au

cît 
co
lac 

idee, 
universității 

de pe 
cultură 

anul 
început 

activitatea căutînd 
răspundă sarcinilor 
manente de educare 
maselor.

în urmă cu cîtevă 
redes- 
acest 

au 
viu interes,

să 
per- 

a

zile.
universitatea și-a 
chis porțile. Cu 
prilej participanții 
ascultat, cu 
o expunere prezentată de 
tovarășul Constantin Ba
dea, comentator de poli
tică externă la AGER- 
PRES, cu privire la po
litica lumii contempora
ne și poziția României.

Merită relevat faptul 
că, străduindu-se să de
vină centru al educației 
revoluționare din reșe
dința de municipiu, uni
versitatea cultural-știin- 
țifică din Petroșani a 
demarat, în anul univer
sitar 1983—1984, cu un 
număr de 45 cursuri și 
cercuri practico-aplicati- 
ve cuprinzînd peste

din universitățile cultural-stiintifice» , • 
centre aie educației revoluționare!

curs urmărește 
rea cunoștințelor 
rialist-științifice 
lume și societate, 
blemă care formează 
obiectul cursurilor 
ința în slujba 
(I.P.S.R U.E.E.M ) și „Ști
ință, religie, societate" 
(I.C.S.A. și A.P.) ; a e- 
ducației sanitare și peda
gogice pentru formarea 
omului nou.

Pe lingă cursurile teo
retice, care au preponde
rență în activitatea noas
tră, Consiliul științific 
s-a îngrijit să se organi
ze; ' numeroase 
cu caracter 
plicativ care 
menea, rolul 
unor cerințe 

-din rîndul 
Astfel, 
cadrul Casei 
sindicatelor 
depanatori 
croitorie, 
foto-cineclub. Tn 
toarele zile se va deschi
de cercul de mecanici 
auto, chitară |jentru 
neret și copii, balet 
altele.

Toate aceste, 
și cercuri își propun 
răspundă sarcinilor 
mare importanță, 
nant relevate 
tarul general 
lui, tovarășul 
Ceaușescu, la 
tuirea de la 
de a se crea 
instituțiile de 
climat favorabil 
tării personalității umane, 
educației revoluționare, 
de formare a omului nou.

1400 de participanți.
Cursurile universită

ții s-au organizat, în 
principal, în • întreprin
deri și instituții. Unele 
cursuri de cultură gene
rală și cercurile practi- 
co-aplicative s-au organi
zat, de factorii res
ponsabili — Comitetul 
municipal pentru cultură 
și educație socialistă. 
Comitetul municipal al 
U.T.C. și Consiliului mu
nicipal al sindicatelor — 
la Casa de 
sindicatelor 
șani.

Pentru a 
turor

cultură a 
din Petro-

Succese in activitatea
bibliotecii♦ ~ ' 

acordat o importanță spe
cială educării 
lui, a tuturor 
în spiritul 
aplicării și 
legislației tării. în acest 
scop s-au organizat mai 
multe cursuri la t.U.M.P., 
I.G.C.L. și alte unități 
economice a căror con
ducere a fost Încredința
tă juriștilor, persoane 
competente pentru popu
larizarea legilor și acte
lor normative.

O atenție deosebită s-a 
acordat cursurilor de 
promovare a tehnicii noi, 
avansate, 
științifice

tineretu- 
cetățcnilor 

cunoașterii, 
respectării

răspîndi 
mate- 

despre 
pro- 

i si 
„Ști- 

omului"

organizării 
a producției 

fzzzzzrzz.'zzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzi z/ZiWzzzzzzzzzz

răspunde tu- . 
solicitărilor și ce-

Tribuna ideilor
•z//zzzzzzzzzzzzzzz7zzzz/zzz//zz//zzzz//zz/z/zzrzzrzzz/r.w/zzz/zzzzzjz / 
rințelor populației au 
luat ființă și cursuri în 
limba maghiară, unde
participanții au prilejul 
să audieze, în limba ma
ternă, teme vizînd dra
gostea de patrie, intere
sul pentru propășirea Ci 
necontenită, stima pen
tru muncă și respectul 
pentru legislația țării.

Printre cursurile cele 
mai interesante amintim: 
„România în viața inter
națională" (Spitalul 
nicipal, condus de 
dicul V. Rusu); „Din 
direa social-politică 
președintelui 
Ceaușescu" (C.C.S.M. —
condus de sociologul P. 
Hadgia). Educația pa
triotică a format obiec
tul de studiu al cursului 
„File din istoria patriei" 
(întreprinderea de trico
taje) și ..Limba noastră 
națională" (Casa de cul
tură).

Consiliul științific a

mu- 
me« 
gîn- 

a 
Nicolae

și a muncii. în consecin
ță, s-au organizat cursu
rile : „Tehnica nouă 
în minerit" și „Noțiuni 
generale de tehnica 
curității muncii în 
dustria 
Dilja); 
tilizării capacităților 
producție si a 
lului muncitor 
rea realizării 
de plan" (I.M.
„Tehnica medicală" (Spi
talul municipal); „Men
ținerea locomotivelor în 
exploatare" 
C.F.R.) și altele, 
cursuri urmăresc 
nemijlocit in i 
producției.

Ideea educației 
luționare a maselor 
tineri și vîrstnid a 
la baza 
cursurilo 
țiuni pedagogice 
părinți" (care 
nează pe lingă 
școlile generale).

cercuri 
practico-a- 

au, de ase- 
să răspundă 

formulate 
populației, 

funcționează, în 
de cultură a 
cercurile de 

rad;o-TV. 
dactilograf ie, 

urmă

- \

|||f

1x5?

-
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minieră"
„Organizarea

ti-
Și

se-
In- 

(I.M 
u- 
de

persona- 
în vede- 
sarcinilor 
Livezeni);

(Remiza 
Aceste 

să vină 
sprijinul

revo- 
de 

stat 
organizării 

r „No- 
pentru 

funcțio 
toate 
Acest

cursuri 
să 
de 

preg- 
de secre- 
al partid u- 

Nicolae 
Consfă- 

Mangalia. 
în toate 
cultură un 

dezvol-

Activitatea cultural-e- 
ducativă de masă ' des
fășurată de biblioteca 
Cooperativei meșteșugă
rești „Unirea" Petroșani, 
sub îndrumarea organi
zației de partid, slujește 
nemijlocit realizării 
cinilor economice, 
tribund la 
productivității 
îmbunătățirea 
produselor, educarea 
nerei 
tul dragostei față 
muncă și valorile ei.

Printre preocupările 
multiple ale colectivu
lui bibliotecii, se înscriu 
și acțiunile organizate 
pentru 'lărgirea perma
nentă a orizontului de 
cunoaștere a documente
lor de partid și de stat, 
îmbogățirea și aprofun
darea cunoștințelor po
litice, științifice și de
cultură generală.

Biblioteca
Cooperati

vei meșteșu
gărești „Uni- 

Pctro- 
are 
de 

de

sar- 
con- 

creșterea 
muncii, 
calității 

ti- 
gene rații in spiri- 

de

III9I i ii i imiiHiiiuit i

LA COOPERATIVA 
„UNIREA"

DIN PETROȘANI
un

car-
p e s t 
în 
cărțile

e 8000 
spațiul 

sint

rea" 
șani, 
fond 
te
volume, 
bibliotecii, 
sortate pe domenii, cre- 
înd un cadru ambiant 
plăcut pentru toți citito- 

Aura 
in acest 

>42 de ci-

Prof. MARGARETA 
CHIOREANU, secretar
al Consiliului științific al 
Universității cultural-
științifice din Petroșani

rii. Bibliotecara 
Boța a reușit, 
an, să înscrie 
titori care au împrumu
tat peste 15U0 de 
me. Dc asemenea, 
tru pătrunderea 
social-politice și 
trir.tică s-au

GÎND DE PACE
Destinul noslru-i raza ce coboară 
și stăruie în noi ca-ntr-o fîntînă 
statornicind în inimă și-n ȚARA 
un anotimp de aur și lumină. 
Destinul nostru-i setea de izbîndă 
și Soarele născut în ochi, lucid, 
din care ne hrănim visarea blîndă... 
destinul nostru-i țelul tău, PARTID ! 
Destinul nostru-i pasăre ce face 
ocolul lumii, ca o sărbătoare 
în sufletele noastre-n fiecare 
scriind cu zborul ei cuvîntul PACE !

volu- 
pen- 

cărților 
beie- 

creat 32 de 
biblioteci mobile în sec
țiile cooperativei.

Colectivul 
sprijinit în 
de comisia 
cooperativei, 
ză periodic acțiuni 
nite să contribuie la 
sușh-ea . aprofundată 
aplicarea în viață a

Congresului 
P.C.R., a 

secretaru- 
partidului, 
i c o 1 a e 

ac- 
se 

simpozioa.

bi bliotecii, 
permanență 

culturală a 
organizea- 

me- 
în- 

Și 
do-

cumentelor 
al XII-lea al 
cuvântărilor 
lui general 
tovarășul 
Ceaușescu.
țiunile desfășurate 
pot enumera 
nele „Congresul al XII-lea

al
N

Printre

loan VASIU

al P.C.R. — Congresul 
devenirii Comuniste", 
„Epoca Ceaușescu — ani 
dc mărețe înfăptuiri", 
„Pacea în gîndirca și ac
țiunea politică a președin
telui Nicolae Ceaușescu", 
„România socialistă 
constelația țărilor și 
popoarelor lumii, 
tribuția inestimabilă 
tovarășului 
Ceaușescu la 
problemelor 
tă lumea contemporană"

O altă formă folosită 
de colectivul bibliotecii, 
în vederea cunoașterii 
conținutului unor cărți 
a fost și aceea de pre
zentare .a unor recenzii 
pe teme ca : „De la 
Eminescu la Blaga", au
tor Liviu Rusu, „Statele pe 
harta lumii" 
Gr’rcăneanu, 
din afară" 
Bra 1 ’n această 

ție s-a 
lat în 
acțiunilor 
ganizate 
pe folosirea 
intensivă a 

mijloacelor 
dc muncă 

și a spațiilor de produc
ție, promovarea 
sului tehnic, 
sirea energiei, 
tibililor, materiilor prime 
și a materialelor, 
lost rea 
drarea 
specifice planificate.

Tn colaborare cu 
ganizația U.T.C. din 
drul cooperativei și 
misia de femei s-au 
ganizat și se organizează 
acțiuni care contribuie la 
educația moral-cetățe- 
ncască și estetică a co
operatorilor, prezentîn- 
du-se teme ca : „Disci
plina muncii în unitățile 
prestatoare de servicii, 
grija față de avutul obș
tesc — sarcină politică a 
fiecărui cooperator" și 
altele.

Acțiunile 
în cadrul 
contribuit la 
numărului 
și au dovedit 
bibliotecii în 
educativă.

în 
i a 
Con- 

a 
N.’ colac 

rezolvarea 
ce confrun-

de CI aud iu 
„Timpul 

Ion i 
dir.'c- J 
insis- J 

cadrul * 
or- ’ 

și 1

progre- 
economi- 
combus-

accstora, 
în

refo- 
inca- 

consumurile

or- 
ca- 
co. 
or-

desfășurate 
bibliotecii au 

creșterea 
cititori 

eficiența 1 
activitatea |

de

Ș

\ asile COCHECI, 
coresp.

Piesa „Vespasian al 
Il-lea", în interpreta
rea unui colectiv al Ca
se: de cultură din Pe
troșani.

Prin vibrația strunelor noastre 
înălțăm odă păcii, bucuriei oamenilor 

„Slavă ție imn 
Slavă ție soare
Raza ta adună-n lume 
Pe popor lingă popor".
(Schiller —

„Odă bucuriei").

al păcii 
sfînt,

REVERBERAȚI!
• CONSTANTIN 

MIHALACIIE, I.M. Dîl-
ja Versurile pe care ni 
le-ați trimis merită toa
tă atenția. Aveți unele 
..sclipiri" de „diamant 

negru". Vă recomandăm 
să frecventați cenaclul 
„Panait Istrati".

• INDESCIFRABIL.
Petroșani. Vă mulțu
mim pentru aprecieri
le la adresa materiale
lor publicate de colabo
ratorul nostru Mircea 
Andraș. în legătură cu 
prescurtările despre 
care ne scrieți (IDUS, 
C.I.P.S., A.F.P., I.C.L..
SUSTCM) aveți drep
tate. Sint greu de des
cifrat. Dealtfel, la fel 
ca și semnătura dum
neavoastră.

ESCU

Notă

Se așteaptă vacanta de ?arnă ?

partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
pace, pentru o creație in 
spiritul acestui ideal, ins
pirată din tradițiile ființei 
noastre naționale, dar u- 
mversală prin mesaj, au

Despre club1 tineretu 
lui din Vulcan am mai 
scris și cu alte prilejuri. 
Tocmai cînd activitatea 
culturală de aici s-a în
viorat oarecum, cînd se 
înjghebaseră cite va for
mații și începuseră să 
funcționeze cercuri teh- 
nico-aplicative, s-a luat 
măsura (bună, dealtfel) ca 
sediul clubului să fie su
pus unor reparații gene
rale. Asta se întîmpla, să 
reținem, pe ta sfirșitul lu
nii mai. Ei bine, sîntem 
deja în octombrie și clu
bul tineretului din Vul
can nu poate să-și pri
mească „beneficiarii" ; ti
nerii de la întreprinderile 
miniere din oraș, de la 
Uzina electrică, întreprin

derea de confecții sau 
școli. De ce ? Răspunsul 
este, pe cit de simplu, pe 
atît de îngrijorător. Pen
tru că nici pînă acum, 
după aproape 5 luni, 
E.G.C.L. Vulcan n-a cata
dicsit să finalizeze lucră
rile. Veneau cîțiva mun
citori, dar, pînă să se a- 
puce bine de lucru, erau 
trimiși la alte puncte de 
lucru. între timp, forma
țiile artistice s-au „dizol
vat", cercurile tehnico-a- 
plicative nu mai funcțio- 
n''"’ă. Oare nu vede ni
meni ? O să fie gata clu- 
br’ pînă la vacanța de... 
iarnă, tovarăși de la 
E.G.C.L. Vulcan ?

Bujor MIRCESCU

D întotdeauna omul 
a cintat cel mai 
scump idea] al său, 
pacea. Dintotdeauna cân

tecul a adus în inimile 
noastre bucuria de a trăi, 
de a crea. Dar parcă ni
ciodată nu au avut mai 
multă importanță ca acum 
cuvintele pe care Schiller 
și Beethoven le-au făcut 
nemuritoare prin acea în
gemănare firească, partea 
a IV-a a Simfoniei a IX-a.

La inițiativa UNESCO 
anul 1983 a fost de
clarat „An interna

țional al muzicii", inițiati
vă ce a fost folosită 
artiștii lumii întregi 
tru promovarea 
de pace și 
Vibrantele chemări 
secretarului general

1983 — „ANUL 
INTERNATIONAL

AL MUZICII“

de 
pen- 

ideilor 
progres, 

ale 
al

găsit în toți muzicienii ță
rii un amplu ecou.

gp* estivalul național
r„Cîntarea Româ

niei" înseamnă cea 
mai înaltă tribună de pro
movare a acestei creații; 
în Valea Jiului toate 
rr-':” de prestigiu 
preocupat cu succes 
promovarea acestor
tentice valori ale creației 
noi, profund angajante. 
Pot fi amintite aici for-

for- 
s-au 

de 
au-

mațiilc corale de amatori, 
de pionieri, de uteciștr, 
formațiile instrumentale, ' 
soliștii de muzică 
ușoară și populară, 
furile, fanfarele, 
celelalte formații muzica
le, recent laureate în toa
te etapele festivalului 
muncii și creației 
rea României".

n acest an 
țional al 
noi, vlăstare 

tulul românesc ne 
răm glasul și 
strunelor noastre 
muzicienilor, tuturor 
menilor de bine de pe în
treaga planetă în lupta 
pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă, fără 
fără frica zilei de 
o lume a păcii și înțele
gerii. Așa înțelegem să 
omagiem „Anul internați
onal al muzicii"

cultă, 
tara- 
toate

„Cînta-

I interna- 
muzicii, 
ale cin

ai atu- 
sunetele 
tuturor 

03-

arme, 
mîinc.

Horațiu AL.EX ANDKESCU
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FILMESchimb de mesaje 
între președintele României 

și președintele Siriei
DAMASC 7 (Agerpres).

— La Damasc a avut loc 
un schimb de mesaje în
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia și Hafez Al-Assad, 
secretar general al Parti
dului Baas Arab Socialist, 
președintele Republicii 
Arabe Siriene.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul primi, 
fii de către Hafez Al-As«ad 
a tovarășului Iosif Banc, 
membru al Comitetului 
Pclit> Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., aflat la 
Damasc într-o vizită ofici
ală, la invitația Coman
damentului Național al 
Partidului Baas Arab So
cialist.

Cu această ocazie, s-a 
exprimat satisfacția pen
tru bunele relații de prie

Situația din Liban
BEIRUT 7 (Agerpres). 

— în cursul zilei de vineri 
situația în Liban a fost 
în general calmă. Agenți
ile internaționale de pre
să au semnalat schimburi 
de focuri în suburbia su
dică a capitalei, în cursul 
cărora un militar a fost 
ucis.

Tot în cursul zilei de 
vineri, precizează agenți
ile, între părțile antre
nate în conflict, a avut 
loc un schimb de prizo
nieri, efectuat într-o zonă 
din împrejurimile Beirutu
lui.

Medicament
oncologic

TOKIO 7 (Agerpres). 
— Firma niponă „Su
mitomo Chemical
Comp.“ a anunțat că 
va construi în prefec
tura Ehime din sudul 
țării, o fabrică de pro
ducerea nterferonului- 
alfa, medicament on
cologic foarte solicitat 
de spitalele de specia
litate. Noua fabrică va 
produce interferonul 
necesar tratamentului 
unul număr de 10 000—
15 000 persoane anual. 
Fabrica va fi dată în 
funcțiune in 1985 și va 
produce interferon du- 
p o tehnologie ela
borară în comun cu fir
ma britanică „Welk
’•'c’-.ndalion L.T.D.".
Firma niponă experi
mentează clinic inter
feronul încă din 1981.

C. E.
Agențiile de știri au 

adus vestea unor noi mă
suri întreprinse de țări
le membre ale C.E E. 
pentru echilibrarea ba
lanței lor comerciale cu 
Japonia. Printre ultime
le salve ale acestui ve
ritabil război economic, 
fără vărsări de singe, 
dar cu mari implicații 
pentru industriile țări
lor „beligerante", se nu
mără nota trimisă de 
președintele Comisiei 
C.E.E., Gaston Thorn, 
Ministerului nipon de ex
terne, prin care i se ce
re acestuia să adopte 
unele măsuri eficiente în 
vede 'a ridicării barie- 

tenie șl cooperare exis
tente între cele două țări 
și s-a subliniat dorința 
fermă de a înfăptui în 
practică hotărîrile și a- 
cordurile convenite la -el 
mai înalt nivel, la Bucu
rești și Damasc, cu prile
jul întîlnirilor devenite 
tradiționale între pre
ședinții Nicolae Ceaușescu 
și Hafez Al-Assad.

Președintele Hafez
, Al-Assad a dat o înaltă 
apreciere inițiativelor și 
preocupărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pozi
ției consecvente șl princi
piale a României socialis
te, pentru soluționarea 
crizei din Orientul Mij
lociu și, în general, pentru 
reglementarea, în inte
resul libertății și indepen
denței . popoarelor, a pro
blemelor complexe care 
confruntă omenirea.

Festivități prilejuite de cea 
de-a 34 aniversări a întemeierii 
Republicii Democrate Germane

BERLIN 7 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la festivi
tatea decorării unor colec. 
tive de muncă și persona
lități cu ocazia împlinirii 
a 34 de ani de la înte
meierea R.D. Germane, 
Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., a sub
liniat că statul socialist 
al muncitorilor și țărani
lor a cunoscut o dezvolta
re continuă, stabilă și di
namică — informează a- 
genția ADN. Sub condu
cerea clasei muncitoare si 
a partidului ei, împreună 
cu ceilalți oameni ai mun
cii, cu toate partidele și 
organizațiile reunite în

încheierea lucrărilor Conferinței anuale 
a Partidului Laburist din Marea Britanie

LONDRA 7 (Agerpres). 
— La Brighton s-au în
cheiat vineri, lucrările 
Conferinței anuale a 
Partidului Laburist din 
Marea Britanie. în cadrul 
dezbaterilor, o atenție 
deosebită a fost acordată 
problemelor internaționale 
și aspectelor legate de 
creșterea încordării inter
naționale și accelerarea 
curse înarmărilor.

Conferința — relatează 
agenția Reuter — a adop
tat o rezoluție prin care 
reafirmă că, în caz că va 
veni la putere, Partidul 
Laburist va aboli, necon
diționat, toate armele nu
cleare din Marea Britanie.

E. IN CONTRAOFENSIVA...
relor tarifare care îm
piedică pătrundej-ea de 
mărfuri europene pe pie
ței Japoniei. Documen
tul sugerează adoptarea 
si a altor măsuri cerute

NOTA b X T t H l\ a

de „cei zece" pentru în
lesnirea exporturilor lor 
in Japonia.

Noul pas întreprins de 
Piața comună constituie 
reflectarea contradicți
ilor mari dintre „parte
nerii" puternic dezvol
tați din punct de vede
re industrial care încear

Acțiuni în favoarea păcii 
și dezarmării

WASHINGTON 7 (A-
gerpres). — Peste 15 000 
de oameni au luat parte 
la o manifestație împotri
va armelor nucleare orga
nizată în orașul american 
Philadelphia. Vorbitorii 
la mitingul desfășurat cu 
acest prilej și-au exprimat 
„opoziția față de instala
rea rachetelor cu rază 
medie de acțiune în Euro
pa “ și au lansat o che
mare „la înceta, -a cursei 
înarmărilor nucleare1' în 
lume.

★
MADRID 7 (Agerpres). 

— Sub lozinca „Pentru o 
Europă denuclearizată", la 
Madrid a avut loc o de
monstrație de protest îm
potriva proiectelor de 
instalare a noi rachete 
nucleare cu rază medie de 
acțiune pe continent. Par- 
ticipanții purtau pancarte 
pe care se aflau lozinci 
împotriva amplasării ra
chetelor „Cruise" și „Per-

Frontul Patriei, au fost 
înfăptuite " transformări 
fundamentale spre binele 
tuturor — a subliniat vor
bitorul.

în prezent umbra peri
colului unui război nu
clear mondial — a decla
rat vorbitorul — trebuie 
eliminată, spirala cursei 
înarmărilor să fie oprită 
șt procesul destinderii să 
fie reluat.

Parada festivă a Arma
te, populare naționale a 
R.D.G., desfășurată vineri 
la Berlin, a constituit e. 
venimentul central al fes
tivităților prilejuite de 
cea de-a 34-a aniversare a 
întemeierii Republicii
Democrate Germane.

Rezcțluția afirmă totodată 
că Par'idul Laburist tre
buie să acționeze pentru 
realizarea unei Europe 
libere de arme nucleare.

GUVEKML lSKrtEx-1- 
AN A APROBAT crearea 
a încă șapte așezări in 
teritoriile arabe ocupate, 
a anunțat postul de radio 
Tel Aviv, citat de agen
țiile France Pressc și As
sociated Press. Agenția 
citată menționează că, 
în prezent, circa 30 000 

că -ă iasă din criza e- 
conomică unul pe seama 
altuia. în acest veritabil 
război, țările membre 
ale C.E.E. reproșează 
Japoniei că măsurile ei 

tarifare protection.ste au 
dus în primele opt luni 
ale anului curent la un 
deficit de 6,7 miliarde 
dolari în comerțul C.E.E. 
cu această țară, față de 
deficitul — și așa imens, 
de 6,2 miliarde dolari — 
din aceeași perioadă a 

nului trecut. Experții 

shing II“, într-o serie de 
țări vest-europene.

★
HELSINKI 7 (Agerpres).

— în Finlanda a fost con
stituită organizația „Oa
menii de artă — pentru 
pace", din care fac parte 
scriitori, compozitori, pic
tori, regizori, dirijori, ac
tori etc. Președinte al noii 
organizații este cunoscu
tul compc itor finlandez 
Henrik Otto Donner.

★
BONN 7 (Agerpres). — 

Organizația din orașul 
ve-t-german Duisburg a 
Partidului Social Demo
crat a adoptat, cu mare 
majoritate de voturi, o 
hotărîre împotriva stațio
nării noilor rachete nucle
are americane cu rază 
medie de acțiune pe teri
toriul R.F. Germania. Ho- 
tărîf-' cei' cu insistență 
încetarea tuturor pregăti
rilor pentru desfășurarea 
rachetelor „Pershing-2“ și 
„Cruise".

*
COPENHAGA 7 (Ager

pres). — într-o ședință a 
Landstingului (parlamen
tul local groenlandez), 
partidul de orientare so
cialistă Inuit Ataqatigiit
— care face parte din ac
tuala coaliție guverna
mentală — a cerut orga
nizarea unui referendum 
îr problema bazelor NATO 
de pe teritoriul Groenlan
dei.

★
IIAGA 7 (Agerpres). — 

Comitetul olandez „Cruis- 
raketten Nee“ („Nu — ra
chetelor de croazieră !“) 
care grupează organizați
ile mișcării pentru pace 
din Olanda, precum și șa
se partide politice și uni
unea sindicală FNV, a a- 
dresat parlamentarilor din 
țările NATO apelul de a 
se opune s aționării noilor 
rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune în Euro
pa occidentală. Chiar dacă 
la Geneva — se relevă în 
apel — nu se ajunge la 
un acord p ’ în luna de
cembrie, aceasta nu tre

buie să ducă automat la 
instalarea noilor rachete.

israelieni sînt instalați in 
cele 130 de colonii din 
Cisiordania, fără a socoti 
partea arabă a Ierusalimu
lui.

APROXIMATIV 50 000 
DE TINERI și tinere din 
R.F.G. nu î-Și pot găsi 
locuri de ucenici în în
treprinderi industriale, s-a 
anunțat oficial la Bonn, 
în comparație cu anul 
trecut, numărul șomerilor 
din rîndurile tineretului a 
crescut cu peste 46 la sută

apreciază că, pînă la 
sfirșitul anului, acest de
ficit va depăși cu mult 
14 miliarde dolari.

Observatorii de la se
diul Pieței comune con
sideră că șl noul de
mers al lu1 Gaston 
T1 orn nu are mari sorți 
de reușită, ca și altele 
asemănătoare, întrucît, 
deși Japonia face uneori 
mici concesii (cum ar fi. 
de pildă, cele legate de 
reducerea ur.or cote de 
export). în ansamblu, în 
lupta de oncurență, in
dustria japoneză nu in
tenționează să-și piardă 
pozițiile cucerite.

B P.

PETROȘANI — 7 No
iembrie ; Haiducii ; Uni
rea : Tunurile din Nava- 
rone, I-II.

LONEA : Despărțire
temporară, I-II.

ANINOASA : Țapina
rii.

VULCAN — Luceafărul: 
BD în alertă.

LUPENI — Cultural r 
Vlad Țepeș, I-II.

URICANI : Viraj pe
riculos.

TV.
11,00 Telex.
11,05 Din marea carte a 

patriei.
11,30 Cinci miliarde de 

oameni (color). 
Documentar.

FOTBAL „CUPA ROMÂNIEI"

Un rezultat „viciat44 
de ••• oaspeți I

MINERUL ANINOASA
— MINERUL LUPENI 1-0 
(0-0) I Meciul de cupă 
programat la Aninoasa, 
in cadrul competiției spor
tive naționale „Daciada", 
se anunța interesant. Di
vizionara C din localitate 
primea pe divizionara B 
din Lupeni, recepta în
vingătoare a textiliștilor 
arădeni și a studenților 
din Cluj-Napoca. Păcat 
însă că, în pofida condiți
ilor atmosferice excelente, 
c?i circa 300 (?l) de spec
tatori au rămas cu gustul 
amar al unui joc ale că
rei virtuți tehnice nu au 
depășit, decît arareori, ni
velul preti s unor com
petitoare din campionatul 
județean l

Este adevărat că ambele 
echipe au încă meciuri 
grele de susținut în cam
pionat. Dar, de aici și 
pînă la tratarea cu super
ficialitate a unei competi
ții de talia „Cupei Româ
niei", care, cel puțin va
loric, incumbă responsa
bilități majore, este o 
cale care nu admite scuze
— nici măcar de circum
stanță. Scriem aceste rîn- 
duri pentru divizionara B,

Precizare
Facem cunoscut iu

bitorilor de fotbal că 
etapa viitoare (a VlI-a) 
a diviziei A se d spută 
duminică, 9 octombrie, 
și nu sîmbătă cum era 
anunțată anterior. Me
ciurile vor începe la

ÎNTREPRINDEREA
MlixiIERÂ PETR1LA

ÎNCADBEAZA:

— fochiști centrală termică pentru pre
siune de 13 B (bărbați).

încadrarea se face conform Legii nr. 
57/1974.

Mica publicitate
VlND Dacia-1100. Stra

da Constructorul, bloc H, 
ap. 6 Petroșani. (1132)

VÎND Skoda -000 MB. 
Strada Dărănești nr. 8/2, 
Petroșani. (1129)

FIII Laurențiu și
Claud iu Bărbuță urează, 
cu ocazia împlinirii a 10 

11,55 Să cînte copiii.
12,10 Ora de muzică.
13,00 La sfirșit de săptă-

mină (I)
17.50 Reportaj ’83.
18,05 Săptămîna politică.
18.20 Serfal științific (co

lor).
„Omul șl natura".

18.50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal (parțial 

color).
19.20 La sfîrșit de săptă- 

mînă (II).
20,40 Film serial (color).

„Roțile"
Episodul 7.

21,25 La telefon...
varietățile (color).

22,30 Telejurnal (parțial 
color).

— Sport.
22.30 Invitații Televizl- 

un’’ (color).
Emisiune muzical- 
distractivă.

23.30 închiderea progra
mului. J

Minerul Lupeni, care, du
pă o primă repriză pe ca
re e dominat-o tactic șl 
tehnic, s-a „lăsat" echili
brată în cea de-a doua 
repriză, pentru ca în final ț. 
să „invite" pur și simplu 
partenera de întrecere să 
înscrie golul victoriei pen
tru a nu mai... prinde pre
lungirile. Este un gest ca
re seamănă leit cu arunca
rea prosopului din colț 
boxerului incapabil să mai 
continue lupta din ring. 
Or, nu este cazul jucăto
rilor de la Minerul Lu
peni, care au alte calități 
decît cele care au fost 
probate în finalul meciu
lui.

Despre meciul propriu- 
zis ar fi puține de spus. 
O primă repriză pe care 
ocaziile lui Nichimiș, Voicu 
și Sălăjan au tranșat-o 
în favoarea oaspeților, a 
fost mai... răsărită. Echi
librul din repriza secundă 
se datorează nu numai 
„abandonului" diviziona
rei B, ci și bunei presta
ții a lui Haiduc, Lixandru, 
Tudor și Dosza. Ultimul a 
și înscris dealtfel în min. 
90, cu capul, după un cor
ner.

loan ALEXANDRU

ora 15. Iubitorii spor- 
'tului cu balonul ro
tund din Valea Jiului 
au posibilitatea să ur
mărească pe „viu" în- 
tîlnirca dintre formația 
locală „Jiul" Petroșani 
și „Rapid" București.

ani de căsătorie, părinților 
lor „La mulți ani I". <1126) 

PIERDUT legitimații de 
bibliotecă (periodice) pe 
numele Pintilie Costică și 
Mălăuț Viorel, eliberate 
de Institutul de mine Pe* 
tro, ni. Le declar nule. 
(1123)
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